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דףכגע"א

ילפותא דאם למסורת מ"מצות" קאי אף למאן דאמר יש אם למקרא בכל

א(מתני' ,שניהם מביאין חטאת אחת .הקשו התוס' לעיל )ז (:ד"ה שניהם

מקום.

מביאין חטאת אחת ,הא בעי סמיכה ,ואי אפשר דשניהם יסמוכו ,דאותו

ו(גמ',לרבייוסיחטאתהואדלאמייתיהאאשםמייתיהיינותנאקמאוכו'.

שאינו מחוייב משתמש בקדשים .ובתוס' גיטין )כח (:ד"ה והא בעי סמיכה

כתב הרש"ש ,דהטעם דלא מקשינן דרבי יוסי היינו תנא קמא וכו' ,ארישא

הוסיפולהקשות ,מדאיתאבפסחים )פט(.דאיןמביאיןקרבןעלהספקמשום

דחתיכת חולין וחתיכת קדש ,דלרבי שמעון מייתי אשם אחד ולתנא קמא

דאי אפשר לסמוך .ותירצו )התוס' בגיטין( ,דהכא כיון דודאי מחוייב תקנו

דהוארביעקיבא,מביאכלאחד.משום,דתנאקמאדהתםרביעקיבאהוא,

חכמים שיביאו קרבן אחד על הספק ,כדישהחייב בקרבן יקייםחובתו ,ואי

דסוברדישאשםתלויבספקמעילות,ורבייוסיאתילמימר,דאיןאשםתלוי

משום סמיכה ,לא מעכבא ,אבל בההיא דפסחים לא תיקנו להקריב מותר

בספקמעילות ,כרבנן,ואדרבה,אתאלאפוקימתנאקמא,אבלבסיפאאינו

הפסח בלא סמיכה ,כיון שאינו בא מחמת ספק אלא קרבן ודאי שחייב

עניןלספקמעילות .והעולתשלמה תירץ,דברישאאףלתנאקמאדהוארבי

סמיכה.ועייןברש"שובמהרש"ל)שם(.

עקיבאמביאיןשניהםאשםאחד,דהארביעקיבאסברלעיל)ז,(:אשםודאי

ב(מתני',חתיכת חלבוחתיכתקדשוכו'מביאאשםתלוי .פירש רש"יד"ה

לאבעיידיעהבתחילה,ומייתואשםתלויכאחד,ולאמייתיבשותפות כיון

זה מביא ,דאף לרבי עקיבא דמחייב אשם תלוי בספק מעילות לא מיחייב

דהוהמעילהמרובה],אומשוםדאייריבדליתנהולתרוייהוקמן,כמושכתב

הכא ב' אשםתלוי ,לפי שאין כאן אלא עבירה אחת ספק חלבספק קודש.

השיטה מקובצת לעיל )כב (:אות כג[ ,ולא פריך אלא אסיפא ,דאם איתא

ובשיטהמקובצת)אותג(ביארעוד,דאיןצריךלהביאשניםלפישאיןידיעה

דתנא קמא סבר דמביאין חטאת אחת ,טפי הוה להו לאתויי הכי ,דעדיפא

בינתיים,ואףששתימיניעבירותהםאשםתלויאחדמגיןעלשניהם.אולם

להו,כיוןדאשםבןב'סלעיםלכלאחד,וחטאתבתדנקאלתרוייהוכהדדי.

התוס' לעיל )יח (:ד"ה והתניא כתבו ,דהאוכל ספק חלב וספק נותר וספק

ז(גמ',וכי תימאחתיכהמשתיחתיכותאיכאבינייהווהתניארבייוסיאומר

פיגול בהעלם אחד ,מיחייב אשם תלוי על כל אחת ואחת .וכתב העולת

וכו' .כתבבהגהותהרד"ל ,דהכינמיהוהמצילאתויימדסבררבייוסיהכי

שלמה,דלדידהוצריךלומרכתירוץדרש"י.

בגיטין)עד,(.עייןשם.

ג(מתני',שם .הקשההעולתשלמה,מהאדתנן לעיל)יט(.חלבונותרלפניו,

ח(גמ',וליתינמיאשםודאידנותר .פירשרש"י ד"הוניתיאשםודאי ,בהדי

ואכל אחד מהן ואינו יודע איזה מהן אכל רבי יהושע פוטר וכו' אמר רבי

אשם וחטאת .משמע מלשונו ,דקאי אסיפא דאכלו שנים ,דזה וזה מביאים

יהודהפוטרוהיהרבייהושעאפילומאשםתלוי,וילפינןלהבגמ'לעיל)יט,(:

אשם תלוי משום ספק נותר .והקשה השיטה מקובצת )אות טו( ,אולי לא

מדכתיב"כיתחטאולאידע"פרטלזו שידעשחטא,ואםכןהכאנמינימא

אכלו הקודש ואיך יביאו אשם ודאי .וכתב בהגהות היעב"ץ ,דרש"י הבין

הכי,ואמאימביאאשםתלוי.וכתב ,דדוקאבששניהםבניחטאת,כגוןחלב

דקושייתהגמ' קאיאדרבישמעוןדאמרזהחטאתואשםתלויוכו',ושניהם

ונותר,אבלהכאדחדברחטאתוחדבראשם,שפירקרינןביה"ולאידע",

מביאים חטאת אחת ,משום נותר דחד מנייהו ,ועלה פריך ,ליתו נמי בין

דאינויודעאםחייבחטאתאואשם.

שניהםאשםמעילות,דהארבישמעוןסברדמביאיןאשםבשותפות.

ד(מתני' ,חתיכת חלב וחתיכת חלב קדש וכו' רבי יוסי אומר אין שניהם

ט(גמ',ההיאבגסה .פירש רש"יד"הבגסה,אכילהגסהשאכלהרבה.וכתב

מביאיןאשםאחד.להלןבגמ'איתא,דתנאקמארבייוסיהיא,וכתבהרע"ב

הרש"ש ,דהוא דחוק] .ולכאורה כוונתו ,דאם באחד אין שיווי הוא הדין

)כריתות פ"ה מ"ז( ,דקאי נמי אהאי בבא .והקשה התוס' יו"ט )שם( ,דהכא

הרבה ,ואם משום דאחד לא שוה כי אם מעט ,וכשאוכל הרבה מגיע

לאשייךלמימרדתנאקמארבייוסי,משוםדתנאקמאלאמייריבהאדאמר

לפרוטה ,הוא דוחק )א.י.נ .[(.עוד הקשה המנחם שלמה )סימן רנט( ,דלא

רבי יוסי דאין שניהם מביאים אשם אחד בשותפות .וליכא לדיוקא מהא

מצינו בש"ס לשון "אכילה דקה" ,והיאך קאמר "הא בדקה" .ורבינו גרשום

דמביאחטאתכלאחדואחד,דהאכוליעלמאסביראלהוהכי.ועייןברש"ש

פירש ,דגסה היינו בהמה גסה ,דאינה ממהרת כל כך להתקלקל כבהמה

)בגמ'(.

דקה ,דומיא דשינויא בתרא ,דימות החמה וימות הגשמים ,והרש"ש כיוון

ה(מתני',רביעקיבאאומרזהמביאאשםתלויוזהמביאאשםתלוי .בגמ'

לדבריו .והקשה היעב"ץ ,דאין בחטאות הנאכלות גסה ,אלא כולם ממיני

להלן מבואר,דהיינוכמאןדאמרדלאבעינןחתיכהמשתיחתיכות.והקשו

הדקהבאות ,וכןאשמות ,ואףדאיכאנמינותרדשלמים,מסתבראדמילתא

התוס'בסוכה)ו(:ד"הורבישמעוןסבר,היאךיכולרביעקיבאלסבורכן,הא

דפסיקאנקט,היינונותראחדלכלהקרבנות.והמנחםשלמה)שם(פירש,על

לעיל )יח (:מבואר ,דלא בעינן חתיכה משתי חתיכות משום דיש אם

פי מאי דאיתא בפסחים )פד ,(.כל הנאכל בשור הגדול בשלקא ,יאכל בגדי

למסורת,וכתיב"אחתמכלמצות",ולא"מצוות",ובסוכההתםאיתא,דרבי

הרך בצלי ,ועיין בתוס' בחולין )קלב (:ד"ה אינן נאכלין ,דצלי נאכל לסתם

עקיבא סבר יש אם למקרא .ותירצו בנדה )טו (.ד"ה לא שהתה וכו' ,דהאי

בניאדם,אבלשלוקומבושלתלויבדעותבניאדם,והשתא,איהוותרוייהו,
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הבהמהגסהוהבהמהדקהצלי,יאכלגדיהרךיותרמשורהגדול,דצליראוי

חמור".

טפי,ולסתםבניאדםנאכלצלי,ושפירקמשני,הכאבגסה,דמשוםהכיכזית

יד(גמ' ,אלא שמע מינה בקדשים גלי קרא .הקשה הערוך לנר דלמא כי

בשראינושוהפרוטה,אבלבדקהאפשרשכזיתצליישוהפרוטה.

כתיב "כל חלב לה'" לענין מעילה ,אגונא שנהנה מן החלב ,דמשום חלב

י(רש"י ד"ה ההיא בגסה ,אכילה גסה שאכל הרבה וכו' עד סוה"ד .ביאר

ליכא דהא מותר בהנאה .ואין לומר דלהכי לא בעי קרא ,דהא בעי

בהגהותהחתםסופרלעיל)יג,(:דכדישתהיהמעילה,בעינןשההקדשיהיה

לאשמועינן דאיתביה מעילהאף דהוויקדשיםקלים ,כדמוכחבחולין )קיז(.

שוה פרוטה לגזבר ולנהנה ,ואם אינו שוה פרוטה לגזבר אינו חייב ,אמנם

ועייןלקמןאותטו .ובמצפהאיתן הקשהעוד,דאיסורמעילהקדים,דעובר

בקדשימזבחאףדאינו שוהפרוטהלגזבר,מכלמקוםשוהפרוטהלהעלותו

משעהדאגבההלחתיכה,ואילואיסורחלבלאעברעדדאכל,ואםכןהיאך

ולהקטירו ,אך צריך שיהיה כזית ,דאין הקטרה פחותה מכזית ,אמנם נותר,

מוכח ,דחייל איסור מעילה אאיסור חלב ,הא לגבי האדם שעובר בתחילה

אףדלכתחילהאין ראוי להעלותו,מכלמקוםכיוןשאםעלהלאירד ,הוה

במעילהדיןהואשיתחייבבהולאיפטרממנהותפקעמעילתובכדי,משום

ליה להקדש כשוה פרוטה] ,כדאיתא במעילה )ב ,(.ועיין שם באות ה'[,אך

איסור חלב שנתחייב אחר כך כשאכל .ותירץ ,דמשמע בדברי רבי דהא

אכתיאיןשוהפרוטהלהאוכלומאחרשנסרח ולאנהנהבפרוטה,אלאאם

דמרבהחלבלמעילה,היינואפילולחיובמיתה,וכדאיתליהבסנהדרין)פג(.

כן אכלו אכילה גסה .והיינו נמי התירוץ השני ,דבימות הגשמים אינה

דאיכאבהזידבמעילה,וחיובמיתהליכאאלאבאכילהוכמו שכתבוהתוס'

ממהרתלהסריחושויאאכילתופרוטה,ובימותהחמהנמי אםאכלאכילה

בפסחים )לג (.ד"ה ומינה ,ואם כן אתו תרווייהו בבת אחת ,ושפיר מוכח

גסה,שוהפרוטה.וכןביארנמיבשו"ת)אורחחייםסימןקפ(.

דחיילאיסורמעילהאאיסורחלב.ולפיזהיישבנמיקושיתהערוךלנר,דרבי

יא(גמ',ומיאיתליהלרבישמעוןאיסורחלעלאיסורוהתניאהאוכלנבילה

אייריבכלחיובאפילובמיתה ,דלאשייכאאלא באכילה ,ולאמייריבאיסור

וכו' .הקשה התוס' יו"ט )כריתות פ"ה מ"ח( ,אמאי מקשה מברייתא ,ולא

הנאה לחודא .והעולת שלמה תירץ ,על פי מה שכתב הרמב"ם בפירוש

מהאדתנינן בשבועות )כב(:דנשבעשלאלאכולנבילותוטריפותואכל ,רבי

המשניות )כריתות פ"ג מ"ד( ,דהיכא דליכא איסור אכילה לא שייך איסור

שמעון פוטר ,ומפרשינן )שם כד ,(.טעמו ,משום דלית ליה איסור חל על

הנאה,וממילאליכאלמימרדיחולאיסורמעילהעלהחלברקלעניןהנאה,

איסור ,ואפילו באיסור כולל .וכתב בתוס' הגרע"א )שם אות יט( ,דמהתם

דהאיסוראכילהכברישבומצדהחלב,אלאכיוןדלאחלמעילהלאכילת

אינו מוכח ,דהא לריש לקיש התם דמוקי לה )שם כג ,(:בנשבע על חצי

החלבהכינמילאחלאיסורההנאה.ועודעייןבדבריומה שתירץקושיית

שיעור,וטעמיהדרבישמעוןדכלשהואלמכות,איןראיהדליתליהאיסור

המצפהאיתן.

כולל.ואףר'יוחנןדמוקילהבכולל,אילאוברייתאדהכא,דרבישמעוןלית

טו(גמ' ,דקסבר בהוייתן הן קדושים דתרוייהו בהדי הדדי קאתו .הקשה

ליהכולל,לאהוהמוקיםלמתניתיןבכולל,דהאפרכינןהתםלר'יוחנן,מאי

השפת אמת ,הא אי נאמר דסבר במעי אמן הן קדושין אתי שפיר טפי ,ותו

טעמא דרבי שמעון ,ומשני רבי שמעון לטעמיה דלית ליה כולל ,אלמא

אמאי לא מוקי בבכור דקדוש מרחם .ועוד דאם כן אמאי בעי קרא לרבות,

דבלאו ברייתא לא הוה מוקי הכי .והמנחם שלמה )סימן רס( תירץ ,דאין

ואי תימא דבלאו הא דאיסור חל על איסור צריך הריבוי לאמורי קדשים

להוכיח ממתניתין דשבועות ,משום דאיכא למימר דהיינו משום דליתיה

קלים ,וכדמשמע בחולין )קיז(.לעניןיותרתוכליות,אםכן קשהלמאןדיליף

בלאו והן ,דהא אין יכול לומר שבועה שאוכל נבילות ושחוטות ,דאפילו

מינה דאיסור חל על איסור בקדשים ,דילמא מיירי בבכור וקא משמע לן

בכולללאחללבטלאתהמצוה ,כדאיתאהתם)שםכד.(.והנרתמיד תירץ,

דאמוריקדשיםקליםמועליןבהם,ועייןשם.

דבקושיא כבר ידעינן האוקימתא דאכל כוליא בחלבה ,וידעינן נמי הא

טז(רש"י ד"ה איסור מיתה ,קל הוא דאין חייבין על שגגתו חטאת .הקשה

דפרכינן עלה היאך חל על איסור עולין ,וכן נמי ידעינן הדין דאיסור חמור,

הנר תמיד ,דלכאורה אשם דמיחייב אמעילה חמירטפי מחטאת,דאשם בן

וכוונת המקשה להקשות מהא דיום הכפורים חל אנבילה נמי הוה כחמור

ב'שקליםוחטאתבתדנקא.

על קל ,ואפילו הכי לא חל לרבי שמעון ,וממתניתין דשבועות לא שמעינן



חמור על קל ,דהא דחשיב יום הכפורים אנבילה חמור על קל משום דהוא

פרקהמביאאשם

בכרתונבילה בלאו] ,וכמושביארהחקנתן עלתוס'ד"הומיאיתליהלרבי
שמעון[ .אבל התם דאיירי בשבועה על נבילה דתרוייהו איסור לאו ,לא

יז(רש"יד"הלביתהשריפה,בתוה"ד,האיבשריפהדהויכזבחפסול.הקשה

שמעינןלהאידיוקא.

התוס' יו"ט )כריתות פ"ו מ"א( ,דלרבנן דסברי דגומר ומקדיש הוי הקדש



גמור ,והוי ממש זבח פסול ,ואמאי נקט רש"י כזבח פסול .וטפי קשה,

דףכגע"ב

דאליבייהולאקשיאמעיקראכללדהאלאוחוליןבעזרהנינהו,וכדאמרינן

יב(גמ' ,דהא איסור מעילה קל הוא מיתה .פירש רש"י ד"ה איסור מיתה,

עלהבגמ'לקמן)כד.(:

דהקולה היא דאין חייבין על שגגתו חטאת .ועיין בחידושי הגרז"ס ,שציין

יח(גמ' ,ורבנן סברי כיון דלבו נוקפו גומר ומקדיש .פירש רש"י ד"ה שלבו

לרש"יבשבת )כה(.ד"הכרת) ,ובעמודב'שם(ד"הכרת,דכתב,דכרתאית

נוקפו ,שמתיירא מספק החטא שחטא ומייתי .והרמב"ם בפירוש המשניות

בהתרתיימיונקצריןוהולךערירי,אבלמיתהבידישמיםאינוהולךערירי,

)כריתותפ"ומ"א( פירש,דלבאדםחולהמןהעוונות,ומשוםהכיגמרבלבו

ומשוםהכיכרתחמור,ונשארבצריךעיון].ולכאורהצריךעיוןעוד,דאםכן

להקדישואףשלאחטא.

מדועאמרההגמ'דהקולאהיאבמהשהואבמיתה,ולאכדברי רש"י .ואולי

יט(גמ',תנאביןשנודעלושחטאוביןשנודעלושלאחטאפליגירבימאיר

יש לומר ,דרש"י אתי לפרש נמי אליבא דרבנן דליכא מיתה במעילה אלא

ורבנן .והאדנקטבמתניתיןלגונאדנודעלושלאחטא,ביארהרש"ש ,משום

לאו .ומהשאמרההגמ' דהואבמיתה,היינו כיוןדאיירינןהכא אליבאדרבי

דרביעקיבאמחייבאשםתלויאףבספקמעילות,ובהאלאשייכא נודעלו

דאית ליהבסנהדרין )פג(.הזידבמעילהבמיתה,ואתיאהגמ'למימר,דמכל

שחטא ,דאכתי צריך להביא האשם לחטאו ודאי ,ויכול להביא אותו איל.

מקוםקלהואלגביכרת).א.י.נ.[(.

עוד תירץ ,משום דבעי למיתני בתרה אבל באשם ודאי ובשור הנסקל

יג(גמ',ואיסורקדשיםאיסורחמורכרת.קדשיםהיינואיסורחלבדאימורין.

ובעגלה ערופה אינו כן ,ובהני לא שייך אלא נודע לו שלא חטא ,דאמרינן

וכתבו הערוך לנר והרש"ש ובחידושי הגרז"ס ,דצריך לומר "איסור חלב

דהוויחוליןגמורים.

ב
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כ(מתני' ,רבי אליעזר אומר יקרב וכו' .פירש רש"י במנחות )קב (:ד"ה רבי

אמתדברוהעדיםבמה שאמרושאכלספקחלב,והיינודאמרינןדלא סמיך

אליעזר אומר ,דאזיל לטעמיה דאמר לקמן )כה (.מתנדב אדם אשם תלוי

דעתיה עילוי דעדים דסבר וכו' ,דהיינו ,דאין זה אצלו בתורת ודאי אלא

בכל יום .וכתב הנר תמיד ,דרש"י פירש כן לפי ההוה אמינא לקמן )כד,(:

ספק.

אמנם התם מסקינן ,דרבי אליעזר דאמרו לו היא .ועיין בערוך לנר לקמן

ה(גמ',שורהנסקלשהוזמועדיוכלהמחזיקבו זכהבו.הקשה הערוךלנר,

)כד.(:

לשיטתרבינותםשהביאוהתוס'בד"האםעדשלאנסקל,דשורהנסקלאינו



נאסרמחיים,אמאימייאשמיניה ,והאיכולליהנותממנוכלזמןשלאיסקל

דףכדע"א

אוימות.וכתב,דאפשרלתרץכאןכמושתירצוהתוס'בד"הדאמרולונרבע

א(גמ' ,ומודה רבי מאיר לחכמים במפריש ב' חטאות לאחריות וכו' .כתבו

שורו לשיטת רבינו אפרים ,דמייאש ממה שהוא שוה בחייו יותר מלאחר

בתוס' ד"ה במפריש שני אשמות ,דאין צריך לגרוס "ונתכפר באחת מהן",

מיתה,והכינמילרבינותם,לאמייאשומפקיראלאמהשיכולליהנותממנו

דאפילו שניהם חיים ,ונודע לו שלא חטא או שחטא ,שניהם ירעו עד

גם לאחר שחיטה ,והשתא אינו יכול אלא מחיים .עוד כתב ,דמשום הנאה

שיסתאבו .וכתב השפת אמת דלגרסתם בעינן לגרוס "ירעו עד שיסתאבו"

פורתא זו דיכול לרכוב עליו עד בית הסקילה ,לא חשיב ליה ולא נמנע

לשון רבים .אמנם הרמב"ם )פ"ד מפסולי המוקדשין הכ"א( כתב ,שנתחייב

מלהפקירומחמתכן,אבלעלרבינואפריםשפירהקשוהתוס',דכיוןדיכול

באשם תלוי והפריש שנים לאחריות מתכפר באחת והשני ירעה וכו' ,ואין

ליהנותמהנבילהמסתמאלאהפקירה.

