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דףטע"א

ב'עופות,אלאדהיכאדשמייתיקרבןעוףבעילאתוייב'קרבנות,וכןמוכח

א(]גמ',אימהאתםעולהושלמיםאףהםעולהושלמיםתלמודלומרככם

מההיא דלעיל )ח ,(:הביא לחובתו עולה ושלמים יצא ,דאף דהשלמים

לכם הקשתיו ולא לקרבנותיכם .כתב רש"י ד"ה לכם ,ומיהו עולה מסתבר

בהמה,מצטרףלעולתהעוף,ועייןשם.

דמכשרא דכולה כליל .ולכאורה צריך ביאור ,מנא לן דכליל הוי סיבה

ו(גמ',חובהמיהאלאאשכחן .עייןבקריתספר )פ"אמחגיגהה"א(שביאר

להכשיר.וישלומר,דהיינומשוםדחשיבטפי"אשהלה'"[.

בדעת הרמב"ם )שם( שכתב דמהני לאתויי עולת העוף לעולת ראיה ,דבעי

ב(גמ',מהאתםמינידמיםאףהםמינידמיםוכו'רבי אומרככםכאבותיכם

לאתוייתרתיכדאמרינןהכאדבחובהלאאשכחןפחותמב'.

מהאבותיכםוכו'אלאבמילהוטבילהוהרצאתדמים.עייןחידושירביאריה

ז(גמ',דכתיבכימוליםהיוכלהעםהיוצאיןממצרים .פירשרש"י ד"הכל

לייב )חלקבסימןסב(שביאר,דלתנאקמאנאמרדיןהבאתקרבן לגירותו,

העם היוצאין ,דבשעת יציאתן מלו .ועיין עוד ברש"י יבמות )מו (.ד"ה

ומשוםהכיבעימיעוטאבמנחה,דבעידוקאמינידמים,אבלרביסברדאין

כאבותינושכתב,דבאותהמילהיצאומכללבנינח.

הקרבן משלים את הגירות ,אלא הרצאת הדמים ,ופשיטא ליה דמנחה לא

ח(גמ',דכתיבכימוליםהיוכלהעםהיוצאיםממצריםאינמימהכאואעבור

מהני,דאינהדמים.

עליךואראךמתבוססתבדמייך .כתבהערוךלנר ,דהאדלאסגיבקראד"כי

ג(גמ',אףהםלאיכנסולבריתאלאבמילהוכו'.כתבהזכריצחק)ח"אסימן

מוליםהיו",משוםדמהתםלאמוכחדמלובשעתיציאה.אינמידלאמוכח

ג(,דמבוארדהאדבעימילה,איןזהמשוםדבהאיגוונאיהיהמעוכבבקיום

דנכנסו בכך לברית ,ומקרא ד"ואעבור עלייך" משמע דמלו בשעת יציאה,

תורהומצוותלכשיתגייר,אלאדהואחלקממעשההגרות.

דמשמע דהיו )באותו זמן( ב' דמים ,דם פסח ודם מילה ,וכן חזינן דנכנסו

ד(גמ' ,אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים .עיין

לבריתדכתיבבדמייךחיי,דהיינושבאולחייםהנצחיים.

תוס' יבמות )מז (:ד"ה מטבילין שכתבו ,דבעי מילה לפני הטבילה ,ואם

ט(גמ',שם.הרמב"ם )פי"גמאיסוריביאהה"ב(יליףמקראאחרינא,דכתיב

הקדים הטבילה לא מהני .אמנם דעת הרמב"ן )שם( דמהני .ובזכר יצחק

)לגבי קרבן פסח( "וכל ערל לא יאכל בו" .וצריך עיון ,דהיכי ילפינן מהתם

)ח"א סימן ג( ביאר ,דהרמב"ן סבר ,דהמילה הוי מעשה המטהר ומכשיר

דעל ידי מילה נכנסו לברית ,דלמא לא בעו מילה אלא לשם אכילת קרבן

הגירות כמו טבילה ,ומשום הכי מצי לטבול קודם מילה אף דבטבילתו לא

פסח.ועייןמהשכתבהערוךלנר.

נטהרלגמרי,דומיאדטמאמתבשביעישלו,שיכוללטבולקודםהזאה,כמו

י(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פי"ג מאיסורי ביאה ה"ב( ,דשבט לוי לא בטלו

שכתב הרמב"ם )פי"א מפרה אדומה ה"ב( ,והתוס' סברי ,דערלתו מעכבתו

מילה במצרים דכתיב )דברים לג ,ט( "ובריתך ינצורו") .וכן איתא במדרש

מליטהר דהוי כטובל ושרץ בידו .עוד כתב הזכר יצחק ,דלתוס' הערלה

רבה פרשת בא פי"ט( .ועיין רמב"ן יבמות )מו (.שכתב ,דלא הוצרכו אפילו

מעכבת ,דוקא באינו מהול כלל ,אבל אם הוא מהול אף שלא לשם יהדות

הטפת דם ברית ,שכבר היו מצווין על המילה מימי אברהם ומילה חשובה

מהניאליהטבילהקודםהטפתדםברית,ועייןעודמהשכתבבסימןכח)א(,

היתה.ועייןעודתוס'ד"הדכתיב,ושיטהמקובצת)אותלג(.

כט,ל.ועייןבמאירייבמות )מו(:שכתב,דבעימילהואחרכךטבילה,משום

יא(גמ',ואיןהזאהבלאטבילה .הקשההשפתאמת,אימהאיקראמנאלן

דטבילהקודםמילהלאמהניא,דעדיןגויהוא].ולשונולכאורהצריךביאור,

דגירותבעיטבילה,דלמאהיינומדיןהזאהוהשתאדליכאהזאהלאליבעי

דהא אף אחר מילה קודם טבילה עדין גוי הוא ,ויש לומר ,דכיון דבמעשה

טבילה .ותירץ ,דאין הכי נמי ,אלא דביבמות )מו (:ילפינן לטבילה ,מהא

הטבילהמתגיירהריבבתאחתאינוגוי[.

דבסיני בעו כיבוס בגדים ,מקרא ד"וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם",

גמ',לפישנאמרבתוריםוהקריבשומעאניהאומרהריעליעולתהעוףלא

וכל שכן טבילה .והמעיר על השפת אמת הוסיף דהרמב"ם )פי"ג מאיסורי

יפחותמשניפרידיןוכו' .פירשרש"יד"הוהקריב ,דמשמעקרבןשלם.ועיין

ביאה ה"ג( מייתי לההיא ילפותא דמסכת יבמות .אמנם הרש"ש הקשה,

חידושי מרן רי"ז הלוי )פי"ד ממעשה הקרבנות ה"ב( שביאר ,דאף לבתר

דהגמ' ביבמות דחתה לההיא ילפותא ,ואדרבא הסיקה דהילפותא מקרא

דילפינןדמצילאתוייאחד,עדייןנשארמאידילפינןמ"והקריב"דקרבןשלם

דהכא .ועיין עוד ב"ח )יו"ד סימן רסח( וקרן אורה יבמות )מו .(:וערוך לנר

דעופותהויבב'עופות.דהיינודלאהוויילפותאבעלמאדבקרבןהגרבעינן

יבמות)שם(.

ב'תוריןאוב'בנייונהולאפרידהאחת,דהאאימייתיבהמהסגיבבהמה

יב(גמ',שם .הקשה המהרש"א )חידושיאגדות(,אמאילאילפינןנמידגרות

אחת.אלאדכיוןדבכלהתורהלאחשיבקרבןשלם בעופותאלאב'עופות,

בעיהזאה,כאבותינושהזועליהםמןהדם,וצריךעיון.ובעולתשלמההביא,

בעילאתוייקרבןשלםדהויב'עופות.עודביאר,דהאדמשני"חובהמיהא

דבאונקלוס תרגם על הפסוק "ויזרוק על העם" )שמות כד ,ח( ,דהזה על

לא אשכחן" ,היינו דרק בנדבה נתחדש דאף דשיעור הבאה דעופות היינו

מדבחא לכפרא על עמא .אמנם כתב ,דמסוגיין לא משמע כן דקאמר אין

שתיים,מצילאתוייגםפרידהאחת,אבללאבחובה.ועייןשםשהאריך.

הזאהבלאטבילה,ומשמעדההזאההיתהעלהעם.וכןכתבו התוס'ביומא

ה(גמ',והאיכאיולדתוכו'משוםדאיכאכבשבהדה.עייןמהשהובאבאות

)ד (.ד"ה הזאה ,עיין שם .ועיין רש"י ראש השנה )לא (:ד"ה צריך ,דמשמע

הקודמת דברי הגרי"ז ,ועיין בחידושי רבי אריה לייב )ח"ב סימן לה( שכתב

נמידהוותרתי.

דלכאורהמהאדמשניהכאדביולדתאיכאנמיכבש,מוכחדאיןהדיןדבעי

גמ' ,אלא מעתה האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים וכו' אמר קרא
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דברהאבד,ואיןזהתלויבדיניחולהמועד.

לדורותיכם .המאירי ביבמות )מו (.ביאר ,דקרבנות לא מעכבי בזמן הזה,
משום דהיכא דלא אפשר לא בעי ,וכגירות אשה דמהני בלא מילה .ועיין

כ(גמ' ,רבי עקיבא אומר כישראל ביום טוב .ביאר הערוך לנר ,דתנא קמא

בשו"ת אבני נזר )יו"ד חלק ב סימן שמג( ,שהשווה זאת להקטרת אימורין,

דפליג ,סבר דילפינן מ"וינפש" דאיכא מלאכות שפעמים מותרות ופעמים

דאי איכא אימורין מעכבי ואסור באכילה קודם הקטרתן ,ואי ליכא אינם

אסורות ,ובחול המועד ,מצאנו מלאכות דבגונא דהוו דבר האבד מותרות

מעכבים .ובזכר יצחק )ח"א סימן כח )א(( כתב לבאר ,דבזמן הזה הטבילה

וכשאינן דברהאבדאסורות ,אבל ביום טוב,אי שרי משוםאוכל נפש שרי

עושה אף את פעולת ההרצאה .ועיין שם )בסימן כט( ,מה שהקשה עליו

נמיכשאינואוכלנפש,כדאמרינןבביצה )יב(.מתוךשהותרהלצורךהותרה

הגרז"סשפירא,מדבריהתוס'ישניםד"הצריך.

שלאלצורך,ופירשרש"י)שם(ד"הליפלגודהיינואףשלאלצורךכלל.

יג(גמ',אמרקראלדורותיכם.עייןאבנינזר)יו"דחלקב'סימןשמה(שהביא

כא(]תוס' ד"ה גר תושב ,מכאן קשה לפירוש הקונטרס דפרק החולץ וכו'.

פלוגתתהראשונים,איילפינןדאףבזמןהמקדשאינומעכב.דברמב"ם)פי"ג

לכאורה מבואר ,דסבירא להו דאם מה שהוא מצווה בשביתת שבת היינו

מאיסורי ביאה ה"ד ,ה( משמע ,דחיוב הקרבן בזמן המקדש אוסרו בבת

משום דחילול שבת חמיר כעבודת כוכבים ,אי אפשר להתיר אף מלאכת

ישראל ,וכן מבואר בדברי הרמב"ן והריטב"א והנמוקי יוסף ביבמות )מו.(:

אוכל נפש ומלאכת דבר האבד .ואולי אפשר דרש"י סבר דבגר תושב סגי

אמנם בדברי הרשב"א )שם( מבואר ,דכיון דילפינן דמהני גירות לדורות,

בשם שביתה ,ואף שביתה כל דהו להיחשב דאינו כעובד עבודת כוכבים,

מוכחדאיןהרצאתדמיםמעכבת.וכןמשמעותהבריתאבמסכתגרים )פ"ב

ואףדבישראלהמצווהעלשמירתשבת,כלחילולחשיבכעבודתכוכבים[.

ה"ה( דתניא ,כשם שישראל נכנסין לברית בג' מצוות כך גרים וכו' שנים

כב(בא"ד ,שם .עיין בתוס' ישנים יבמות )מח (:ד"ה זה גר תושב ,שכתבו,

מעכביןואחדאינומעכב.

דהכאאייריבגרתושבהעומדלהתגייר,ועייןעודבסוגיאדהתם.עודכתבו,

יד(גמ' ,שם .הקשה חזון איש )גיטין סימן כד סק"כ( ,לפי משמעות התוס'

דאףדהואאינומצווה,אנןמצוויןשלאיעשהמלאכהעבורינו.

ישניםד"הצריך,דסביראלהודקרבןדמייתיהיינולהכשירובקהל],ומשמע

כג(בא"ד,שם.עייןעודתוס'יבמות)מח(:ד"הזהגרתושבשהקשועלרש"י

דלשאר מילי הוי כישראל לכל דבריו[ ,היכי חזינן מהאי קרא דלדורותיכם

)דהתם( ד"ה גר תושב ,הא עכו"ם ששבת חייב מיתה] .ולכאורה מבואר

דבזמןהזהאינומעוכבלבאבקהל,וצריךעיון.ועייןשם.

דסברי,דעכו"םששבתשביתתיוםטובלאחשיבעכו"םששבת,דאיחשיב,

טו(גמ' ,גר בזמן הזה צריך שיפריש רובע לקינו .בשבת )יב (:איתא ,דרבי

יקשהלהומסוגיין,דמבוארדשביתתיוםטובשריליהלשבות[.

ישמעאל קרא והטה וכתב על פנקסו כשיבנה בית המקדש יביא חטאת

כד(מתני' ,ונזיר שנטמא .כתב בפירוש המשניות להרמב"ם שכתב ,דבכל

שמנה,ומשמעדלאהוצרךלהפרישמעות לכך.ועייןאבנינזר )יו"דחלקב'

הנךדמתניתיןאונספטור.וכןכתבבידהחזקה )פ"ימשגגותה"ח(ולאחילק

סימן שמה( ,שביאר החילוק בין גר להתם ,דבשאר קרבנות דבהפרשה לא

אמנם בכסף משנה )שם( הביא דבתוספתא )פ"א ה"ה( איתא דהיינו חוץ

נפיק ידי חובתו ,לא מהני להפריש ,מה שאין כן בגר ,דההקרבה דלא מצי

מנזיר.וביארדגםהרמב"םאיתליההכידהואמשמעותהסוגיאבגמ'להלן,

למיעבד אינו מעכבו ,אבל ההפרשה דמצי למיעבד ,מעכבתו ,ועיין שם

אלא דסמך על מה שפסק )פ"ו מנזירות ה"ג( דאונס חייב] .ולכאורה היינו

שכתבדמצינוחיובהפרשהאףבגוונאדליכאחיובהבאה.עודכתב,דכיון

משום דבנזיר בעי קרבן לאחולי נזירות טהרה ,כדאמרינן לעיל )ח (:ואיתא

דתקון שלא יפריש מעות ,הוי כאינו יכול להפריש ואף הפרשתו אינה

אףבגוונאדאיןלחייבומשוםדעבראאיסור,אמנםהרש"ש)בנזירסב(:כתב

מעכבתו,וכעיןזהמצינובתוס'פסחים )נט(:ד"העשאום לגביאימורין,דכיון

דבנטמאלמתמצוה,לאבעיקרבן,וצריךעיון[.

דתקוןרבנןדאינומרצה,הויכאבדו,ואינומעכב.

כה(מתני',אלומביאיןקרבןאחדעלעבירותהרבה.עייןחידושירביאריה

טז(גמ',שם] .מבוארדאףדבזמןהזהאיןמעכבתוהבאתקרבנו.מכלמקום

לייב )חלק ב' סימן סא( שביאר ,דאין זה דאיכא כמה חיובים וסגי בקרבן

חייב להביא קרבנות משום חיובו ,וכעין יולדת דאף דכשרה בקרבן אחד,

אחד,אלאדליכאאלאחיובאחד,עייןשם.

אכתימיחייבאמשוםשארלידות.וכןמבוארלעיל)ח,(:דהביאפרידהאחת

כו(גמ',והאעיקרקראבמזידכתיב.פירש רש"יד"הלעשות ,דכתיבבקורת

שחרית מותר לאכול בקדשים לערב ,אף דאכתי מחייב עוד פרידה[ .ועיין

תהיה,דהיינומלקותואיןמלקותאלאבמזיד.והקשההערוךלנר,דהאקרא

בתוס'ישניםד"הצריךשיפריש ,שכתבולחלקביןגרליולדתומצורע,דגבי

דבקורת תהיה איירי באשה ,ומנא לן דאף האיש שוגג .וכתב ,דלולי דברי

גרקרבנואתילהתירובקהל,וישלדוןעודבכוונתם,איסביראלהודלעתיד

רש"י היה נראה ,דילפינן מדכתיב "לא יומתו כי לא חופשה" ,דמשמע דאי

לבא יהא אסור לבא בקהל עד שיביא קרבנו .ועיין זכר יצחק )סימן ל(

חופשההוומיחייבימיתה,ועלכרחךדמייריבמזיד.

שהקשה על דבריהם ,היאך שייך לומר דבזמן הזה הוא ראוי לבא בקהל

כז(גמ' ,הבא על השפחה ביאות הרבה וכו' מלמד שמביא קרבן אחד על

ולכשיבנהביתהמקדשיאסר.עייןשם.

שגגותהרבה.כתבהרמב"ם)פ"גמאיסוריביאההי"ד(,דהאשהלוקהעלכל

יז(גמ' ,גר תושב וכו' .עיין חדושי מרן רי"ז הלוי )במכתבים בסוף הספר

ביאהוביאה,ומבוארדסביראליהדהךילפותאלאמהניאאלאלקרבן ולא

עמוד(164שביארבגדרגירותדגרתושב,דלגביחיובמצוותלאחיילעליה

למלקות.אמנםמשמעותדברירש"ילקמן)יא(.ד"הוכל,דפליגעלהרמב"ם

מידי ,דאף קודם לכן היה מצווה בז' מצוות ,ומכל מקום כל זמן שעומד

וסביראליהדאףהאשהאינהלוקהאלאאחת.

בקבלתו איכא עליה שם גר תושב לכמה ענינים ,עיין שם .ועיין עוד רבינו

כח(גמ' ,הבא על חמש שפחות חרופות בהעלם אחת .פירש רש"י ד"ה

גרשוםשכתב,דהאדבעישביתההיינומשוםדישבוקצתגירות.

בהעלם ,דהיינו קודם שילקה .והקשו הרש"ש והערוך לנר ,הא אינו לוקה

יח(גמ',גרתושבמותרלעשותמלאכהבשבתלעצמובישראלבחולהמועד

אלאמייתיאשם.וברש"שהגיהקודםשיביאקרבן.והערוךלנרכתבלחדש,

וכו' .עיין תוס' ד"ה גר תושב שהביאו דברי רש"י ביבמות )מח (:ד"ה גר

דמלבד מה שמחוייב קרבן חייב מלקות משום לאו ד"לא יהיה קדש" ,עיין

תושב ,דטעמא דגר תושב מצווה בשמירת שבת אף דאינו מצווה בשאר

שם.

מצוות,משוםדחמיראשבתכעבודתכוכבים].וצריךלומר,דאףדכלעכו"ם
מצווהעלאיסורעבודהזרה,ואפילוהכיאינומצווהבשמירתשבת,שאני

דףטע"ב

גר תושב דחמיר ומצווה יותר ,ועיין בביאור הגרי"פ על הרס"ג )עשה לד

כט(תוס' ד"ה והיא ,תימה דהכא בעינא לחלק אף על גב דגופין מוחלקין

עמודקפט.[(:

והתם בפרק אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד משמע דפשיטא דחייב.