צריך לומר באשם ודאי שהוא כן .והקשה המשנה למלך ,מה כתב "ואין

ו(גמ' ,אמר רבא מסתברא מילתיה דרבי יוחנן וכו' הוא בעצמו מידע ידע

צריך לומר באשם ודאי" ,מאי קל וחומר הוא ,אדרבה ,באשם תלוי יותר

דלארבעולאמפקרליה.הקשההערוךלנר,הארבאליתליהלהאיסברא

ראוילהחמירמבודאי,דבודאי,אםנודעלושלאחטאהריהואחולין,ואילו

גבי אשם תלוי שהוזמו עדיו ,מדפריך לרב יהודה ,וכדפירש רש"י בד"ה

באשם תלוי לרבנן ירעה ויפול לנדבה ,משום דלבו נוקפו ,ועל כרחך

בפלוגתא] .אמנם עיין בשיטה מקובצת )אות ז ואות טז( דגורס שם רבה,

דהרמב"םמפרשדלאכתוס',ולאאייריהכאבנודעלושלאחטאאושחטא,

והכא היינו רבא[ ,והיה אפשר לתרץ דלא פליג רבא אלא גבי אשם תלוי

אלא במתכפר באחת ,ואם כן קשיא ,מה שייך לסוגיין דלבו נוקפו ,ומאי

שהוא עצמו מסופק אם אכל ,וסבר דמספק אינו חושש שמא יבואו עדים,

קמשמע לן דמודה רבי מאיר בהא .וביאר השפת אמת ,דודאי לא מיירי

דדלמאבאמתאכלספקחלב ,אבלהכאדאיירישאומריםשהוארבעוידע

בנודע שלא חטא ,אלא דמביא עיקר הדין ,דעל כל פנים נשמע מכאן דגבי

בודאי ששקר הוא ,בזה גם רבא יסבור דטרח ומייתי עדים .אבל לפי מה

אשםתלוידהשניירעה,דבחטאתמפורשדהשניירעה,ואףרבימאירמודה

שכתב רש"י בד"ה באשם תלוי שהוזמו עדיו ,דאף התם באשם תלוי יודע

במפריש לאחריות ,דגמר ומקדיש נמי השני לשם אשם .ומה שסיים "ואין

בודאישלאחטא,איןלתרץכן ,דשניהםשויםהן.ותירץ,דהתםדוקאפליג

צריךלומרבאשםודאי",דדינוכמוב'חטאותלאחריות .עודכתב,דאפילו

רבאוסברדלאאמרינןדיטרחלהביאעדיםלהזימם,משוםדאינםמחייבים

אם הרמב"ם היה גורס כגירסת התוס' לא היה יכול להביא הדין בגונא

אותואלאקרבן,אבלהכאדמחייביםאותומיתה,בודאייטרחלהזימם.

דנודע,דהאקיימאלןכחכמים,ורבותאדגמ'הכאדוקאאליבאדרבימאיר.

ז(גמ',עירהנדחתשהוזמועדיהכלהמחזיקבהזכהבה.כתבבהגהותחשק

ב(גמ',ומודיםחכמיםלרבימאירבאשםתלוישהוזמו עדיווכו' .כתבהמים

שלמה ,דלכאורה היה אפשר להוכיח מכאן דברי הריטב"א בקידושין )נח,(:

קדושים ,הא ודאי מיירי בדשתיק לעדים בשעה שחייבוהו ,דאי במכחישם,

דכלאיסוריהנאההויהפקראףכאלו שמותר ליהנותמהם ,כגוןהנשרפים

הארבנןדרבימאירסברי במתניתיןלעיל )יא,(:דאינומתחייבחטאת,והוא

דאפרן מותר ,או שלא כדרך הנאתן לחולי שאין בו סכנה ,דהרי הכא היו

הדיןאשםתלוי.ולפיזה,אמאיאמרינןדלא אמרינןבזהסבראדלבונוקפו,

נכסיעירהנדחתהפקרואףדעומדיםלשריפהמותרליהנותמאפרן.אמנם

משום דלא סמוך עילוי דעדים ,הא שתיק להו .וכתב ,דמכל מקום כשבאו

דחה ,דיש לומר דהזוכה בהן זוכה במה ששוים הם בעצמם יותר מאפרן,

עדיהזמה,איגלאימילתאדהאדשתיקלהומשוםדידעשיבואועדיהזמה,

וכדרךשכתבוהתוס'ד"הדאמרולולשיטתרבינואפרים.

ומשום הכי הוסיף רש"י בד"ה אבל גבי עדים ,דסבר מייתינא סהדי ומזמי

ח(גמ' ,כל אחד אמר בדעתיה אנא לא חטאי אחרינא חטא ומפקר .כתב

להו,והכינמי לגירסאדילן"דלמאאתועדיםומזמילהו",אתירש"ילבאר

הערוך לנר ,דלפי זה לא מפקר אלא נכסים שבתוכה דהרי נכסי צדיקים

כן דאיגלאימילתאדהאדשתיק משוםדידעשיבואועדיהזמה.ועייןבערוך

שחוצה לה פליטים ,כדתנן בסנהדרין )קיא ,(:דאינו מפקירם ,דאפילו חטאו

לנרעלרש"י,ומהשכתבנולקמןבאותיותד',ו'.

אחרינילאנאסרים.

ג(גמ' ,הרי היא כמנחת קנאות דתניא נמצאו עדיה זוממין וכו' .הקשה

ט(תוס' ד"ה דאמרו לו נרבע שורו ,מכאן קשה לשיטת רבינו אפרים וכו'.

העולתשלמה ,לפימהשפירשרש"יבד"השהוזמועדיו,דהואיודעבעצמו

כתב הערוך לנר ,דלרבינו אפרים נמי אינו מותר בהנאה אלא עד שנסקל,

שלאאכל,אם כן במנחת סוטהדהבעל מביא את המנחה כדכתיב "והביא

אבלאחרשנסקלאסור,דהאילפינןדיןכ"גברובעונרבע,מדאיתקשלאשה

את קרבנה" ,אמאי תצא לחולין הא ספק לו שמא נסתרה ובכל ענין גמר

הנהרגתעמו,אםכןמהתםנמיאיכאלמילףדאסורבהנאהלאחרסקילה,

ומקדיש .וכתב ,דהכא איירי שהיא הקדישה המנחה ,ויודעת בודאי אם

דהא כל מת אסור בהנאה .ולפי זה יישב הקושיא מסוגיין ,דהא טעמא

נסתרה או לא .ואף דכתיב בקרא )במדבר ה טו( "והביא את קרבנה" ,איהי

דמייאש ,משוםדסברשיעשובהדיןמיתתביתדיןותהיהאסורהבהנאה,

נמי יכולה להקדיש ,אלא שהוא חייב ליתן לה מעות לקרבן .כמו ביולדת

ואף שיכול ליהנות ממנה לרכוב עליה עד בית הסקילה ,משום האי הנאה

וזבהשכתבהר"שבנגעים)פי"דמי"ב( בשםהספרי.וכןמשמעבכסףמשנה

פורתאלאימנעמלהפקירו,וכמושביארלשיטתרבינותם]הובאבאותה[.

)פ"גמסוטההי"ב(.ועייןבאותהבאהמהשהובאמהערוךלנר,ועייןבדבריו

י(בא"ד,שהיהאומררובעונרבעאינואסורבהנאהוכו'ומניןליהוכו'.כתב

כאןמהשביארלפיזה.

הערוך לנר ,דלכאורה סוגיא מפורשת כוותיה בתמורה )כח ,(.דאמרינן שם

ד(רש"י ד"ה באשם תלוי שהוזמו עדיו ,בסוה"ד ,דהוא יודע בעצמו שלא

גבי רובע ונרבע" ,אבל הכא דלאו איסורי הנאה נינהו" ,ואף שפירש רש"י

אכלוסברמייתינאסהדיומזמילהווכו'.עייןבאותב'קושיתהמיםקדושים

)שם(ד"האבל,דאייריברובעונרבעעלפיעדאחדאועלפיהבעלים,רבינו

ומה שביאר ,וכן הקשה הערוך לנר )על הרש"י( .וכתב ,דלולי פירוש רש"י

אפריםלאניחאליהלהעמידבדוחקזה.

היה מפרש ,דלא איירי דיודע ודאי שלא אכל ,אלא שהוא אינו יודע אם

יא(בא"ד ,ועוד דבתוספתא איכא בהדיא דנרבע אסור בהנאה .ולכאורה

ג
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צריך ביאור ,מאי טעמא אסור בהנאה ,הא ליכא למילף משור הנסקל,

)לב ,(.למאי דבעי למימרד"בטל" להבא משמע .וכן הקשה שם המהרש"א.

כדהוכיח רבינו אפרים .ועוד הקשו התוס' בזבחים )עא (.ד"ה ברובע ונרבע,

ותירץ)החקנתן(,דלפירושרש"י)לעילבעמודא' שם( ,אכתיבעינן למימר

דליכאלמילףמנוגח,דאמרינןבבבאקמא)מ(:דישבנוגחמה שאיןברובע.

סברת להבא ולשעבר גם בדברי המתרץ ,משום דאכתי אין המקרקעי בידו

ופירש שם השיטה מקובצת )אות ב( ,דמכל מקום סברא הוא למילף מיניה

כדי להפקירם ,אבל אי אמר לשעבר ,היינו דמודה דלא זכה בהם בשעת

לעניןאיסורהנאה,כיוןדשויןהןלסקילה.

קבלה לעצמו אלא להפקיר לאחרים ,ומשום הכי פריך בגיטין למאן דאמר

יב(גמ',עירהנדחתדרביםנינהוכלחדאמרבדעתיהאנאלאחטאואחריני

דלהבאמשמע.ולפיזהניחאנמיקושיאקמייתא,דאינימאדלהבאמשמע,

חטאו .כתב המנחת חינוך )מצוה תסד אות א ד"ה ומבואר בר"מ( ,דלפי זה

אין בכוחו להפקירם ,דאכתי לא מטא לידיה הקרקע ,ואין יכול להפקירה

אםכתאחתשלעדיםמעידיםעלכלהעירלאהוו נכסיכולםהפקר,כיון

לאחרים.

דכלאחדרוצהלהזיםהכתשהרימעידיםגםעליו,וממילאלאסוברדישרף

יז(גמ' ,האומר דין ודברים אין לי על שדה זו וכו' כי סליק נפשיה מדין

ממונו,ואייריהכאבדאיכאכמהכיתיעדים.

ודברים מגופיה דשדה לא סליק נפשיה .פירש הרשב"ם בבבא בתרא )מג(.

יג(גמ',מקבלמתנהוכו' .עייןברש"יד"המקבלמתנה ,בגירסתוובפירושו.

ד"הוידייהומסולקות ,דטעמאדלאאמרכלוםמשוםדאיןזהלשוןמתנה

ובאמת בגיטין )לב (.לכאורה מוכח דגרסינן הכי ,מדפרכינן מינה אברייתא

לחבירואלאלשוןתפילה ,הלואישלאיהאליחלקבו.והקשההערוךלנר,

דקתניהתםד"בטל"להבאמשמע,והכאמעיקראמשמע,דמשוםהכידבריו

דהכאמסקינןדטעמאמשוםדמדיןודבריםסליקנפשיהמגופיהדארעאלא

קיימין ,דהוי כהודאת בעל דין דמעיקרא לא קיבל המתנה] ,וכמו שביאר

סליקנפשיה.

רש"יגופיה[.ובתוס'בגיטין)שם(ד"המבוטלתהיאכתבובשםר"יליישבגם

יח(גמ',כי סליקנפשיהמדיןודבריםמגופהדשדהמיסליק נפשיה.הקשו

בסוגיאשםכגירסאדידן,דאי"בטילה"להבאמשמע,היודבריוקיימיםדהוי

התוס' בכתובות )פג (.ד"ה ואין לי עסק בה ,מאי שנא ,דבשדה ,האומר דין

כמפקירהשתא,וכלהמחזיקבהזכהבה,אבלהשתאדמעיקראמשמע,הרי

ודבריםאיןליעלשדהזולאאמרכלום,ובעבד,אםאומרלכשתברחממני

הואכאומרעלכלמתנותשאדםנותןלחבירווזוכהבהןשאינןמתנות,דלא

איןליעסקבך,דבריוקיימין,ועייןשםמה שתירצו.ותמההערוךלנר ,דלפי

אמרכלום,מדזכיבהובעלכרחו.

מה שתירצו הכא לא קשיא מידי ,דהכא יש לפרש דסליק נפשיה מדין

יד(רש"י ד"ה מקבל מתנה ,בתוה"ד ,ואם יש עליו בעל חוב גובה אותה

ודברים ,אבל כשאמר כשתברחממני אין לי עסק בך אין לפרשבענין אחר

הימנה.משמע ,דהיכאדאמרינןדדבריוקיימין,מועיל,שלאיגבנהבעלחוב.

רקבלשוןשחרור.ועייןעודבאותכ.

והקשהבחידושיהריטב"אבגיטין )לב ,(.היאךמהימןבמקוםשחב לאחרים,

יט(רש"יד"הוקתנילאאמרכלום,בסוה"ד,ותיובתאדרישלקישורבששת.

והא אמרינן בכתובות )יט ,(.דהאומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן לחוב

עייןבשיטהמקובצת )אותיא(שמחקל"ורבששת".וביארהרש"ש,דאדרב

לאחריני.וכתבבשםהראב"ד,דהכא נמיאיירינןבגונאדאינו חבלאחרים.

ששת לא קשיא מידי דאיהו נמי קאמר ]לגירסת רש"י לעיל )עמוד א( ד"ה

וכתבדהואדוחק.ובחידושי הרשב"א תירץ,דדוקאבשטראמנהאינונאמן,

מקבלמתנה[דבאיאפשילאאמרכלום.עודכתב,דמהאיטעמאישלמחקו

משוםשהוא מקוייםובאלהוציאומחזקתו,אבלבמקבלמתנהדלאודידיה

נמילהלןבד"הותנאקמאכמושמחקוהשיטהמקובצת)אותיב(.

הוא,ומכחזכייתוהוא דבעימלוהלטורפו,נאמןלומרלאקיבלתיובתורת

כ(רש"י ד"ה מדין ודברים סילק נפשיה ,ובהכי עסקינן דאמר כל הלשונות

זכיה,והמלוהשבאלהוציאממנוואומרשקבלובתורתמתנהונתכווןלזכות

הללו .אבל ברש"י גיטין )עז (.ד"ה ואין לי עסק בה כתב ,דאף באומר אחד

בו,עליוהראיה.

מכל הלשונות הללו .וכן כתב בכתובות )פג (.ד"ה האומר לחבירו .ובשיטה



מקובצת בכתובות )שם( כתב ,דלפי מה שפירש רש"י הכא אפשר לתרץ

דףכדע"ב

קושיית התוס' בכתובות )שם( ד"ה ואין לי עסק בה ,שהקשו ,אמאי בעבד

טו(גמ' ,מאי לאו דבריו קיימין והדרא למרה וכו' .כן גריס רש"י ד"ה מאי

מועיל כשאומר "אין לי עסק בך" ,דהא לא אמר כל הלשונות.אמנם הביא

לאו ,ופירש ,אלמא היכי דאהני דבריו הדרא למרה .אבל הרמב"ן בספר

שםמהירושלמידגרסינן,ידימסולקותהימנהרגלימסולקותהימנה,ומשמע

הזכות בגיטין )טז .מדפי הרי"ף( גריס דקאי ארישא דלא אמר כלום ,והכי

דמועילבאחדמהלשונות,דהאלאאמר"דיןודבריםאיןלי"וכו'.

גרסינן ,מאילאולאאמרכלוםוקנה לאלאאמרכלוםדלאהדראלמריה

כא(גמ',מיתיביהכותבנכסיווכו'איכיאמראיאפשיבהןכלהמחזיקבהן

קמאואיהונמילאקנהוכלהמחזיקבהזכה.

זכה בהן וכו' .והיינו דקשיא לריש לקיש .והקשה הרש"ש ,לפי מה שפירש

טז(גמ' ,לא דבריו קיימין ולא הדרא למרה וכו' וכל המחזיק בה זכה בה.

רש"ילעיל)עמודא'(ד"המקבל מתנה ,דרישלקישלאאייריאלאבמתנת

הקשה החק נתן ,דרש"י לעיל )בעמוד א'( ד"ה מקבל מתנה ,כתב ,דשאני

מטלטלי,דאתילידיה,אבללאבשטרמתנתקרקע,אםכן לרישלקיש נמי

רישאמסיפאדברישאמשמעלהבא,והואכברקבלה,לפיכךלאאמרכלום,

לאקשיא,דהאהתםלאאתוהעבדיםלידיהאלאשזיכהלו בשטרדומיא

ובסיפא משמע לשעבר ,ומשום הכי דבריו קיימין ,ולמאי דמשני הכא

דמימראדרבששתדאייריבשטרמתנתקרקע.

דאמרינן דבריו קיימין וכל המחזיק בה זכה בה ,דהיינו ,דהוי הפקר מכח

כב(גמ' ,רבי אליעזר דאמרו לו וכו'עד שתכנס לבית הספק .הקשההערוך

דיבורו,קשיא,מאישנארישאמסיפא,דודאיהואהדיןהיכאדמשמעלהבא

לנר,דהתםבעימיהאאיסוראקצת ,אבלבמתניתיןהאנודעלושלאחטא

יהיההפקר.ובשלמאבלאגירסתרש"י,דגריסברישא"לאאמרכלום"ניחא,

כלל ,ואמאי יביא אשם תלוי .וביאר ,דבאמת לא אמר שיקריבנו עתה

דגרסינן ברישא דבריו קיימין ,והביאור ,דברישא דלהבא משמע ,יכול

כשנודעלושלאחטא ,אלאאתאלמימרדאיאפשרשלאיבואבקרובלידי

להפקיר,משוםדמפקירלאחרשכברזכהבה ,אבלבסיפאדלשעברמשמע,

ספק שום איסור ,שיכול להביאו עליו ,ומשום דתנא קמא קאמר דודאי לא

שמפקירה בשעת קבלה ,לא אמר כלום ,משום דאכתי לא זכה בה ,אבל

יקרב,קאמראיהודאפשרשיבואבקרובלידיכך.

רש"י הא גרסאיפכא .ותו קשיא ,דברישא נמי דלהבא משמע ליהוי הפקר.

כג(גמ',לביתהספק.פירשרש"יד"הלבית הספק ,דקצתאיסוראבעיאאו

וכתב ,דאפשר ליישב בדוחק ,דהשתא לפי סברת המתרץ ,חילוקא דרישא

עשהאולאואוכרת.והקשההערוךלנר,דלקמן)כה(.ילפינןמקראד"אשר

וסיפא לאו משום להבא ולשעבר ,אלא דברישא לא משמע לישנא דהפקר

לאתיעשנה",ומינהלאמשמעעשהאולאוהבאמכללעשה.ותירץ הכתר

ובסיפא משמע לישנא דהפקר .אמנם לפי זה קשיא קושיית הגמ' בגיטין

ישועה,דאולייסבוררש"יכהרשב"א שהביא הטוריאבןבראשהשנה )טו,(.

ד

äë óã – ãë óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð àë – ïñéð ë
דמשמע מדבריו דהמבטל מצות עשה עובר נמי בלאו ד"לא תגרע" ,והיינו

ג(גמ' ,אמר רבי ינאי וכו' .כתבו התוס' בחולין )פב (.ד"ה אמר רבי ינאי,

"לא תיעשנה" אף בעובר על עשה .עוד תירץ ,על פי מה שפירש הרמב"ן

דרבי ינאי לטעמיה ,דיליף איסורא דעגלה מדכתיב בה כפרה כקדשים,

בפירוש התורה )שמותכ,ח(,דהטעם דעשהדוחהלאתעשה,משוםדעשה

וקדשיםנאסריםמחיים.

חמורמלאו ,עייןשם ,ואםישאשםתלוילאוכלשכןבעשה,אםהואלאו

ד(גמ' ,מנא אמינא לה דתנן השוחט פרת חטאת וכו' .בחולין )פב (.אמרה

הבאמכללעשה,דיחשב"לאתיעשנה".

הגמ'מכחהאיקושיא ,דאינהמשנה.והקשוהתוס')שם( ד"העגלהערופה,

כד(גמ',רבאשיאמרמשוםדמתחזיכזבח פסול.כךהואגירסת רש"יד"ה

אמאי לא משני תנאי היא כדאמר הכא )להלן בגמ'( .וכתבו ,דקבלה היתה

הכיגרסינןרבאשיאמר .ומהשלאגורסדמתרץארישא ,ביאר התוס'יו"ט

בידםדאינהמשנה.ולכאורהלפיזהקשהאמאיהכאפריךמהתםהאאינה

)כריתות פ"ו מ"א( משום דאם כן ,אינו"מיחזי כזבח פסול" ,דהא זבח פסול

משנה .והמנחם שלמה )סימן רפ( תירץ קושיית התוס' ,דהא דאמרינן הכא

הוא ,דלרבנן ,בנודע לו שלא חטא גמר ומקדיש ליה .והתוס' בד"ה רב אשי

תנאי היא ,היינו לרב המנונא דסבר דנאסרה מחיים ואיהו משני הכי ,אבל

גרסי דרבאשימתרץארישא,משוםדאינהומפרשי בד"האלמא,דהקושיא

רבא דסובר דנאסרת לאחר עריפה ,מפרש הברייתא )דלהלן( דיליף מכשיר

אינה אלא לרבי מאיר] ,דלרבנן ,בודאי זבח פסול הוא ,ולא קשיא מעיקרא

ממכפרלאחרשחיטה,וכקושייתהתוס'ד"התנאיהיא,ואליבאדרבאקאמר

כלל[ ,ומשום רבי מאיר נקט כזבח פסול ,דלדידיה ,לא גמר ומקדיש ליה

התםדאינהמשנהדליכאתנאדסברכן.ועייןבחקנתן.

בנודע .והקשה עליו בתוס' הגרע"א )כריתות אות כ( דבנשחט ,לרבי מאיר

ה(תוס' ד"ה אמאי פטר רבי שמעון ,בתוה"ד ,ויש לומר דמכל מקום וכו'.

נמי גמר ומקדיש ליה ,כדמשמע מהא דאמר רבה ,אשם תלוי מתוך שלבו

אמנם התוס' בחולין )פב (.ד"ה עגלה ערופה ,הקשו ,דלמא הא דקתני

נוקפוגמרומקדישו,והתםאיירילרבימאירדאליביהדוקאקמקשיכדפירשו

"שוחטה" ,היינו משום פרת חטאת ושור הנסקל ,וכדקאמר )שם כט (.דאף

התוס' ,ואכתי לא אתי שפיר הא דנקט כזבח פסול .אמנם הרש"ש כתב,

דאייריבעוףדקדשיםקתנישחיטהולאמליקה ,משוםדסליקמבהמה ,עיין

דלגירסתהתוס',רבאשיפליגאדרבה,ואליבאדרבימאירלאגמרומקדישו,

שם.ועיין בהגהותהרד"ל.ובתוס'הרא"ש)חוליןפב(.תירץקושייתהתוס',

ואפילולאחרשחיטה,ומשוםהכימתרץדברישאמתחזיכזבחפסול.

דבדחייהדצוקהדחייהמתרתאתהאיבריםבהנאה,אבלבעריפה,העריפה

כה(גמ' ,שם .הקשה בהגהות הרד"ל ,דלכאורה הוי גזירה לגזירה ,דהא

אוסרתםבהנאה,אפילולמאןדאיתליה שמותרתבהנאהמחיים.ועייןעוד

טעמא דנשרפים לא יקברו ,פירש רש"י בתמורה )לד (.ד"ה כל הנשרפין,

בספרהישר)לר"תשו"תסימןנבאותה(.ובאביעזרי)פ"במאבותהטומאות

משום גזירה דלמא אתי איניש ואכיל להו ,ואמאי הכא לא קברינן להו

ה"י( תירץ קושיית התוס' ,שדחייתו זו היא שחיטתו היא סברא רק בפסול

כעיקרדינייהו,אלאגזרינןאטוזבחפסולדאיהו גופיהגזירה.ותירץהכתר

קדשים ,דהיינו משום שהדחייה היא דין בקדשים כשחיטה ומליקה ,אם

ישועה,בהקדמתמהשהקשה)שם(הגרע"אבגליוןהש"ס,אמאיבעירש"י

שחט באותו היום את אמו נפסל השעיר מדין מחוסר זמן ,דבשחיטה איכא

לטעמא דגזירה ,תיפוק ליה דנשרפים ולא יקברו משום דצריך לקיים מצות

לדינא דאותו ואת בנו ,אבל לא שבדחייה יעבור על הלאו של "אותו ואת

שריפה .וכתבבתפארתירושלים )שם(,דנפקאמינהלקטנים דאינםמחויבים

בנו" ,כיון שהלאו אינו דוקא בקדשים ,אלא לאו בכל שחיטה .וביאר

במצות ומכל מקום בעו לשרוף משום הגזירה ,ואם כן עיקר הא דמתחזי

דקושייתםהיתה מהיכיתיתילהוכיחמהאימתניתיןשעגלהערופהאסורה

כזבח פסול אינו גזירה לגזירה אלא גזירה אחת משום ביטול מצות שריפה

מחיים,האישלומרדסברת"עריפתהזוהיאשחיטתה"היינונמי לגביחיוב

דהוא מצוה של תורה .עוד כתב ,דאפילו לקיום מצות עשה שלא יבטלנה,

לאו דאותוואתבנו,וכשתירצודמלישנאדמתניתיןמשמעדאייריבשחיטה

נמי גזרינן ,כמו שכתב השדי חמד )מערכת הג' אות יב( ,ומשום הכי גזרינן

דווקא,שובקשיאאמאיהתנאגופיהלאתנירבותאטפידאףבעריפהפליגי

הכאמשוםזבחפסולדבעישריפהמשוםמצותעשה.

רבי שמעון וחכמים ,ועל כרחך דלפי תירוצם צריך לומר דדחייתו זוהי

כו(גמ' ,והא לא הוה ליה ידיעה בשעת סליחה .נסתפק השפת אמת ,אי

שחיטתוהיאסבראבפסוליקדשיםבלבד.וכןהועילההעריפהלהוציאמידי

מקטיריןנמיאתהאימורין,דהאהקטרהנמיאיתבהמןהכפרה ,וכפרהלא

נבילה,כיוןשאינהסתםמיתהאלאקיוםדיןהתורה.

שייך אחר הידיעה .וכתב ,דמדלא תני רבותא טפי דיקטיר את האימורין,

ו(מתני',רבי אליעזרוכו'בכליוםובכלעתוכו' .הגמ' ביארה דטעמאדרבי

אפשרדאיןמקטירין ,ומכלמקוםהבשריאכל,דהויכמו שנטמאוהאימורין

אליעזרמשוםדאשםתלויאתי נמיבנדבה,וכתב הערוךלנר ,דהיינואפילו

או שנאבדו ,אבל לענין הבשר אין להסתפק אי נאכל לכהנים ,אף דכהנים

בלא חטא כלל ,ואפילו אחר יום הכפורים דכיפר ספיקו ,ולאמרו לו ,בעינן

אוכלים ובעלים מתכפרים ,כיון שהדם התיר הבשר לכהנים .וסיים ,דצריך

שיחטאחטאכלדהו .והכי נמייכוללנדבאפילויותרמאחדבכליוםכדין

עיון.

נדבהשאיןלהשיעור,אבללהאידאמרולולבבאבןבוטא,כיוןדבעינןספק

כז(גמ' ,עגלה ערופה מאימתי נאסרת .הא דעגלה ערופה אסורה בהנאה

יוםשלםכשמביאאשםתלוי) ,דאילאוהכי למהלאמביאגםביוםשאחר

ילפינןלעיל )ו (.מגזירהשוה"שםשם" ממת.ובקידושין )נז(.ילפינןמדכתיב

יוםהכיפורים,דדלמאכברחטאבוביום(,לאיכוללהביאאפילושניםביום

בה כפרה כקדשים ,דכתיב )דברים א ,ח( "כפר לעמך ישראל" .ועיין בתוס'

אחד ,דאםהביאאחדשחריתלאיכוללהביאאחרבערב ,כיוןשמהשחטא

בקידושין )שם( ד"ה כפרה ,אמאי בעו תרי קראי .ומכל מקום כתבו התוס'

עדשחריתנתכפר,ובערבעדייןלאעבריוםשלם.ועייןבאותהבאה.

ביומא )נט(:ד"הוהרי ,דאיןבהמעילה.וכןכתבובתוס'ישנים )שםס(.ד"ה

ז(מתני' ,חוץ מאחר יום הכיפורים יום אחד) .עיין באות הקודמת( .ביאר

והרי.

הרש"ש ,דטעמא ,דכל יום היה מעת לעת מהאשם תלוי דאתמול לאשם



תלוי דהיום ,או קרוב לזה ,ובזה חשש שמא חטא בינתיים ,אבל יום

דףכהע"א

הכיפורים מכפר אפילו בסופו ,ואשם תלוי דלמחר אינו יכול להביא אלא

א(גמ' ,גבול שמעתי בה ושכחתי ונסבין חבריא למימר ירידתה אוסרתה.

קודםתמידשלביןהערביים ,ואםכןיחסרהרבהממעתלעת ,ומשוםהכי

ביאר הריטב"א בקידושין )נז ,(.משום דאית לן לאוקמי איסורא בפחות,

קאמר"בכליוםובכלעת".

דתפסתמועטתפסת.

ח(מתני',אמרועליועלבבאבןבוטאשהיהמתנדבוכו' .ביארהערוךלנר,

ב(גמ' ,אמר רבי ינאי וכו' ונסבין חבריא למימר .ביפה עיניים הביא

דרביאליעזרמייתיראיהלדבריומבבאבןבוטא,מהאדרצהלהביאכליום

מהירושלמי)סוטהפ"טה"א(,דרביינאיבעצמואמרכן.

ואפילו במוצאי יום הכיפורים ,דודאי כיפר ספיקו ,רק שאמרו לו החכמים

ה

äë óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð àë
דבעינןספקחטאכלדהו],ואפילונבילהכדאמרינןלהלןבגמ'[,אבל איהו

מדכתיבבפרכהןמשוחובשעירנשיא"והביא",וילפינן)שםפרקזפרשהו(,

לנפשיהסביראליה,דבא אפילובנדבהואפילולמחרתיוםהכפורים],וכמו

דמביאיןאפילואחריוםהכיפורים,אלמאדאיןיוםהכיפוריםמכפר.ומשמע

שביאר באות ו[ .והא דאמרינן לעיל )כד (:ולקמן )עמוד ב( רבי אליעזר

לכאורה ,דהוא הדין נמי לכל חייבי חטאות .והברכת הזבח ,הביא מהתורת

דאמרולו ,לאוהיינורבי אליעזרבעצמו,אלאהחכמיםשמהםהביאראיה

כהנים)בפרשתאחרימות,פרקדאותז-ח(,דדרשיהכימקראד"ונתןאותם

לעצמו.

עלראש השעיר")ויקראטזכא(.וביאר)הנרתמיד(,דהאדפריךהכא"מנא

ט(גמ',מאיטעמאדרביאליעזראיסלקאדעתךחובהוכו' .לכאורהמשמע

הני מילי" היינו לענין אשם ,ומשום הכי פירש רש"י ד"ה מנהני מילי

מלשוןהגמ' דרביאליעזרנדבהממשקאמר .אמנםעייןברש"יזבחים )עז(.

דאשמות ודאין לא מכפר יום הכיפורים עלייהו .ולא הזכיר אחטאות .ועיין

ד"הונימא שפירש,משוםשאיןלךאדםשאינועומדבספקחטא.וכן כתב

באותהבאה.

בחולין )מא(:ד"הבכל יום.וכתבהתבואותשור )יורהדעהסימן הסק"ח(,

טו(גמ' ,שם .דקדק בנר תמיד דהא דנקט "מנהני מילי" ולא "מנלן" .והביא

דכוונתרש"ישםכרבי אליעזרדאמרולו,וניחאהטעםדכתברש"י,דמשום

מהשיטהמקובצתבכתובות)מד(,.דהיכא דבעיאתרי מיליאמרמנהנימילי,

דעומדכליוםבספק ,מביא,משוםדעלספקלאונמימייתי].אמנםלכאורה

והכא נמיהאבעיאחטאותואשמות .אמנם כתב ,דמרש"יד"המנהני מילי

אכתי צריך ביאור ,היאך מוכרח דחטא כל יום בספק לאו לכל הפחות.

משמע דפריך אאשמות לחודייהו] .ועיין באות הקודמת הביאור בזה[.

)א.י.נ .[(.והא דלא מוקים כרבי אליעזר דנדבה גמורה היא ,דלא רצה

]אמנם עיין בחידושי הרשב"א במנחות )עב (:דכתב ,דלשון מנא הני מלי

לאוקמיהמתניתיןדחוליןדלאכהלכתא,דרביאליעזרשמותיהוא,וכןכתב

היינו דבא לשאול על דבר פשוט מנא ידעינן ,אבל לשון מנלן קאי אדבר

הערוךלנר.ועייןבאותהבאה.

מחודש[.

י(גמ' ,אלא שמע מינה נדבה היא .ביאר הערוך לנר ,דהיינו מי שרוצה

טז(גמ' ,והא כי כתיב האי קרא בשעיר הפנימי הוא דכתיב וכו' אבל שעיר

להביא על הספק ,אבל ודאי מי שבא לידו ספק איסור כרת ,מביא בחובה,

המשתלח וכו' .הקשו התוס' בשבועות )יג (:ד"ה ואיתקש שעיר המשתלח,

דהאאיהוגופיהקאמרלעיל )יז,(:דכויחייבין עלחלבואשםתלוי] ,והתוס'

דהתם הקישו שעיר המשתלח לשעיר הפנימי ,רם כן נקשינהו נמי לענין

בנדה)יב(:ד"הבעינןכתבודרביאליעזרגרסינןהתםולאכמושכתבוהתוס'

חטאיםדומיאדפשעים.וכתב הבארשבע )הכא(,דהתםבסוגיאמוכחדלאו

לעיל )יח (.ד"ה באנו[ ,אלא דיליף מהא דאף המחוייב ,לכי מתיידע ליה

היקש גמור הוא ,דאי לא הוי כתיב "אשר לעם" ,לא הוה מקישינן אלא

מביאחטאת,דמישרוצהלהביאבלאספקחטאיכוללהביא,דחיובהתורה

דווקא פנימי למשתלח ,אבל משתלח לא הוי מקישינן לפנימי לומר דלא

נמיבתורתנדבה.

יתכפרו בוכהנים,כיון דמשתלחמרובה כפרתו .ועוד,דמקשינןאותןלגמרי,

יא(גמ' ,דהתורה חסה על ממונם של ישראל .ביאר הערוך לנר ,דהגמ'

אלא אמרינן "מהזה מכפראף זה מכפר" ,ולא נקטינן לשון דהיקשא ,ולאו

הוצרכה להאי טעמא משום דלכאורה יקשה ,כיון דאשם תלוי אינו אלא

היקש גמור הוא ,ודי לנו אם נקישם בדבר אחד .וכן כתבו כןהתוס' ביומא

להגןמןהיסוריםולאלכפרה,אמאיחייבתוהתורה,אםירצהיביאויתכפר,

)סב(.ד"השנישעירי מכחקושיותאחרות .עודכתב,דאפשרדסוגייןכרבי

אבלהשתאכיוןדהתורה"חסהוכו'" ,כמושאסורלאבדעצמולדעת,אסור

יהודהאתיא ,דליתליההךהיקישאאלא לעניןשיהיושויםבמראהבקומה

לסכןעצמו,היכאדרצוןהתורהלחוסעלגופןשלישראל.

ובדמים ,כדאיתאבשבועות )שם(.ועייןעודבברכתהזבח.ועודתירץהערוך



לנר ,דכיון ד"חטאיםדומיאדפשעים",היינו היקש,ואםכן,לאשייךללמוד

דףכהע"ב

שעיר המשתלח משעיר הפנימי ,דבקדשים ,דבר הלמד בהיקש אין חוזר

יב(גמ' ,אשם תלוי בא על הנבילה וכו' רבי אליעזר דאמרו לו מאי טעמא

ומלמדבהיקשכדאיתאבזבחים)מט.(:

וכו'.עייןברש"יד"הדכתיב,בסוה"ד,דמשמעדלאמרולומיחייבאשםתלוי

יז(גמ' ,ממאי דהני פשעים לאו בני קרבן נינהו וכו' .כתב הבאר שבע,

בספקלאו.ולאכמושכתבוהתוס'ד"ה אשםתלוי ,דאינוחובהאלארשות.

דאדרשא דשעיר הפנימי לא שייך להקשות כן ,משום דשעיר הפנימי אין

ולכאורהיקשהעליו קושייתהתוס',דבנבילה אפילובודאיאינו מביאשום

מכפר על עבירות מצוות ידועות ,כדאיתא בשבועות )ח ,(.כלומר חטאים

קרבן ,ואיך יחמיר בספק מבודאי .ותירץ הערוך לנר ,דמצינו דהחמירה

דנודעלושחטא,ואםכן,ודאיאייריבעבירותדלאובניקרבןנינהו.

התורה בספק מבודאי לענין שוויו של הקרבן ,דחטאת דמייתי אודאי ,בת

יח(גמ',ומיעטיהקראבשעירהמשתלחלמימראדעלחטאיםדבניקרבןלא

דנקא,ואשםתלויבןב'שקלים,והביאור,משוםדעלודאימתחרטיותרלפי

מכפר .הקשה הערוך לנר ,דמדרשות דסוגיין לא מוכח ,אלא ד"שעיר

שיודע בודאי שעשה איסור] .כמבואר ברמ"א )אורח חיים סימן תרג סעיף

המשתלח" אינו מכפר ,אבל אכתי מנלן ד"עיצומו של יום הכפורים" אינו

א([,והתשובהמהווה אתעיקרהכפרה ,אבלעלספקאינומתחרטכלכך,

מכפר אהנך חטאים .ואף שהתוס' בשבועות )יג (.ד"ה דעבד סמוך לשקיעת

ולכךהחמירההתורה בכפרתו,ומהאיטעמאנמיישלהחמירבספקנבילה

החמהכתבובחדתירוצא,דשעירהמשתלחאינומכפרעבירותשעשהאחר

יותרמודאי.

שנשתלח .מכלמקוםלעיל )יח(:מוכח,דכפרהדאשםתלוימכפרבסוףיום

יג(גמ' ,חייבי חטאות ואשמות שעבר עליהן יום הכיפורים חייבין וכו'

הכפורים,ואףשכברקרבוכלהקרבנות,ואםכןהיכימוכחמהכאדעיצומו

מנה"מ .הקשה המשמרות כהונה ,לרבי שמעון דסבר בראש השנה )ד,(:

דיוםהכפוריםלאיכפרעלחייביחטאותואשמותודאין.ותירץ,דמשוםהכי

דעובר על בל תאחר בג' רגלים כסדרן ]דהיינו מפסח ועד סוכות[ ,ואמרינן

הוסיפה הגמ' הכא ,בשינויא דילפינן משעיר המשתלח" ,ומיעטיה קרא

)שם ו ,(.דבחטאות ואשמות נמי אית בהו בל תאחר ,אם כן ודאי דחייבין

בשעירהמשתלח",וקודםלכן,בילפותאמשעירהפנימיליכאלהאילישנא,

בעברעליהןיוםהכיפורים,דאילאוהכי,לאמשכחתשיעבורעליוג'רגלים

ואתא למימר דמהא דמיעטה התורה דשעיר המשתלח לא מכפר אחייבי

כסדרן .ותירץ ,דכיון דלמסקנא נפקא לן מקראי אחריני ,אם כן ,על כרחך

חטאות ,מוכחדאףיוםהכפוריםלאמכפר ,דאי לאו היכי מאי נפקא מינה

דאיכא דרשאאחרינאמהאיקרא,וגםלפיסבראדהשתאיליף רבישמעון

בהאדאינומכפר,האלאיבואחטאתביוםהכפוריםאלא לאחרמיכן ,ואז

הני דרשות מהני קראי ,וסוגיין כרבי יהודה דלא בעי כסדרן ,ומשום הכי

כברכיפרלוסוףהיום,אלאמוכח,דאףסוףהיוםאינומכפר.

דרשימהאיקרא.

יט(גמ' ,אלא אמר אביי מרישיה דקרא וכו' .עיין מה שפירש רש"י בד"ה

יד(גמ',שם.הנרתמידהביאדבתורתכהנים)ויקראפרשתאגאותא(,ילפי

לאקשויי חטאת וכו' .וכתב השפת אמת ,דלולי דבריו היה אפשר לפרש,

ו

åë óã – äë óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð áë – ïñéð àë
דהיינו גזירה שוה למילף שעיר המשתלח משעיר הפנימי ,דבתרוייהו כתיב

מקראד"לפניה'",ניחא.אבל אכתיקשה,דהאודאילעניןמזידלאאמרינן

"מפשעיהם לכל חטאתם" ,דהתם ודאי פשעים דלאו בני קרבן] ,ונתבאר

חטאשאיןמכירבואלאה'הואדמכפראבלמכירבוהאדםאיןמכפר,כגון

באותהקודמת[,אלאדאילאומופנה ,הוהפרכינןמהלשעירהפנימישאין

במזידבלאהתראה,דהאודאייוםהכפוריםמכפראפילובמכירבו ,ואםכן

מכפרעלמצוהידועה,אבלהשתאדמופנהלאפרכינן.

מאי פשיטותא למעוטי בר מלקות ,כיון דהאי כללא דאין מכיר בו אלא ה'

כ(גמ',ואתכלפשעיהםלמהליוכו'.הקשההרש"ש ,ד"פשעיהם"איצטריך

לא קאי אזדונות אלא אשגגות .וכתב דצריך ליישב בדוחק ,דפשיטא לגמ',

להא דדרשי ביומא )לו (:דפשעים היינו מרדים ,ופירש רש"י )שם( ד"ה

דכיון דחילקה תורה דאשגגות אין יום הכפורים מכפר אלא באין מכיר בו

המרדים,דעושהלהכעיס,דחמירטפיממזידלתיאבון.וכתב,דאולילכךכיון

אלאה',עלכרחךהטעםמשוםדאםמכירבויכוללהתכפרבהבאתקרבן,

רבתחליפאדאמרלהלן,קדמייתאנמילאתייתי].ואמנםרש"יד"הקמייתא

ועלה אין יום הכפורים יכול לכפר ,והכי נמי גבי חייבי מלקות ,בגוונא

נמיפירש,דטעמאדרבתחליפאלהלןהואמשוםדאיכאלמיפרךאדרבדימי

דלוקים,איןיוםהכפוריםמכפר.

ואדאבייכדמעיקרא[.

ג(גמ',סלקאדעתיךאמינאהתםממונאהואוכו' .פירשרש"יד"הממונא,

כא(גמ' ,אמר רבי אלעזר אמר קרא מכל חטאתיכם וכו' .כתב הבאר שבע,

דמיחייב לגבוה דבתשלומי ממון לא שייכא כפרה .הקשה הערוך לנר ,איך

דודאי רבי אלעזר דהכא אינו רבי אלעזר בן עזריה ,דהא דריש להאי קרא

אפשר לומר דכפרת קרבן היא על ידי ממון שמשלם לגבוה ,הא איתא

ד"לפניה'"ביומא)פה,(:דעבירותשביןאדםלחבירואיןיוםהכפוריםמכפר,

בערכין)כא(.דאחריכוללהפרישולהקריבקרבןבעדו,ובמהיתכפר,האלא

אלא רבי אלעזר בן פדת .והקשה הערוך לנר ,דאכתי קשיא אהא דפסקינן

הפרישמממונו .ורבאגופאדמתרץהכא ,פריךאליביהבתמורה )י(.אילימא

כסתם מתניתין דהכא דיום הכיפורים מכפר על חטא אשם תלוי ,וכן להא

לענין כפרה פשיטא דמכפר ליה ,ואי נימא דהפרשת ממונו מכפר מאי

דאיןיוםהכיפורים מכפרעלעבירותשביןאדםלחבירו ,עיין ברמב"ם )פ"ג

פשיטותאאיכא,אדרבאיקשההיאךיתכפרעלידיהפרשתאחר.ואיןלומר,

משגגות ה"ט( ,והיכי אתו תרווייהו מחד קרא .ומשום הכי תירץ ,דשפיר

דכיוןדאחרנותןלובמתנהנחשבכשלו ,הא אינה מתנהממש ,דבמאיקנה

איכאלמידרש לשתיהדרשות ,דדרשאדיומא נפקאמהךקראאפילו אילא

הא לא משך להיות נחשב כממונו] .ואפשר דאין פירוש "ממונא הוא"

כתיב"לפני"אלאמ"ה'"בלבד,ואםכן"לפני"מיותרלדרשהדהכא,דהחטא

שכפרת הקרבן תלוי בתשלום הממון ,אלא דבמה שעבר נתחייב נמי ערך

שאיןמכירבווכו'דשייךביהלשון"לפני",כמו"לפניונגלוכלתעלומות".