יט(גמ' ,כישראל בחולו של מועד .הטורי אבן )חגיגה יח (.הוכיח מכאן,

ובגליון הש"ס ציין לדברי התוס' בקדושין )עז (:ד"ה הרי ,דמבואר דנקטו

דמלאכתחולהמועדאסיראמדאורייתא.ובמנחתחינוך )מצוהשכגאותט(

דמסברא ידעינן דגופין מוחלקין הוי חילוק לקרבנות ,ומאידך ,בתוס'

דחה,דחכמיםקבעוכןכיוןדחזינןבתורהדבעישביתהקלה.וכעיןזהכתב

בסנהדרין)נד(:ד"ההנרבעמבואר,דבעיקרא.

הערוךלנר,דכיוןדכתיב"וינפש"מוכחדסגיבנפישהקלה,דהיינומהשאינו

ל(בא"ד,שם.כתבהערוךלנר,דלכאורהישליישב,דאףדבכלמקוםידעינן

ב
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דגופין מוחלקין מסברא ,הכא בעי קרא ,כיון דחזינן דמביא קרבן אחד על

לא איירא בהך גוונא ,אלא דנסתרה עם שניהם בזה אחר זה .ועיין שם

עבירות הרבה ,סלקא דעתין דהוא הדין דבגופין מוחלקין מביא קרבן אחד

שהאריךבדבריהרמב"ם.

עלעבירותהרבה.

לז(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת ובגליון הגרע"א )שם( הביא ,דהקרבן

לא(גמ' ,נזיר שנטמא טומאות הרבה .פירש רש"י ד"ה נזירות ,דהא דלא

העדה )עלהירושלמישם(הקשה,האבג'בניאדםהוירשותהרבים,ובכל

מחייב אלא קרבן אחד ,משום דלא יצא לשעה הראויה לקרבן ,ועיין שיטה

דוכתאילפינןדספקטומאהברשותהרביםטהורמסוטהדאינהאסורהאלא

מקובצת)אותא(שביארדיולדתבעיאקראדסגיבקרבןאחד,ולאידעינןלה

בסתירה דהוי ברשות היחיד ,ומוכח דבג' בני אדם לא חשיב סתירה .ועיין

מדלא יצאה לשעה הראויה לקרבן ,משום דאלידה קפיד רחמנא ,אבל גבי

בהגרע"אשםשדן,איבנשיםחשיברשותהרביםוהוכיחדחשיב,עייןשם,

נזירדכולהחדאטומאהאריכתאלאבעיקרא.

וצריךעיון.

לב(גמ',מאןתנאוכו'רבייוסיבר'יהודההיאדאמרנזירותדטהרהמשביעי

לח(גמ' ,תורה אחת לקנויין הרבה .הרמב"ם )פ"ד מסוטה הט"ז( הביא

הוא דחיילא עליה ומשכחת לה כגון שנטמא בשביעי וחזר ונטמא בשביעי.

ילפותאאחרת,דכתיב"מנחתקנאות")במדברה,טו(,מנחהאחתלקינויין

ביארהשפתאמת,דאףלרבייוסיברבייהודהחשבינןלהכטומאהאריכתא,

הרבה.

ולהכי סגי בקרבן אחד ,ומכל מקום חשיב קצת חידוש .ועיין בפירוש

לט(גמ',שם.הקשההמנחתחינוך )מצוהשסואותב(,למהליקרא,תיפוק

המשניות להרמב"ם שכתב ,דאף דחיילא עליה נזירות חשיבא חד טומאה.

ליה דכיון דכתיב אמן אמן ,ודרשינן בסוטה )יח (.אמן מאיש זה אמן מאיש

ועייןעודתוס'יו"ט.

אחר,דהיינודמגלגלעליהבאותההשקאהאףסתירהדאישאחר,ואםכן

לג(גמ',נזירות דטהרהמשביעיהואדחיילאוכו'כולהטומאה אריכתאהיא.

נבדקתמכולםבהשקאהזו).ולאמשמעדרקבמישאינויכוללהשקותמהני

עיין בחדושי רבי אריה לייב )ח"ב סימן סג( שביאר ,על פי דברי הגר"ח

גלגול( .וכתב ,דאפשר דכיון דכולם היו על ידי קינוי וסתירה בעי השקאה

שביאר דהא דבנזיר טמא לא חיילא עליה נזירות טהרה ,אינו רק משום

לכל אחד .עוד תירץ ,דהא דאמרינן )סוטה כז (.כשם שהמים בודקין את

דטומאתומונעתנזירותהטהרהמלחול,אלאדאיכאחלותדנזירותטומאה,

האשה כך בודקין אתהאיש )הבועל( ,לא מהני בגלגול ,ואם רוצה שיבדקו

ובעילהשליםנזירותטומאהובתרהכיחיילאעליהנזירותטהרה,ורבייוסי

המים את כל הבועלים ,בעי להשקות על כל אחד .והביא ,דבמשנה למלך

ברבי יהודה דאמר דנזירות טהרה משביעי חיילא ,סבר דנזירות טומאה

)פ"ג מסוטה הי"ז( נסתפק בזה אי המים בודקין את הבועל בגלגול .ובמגיה

נשלמתביוםהשביעיוממילא מצילמיחלעליהנזירותטהרה,ורבידקאמר

עלהמנחתחינוך )הוצאתמכוןירושלים(כתבליישבעוד,עלפימהשכתב

דנזירות טהרה לא חיילא עד שמיני ,סבר דאינה נשלמת עד יום השמיני,

המנחתחינוך)מצוהשסהאותיג(בדעתהחינוך,דהשקאתסוטההיאמצוה

ומשוםהכיחשיבלדידיהטומאהאריכתא,ועייןבאותהבאה.

חיובית,והוהאמינאדאףדהמיםבודקיןאתכלהבועלים,מכלמקוםמחויב

לד(גמ',שם.בנזיר)יח(:איתאדעת חכמים,דאףבנטמאבשמיני,כלשלא

להביאמנחהעלכלבועלבפניעצמו,ולהכיבעיקראדאינוחייב להשקות

הביאחטאתואינומביאאלאחטאתאחת.וביארוהתוס')שם(ד"הוחכמים,

עלכלבועלבפניעצמו.

דאינהו סברי דנזירות טהרה לא חיילא עד דמייתי חטאת ,כמבואר בסוגיא

מ(גמ' ,תורה אחת לקינויין הרבה .עיין תוס' ישנים ד"ה תורה שהקשו,

שם.ולכאורההאדאמרינןהכאדמתניתיןדלאכרבי,הואהדיןדלאאתיא

דתיפוק ליה דאמרינן בסוטה )יח (:דאין אשה שותה ושונה .ובתוס' בסוטה

כרבנן ,דממה נפשך ,אי נטמא קודם שהביא חטאתו ,כולה חדא טומאה

)שם( ד"ה ורבנן תירצו ,דבסוגיין מיירי דקודם ששתתה קינא לה מפלוני

אריכתא ,ואי בתר דהביא חטאתו ,הא יצא לשעה הראויה לקרבן ואמאי

ונסתרהוקינאלהמפלוניונסתרה,והתםמייריבקינאלהושתתהוקינאלה

נפטר בקרבן אחד .ועיין כסף משנה )פ"ו מנזירות הט"ו( שתמה בדעת

לאחרשתיהונסתרה,ועייןשםעוד.

הרמב"ם ,שפסק )שם הלכה י"ב( כחכמים ,דלא חיילא נזירות דטהרה עד

מא(גמ',שם .עייןבאותהקודמתקושיתהתוס'ישנים.והקשההשפתאמת,

דמייתי חטאתו ,ומאידך כתב )שם הלכה טו( ,דנזיר מביא קרבן אחד על

מאיקשיאלהו,האכיוןדרביקראדלכמהקנאותשותהבפעםאחתשפיר

נזירות הרבה ,הא כיון דפסק כרבנן דלא חיילא נזירות טהרה עד דמייתי

והוהאמינאדליבעילאיתויימנחהעלכלאחתאףדמשקהבפעםאחת,קא

חטאת,אמאיחשיבלהנזירותהרבה,האהויאחדאטומאהאריכתא,עיין

משמעלןדלא].אמנםלכאורהישלדון,אםהמנחהאתיאמשוםהקינויאו

שם .ובחידושי רבי אריה לייב )הובא באות הקודמת( כתב ליישב ,דהא

משום ההשקאה ,ולכאורה אי משום ההשקאה הרי הקשו שפיר[ .וכתב,

דלחכמים לא חיילא עליה נזירות דטהרה עד הבאת קרבנותיו ,אינו משום

דאפשר דכונת התוס' להקשות משום דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת

דלא נשלמה נזירות דטומאה עדהבאת חטאתו ,אלא דאף דנשלמה נזירות

אחת אינו] .ולכאורה דבריו צרכים ביאור ,דמה שאינו בזה אחר זה היינו

דטומאה ,סברי דלא חיילא נזירות דטהרה עד דמייתי חטאת .ומכל מקום

השתיה ,ושייך לומר דבבת אחת אינו רק אם נאמר דהמנחה אתיא מדין

שפירחשיבטומאותהרבה.ועייןשם.

ההשקאה ואין מנחה בלא השקאה ,אבל הרי כל קושיתו היא דוקא אי

לה(גמ',וכיוןדלאיצאשעההראויהלהקריבבהקרבןאינוחייבאלאקרבן

אמרינן דחיוב המנחה משום הקנוי ,ואם כן אמאי לא תיבעי מנחה על כל

אחד.ביארבחידושיר'אריהלייב)ח"בסימןסג(,דהאדיצאלשעההראויה

קינוי).א.ק.[(.

לקרבן,אינומשוםדחיילעליוחיובקרבןלאמהנילהביאאותוקרבןעלמה

מב(גמ',הביאציפריןונתנגעלאעלולועדשיביאחטאתווכו'והאמרתאין

שנתחייב לאחר מיכן .דהא חזינן במתניתין לעיל )עמוד א( ,דאף בשפחה

מביא אלא קרבן אחד .פירש רש"י ד"ה והאמרת ,דמדמייתי קרבן אחד על

חרופה מביא קרבןאחד על ביאות הרבה,אף דכבר חייל עליה חיוב קרבן,

נגעים הרבה ,אלמא חדא צרעת אריכתא היא ואמאי מחייבת ליה לאתויי

ועלכרחךמוכחדהאדיצאלשעההראויהלקרבןהיינודנשלםזמןהמחייב,

צפריםעלכלנגעונגע.והקשההחזוןאיש )נגעיםסימןד(,מנאליהדחשיב

וכגון ביולדת וזבה ,דביצאה לשעה הראויה לקרבן חשיב מלאת המנין ,וכן

צרעת אחת ,הא אפשר דהוי צרעת הרבה ,ומכל מקום מיפטר בקרבן אחד

בנזירות טומאה לדעת רבי יוסי ברבי יהודה ,דאף דסבר דנזירות טומאה

עלנגעיםהרבה,כדחזינןלעיל גבינזירויולדתוזב,ובעילאתוייציפוריןעל

נשלמת ביום שביעי ,מכל מקום כיון דלא מייתי קרבן עד יום שמיני ,לא

כל נגע ונגע כיון דכבר נתחייב ויצא לשעה הראויה לקרבן .ותירץ ,דכיון

חשיבדנשלםזמןהמחייבעדדמטייוםשמיני,דחיילעליהחיובקרבן.

דטהרתהציפוריןתלויהועומדתעדתגלחתשניה,חשיבכלאהגיעזמנןעד

לו(מתני',המקנאלאשתועלידיאנשיםהרבה.כתבהרמב"ם )פ"אמסוטה

טהרהשניה,וכיוןדלגביקרבןאמרינןדמתכפרבקרבןאחדעלנגעיםהרבה,

ה"ג( ,דקינא לה עם שנים כאחד ואמר לה אל תסתרי עם פלוני ופלוני

הכינמיבעידתועיללוהבאתציפוריםאחתעלנגעיםהרבה.

ונסתרה עם שניהם כאחד וכו' הרי זו אסורה עד שתשתה .ובמשנה למלך

מג(גמ',חסורימחסראוהכיקתניהביאציפריןונתנגעאיןמביאאלאקרבן

)שם(כתב,דלכאורהכךביארהרמב"םבמתניתין,והקשה,דהאבעיאהיא

אחד .כתב הרמב"ם )פ"ה ממחוסרי כפרה ה"ח( ,דמצורע שנתנגע אחר

בירושלמי דסוטה )פ"א ה"ב( ,ומהא דלא פשטו ממתניתין ,מוכח דמתניתין

שהביאאשמו בעילאתוייקרבןעלכלנגעונגע.וביאר הכסףמשנה )שם(,

ג
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דהרמב"םנקטאשם,משוםשהואהקרבןהראשוןדמייתי.והמהר"יקורקוס

ב(גמ',שם.ביארהחזוןאיש)סימןלוסק"א(,דלאנסתפקובגמ'שלאתהיה

ביאר)שםה"ט(,דלאקבועיבעניותועשירותתלויבהבאתאשמו,ועייןאבי

להטומאתלידהעבורלידהשניה,וכןפשיטאדחשיבאטבולתיוםארוךעד

עזרי)פ"אממחוסריכפרהה"האותב(.

סוף מלאת דשני ,אלא נסתפקו אי לידה שניה מבטלת הנהגת מלאת של

מד(]גמ' ,שם .עיין מה שנתבאר באות הקודמת דברי המהר"י קורקוס,

ראשונה,דכיוןדלרבייהודהלידהראשונהעיקר,חייבתשמוניםמכחאותה

ולכאורה לדבריו יש נפקא מינה להפטר בקרבן אחד על נגעים הרבה,

לידה ,וכיון דבימי טומאה דלידה שניה לא מתקיימים ימי טוהר דראשונה,

בפלוגתאדתנאילגבילאקבועיבעניותועשירות.ואםכןלדעתרביאליעזר

תחזורותמנהאותםאחרשיכלוימיטומאההשניה].ולכאורהצריךביאור,

בן יעקב דהקביעות תלוי בהבאת ציפרין ,לאחר שהביא ציפרין לא מפטר

מנאלןדאיכאימיטהרהללידהשניה,כיוןדרבייהודהסברדולדשניכמאן

בקרבןאחד.ואםכןצריךעיוןמאימקשיאמתניתיןדהביאציפוריןונתנגע

דליתיהדמי[.

לאעלולו,האמצילאוקמיכרביאליעזרבןיעקבדתלילהבהבאתציפרין.

ג(גמ' ,שם .כתב העולת שלמה ,דסוגיין אתיא כמאן דאמר בנדה )לה,(:

ועייןחזוןאיש)הובאלעילאותמב().א.ק.[(.

דמעין דטומאה ודטהרה מעין אחד הוא אלא שהתורה התירתו,דאי למאן

מה(גמ' ,הכל הולך אחר חטאת וכו' .עיין חזון איש )נגעים סימן יג סק"ו(

דאמר דשני מעיינות הן ,לא שייך לספוקי ,דאחר שפסק לא שייך השלמה.

שדן ,אי אזלינן בתר שעת שחיטה או כתב שעת זריקה ,וברמב"ם )פ"ה

ועייןעודחזוןאיש)סימןלוסק"ג(.

ממחוסריכפרהה"ט(מבוארלהדיא,דאזלינןבתרשעתשחיטה.

ד(רש"י ד"ה או דלמא ,דליכא למימר דנבטל מלאת דשני ,דהא נמי קולא

מו(]גמ',רבישמעוןאומרדברהמכפרו.פירשרש"יד"הרבישמעון,דעלז'

היא,דמכשרתלהלאכולקרבנותממלאתדראשון.ובתוס'ישניםד"הוקולא

דברים נגעים באים .וצריך עיון ,דבשבועות )ח (.אמרינן בדעת רבי שמעון

הקשועלרש"י,האבמאידמנינןימיטהרהלשנינמיאיכאקולא,דמותרת

גופיה ,דחטאת דנזיר לא אתיא לכפרה ,דמנגעיה הוא דאיכפר ליה ,וקרבן

לבעלה .ומבואר בדברי רש"י ותוס' ,דהך קולא וחומרא היינו כפשוטו,

דמייתילאשתורייבקדשים,וכןעייןבזבחים)ט.(:וצריךעיון[.

דמחמרינן ומקלינן .ועיין במהרש"ם שדן ,אי בדאורייתא אמרינן לקולא

מז(גמ',רבייהודהסברדברהמכשירו.מבואר,דאשםמצורעמתירו.ועיין

ולחומרא .אמנם החזון איש )סימן לו סק"א( ביאר ,דאין זה ענין קולא

תוס' ערכין )יז (:ד"ה רבי יהודה שהקשו ,דבערכין )כא (.איתא ,דכשם

וחומרא,ועודדבכלצדישקולאוחומרא.אלאדאמרינןדאפשרדאףדלא

שחטאתו ואשמו מעכבתו כך עולתו מעכבתו .ותירצו ,דאף דכל קרבנותיו

חשיבא לידה שניה לענין שתהא לידה שלישית בטלה לה ,אבל לענין

מעכבי,מכלמקוםעיקרהכשרובאשםשניתןעלבהונותיו.

טומאה וטהרה דיש לה ,אפשר דלא אמרינן דאין בכחה לדחות ימי טהרה

מח(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,ועיין עוד מקדש דוד )סימן יב סק"ד(

דראשון.

שהאריך לדון בדעת הרמב"ם )פ"י מנזירות ה"ח( ,דמשמע דפסק דאשם

ה(תוס' ישנים ד"ה וקולא ,בתוה"ד ,והשתא אי אמרת דיהבינן ימי טוהר

מצורעאינומעכבוחטאתהיאדמעכבאומשוםהכיבספקמוחלטלאיביא

לשניאמאישוחטיןעליהביוםמ'לשניאכתיטבולתיוםהיאואינהראויה

אשם ,ועיין בלחם משנה )שם( שהביא דכן דעת התוס' בנזיר )נה (:והקשה

להביא קרבן עד למחר יום מ"א .ולכאורה רש"י סבר ,דכיון דהא דמחייבא

המקדש דוד מסוגיין ,ועיין שם שביאר ,דהא דקרי ליה מכשיר ,היינו

קרבן היינו משום לידה ראשונה ,לא חשיבא מחוסרת זמן אף דחשיבא

דמכשירו לקבל הטהרה כיון דבעי שיהא אשם ואחר כך חטאת ,ולעולם

טבולתיוםמכחלידהשניה.ונחלקובכךהרמב"םוהראב"ד )פ"אממחוסרי

עיקרהטהרהעלידיחטאת.ועייןעודחדושיהגרי"זערכין)יז.(:וחדושימרן

כפרה ה"ה( ,דהרמב"ם כתב ,דאי הויא טבולת יום מכח לידה שניה ,לא

רי"זהלויקונטרסיומא)דףסא.(:

מציא להתכפר אף על ולד ראשון ,והשיג הראב"ד ,דכיון דמחויבת מכח

מט(גמ',מלמדשמביאהקרבןאחדעלולדותהרבהוכו'יכולאףעלהלידה

לידהראשונהמציאמתכפרהאףדהויאטבולתיוםמכחלידהשניה,מידי

שלפנימלאתועללידהשלאחרמלאתתלמודלומרזאת .ביאר בחדושירבי

דהוה אחטאת חלב ודם דמשלחת קרבנותיה .וכתב החזון איש )סימן לו

אריהלייב )ח"בסימןסא(,דקרבןיולדתלאאתימשוםהלידה,אלאמשום

סק"ב( דיש לחלק בין דברי הרמב"ם לסוגיין ,דהרמב"ם איירי כשכבר

שםיולדת,ומשוםהכימתיאקרבןאחד,אבללאחרמלאתלאיועיללהביא

נתחייבהמשוםלידהשניה,מהשאיןכןבסוגיין,דלרבייהודהאינהחייבת

קרבןאחד,כיוןדבהגיעימימלאתאזלמינהשםיולדת.ועייןלהלן.