הקרבןלהקדש,ואםכןישלומר,דכמוכלחוביכולחבירויכוללשלםבעדו

כב(]גמ' ,חטא שאין מכיר בו אלא ה' יום הכפורים מכפר .לכאורה קשה

כמוכןאותוחוב).ש.ב.[(.

אמאי נקט יום הכפורים ,דהא קרא דמיניה יליף איירי בשעיר המשתלח.

ד(גמ' ,ולרבי שמעון דאמר יולדת חוטאת היא מאי איכא למימר .הקשה

אמנם עיין בשבועות )יג (.בתוס' ד"ה דעבד סמוך לשקיעת החמה ,דכתבו,

הבארשבע ,האאייריהכאבילדהספקולדמעליא) ,דמיחייבאעליהקרבן(

דשעיר המשתלח אין מכפר דוקא בשעת שילוחו אלא כל יום הכפורים

ספקרוח)דלא מיחייבאעליה( ,ואםכןמאיפריךדהויחטא שאיןמכירבו

מכפר,ואפילואםעברעבירהאחרששלחואתהשעירמכפר,והשתאשפיר

אלא ה' ,הא ודאי ילדה ונשבעה ,אלא דאינה זוכרת אם היה לידה

נקטהכא,יוםהכפוריםמכפר,משוםדעלידישעירהמשתלח,יוםהכפורים

דמחייבתהבקרבן.ותירץהמנחםשלמה )סימןרצ(,דהאדקאמרחטאשאין

מכפרעדסופו).א.י.נ.[(.

מכירבווכו',לאקאיאחטאגופא,אלאעלהסיבהשמביאעליהאתהקרבן,

כג(גמ',שם.חקרהשפתאמת ,לרבי שמעוןדאמרלעיל )יט,(:דחטאואינו

דהא בענינא דקרבן איירי .והחק נתן כתב ,דסוגיא דידן סברא ,דהא דאמר

יודע במה חטאאם בחלב או בדם ,מביא אשם ,אי יום הכפורים מכפר על

רבי שמעון דיולדת מביאה קרבן הואיל ובשעה וכו' קופצת ונשבעת ,לאו

האיאשם.דישלומרכיוןדידעומכירשחטא,איןמכפר,דלאהוי"איןמכיר

היינו דבאמת זוכרת את השבועה ,ועלה קמייתי קרבן ,אלא רצה לומר,

בואלאה'",אודלמאכיוןדאינומכירבמהחטא,הויבכלל"שאיןמכירבו

דרחמנא גלי לן שבשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת ,אבל היא אינה

אלאה'".

זוכרת את השבועה ,דהא לא היה דעתה עליה בשעת שבועה מחמת צער



לידה,ולהכיקפריך ,דהויחטאשאיןמכירבואלא ה'.עודכתב,דרביוסף

דףכוע"א

דמקשהבנדה )לא(:והאמזידההיא,לאסבר כן ,אלא סברדזוכרתויודעת,

א(גמ' ,חייבי מלקיות שעבר עליהם יום הכפורים חייבין .כתב הבאר שבע,

אבלסוגייןלאסברהכןמחמתקושיאדרביוסף,ומשוםהכיפריך,דהויאין

דנקיט חייבי מלקיות ולא חייבי מיתות בית דין ,לרבותא ,וכל שכן דחייבי

מכירבואלאה'.

מיתות חייבין אחר יום הכפורים .ועיין בערוך לנר שנתקשה על דבריו.

ה(גמ' ,יולדת כי קא מייתא קרבן וכו' ולא לכפרה מייתי .פירש רש"י ד"ה

וביאר,עלפימאידאיתאביומא )פו(.בד'חילוקיכפרה,עברעללאתעשה

ולא לכפרה מייתא ,דהא מיכפרא בשעת לידה .והקשה החק נתן ,דבנדה

ועשהתשובה,יוםהכפוריםמכפר,אבלכריתותומיתותביןדיןאפילועשה

)לא (:מפרשרבי שמעון,דכיקמייתאקרבןלכפרה ,אשבועההואדקמייתי.

תשובהאיןיוםהכפוריםמכפר ,אלאתולה,והשתאבחייבימיתותביתדין

וכתב ,דהיה אפשר לפרש דודאי מכפר עליה ,אלא דלאו לכפרה בלבד

לאצריךלאשמועינןדבאתרוביהחייבאףלאחריוםהכפורים,דאפילובלא

אתיא,אלאעיקרולהכשירהבקדשים,ואפילולרבישמעון,וכןפירשוהתוס'

אתרוביהאיןיוםהכפוריםמכפר,אבלגביחייבימלקיות)דהיינומצוותלא

בשבועות )ח(.ד"הואימאיולדת סוגיא דהתם.וכתב,דישלומר ,דאףכוונת

תעשה( ובלא אתרו ביה מכפר יום הכפורים ,אצטריך לאשמועינן דבאתרו

רש"י לפרש כן ,דודאי עיקרו לכפרה אתי ,אלא דאם לא היה צורך בהיתר

ביהאיןמכפריוםהכפוריםלפטרוממלקות.

לקדשים לא היתה מחייבת התורה יולדת בקרבן בשביל כפרה לחוד,

ב(גמ',פשיטא מאישנאמחייבי חטאותואשמותודאיןוכו' .הקשההשפת

דבשבילכפרהסגילהבצערלידה.

אמת ,האלעיל )כה(:ילפינן,האדחייביחטאותחייביןלאחריוםהכפורים

ו(רש"י ד"ה לא לכפרה ,בתוה"ד ,דמצער הנגע נתכפר נגעו .כתב ההעמק

מקראד"פשעיהםלכלחטאתם" ,ודרשינןחטאיםדומיאדפשעים,דאינןבני

דבר )ויקרא יג ב( ,דעל הוצאת שם רע דוקא מכפר ניהוג דיני הצרעת כגון

קרבן,אבלאבניקרבןאיןמכפר,ואםכן,מהסברתהמקשהדמקשה",מאי

פריעה ופרימה וישיבה בדד ,אבל על לשון הרע עצם הנגע מכפר אף בלא

שנא מחייבי חטאות" ,הא אדרבה ,נימא דומיא דפשעים דבני מלקות הם,

ניהוג הדינים .ועיין עוד במה שכתב )במדבר יב יד( .ועיין מה שכתבנו על

ושפיר יתכפרו ,ומאי פריך "פשיטא" .מיהו רבא לשיטתו דיליף לעיל )שם(

דבריובערכין)טז(:באותיד.

ז
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ז(גמ' ,מצורע לאו לכפרה מייתי אלא לאישתרויי באכילת קדשים.

איןמכירבואלאה').א.י.נ.[(.

ובשבועות )ח(.משנילאישתרוייבקהל.וכתבהבארשבע ,דרצהלומר,דעל

טו(גמ' ,מה ליחיד שכל קרבנו נקבה .פירש רש"י ד"ה הני מצרך צריכי,

ידיזהמותרלהכנסלמחנהישראלשנאסרלוקודםלכן.וכןהביאבשםבעל

דקולא הוא ,ופריך דאימא התם דוקא בעינן ידיעה .והקשה הבאר שבע,

הקרבן אהרן .והקשה ,מדמוכח בכמה דוכתי דלהכנס למחנה ישראל סגי

אמאי חשיבקרבן נקבה קולא וקרבן זכר חומרא ,משום שאין בקרבן ציבור

בטבילה ,ולא בעי קרבן ובהדיא תנן הכי בנגעים )פי"ד מ"ד( .וכתב ,דצריך

נקבה,האאדרבהאיפכאמסתבראדקרבןנקבהחומרא,שכןניתנהלמשיח

לגרוסשם",לאישתרוייבאהל",

ונשיא בעבודה זרה ,ואילו בשאר עבירות קרבנם זכר ,ובודאי דקרבן דאתי

ח(דהיינובתשמישהמטהדנאסרלוקודםשמביאקרבן,דכתיב"וישבמחוץ

אעבודהזרהראוילהיותחמוריותרמקרבןדאתיאשארעבירות,דהאלא

לאהלושבעתימים")ויקראיד,ח(.

ידעינן דסקילה חמורה משריפה אלא משום שניתנה לעובד עבודה זרה,

ט(גמ',נזירכיקאמייתיקרבןלאולכפרהמייתי .הקשוהתוס'בסוטה )טו(.

כדאיתאבסנהדרין )עו.(:ועייןבמנחםשלמה )סימןרצה(,שנתקשהבדבריו.

ד"ה סבר לה כרבי אלעזר הקפר ,דהכא אמרינן דחטאת נזיר לר' אלעזר

וביאר,עלפי מאי דאיתאבסוטה )לב,(:דמספקאיןמביאיםחטאת]בהמה[,

הקפר לא לכפרה אתי ,והתם אמרינן דאין מביאין נסכים על חטאת נזיר

משום דחטאת בצפון ומאן דחזי דאייתי נקבה בצפון ידע דחטאת היא

משוםדאתיאעלחטא,אלמאדהיאמכפרת.

ומיכסיף] ,דהא אין עולה נקבה[ ,ולפי זה ,הנהו דקרבנן זכר מביאין חטאת

י(גמ' ,לא לכפרה קמייתי אלא למיחל עליה נזירות טהרה .כן גרסי התוס'

בספק,דהאלאמיכספידמצו למימרדעולההוא,ושפירפריך,דדוקא יחיד

בשבועות )ח (.ד"ה ואימא יולדת ,ובסוטה )טו (.ד"ה סבר לה כרבי אלעזר

שקרבנו נקבה לאיביאבלאהודע ,אבל המביאזכרלחטאתויביאגםבלא

הקפר,והוסיפו,אינמילמשרייהבשתייתיין.והיינובנזירטהור,ובנזירטמא

הודע.ועייןעודבערוךלנר,בנרתמידובמצפהאיתן.

הוא למיחל עליה נזירות דטהרה ,דדינא דרבי אלעזר הקפר הוא בין בנזיר

טז(גמ',מהלנשיאשכןאינובשמיעתהקול .הקשההבארשבע ,דבהוריות

טמא ובין בנזיר טהור ,כדמוכח בנדרים )י .(.וכתב הרש"ש בסוטה )שם(,

)ט (.תנן להדיא ,דנשיא חייב בשמיעת הקול .ואף דרבי עקיבא ורבי יוסי

דליכא למיגרס כדלפנינו לאישתרויי באכילת קדשים ,דנזיר מותר באכילת

הגלילי פליגי התם )ח ,(:מכל מקום הלכה כרבנן דחייב .וכן פסק הרמב"ם

קדשיםגםבליקרבנות.ועייןעודבקרניראם.ובמיםקדושים.

)פ"ימשגגותה"ז(.אמנם הראב"ד פליגעליהשםופסקדפטור ,ואולימקורו

יא(גמ' ,אלא מעתה ספק סוטה וכו' .פירש רש"י ד"ה ספק סוטה ,דהיינו

מהכא] .ועיין בשבועות )לא (.דמלך פטור משבועת העדות משום דלא חזי

סוטה סתם ,דספק אם נטמאת אם לא נטמאת .וביאר הברכת הזבח ,דאף

להעיד מדאורייתא ופירש רש"י )שם( ד"ה כל שכן מלך ,דפסול להעיד

שהיאיודעתאםנטמאה,לאחשיבדמכירבו אדםאחר,דהתםהיינודנודע

מדאורייתא משום שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך[ .ועיין בחק

לו שחטא,ואםכן לא הוי"חטאשאיןמכירבואלא ה'",אבלהכאידיעתה

נתן.

היאשאומרתשלאחטאה,ולאמעלהמידי.אמנם הבארשבע כתב ,דאיירי

יז(גמ' ,מאי פרכת אי משום דאינן מחייבין אלא על העלם דבר וכו' .כתב

הכאשאינהיודעתאםבא עליההבעל אוהבועלשקינאלהממנו,ודחקכן

הרש"ש ,דכןצריךלגרוס ,ולאמשוםדאינןבשמיעתהקול ,דהאאיתאבגמ'

נמי בלשוןרש"י.והקשהעליוהערוךלנר ,דאי מספקאלהשמאהיההבעל,

להלן ,דיחידלאאתימנשיאשכןאינובשמיעתהקול ,אםכןאינהפירכא,

אינה סתירה ,דהא בעינן שלא יהיו במקום הסתירה אלא הבועל והאשה.

דנשיא נמי אינו בשמיעת הקול] .ועיין באות הקודמת במה שכתבנו.

ועוד ,איך יכול העל להביא מנחת קנאות ,הא יודע הוא אם בא עליה.

ולכאורהישלבארלפיזה,דמלך,כלמה שאינובשמיעתהקולהואמשום

ומשום הכי פירש ,דאיירי בנסתרה לאחר שקינא לה הבעל ,וישנה ,ואינה

דבעינןשתהאאימתועליך,ואינויכוללבואלבית דיןולעמודולהעיד,כמו

יודעתאםבשעתהשינהבאעליההבעלאוהבועל ,ואםכןישכאןמנחת

שכתב רש"י בשבועות )לא (.ד"ה כל שכן מלך ,אבל ציבור אינם בשמיעת

קנאות,שהרייתכןדאףשבעלהבאעליה,אףהבועלבאעליהלאחרמיכן,

הקולכלעיקרולארקמחמתסיבהצדדית,ושפירפרכינןמינה[.

ומכלמקוםישחטא,דאיןמכירבואלאה',דהיאנמיאינהיודעת,וכלשכן



שאיןכאןאשםתלוי,כיוןדאנוסההיתהבשינה,והבועלעצמוחטאבמזיד.

דףכוע"ב

יב(גמ' ,שם וכו' .הקשה הערוך לנר ,מאי סלקא דעתיה דמקשה ,הא ודאי

יח(גמ' ,תאמר בנשיא שעשוי להשתנות .הקשה השיטה מקובצת )אות א(,

מכירבוהבועלכדתירץאביי .ועוד ,מההוצרךרבאלשינויאאחרינא,כיון

הא גם יחיד יכול להשתנות להיות נשיא .ותירץ ,דפריך מאותם שאין

דמכירבוהבועל.וביאר,דהמקשהורבאסברו,דבגוונא דאיןמכירבואדם

מעמידיןמהםמלך .וכןתירץבברכתהזבח.וכתבהערוךלנר,דדוחק לומר

ביום הכיפורים סגי ,ואפילו היה מכיר בו קודם ,ומשכחת לה כגון שמת

דיחיד מקרי "אין עשוי להשתנות" מפני אותם יחידים] .ולכאורה יש לומר

הבועלקודםיוםהכפורים ,ואבייסברדבעינןשלאיכירבואדםגםבשעת

דכונתם דקושיית הגמ' דלמא איצטריך קרא דיחיד להני דאין עשויים

החטא,ומשוםהכיתירץ,דלעולםמכירבוהבועל.

להשתנות ,ולא הויא פירכא בעלמא דלא דמי) .א.י.נ .[(.ותירץ הערוך לנר,

יג(גמ',ספקסוטהוכו'לכלחטאתםולאלכלטומאתם.הבארשבעלאגריס

דקרא דחטאת יחיד אמור נמי על נקבות והרי הן אינן ראויות למלוך ,וכיון

להאי תירוצא ,דסוטה לאו ממחוסרי כפרה היא דמייתא קרבן אטומאתה

דאיכא מחצה זכרים ומחצה נקבות ,ובמחצה זכרים נמי איכא מי שאינן

להיותניתרתבקדשים,וכןנמיגרסינן"אמראביי",ולא"אביי אמר"כיהוא

ראויים למלוך ,הוו להו אינן ראויים רובא ,ומשום הכי קאמר ,דיחיד אין

המתרץ הראשון .אבל הברכת הזבח גריס לה ,ומבאר ,דאף דאינה טמאה

עשוילהשתנות.

כשאר הטמאים ,מכל מקום בעינן למעטה מכפרת שעיר המשתלח ,כיון

יט(גמ',תנהועניןהיכאדמתיידעליהבתריוםהכפורים.הקשההערוךלנר,

דנקראת"טמאה"בלשוןהכתוב",ונסתרהוהיאנטמאה").במדברהיג(.

דאכתי למה לי ג' ידיעות ,לא לכתוב אלא תרי ,חד לגופא ,דצריך ידיעה

יד(]גמ' ,אמר אביי הורג מכיר רבא אמר וכו' .עיין באות יב מה שביאר

לחטאת ,וחד להיכא דמתיידע ליה בתר יום הכפורים ,ותו נילף מיניה

הערוךלנרבפלוגתייהוגביסוטה,ולכאורהישלפרשנמיהכאדפליגיבהכי,

לכולהוביןלעניןידיעהביןלהיכאדמתיידעליהבתריוםהכפורים,בגזירה

דאבייסברדהכרהדאדםסגיאפילובשעתהחטאולאבעינןבשעתהכפרה,

שוהד"מצותמצות".ותירץ,דאילאודכתיבבכלחדמינייהולאהוהילפינן

ומשוםהכימתרץדהורגמכיר,לכלהפחותבשעתהחטא,ורבאסברדבעינן

מחדא בגזירה שוה אלא הוה אמינא דנילף בהך גזירה שוה מאשם תלוי

הכרהאףבשעתהכפרה,ומשוםהכילאתירץכך,דאפשרשמתההורגותו

שעברעליויוםהכפוריםדפטור,דאימספקאלןמהיכאלמילף,עדיףלפטור,

ח

æë óã – åë óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð âë – ïñéð áë
דלאניתיחוליןבעזרה,ולהכיאיכאג'קראי,דתרימינייהולהיכאדמתיידע

להמיצהדמה כפרהאסורה באכילה ,משמיצהדמהוכפרהנודעלהאסור

ליה בתר יום הכפורים דחייב חטאת ,ותו ילפינן מינייהו לחיוב ולא לפטור

בהנאה ,שעל ספק בא מתחלתה כיפרה ספיקה והלכה לה" .והכי פירושו,

לענין אשם תלוי שעבר עליו יום הכפורים ,כיון דהא איכא למילף משנים

אםנודעלהמשנמלקהקודםשמצהדמה,אףדכשרהמכלמקוםלאתאכל,

והא מאחד ,ועדיף דרשא משניים ,וכענין זה איתא בקידושין )לז .(.והעולת

גזירהשמאיאמרו,אבלאםאחרשמצהדמהנודעלה ,אםכןבשעתכפרה

שלמה תירץ ,דבעינן ל"ואם הודע" נוסף כדי למילף מיניה הא דאמר רבא

היה כשארחטאתהעוףספקאסורבהנאה ,שעלספקבאהמתחלהוכפרה

להלןאוהודעאליומכלמקום,דילפינןמינהדאףלאחרשהביאאשםתלוי

להכמושלאנודע.וכתב,דכןצריךלגרוסבסוגיין],וכןכתבהשיטהמקובצת

ונודע לו לאחר יום הכיפורים שחטא עליו להביא קרבן לחטאתו .ועיין שם

)אות יב([ .ומיושב שפיר] ,וכן נמי מה שהקשה באות הקודמת[ ,דמייתי

עוד,ובכתרישועה.

ראיה לרבי יוחנן ,דעל כרחך טעמא דרישא דאסורה באכילה משום גזירה,

כ(גמ' ,השתא דאמרת כי מתיידע ליה מייתי חטאת אשם תלוי למה בא.

והיינוכדאמררבייוחנן,ומסיפאדאסורהבהנאהלאקשיא,דהתםנודעלה

הקשה הערוך לנר ,נימא דמביא אשם תלוי מקמי דמתיידע ליה דלמא לא

משמיצהדמה.

יוודע לו לעולם ,ולא יוכל להביא חטאת .ותירץ ,דפריךהכי ,משום דמסיק

כה(מתני' ,היפה ב' סלעים יקרב לאשמו והשני למעילתו .פירש רש"י ד"ה

נמידיוםהכפוריםמכפרעלאשםתלוי,ואףאילאמתיידעליה.

לקח בהן שני אילים לחולין ,דהיפה ב' סלעים יקרב לאשם מעילות והשני

כא(גמ' ,לפי שאינה משתמרת .פירש רש"י ד"ה שאינה משתמרת ,לא

היפה עשרה זוז הרי הוא קרן וחומש שמשלם לגזבר .אבל ר"ע מברטנורא

שמרוהיפהונפסלהבהיסחהדעתושמאנטמאה.והקשההערוךלנר,אםכן

)פ"ו( פירש ,דהיפה ב' סלעים יקרב לאשם שהיה חייב ,ו"מעילתו" היינו

ניבעי עבור צורה .ועוד ,דלאחר שעברה צורתו דינה בשריפה ,כדאיתא

שישלםלגזברהקרןוהחומש שהיהחייב,ויביאמביתועודאשםלמעילתו.

בפסחים)לד,(.ואמאיקתנייקבר.וכתב,דהוהמצילמיפרךהכי,אלאדבלאו

והקשההברכתהזבח ,דכיוןשהקריבאשמוהשוהב'סלעים ,הרישילםאת

הכיפריךשפיר.

הקרן ,ואמאיצריךלשלםאתהקרן פעםשניה.והערוךלנר,הוסיףלהקשות

כב(רש"י ד"ה ובדין הוא דמותר בהנאה ,בתוה"ד ,ומשום חולין בעזרה נמי

על דברי ר"ע מברטנורא ,שיתנו לגזבר בשביל ב' סלעים וחומש ,מדוע לא

ליכאלמימרדלא אסרהתורהאלאשחיטהאבלמליקהלא.הקשההשיטה

יקריב בעצמו ,דהרי אית ליה נפקותא בהא ,שאם כהן הוא עבודתו ובשרו

מקובצת)אותכ(,מהאדמבוארבנזיר)כט,(.דאףבחטאתהעוףאיכאמשום

שלו ,ואם ישראל הוא על כל פנים יש לו טובת הנאה ליתנו לכל כהן

חוליןבעזרהאףדאינושוחטאלאמולק.ועייןמהשביאר.ותירץהערוךלנר

שירצה,מהשאיןכןאםצריךליתנולגזברדוקא].ועייןבדבריושהוכיחדלא

לעיל )כ ,(:דהדבר תלוי בפלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסי במתניתין דזבחים

אמרינןדכיוןשמעל,איןלוכפרהעדשיוציאקרןוחומשמתחתידו[.ותירץ

)סט ,(:אי ילפינן מליקה משחיטה ,וסוגיא דנזיר ,אליבא דרבי מאיר פריך

הערוךלנר,דקשיאליה לשוןהגמ'דקאמר"ויהיבליה",ולא "מקריבליה",

דיליף מליקה משחיטה ,אבל רש"י מפרש כהלכתא דקיימא לן כרבי יוסי

ומינהלמדר"עמברטנורא ,דכיוןשמעלבעינןדוקאשישלם הקרןוהחומש

היכאדפליגאדרבימאירכדאיתאבעירובין)מו,(.ומשוםהכיפירשבמליקה

לגזבר,ואינויוצאבמה שמקריבולאשמו .והיינוכדאיתאבבבאקמא )קח(:

ליכא משום חולין שנשחטו בעזרה .והמקור חיים )בחידושים למסכת

לעניןגוזלאביו,דאףשיורשו,איןלותקנהעדשיוציאהקרןוהחומשמתחת

כריתות( תירץ,דאיכאב'איסוריםד"חוליןבעזרה" א .איסורהכנסהואפילו

ידו .ואף דגבי תרומה תנן בתרומות )פ"ו מ"ב( ,בת ישראל שאכלה תרומה

בלא שחיטה ,ועיין רש"י תמורה )כג (.ד"ה יאכלו .ב .איסור שחיטה דחולין

ואחר כך ניסת לכהן ,משלמת קרן וחומש לעצמה ,ענין מעילה שאני ,ולא

בעזרה],ונפקאלןבקידושין)נז(:מקראד"שחוטשליבשליושלךבשלך"עיין

ילפינןמעילהמתרומהלעניןזה.

שם[ ,דנאסר לעולם אם שחט ,אפילו השתא אינו בעזרה ,והכא באיסורא

כו(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת .ועיין בערוך לנר ,שתלה הדברים

דשחיטה איירי ,ועלה כתב רש"י דאינו אלא בשחיטה ולא במליקה ,אבל

בפלוגתת הרמב"ם והראב"ד )פ"א ממעילה ה"ה( ,אי בעי לאתויי מעיקרא

בסוגיאדנזיראיירילעניןאכילת חוליןבעזרה ,ובהאלאשנילןביןשחיטה

מעילתו והדר אשמו ,או איפכא ,דהרמב"ם כתב ,הביא מעילתו עד שלא

למליקה .ובליקוטי הלכות תירץ ,דהתם איירי בחטאת העוף קודם שנודע

הביא אשמו לא יצא ,וכפירוש רש"י .אבל הראב"ד )שם( השיגו מסוגיא

הספקשלאחטא ,ומשוםהכיישלמליקהדיןשחיטהשהיאעבודהגמורה,

בבבאקמא )קיא,(.דבעינןקודםתשלוםהמעילהוהדרהאשם].ועייןבכסף

אבל הכא איירי בנודע לה שלא ילדה ,ונתברר דבמליקתו נעשית נבילה,

משנה )שם( בשם מהר"י קורקוס שגם הרמב"ם כוונתו כהראב"ד דבעינן

ובנחירה ועיקור סימנים לא שייך איסור חולין בעזרה ,וכונת רש"י כהאי

קודם תשלום המעילה ,אלא דקרי למעילתו קרבן המעילה[ .והיינו כר"ע

גוונא דנודע לה שלא ילדה .ועיין בשו"ת בית הלוי )ח"א סימן ב סקי"א(.

מברטנורא ,ד"השני למעילתו" ,היינו תשלום המעילה שמעל ,והדר יביא

ובאחיעזר)ח"בסימןזסק"ה(.

אשמו מביתו .אמנם עיין בכתר ישועה שכתב ,דאין הכרח מלשון המשנה

כג(גמ' ,תניא כוותיה דרבי יוחנן וכו' אם משנמלקה נודע שילדה אסור

שהקדימה האשם למעילה ,דהא איתא בסנהדרין )מט (:כל מקום ששנו

בהנאה .הקשה הערוךלנר,האלאהויא סייעתא,ואדרבהאףפירכא איכא,

חכמיםדרךמניןאיןמוקדםומאוחר.

דרבי יוחנן לא אסרו אלא באכילה והכא אסרינן אפילו בהנאה .ותירץ,



דלעולםלרבייוחנןנמיאסורבהנאה ,והאדנקטאסורהבאכילה,משוםרב

דףכזע"א

דאמרמותרבאכילה .עוד כתב,דמהשאסורהבהנאההיינו מןהדין ,כשאר

א(גמ' ,בכינוס חומשין מהו שיתכפר .פירש רש"י ד"ה בכינוס חומשין,

קדשיםשאיןבהםהנאהרקאכילה,וכמושפירשרש"יבד"הואסורה,הלכך

דבאותן חומשים מהו שיתכפר בהן לאשם ,והקרן יפול לנדבה .והקשה

לאבעירבייוחנןאלאלאשמועינןדאסורהבאכילה.ועייןבאותהבאה.

השיטהמקובצת)אותג(,מהאדאיתאלעיל)כו(:דחומשבהדיגזילוקמייתי,

כד(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .עוד הקשה הערוך לנר ,הא רבי יוחנן

ואם כן איך יתכן שיתכפר בחומשין הרי לעולם החומשין צריך לצרפן עם

מפרש טעמא דאסורה משום גזירה דיאמרו חטאת העוף הבאה על הספק

הקרן .ופירש ,כגון שהפריש סלע לאשמו ונהנה ממנו כמה פעמים עד

נאכלת ,ובברייתא קתני דאסורה מעיקר הדין .וכתב ,דבתוספתא )כריתות

שמצטרף החומש לסלע נוסף ,מהו שיביא בהנך ב' סלעים דיש לו עכשיו,

פ"דהי"ד( ,אחרשמביארישאדברייתאדהכא ,תני ]לפימהשגרס ולאכמו

אשם שהיה חייב .דהשתא דומה לאדם המתכפר בשבח הקדש .ובכתר

לפנינועייןשם,וכןהגיהשםבמנחתביכוריםובאורהגנוז["משנמלקהנודע

ישועה הביא מהערוך לנר שכתב דבהאי גוונא דלא הפריש מעיקרא שיווי

ט

æë óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð âë
האשםשהואב'סלעים,אלאהפרישסלעאחד ,אףשדעתולהשליםעדב'

יישבנמיאמאילאהביאהרמב"םהאיבעיאדרבמנשיא,דאףדלאאפשיטא

סלעיםליתביהמעילהומשוםהכילאפירשרש"יכן,וכתבעליו,שהואדין

מכל מקום היה לו להביאה ולפסוק לחומרא כדרכו בכל האבעיות דלא

מחודשוצריךראיה.ועייןבאותהבאהושלאחריה.

נפשטו .אמנם לפי מה שכתב ,כיון דהביא בהלכות מעילה )פ"ד ה"ו( ,הך

ב(גמ',שם .עייןבאותהקודמת.והמשנהלמלך )פ"דממעילהה"ו(,הקשה

ברייתא דמוסיף חומש על הקרן ויביא בשניהם אשמו ,אין כאן עוד ספק,

נמיקושייתהשיטהמקובצת,ותירץ,דהדיןדהחומשבאעםהקרןאינואלא

דפשיטאשלאיכוללהביאמחומשיןאשםומהקרןנדבתצבור.

לכתחילה ואינו מעכב ,והכא איירי שכבר לקח אשם לחובתו בדמי הקרן,

ו(רש"י ד"ה בכינוס חומשין ,כגון מעל בב' סלעים דאשם כמה פעמים עד

]ועיין בעולת שלמה שכתב דיש טעות הדפוס בדברי המשנה למלך וצריך

שיעלו החומשין לב' סלעים .הקשה הערוך לנר ,איך משכחת לה שימעול

לומרשכברלקח"מהחומשין" האשם[,ולאכללבתוכםאתחומשו,ואםכן

באותוהקרןכמהפעמים,האכיוןשמעלבופעםראשונה נעשהחוליןכדין

על כרחך יבוא החומש בפני עצמו ולא עם הקרן .ונסתפקה הגמ' אם יכול

מישמעלבהקדש.ועייןמהשתירץבאות ג.ובהגהותהיעב"ץתירץ,דשמא

להביאאשםחובתומדמיהחומש,והאשםשלקחמהקרןירעהעדשיסתאב

כונתרש"יכגוןשמעלבד'אשמותעדשהגיעהד'חומשיןלב'סלעים.

ויפלו דמיו לנדבה אי לאו .ועיין נמי מה שכתב המשנה למלך עוד ,ומה

ז(גמ',הכא במאיעסקינןדאזילרועה גביה .כתברבינוגרשום,דמכלמקום

שתמהבחקנתן )עייןאביריעקב(אהאיפירושא .ועייןבאותהבאה .ובאות

חשיב דאיהו אפרשיה להאי זבח מכיסו) ,דהא בעינן שיוציא ב' סלעים(

ד.

משום שעשה לרועה טובות הרבה מקודם ,ומשום הכי אוזיל ליה ,וחשיב

ג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .והערוך לנר נמי הקשה על המשנה למלך

דאפרשיה איהו .ודקדק הכתר ישועה מדבריו ,דסבירא ליה ,דהא דבעינן

עיין שם ,ולכך כתב דיש לפרש כפירוש רש"י ד"ה בכינוס ,דהיינו דאיירי

שישוה ב' סלעים משום דרצון התורה שיפסיד מנכסיו ב' סלעים ,אלא

שלאחר שמעל בב' סלעים והוציאם לחולין שילם להקדש ,או אותם הב'

דמתנה חשיבכמכרמשוםדעבידהנאה לנותן ,וכדאיתאבמגילה )כו ,(:דאי

סלעיםבעצמםאואחריםתחתיהם ,ושובנעשוהקדשאשם ,וכשמעלבהם

לאו דהוה ליה הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה .אמנם הקשה עליו ,דאותה

שוב צריך לשלמם פעם שנית ,ואם כן איירי שהביא בכל פעם החומש עם

סברא לא שייכא ,אלא גבי נותן מתנה ,אבל במוכר בזול ,יש לומר דאוזיל

הקרןלגזבר,וקודםשקנההגזברהאשםבעדהקרןוהחומש,מעלשובבקרן,

גביה משום שהמוכר דחוק למעות .ומשום הכי כתב ,דנראה יותר כמו

וכן ד' פעמים ,עד שלבסוף יש כאן קרן א' שצריך להביא בו אשם וד'

דמשמע מרש"י ד"ה תשלומי דסלע דכתב ,ואי דיהביה ניהליה בחנם מאי

חומשין ,ונסתפק רב מנשיא ,אי נימא כיון דהשתא עולין החומשין לשיעור

איכפת לן הא לא בעינן אלא שוה ב' סלעים והרי שוה ב' סלעים ,דהיינו,

אשם ,מותר לגזבר לקנות בהד' חומשים אשם שיתכפר בו ,והקרן ממילא

שאיןצריךלהפסידמנכסיוב'סלעים,אלאשיהיהשוההאילכך.

יהיה מותראשםויפוללנדבה ,אואםצריךלהקריבבקרןעםהד'חומשים

ח(]גמ',פטמושאנידהאחסרליה תמניא .עייןבאות הקודמת ,ואםכןיש

אשם] .עיין שם שהכריח לפרש כן ,מכח הקושיא שהובאה באות ו'[ .ועיין

לפרש דברי הגמ' לרבינו גרשום כפשוטו ,ולרש"י נמי לכאורה יש לפרש,

באותהבאה.

דאתי למימר דאין זה בגדר "שבח הקדש" ,דהוי יוצא מממון הקדש ,אבל

ד(גמ' ,שם .הקשה השיטה מקובצת )השמטות אות ג( בשם תוס' הרא"ש,

הכאדחסרתמניא,היינו,דנתןלהקדשתמניא).א.י.נ.[(.

היאךבעילמימרדיקריבמהחומשיןאתהאשםמעילותשנתחייבבועלמה

ט(גמ' ,שם .הקשה הכתר ישועה ,אם כן מאי רבותא פשיטא דכשר דהא

שנהנהמההקדש,האתנינןבסיפא,שאםאשםמעילתושוהעשרהזוזאינו

הוציאעליוב'סלעים]ועייןבאותהקודמת[.ותירץ,דאשמועינן,דלאנימא

נפטרמהחומש,ומוכחשאינומתכפר.ותירץ,דאפשרדהאיגונאעדיףטפי

כיון דבשעה שלקחו לאשם היה שוה רק סלע אחד ,חשיב דיחוי ,ואף

כשנצטרפו כל החומשין לשיעוראשם ,וכעין דמצינו בבבא קמא )סה (.עיין

דנשתנה עכשיו ושוה ב' סלעים ,ידחה ,אלא כשר ,משום דהוי דיחוי

שם.וכתבהכתרישועה,דמבוארדהתוס'הרא"שפירשדבריהגמ' כמשנה

מעיקרא,ולאהוידיחוי,ועודדאיןדיחויבבעליחיים.

למלך )המובא באות ב( ,דמספקינן אם הביא מהחומשים אשם מעילות

י(גמ',דהאחסרליהתמניא.כתבהכתרישועה,דלכאורההיהאפשרלומר

דחייב על מה שנהנה מן ההקדש ,אם מתכפר בזה גם במקום קרבן האשם

דגם בהוציא מכיסו כמה פרוטות פחות מסלע לפיטומו ,יהא שוה שתים

שנתחייב בו מתחילה ,משום דמצינו מפורש בבבא קמא דוגמא לכך .עוד

בצירוףטירחתטיפולולפטמו.אךישלומרדלאמהני,משוםדכשבעלהבית

כתב ,דלפיזהמיושבת קושייתהערוךלנרעלהמשנהלמלך)הובאה באות

מפטםאתכלבהמותיואין ההוצאותעלאילאחדכמושהיהמפטמולבדו,

הקודמת( ,דכמו דמצינו בברייתא בבבא קמא שחיוב התשלומים של כפל

והתורה נתנה קצבה דשתי סלעים שיהא שוה לכל אדם .והוסיף ,דלכך

פוטר את החומש ,הוא הדין קרבן אשם מעילות פוטר מהחומש .והקשה

נתכוון רש"י בד"ה דהא חסר ליה ,במה שדקדק לכתוב ,שהוציא בפיטומו

דאםכןמדועלאפשטספיקומברייתאדהתם,ועייןמהרצהליישבודחה,

סלע,דהיינודלאסגיבטירחתהטיפול.

ועלכןהסיקדעלכרחךבעינןלמימרדלאשמיעאליהההיאברייתא.

יא(גמ',איהכיאימאסיפאישלםסלעהאחסרליה ז'.בתוספתאשלפנינו

ה(גמ' ,שם .הקשה הערוך לנר ,מה מסופק רב מנשיא ,הא כבר כתב רש"י

)כריתותפ"דה"ה(תני לרישאוסיפאבחדבבא,והכיקתני ,לקחאילבסלע

לעיל )כו (:ד"ה אלמא חומש דהתורה הקפידה דחומש כי קרן בעי מהוי,

ופיטמווהריהוא יפהשתייםכשרויביאסלעמביתו.ולכאורהמשמע ,דהא

והיאךסלקאדעתךשיביאמחומשיםאשם,ומהקרןנדבתצבורשהיאעולה,

דצריךלשלםמביתו,קאינמיארישאדפיטמו,והא ודאיקשיאאמאיצריך

הא לא הוי חומש כקרן .וכתב ,דאפשר דדברי רש"י שם נאמרו לסלקא

לשלם כלל סלע מביתו] .לפי סברת הגמ' כאן דעל מה שפיטם לא צריך

דעתא דמצי להיפטר מחיובו בחומש על מעילתו במה שמביא איל ששוה

לשלם[ .אמנם עיין במנחם שלמה )על התוספתא שם( ,שכתב דברייתא

יותר משני סלעים ,דלפי זה על כרחך יהיה מוכח ממה שציותה התורה

דמייתי בסוגיין ברייתא אחריתי היא ,מדקתני הכא "ישלם מביתו" ,והתם

)ויקראהכד("וחמישיתויוסףעליו"דהיינועלהקרן,דאףשמביאועםאשם

קתני"יביאמביתו".

מעילות,מכלמקוםצריךשיהיהכיקרן,אבללמאידמסיקממתניתןדחומש

יב(גמ' ,היינו טעמא דחיוב תשלומין דסלע גזירה שמא יאמרו וכו' .כתב

לעולםמייתיעםקרן ,איןמוכח שאםהביאועםהקרןשצריךנמי להקריבו

הערוך לנר ,דפשוט דדוקא אם לקח מרועה בפחות מב' סלעים שייך האי

כמו הקרן .ואף דמבואר במעילה )ט (:בברייתא ,דכשעדיין לא נקרב האשם

גזירה .אבל בלקח מעדרו כשהיה שוה פחות מב' סלעים ואחר כך בשעת

לעולםיביאהחומשעםהאשם .רבמנשיאלאשמיעליה הךברייתא .ובזה

כפרהנשתבח,לאשייכההגזירהדמייודעמתיהפרישו,ואיךניכרשבאותה

י
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שעה לא היה שוה ב' סלעים .ועל פי זה יישב דברי הרמב"ם )פ"ד מפסולי

ושמןאבהונות,ואינולבטלה,דאינונעשהבחטאתועולה.ועוד,דרבישמעון

המוקדשיןהכ"ד(,שלאכתבדצריךלשלםמביתו.אמנםעדייןקשה ,אמאי

אזיל לשיטתו דסבר כשמעון הצדיק כדאיתא בנדרים )י ,(.דאמר )שם ט,(:

לאהביאהךדינאדלקחמרועה.

מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא ,מפני שהם מתחרטים על הנזירות והוה

יג(גמ' ,אלמא קסבר )רבי יוחנן( אדם מתכפר בשבח הקדש .הקשו התוס'

חוליןבעזרה,עייןשם,ומשוםהכיקאמרדאתילבטלה.

במנחות )פ (.ד"ה מאי קמשמע לן ,ובתמורה )כה (:ד"ה ואת אמרת ,דהכא



אמרינןדסבררבייוחנןדמתכפרבשבחהקדש ,וכןבמנחות )שם( ,ובתמורה

דףכזע"ב

)שם( אמרינןדסבררבייוחנןאיןאדםמתכפרבשבחהקדש.ותירצו,דהכא

כ(מתני' ,לא יביאנו בנו תחתיו .פירש רש"י ד"ה לא יביאנו בנו אחריו ,על

ובמנחות איירי בתודה ,ודוקא בה סבר רבי יוחנן דמתכפר ,אבל בתמורה

חיובשלו,ואיןצריךלומרעלחטאהאב.וכןכתבהרמב"םבפירושהמשניות

איירי בחטאת ,ואין מתכפר משום הלכה דולד חטאת למיתה אזלא .ועיין

)כריתותפ"ומ"ז(,וכןבידהחזקה)פ"גמשגגותה"ג(.וכתבהתוס'יו"ט)שם(,

שםבסוגיאובתוס'.

דישלדייקכןמדתקני"לאיביאנהבנו"דהוהליהלמיתניסתמאלאיביאנה,

יד(גמ' ,בעי רבי אלעזר בעלי חיים נדחין או לא וכו' .הוזלו טלאים בעולם

ומשמע ,דאפילו על חטא של עצמו לא יביא .ועיין במהר"י קורקוס על

וכו' .כתב הערוךלנר ,דכלהנךג' איבעיותשייכיאהדדיובחדזימנאשאלם

הרמב"ם)שם(.

רביאלעזרלרבייוחנן,משוםדכשהשיבלודאדםמתכפרבשבחהקדשאהך

כא(מתני' ,שם .כתב הבאר שבע ,דודאי איירי ששניהם )הוא ואביו( חטאו

דולד תודה ,אפשר ,דדוקא בולד תודה ,אבל בלקח איל בסלע והוקר ועמד

באותו חטא ,דאי בחטא אחר ,הא אפילו אביו לא יכול להביאו .וכן כתב

על שתיים ,אכתי יש לדון בו משום דיחוי ,דבשעה שהיה שוה סלע היה

המהר"יקורקוס)פ"גמשגגותה"ג(.

פסול מאשם דהפרישו לכך ,ומשום הכי נסתפק תו בדיחוי מעיקרו ובבעלי

כב(מתני' ,ולא יביאנו מחטא על חטא אפילו על חלב שאכל אמש וכו'

חיים ,וכשהשיבודדיחוימעיקראהוידיחויוישדיחויבבעליחיים ,אכתייש

שנאמר וכו' .כתב הרמב"ם )פ"ג משגגות ה"ג( דאם הביא על חלב שאכל

לדון דמה שלקח בסלע אינו דיחוי ,דלא אזלינן בתר הממון שהוציא אלא

אמש כיפר .וביאר המהר"י קורקוס ,דכהאי גונא חשיב שפיר "קרבנו על

בתר מה ששוה בשעת כפרה ,ומשום הכי נסתפק תו הוזלו טלאים בעולם,

חטאתו" ,והא דתנןנמי במתניתין שנאמרוכו',לאקאי אדסמיךליהבמביא

דאי אמרינן דהקפידה תודה שיקח איל לאשם בב' סלעים ,יש כאן משום

עלחלבשאכלאמש ,אלאאדלעילמיניה ,דמביאעל הדם ,חטאת שהפריש

דיחוי ,דבשעה שהפרישו לא היה שוה ב' סלעים ,אבל אי אמרינן דלא

עלחלב.ועייןעודבדבריושהוכיחכן,מדתניאבתוספתא)כריתותפ"דה"ו(,

הקפידה התורה אלא על מבחר נדריך בשעת הקרבה ,אזלינן דוקא בתר

דהפריש על חלב והביא על הדם לא כיפר ,ומשמע דבחלב על חלב כיפר.

שעת הקרבה ולא מקרי דיחוי מה שלקח בפחות מב' סלעים ,ופשט לו רבי

ובחידושי הגר"ח על הש"ס )סימן שע( ביאר ,דבמביא מחטא זה על חטא

יוחנן דכסף שקלים בעינן ,ואם כן הוי דיחוי .ולפי זה הקשה על מה שפסק

אחר,הקרבןפסולמשוםדהוהשינויקודש,אבלמחלבעלחלבאחרדאמש,

הרמב"ם )פ"ד מפסולי המוקדשין הכ"ד( ,דבלקח בסלע והוקר ועמד על

לכתחילה אינו יכול לשנותו ,אבל בדיעבד כשר ,דלא שייך לפסול הקרבן

שתיים כשר ,הא נדחה מעיקרו ואפילו בבעלי חיים אמרינן דידחה .ותירץ,

באופןשאיןלושםקרבןאחר.