קרבןמשוםלידהשניה,ושפירהאיקרבןדמתיאהשתאאףדאינומכשירה

נ(גמ' ,כשתמצי לומר לדברי רבי יהודה ולד ראשון גורם .עיין חדושי ר'

עכשיו,מכשירהכשיעריבשמשהולאתיבעיקרבןאחר.וסבר,דכיוןדאכתי

אריהלייב)ח"בסימןסא(שהקשה,האאףולדשניראוילחייבקרבן.וכתב,

הויאמחוסרתכפרהמכחלידהשניהואיןהקרבןדלידהראשונהמועיל,הוי

דישלחלקביןקרבןיולדת)וכןקרבןזב(,לשארחטאות,דכלהחטאותדאתו

כבא להכשיר ולא הכשיר )עיין מנחות ד ,:ואף דהתם לא קיימא לן הכי,

עלחטא,איכאעלהחטאתשםהחטא,ומשוםהכיאינויכוללהביאקרבן

שאניהתםדבזמןהקרבההיהראוי,מהשאיןכןהכא(,ואףדבהיועליהה'

אחדעלחטאיםהרבה,מהשאיןכןיולדת)וזב(,דקרבנהמשוםדאיכאעלה

לידות והביאה אחד השאר עליה חובה אף דלא מכשרי )דכבר הוכשרה

"שםיולדת")וכןבזבשםזב(,סגיבקרבןאחד,ולהכיסבררבייהודהדולד

בקרבןראשון(,התםמקראילפינןלה,ודוקאבכהאיגוונאשכברהוכשרה,

ראשוןגורם,דכיוןדמחמתלידהראשונהנתחייבהבקרבןיולדת,איןהלידה

אבלאיןראוילהקדיםולהביאחובותיהקודםההכשר.אבלהראב"דסבר,

השניהמחייבתהבקרבןכלל.

דכשםדמצילאתוייאחרשנתכפרהבקרבןדלידהאחת,אתשארהקרבנות,

נא(גמ' ,לדברי חכמים ולד שני גורם .ביאר בחדושי רבי אריה לייב )שם(,

אףדלאמכשרי,הכינמימציאמתיאחובתהקודםההכשר.ועייןעודתוס'

דאף רבנן סברי דקרבן יולדת אתי משום "שם יולדת" ,אלא דסבירא להו

נזיר)סד(:וכסףמשנהולחםמשנה)שם(.

דהויאכלידהאריכתא,ואזלינןבתרגמרלידה.ועייןעודרש"יד"המפלת,

ו(גמ' ,מחוסר כפורים דזב כזב .מבואר בסוגיין ,דלענין פסח הבא בטומאה,

דמשמענמידאיחשבינןכלידהאריכתאאזלינןבתרולדשני.

חשיבכטומאההיוצאהמגופו.ועייןתוס'זבחים)לב(:ד"הרבייוחנן,שכתבו
לחלקביןפסחהבאבטומאהלטומאתמקדש.

דףיע"א

ז(תוס' ישנים ד"ה אי אפשר ,תימה אם כןלמאי איצטריך למכתב גבי זכר

א(]גמ',בטומאהמהליאמררבייהודה .לכאורהצריךביאור,מהיכיתיתי

וטמאה שבעת ימים .כתבו בחידושי הגרע"א והשפת אמת ,דיש לומר

דרבי יהודה סבר כן לענין טומאה ,הא לא קאמר אלא לענין קרבן דאיכא

דאיצטריךקראליולדתמתוךימינדותה,דבלאודינאדטומאתלידה,הויא

סברא דכיון דלא יצאה לשעה הראויה אין ראוי לחייבה בעוד קרבן.

מונהמתחילתנדתה,ומשוםטומאתלידהמונהמשעתלידתהוכמושכתבו

ולכאורה צריך לבאר ,דהא גופא מספקא ליה ,אי סברא דרבי יהודה הוי

בתוס'ד"הוקולא.

משום חיוב הקרבן ,או משום דלא חשיבא לידה שניה לקבוע דיני מלאת.

ח(תוס'ד"הקאמשמעלן,פירושאפשרלפתיחתהקברבלאדםוהכיפסיק

וצריךביאור).א.ק.[(.

בשאלתות דרב אחאי .עיין גליון הש"ס להגרע"א שציין לדברי הרשב"א

ד
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בתורתהבית)הובאבביתיוסףיו"דסימןקצד(,דמבוארדגרס,קאמשמעלן

דאמרבמכות)יג(.דאיכאמלקותבחייביכריתות[.

ולד דגמר צורתו מפתח טפי ,פחות ממ' לא מפתח טפי .ועיין עוד בשולחן

יז(מתני' ,שם .עיין בבא קמא )לב ,(.דאף דהבועל קעביד מעשה והיא לא

ערוך )יו"ד סימן קפח ס"ג( ,דהכניסה שפופרת והוציאה בה דם טהורה ,וכן

קעבדאמעשה,חייבתמשוםדאיתלההנאה.ובתוס')שם(ד"האיהופירשו,

בראתה דם בחתיכה כיון דלא נגע בבשרה ,טהורה כיון דאינו דרך ראיה,

דחייבת חטאת ומלקות ,דרחמנא אחשביה להנאה מעשה .ועיין עוד אתוון

ומבואר נמי ,דאיכא פתיחת קבר )קטנה( בלא דם ,אמנם לענין נפל ,פסק

דאורייתא)כללכד(.

)יו"דסימןקצד(,דאףבפחותממ'יוםאמרינןדאיןפתיחתהקברבלאדם.

יח(]מתני',שם.לכאורהצריךעיון,אמאילאקאמרנמידבכלהעריותאיכא

ועייןעודבחזוןאיש)יו"דסימןפגסק"ב(.

כרתמהשאיןכןבשפחהחרופה[.
יט(מתני' ,כל העריות עשה בהן את המערה כגומר .עיין יבמות )נה,(.

דףיע"ב

דילפינן לה מקראי .ועיין שם )נו ,(.לענין חייבי לאוין דילפינן מדאיצטריך

ט(מתני' ,אלו מביאין קרבן עולה ויורד על שמיעת קול ועל ביטוי שפתים

קרא בשפחה חרופהלמעוטי ,דכתיב שכבתזרע ,מכלל דשאר לאוין חייבין

ועל טומאת מקדש וקדשיו .כתב בפירוש הרמב"ן על התורה )ויקרא ה ,ז(,

בהעראה,ועייןשםבתוס'ד"הלישתוק.

דיתכןדהטעםדהקילההתורהבהנךדבעניותלאבעיכבש,משוםדשבועות

כ(מתני' ,וחייב על כל ביאה וביאה .רש"י )בדף יא (.ד"ה וכל ,ביאר

לאהווחייביכריתותולאחמיריככלחייביחטאות,וטומאתמקדשוקדשיו,

דמתניתיןאייראלעניןאיסגיבקרבןאחדעלכמהביאות,אודבעיקרבןעל

משוםדטועהבדברמצוה.

כלביאהוביאה.וברמב"םבפירושהמשניות ביאר,דאיירילעניןביאהשלא

י(מתני' ,שם .באבן עזרא )ויקרא ה ,ז( ביאר ,דהטעם דבקרבן דעניות בעי

כדרכה ,דבכלהעריות חייב ,ובשפחה חרופה אינו חייב לפי שנאמר שכבת

אחדלעולה ואחדלחטאת),אףדבעשירותלאמייתיאלאחטאת(,דהעולה

זרע .וכתב הרש"ש )לקמן יא ,(.דלא פירש כרש"י ,משום דסבירא ליה

הויאכאימוריןדחטאת,דבחטאתהעוףליכאאימורין.

דבשפחהחרופההאשהחייבתמלקותעלכלביאהוביאה)אףדהאישאינו

יא(מתני',שם .כתבהחינוך )מצוהקכג(,דענישהביאקרבןעשירלאיצא.

חייבאלאקרבןאחד(.וכדפסקבידהחזקה )פ"גמאיסוריביאההי"ד(אםכן
לאנשתנולגמרי.

והקשועליובהגהותהמשנהלמלך והמנחתחינוך )שםאותא( ,מהאדתנן
בנגעים)פי"דמי"ב(דענישהביאקרבןעשיריצא,ומאישנאעולהויורדדידן
מעולהויורדדמצורע.והשפתאמת )יומאמא(:כתבלחלק,דבמצורעדשוו

דףיאע"א

חיוביהעניוהעשיר,דהאאףעשירבעילאתוייעולהוחטאת,יצא,מהשאין

א(מתני' ,שעשה בה את המזיד כשוגג .ביאר בשיטה מקובצת )אות א(,

בעולין ויורדין דהכא ,דעני מיחייב בב' קרבנות אחד עולה ואחד חטאת

דהאישמביאקרבןבמזידכשוגג,אבלאשהשוגגתודאיפטורהמןהמלקות,

ועשיר נפיק בקרבן אחד ,אין העני יוצא העני בקרבן עשיר] .ולכאורה יש

ובהאי גוונא האיש נמי פטור מן האשם ,וכדאמרינן בגמ' ,דאם אין האשה

לדון לדברי האבן עזרא ,הובאו באות הקודמת ,דעולת העוף הויא משום

במלקותאיןהאישבקרבן.אמנםהתוס'יו"ט)משנהד'(הביאדבריהרמב"ם

אימורין דחטאת העוף ,אם כן היכא דמייתי חטאת בהמה לא בעי עולה,

בפירושהמשניות)ברישמס'שבת(שכתב,דשפחהחרופהחייבתמלקותעל

ואמאילאנפיק.ואוליהיינומשוםדסוףסוףהענימחויבב'קרבנות[.ועיין

השוגג כמזיד ,וביאר ,דאף דגבי איש ילפינן לעיל )ט (.מדכתיב "ונסלח לו

עודבחידושיחתםסופר)שבתקלב.(.

מחטאתו אשר חטא" לעשות את המזיד כשוגג ,מכל מקום סבר דהאיש

יב(גמ' ,יולדת מביאה בדלות ועשירות מצורע מביא בדלות וכו' .כתב

והאשה הושוו להדדי בהקישא ,כדילפינן להלן] ,ולפי זה לכאורה גרסינן

העולת שלמה ,דטעמא דפלגינהו ליולדת ומצורע )אף דתרוייהו שוו דלייתו

במתניתין,דעשהאתהשוגגכמזיד[.אמנםהביא,דבידהחזקה)פ"גמאיסורי

בדלות ועשירות( ,משום דיולדת נשתנה קרבן דעשירות דידה מבעשיר

ביאההט"וופ"טמשגגותה"א(חזרבו.ועיין ערוךלנר].עודישלומר ,דכיון

דעלמא ,דאף בעשירות מתיא כבש לעולה ועוף לחטאת ,מה שאין כן

דמלקות דהכא הוו משום קרא ד"בקורת תהיה" ולא ככל חיוב מלקות

במצורע ,דבעשירות לא שאני דיניה מדין שאר קרבנות דעשירות דמביא

דעלמא ,שפיר מצינן למימר דאף בשוגג מיחייבא) .א.ל .(.וכן מצינו כהאי

בהמהלחטאתו.ועייןבאותהבאה.

גוונא)דשוגגלוקה(לעניןתמורה,עייןתמורה)יז(.ולקמןאותד'[.

יג(גמ',יולדתמביאהבדלותועשירות.ביארהחקנתן,דיולדתעניהמביאה

ב(מתני',רביאליעזרבןיעקבאומרכלעריותמפורשותושיוראיןלנואלא

קרבןדדלותוקרבןדעשירות,דהאדמתיאעולתהעוףהויקרבןעניותכיון

חציהשפחהחציהבתחורין .ביארבביאורהגר"אעלהתורתכהנים )פרשת

דעשירה מתיא בהמה ,והא דמתיא עוף לחטאת הוי קרבן עשירות ,דאף

קדושיםפ"הה"ב(,דכלעריותכבראמורות,וכולןאייריבישראליםגמורים,

עשירהמתיאעוףלחטאת.ועייןעודברש"ש.

וזומשוייר,דלאאייריבישראלית,ומשוםהכיכלמאידמצינולאוקמישיהא

יד(מתני' ,והיולדת .עיין לעיל )ט (:לענין מצורע מתי נקרע דינו לעניות

דומהטפילבתחוריןניחאטפי.

ועשירות .ובמנחת חינוך )מצוה קסח אות ח( דן לענין יולדת במה נקבעת,

ג(גמ' ,בקורת תהיה מלמד שהיא לוקה .הקשה העולת שלמה ,הא בעלמא

וכתב ,דמסתברא דנקבעת בעולה ,דהכא ליכא קראי .ובהגהות )בהוצאת

אמרינן דאין עונשין אלא אם כן מזהירין ,והיכן מצינו אזהרה לשפחה

מכוןירושלים(הביאו,דבבתורתכהנים )פרשתמצורעפרשתאדפיסקאטו(

חרופה .ובשלמא לאונקולוס )דברים כג ,יח( הובא ברמב"ם )פי"ב מאיסורי

איתא,דממעטינןדביולדתליכאקביעות),והיינודכלקרבןמתיאלפישעת

ביאה הי"ב( ,דאיסורא משום לא יהא קדש ,אתי שפיר ,דאף חציה שפחה

הבאתו(.ועייןמהשביארהאורשמח)פ"הממחוסריכפרהה"ט(.

חציהבתחוריןקיימאבהאילאו)משוםהחצישפחה(],ועייןבאותהבאה[,

טו(גמ' ,דלאו אורח ארעא לאתוי פחות מפרוטה .הקשה בשו"ת שאלת

אלא דהאיש נתמעט ממלקות ,אלא לשיטת הרמב"ם )שם( וכפי שביארה

שמואל )סימןפ(,לשיטתרש"יבגיטין )יב(:ד"הבפחותפחותמשוהפרוטה,

המשנה למלך )פ"ב מעבדים ה"ב( ,דסבר דאינו מדאורייתא ,הא ליכא

דאין הקדש חל על פחות משוה פרוטה ,הא הכא משמע דמצי למיחל.

אזהרה) .אמנם כתב ,דלשיטת הרמב"ם גופיה לא קשיא ,כיון דפסק כמאן

ותירץ ,דאיירי בהקדיש יותר משוה פרוטה אלא שלקח לקרבן פחות משוה

דאמר דתפסי בה קידושין( וכן לרבי ישמעאל דאמר דאיירי בכולה שפחה,

פרוטה .ועוד ,דאפשר דאף דקדושת פה לא חיילא ,קדושת כלי חיילא.

מנאלןאיסורא.וכתב,דמדדרשינן)בסנהדרין )נח"(.אשתאישפרטלאשת

ובעולת שלמה כתב ליישב ,דיש לחלק בין קדושת דמים לקדושת הגוף,

עכו"ם" חזינן דאף אשת עכו"ם חשיבא אשת איש ,אלא דמיעטה תורה

והביאדכעיןזהמצינודחלקובתוס'ישניםלקמן )יג(:ד"הואשם.ועייןעוד

ממיתה ,ושפחה חרופה נמי אי לא מיעטה קרא הויא כאשת איש גמורה,

רמב"ם )פ"ו מערכין הי"ט( ,דמשמע נמי )כדברי רש"י בגיטין( דלא חייל

אלאדמיעטהקראדהאשהאינהבמיתהאלאבמלקות,והאישאינולוקה.

הקדש)דמים(אלאבפרוטה.

וכתב ,דאכתי קשה ,לדעתאחרים דאיירי בשפחה כנעניתהמאורסת לעבד

טז(]מתני',כלהעריותאחדהאישואחדהאשהבמכותובקרבן .היינוכמאן

כנעני ,הא התם ליכא קנין כלל וכמו שכתבו התוס' ישנים ד"ה ומאורסת,

ה
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דאמר )בגיטין מג (.דתפסי בה קידושין ,אף במאורסת לבן חורין חשיבא

ומנאלןאיסורא.
ד(גמ',שם.עייןבאותהקודמתבשםהעולתשלמה,דלדעותדאיכאאיסורא

שפחה חרופה ,ולא אתי לאפוקי אלא מאורסת לעבד כנעני .ובדעת מאן

ד"לא יהיה קדש" ,מלקות דשפחה היינו משום הך איסורא .אמנם בצל"ח

דאמרדלאתפסיקידושין,משמעבדברירש"יבגיטין)מג(.ד"המיוחדתדלא

בברכות )כב)(.הובאבגליוןהגרע"אעלהרמב"ם הלכותאיסוריביאהשם(

חשיבא שפחה חרופה אלא במאורסת לעבד עברי ,דדוקא לעבד עברי

כתב ,דהשפחה אינה עוברת באותו לאו] .ועיין עוד בחינוך )מצוה קכט(,

דשריא ליה ,הויא שפיר מיוחדת ,אבל לבן חורין דאסירא ליה ,לא חשיב

שביאר החילוק בין האשה לאיש )אמאי היא לקיא והוא לא לקי( ,ומשמע

ייחוד.ועייןעודחזוןאיש)אבןהעזרסימןקמזסק"ז(.

דתרוייהושוובאיסור[.ועייןבמנחתחינוך )מצוהקכג(,שכתבדמתרינןבה

יג(גמ',מלמדשכולןשפחותחרופותבעלו.עיין תוס'ערכין )לב(.ד"ה )בדף

משוםהךקראד"ביקורתתהיה",ומבואר,דנקטדאיןהמלקותמשוםהלאו.

לא (:התקין ,שהוכיחו מכאן ,דנהג יובל בזמן בית שני ,דאם לאו הכי לא

ועייןעוד ברמב"ם )פי"טמסנהדרין(שלאמנהמלקותדשפחהחרופהבהדי

משכחת לה שפחה חרופה ,כיון דאין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל

שארהלוקין,ומשמעדהואגדראחר.

נוהג,עייןשם.ובחידושיהרשב"אבגיטין)לו(:דחה,דלאבעימאורסתלעבד

ה(גמ',שם .ברש"יביבמות )נה(.ד"השפחה משמע,דאיסורשפחהחרופה

עברי,אלאאףמאורסתלבןחורין,ועייןשםעוד.ועייןעודבאותהקודמת.

ילפינןמקראדלאיהיהקדש.אמנםבזכריצחק )חלקאסימןעו(כתב,דאין

יד(גמ' ,והכא חייב קטן אמר רב יהודה הכי קתני וכו' .מבואר ,דקטן אינו

כוונת רש"י דילפינן לה מהך קרא ,דעיקר חיובא משום דמאורסת לעבד

חייב בקרבן דשפחה חרופה .וברמב"ם )פ"ט משגגות ה"ג( כתב ,דבן תשע

עברי ,והויא אשת איש ,אלא דאי החציה שפחה לא היה אסור ,לא הוה

שנים ויום אחד שבא על שפחה חרופה ,היא לוקה והוא מביא קרבן,

לקיאמשוםאיסוראשתאיש,דהוהליה"זהוזהגורם"דחציהמותרת,אלא

והראב"דהשיגעליו,דמהיכיתיתילחייבאתהקטןכלל,וכתבשהואטעות.