עלפימהשכתבוהתוס'בזבחים)יב(.ד"הושמעמינהיש),כדעתרבייוחנן(,

כג(גמ',בקרבנוהואיוצאואינו יוצאבקרבןאביו.הקשו התוס' בנזיר )כז(:

דהיכא דההכשר בא ממילא בלא מעשה לא הוי דיחוי],ובזה יישבו ,אמאי

ד"ה ואינו יוצא בקרבן אביו ,מדוע איצטריך קרא לכך ,הא ודאי דחטאת

לאמייתירבייוחנןראיהממחוסרזמןדלאנפסלמשוםדדחויהואמעיקרו[,

שמתובעליהלמיתהאזלא.ועוד,מאיקאמרבתרהכיאבליוצאהואבקרבן

והכאנמי,כשנתייקר,ההכשראתיממילא.

אביו שהפריש מן הקלה על הקלה וכו' ,הא חטאת שמתו בעליה למיתה

טו(רש"יד"הבעליחייםנדחין,בתוה"ד,ואיקשיאליפשוטליהמדקימאלן

אזלא .וכתב המלבי"ם)עלהתורתכהניםפרשתויקראפרקזפרשהואות

חטאתשכיפרובעליהמתה.הקשההרש"ש,דהתםאינהראויהגםעכשיו,

רסו( ,דלפי מה שכתבו רש"י )במתני'( ד"ה לא יביאנו בנו אחריו ,והרמב"ם

משוםדאיןמביאיןמחטאעלחטא,כדתנןלקמן)עמודב(.

בפירוש המשניות )פ"ו מ"ז( ,דאיירי הכא אף לענין חטא שחטא הבן ,ניחא,

טז(רש"יד"ההכיגרסינןשמעמינהתלתוכו',בסוה"ד,קדושתדמיםמדחה

וכןכתבהבארשבע ,דרש"יוהרמב"םכיוונולתרץקושיאזו,דהוהאמינא,

וישדיחויבדמיםחדאמילתאהיא.וכןכתבוהתוס'בתמורה)כו(:ד"השמע

כיוןדבןיוצאבקרבןאביו,הויכמושעדייןבעליםחיים,ולאהויבכללמיתת

מינה וכו' ,והוכיחו דאין לפרש דקדושת דמים מדחה היינו מן התמורה

בעלים אלא מי שאין לו בן שחייב חטאת ,קמשמע לן דאין הבן יוצא בה

]בסוגיאדהתם[,משוםדלקמן)כח(.אמרהכיגביעופות,ואיןבהםתמורה.

ושוב הוה בכלל מתו בעליה .אך הקשה ,דכשם שפשוט שלא יקריבנה על

יז(רש"יד"הבמחוסריכפרה,כגוןזבוזבהויולדתומצורע.העירהערוךלנר,

אביו ,מטעמא דחטאת שמתו בעליה תמות ,מהאי טעמא נמי פשוט שלא

דבזבוזבהלאשייךשמאיוזלוטלאים,דכלקרבנםאינואלאבעופות,ולא

יקריבנהבנועלחטאעצמו.וליכאלמימרדבןעםאביולאחשבינןכחטאת

מצינו בהם קיצבה בשום מקום ,ובשלמא ביולדת ומצורע דמביאים כבש

שמתו בעליה ,הואיל ויורש נכסיו וכרעא דאביו הוא ,כיון שכבר נדחית

בעשירות שייך שיהיה בהם קצבה דבבהמות אשכחן קצבה ,אבל זב וזבה

לגמריסבראזובהוריות )ט.(.ועייןבשפתאמת)נזיר שם( ,שתמה בכוונתו,

אפילובעשירותמביאיםעופות,ולאשייךבהםקצבה.

דוודאילמסקנאדאיןהבןיוצאבקרבןאביושובהויבכללמיתתבעלים,מה

יח(גמ',איןלןדברשבאלבטלהאלאאשםנזירבלבד .הקשההערוךלנר,

שאיןכןבסלקאדעתך.ועייןעודבבארמשה,וקרןאורהשם.

דהתורהאמרהדלכפרהאתי,כדכתיב"והביאכבשבןשנתולאשםוכו'כי

כד(]גמ',יכוללאיצאבמעותשהפרישאביואפילומןהקלהעלהקלהאו

טמא נזרו" )במדבר ו יב( .ותירץ ,כיון שמביא גם עולה וחטאת דכתיב בהו

מןהחמורהעלהחמורה.לכאורהצריךביאור,מהיכאממעטינןאפילומקלה

"וכפרעליומאשרחטאעלהנפש")שםשםיא(,אםכןאשםדמייתילבטלה

לקלהוחמורהלחמורה,האבבהמהבעינןתריקראילכך.וכןקשהלהלןגבי

הוא.

האדאינומתכפרבקרבןשהפרישלעצמועלחטאאחרדדרישאףמןהקלה

יט(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ועוד הקשה הערוך לנר ,אמאי לאחשיב

עלהקלהומןהחמורה עלהחמורה,מחד"עלחטאתו",גםלעניןבהמהוגם

נמי אשם מצורע ,דאיהו נמי מייתי חטאת ועולה לכפרה .ותירץ,דהמצורע

לענין מעות] .דאף דכתב רש"י בד"ה בבהמה שהפריש אביו דתלתא קרבנו

לא מייתי אשם לכפרה ,אלא לאכשוריה לאכול בקדשים על ידי מתן דם

כתיב תרתי ביחיד וחד בנשיא ,אבל "על חטאתו" לא כתיב בנשיא .ועיין

יא

æë óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð âë
באותהבאה[.וצריךלומר,דאחרשנתמעטגביבהמהדקרבןאביוביןבקלה

]דהיינו דגזירת הכתוב דחס רחמנא עליה שיהיו חולין ,דאי לאו הכי מה

עלחמורהובין בקלהעלקלה ,ידעינןנמיגבי מעות,וגבי קרבן עצמודהכי

מרויח,וכסברתהשיטהמקובצתבאותהקודמת[.ובכתר ישועה ביאר ,כעין

הוא,ואיןחילוקביניהם).א.י.נ.[(.

הא דאיתא בבבא קמא )קי (.גבי חטאת שמתו בעליה ,דאדעתא דהכי לא

כה(גמ' ,יכול לא יצא בקרבן עצמו בבהמה וכו' אבל יוצא במעות וכו'

אפרשה ,הכא נמיישלומר ,דאדעתאדיענילאהפרישהמעות,ומכלמקום

תלמוד לומר קרבנו על חטאתו .הקשה הבאר שבע ,הא מהאי קרא מיעטנו

אזלאלמיתהדהיאהלכתאבלאטעמא,ואםכן,גביקרבןעולהויורדנימא

כבר גבי בהמה ,והאיך דרשינן ליה השתא נמי גבי מעות .ותירץ ,דתרתי

הכידאדעתאדיענילאאפרשהוגבהליכאהלכהדנימאדיוליכהליםהמלח

שמעינן מינה ,בין בהמה ובין מעות ,דתרוייהו בעינן הפרשה לשם אותו

גם בלא טעם .עוד כתב ,דיש לומר דהקרא משמיענו הסברא ,כעין שכתבו

חטא .והמלבי"ם )על התורת כהנים פרשת ויקרא פרק ז פרשה ו אות רסו(

התוס'בשבועות)כב(:ד"הואיבעיתאימאקרא,דמצינודאיןהסבראפשוטה

ביאר ,דישכאןשינוילשון ,דהוהליהלמימר "והביאאתקרבנועלחטאתו

כל כך והפסוק משמיענו הסברא ,והכי נמי יש לומר דטעם הכתוב משום

אשר חטא שעירת עיזים תמימה" ,כדכתיב בפר כהן משיח )ויקרא ד ,ג(,

דאדעתאדיענילאאפרשה.

דמפרשקודםדמביאקרבןעלחטא,והדרמפרשאיזו בהמהמביא,ואמאי

ל(מתני' ,שם .הקשה העולת שלמה ,דלקמן )כח (.אמרינן דעני שהפריש

כתב "על חטאתו" לבסוף ,אלא מינה דרשינן דמוסב אתרוייהו ,אקרבנו

מעות לקינו והעשיר ,מוסיף ומביא מדמי חטאתו ]כשבה ושעירה[ אבל לא

ואשעירת עיזים ,דהיינו בין בבהמה ובין במעות ,ד"קרבנו" ,היינו מעות

מדמיעולתו ,ופירששםרש"יד"הואמר ,דכיוןשקבעשםעולה עלהמעות

שהופרשו לקרבנו ,ו"שעירת עיזים" ,היינו הבהמה .ועוד הביא ,דהילפותא

אין יכול לשנותן לחטאת .ואם כן ,היכי מייתי הכא קרבן עני דהוא חטאת

היא מהכפילות "על חטאתו אשר חטא" .וכתב ,דלפי זה ,צריך לגרוס,

ועולה ,הא כבר הופרש לחטאת ,ואין יכול לשנותו לקדושה אחרת .וכתב,

"תלמודלומרקרבנועלחטאתואשרחטא".והמנחםשלמה)סימןשו(ביאר,

דלשיטתרש"יבד"ההפרישכשבהאושעירה,דמפרש,דהשארחולין,ניחא,

משוםדגביכבשהנמיכתיב"עלחטאתו"בסוףפרשהדידה)שםלה(.

דאם השאר חולין ,ודאי דיכול אף לשנותן לעולה .עוד תירץ ,אף לפי מה

כו(גמ',כיוןדלאמצימעילכפורינמילאמכפרוכו'אבלמעותוכו'אימא

שפירשרבינוגרשום)שם(,דהאדאיןמביאחובתומדמיעולה,משוםדעולה

בתחלה נמי מייתי .פירש רש"י ד"ה כיון דלא מצי מעיל ,דאינו יכול

קדושה חמורה היא ,ואין יכול לשנותה לחטאת ,דאין מורידין מקדושה

להוציאה לחולין על ידי מעילתו ,אבל מעות יוצאים לחולין ,וכדאיתא

חמורה לקדושה קלה ,אם כן ,דוקא מעולה לחטאת הוא דאין יכול לשנות

בקידושין )נד(.איןמועלאחרמועלאלאבבהמהוכלישרתבלבד].ומשום

המעות,אבלהכאדמשנהמחטאתלעולה,שפירמצילשנות.אמנםהקשה,

הכי סלקא דעתין דגבי מעות ,כיון דאם ימעל בהם יוציאם לחולין ויוכל

דאםכןהיכימצילאתוייממעותדעופותעשיריתהאיפה,האמנחותקילי

לשנותםלחטאתאחרת,לכתחילהנמייביאםלחטאתאחרת[.והעירהעולת

אף מעופות כדאיתא בזבחים )צ .(.ותירץ ,דדוקא בשני מיני קדושות אין

שלמה ,דלפי זה ,לשון הגמ'" ,לא מצי מעיל" ,אינו בדקדוק כל כך ,דהא

משנים ,אבל עופות ומנחה שפיר דמי ,משום דמנחה נמי איקרי חטאת,

מועל,ואיכאקרבן מעילה,אלאשאינו יוצא לחולין.והוכיחמכאן,דבבהמה

כדאיתא במנחות )ד( ,ואף דזו חמורה מזו ,יכול לשנות כמו חטאת בהמה

דאיןמועלאחרמועל,היינו,דליכאנמיקרבןמעילה.ועייןמהשהעיר.

דחמורהמחטאתהעוף.

כז(מתני',מביאיןמהקדשכשבהשעירהוכו'ומהקדשכשבהושעירהתורין

לא(גמ',מחטאתומחטאתועלחטאתווכו'.עייןפירושרש"יבד"המחטאתו,

ובני יונה .עיין ברמב"ם )פ"י משגגות ה"ט וה"י( שכתב ,דיחלל המעות על

על חטאתו .והמלבי"ם )על תורת כהנים פרשת ויקרא פרק יז פרשה י אות

השעירה,אועלהעופות,ויהנהבהם.וכתבהחזוןאישבנגעים)סימןיגאות

שכה( ביאר ,משום דבחטאת עשיר וכן בעוף ,יותר ראוי לומר לשון "וכיפר

יג(,דאיןלפרשכונתו מדיןהקדששוהמנהשחיללועלשוהפרוטהמחולל,

עלחטאתו" ,ואילובעשיריתהאיפהיותר ראוילומר"וכפרעליומחטאתו",

דהרי יכול להביא באותן דמים הקרבן הגדול ,ואין טעם שיתירו לו לחלל

עייןשםהטעם,ומדשינההלשון,ילפינןלהנידרשות.

בפחותמשויו.אלאכונתו ,דיכוללקנותאףבפחותממהשהפריש ,והמותר

לב(גמ' ,ואיצטריך למכתב מחטאתו גבי כשבה ושעירה ואיצטריך למכתב

יהיהחולין,דאףשאיןההקדשמקבלאתכלדמיהקרבןדהפרישמעיקרא,

גבי עוף וכו' .הקשה החק נתן ,דאכתי קשה ,אמאי איצטריך למכתב

מכל מקום איכא תקנת העני .וכמו שפירש רש"י בד"ה הפריש כשבה או

"מחטאתו" בכשבה ,כיון דכתיב גבי עוף שיכול להביא מדמיו עשירית

שעירה.

האיפה,אףדלאהוימיןדמיםכעוף,כלשכןשיוכללהביאעוףמדמיכשבה

כח(מתני' ,כיצד הפריש כשבה או שעירה העני יביא עוף וכו' .כתב רש"י

ושעירה ,דתרוייהומינידמים.ותירץ,דבאמתשמעינןלהמהאיקלוחומר,

בד"ההפרישכשבהאושעירה ,דהשארחולין .אמנם השיטהמקובצת )אות

ולאאיצטריךלמכתביהגביכשבהאלאמשוםדאיהוהכתיבבעוףלאהוה

כד( כתב ,דודאי דקדושת המעות לא פקעי בכדי ,ויביא בהם נדבה .ועיין

שמעינן מיניה קל וחומר לכשבה ,דהוה אמינא דדוקא מעוף לעשירית

בדבריו שביאר דמצד הסברא שרצון התורה לחוס עליו ,צריך היה לבאר

האיפהיכוללהביאמשוםדסמיכילהדדי,אבלאיהעניכלכךמעשירותעד

כרש"י .אמנם רבינו גרשום פירש ,דאיירינן בגונא שהפריש מקצת מעות

דלי דלות ,לא יוכל להביא מדמי כשבה עשירית האיפה ,משום הכי כתיב

לכבשתו והעני ,דלא יביא בהני דמים עוף ,דהיינו דמתניתין איירא בגונא

גבי כשבה ,ואף דגבי תוספת לא כתיב אלא בדלי דלות ושמעינן מינה אף

דליכא מותר ,ומרויח במה שלא יהיה צריך להוסיף לשיעור בהמה .וכן

דמעלה לעשירות ,התם משום דמעלה ומוסיף ,אבל לענין הורשה לא

בהעני דתנן לאחר מיכן איירי שהפריש מקצת מעותלכבשתו דהיינו פחות

שמעינן ,דמעלין בקודש ואין מורידין .ועיין עוד במנחם שלמה )סימן שט(.

טפי משיעור קן ,אלא בשיעור עשירית האיפה והעני לדלי דלות ,יביא בהן

ובזרעושלאברהם.

עשיריתהאיפה.

לג(גמ',אילאכתיבקראמחטאתוגבי עוףוכו'אלאמייתיעשיריתהאיפה

כט(רש"י ד"ה הפריש כשבה או שעירה ,בסוה"ד ,והשאר חולין .כתב

מן ביתיה והלין מעות דאפריש יפלו לנדבה .תמה הרש"ש ,אמאי צריך

התפארתישראל )יכיןאותנה( ,דאףדהמעותנתפסו בקדושה,דהריהפריש

לעשות כן ,ויפסיד ,הא עני שהביא קרבן עשיר יצא ,כדאיתא לקמן )כח,(.

מעותלחטאתוומת,ילכוליםהמלח,כדאמרינןבתמורה)כב,(:השארחולין.

וכתב הר"ש בנגעים )פי"ד מי"ב( דאפילו לכתחילה יוצא ,ואם כן יביא

דשאניהכאדרבייאקרא,דכתיב",וכפרעליוהכהןמחטאתו")ויקראה'פ"ו

המעות לעוף ,ולא יצטרך להביא מביתו ,דהרי התורה חסה עליו .וכתב

ופ"י ופסוק י"ב( משמע ממקצת דבר שהפריש יביא חטאת ,דהיינו בהעני.

העולת שלמה ,דלפירוש רבינו גרשום ניחא ,דפירש במתניתין דאיירי

יב
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שהפרישמקצת מעותלקנו,וטפיניחאליהלאתוייעשיריתהאיפהוהמעות

איצטריך לאשמועינן .והקשה הערוך לנר ,דאכתי לא יתרץ תמיהת הבאר

שהפריש יפלו לנדבה ,משיוסיף על המעות שהפריש להביא עוף] .וכגון

שבע,דעלכלפניםבעילאשמועינן,כיוןדבפסחיםמחלקביןמותרדקודם

שהפריש כל כך מעט עד ששיעור ההשלמה עולה על שיעור עשירית

פסח ללאחר הפסח .ותירץ ,דכיון דאמר "המפריש נקבה לפסחו" ,פשיטא

האיפה[.ועייןבהגהותהרד"ל.ובנרתמידוכתרישועה.

דאיירי קודם הפסח ,דלאחר הפסח אינו "לפסחו" ,ואי לאשמועינן דדוקא

לד(גמ',מטמאמקדשעשירוכו'.האדלאנקטשמיעתהקולוביטוישפתים,

קודםהפסח יביאבדמיופסחאבללאחרהפסחמותרולשלמים,אכתילא

]דאינהו נמי בעולה ויורד כמטמא מקדש וקדימי נמי בפרשה[ .כתבו התוס'

אשמועינן לה ,דהא לא מחלק בין נעשה בו מום קודם הפסח או לאחר

ביומא )מא (.ד"ה מטמא מקדש ,דנקט מילתא דשכיחא טפי .ועוד כתב

הפסח ,והכי הוה ליה למימר ,ירעה עד שיסתאב וימכר ואם קודם הפסח

המנחם שלמה )סימן ש'( ,דהא אתי מדרשא ]כדדרשינן בשבועות )ז (:מנין

הואיביאבדמיופסח,והשתאמאידנקט"קודםהפסח"שלאלצורךהוא.

שאיןהכתובמדבראלאבטומאתמקדשוקדשיווכו'[,ועדיפאליה.

ה(גמ' ,אין הקינין מתפרשות אלאאו בלקיחת בעלים או בעשיית כהן וכו'



מיתיבימטמאמקדשענישהפרישוכו'הכינמישכבראמרמשעתהפרשתו.

דףכחע"א

מבואר ,דהא דאמרינן בלקיחת בעלים ,לאו דוקא בשעת לקיחת הקן מן

א(גמ' ,שמע מינה קדושת דמים מדחה .עיין ברש"י לעיל )כז (.ד"ה הכי

השוק ,אלא הוא הדין בשעת הפרשת המעות .והקשה הערוך לנר על

גרסינןשמעמינהתלת ,בסוה"ד,שכתבדליכאנפקותאהיכיגרסינןקדושת

הרמב"ם )פ"ה מפסולי המוקדשין הי"א( ,שכתב ,אפילו אם אמר אלו דמי

דמים מדחה או יש דיחוי בדמים ,וכן כתבו התוס' בתמורה )כו (:ד"ה שמע

חטאתי ואלו דמי עולתי ,יש לו לערב המעות וליקח בהן כאחת חטאתו

מינה ,עיין שם שהוכיחו דליכא לפרושי דלגירסא ד"קדושת דמים מדחה"

ועולתו .וכן קשה ,מדוע לא הזכיר דמועיל פירוש הבעלים בשעת הפרשה.

היינודמדחהמתמורה,דהאהכאבבהמהאיירי,ואיןתמורהבעופות.

וכתב דהוקשה לרמב"ם מה שאמר רב חסדא ד"אין הקינין מתפרשות או

ב(גמ',שמעמינהתלתוכו'מתיברבעוקבאברחמא.הקשוהתוס'בתמורה

בלקיחהאובעשייה"ולאאמראףבשעתהפרשתמעותכדמוכחבגמ',ולכך

)כו (:ד"ה שמע מינה ,אמאי לא פרכינן נמי לרבי יוחנן דאמר לעיל )כז,(.

ביאר ,דהמקשן הקשה לרב חסדא דמוכח מהברייתא שמועיל קריאת השם

בהמה של ב' שותפין וכו' ומינה נמי דייקינן שמע מינה תלת וכו' .ועוד,

ביןהפרשהלהקרבהאפילועלהמעות,וכלשכןעלהעופותעצמן,ואמררב

אדמותיב מרבי שמעון ניסייעיה מרבנן ,ואף דהכי הוא דקמשני ליה ,מכל

ששתדהברייתאמשבשתאהיא ,ואף אםתרצהלהגיה "שכבראמרמשעת

מקום,מאיסלקאדעתיךדמקשה.ועוד,אדפריךליהמרבי שמעוןדברייתא,

עניותו" ,אפשר נמי להגיה "שכבר אמר משעת הפרשה" ,ולפי זה יהיה

ניפריך ליה מר' אליעזר דמתניתין בתמורה )יח (:דאמר המפריש נקבה

באמתמוכחדקריאתהשםבשעתהפרשהמהני ,ונצטרך לדחוקלרבחסדא

לעולתו וילדה זכר הוא עצמו יקרב עולה .ותירצו ,דהמקשה סבר ,דרבי

דאיהו לא איירי אלא בהפרשת הקינין ולא מהמעות ,הלכך לא הזכיר

שמעוןדאמרהכאהואעצמויקרבעולה,לטעמיהדאיתליההתם)שםיט(:

שמועיל קביעת שם בזמן הפרשת המעות ,אכן באמת סובר רב ששת

אזיל ,דכל מידי דלא חזי לגופיה לא נחתא ליה קדושת הגוף ,ומינה פריך,

שהברייתא משובשת ,אלא דאמר למקשן וליטעמיך ,דעל כרחך אפילו לא

דחזינן בדבריו דבקדושת דמים ליכא דיחוי ,ולא מצי לסיועיה מרבנן ,דעד

תסבורדמשבשתאהיא ,עלכלפנים צריךאתהלהגיה בה ,וכיוןדמסיקרב

כאןלאפליגירבנןעליהדרבישמעון,אלאהתםדקדישקדושתדמים כגון

ששת דהברייתא משובשת ,נשארת גם מימרא דרב חסדא כפשוטה ,ואין

במפריש נקבה לעולה )שם יט ,(:וטעמא ,כדאיתא התם דמיגו דנחתא להו

צריך לדחוק דהפרשת מעות קובעת ,והשתא אתי שפיר מה שהשמיט

קדושתדמיםנחתאלהוקדושתהגוף.אבלהכאגביעוף,דאיןקדושתדמים

הרמב"ם הברייתא ,וגם שפסק דברי רב חסדא כפשוטן דרק על ידי לקיחה

חלהבוכדאמרינןלעיל)כז,(:דאיןפדיוןלעופות,בהאאפילורבנןמודודלא

והקרבהמתפרשותולאעלידיהפרשתמעות.וכתבהכתרישועה,דלכאורה

ידחה ,ומשום הכי נמי לא פריך אדרבי יוחנן דמצי למימר ליה ,אדפרכת

מוכח כן לעיל )כז ,(:דקאמר דאם הפריש מעות לקנו והעשיר מוסיף עליהן

מרבישמעוןליסייעיהמרבנן,דהתםנמי)במילתאדרבייוחנן(שייךלמימר

ומביאכשבהאושעירה ,ומסתמאמשמעדאףכשפירשבשעתהפרשהזה

מגודנחתאוכו',ובהכיניחאנמידלאפריךמרביאליעזר,דדוקארבישמעון

לחטאתיוזהלעולתי,ולאאמרינןדמוסיףדוקאעלדמיהחטאתולאעלדמי

דאזיל לטעמיה וכנתבאר ,קשיא מדבריו ,אבל מר' אליעזר לא קשיא,

העולה ,ומוכח ,דכיון דלא פירש בשעת לקיחה או בעשיית כהן ,לא חל,

ובתירוץ דמתרצינן הכא ,הכי מתרץ ,דלאו בפלוגתא דקדושת הגוף תליא

ושעתהפרשהלאוכלוםהיא] .אמנםעייןשםבאות לא,מה שכתבנובשם

מילתא,אלאבבעליחייםנדחיםואנאדאמריכרבנן,ועייןבאותהבאה.

העולתשלמה[.ועייןעודבבארמשהובחידושירבימאירשמחהבנזיר)שם(.

ג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,והעיר הבאר שבע ,דאם כדבריהם דאין

ו(גמ' ,אין הקינין מתפרשות וכו' .נסתפק השפת אמת ,במי שיש לו עופות

קדושת דמים בעופות כלל ,מאי פריך שמע מינה יש דיחוי בדמים ,וכמו

בתוךביתו,ומפרישמהםקןלחובתו,אינמיאמרינןדאינו מתפרשלחטאת

שהעיר רש"י בד"ה קדושת דמים מדחה .והביא ,דתוס' בזבחים )יב (.ד"ה

ולעולה ,כיון דלא הוי שעת לקיחה וגם לא שעת הפרשת מעות ,או דלמא

שמעמינה פירשו ,דהכיקאמר ,שמעמינהדישדיחויבדברדאיןבוקדושת

מתפרש,ולאאתאלאפוקיאלאבגונאשלקחןסתםואחרכךמפרישן.וכתב,

הגוף.עודכתבובשםהר"רחיים דלא גריס "ישדיחויבדמים",ועייןשםמה

דמסתברדשפירמתפרשבכהאיגונא.

שהאריךלהקשותעודעלדבריהם.וכתב ,דיותרנראהכמושתירצובזבחים

ז(גמ',מוסיףומביא חובתומדמיחטאתוולאמדמיעולתו .פירש רש"יד"ה

)שם(,דעיקרחידושודרבייוחנן)דאמרדבהמהשלב'שותפיןנדחית(,היינו

ואמר )בתוה"ד( ,דקבע שם עולה על המעות ואינו יכול לשנותן לחטאת.

מה שנדחית ,אף דבידו לתקן על ידי שיקח חציה השני ,וכן ברבי אושעיא,

הכתר ישועה דקדק מדבריו ,דבין מעולה לחטאת ובין מחטאת לעולה אין

בידו להפקיר נכסיו ולהיות עני שיוצא בקן ,ומשום הכי לא מסייע מרבנן,

יכול לשנות ,כיון דנקבע שם קרבן אחד .אמנם רבינו גרשום פירש ,משום

דהתםאייריהיכאדאיןבידולתקן.

דחובתוהיאחטאת,והמעותשהפרישלעולהישלהםקדושתעולה ,ועולה

ד(רש"י ד"ה קודם לפסח ,כדי נסבה .הקשה הבאר שבע ,הא הטעם דנקט

קדושהיותרמחטאת,ומחטאתיכוללהביאחטאתאבלמעולהלא,משום

הכי משום סיפא דמילתיה דיביא בדמיה פסח ,דדוקא קודם הפסח יכול

דמעליןבקודשואיןמורידין.וכתבהעולתשלמה לעיל )כז,(:דלפיזה,היינו

להביאבדמיהפסח,אבללאחרהפסחמותרפסחהוישלמים,וכדתניאהכי

דוקא במטמא מקדש עני שהפריש ואחר כך העשיר ,אבל להיפך ,יכול

בסיומא דברייתא דמייתי בתמורה )כ .(.וכתב הברכת הזבח ,דפשיטא ולא

להביאמדמיחטאתעולה.והקשההכתרישועה ,הא מסקינן,דאףבהפרשת

יג
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מעות חל שם עולה וחטאת) ,דכן הוא פשטות הסוגיא דלא כישוב הערוך

יא[.

לנר עלהרמב"ם שנזכר באותד(,ותנןבתמורה )לב(.אחדקדשימזבחואחד

טו(מתני',יכולמפנישכיבודהאבקודם.הקשהבחידושי הגרז"ס,האלהלן

קדשי בדק הבית אין משנין אותן מקדושה לקדושה ואפילו מקדושה קלה

מסיים ,אבל אמרו חכמים האב קודם לאם וכו' ,מפני שהוא ואמו חייבין

לקדושהחמורה.

בכבוד אביו .והביא ,דבתפארת ישראל כתב ,דהא דהאב קודם לאם וכו'

ח(גמ' ,ולרבי חגא וכו' תני ואחר כך לקח .עיין בשיטה מקובצת )אות יז(

מדרבנן הוא .אמנם הוכיח דבתוס' יבמות )ה (:ד"ה כולכם חייבין בכבודי,

שהביא מה שחסר מן הדפוס ובסוגיא דיומא )מא (:איתא .אמנם בהגהות

מבואר להדיא ד"האב קודם לאם מפני וכו'" מדאורייתא ,וכן משמע

היעב"ץדחקליישבגםלגירסתנו,עייןשם.

מסתימת לשון הרמב"ם )פ"ו מממרים הי"ד( .וציין להגהות הב"ח )אות ו(,

ט(גמ' ,שאני גבי מצורע דמיעט רחמנא זאת .פירש רש"י ד"ה זאת ,זאת

דגרסבמקוםתיבת"קודם"תיבת"עודף",וכןגרסבשיטהמקובצת)אותכא(,

תהיה תורת המצורע .והקשה הערוך לנר ,דלעיל )ט (:דרשינן מהאי קרא

וביאר דבודאי כוונתם ליישב קושייתו ,דהפירוש ד"יכול וכו'" שכיבוד אב

דרשא אחרינא "תורה אחת למצורעים הרבה" .ומשום הכי כתב לפרש,

היא מצוה יותר גדולה ,אבל לא לענין קדימה .וכתב ליישב גירסא דידן,

דדרשאדהכאמ"זאתתורתאשרבונגעצרעתאשרלאתשיגידובטהרתו"

ופירושד"יכול וכו'" ,שכיבודאבקודםלכיבודאם בלאהטעם"דהואואמו

)ויקראידלב(.והביאכןמהתורתכהנים.ועייןבכתרישועה.

חייבין בכבוד אביו" ,ונפקא מינה בגונא שנתגרשה ,דלטעם שהוא ואמו

י(גמ',והתניאתורת.הקשההערוךלנר,האודאידמכחסבראפשיטאשעני

חייביןבכבודאביובנתגרשה,שניהםשוין,וכמושכתברש"יבקידושין)לא(.

שהביא קרבן עשיר יצא ,משום מעלין בקדש ,ואם כן לא צריך רבויא

ד"ה שבן אלמנה ,וכן נפסק ביורה דעה )סימן רמ סעיף יד( ,אבלאם כיבוד

ד"תורת" אלא משום מיעוטא ד"זאת" ,והשתא היאך פתחה הברייתא

האב קודם מצד עצמו ,היה קודם אפילו בנתגרשה] .וכן כתב המהרש"א

בדרשה ד"תורת" טרם שידענו דרשה ד"זאת" .ועוד דסדר זה אינו כדכתיב

בחידושיאגדות,אמנםאיהוגריס"עדיף"[.

"זאת" קודםתורת ,והוי ליהלמימר" ,זאת" מלמדשעשירשהביאקרבןעני

טז(מתני' ,מפני שהוא ואמו חייבין בכבוד אביו .בפתחי תשובה )יורה דעה

לא יצא ,יכול אפילו עני שהביא קרבן עשיר תלמוד לומר "תורת" .והביא,

סימןרמסק"ט(נסתפק ,אםדוקאבעבודותשחייבתהאשהלעשותלבעלה

דהחינוך פרשת ויקרא )מצוה קכ"ג( כתב לענין ד' חטאים שמביא עליהם

אמרינןהכי,אולאודוקא.וכתב,דאינימאדוקאבהנימלאכות ,ניחאלשון

עולה ויורד ,דאם הוא עני והביא כשבה או שעירה לא יצא ,והטעם ,לפי

הגמ' בקידושין )לא] (.אהאי דינא[ ,אביו אומר השקני מים ואמו אומרת

שאחר שהקב"ה ריחם עליו ופטרו בכך ,אינו בדין שידחוק עצמו להביא

השקני מים וכו' ,והיינו משום דבמלאכה זו אמו לעולם חייבת ,אפילו

ביותרממהשתשיגידו .ותמה בפרשתדרכים )דרךמצותיךהערהי"ד( ,מה

הכניסהלוכמהשפחות,כדאיתאבכתובות)סא.(.

מקור דבריו הא בסוף נגעים תנן להדיא "עני שהביא קרבן עשיר יצא" ,וכן

יז(מתני' ,שם .איתא בקידושין )לא (.דבנתגרשה שניהם שוין ,דכבר לא

כתב הרמב"ם )פ"י משגגות הי"ג( עיין שם .ותירץ הערוך לנר ,דלפי מאי

חייבת האם בכבוד האב .וכתב בבית יוסף יורה דעה סימן רמ( ,דלדעת

דקשיא לו לעיל על סדר הדרשא ,הוכיח החינוך ,דעל כרחך מסברא עני

הרמב"ם,לאיזהשירצהיקדים.אבלרבינוירוחםפסק,דנותןלהםמיםבספל

שהביאקרבןעשירלאיצא,ומשוםהכיצריך"תורת"גבימצורעדיצא,וכיון

ואומרלהםבואולשתות,ולאיקדיםאחדלחבירו.

דכתיב "תורת" הוי אמינא דאפילו עשיר שהביא קרבן עני יצא ,לכן כתיב

יח(גמ' ,אמרו על בן נדבאי שהיה אוכל ארבע סאה גוזלות וכו' .בשיטה

"זאת" ,אבלגביד'חטאיםדלאכתיבלארבויולאמיעוט ,נשארת הסברא

מקובצת )אות כב( הביא גירסת הגמ' בפסחים )כז ,(.דאכל ג' מאות עגלים

דבין עשיר בין עני ששינו לא יצאו ,ולא קשיא ממתניתין דנגעים ,דהתם

ושותהג'מאותגרביייןואוכלארבעיםסאהגוזלותבקינוחסעודה.ופירש

במצורעאיירידרביקרא"תורת".

רש"י בפסחים )שם( בד"ה שלש מאות עגלים ,שהיה מגדל בביתו כהנים

יא(גמ' ,ולילף מינה אמר קרא הוא אבל מטמא מקדש עשיר וכו' .כתב

הרבה.וביארהערוךלנר )הכא(,משוםדאי אפשרשיאכלבעצמוכן.אמנם

המצפהאיתן ,דלמאןדאמרדאףבמטמאמקדשעשירשהביאקרבןענילא

הקשה ,דלא משמע כן ,דלשון "שהיה אוכל" משמע שהיה אוכל בעצמו.

יצא,איצטריךהאי"הוא"לכדדרשינןבערכין)יז(.לרביולרבנן.עייןשם.

ועוד,למההכריזשימלאכריסומקדשישמים,כיוןשהואלאאכלהרבה,רק

יב(מתני',כבשיםקודמיןאתהעזיםבכלמקוםוכו' .ביארהערוךלנר ,דהא

על ידי בני ביתו ,ומאי רבותא שלא נמצא נותר .וכתב ,דלולי פירוש רש"י

דנקט"בכלמקום" אףדישמקוםאחדדאינוכן ,וכדתנן.משוםדבכלמקום

היה מפרש ,דהיה אוכל בעצמו כן ,ולא ביום אחד קאמר ,אלא בכל שנה,

דאייריבזכרים,הכבשיםקודמיןלעזים,והתםדקדמיעזיםלכבשיםבנקבות

ומשוםשמגיעלחשבוןשאכלכמעטעגלליום,היומבזיןאותושהוארעבתן,

איירי,ומכלמקוםשפירילפינןמינהדשקוליןהם,דמדשויןלעניןנקבותהוא

ועלכןהכריזועליושהואלשםשמים.

הדין לגבי זכרים .וכן גבי תורים ובני יונה ,אף דבמקום אחד קודם בן יונה



לתור ,כדמפרש .נקט הכי ,משום דבתורים רבים לעולם קדמי תורין ,ומכל

דףכחע"ב

מקום מדקודם בן יונה יחיד ושמעינן דהיחידים שקולים ,ילפינן מינה אף

יט(גמ',בקינוחסעודה.פירשרש"יבד"הבקינוחסעודה,לאחראכילתו.עיין

לרבים .וכן גבי אב ואם ,אף דקדימת האב לאם הוא "בכיבוד" ,ואם לאב

מה שהבאנו באות הקודמת מרש"י בפסחים ,ומה שכתב עליו הערוך לנר.

"במורא",ילפינןמהדדידשקולין.ועייןבאותיד.

וכתבהערוךלנרדהכאמשמעותלשוןרש"י,שהואבעצמואכל.ואףדהתם

יג(מתני' ,מלמד ששניהם שקולים .היינו לענין שיכול להביא לנדרו מאיזה

הגירסא ג' מאות עגלים ומשום הכי הוא דפירש דהיו לו בני בית כהנים,

שירצה כדפירש רש"י בד"ה יכול ,אבל לענין סדר הקרבתו ,דבאים שניים

הכא נמי צריך לומר כך אלא שקיצר ,וכן צריך לומר "ארבעים סאה" ,ולא

להקריב,אחדכשבהואחדשעירה,פליגיתנאיבהוריות)יג,(.אםכבשקודם

ארבע.

משום דנתרבה באליה ,או שעירה משום שנתרבתה בעבודת כוכבים .ועיין

כ(גמ' ,הכנס אלישמע בן פיכאי] .עיין בשיטה מקובצת )אות א( דגורס

בערוךלנר.

"ישמעאל" והוא על פי הגמ' בפסחים )נז .[(.הקשה המהרש"א )חידושי

יד(מתני',תלמודלומראישאמוואביותיראומלמד ששניהםשקולים.כתב

אגדות(בפסחים )שם(,אמאילאצווחההעזרהגםעלשארהכהניםגדולים

הבארשבע,דאיןלהקשותדקראקמאאייריבכבודוהאיקראבמורא.משום

הכשריםשהיובביתשני.וכתבהערוךלנר )הכא(,דכיוןדבניביתוהיובעלי

דכבודומוראשויןכדאיתאבקידושין )לא.(.ועייןבערוךלנר ]שהובאבאות

זרוע כמו שפירש רש"י )שם( ד"ה ישמעאל בן פיאבי ,צווחה עליו העזרה

יד

çë óã úåúéøë úëñî
á"òùúä ïñéð ãë
שהואכשרולאהיהכמותם.ועייןבחידושיהחתםסופר)שם(שהוסיףשלכך

מאמרזהכאן,לומרדיששכרבןברקאיאםהיהתלמידחכםושונהמתניתין

כתב "תלמידו של פינחס" ,דלא החניף לרשעים במעשה זמרי והרג נשיא

דכבשיםועזיםשויםלארקשהיהמציל אתעצמומגזירתהמלךאלאהיה

מישראל ,וגם ישמעאל בן פיאכי לא היה חנפן כבני משפחתו .עוד כתב,

גם מטיל שלום בין המלך והמלכה ,לומר דלא פליגי ,משום דתרוייהו

דדוקא עליו צווחה העזרה ,משום שהיו בו כל מעלות הכהן הגדול ,צדיק

מובחרים].אמנםבפסחים)נז(:לאמסיימילהאמילתא[.

וחכם ועשיר ,דעליו תנן בסוטה )מט ,(.משמת ישמעאל בן פיאבי בטל זיו

כח(גמ' ,תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם .העיר הכתר ישועה בשם

הכהונה.וכןכתבהבןיהוידע)בפסחיםשם(.

האפיקי יהודא )ח"ר דרוש ט בע"נ אות י"א( ,מה שייך לשון "ריבוי" על

כא(גמ',הוהכריךשיראיעלידיהוהוהעבידעבודה.פירשרש"יד"הכריך

שלום ,והוי ליה למימר "מביאים" .וביאר ,ד"מרבים" מתפרש אאיכות

ידיהבשיראי,כדישלאילכלךידיובדםובשר,ובפסחים)נז(.ד"הכריךידיה

בחשיבות וגדלות ,וכלשון הרמב"ם )פ"ד מכלי המקדש הי"ב( ,דכהן גדול

בשיראי פירש משום חציצה .וכן נראה מדברי התוס' בזבחים )כד (.ד"ה

מרביןאותובבגדיכהונהגדולה,דפירוש דמרביןמגדילין ,דבענייניחולאינו

הואיל,שהקשו,דהכאמשמעדהויחציצה,ובסוכה)לז(.אמרינן,דלקיחהעל

מרבה ומחשיב השלום אחר המחלוקת שיהא טוב יותר מקודם המחלוקת,

ידידבראחרשמהלקיחה.ותירצו,דהכאשכורךידיובסודרחשיבחציצה,

אבל בענייני התורה כשיש מחלוקת ונראה בתחילה לאחד שסותר דעת

ולאדמילהתםדשמהלקיחה,משוםדהתםכורךהסודרעלהלולב.והתוס'

חבירו ,אך לאחר מיכן הודה לו שהצדק אתו ,חשיב יותר בירור מאם לא

בסוכה)שם(ד"הדבעינאלקיחהתמהתירצו,דדוקאהיכאשלוקחדרךכבוד

היה מחלוקת כלל תחילה ,והיינו "מרבים" ,מחשיבים ומגדילים השלום.

אמרינןדשמהלקיחה,אבלהכאדלקחדרךבזיוןלאאמרינןהכי.ועייןשם

ועיין עוד בדרשות חתם סופר )ח"א דף קפג ד"ה כן .וח"א דף ג ד"ה ת"ח(.

שתירצו עוד ,דנענש רק משום דביזה קדשי שמים ובאמת לא הוי חציצה.

והערוך לנר יבמות )קכב (:ביאר ,דלא די במה שהתלמיד חכם מביא שלום

ועייןבאותהבאהובאותשלאחריה.

עלעצמועלידילמודו,ולאחריםעלידיהוראתו,אלאנוסףבמהשגורםגם

כב(גמ',שם.עייןבאותהקודמתבפירושרש"ידהכאודפסחים.וכתבהבאר

לאחריםשבאיםלידישלום ,דהיינוהעשיריםשאינםעצמםבניתורהאבל

שבע,דאיכאנמימשוםיתורבגדים,דמסתמאכיוןשכרךידיובזהכדישלא

מחזיקיםללומדיתורה ,גםלהםיששלוםשכרלפעולתם,וזהמרביםשלום

יתלכלך ]כרש"י בפסחים[ ,הוה בשיראי שלש על שלש ,והווי יתור בגדים,

שעל ידי לימודם זוכים גם העשירים שאינם בעצמם למודי ד' ,אבל הם

כדאיתאבזבחים )יט(.עייןשם.וכתב,דצריךלגרוס",ומחללקדשישמים",

אוהבי תורה לשלום .עוד ביאר המשך הדברים כפי הגמ' בברכות )סד(.

ולא "מבזה" ,דאיכא בהכי נמי משום חילול עבודה .וכן לפירוש רש"י

"שלום רב לאוהבי תורתיך וכו' שלום בחילך שלוה בארמנותיך" ,משום

דפסחים.ועייןבערוךלנרשהשיגעלהבארשבע.

דמדברמהעשיריםשישלהםחיל,דהיינועושרוגםארמונות,וכשהםאוהבי

כג(גמ',שם.הקשההערוךלנר ,לפימהשפירשרש"יבפסחים )הובאבאות

תורהישלהםשלום,ועייןשםשהאריך.

הקודמתושלפניה(דישכאןמשוםחציצה,איךלאמיחובואחיוהכהנים.

כט(גמ' ורבשלוםבניך .העיר הערוךלנר )יבמותקכב (:שד'מסכתותבש"ס

ותירץ ,לפי מה שתירצו התוס' בסוכה ,דדוקא הכא דלקח דרך בזיון הוי

נסתיימובמאמרזה,ברכות,יבמות,נזיר,וכריתות].ועייןבמהרש"א)חידושי

חציצה,אבלבלוקחדרךכבודלקיחהעלידידבראחרשמהלקיחה,ולפיזה

אגדותשם([.וביאר ,שמצאומסדריהש"סרמזלזהבכפלבניךבפסוק ,דהוי

יש לומר ,דהכהנים סברו דכריך דרך כבוד ואין בזה חציצה ,אבל יודע

ליה לסיים ורב שלומם ולא לכפול בניך ,ולכן אמרו דבניך מרמז על ד'

מחשבות יודע שכיונתו היתה לבזות קדשי שמים ,ואף מחללם בכך משום

מסכתות אילו ,שר"ת שלהם "בניך" ברכות נזיר יבמות כריתות ,ושענינם

חציצה.