משוםדאףהחציהשפחהאסור,שפירישלעונשהמשוםהחציהבתחורין,

וכתב הלחםמשנה )שם(דפליגיבמהשכתבותוס' )בסוגיין(ד"הדהא,דהא

דבגוונאדשניהגורמיםהוודאיסורלאאמרינןדשרי,עייןשם].וכןמבואר

דמקשינן להדדי ,היינו דהאיש תלוי בחיוב האשה והאשה אינה תלויה

בדברירש"י )הכא(ד"הלרביישמעאל,דחיובאדשפחהחרופההואמשום

בחיובהאיש,ואישמבןט'שניםנתרבהלקרבן,והראב"דסבר,דגביקטןבן

דמאורסת,ולאמשוםלאודלאיהיהקדש[.

ט'שניםמקשינןאשהלאישדאינהחייבתכשםדהואאינוחייב,ועייןשם

ו(גמ' ,אינו חייב אלא על שפחה בעולה בלבד .כתב בהגהות הרא"מ

שהאריך.ועייןעודבחדושיהגר"חעלהש"ס.ובמנחתחינוך)מצוהקכטאות

הורוויץ ,דחשיבא בעולה ,בין נבעלה על יד העבד עברי שהוא בעלה בין

לא( כתב ,דאף לשיטת הרמב"ם לא מרבינן מ"איש" אלא קטן ,אבל אם

בנבעלהעלידיאחר,ועייןמנחתחינוך)מצוהקכטאותכח(.

האיששוטהוחרש,לאבעיקרבןאףכשיתפקח.

ז(גמ' ,ומאי משמע דהאי נחרפת לישנא דשנויי הוא .פירש רש"י ד"ה

טו(גמ',כלעריותאחדגדולואחדקטןגדולחייבוקטןפטורוהכאגדולנמי

לישנא ,דבעי נשתנית מברייתה .כתב המנחת חינוך )מצוה קכט אות כח(,

פטור דהא מקשיין אהדדי .כתב המנחת חינוך )מצוה קכט אות לא( ,דהוא

דאינהנחשבתבעולהעלידיבעילהשלאכדרכה,דלאחשיבנשתנהגופה,

הדיןאםהיתההשפחהחרשתושוטה,דהאישפטור.ועייןלעילאותט.

עייןשם.עודכתב)שם(,דאםנבעלהכדרכהבהעראה,בלאהשרתבתולים,

טז(גמ' ,שם .עיין מהרש"א שהביא קושית הפנים יפות על התורה ,דהיכי

נמילאחשיבאבעולהלעניןזה,דלאחשיבנשתנהגופה,ועייןשם.

משכחת לה שפחה חרופה קטנה שקיבלה קידושין ,הא אין לה אב לקבלת

ח(]גמ',בזמןשהאשהלוקההאישמביאקרבן .ישלדוןאיבעישתלקה או

הקידושין .ובחתם סופר )נדפס בסוף המסכת( תירץ ,דאיירי בחציה שפחה

דסגי במזיד .ואפשר דבעי שתהא מחויבת מלקות על ידי עדים והתראה.

וחציה בת חורין שנשאת לישראל והוליד הבת וקיבל אביה קידושין ,וכן

ועיין רש"יד"הבזמןשכתב,שגדולההיאובתעונשיןהיא.משמעדלאבעי

תירץהמנחתחינוך)מצוהקכטאותכט(.ועייןעודרש"ש.

שתלקהבפועל,ועייןברמב"ם)פ"טמשגגותה"ב(ובתוס'ד"האין).א.ק.[(.

יז(תוס'ד"הדהאמקשו,בתוה"ד ,דהאישהוקשלקטןיכולשאנימוציאבן

ט(גמ',איןהאשהלוקהאיןהאישמביאקרבן .כתבהשיטהמקובצת )אות

תשע שנים ויום אחד תלמוד לומר ואיש וכו' .ביאר הברכת הזבח ,דסברי

ו( בשם הרא"ש ,דהוא הדין דאם אין האיש מביא קרבן אין האשה לוקה,

דבקטן בן ט' אף דלא מייתי קרבן דהא קטן הוא ,איהי לקיא כיון דלא

דאף האשה איתקשא לאיש ,וכן דעת הראב"ד )פ"ג מאיסורי ביאה הי"ז(.

איתקשאלאיש.ועייןלעילאותידשהובאהבזהפלוגתתהרמב"םוהראב"ד.

אמנם בתוס' ד"ה דהא מבואר ,דלקיא משום דהאשה לא איתקשא לאיש.

יח(תוס' ד"ה באין מתכוין ,פירש הקונטרס משום דשכבת זרע כתיב ובאין

ועייןלהלןאותטובדעתהרמב"ם,דאףהקטןחייבקרבןבכהאיגוונא.

מתכוין אינו ראוי להזריע וכו' אלא האי טעמא משום שאנוס הוא .כתב

י(גמ' ,ומאורסת לעבד עברי .ביאר הרבינו גרשום ,דכיון דכתיב "חרופה"

השיטה מקובצת )אות כב( בשם הרא"ש ,דאף דמתעסק בחלבים ועריות

מפרשינן מקודשת ,כדאמרינן בקידושין )ו (.האומר הרי את חרופתי הרי זו

חייב,נפלמןהגגפטור.וכןמבוארבתוס'לקמן )עמודב(ד"הכשאין.ועיין

מקודשת].וצריךעיון,דהאכבר ילפינןמקראדחרופהדבעישתהאבעולה.

בערוךלנרשהוכיחדברירש"ימהגמ'].אמנםלכאורהדבריהתוס'מחוסרין
הבנה.ואוליישלומרדבאונסכהאיגוונאלאחשיבהנאה).א.ק.[(.

)א.ק.[(.
יא(גמ' ,ומאורסת לעבד עברי .מדברי רש"י ד"ה לרבי ישמעאל ,מבואר,
דטעמאדרביעקיבאדמדמחייבלהרחמנא,מוכחדאייריבמאורסתלישראל

דףיאע"ב

דתפסי בהקידושין .ובביאור הגר"א על התורת כהנים )פרשת קדושים פ"ה

יט(]תוס' ד"ה כשאין ,פירש הקונטרס כגון שאשתו ואחותו במטה וכסבור

ה"ב( כתב ,דיליף מדכתיב "לא יומתו כי לא חופשה" הא אם חופשה חייב

לבא על אשתו ונמצא אחותו וכו' וקשה שהרי בשפחה נמי חייב .מבואר

מיתה,והיינובמאורסתלעבדעברי,דאילעבדכנעני,לאהוימיחייב,דאין

דדעת רש"י ,דבשפחה לא מיחייב מתעסק ,ולא הוי כמתעסק בחלבים

קידושין בעבד כנעני המקדש בת ישראל .וכעין זה כתב הרמב"ם )פ"ג

ועריות דחייב שכן נהנה .ואולי יש לבאר ,על פי מה שכתב האתוון

מאיסורי ביאה הי"ג( ,דמדכתיב "לא יומתו כי לא חופשה" משמע דאי

דאורייתא )כלל כד( ,דמתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה ,דאף

חופשה ימותו ,והיינו משום דנתקדשה מתחילה לעבד עברי וכשנשתחררה

דמתעסקלאחשיבמעשה,משוםדחיובאמשוםהנאה,ומשוםהכיבעריות

פשטו קידושין בכולה] .אמנם הגר"א לא כתב משום דגמרי קידושין

דאיסוראמשוםשנהנהחייבאףבמתעסק,מהשאיןכןשפחהחרופהדאין

כשנשתחררה,אלאמשוםדחזינןדשייךבהקידושין[.

האיסורמשוםדהויביאתאיסור,אלאכמושביארהאורשמח)פ"המשגגות

יב(גמ' ,שם .עיין בר"ש משאנץ על התורת כהנים )פרשת קדושים ה ,ב(

ה"ג( ,דהאיסור הוא בחפצא דהפקר) ,ומשום הכי לא שייך ביה גופין

שגרס בדברי התורת כהנים שם ובדברי הגמ' בגיטין )מג ,(.דמאורסת לבן

מוחלקין ,עיין שם( .או כדברי הרמב"ם )פי"ב מאיסורי ביאה הי"ג( שכתב,

חורין .וכתב ,דגמ' דילן דגריס "מאורסת לעבד עברי" ,סברה ,דאי מאורסת

דאיסורא ד"לא יהיה קדש" היינו משום דגורם להסיר את בנו מאחרי ה',

לבןחוריןדאסיראליה,לאחשיביחוד.ועייןעודרשב"אגיטין )לו(:דלמאן

דאין זרעו מתייחס אחריו ואין החיוב משום ההנאה אלא בעי מעשה,

ו

àé óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð æ
ומתעסקלאחשיבמעשה.ואפשר,דהתוס'שכתבודאףבשפחהאמרינןדאי

אחרים .וכתבו שם ,דאיירי בגונא דהוה ליה למידע ,דאי לאו הכי ,לא

נהנה חייב אף במתעסק ,אזלי לשיטתייהו בסנהדרין )סב (:ד"ה להגביה,

חשיבא שתיקתו .אמנם ביבמות )פח (.איתא ,ממאי דעד אחד נאמן ,דלמא

דמשמעדלארקבאיסוריחלבועריותאמרינןדנהנהחייב,אלאאףבשאר

משום דשתיקה כהודאה ,והקשה הר"ן בקידושין )כט .בדפי הרי"ף( ,אם כן

איסורין,עייןשם,אמנםעייןבראשהשנה)כח(.מהשכתברש"יעצמובד"ה

מאי קאמר בקידושין )סה (:דנאמן ,דמשמע דהעד נאמן ,ועוד ,אמאי בדבר

מהודתימא,דכלהיכאדנהנהאינומתעסקאלאדחשיבמעשה[.

שבערוה אין עד אחד נאמן ,הא איכא שתיקה .וכתב ,דאפילו באומר איני

כ(]בא"ד,וקשהשהריבשפחהנמיחייבחטאתבכיהאיגוונאשהרימביאין

יודע מהני עדות העד אחד ,והיינו משום דהשתיקה לא חשיבא כהודאה

על הזדון כשוגג .לכאורה יש לבאר ההשואה ,משום דמתעסק בכל מקום

ממש ,אלא גזירת הכתוב הוא דבמקום שתיקה ,נאמן העד אחד ,ועיין נמי

פטורמשוםדלאחשיבשגגה,אמנםהכאדלאבעישגגה,דהאחייבאףעל

בתוס'יבמות )פח(.ד"הדשתיקה שכתבו,דכיוןדשתיקנראהלואמתויודע

המזיד,שפירישלחייבמתעסק).א.ק.[(.

קצת שיש רגלים לדבר .ועיין עוד בלחם משנה )פ"ח משגגות ה"ג( שדייק
מלשון הרמב"ם ,דאף בלא שתיקה מהניא עדות העד אחד לחייב קרבן.
ובחידושיהגרי"זנזיר )נז(.ביארפלוגתתהראשונים,דתוס'דידןסברי,דעד

פרקאמרולו

אחדמהנילחיובחטאת,דילפינןדסגיבידיעה עלפיעדאחד,להחשב"או


כא(מתני' ,עד אומר אכל ועד אומר לא אכל וכו' מביא אשם תלוי .איתא

הודעאליו",ומשוםהכיבאומראינייודעאינוחייב.והר"ןסבר,דילפינןדעד

בתוספתא )פ"בה"א(,דעדאומרחלבאכלועדאומרשומןאכלוכו'מביא

אחד נאמן לחייב קרבן ,ומשום הכי אף באומר איני יודע ,מחייב על פי עד

אשם תלוי .וכן כתב הרמב"ם )פ"ח משגגות ה"ג() ,ועיין שם בכסף משנה

אחד,ועייןשםעוד.

ובלחםמשנה דכתבו,דמקורוממתניתין,דמפרשלמתניתיןבעדאומראכל

כח(בא"ד ,שם.מבוארדאינייודעגרעמשתיקה.והקשההשפתאמת,מאי

חלב ועד אומר שומן אכל( ,וביאר הרמב"ם ,דהוא משום דנקבע האיסור

איכא בין שותק לאומר איני יודע ,ועוד ,דנישייליה אמאי שותק .ועיין מה

והוא אינו יודע אם חטא או לא .ובהשגות הראב"ד השיג ,אמאי חשיב

שכתב.

איקבעאיסורא,האלאחשיבאיקבעאלאבגוונאדהיוב'חתיכותאחתשל

כט(בא"ד,ועלכרחךמיירישאותושהעידעליואומראינייודעדאיאמרלא

חלבואחתשלשומןואומרהעדאכלתחלבוהאחראומרשומןאכל.ועיין

אכלתי פשיטא דעד אחד לא מהימן דלא יקום עד אחד באיש וכו' .הקשה

שם בכסף משנה ,שדן אי הרמב"ם נמי איירי בגונא דאיקבע איסורא בב'

הקובץהערות )סימןסגאותא(,מנאלהולתוס'דלאמהימןעדאחדלחיוב

חתיכות,אודאףבחתיכהאחת,שפירחשיבאיקבעעלידיעדותהעדאחד.

חטאת,האהךקראדלאיקוםוכו'לאאייריאלאלעניןמלקותומיתה,אבל

ועייןעודבביתיוסף)או"חסימןתרפח(.

חיוב חטאת לכאורה הוי כאיסורים .וכתב ,דבספרי פרשת שופטים )פסקא

כב(תוס' ד"ה אמרו לו ,צריך לומר דמיירי שהעידוהו שנים בבת אחת דאי

קפח( מפורש כדברי התוס' ,דילפינן ד"לא יקום עד אחד באיש" איירי נמי

בזה אחר זה הא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשנים.

לעניןחיובחטאת.ועייןבאותהבאה.

ובהמשךדבריהםכתבודאיןעדאחדמחייבואלאבשתיקהדהויאכהודאה.

ל(בא"ד ,שם.מבוארבדבריהםדכשאינוסותרלדבריהעד,עדאחדנאמן,

ולכאורה צריך עיון ,דאם כן אין העד נאמן ,אלא דשתיקת הבעל דין

דלאנאמרקראדלאיקוםעדאחדוכו'אלאבמקוםהכחשה.והקשההקובץ

מחייבת,ומהשייךלומרדהאמינתוהתורהלעדכתרי.ולכאורהצריךלומר,

הערות )סימן סג אות א(,הא לענין מלקות וממון נאמר "לא יקום וכו'" אף

דאף דאינו נאמן אלא אי איכא שתיקה ,מכל מקום באיכא שתיקה חשיב

שלאבמקוםהכחשה,וכיוןדקראאייריאףלעניןקרבן,הוהלןלמילףדאף

דהעדמחייבו.ועייןעודתוס'יבמות)פח(.ד"הדשתיקה.

במקוםשאומראינייודעאיןהעדנאמן].אמנםלפימהשהבאנולעיל )אות

כג(מתני' ,עד אומר אכל ועד אומר לא אכל וכו' מביא אשם תלוי .כתב

כז(מהגרי"זלבארדעתהתוס'עייןשם,לאקשיא,דבאיןמכחישוחשיב"או

בחידושי הגרע"א ,דמוכח דעד אחד בהכחשה כמאן דאיתיה .ועיין מחנה

הודעאליו"אףעלידיעדותדעדאחד,ולאבעינןלנאמנותהעדכדילחייבו,

אפרים )הלכותעדותסימןח(שהוכיחמהכאכדעתהרמב"ם )פי"במגרושין

ובאמת בגוונא שמכחיש העד אין העד נאמן ,דאין לו נאמנות גם לענין

הי"ט( שכתב דהוי ספק ,ודלא כרמב"ן ביבמות )קיז (:דפליג וסברדעד אחד

קרבן[.

בהכחשהלאוכלוםהוא.

לא(בא"ד ,שם.מבואר,דאףלרבנןאיכאנפקותאביןעדאחדלעדותדתרי,

כד(מתני' ,אשה אומרת אכל וכו' .מבואר דאשה נאמנת בעדות זו .ועיין

אמנםבחידושיהרשב"אבבאמציעא )ג(:מבואר,דלדעתרבנןדעדיםאינם

רבינוגרשום שהביאדמרבילהבספרא מדכתיב"או הודעאליו"לרבותעל

מחייביםבהכחשהליכאנפקותאביןעדאחדלתרי.

ידיאשה.

לב(תוס' ד"ה שאם ,ואם תאמר והא אמרינן בפרק קדשי מזבח הפיגול

כה(תוס'ד"האמרולו,בתוה"ד ,דאי בזהאחרזההאכלמקוםשהאמינה

והנותר אין מצטרפין וקא אמר בגמ' לא שנו אלא לענין טומאת ידים אבל

תורהעדאחדהריהואכשנים.מבואר,דאףבעדותזואמרינןדעדאחדהרי

לעניןאכילהמצטרפין.החשקשלמה )במתניתין(הביאדבריהרמב"ןבשבת

הואכשנים.אמנםדעתהריטב"אביבמות)פח,(:דלאאמרוכןאלאבמקום

)ע(.דסביראליה,דהאדתנינן"משנימיניןפטור"לאאייריאלאבחלבודם

דמעיקר הדין בעי ב' ,וחידשה תורה דסגי באחד ,כגון עדות דסוטה ,דאף

ופיגול או בחלב ודם ונותר ,אבל פיגול ונותר מצטרפין ,ולפי זה לא קשיא

דהוי דבר שבערוה ,האמינה תורה עד אחד ,ונתנה לו כח דב' עדים ,אבל

קושיתהתוס'כלל.

בעדותאיסוריןדמעיקרהדיןסגיבחד,לאאמרינןשהואכשנים.ועייןש"ך

לג(בא"ד ,ויש לומר דהתם לענין מלקות .ביאר החשק שלמה )במתניתין(,

)יו"דסימןקכזסקי"ד(.

דמלקותהוימשוםלאו)דכלשבקודשפסולוכו'(,והויחדלאולכולהו,מה

כו(]בא"ד,וצריךלומרדמיירישהאיששמעידיןאותושותק.עייןעודתוס'

שאין כן כרת דכיון דילפינן כרתלפיגול מגזירה שוה ד"עון עון" מנותר הוי

ד"ה אימא שביארו ,דהוא משום דשתיקה כהודאה .ולכאורה צריך עיון,

כמאן דכתיב בפיגול גופיה והוו תרי כריתות ואין מצטרפין .ועיין עוד

דאםכןאמאימייתיאשםתלוי,האמודהלדבריהעדשאכל).א.ל.(.וצריך

באחיעזר)חלקבסימןיאותה(,ובאביעזרי)פ"חמפסוליהמוקדשיןה"י(.

לומר,דשתיקהכהודאהאינההודאהשיודעבעצמוהדבר,אלאשמקבלאת

לד(בא"ד ,שם .העיר המצפה איתן ,דהא דכתבו דאיכא מלקות ,היינו רק

דבריהעד,ומשוםהכיבגוונאדאיכאעדהמכחיש,לאאמרינןשהואסותר

כמאן דאמר לוקין על לאו שבכללות) ,עיין מכות )יח ,(:דהך לאו דכל

דבריו).ש.א(.ועייןעודבאותהבאה[.

שבקדש פסול וכו' הוי לאו שבכללות( .ועיין תוס' זבחים )עח (.ד"ה הפיגול

כז(בא"ד ,ועל כרחך מיירי דאותו שהעיד עליו אומר איני יודע וכו' .עיין

שכתבו,דאיתאבמעילה)יז(:דלאכילהמצטרפיןהיינולאיסוראבעלמאולא

בתוס' קידושין )סה (:ד"ה אמרו לו ,דפירשו דשתיקה כהודאה ,וכששותק

למלקות,כיוןדהוילאושבכללות.

חשיב דנודע לו מעצמו ,אבל באומר איני יודע חשיב דנודע לו על ידי

לה(בא"ד,אבלהכאמיירילדיןחיובקרבן.היינודכיוןדאיכאכריתותלכל

ז
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אחדבפניעצמו,חלוקיןהןלעניןקרבן.והקשההמשנהלמלך)פי"חממעשה

כרחו.

הקרבנות ה"ד( ,הא לרבי יוחנן לעיל )ג (:בגונא הוי לאו אחד ומיתות

ז(תוס'ד"האודלמא ,ואםתאמרהיאךמחייברבימאירוהאמרלא אכלתי

מחולקותליכאחטאותמחולקותאי.והמנחתחינוך )רטו,א(כתבדאיןהכי

ובעל כרחו לא יביא חטאת כדאמר בבבא קמא חייבי חטאות אין ממשכנין

נמי,דלרבייוחנןדלעיללאיהאחייבאלאחטאתאחת,וצריךעיון.והחזון

אותן.וכתבהערוךלנר,דלפימהשכתבוהתוס'בראשהשנה)ו(.ד"היקריב,

איש )סימןלזסק"ה(כתב,דישלומרדאף לרבייוחנןדמיתותאיןמחלקות

דלאחרג'רגליםאףלרבימאירכופין,ואםכןיביאלאחרג'רגלים.אמנם

לחטאות,כריתותמחלקות,כיוןדחטאתתלויהבחיובכרת)עיין שבת סט.(:

עיין בשפת אמת בראש השנה )ו (.שכתב ,לדון דליכא בל תאחר בחטאת

והקשה ,לדעתאביי בסנהדרין )לד (:וכפי שביאר רש"י )שם( ד"האף ,דאף

ואשםכיוןדלאנתחייבמעצמו,עייןשם.

בכרת לא אמרינן דכריתות מחלקות .וכתב ,דיש לומר דנותר ופיגול הוו

ח(תוס'ד"הנפקא מינה ,והכינמימצילמימרנפקאמינההיכאשאמרלא

לאויןמחולקין,וכדכתבוהתוס'בפסחים)כד(.ד"ההא,עייןשם.

אכלתי לא שוגג ולא מזיד .ביאר השיטה מקובצת )אות מה( בשם הרא"ש,

לו(בא"ד ,אי נמי לענין שאם יפלו לקדירה אחת מצטרפין לתת טעם דשם

דלהךלישנאדמתרץדיבוריה,כשמכחישדבריהעדיםלאוכלכמיניה.

אחד הוא .הקשה המצפה איתן ,אם שם אחד הוא ,אמאי אמר ריש לקיש

ט(תוס'ישניםד"האםירצה ,כלומרדלאדמילעדיםהמעידיםעלהמיתה

)בזבחיםעח(.הפיגולוהנותרשבללןזהבזהפטורדמבטליןזהאתזה.וצריך

שהן גמרו הדברים שהתרו בו ועבר והזיד אבל הני אין גומרין עדותן שלא

עיון.

ידעואםשוגגאומזיד.ביארהערוךלנר,דלאמצינוחיובעלידיעדות,אלא
בגוונאדעלפיהעדותנגמרהדיןותוליכאספק,אבלהכאשאומריםדאכל
חלב,לאנגמרתעדותן,דאכתילאמוכחדחייבחטאת,ולכךלאחשיבמיגו

דףיבע"א
א(גמ',איבעיאלהומאיטעמייהודרבנןמשוםדאדםנאמןעלעצמווכו'או

נגדעדים,דחשבינןליהדאיןעדיםלחייבו.ועייןשםעוד.ועייןעודכעיןזה

דלמאמשוםדאמרינן מיגו.הקשההשיטהמקובצת)השמטותאותמג(בשם

בחידושירבינחוםבבאבתרא)לא.(.

הרא"ש,מאימספקאלהו,האבמתניתיןמפורשדטעמיהודרבנןמשוםדאם

י(גמ',לאעמדתיבטומאתיאלאטבלתי.הקשההשיטהמקובצת)בהשמטות

ירצהיאמרמזידהייתי.ותירץ,דכיוןדבברייתאאמרינןדטעמאמשוםדאדם

אותי(בשםהר"רשמעיה,האאמרינןבשבועות )מא,(:כלהאומרלאלויתי

נאמןעלעצמו,מספקינןהיטעמאעיקר.

כאומר לא פרעתי ,ואמאי לא אמרינן דכוונתו "לא עמדתי בהלואתי אלא

ב(גמ' ,משום דאדם נאמן על עצמו .פירש רש"י ד"ה אדם ,דלא מימנע

פרעתי".ותירץ,דהתםנמיאיטעיןהכינאמן.וביארהרא"ש ,דהכאטענינן

לאתוייחטאתלהתכפרכנגדקונו].ולכאורהצריךביאור,היאךאלימאהאי

ליהכיוןדאתאלפטורעצמומקרבן,ואמרינןדאיהוהחייבהוהניחאליה

חזקהמעדים[אמנםרש"יבבבאמציעא )ג(:ד"העדים פירש,דטעמאמשום

בכפרה ,ולהכי מתרצינן דיבוריה ,ואף דדמי לטעמא דאדם נאמן על עצמו,

דכתיב"אוהודעאליו",וכןביארבפירוש המשניותלהרמב"ם.ועייןרמב"ן

נהידלאועיקרטעמאהוא),להצדדהואמשוםדמתרץדיבוריה(,מכלמקום

בבאמציעא)ג(:שהקשה,האהךקראמוקמינן)לעיל יא(:לעדאחד ,וכתב

עושיןאותוסעדלטעםאחר.

גופיה בינו לבין קונו ,וכשם דאין ממשכנין חייבי חטאות משום הך טעמא.

דףיבע"ב

]דהיינו שהיא חזקה גמורה[ ,והוסיף ,דאף על הצד דנאמנתו משום מיגו,

יא(גמ' ,אמר ר' יוסף לא אמרה אלא בינו לבין עצמו ולעצמו .פירש רש"י

עיקר הטעם הוא משום דחיוב חטאת הוי חיוב על האדם גופיה ,אלא דאי

ד"ה לא אמר ,ר' יהודה שהוא נאמן וטהור אלא לאכול טהרות בינו ובין

שםוכןביבמות)פז,(:דעיקרהטעםמשוםדחיובחטאתהואחיובעלהאדם

ליתליהמיגוהוהתלינןדשכחאוטעה.

עצמואבללפניאחריםלאיאכלדלמאאתילזלזוליבטהרות.והקשההחזון

ג(גמ' ,אדם נאמן על עצמו .כתבו התוס' ד"ה ומודים ,ובבבא מציעא )ג(:

איש )אבן העזר נשים סימן נט סק"ט( ,איך תלוי ענין זה בפלוגתא דרבי

ד"ה מה לפיו שכן מחייבו ,דנאמן לחייב עצמו אף אי מכחישין ליה עדים

יהודהורבנן,האאינהולאאיפליגואלאלעניןקרבן,ואףלרבנןדסביראלהו

ואמרי לא אכלת .והוכיחו כן ,מדאמרינן בבבא מציעא )שם( דפיו חמור

דאינו נאמן ,אפשר דהני מילי קרבן ,דעל בית דין לכופו להביא ,אבל בינו

מעדים ,ואי פיו אינו מחייבו במקום הכחשה ,לא חמיר מעדים ,דבמקום

לבין עצמו יודו דשרי ליה לאכול .וכן לאידך גיסא ,אפשר דלא קאמר רבי

הכחשהתרוייהואינםנאמנים,ושלאבמקוםהכחשהתרוייהומחייבי.ובר"ן

יהודה דנאמן על עצמו אלא לענין קרבן דמסרו הכתוב לעצמו ,אבל

בבבאמציעא )שם(פליג,וכתבדאינונאמןלחייבאתעצמובמקוםהכחשת

באיסוריםיודהדאסור,דאיקבעאיסוראבביתדין.ותירץ,דקרבןחשיבבינו

עדים,ומכלמקוםחשיבדפיוחמור,כיוןדפיומחייבועלפיעצמו,ועדיםאין

לביןעצמוכיוןשמסרוהכתובלעצמו,ולרבייהודהדנאמןכנגדעדים,הוא

מחייביןאלאבצירוףשתיקתודהויאכהודאה.וברשב"א )שם(כתב,דליכא

הדיןבכלאיסורבינולביןעצמו,ולרבנןדסביראלהודבקרבןאינונאמןכנגד

מעליותא בב' עדים טפי מעד אחד ,דשלא במקום הכחשה אף עד אחד

עדיםאףדהויבינולביןעצמו,הואהדיןשאראיסורים.

מחייבו,ואףבאיכאתרי,איןכוחםיותרמעדאחד.ועייןלעיל)יא:אותכז(.

יב(גמ' ,שם .כתב החזון איש )שם(,דלמדנו לדינא ,דעדיםשאמרו על דבר

ד(גמ',שם .עייןבאותהקודמתשהובאודבריהתוס'בבבאמציעא,והקשה

שאסור והוא יודע שהוא מותר ,שרי ליה לאכול בינו לבין עצמו ,אבל אינו

השיטה מקובצת )שם( ,היאך סמכי הכהנים על פיו נגד הכחשת העדים

רשאילתתלאחרים.

להקריבחוליןבעזרה.ותירץ,דכיוןדאדםנאמןעלעצמויותרממאהעדים,

יג(גמ' ,מודה רבי מאיר לחכמים שאם אמרו לו שנים בעלת שפחה חרופה

אם באו הכהנים להקריב אין מוחין בידם .עוד כתב נוסח אחר ,דאם בא

והואאומרלאבעלתימהימןדאיבעיאמרלאגמרתיביאתי.הקשההערוך

)הוא עצמו( להקריב ,אין מוחין בידו .הרי דנחלקו )ב' הנוסחאות( אי מצו

לנר ,דמשמע דלרבנן פשיטא דמהימן אף בלא הך טעמא ,והא הכא ליכא

הכהנים לסמוך על דבריו .ועיין קובץ הערות )סימן כא אות יח( שביאר,

מיגודאיבעיאמרמזידהייתי,דאףבמזידחייב.

דנחלקו אי נאמנותו על עצמו מהניא לכל העולם ,או דאינה מועילה אלא

יד(גמ' ,שם .פירש רש"י ד"ה מודה ,אבל מיגו דמתניתין לא אמר דנוח לו

לגביעצמו.

לשקר לומר לא אכלתי מעשות רשע ולומר מזיד היה .ומשמע דהכא לא

ה(גמ' ,דמתרץ דיבוריה .עיין תוס' בבא מציעא )ג (:ד"ה מה אם ירצה

חשיב משים עצמו רשע] .ועיין באות יז[ והקשה הערוך לנר ,הא אף

שכתבו ,דבעינן דהוא יתרץ דבריו .אמנם הר"ן )שם( ועוד ראשונים כתבו,

בהעראהאיכאלאו,דרקמאשםממעטינןליה].ועייןבערוךלנרלעיל )ט(.

דאנןמתרצינןדיבוריה.

שהוכיחכןבדעתרש"י,וכןדעתהתוס'ישניםביבמות)נה.[(.וכתב,דאפשר

ו(גמ' ,והתודה מודה בדברים חייב שאין מודה בדברים פטור .עיין בפירוש

דמייריבשוגגדאינומשיםעצמורשע.אמנםהקשה,דלפיזהלאיהאמודה

הראב"ד על התורת כהנים )פרשת ויקרא דיבורא דחובה פ"ז( שנסתפק ,אי

רבימאיראלאבשוגגולאבמזיד,ובגמ'לאמשמעדאיכאפלוגתאביןשוגג

הךטעמאדאמרינןהכא,היינוהאדאמרינןהתם,דאיאפשרלהתודות על

למזיד].ולכאורהישלומר,דהכאאףבמזידלאחשיבמשיםעצמורשע,כיון

ח

âé óã – áé óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð 'è – ïñéð 'ç
דבלאוהכינעשהרשעעלידיעדותהעדים,ולאדמילאמרולואכלתחלב

אכילה לאכילה ,וכן דעת הר"ן ביומא )ג .בדפי הרי"ף( .וכן כתב המנחת

בשוגגוהואאומרמזידהייתידמשיםעצמורשעטפימעדותם)א.ק.[(.

חינוך )מצוה שיג אות י( בדעת החינוך )שם( .וכן מבואר בשיטה מקובצת

טו(גמ',שם.הקשההמנחתחינוך )מצוהקכטאותמ(היאךנאמןדלאגמר

)אותטו(דכתב,דאילאהפסיקבאכילתו,אפילומשכהאכילתוכוליהיומא,

ביאתו ,הא אמרינן במכות )ז (.דסגי לחייב בעדות שיראו כדרך  המנאפים,

מיחייב אפילו לרבנן] .ומבואר דאף זמן הלעיסה מצטרף[ .ועיין עוד עולת

דחזקהשבאעליה,דבלאוהכיליכאחיובמיתהומלקות,ורבימאירגופיה

שלמה.וברמב"ם)פ"ימתרומותה"ג(מבואר,דהואמתחילתאכילהראשונה

איתליהדסוקליןעלהחזקות].אמנםעייןבשבשמעתתא )שמעתתאדפרק

עדסוףאכילהאחרונה.ועייןתוספתיוםהכיפורים)יומאפ(.שהאריך.

ח([ וכתב ,דאפשר דאף דאיכא חזקה ,מהימן הבעל דין לפטור עצמו .ועיין

כג(מתני' ,ושתה משקין טמאים וכו' אם יש מתחילה ועד סוף כדי אכילת

מהשתירץבעולתשלמה,ובאורשמח)פ"אמאיסוריביאההי"ט(.

פרסוכו'.הרמב"ם)פ"ימתרומותה"ג(פסק)לעניןתרומה(,דמצרפינןשתיה

טז(גמ',שם.הקשוהחתםסופר )אבןהעזרח"בסימןקג(והחשקשלמה ,אי

בכדי שתית רביעית ,והראב"ד )שם( הביא ,דכן איתא בתוספתא דתרומות

מצי אמר לא גמרתי ביאתי ,היכי משכחת לה מלקות דשפחה חרופה ,הא

)פ"ז ה"ג( ,אמנם הקשה ,דבמתניתין מבואר דאף לענין שתיה שיעורו בכדי

יכולהלומרלאגמרביאתו,ואףאימודהדגמרביאתו,האאיןאדםנאמן

אכילת פרס .והכסף משנה יישב דעת הרמב"ם ,דהא דבמתניתין מצרפינן

עלעצמולחיובמלקות.ובעולתשלמה תירץעלפידבריהתוס'במכות )ב(.

לענין טומאת גויה בכדי אכילת פרס ,חומרא הוא דעבוד רבנן בטומאת

ד"ה מעידין ,דאף דאי אמר מזיד הייתי פטור מגלות ,אנן לא טענינן ליה,

גוייה .והמהר"י קורקוס )שם( כתב עוד ,דבאכילת ושתית איסור ,החיוב

והכי נמי הכא ,אף דאי טענה לא גמר ביאתו לא תלקה ,אי לא טענה לא

משוםהנאתגרונו,ולפיכךכשיעוררביעיתחשיבהנאתשתיה,טפילא,אבל

טענינןלה.אמנםעייןערוךלנרלעיל )ט(.דלמלקות דשפחהחרופהלאבעי

בטומאתגויהלאבעיהנאה,דאףבתחב לוחבירואוכליןומשקיןלתוךבית

גמרביאה,ובהעראהגרידאחייבת.

הבליעהחייב,ולהכימצרפינןכשיעוראכילתפרס.ועייןשם,ובערוךלנר.

יז(גמ' ,שם .עיין באות יד שהובאו דברי רש"י ,דהיכא דאינו משים עצמו

כד(מתני',שתהרביעיתייןונכנסלמקדשושההכדיאכילתפרסחייב.רבי

רשע אף לרבי מאיר מהימן במיגו או דמתרצינן דיבוריה .וצריך עיון אמאי

אליעזר אומר אם פסק בה וכו' פטור .הרמב"ם )פ"א מביאת מקדש ה"א(,

פליגרבימאיר לעילבגונאדאמרולונטמאת,והואאומרלאנטמאתי,דלא

פסק ,דשיעור זמן שתית רביעית לענין ביאת מקדש הוי כשיעור שתית

אמרינן מיגו דאי בעי אמר נטהרתי מטומאתי ,הא התם אינו משים עצמו

רביעית .וביאר הערוך לנר ,דהרמב"ם פסק כרבי אליעזר ,דאם שהה כל

רשע.וביארביפהעינים,דסביראליהדטבילהאינונכללבלשוןלאנטמאתי.

שהואפטור,ומשוםהכיאישההיותרמשיעוררביעיתפטור.

ובעולת שלמה כתב ,דהתם איכא למימר נמי דלא ניחא ליה למימר לא

כה(רש"יד"הלחומרא,כאילואוכלקליותאחתאחתבסמוךזולזובההוא

עמדתי בטומאתי ,דאם כן יהיו הטהרות שנגע בהם קודם לכן טמאים .עוד

משעריםשאםאכלכחציזיתוהפסיקולאחראותהשעהאכלחציזיתאחר

תירץ ,דאמוראי דהכא סברי דהתם מיירי בטומאה חדשה ,דליכא מיגו,

אףאםשההמתחלהועדסוףיותרמכדיאכילתפרסבסמוךזולזומצטרפין

ולהכיפליגרבימאיר,ורבנןסברידאדםנאמןעלעצמואףדליכאמיגו.

ואפילו הוי האי שיעורא כולי יומא .ובשיטה מקובצת )השמטות אות יד(

יח(גמ' ,דאי בעי אמר לא נתכוונתי להעיד .הקשה העולת שלמה ,תיפוק

משמע,דלדברירש"יאליבאדרבימאירנקטשיעורדאכילתקליותדמשמע

ליהדלאמצולחייבו,דלמאשכח.ותירץ,עלפידבריהר"ןבשבועות בשם

דמשערינן בהכי ,והך שיעורא הוי ככוליה יומא .והשיטה מקובצת כתב

הרשב"א,דבשהותמועטתלאתלינןדשכח.

לבאר ,דהא דאמר רבי מאיר כאילו אוכל קליות ,היינו דאי לא הפסיק

יט(תוס'ישניםד"הלאנתכוונתי,מכאןאמררביוכו'דעדיםששמעוהדבר

מצטרףואפילומשכהאכילתוכוליהיומא,אבלאםהפסיק,אףלרבימאיר,

מפי בעל המעשה אך לא נתכוונו להעיד ולא הובאו לשום עדות ,אין

שיעוריה בכדי אכילת פרס] .ואפשר דיש לבאר ,דרש"י פירש שיטת רבי

בעדותם כלום .וכן פסק בביאור הגר"א )חושן משפט סימן לו סק"ה( דלא

מאיר להאי גיסא ,דכיון דמצי למשוך אכילתו כשיעור אכילת קליות ,היינו

מהניא עדות אלא אם נתכוון משעת ראיה .אמנם הרמב"ם )פ"ה מעדות

שיעור אכילה ,ולרבנן משערינן בשיעור סעודה ,ושיעור סעודה היינו בכדי

ה"ה( והשולחן ערוך )חושן משפט שם ס"א( פסקו ,דלא בעי כוונה להעיד.

אכילת פרס .והשיטה מקובצת סבר ,דאף לרבי מאיר ילפינן דשיעור משך

ובעולת שלמה תמה על דברי התוס' ישנים מסוגיא דמכות )ו (.דאמרינן

אכילה כשיעור אכילת פרס ,אלא דסבירא ליה דהוא שיעור הכא דבעינא

דשיילינןלהואילמחזיאתיתואולאסהודיאתיתו,דמבוארדלאבעיכוונה

צירוף האכילה ,ואי לא מפסיק באכילתו לא בעי צירוף ,ושפיר הוי המשך

לעדות .וכתב ,דהיה מקום לפרש דלא נתכוין לעדות ולכן אינו זוכר .ולכך

האכילהאףבזמןמרובה,כשיעוראכילתקליות[.