תועלת השלום ,וענין השלום לד' ענינים ,א .שלום בין הקדוש ברוך הוא

כד(גמ' ,אמרו נישייליה ליששכר איש כפר ברקאי דכהן גדול הוא .הקשה

לאדם ,ב .ביןאדםלחבירו ,ג .ביןאישלאשתו ,ד .ביןגוףלנשמה .וברכות

הבן יהוידע בפסחים )נז ,(.וכי לא יכלו לשאול מן השרים והעשירים

שענינה מדיני קריאת שמע תפלה וברכות להתאחד האדם עם בוראו בכל

הנמצאיםלפניהם,דודאימזדמןלהםשאוכליםפעמיםבשרגדייםופעמים

עניניחייו,הואעניןהשלוםשביןהקדושברוךהואלאדם.ויבמות,הואענין

בשרכבשים.ותירץ,דודאיגםהמלךהיהמודהדבשרכבשיםעדיףמגדיים,

שלוםשביןאדםלחבירו,ועלפיכוונתהיבוםשהואלהקיםלאחיושם,אשר

אלא עיקר מחלוקתם היתה ,אם שייך שיזדמן בגדיים בשר שמן וטוב יותר

על כן נקרא חסד עם החיים ועם המתים .ונזיר ,הוא ענין שלום שבין איש

מבשרכבשים,ולכךהוצרכולשאולמהכהן,דהקרבנותשבאיןלפניוהםמן

לאשתו ,וכדאמרינן למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה שמי שרואה

השמניםוהמובחריםויודעגםבשמניםמהטוביותר.

סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין ,שגורם זנות ועושה פירוד בין איש

כה(גמ',הואילואחויבידיהקוצולידיהדימינאוכו'קציוהלידיהדשמאלא

לאשתו .וכריתות ,עניני שלום שבין גוף ונשמה ,שענין כרת הוא ,שתועלת

שמעמלכאאמרליקצונמילידיהדימינא.ביארהמהרש"א)חידושיאגדות(

המצות בעולם הזה ליתן קיום לנפש הבהמי שבגוף ,לבל יכלה גם אחר

בפסחים )נז ,(.דקיבל עונשו מדה כנגד מדה ,משום דכרך שיראי על ידיה

הפרד רוח החיים ממנו ,ושיהיה קישור תמידי בין הנפש השוכן בארץ,

בשעתעבודה,ועבודה בידימין.ומה שלבסוףקצצואףידהשמאלית,ביאר

ובפרטעלהקבר,וביןהרוחאשרמשכןכבודובגןעדןהתחתון,וביןהנשמה

הבן יהוידע )שם( ,משום דכרך השיראי קודם העבודה ביד שמאלו על יד

אשר משכנה בגן עדן העליון ,אשר על כן מתפללים על הקברים ,ועל ידי

ימינו ,וכיוןדידשמאלקדמהבעבירההיאנקצצהתחילהואחרכךידימין

קישור זה ישוב לעת התחייה הרוח אל הגוף ויחיו יחדיו ,אבל כשיחטא

שעבדבה.

האדםבעבירהשחייבכרת,אזנכרתהנפשמןרוחונשמה,כדכתיבגביכרת

כו(רש"יד"הואםכבש,היינוקראדמתניתיןוכו'דכתיבלעילמיניהשעירת

"ונכרתההנפשההיא",ועלידיזהלאבלבדשכלימיחייועלהארץאיןעוד

עזים לחטאת .אמנם בפסחים )נז (:פירש רש"י ד"ה או כבש או עז ,דקאי

קשור בין נפשו הבהמיות ונשמתו האלקי ,אלא גם אין לו תקוה שיקום

אקרא דשלמים ,וחזינן ,מדלא הראה הכתוב רמז מובחר בזה מזה שמעת

בתחיית המתים ויאבד נצח ,ולכן ענין מסכת כריתות היא השלום הרביעי

מינהדשניהןשוין.ולפיזהלאקאיעלהמאמררבישמעוןבמתניתין,דמצינו

לעשות שלום בין גוף ונשמה בעולם הזה ובעולם הבא ,שישמר האדם

בכל מקום כבשים קודמין לעזים ,דכאן כתבתם התורה בלשון דמשמע

מאותן עבירות שחייב כרת עליהם ,ושגורמין פירוד ביניהם ,ואם חטא איך

דשויםנינהו.

יביא קרבן וישוב מחטאו למען ישוב ויאור בקרב נפשו נשמתו נר ד' .ועיין

כז(גמ' ,תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם .ביאר הערוך לנר ,דהביא

עודבמנחםשלמהונרתמיד.

טו
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ל(גמ',שנאמרוכלבניךלמודיה'ורבשלוםבניךאלתקריבניךאלאבוניך.

השפת אמת ,דהשתא שינויא דגמ' אינו מטעם "אם עלו לא ירדו" ,אלא

כן גורס הבאר שבע על פי הגמ' בברכות )סד (.ועיין ביפה עיניים שהביא

מטעמאאחרינא,דלקמן )יב(.מקשההגמ' אעולא" ,וכיקדושהשבהןלהיכן

מהירושלמי בברכות )פ"ט ( דלא גרסינן לה ,וביאר ,דלא בעינן לפרושי

הלכה" ,ולא משני עלה מידי ,ואם כן יש לומר ,דהטעם ,דעיקר קדושת

דאיירי בתלמידי חכמים דמשמע כבר מרישא דקרא ,דכתיב" ,וכל בניך

הקרבן בשעת שחיטה ,ואף דמועלין גם קודם שחיטה ,היינו משום דמיוחד

למודיה'".

לשחיטת קדשים ,אבל כשמתו אגלאי מילתא דלא נגמרה הקדושה .ואף
דפשיטא דכשמעל בה ואחר כך מתה ,דחייב ,היינו משום דבשעת מעילתו



היה עומדלשחוט ,אבלכשמתבטלה הקדושה ,ומשוםהכי כשנשחטלשם

הדרךעלךהמביאאשם

קדשים אף דנעשה בפסול ,כיון דראוי לקדשים קלים שפיר אמרינן קדושה

וסליקאלהמסכתכריתות.

שבהםלהיכןהלכה ,ולאהויכקדשיםשמתו] .ואף דלהלןפירש רש"יבד"ה



חוץלזמנן ,דלאפרכינןמשחטןבלילה ,משוםדלילהלאו מחוסרזמןהוא,

מסכתמעילה
דףבע"א

דודאיטעמאמשום"אםעלולאירדו".מכלמקוםבתירוץהגמ'אחוץלזמנן

א(מתני' ,ושקבלו פסולין וזרקו את דמה .לקמן )ה (:איתא דפסול דטמא

וחוץלמקומןמשמעקצתברש"י,דאכתיאינומהאיטעמא ,מדלאזכרכלל

עושה שיריים ,כלומר דאם קיבל טמא את הדם אי אפשר לתקן על ידי

להאי טעמא[ .עוד הקשה בשיעורי הגרי"ד )שהובא בספר זכרון "ישורון"

שיחזור הכשר ויקבל ויזרוק .ושאר פסולין שקיבלו וזרקו את הדם אינם

חלק ח( ,דאכתי לא אתי שפיר לטעמא ד"אם עלו לא ירדו" אלא מה

עושים שיריים ואפשר לתקן בקבלת וזריקת כשר .וכתב הרמב"ם בפירוש

שמועלין באימורין ,אבל לא על הבשר ,והרי קדשי קדשים ששחטן בדרום

המשניות)מעילהפ"אה"א(,דהאדקתניבמתניתיןושקבלופסוליןוזרקואת

מועליןאףבבשרדידהו,ואמאי,האלאשייךביהדינאד"אםעלהלאירד".

דמה ,היינושניהםביחדדתרוייהועשוהפסולין.וביאר]לפיהגהתהחקנתן

ומשום הכי ביאר ,דמאי דאמרינן טעמא ד"אם עלה לא ירד" אינו הטעם

שם[ ,דאי איירי שרק קבלו הפסולין ,דהיינו אפילו בפסול טמא דעושה

דמועליןבהם,אלאדכיוןדאםעלולאירדוחזינןדאינופסולגמורדקדשים,

שיריים ,אבל את הזריקה עשה כשר ,יש לו תקנה על ידי שיחזור הכשר

אלא פסול צדדי ,ומשום הכי לא הוו כקדשים שמתו ,ומועלין בהם .ואף

ויקבל ויזרוק .וביאר החק נתן ,דהיינו כמו שכתב הראב"ד )בפ"א מפסולי

השיטהמקובצתכיוןלכך.אמנםעיין במהשביאר בשו"תחתםסופר )אורח

המוקדשין הכ"ח( .וכתב הכסף משנה )שם( .דאף הרמב"ם סובר כן ,ועיין

חיים סימן קפ( .ומשמע קצת מדבריו ,דאם עלה לא ירד ,הוא סיבה וטעם,

באותג.

דמשום הכי יש מעילה .וכן משמע קצת ברש"י כריתות )כג (.ד"ה אכילה

ב(רש"יד"הוכןאםשחטבלילהוזרקביום,והאיכל דכןהואוכו'וזוואין

גסה].ועייןמהשכתבנושםבאותי[.

צריךלומרזו].ועייןבתוס'ד"השחטןבדרום ,דצריךלגרוסבהיפךואזהוא

ו(גמ' ,שם .לקמן )עמוד ב( אמר רבה דנשחטו בדרום אם עלו ירדו ,אפילו

לא זו אף זו[ .וכתב הרש"ש ,דיש לומר דרבותא דהאי בבא ,במה שלא

לרבישמעוןדאיתליהבנשחטהבלילהאםעלתהלא תרד,ואמרינןהתם,

מועילה הזריקה להוציאם מידי מעילה] ,וכמו שהקשו התוס' ד"ה פשיטא.

דלדבריו ,המעילה היא רק מדרבנן ,דכיון דלא ראויים למזבח אין בהם

ועייןשםבשיטהמקובצת )אותלח([,ורבותאטפיבגוונא שכשריותר ,כגון

מעילה מדאורייתא .וכתב הקרן אורה )הכא( ,דבנשחטה בלילה ,אף לרבי

ששחטבלילהוזרקביום.וכתבעוד,דגםתוס'ד"השחטןבדרוםכוונוליישב

יהודה דאית ליה )בזבחים פד (.דאם עלתה תרד ,מכל מקום ימעלו בה

כן,וצריךלגרוסבסוףדבריהם",ועודישלומר"וכו',הכתובבסוה"דדד"ה

מדאורייתא,ולאוכמהדחנקינוןדמי ,והאדאםעלוירדו ,משוםג'מיעוטים

פשיטא.

דאית ליה התם ,אבל מעילה איכא מן התורה .ועיין מה שכתבנו לקמן

ג(רש"יד"הושקבלופסוליןוזרקואתדמה ,בטמאיןמיירי.עייןמהשכתבנו

)עמודב'אותיג(מהכסףמשנה.

באות א' .אמנם ברש"י להלן ד"ה ושקבלו פסולין ]שנדפס לקמן )ד(:

ז(תוס' ד"ה פשיטא ,בסוה"ד ,ועוד יש לומר דלפי מה שפירש מורי ניחא

והעתיקוהו כאן[ ,כתב ,דאיירי אף בבעלי מומין .ותמה הברכת הזבח ,הא

שפיר.כתבהחקנתן ,דהיינו התירוץהשנילהלןבתוס'ד"החוץלזמנו .אכן

שארפסוליןאיןעושיםשיריים,ואםכןאיכאתקנה ,ואמאיתנןדלא יצאו

הקשה ,דכן תירצו בתירוץ הראשון דפשיטא שאין הזריקה מוציאה מידי

מידימעילה.ועייןבצאןקדשיםשמחברהדיבוריםברש"י.ובמהשמיישב.

מעילהכיוןדפסולההיא.וביאר,דלתירוץהשניאמרינןלהאי סבראבדברי

ד(גמ' ,קדשי קדשים ששחטן בדרום פשיטא .הקשה התקנת עזרא ,מאי

המקשן כדלהלן .והרש"ש כתב ,דתיבות אלו שייכים לתוס' הקודם ד"ה

פשיטותא ,דלקמן )עמוד ב( אמרינן דלרבה דאם עלה לא ירד אפילו לרבי

שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון ,שהביאו משום ר"י לשבש הספרים דשחט

שמעון ,מעילה דקתני הכא היינו מדרבנן ,דמדאורייתא ליכא מעילה כיון

ביוםוזרקבלילהגרסינןבסיפא ,דהואחידושיותר,והשתאכתבודהחידוש

דלא חזי למזבח כלל ,ולרב יוסף נמי אשמועינן דאם עלו לא ירדו ,דמשום

בהא דהזריקה אינה מועילה להוציא מידי מעילה ,אף דמהניא למיקבע

הכי מועלין מדאורייתא .וביאר ,דלרב יוסף פריך ]וכמו כן כתב השיטה

בפיגולכמושביארולהלןבד"החוץלזמנו]בנמשךלעמודב'[.,

מקובצת )אות י( דהצריכותות דקעביד להלן )בגמ'( היינו אליבא דרב יוסף,

ח(רש"יד"החוץלזמנווחוץלמקומולא מיחזו,בתוה"ד,ושחט בלילהוזרק

עייןשם[,והמקשןעדייןלאידעמסברתרבהדכמאןדחנקינוןדמי ,ומשום

בלילה דין הוא דמועלין דלילה לאו מחוסר זמן הוא .כתב השפת אמת,

הכי פריך פשיטא ,דמהיכי תיתי דלא למעול בהן ,ומשני ,משום דסלקא

דודאי כוונת רש"י הוא מצד אם עלה לא ירד ,דמשום הכי יהיה מעילה,

דעתךדכמאןדחנקינהודמי,כמושסבררבהבאמת.

]דמהאי טעמא מפרשינן בזבחים )פד (:דאם עלה לא ירד[] ,אמנם עיין מה

ה(גמ' ,נהי דאינו ראוי לקדשי קדשים ראוי הוא לקדשים קלים .הקשה

שנתבארבאותה,ולפיזהאכתיאיןהכרחלכךעדסוףהסוגיא[.

בשיטהמקובצת )אותה(סוףסוףלאחזילקדשיקדשיםואינוראוילמזבח



ואמאי מועלים ,וביאר משום ד"אם עלו לא ירדו" .אמנם בגמ' אכתי לא

דףבע"ב

אמרינן להאי טעמא ,אלא להלן בהמשך הסוגיא .וגם להלן דמשני אחוץ

ט(גמ' ,איבעיא להו אם עלו מהו שירדו .עיין בתוס' ד"ה עלו מהו שירדו,

לזמנןוחוץלמקומן ,הואילומרציןלפיגולן ,לאאמרינןמשום"אםעלהלא

דהספקדוקאאשחטןבדרום,דאילוחוץלזמנווחוץלמקומומפורשבזבחים

ירד"].וגםברש"יד"ההואילומרציןלפגולן לאפירש מהאיטעמא[.וכתב

דאםעלולאירדו,וכןשחטהבלילהפליגיבהלהדיארבי שמעוןורבנן.וכן

טז

á óã äìéòî úëñî
á"òùúä ïñéð äë
כתב בפירוש קדמון השני )שבהוצאת הר"ר אברהם סופר( ,ובהגהות )שם(

כיון דשחטן בדרום כמאן דחנקינון .עיין בתוס' ד"ה ורבה אמר לך מה

דקדק מרש"י ד"ה איבעיא להו בסוה"ד ,מתיבת "כו'" דקאי אכולהו .אמנם

שביארו בשם ר"י ,דבנמלקה שלא במקומה לרבי יהודה אם עלתה תרד.

בכתבידליתאלתיבת"כו'".

אמנם עיין ברש"י לקמן )ג (.ד"ה וכל שלא היה פסולו בקודש ,בסוה"ד,

י(גמ',אליבאדרבייהודהכוליעלמאלאפליגידאםעלוירדו.פירשרש"י

שביאר הגריעותא דשחטן בדרום משום דתחלת עבודה היא .ולפי זה

ד"ה אליבא דרבי יהודה ,דממעט מג' מיעוטים ,נשפך דמה ויצא דמה

לכאורה יש לפרש כאן ,דהכי קאמר ,בניתנין שלא במקומן לא תרד לרבי

ונשחטה בלילה ,הכי נמי אם עלו ירדו .אמנם לא מבואר היכי שמעינן

שמעון ,משום דלא שני בתחלת עבודה ,אבל בשחטן או קבל דמן בדרום,

מינייהו דהוא הדין בשחטן בדרום .ועיין בתוס' ד"ה אליבא דרבי יהודה

דשניבתחלתעבודה,תרד).ש.א.[(.

שביארודאםבנשחטהבלילהאםעלתהתרד ,כל שכןבפסולדדרוםדפסול

יג(גמ',מאימועליןבהןמדרבנן.כןפסקהרמב"ם)פ"גממעילהה"א(.וכתב

מקום חמור מפסול הזמן וכן  שיטתם להלן בתוס' ד"ה ורבה אמר .אמנם

הכסף משנה ,דאף דלא אמרינן הכי אלא לרבה ,ולקמן )ג (.איתותב ,ולרב

בזבחים )פד(.ד"הפרטתירצו ,דכיהיכידממעטג'דבריםמג'מיעוטים ,הכי

יוסף לכאורה המעילה מדאורייתא ,מכלמקום לא פליגי אלא אליבא דרבי

נמיאיתליהמיעוטנוסףכדדרשינן)שםלו(.לנשחטהבדרום"מכלדבררע",

שמעון ,אבל לרבי יהודה לכולי עלמא תרד ,אם כן מאי מועלין מדרבנן.

ומינה פשיטא לן בסוגיין דלרבי יהודה אם עלתה תרד .עוד תירצו ,דשחטן

]אמנםעייןבקרןאורהלעיל)עמודא(שלאכתבכן[.

בדרום]לרבייהודה[הוויכשחטןבחוץ,דלכוליעלמאאםעלתהתרד.

יד(גמ' ,מתו נמי תנינא וכו' ,סלקא דעתך אמינא וכו' .כתב החק נתן,

יא(גמ',שם.הרמב"ם)פ"גמפסוליהמוקדשיןה"ז(פסק,דבשחטןבדרוםאם

דגירסתרש"י,מתונמיוכו'כיוןדנהנהכלשהואמעל,טעמאדחטאתאבל

עלה לא ירד .והקשה הכסף משנה ,מהא דפסק )שם ה"ו( כרבי יהודה

שאר קדשים שמתו לא מעל .אמר לך עולא הוא הדין שאר קדשים ומאי

דנשחטהבלילהתרד,ובסוגייןאמרינןדלרבייהודהודאידהואהדיןנשחטה

שנאדנקטחטאת,דסלקאדעתךאמינאחטאתהואילולכפרהאתיאבדילי

בדרום דאם עלתה תרד .וכתב המהר"י קורקוס )שם( ,דתיובתא דמותבינן

מינה ולית בה מעילה ,קמשמע לן .ובספר משנת רבי יעקב הקשה לגירסת

לרבה לקמן )ג ,(.דתנן התם ]לפי מאי דדייקינן[ ,דאם עלו לא ירדו ,מהא

רש"י ,מהיכי תיתי לדיוקי דהא דקתני חטאת הוי בדוקא ,הא ברישא נמי

קשיאנמילמאידאמרינןדאליבאדרבייהודהודאידתרד,דהאדוחק לומר,

קתני הנהנה מן החטאת כשהיא חיה ,והתם ודאי חטאת לאו דוקא ,אלא

דלרביוסףניחאואליבאדרבישמעון,משוםדכלהנימתניתיןכרבישמעון

חטאת וכל דדמי לה ,דהיינו קדשי קדשים .ועיין בדבריו שהאריך ,ובסוף

אתיולאכרבייהודה.ועוד,דהלכהכרבייהודה.ומכאןיצאלרמב"םדהא

דבריו כתב ,דנראה דקושיא ותירוץ זה הוא הוספת התלמידים ,ולא גרסינן

דאמרינןתיובתא,הוינמילהאדאמרינןדאליבאדרבייהודהכוליעלמאלא

להבגמ'.

פליגי .והלחם משנה )שם( כתב דסוגיות חלוקות בכך ,והא דאיתא בזבחים

טו(רש"י ד"ה כשהיא חיה ,בתוה"ד ,דכיון דקדושת דמים היא לא מעל עד

)כז (:דמודה רבי יהודה בניתנים למעלה שנתנן למטה דלא ירדו ,פליגא,

שיחסר וכו' אבל כל שאינו עומד לדמים כגון כוס של זהב וכו' אף על פי

דהוא הדין בנשחטו בדרום .ועיין בקרן אורה שדחה דבריו ,ותירץ ,דהתוס'

שלא חסרו מעל .כתב בגליון מהרש"א ,דלשונו קשה ,דלקמן )יט (.בד"ה

בזבחים)פד(.ד"הפרטביארודהאדמודהרבייהודהבנשחטובדרום,משום

מכדי,מבוארדהחילוקאינוביןעומדלדמיואולא,אלאדדברשישבופגם

דדרשינן )שם לו (.מ"כל דבר רע" ,והרי בגמ' שם איתא דתרי תנאי פליגי

לא מעל עד שיפגום ,וכוס של זהב לא קאי לאיפגומי ,ולכך מעל אף בלא

אליבאדרבייהודה ,ואיכאלמאןדאמרדלאלקיאשחיטתדרום,והרמב"ם

פגם.

נראהדפסק כותיה,מדלאחשיבבמניןהלאויןשחיטתדרום,ואםכןליכא

טז(בא"ד )בנמשך לדף ג ,(.כגון עולה ואשם ושלמי ציבור משום דלאו

מיעוטא,ומשוםהכילאפסקדירד.

לכפרה אתו .וכן איתא בפירוש רבינו גרשום .ותמה התקנת עזרא ,דאשם

יב(]גמ' ,ורבה אמר לך עד כאן לא קאמר רבי שמעון אלא וכו' אבל הכא

ודאילכפרהאתי.
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