כתב,דאפשרדלאאייריאלא בעדותהודאה,דאילאנתכונובשעתשמיעה

כו(גמ' או דלמא לקולא קאמר דהכי קתני כאילו אוכל קליות והוא דלא

לאחשיבאהודאהבפניעדים,דיכוללומרמשטההייתיבך,אודעשויאדם

אפסיקביניביני .פירש רש"יד"האודלמא,דבהאסביראליהכרבנןדבטפי

שלאלהשביעאתעצמו,אבלבעדותגמורה,אףלדבריהםהויעד.

מאכילתפרסלאמצטרףולהכימדמיליהלקליותדאםלאהפסיקבינתים

כ(גמ',אכלחלבוחלבבהעלםאחתאינוחייב אלאאחתוכו'והא ב'זיתי

וכו' מצטרף ,ואם הפסיק לא מצטרף אפלו בכדי אכילת פרס .ובשיטה

חלבאכלוכו'והכאהעלםאחדהוא.עייןבאפיקיים)חלקבסימןה(שחקר,

מקובצת )אות טו( ביאר ,דהיכא דלא הפסיק ,בין לרבי מאיר בין לרבנן

איטעמאדאינוחייבאלאאחתהיינומשוםדחיובאדחטאתאשגגה,וכיון

מצטרף ואפילו ביותר מכדי אכילת פרס ,ובהפסיק סבר רבי מאיר דפטור,
ורבנןמיחייבי.

דאכלןבהעלםאחדהויאחדאשגגה,אודאףדמןהדיןמחויבתרתי,גזירת
הכתוב היא דכל זמן שלא נודע חטאו ולא נתחייב עדיין בקרבן ,מתכפר
בקרבן אחד על שניהם .וכדאמרינן ביולדת לעיל )ט (:דכל זמן שלא יצאה

דףיגע"א

לשעה הראויה לקרבן מביאה קרבן אחד על לידות הרבה .ועיין שם

א(]גמ' ,אמר רב פפא הכי קאמר אפילו כל היום והוא שיאכל כזית כזית

שהאריך.

בכדי אכילת פרס וכו' מאי לאו דאכליה לחצי פרס בכדי אכילת פרס.

כא(מתני' ,אכל אוכלין טמאין ושתה משקין טמאין ושתה רביעית יין וכו'

מבואר,דנחלקובמידידשיעוריהטפימכזית,אימשערינןבכדיאכילתפרס

ונכנסלמקדשחייב.פירשרש"יד"הנכנס,דהאיונכנסלמקדשקאיאשתה

לכל כזית ,או דלמא דבעי לאכול בכדי אכילת פרס לכל השיעור דבעי

רביעית יין ,דאילו באוכל אוכלין טמאין לא מיחייב משום ביאת מקדש.

לאכול.ולכאורהישלבאר,דפליגיבגדרצירוףדכדיאכילתפרס,דלרבפפא

ובתוס'ביומא)מח(:ד"ה)בעמודא(מדפסילכתבו,דקאיאביאתמקדש,והך

ילפינן דכך הוא צורת ודרך אכילת שיעור כזית ,ולמאי דדחינן ליה ,היינו

חייבהיינומדרבנן,דכיוןדנפסלבטומאתגויה,אסורמדרבנןליכנסלמקדש.

דסביראלןשהואהלכהבצירוףזמןאכילה,וביןאםהשיעורבכזיתוביןאם

כב(תוס'ד"המתחילהועדסוף,בתוה"ד,הפסיקביןאכילהלאכילהכשיעור

בחצי פרס אמרינן דשיעור הצירוף הוא בזמן אכילת פרס .ולמאי דמסקינן,

פרס אין מצטרף .מבואר בדבריהם ,דשיעור דכדי אכילת פרס היינו בין

דאףבמידידשיעוריהיותרמכזיתמשערינןלשיעורזמנובכדיאכילתפרס,

ט
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לכאורה הוא הדין בדבר דשיעורו פחות מכזית ,ועיין ערוך לנר )הנדפס

ביצאלכלי).א.ג.[(.

מחדש(לעיליג:שהובאהתשובתובעניןאכילתכעדשהדשרציםאימצטרף

יא(]תוס' ד"ה אמר רבא ,בתוה"ד ,שהרי הכא מיירי בטמא מת דלית ליה

בכדיאכילתפרס[.

מעיינות.לכאורהישלומרדכונתרש"י כמושכתבובתוס'ישניםד"הועוד,

ב(גמ' ,לא התירו לאוכל פחות מכשיעור לירד ולטבול .ביאר השפת אמת,

דכל מידי דחשיב מעיין ,מכשיר שלא לרצון ואפילו באין מאדם טהור עיין

דלאהתירולולירדולטבולולאכולתרומה,משוםשיבואלומרדאיןאכילה

שם.ועייןעודשיטהמקובצת)אותכד([.

דקודםטבילהמצטרפת,וגרעמאילואכלכשיעורדטובלואוכל.מיהוכתב

יב(גמ' ,והתנן האשה שנטף חלב מדדיה לאויר תנור תנור טמא וקשיא לן

דנראהדהיינולטבולמיד,אבלכשממתיןבכדיאכילתפרסיכוללטבולדתו

במאי איתכשר ואמר רבי יוחנן בטיפה המלוכלכת על פי הדד .עיין תוס'

ליכא חששא דהרי בין כך לא יצטרף .וכן כתב הערוך לנר .אמנם הביאו

שבת )קמד (.ד"ה שלא לרצון ,שהקשו ,דאף אי נתכשר על ידי משקה ,הא

דהרמב"ם )פ"ח מאבות הטומאה( לא כתב להך דינא דלא התירו לטבול,

איןאוכלמטמאכלי.ופירשובשםר"י דהאדקשיאלןבמאיאיתכשר,היינו

אלאכתב)בהל'יא(דירדוטבלואחרכךהשליםשיעורו,מצטרףלאכילתו

לא מבעיא שאין התנור טמא ,אלא חלב הנוטף מדדיה אמאי טמא הא לא

הראשונה.

איתכשר,ומשניבטיפההמלוכלכתעלפיהדד,ואותהטיפהעצמהתטמא

ג(גמ' ,שם .כתב החזון איש )טהרות סימן א סק"ב( דמשמע ,דאי אכל

התנור ,דחשיבא משקה ומשקה מטמא כלי כדאיתא בשבת )יג .(:ועיין עוד

כשיעור ,מהניא ליה טבילה ותו לא מצטרף חצי שיעור דאכיל בתר טבילה

תוס'בחולין)פז(:ד"הכלובפסחים)יד(.ד"הדאיכא.

בהדימהדאכלקודםטבילה.עודכתב,דבאוכלכזיתדנבילתעוףטהור,כיון

יג(גמ',אלאאמררבאהיינוטעמאדבנהטהורדספקינקכשיעורספקלא

דנטמאמדאורייתאליכאטומאתגויהמדרבנן,ושרילטבול,ולאיצטרףעם

ינק ואם תמצי לומר דינק וכו' .הקשה הרש"ש ,מאי טעמא בעינן למימר

אוכליןטמאיןדיאכלבתרהכי.

דטהור משוםספק ספיקא ,תיפוק ליה דהוי ספיקא דרבנן ולקולא ,דטומאת

ד(גמ' ,התירו לה לעוברה לאכול פחות מכשיעור מפני הסכנה .ומבואר

גויהאינהאלאמדרבנן.ותירץהעולתשלמה,עלפידבריהפריחדש )יו"ד

בתוס'ד"ההתירו,דאיירילעניןאכילתחוליןטמאיםושריאלאכולאחרכך

סימןקי(והמגןאברהם )או"חסימןי(,דלכתחילהאיןלעשותספיקאדרבנן,

תרומה.וכןמבוארברמב"ם)פ"חמאבותהטומאותהי"ג(ועייןבכסףמשנה,

ואםכןהכאשרימשוםספקספיקא.

וביאר המהר"י קורקוס )שם( ,דאפילו ממדת חסידות אין לה לטבול ,שמא

יד(גמ' ,ואם תמצי לומר ינק ספק ינקו באכילת פרס ספק ינקו ביותר מכדי

פעם אחרת תפקפק באכילתה ותסתכן .וברבינו גרשום ביאר ,דאיירי לענין

אכילתפרס.עייןמשנהלמלך)פ"גמברכותהי"ב(שהוכיחמכאן,דאףבדבר

מעוברת שהריחה ביום הכיפורים .וכן מבואר ברמב"ן במלחמות ביומא )ד:

שדרךלשתותוביותרמשיעורזמןשתיה),כשיעורשתיתרביעיתאושיעור

מדפיהרי"ף(,שכתבדהואמשוםדינאדהקלהקלתחילה.וכןמשמעבתוס'

דאכילת פרס ,עיין לעיל יב :אות כח( ,לא בעי לברך ברכה אחרונה ,ולא

ישניםד"המפני,שכתבו,דהויחצישיעורובמקוםסכנההתירו.

אזלינןבתרכלמשקהבפניעצמו,וכןהוכיחהתוספותיוםהכיפורים )יומא

ה(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת דברי רבינו גרשום ,והוסיף ,דאיירי

דף פ (.עיין שם שהאריך .אבל במנחת חינוך )מצוה שיג אות ה( דחה,

כשאוכלתתוךכדיאכילתפרס,ואפילוהכיאמרינןלהלאכולפחותפחות

דאפשרדבכלאוכלמשערינןלפידרכו,ומשערינןכדרךאכילתאדםבינוני,

מכשיעור,דמצוהלשנות.ועייןבליקוטיהלכות.

ואף בחלב משערינן כשיעור שתית אדם בינוני ,ולא בתר שיעור שתיית

ו(גמ' ,התירו לה למגע טמא מת להניק את בנה ובנה טהור .והיינו משום

התינוק,ועייןבערוךלנר.

ספק ספיקא ,ספק אכל רביעית ,ואף אי אכל רביעית ,שמא לא אכל בכדי

טו(רש"י ד"ה גליון אמר רבא וכו' .כתב בהגהות מהר"ב רנשבורג ,דדברי
הגליוןלאשייכיהכא,אלאלהלן)עמודב'(.

אכילת פרס .והקשה האור שמח )פ"ח מאבות הטומאה הי"ג( ,דתיפוק לה
דסתםתינוקמסוכןהואאצלחלב)כאיתאביבמות )קיד,(.וכיוןדהתירולו
לאכול תו לא גזרו עליו טומאה ,כדחזינן לגבי מעוברת דכיון דהתירו לה

דףיגע"ב

לאכולאינהטמאה.ותירץ,דשאנימעוברתדאילאנטהרנהתימנעמלאכול

טז(גמ' ,אלא שמע מינה מקום חלב אשה לאו מעין הוא .והיינו ,דשפיר

אוכלין טמאין ,מה שאין כן תינוק ,אף אי נגזור עליו טומאה ,לא תימנע

חשיב אוכל וכדאמרינן לעיל )עמוד א( .והקשה השיטה מקובצת )אות ב(,

להאכילו.

דאם כן אמאי אמרינן דשיעורו ברביעית כטומאת משקין ,הא אינו משקה.

ז(גמ',וכיתימאלאאיתכשר.פירשרש"יד"הוכיתימא,דהאדבעיהכשר

וכתב,דצריךלומרדהאדמטמאברביעיתהיינומדרבנן.

היינו משום דחשיב אוכל ולא משקה ,דמשקה הבא לאוכל כאוכל דמי,

יז(תוס' ד"ה ונכנס ,אבל בכניסה בלא עבודה לא מיחייב .אמנם ברמב"ם

וכדאיתא בשבת )קמד .(:אמנם התוס' בשבת )קמד (.ד"ה לא לרצון כתבו,

)פ"אמביאתמקדשה"א(מבואר,דאיכאאיסוראףבכניסהבלאעבודה.וכן

דהואמשוםדמיוחדלמאכלהתינוק.

כתב בספר המצות )לא תעשה עג( ,דאם נכנס בין האולם ולמזבח ,לוקה.

ח(גמ',חלבהאשהמטמאלרצוןושלאלרצון.פירשרש"יבשבת)קמג(:ד"ה

וברמב"ןבהשגותלספרהמצוות )שם(השיג,דאינכנסשלאלצורךעבודה,

לרצון ,דהיינומשוםדחשיבמשקהדכתיב)שופטיםד,יט("ותפתחאתנאד

תיפוק ליה דהוי ביאה ריקנית ומחויב מיתה שנאמר בה ולא תמותו .ועיין

החלבותשקהו".וכדילפינןבנדה)נה.(:ובתוס')שם(ד"הלרצוןפירשו,דהוא

עודפירושהראב"דעלהתורתכהנים.

משום דדם מגפתה טמא ,וחלב היינו דם דדם נעכר ונעשה חלב .ועיין נמי

יח(גמ' ,אין איסור אלא לשכר וכו' .עיין ראב"ד על התורת כהנים )פרשת

בתוס'שבת)קמד(.ד"המחמיר.

שמיני פרשתא א ,א( שנסתפק ,אי לרבנן בעירב בו מים או שהה בשתייתו

ט(גמ' ,שם .עיין ר"ש )מכשירין פ"ו מ"ח( שביאר ,דמטמא דקאמר היינו

חשיב משכר ובמיתה ,או דהוי כיין כל שהוא דאינו אלא באזהרה .וכתב,

מכשיר.וכןביאררש"יבשבת)קמג(:ד"הוהתנן,וכןמשמעבסוגיין.

דמדלאממעטיהפסיקאונתןבומים,משמעדסברידמשכר.

י(]גמ' ,ועוד מקום חלב מעין הוא דתנן חלב האשה מטמא בין לרצון בין

יט(גמ',שמוזהריןעליובכלשהוא.כתבבפירושהראב"דעלהתורתכהנים

שלאלרצון.פירשרש"יד"הועוד,דרבאהוכיחדחלבחשיבמשקה מההיא

)פרשת שמיני פרשתא א ,א( ,דאף דקיימא לן מהלכה למשה מסיני דכל

דאמרינן דחשיב כרוקה וכמימי רגליה ,וכדאמרינן לקמן )עמוד ב'( דמטמא

שתיה האמורה בתורה היינו רביעית ,שאני הכא דגלי קרא דמוזהר אף

טומאה חמורה כאחד מאבריה .וצריך ביאור ,היאך חזינן מהתם דחשיב

בפחות).עייןצפנתפענחפ"וממאכלותאסורותה"א(.

משקה .ועוד צריך ביאור ,דרש"י גופיה ביאר בד"ה וכי תימא ,דהא דחלב

כ(גמ' ,שמוזהרין עליו כל שהוא ומוזהרין עליו מגיתו .כתב הצפנת פענח

חשיב אוכל היינו משום דהוי משקה הבא לאוכל ,ולא שייך אלא בחלב

)פ"וממאכלותאסורותה"א( ,דאייריבנשתכרמחמתשתיתו.וסלקאדעתין

היוצאממנהלפיהתינוק,אבלחלבהיוצאלכלילכאורההוימשקה,ואםכן

לחייבו מיתה ,משום דהוה אמינא דמשערינן בכל אחד לפי מה שהוא

מאי מקשי הכא ,דלמא הא דקתני מטמא בין לרצון בין שלא לרצון איירי

)משתכר(,וכעיןשיעורדמלאלוגמיולגבייוםהכיפורים)עייןיומאפ.(.

י
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שמחלל אבל לא גבי גזבר )א.ק .[(.וברבינו גרשום ביאר ,דאיירי לענין לדון

כא(גמ' ,לומר לך שמוזהרין עליו כל שהוא .הקשה הכסף משנה )פ"א
מביאתמקדשה"א(,אימוזהריןעליואמאילאילקועליו.ותירץ,דאיןלוקין

בלשוןההקדש,כגוןערכיןוחרמיןוכו'איהוילשוןההקדשאולא,דשתוי

כשםאיןלוקיןעלשאראיסוריןשבתורהבכלשהוא.דהיינוכמוחצישיעור

אסורלהורות.

דאף אי אסור מן התורה מכל מקום אין לוקין עליו ,וכן מבואר בשו"ת

לב(גמ' ,ולהורות זו הוראה .כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דמשמע

הרשב"א )ח"א סימן שסג(] ,ולכאורה חזינן ,דהאיסור בשתיה ,כיון שנכנס,

ברש"יד"הההוראות ,דהוראתאיסור אסור,אבלהוראתדיניממונותשרי.

דאיהאיסורבכניסהמהלאשייךלאחשוביהחצישיעור,וצריךעיון[.

והביא,דכןכתבותוס'בסנהדרין )מב(.ד"ההעוסקים.וכןפסקבשולחןערוך

כב(גמ',לומרלןשמוזהריןעליוכלשהואומגתו .ביארהכסףמשנה )פ"א

)חושןמשפטסימןזס"ה(בשםישאומרים.ותמההתומים)סימןזסק"ו(,הא

מביאת מקדש ה"א( דאין לוקין על יין מגיתו ,מהאי טעמא דאין לוקין בכל

אין לך מקצוע בתורה שצריך ישוב הדעת כדיני ממונות .ובתוס' חכמי

שהוא,דאינומשכר].אמנםעייןבאותהקודמתשביארשם,דהאדאיןלוקין

אנגליה )שם( ביארו ,דדיני איסור והיתר דליתיה בחזרה הוא דאסור ,אבל

עלכלשהואמשוםדהויחצישיעור,ולכאורהצריךעיון,דהכאכתבטעם

דיני ממונות דאיתיה בחזרה שרי] .ולכאורה צריך עיון ,דבסנהדרין )מב(.

אחר[.

משמע ,דבעי קרא לאסור שתוי יין להורות בדיני נפשות ,ואמאי בעי קרא,

כג(גמ',רבייהודהאומרייןאיןליאלאייןמניןלרבותשארהמשכריןוכו'.

תיפוק ליה דנפשות אינן בחזרה) .א.ג .[(.עוד הקשה התומים אתוס' )שם(

כתבבפירושהראב"דעלהתורתכהנים )פרשתשמיניפרשתאא,ב(,דרבי

בשם הכנסת הגדולה ,דבמדרש רבה )פרשת נשא( איתא להדיא שתה

יהודה ילייף למעט יין מגיתו וכל שהוא מדכתיב "ושכר" ,דהוקשיין לשכר

רביעיתאליורהשתהרביעיתאלידון)ודיןהיינודיניממונות(.וכתב,דהא

עדדמשכר.

דהתירוהתוס'לדוןדיניממונותהיינומשוםדיושביםעמועודשניים),דלא

כד(גמ' ,רבי יהודה אומר וכו' מנין לרבות שאר משכרין .הרמב"ם )פ"א

שכיח דכל השלשה ישתו וישתכרו( ,ואם יראו השניים שאין דעתו צלולה

מביאת מקדש ה"ב וספר המצוות לא תעשה עג( פסק ,דבשאר משכרין

יזהירוהולהמתיןולאימהרלחתוךאתהדין,ולאשריאלאבמושבביתדין

באזהרה .והשיג עליו הרמב"ן בהשגות לספר המצוות )שם( ,הא הוי דעה

דשלושה,אבללדוןיחידיאסור,וכדבריהמדרש.ובפתחיתשובה )יו"דסימן

יחידאהוכדמשמעבסוגיין,דתנאקמאלאיליףלשארמשכרין,דיליףשכר

רמב סק"ו( הביא דבשו"ת הב"ח )סימן מא( פסק ,דאין חילוק בין איסורים

שכר מנזיר ,וכן לרבי אליעזר אינו חייב אלא ביין בן מ' יום ופסקינן בגמ'

לממונות.

כוותיה.

לג(גמ',רבייוסיברבייהודהאומריכולאףתלמודתלמודלומרולהורות.

כה(גמ' ,רבי אלעזר אומר וכו' אל תשתהו כדרך שכרותו .כתב השיטה

ביאר הרד"ל ,דנחלקו אי מורין הלכה מתוך גמ' )עיין בבא בתרא קל .(:וכן

מקובצת )אותי(,דאףלרביאלעזראזהרהמיהאאיכא.ועייןעודלהלןאות

משמע בדברי רש"י ד"ה תלמוד לומר ,שפירש דשרי ללמד משנה ,משום

ל .ובראב"ד על התורת כהנים )הובא באות כז( כתב ,דלרבי אלעזר ליכא

דאין מורין הלכה מתוך משנה ,ועלה מוסיף רבי יוסי ברבי יהודה גמ'.

אזהרה בנתן בו מים או שהה בשתייתו ,וכן משמע בהשגות הרמב"ן לספר

ובפשוטו משמע ,דאף אי מורין הלכה מתוך גמ' ,דסבר דכיון דאין עיקרו

המצוות)לאתעשהעג(.

להוראה ,שרי .וכן מבואר ברבינו גרשום ,דרבי יוסי דשרי ,היינו כשאין

כו(גמ',ורבייהודהלא יליףשכרשכרמנזיר.עייןתוס'שבועות )כג(.ד"ה

בדעתו להורות .ובראב"ד על התורת כהנים )פרשת שמיני פרשתא א ,ט(

גמר דכתבו ,דהכא הוא דלא יליף רבי יהודה שכר שכר מנזיר ,דהכא אינו

ביאר,דתלמודהיינוהעתקתהשמועהממהשנמסרלומרבו,וכגוןברייתות

תלויאלאבמידידתלויבטירוףהדעת.

דרביחייאורביאושעיא,וסלקאדעתךדכיוןדאינומוסיףעליהםשרילשתוי

כז(גמ' ,כמאן אזלא הא דתניא אכל דבילה קעילית ושתה דבש או חלב

לאומרם,קאמשמעלן.

ונכנסלמקדשחייבכמאןכרבייהודה.עיין כסףמשנה)פ"אמביאתמקדש

לד(תוס'ד"האמר רב,ואםתאמרוהאאמררבבכתובותאכלתמריםאל

ה"ב(שדן,איהאדקאמרדאתיכרבייהודה,אתילאפוקינמימדרביאלעזר,

יורהוכו'.בתוס'בכתובות)י(:ד"האמררבתרצו,דאףדלאמחייבעלביאת

או דלא אתי אלא לאפוקי מתנא קמא ,אבל לרבי אלעזר דקאמר דיין אינו

מקדש אסור להורות .וכתבו ,דמצינו כן גם לענין עבודה דאיתא בבכורות

אסור אלא דרך שכרות ,היינו משום דסבר כרבי יהודה ד"משכר" ילפינן

)מה ,(:דאף למאן דאמר דבשאר משקים המשכרים לא מחיל עבודה ,מכל

לשארמשכרין,אלאדהוסיף,דכיוןדחזינןדגדרהאיסורמשוםשכרות,אם

מקוםפסוללעבודה.

כןאףבייןישלנולומרדאינואסוראלאדרךשכרות.ועייןשםמהשהביא

לה(גמ',כלהיכאדיתיברבלאסגי ליהבלאהוראה.פירשרש"יד"הלא

משו"תהרשב"א)חלקאסימןשסג(.

סגי,דכוליעלמאבעומיניה.ובערוךלנר הביאדבריהרמב"ם )פ"אמביאת

כח(גמ',שם.עייןבכורות)מה,(:דאףלרבנןדרבייהודהאיסוראאיכא,אלא

מקדשה"ד(שכתב,דאםהיהחכםקבועלהוראהלאילמד,שלימודוהוראה

דלאמחילעבודה.

היא,משמעדביארדלאודוקאבגוונאדכוליעלמאבעומיניה,אלאדמורה

כט(גמ',שתהרביעיתאליורה.הרמב"םבספרהמצוות)לאתעשהעג(,כלל

הוראהלימודוחשיבכהוראה.והראב"ד )בפירושועלהתורתכהניםשמיני

הךאיסוראבאיסורכניסהלעבודהבמקדש.וברמב"ןבהשגות )שם(הקשה,

פרשתאא,ט(ביאר,דאגבפלפוליהדרבאיאפשרדלאמחדשמידי.

דהרמב"םגופיה)פי"טמסנהדרין(כשמנההלוקיןלאמנהשתויייןשהורה.

לו(מתני' ,אם היה שבת והוציאו חייב .השיטה מקובצת )אות יט( גרס

וכתב ,דהך איסורא אינו בלאו אלא בעשה ,דילפינן מקרא ד"ולהורות"

והוציאו בפיו ,וכן הגירסא ביבמות )לד ,(.וביארו בתוס' )שם( ד"ה והוציאו,

דנכתבבתרקראדייןושכראלתשת,ולאוהבאמכללעשהעשה.

דאףדאמרינןבשבת )צב(.דהמוציאבפיוובמרפקופטורשלאהוציאכדרך

ל(גמ',והאמררבהלכהכרביאלעזרומרהואדקארמיביהמיא.עייןשיטה

המוציאים,במידידבראכילהשפירהוידרךהוצאה.

מקובצת )אות יג ואות טז( שהקשה ,לפי מה שכתב )באות יג( ,דאף לרבי

לז(מתני' ,ואשם אחד .מבואר דשייך מעילה באכילת קדשים ,ועיין תוס'

אלעזר איכא איסורא אף אי עירב מים ,וממיתה הוא דממעט ליה ,מאי

חולין )קיז (.ד"האמר שהקשו,דבמעילה )טו(.אמררביינאידליכאמעילה

מקשי ,הא אף אי מערב יין יהא אסור להורות .ותירץ ,דלא ילפינן איסור

בקרבנות כיון דאינן מיוחדין לה' .ודוקא גבי קדשי בדק הבית שאין בהן

הוראהאלאבמידידאיכאמיתהבעבודה.

לכהנים ולבעלים איכא מעילה .וכתבו ,דהכא מיירי בעולה דאף דעורה

לא(גמ',אלודמיןוערכיןחרמיןוהקדשות .פירשרש"יד"ההדמין,דאסור

לכהניםחשיבכולולה',כיוןדכלהבשרלמזבח]וכךמפורשלהדיאבתמורה

לשום אותן לבעלים לפדותן דדלמא לא שיימי להו שפיר] .ולכאורה אף

)לב,(:דאףלרביינאי,בעולהאיכאמעילה[.ובתוס'בזבחים)מה(.ד"הרואה

לשמואל דאמר בתמורה )כז (:דהקדש שוה מנה שחללו על שוה פרוטה

כתבו,דגםבאימוריןמודהרביינאי,דאיכאמעילה,כיוןדלאפקעהמינייהו

מחולל,ואיןהשווימעכב,מכלמקוםאםיחללעלידישומהכיוןדלאשיים

מעילה.ועייןשםעוד.

שפירלאיועיל.ועודעייןבתוס' )שם(ד"הלא.דדברישמואלדוקאבבעלים

לח(גמ',שם.הקשההקצותהחושן )סימןכחסק"א(,האאשםמעילותלא

יא
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אתיאלאאםכןאיכאתשלומין,וכמושכתבובתוס'בפסחים )כט(.ד"הרבי

התוס' )שם(ד"ה יש,דאףדבסוגייןאמרינןדכיוןדאיתוסף,איןהביאורדהוי

נחוניא,והכאדפטורמקרןכיוןדקיםליהבדרבהמיניה,אמאיליחייבבאשם

איסורמוסיף,אלאדהךאיסורכוללחשיבאיסורחמור,ומשמעדהכיסבירא

מעילות .והוכיח ,דאף היכא דקים ליה בדרבה מיניה ,אי לא עבדינן ליה

ליה לרש"י ,וצריך עיון .ועיין בריטב"א חולין )קא (.שכתב ,דנראה דאיסור

החמור,איכאחיובאאלאדאיןביתדיןנזקקיןלו,ולהכישפירחשיבדאיכא

הנאהלאחשיבכולל.

תשלומי קרן .ובנתיבות המשפט )שם סק"א( תירץ ,דיש לחלק בין קדושת

ד(גמ',שם .הקשההרמב"םבפירושהמשניות )משנהד(,מאישנאממבשל

דמים ,דחיוב תשלומין הוי משום דהוי כגזילת הקדש ,וכמו שכתבו תוס'

בשר נבלה בחלב דאמרינן דלא חייל איסור בשר בחלב דאין איסור חל על

בכתובות )ל(:ד"הזר,מהשאיןכןהכאדהויקדושתהגוף,דחיובתשלומין

איסור ,ואמאי לא אמרינן דמיגו דחייל איסור הנאה חייל איסור אכילה.

דידיה הוי משום כפרה ,לא אמרינן קים ליה בדרבה מיניה ,וכמו שכתבו

ותירץ,דאיסורהנאהדבשרבחלבנפיקמאיסוראכילה,וכיוןדאיסוראכילה

בתוס' בכתובות )שם( ,לגבי תשלומי תרומה ,וכן תירץ העולת שלמה.

לא חייל אף איסור הנאה לא חייל ,מה שאין כן איסור הנאה דמוקדשין

ובצל"ח בפסחים )כט (.תירץ ,דהכא מיירי דלעסיה קודם שבלעו ,דחיוב

דאינו משום איסור אכילה] .וכן מבואר ברמב"ם )פ"ט ממאכלות אסורות

מעילהאתיעליהקודםשנתחייבבאיסורשבת.ועייןבתוס'הגרע"א)אותט(

ה"ו( שכתב ,דבשר בחלב לא חשיב מוסיף על איסור נבילה[ .ועיין פלתי

המובאבאותהבאה.

)סימן פז סקי"ג( וקהלות יעקב )סימן ו( מה שכתבו לבאר בדבריו .ובמשנה

לט(תוס' ישנים ד"ה ואשם אחד ,והא דחייב אשם מעילה אנותר אף דלא

למלך )פי"ד ממאכלות אסורות הי"ט( כתבו ליישב ,על פי דברי התוס'

שוהמידיואמרינןבפרקכלשעההאוכלחמץבפסחבמועדלאמעלהתם

בשבועות )כד :הובאו באות הקודמת( ובחולין )קא .הובאו לעיל אות ג(,

בקדושתדמיםוכו'.כתבוהמנחתחינוך)מצוהקכזאות(ותוס'הגרע"א)אות

דאיסורהנאהלאחשיבאיסורמוסיףאלאאיסורחמור,ושאניקדשיםדגלי

ט( בשם אחיו ר' בונם ,דמבואר בדברי התוס' כדברי הנתיבות המשפט

קרא דאיסור חל על איסור ,וכדאמרינן לקמן )כג ,(:עיין שם .ועיין במשנה

)הובאו באות הקודמת( ,דבקדושת הגוף לא אמרינן קיםליה בדרבה מיניה

למלך )פ"המיסודיהתורהה"ח(שכתבלחלקעוד,דלאחשיבאיסורמוסיף

משוםדהויחיובתשלומיןמשוםכפרה,והכאנמיכיוןדחיובאמשוםכפרה,

אלא אם כן איכא מלקות ,ובאיסור הנאה דבשר בחלב ליכא מלקות ,ולכך

חייבאףדליכאשוהפרוטה.אמנםבשערייושר )שערגפרקכה(ובקהלות

לאחשיבאיסורמוסיף.וכןכתבהלחםמשנה)פ"טממאכלותאסורותה"ו(.

יעקב )סימן ה( דחו ,דאף אי נימא דחיוב תשלומין בקדושת הגוף הוי גזל

ועייןעודראשיוסף)חוליןקא.(.

גבוה ,יש לחלק בין קדושת דמים לקדושת הגוף ,דבקדושת דמים חשבינן

ה(גמ' ,דפקע פיגולו והוה ליה נותר .הקשה העולת שלמה ,הא אף בנותר

ליהגזלמשוםדמיו,ולהכיבעיישבדמיושוהפרוטה,מהשאיןכןבקדושת

פקע איסוריה כיון דהעלהו לגבי מזבח ,וכדאמרינן בזבחים )מג (:הפיגול

הגוף,דהויגזלאףדאיןלודמים,כיוןדגוזלדברשישבושימושלגבוה,ועיין

והנותרשהעלןלגבימזבחפקעאיסורן.ותירץ,דהתםאייריכשהעלהאחר

שםעוד.

דחיילאיסורא.וכדמשמעבזבחים )שם(דמדמילהלמקוה,ומקוהלאמהני
לטהראלאבתרדאיכאטומאה.

דףידע"א

ו(גמ' ,ואין עירוב והוצאה ליום הכיפורים .ביארו התוס' ישנים יומא )סו(:

א(גמ' ,נימא אית ליה לרבי מאיר איסור חל על איסור נהי דאיסור חל על

ד"הואין,דאףדכתיבגבייוםהכיפוריםלאתעשוכלמלאכה,הוצאהאינה

איסור לית ליה וכו' .עיין רש"י יבמות )לד (.ד"ה אם ,שביאר דחייב משום

מלאכה גמורה .ועיין עוד תוס' ביצה )יב (.ד"ה דלמא דכתבו בהא דבעי

הוצאת שבת ויום הכיפורים ,דלא אמרינן אין איסור חל על איסור ,כיון

למימר התם דאין ערוב והוצאה ליום טוב ,דהוא משום דהוצאה הויא

דאיסור שבת ויום הכיפורים חיילי בבת אחת ,כשקידש היום .ובתוס' )שם(

מלאכהגמורה.

ד"הוהוציאו הקשו,דמהעניןזהלאיסורחלעלאיסור,האאףלמאןדאמר

ז(גמ' ,עתי ואפילו בטומאה .ביאר השיטה מקובצת )השמטות אות יג(,

דאין איסור חל על איסור בבת אחת ,הכא חיילי תרוייהו ,ואפילו אי חייל

דאיצטריךלאשמועינןדנכנסלעזרהאףדהואטמא,ולאאמרינןדיוציאולו

איסור שבת ואחר כך חל יום הכיפורים ,יהא חייב .וביאר בקובץ הערות

אתהשעיר,כיוןדכתיב"יעמדחילפניה'לשלחו",דהיינודבעישיהאביד

)סימן לג( דכוונתם ,דבכל גוונא דאמרינן אין איסור חל על איסור ,היינו

איש עתי לפני ה' .ועוד ,דאי לאו קרא הוה אמינא דשילוח השעיר הווי

כששני האיסורין המה על פעולה אחת ,מה שאין כן הכא ,דאכילת יום

עבודה,וטמאפסוללשלח.

הכיפוריםוהוצאתשבתהווב'פעולות,ואףדעשאןבמעשהאחד.

ח(תוס' ד"ה אלא דרפרם בדותא ,ובפרק שני שעירים איתא נמי הא דהכא

ב(רש"י ד"ה נהי ,כגון האוכל נבלת בהמה טמאה אינו חייב משום נבלה.

ולא דחי וכו' דברי תורה ענים במקום אחד ועשירים במקום אחר .תמה

אבל בשיטה מקובצת )השמטות אות א( פליג ,וכתב דאיסור נבלה חייל

השאגת אריה )סימן ע( ,היכן מצאנו כהאי גוונא דהניחו לנו סתמא דגמ'

אאיסור בהמה טמאה אף למאן דלית ליה איסור חל על איסור ,והוכיח כן

כאמוראאחד,ובמקוםאחרדחיליהלגמרי.ועייןשםשכתבלחלק,דבסוגיין

מסוגיא דמעילה )טז ,(.וביאר ,דכיון דחייל טומאה חייל נמי איסור .וכתב,

הוכיחרבפפאדבריומדבריהברייתא,ולכךאמרינןדהךדרבפפאבדותא

דאמנם בעוף טמא דליכא טומאת נבילות ,לא חייל איסור נבלה על איסור

היא ,מה שאין כן ביומא ,דרב פפא אמר  הכי בדעת רב ששת .ועיין שם

טמא.

שהאריךלהוכיחדלאקיימאלןכרבפפא,והביא,דכןמבוארבדעתהרי"ף

ג(גמ',אקדשיהמיגודאיתוסףביהאיסוראדהנאהאיתוסףביהלגביחלב.

)ביצהיב(.והרא"ש)ביצהפ"אסימןיט(והרמב"ם)פ"אמשביתתעשורה"ב(.

הקשו תוס' בחולין )קא (.ד"ה איסור כולל ,דהכא משמע דקרי ליה איסור
מוסיף ,והתם מבואר דהוא איסור כולל .וכתבו ,דהא דקרי ליה הכא

דףידע"ב

דאיתוסף,היינודהויאיסורחמור,וכדאמרינןבחולין )שם(,דאףלמאןדלית

ט(גמ' ,דאיסור בתו ואיסור אחותו בהדי הדדי אתי .הקשה התוס' רי"ד

ליה איסור כולל ,איסור כולל באיסור חמור אית ליה .אבל רש"י בחולין

בקידושין)נ,(:אמאיאיסורשאינוחלעלאיסור,בבתאחתחיילולאאמרינן

)קא(.ד"הואיסור,וכאןד"האיסורכתב,דהאדאיתוסףאיסורהנאהחשיב

ד"כלשאינובזהאחדזהאפילובבתאחתאינו".וכתב,דסבראדאיןאיסור

איסור מוסיף ,וכן כתבו הרמב"ן והרשב"א בחולין )קיג .(:וכן מבואר בדברי

חלעלאיסורמשוםדכברמוזהר,אבלכשבאיןביחד,הימינייהומפקת,ואם

הרמב"ם )פי"דממאכלותאסורותהי"ט(,וכןאיתאבדבריהריטב"אביבמות

כן אי אפשר לומר שלא יחול משום כל שאינו וכו' אפילו בבת אחת אינו,

)לב (:שכתב ,דאיכא תרי עניני איסור מוסיף .א .דנוסף איסור ,כגון דנוסף

ועייןבשיעורירבישמואלקידושין)שם(מהשביארבדבריו.

איסורהנאה.ב.דנוסףאותואיסורעלכמהאנשים,עייןשם.ובשאגתאריה

י(גמ',נשאתלאחיאביומיגודאיתוסףאיסוראלגביאחיאביואיתוסףנמי

)סימן עו( הקשה ,דרש"י סתר עצמו להא דכתב ברש"י שבועות )כד (:ד"ה

לגבי דידיה .בפשוטו מבואר ,דאף דאינו אותו שם איסור ,דעלייהו אסירא

טמא,דאיסורמוקדשיןחיילאאיסורחלבמיגודחיילעלכלהבהמה,וכתבו

משום"אשתאח",ועליהאסיראמשום"אשתאחיהאב",מכלמקוםאמרינן

יב

åè óã – ãé óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð 'àé – ïñéð 'é
מבוארבדבריהרמב"ם )פ"דמשגגותה"ב(,דהאדחשיבאיסורמוסיףהיינו

דמיגודחיילעלייהוחיילעליה.אמנםברש"ש גרסבדברירש"יד"הנשאת,
דטעמא דחייל עליה ,משום דחייל על אחיו שנשאה מקודם איסור "אשת

משוםדחיילאיסור"אשתאח"אאחיושלזקן.

אחי האב" ,ומיירי בגרשה ואחר כך נשאת לאחי אביו ,או דמיירי כשמת

יז(תוס' ד"ה ואחות אשתו ,בתוה"ד ,וכגון שנתקדשו כולם פחות מבת ג'

אחיושנשאהבלאבניםופקעאיסור"אשתאח"מכלהאחין,ונשאתלאחי

שנים .הקשו בחידושי הגרע"א והערוך לנר ,אם כן לא שייך לאוקמי הא

אביהם וקידושין תופסין ביבמה לשוק כדמסיק ביבמות )צב ,(:או דאיירי

דעבר זקן ונשאה ביבום ,דכיון דהויא פחותה מבת ג' ,לאו בת יבום היא,

כשחלץ לה אחד האחין ולא קאי עלייהו אלא באיסור "לא יבנה" ,וכיון

וצריךעיון.ועייןהיטבמהשכתבהגרע"א.

דנשאהאחי אביהןשפיר חייל איסור אשתאחי האב עלשאר אחיו ,ומיגו



דחייל עלייהו חייל עליה ,דהיינו דסבר דלא מהני הא דאסירא לאחי אביו

דףטוע"א

לאסור עליו ,אלא דאיירי כשנאסרה על אחיו בהך איסורא דבעי למיחל

א(גמ',דלמאלאקאמרסומכוסאלאגביאותוואתבנודגופיןמוחלקיןאבל

עליה.ועייןעודבעולתשלמה)המובאבאותטו(.

הכא דאין גופין מוחלקין וכו' .כתב הערוך לנר ,דאף דגבי עריות נמי אתי

יא(רש"יד"הלישנאאחרינא,הכיגרסינןמיגודאיתוסףאיסורלגביבניאחי

האיסורעלידיגופיןמוחלקין,שאניעריותדילפימקראד"זמההיא"דילפינן

אביו משום אשת אב .ביאר העולת שלמה ,דלהך לישנא איסור מוסיף מב'

מיניה דעשאן הכתוב לכולן זימה אחת .והביא ,וכן משמע בדברי הרמב"ם

שמותחייל,וכגירסתהתוס'ישניםד"המיגו,ולכךאףדאיסוראדחיילעליה

)פ"ד משגגות ה"ד( שכתב ,דלפי מה שנאמר זימה היא לפיכך יחשבו הג'

אינואותואיסורשחלאבניאחיאביו,שפירחשיבאיסורמוסיף.ודלאכמו

שמותשםאחד.ועייןעודבאורשמח)פ"במאיסוריביאהה"ח(.

שפירשרש"יד"הנשאת)עייןבאותהקודמת(.ועייןעודרש"ש.

ב(גמ',שם.הקשהבחידושיהגרע"א)לקמןטז,(:לפימהשמבוארשם,דגבי

יב(גמ' ,נשאת לאחי אביו מיגו דאיתוסף איסורא לגבי אחין איתוסף לגבי

בהמה לא אמרינן גופין מוחלקין ,הא בסוגיין אמרינן דאף בבהמה חשיב

דידיה .כתב הרד"ל ,דמוכח דאיסור מוסיף חייל אף באיסור קל על איסור

גופיןמוחלקין].אמנםלפימהשכתבהמאיריבחולין )פב(.דסומכוסמחייב

חמור,דהאאיסורבתוחמירמאיסוראשתאחיהאב,דבתובשריפהואשת

משום דהוו שמות מוחלקין ,והא דקרי לה בגמ' גופין מוחלקין ,אין הכונה

אב בכרת ,ודלא כשיטת רבנו תם בספר הישר )הובאו בחידושי הרמב"ן

לגופיןאלאלשמות.נתיישבהקושיתהגרע"א[.

יבמותלג.(:

ג(גמ',אלאאמרקראערותאחותוגילה.הקשההשיטהמקובצת )אותיא(,

יג(תוס' ד"ה נשאת ,בתוה"ד ,איך חל איסור אשת אח על איסור ממזרת

למהליקרא,האלעילתנןישבאביאהאחתוחייבעליהששחטאותולא

וכו' .כתב העולת שלמה ,דלשיטת הרמב"ם )פט"ו מאיסורי ביאה ה"ב(,

מצריך קרא] ,דהיינו כדמסקינן לעיל )ג (.דכל מקום שאתה מוצא ב' לאוין

דבאיסורי לאוין אינו לוקה על בעילה בלא קידושין ,אתי שפיר ,דאיתוסף

וכרתאחת,חלוקיןהןלקרבן[.ותירץ,דהכאסלקאדעתיןדאינוחייבאלא

עליהאיסוראשתאחלחייבובבעילהבלבד.

אחתמשוםדהכלאיסוראחדדאחוה.ועייןעודרש"י)ב(:ד"האחותו,ותוס'

יד(תוס' ד"ה נשאת ,ואם תאמר והא ממזרת היא ואם כך היאך אסורה

ישנים)שם(ד"האחותו.

לאחיומשוםאשתאחאיךחלאיסוראשתאחעלאיסורממזרתוישלומר

ד(גמ',חייבעלכלאחתואחת.ביבמות)לד(.אמרינן,דלרביאליעזרמיחייב

דמיירי דאחיו נמי מממזר .הקשה הערוך לנר ,דמשמע בדבריהם ,דאי הוי

עלכלכחוכח.בכתובות )נא(.הקשוההפלאה והפנייהושע ,האהתםאמר

אחיו כשר לא חייל עליה איסור אשת אח למאן דאמר דאיסור חמור לא

רבא אשת ישראל שנבעלה באונס ,אף שסופה לרצון מותרת לבעלה מאי

חיילעלאיסורקל,ואםכןמצינוקידושיןתופסיןבממזרתאשתאיש,דכיון

טעמא יצרא אלבשה ,אמאי הכא לא חשיב אונס .ותירץ העולת שלמה,

דאסיראמשוםממזרת,לאחיילעלהאיסוראשתאיש.ובכתרישועה הביא

דשאני התם דאיירי באשה הנבעלת דמשום המעשה אנוסה היא ,ומשום

תירוץהפנייהודה ,דאיןהביאורבהאדאיןאיסורחלעלאיסור,דלאחייל

הרצוןמחשבינןלהכאנוסהדיצראאלבשה,מהשאיןכןהכאדאייריבאיש,

כלל דודאי חייל ,וכדחזינן דאי פקע הראשון יחול השני ,אלא דלענין עונש

דאינו אנוס ,דמצי לפרוש באבר מת ,וכדאמרינן בשבועות )יח (.לגבי

אינוחל,ולהכיאףדאסיראמשוםממזרתחיילאיסוראשתאיש,ואףדאין

האומרתנטמאתי,עייןשם.

חייביןעליו,מכלמקוםמהנילעניןהאדאיןקידושיןתופסין.ועייןעודבכתר

ה(גמ',הכא במאיעסקינןבדליתהמודליתוכו'ושמותוגופיןמוחלקין.כתב

ישועהשדן,איהאדאיןקידושיןתופסיןבאשתאישהואמשוםעונשהכרת

העולת שלמה ,דמשמע הכא דרבי אליעזר נמי לא מחייב אתולדה במקום

אילאו.

אב אלא בגופין מוחלקין .והקשה ,דבבבא קמא )ב (.מה שאלה הגמ' ,לרבי

טו(מתני',הבאעלבתבתוחייבעליהמשוםבתבתווכלתו.הקשהבעולת

אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב אמאי קרי ליה אב ואמאי קרי ליה

שלמה,האאיסורכלתולאהוי כוללולאמוסיף.ובשלמאלשיטתתוס'ד"ה

תולדה ,הא איכא נפקא מינה בגוונא דעשה בגוף אחד ,לרבה בבת אחת,

הבא,דאמרינןאיסורמוסיףאףבב'שמות,אתישפיר,דכיוןדנאסרהלאחי

ולרביוסףאפילובזהאחרזה.ונשארבצריךעיון.

בנועלידינישואיבנומשוםאשתאח,נאסרהעליומשוםכלתו,אבללדעת

ו(גמ',דכוותהקצרוקצרהיכימשכחתלהדמיפטרכגון שקצרשתיגרוגרות

רש"יד"הנשאתדסברדלאמהניאיסורמוסיףבב'שמות)עייןלעילאותי(,

בבתאחתאבלקצרכגרוגרתוחזרוקצרכגרוגרתחייב.הקשההקובץהערות

קשה .וכתב ,דצריך לומר דמיירי בנתקדשה פחותה מבת ג' דאיסור בתו

)סימןזאותה(,דהכאמבוארדאףאיבקצרתרוייהובזהאחרחייבעלכל

וכלתוחייליבהדיהדדי,וכעיןמהשכתבובתוס'ד"הואחות.

אחת ואחת ,אי קצרן בבת אחת אינו חייב אלא אחת ,ומאי שנא מהא

טז(גמ' ,דאיכא ברא לסבא .פירש רש"י ד"ה כגון ,דהיינו אחין .והקשה

דאמרינן בחולין )פב (.דלסומכוס אי שחט שני בניה ואחר כך שחט אותה

השיטהמקובצת )השמטותאותי(,האאףלאחיואסורהכברמשום"אשת

חייבשנים].ולכאורהלאדמי,דשאניהתםדהווב'שמות,מהשאיןכןהכא

אח",ואמאיחשיבמוסיף.ותירץהרד"ל ,דרש"יאזיללשיטתובחולין )קא,(:

דהוישםאיסוראחד,אלאדריבהבשיעורהאיסור[.

דהיכאדישבאיסורהשניעונשחמוריותרחשיבמוסיף,והכאנמימתחילה

ז(גמ',אמררבהטעמיהדרביאליעזרמשוםדעבדתרתיהכאנמיהאעבד

לאהויאאלא"אשתאחיאביו"דהויאבכרת,ועתהדהויאאשתאב,עונשה

תרתי.ביארהאפיקיים)חלקבסימןה(,דרבנןסברידמיפטרבקרבןאחדעל

בסקילה ,חשיב מוסיף .ועיין שם עוד .ובברכת הזבח כתב ,דצריך לומר

שניהם ,ורבי אליעזר סבר דאינו נפטר בקרבן אחד על שניהם ,וכיון דעביד

דמייריכשהיההבןקטן,וכשהגדילחייליעליהתרוייהובבתאחת,וכןכתב

להובזהאחרזה,נתחייבבראשוןותולאמיפטרבקרבןאחד.

בפירושהמשניותלהרמב"ם .ובשיטהמקובצת )שם(ביאר,דסבא היינואבי

ח(גמ' ,ורב יוסף אמר טעמא דרבי אליעזר התם משום דאי אפשר לערבן

אביו,ובראדסבאהיינואחיושלזקן,ומיגודנאסרעליומשום"אשתאח",

אבלאפשרלערבןאינוחייבאלאאחת.ביארהאפיקיים)ח"ב,ה(,דביןרבה

חייל עליה נמי משום "אשת אב" .ואף דהוו ב' שמות ,הא אמרינן דאיסור

בין רב יוסף מודו דרבי אליעזר סבר דאינו נפטר בקרבן אחד על ב' מעשים

מוסיףמב'שמותחיל,אףלרבי יוסי)עייןתוס'יבמות )לב (:ד"האיסור(,וכן

בהעלםאחד,אלאדרביוסףסבר,דכיוןדאפשרלערבןחשיבכמעשהאחד,
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חשיבי,דאיןדעתועלהמשקהשבכסותו.

מהשאיןכןבגוונאדאיאפשרלערבן,עלכרחךחשיבדעבדתרתי.
ט(תוס' ישנים ד"ה אדם ,בתוה"ד ,ותימה אדם מנא לן דטהור .ובערוך לנר

טז(גמ',והיוצאיןהריהןבכייותן.כתבהערוךלנר,דמוכחדבהכשרמשקה

הביאדברירש"יבחולין)קכט(:ד"ההמדולדלין,שכתבדילפינןמדכתיב"כי

לאבעישיבאעלכלהפרי,דהאהכאאינונוגעבכולו.עודהוכיחכן,מהא

ימות")במדבריט,יד(.והקשה,האהךקראאייריבטומאתמת,ומההראיה

דאיתא בחולין )לה ,(:דאי דםשחיטה מכשיר ,כל הבהמה מוכשרת על ידי

לטומאתאברמןהחי.ונשארבצריךעיון.

דםשחיטה.אמנםמדבריהרמב"ם)פ"אמטומאתאוכליןה"א(שכתב,דאינו
מקבל טומאה עד שיבלל באחד משבעה משקין ,לכאורה משמע דבעינן

דףטוע"ב

שיבאכלהאוכלאורובובמים.

י(רש"יד"הוחותכו,לאמשוםטהרהשקודםלכןנמיטהוראלאשלאיהא

יז(]גמ' ,והתנן ערב פסח וכו' ואי אמרת בשעת פרישתן ממנה הוכשרו הא

מאוסברגלבאברהמדולדל.ובערוךלנר כתב,דאפשרדהואמשוםטהרה,

איכאנמיההואאברוכו' .לכאורהצריךעיון,איבאמתנוגעמאיאיצטריך

דחייש שמא יפול האבר מעצמו ויטמאנו באהל או בנגיעה .ואף דבכל רגל

לאתויימתניתין,האהוהליהלאקשוייבפשוטודכיוןדבשעתפרישתןנוגעין

חייבאדםלטהרעצמוכדילפינןבראשהשנה )טז,(.ישלומרדלפסחדחמיר

יכשירו .וליכא למימר דהכא דנו לענין אי סגי בהכי לענין הכשר ,דהא

שהוא בכרת חששו יותר .וברש"ש כתב ,דהוא משום חציצה ,וכדתניא

מתניתיןדידןלאאיירילעניןהכשר[.

בתוספתאדמקוואות )פ"ו(לגירסתהרא"ש שם,דאברהמדולדלבאדםחוצץ

יח(מתני' ,באוכל נותר מחמשה זבחים בהעלם אחת וכו' .כתב התוס' רי"ד

בטבילה,וכיוןדהוצרכולטהרעצמםקודםהרגלולטבולמטומאתן,הוצרכו

בקידושין)עז,(:דמסתבראדלאאמרינןגופיןמוחלקיןאלאבבעליחיין,וכגון

להסיראתהאבר.

הבא על ה' נשים נדות והרובע ה' בהמות ,אבל בשחוטין לא חשיב גופין

יא(רש"י ד"ה קל וחומר ,בתוה"ד ,אדם שמטמא מחיים שמקבל טומאה

מוחלקין ,והאוכל חלב מה' בהמות ,אינו חייב אלא חטאת אחת .והא

מחיים קל וחומר בהמה שאינה מקבלת טומאה מחיים .בשיטה מקובצת

דנחלקו במתניתין ,היינו בקדשים דמאן דחשיב ליה כגופין מוחלקין ,היינו

)אות א( גרס הכי במתניתין גופה .וברש"ש ובערוך לנר ציינו לדברי הגמ'

משוםדקדשיםחשיבי.ועייןעודבמשנהלמלך)פ"ימשגגותה"ב(.

בחולין)עא,(:דילפינןקלוחומרכהאיגוונאלגביבלוע.

יט(תוס'ישניםד"ההאוכל,לאדמילבאעלה'נשיםנדותבהעלםאחדוכו'

יב(בא"ד ,שם.ובפירושהמשניותלהרמב"םביאר,דילפינןקלוחומרמאדם

דהנהוישבהוב'אזהרותוכו'.מבוארמדבריהם,דאףבזבחיםחשיביגופין

דמטמא מחיים אם היה זב או מצורע .וברש"ש ביאר עוד ,דאבר מן החי

מחולקין ,מדלא חילקו ,ועיין באות הקודמת .וברמב"ם )פ"ו משגגות ה"ב(

דאדם חמיר דמטמא באוהל וטומאתו ז' ימים ובעי הזאה וכהן מוזהר עליו

כתב,דבזבחיםחייבאחתעלכולןדגופיהזבחיםאינןמחלקין.ומוכחדסבר,

ונזירמגלחעליו,מהשאיןכןבאברדבהמה.

דשאניההיאמה'נשיםנדותדפסק)בפ"המשגגותה"ג(דחייבעלכלאחת

יג(גמ' ,המוחק את הכרישה .פירש רש"י ד"ה המוחק ,דאיירי בכותש את

ואחת.ועייןבעולתשלמה.

הקפלוט ,ובתוס' ד"ה המוחק הקשו ,דאם כן מי פירות הן ומי פירות אין

כ(גמ' ,שעשה את המאכיל כאוכל .פירש רש"י ד"ה המאכיל ,שאם נתן

מכשירין .ובחזון נחום במכשירין )פ"א מ"ה( כתב ,דרש"י כיוון כמו שכתבו

אוכל הקדש לחבירו חייב כאילו אכל הוא בעצמו .וברבינו גרשום ביאר,

הרע"ב והר"ש )שם( ,דסוחט את הכרישה מן הטל הנבלע בה .וכן כתב

דאיירילעניןשליחות,דשליחשעשהשליחותו,מעלבעלהבית.ועייןתוס'

הערוךלנר.והחזוןנחום)שם(כתב,דאפשרדרש"יסברכדעתהראב"ד)פ"א

קידושין)מג(.ד"השלא,שהקשובהאדאמרינןהתםדלאמצינוזהנהנהוזה

מטומאתאוכליןה"ד(דמיפירותמכשירין.

מתחייב ,הא במעילה מיחייב המהנה ,ותירצו ,דאינו מתחייב משום הנאת

יד(גמ' ,והסוחט בשערו .פירש רש"י ד"ה הסוחט ,דאיירי כשסוחט מים

הנהנה,אלאעלידיהגבהתהשליח.

שבשערו כגון יוצא מבית המרחץ .ובתוס' ד"ה המוחק הקשו ,דאמאי מים

כא(רש"י ד"ה ואת הנהנה ,והוא הדין דמצי למימר את הנהנה כאוכל מה

שבתוכו אינן בכי יותן ,הא תחילתו לרצון ואמרינן כל משקה שתחילתו

שאיןכןבנותר.הקשההערוךלנר ,האאףנותרהויאיסורהנאה,ובשלמא

לרצוןאףעלפישאיןסופולרצוןמכשיר.ובשיטהמקובצת)אותב(מבואר,

אי סבירא להו כשיטת הרמב"ם )פ"ח ממאכלות אסורות הט"ז( דאין לוקין

דכוונתרש"ידכיוןדבליעילאחשיביולאמהניהאדתחילתןלהכשר.

באיסורי הנאה על הנאה אתי שפיר ,דאנותר לא לקי משם הנאה ,אבל

טו(גמ' ,והסוחט בשערו ובכסותו .עיין משנה אחרונה שגרס הסוחט שערו

לתוס' לשיטתם בפסחים )כא (:ד"ה כל ,וכפי שביאר המשנה למלך )פ"ה

בכסותו .וכן גירסת הרמב"ם בפירוש המשניות שם ,וכן משמע ברש"י ד"ה

מיסודיהתורהה"ח(,דסברידלוקיןאףעלהנאה,קשה.ותירץ,דאףדמלקות

הסוחט ,שכתב דאיירי ביוצא מבית המרחץ ומסתפג באלונטית .וביאר

איכא,כרתליכא,כיוןדלאכתיבקראלהדיא ,והביא,דכעיןזהמצינולענין

המשנה האחרונה ,דבכסותו קאי אתרוייהו ,אמוחק את הכרישה והסוחט

נהנה מחמץ ,דכתבו התוס' בפסחים )שם( דאינו חייב כרת כיון דלא כתיב

בשערו דתרוייהו מיירי בבגדו ,וקא משמע לן דאף הנסחטין לתוך בגדו לא


קראלהדיא.
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