
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  גדף מסכת סוטה  – בסמסכת נזיר דף     .ח"אייר התשס' זט, ד"בס

  
  א" עבס דף
ערכיןהאיתקשמכדילילמהבערכיןבערכךנדריפליאכיאיש',גמ)א

וכו יפליא"ד'התוס.'לנדרים כי איש הקודם(ה דפרכינן,פירשו,)בעמוד

נערכים דגוים דסבר מקובצתוהקשה.למאן למילף,השיטה מצינן היאך

נערכין לנדרים,דנכרים דערכין נודריןה,מהיקשא אלא שייך לא בנדרים ,א

נידרין הגריותירץ.ולא דמים,ז"בחידושי מנדרי פריך דהוקשודהמקשן

בערכך"ד,.)ב(בערכיןוכדאיתא[,לערכין אינובדמיםשאינווכל,כתיב"נדר

דמים,והוסיף].בערכין בנדרי איירינן כרחך נדרים,דעל בעינןלא,ממשדהא

נדריגופייהוכיןדער,לנדריםערכיןלהקיש השיטהאמנם.הקדשהוו

בשםמקובצת דגוים,חיצוניותתוספותביאר מקרא דמרבי למאן אף דפרכינן

[מעריכין בגמ. לקמן כן מוכח דעכו',ולכאורה דאמר למאן הניחא ם"דאמרה

דפליג,מעריכין למאן דתרוייהו,ופרכה אליבא מיירי השתא דעד .ומשמע

 .)].ג.ר(
כוכביםסמוךמופלאלאיתויי',גמ)ב דעובד חינוךהמנחתהקשה.לאיש

דאמרינן,כתב)'אפרטז"טכלל(ש"הראת"דבשו,)יזאותכומצוה( דהא

ב"יעדוקטנה,שערותשתיוהבאתשנהג"יעדהויישראלדקטן.)מה(בנדה

כתב.שיעוריןבכללהוא,שערותושתישנים ממלכיםט"פ(ם"הרמבוהא

נח,נחלבניולאלישראלנאמרודשיעורין,)י"ה בבני בעינן אמאי כן אם

דמופלא שנדר,לריבויא כגדול נדרו מהני שפיר אות(והביא.הא קץ מצוה

כן)'ח הקשה סופר"בשושכבר חתם זו,שיז,ד"יו(ת קושיא שהביא שם ועיין

מאהבהבשם אינן,ותירץ,)תשובה וערכין נחדנדרים בני אלא,ממצוות

כישראלדאשמועינ ונודבים נודרים נח דבני קרא מנייהו.ן דילפינן הוו,וכיון

ב הבאת דבעו לאיש,שערות'כישראל הסמוך מופלא למילף לריבויא  .ובעינן
.להפלותיודעאינוהואדגדולגבעלדאףגדולכוכביםעובדלאיתויי',גמ)ג

למלךכתב הי"פ(המשנה מערכין בד"רשדמדברי,)א"א רב"י אמר אדאה

סבר,מבואר אדא אינו,דרב להפלות יודע שאינו גדול גוי עלמא דלכולי

דעכו.מעריך דאמר דלמאן מעריכין"אלא מ,ם בנדרים"איש"ילפינן דכתיב

מעריכין יפליא"ומ,דגוים להפלות"כי דיודע דבעי נמי.ילפינן כי"דמ,אי איש

לתרוייהו"יפליא מעריך,ילפינן להפלות היודע דגויםומ.דגוי דסבר אן

מ יליף דעכו"איש"נערכין נערכין"דנדרים ד,ם מקרא ישראל"וממעט ,"בני

מעריכין יפליא"ומ.דאינם כי ידע"איש דלא מאן אלא נתמעט דלא יליף

מעריך,להפלות להפלות היודע .אבל

דאמר"ד'תוס)ד למאן הניחא ראוישאינוכוכביםעובדאבל,ד"בסוה,ה

שדהכתב.למעוטישייךלאיחלבללכלללבא דבירושלמי,המרומי

ה( ד,)א"בפירקין איסורא איכא אי אמוראי יחל"פליגי והמשנה.בגוי"בל

ה"פ(למלך ממלכים ד"י ודע"ז זרה'דמתוס,כתב)ה מנין"ד:)ה(בעבודה ה

יחל,מוכח בל איסור בגוי מילואיםו.דאיכא סק(כתבהאבני ב ,)ב"סימן

,להדיוטכמסירהלגבוהדאמירהאלא,יחלבלמשוםנחבבניליכאדודאי

חובקרבןלהביאשנדרוכיון עליה .מנכסיווגובין,גמורהוי

לאיתויי"ד'תוס)ה דאםלומרויש,ד"בסוה,)הראשון(גדולכוכביםעובדה

למלךהקשה.לנדריםעניןתנהולערכיןעניןאין מערכין"פ(המשנה א

כדמעיקר,)א"הי נימא הכי ד,אדאי יפליא"דמקרא הסמוך"כי מופלא מרבינן

לנדרים,לאיש ענין תנהו לערכין ענין אינו נודר,ואם לאיש סמוך .דמופלא

ענין,ותירץ אינו באם לקרא מוקמינן כרחך דעל טפי,דכיון מסתבר

להפלות יודע דאינו גוי דגוי,דממעטינן לאיש סמוך מופלא מרבינן ,ולא

בישראל .דליתיה

יפליא"ד'תוס)ו כי איש דהכאהספריםגירסתמיישבא"וריב,ד"בתוה,ה

"יפליאכי"ד,אורההקרןהקשה.קדרישפעמים'בדכתיביתיראיפליאוכי

אחרמיעוטליכאותו,לעילוכדאמרינןאחריתילדרשאאיצטריךדערכין

 .מיעוט
  

 ב"דף סב ע
נדרירמפואינואשתונדרימפרשהוא,מבנשיםבעבדיםחומר',מתני)ז

בד"רשכתב.עבדו חומר"י לרישא,ה מפרשא דמתניתין דכשמיפר,דסיפא

בטל,אשתונדרי .תתגרשאושתתאלמןלאחראףייןלשתותומותרת,הנדר

אינו משלים,עבדונדריאתמפראבל לחירות בפירושו.נזירותואתוכשיצא

סא(ש"הרא שהוא"ד.)לעיל אשמועינן,פירש,ה אףאשתודבנדרי,דבסיפא

בקיוםאחרנתרצהאם ואין,נדרהההפרה בטל .נזירותתורתעליההנדר

בעבד לשתותכפאואםאףאבל הרשהוצריך,ייןרבו אם הנדר את לקיים

שנשתחרר או (רבו הבאה. באות ).ועיין

מנזירות"פ(ם"הרמבכתב.שם',מתני)ח להןישועבדיםנשים,)ז"היב

אבל,הנדריםכשאררצהאםהאשהנזירותמיפרהבעלאווהאב,נזירות

נוהגאותוכפהלאואם,למתיםולהטמאלשתותאותולכוףלרבוישהעבד

שיכולמבעבדיםבנשיםדחומר,פירשם"דהרמב,אורההקרןוביאר.נזירות

כפיהאבל,עבדואתלכפות ליכא נדרהבאשתו להפר בעבדיםוחומר.ובעי

בעבדא,אשתונדרישמיפר,מבנשים .כפיהאלאהפרהלשוןליכאבל

ועיין(.ממנוזכותוובטלהלחירותיצאלעבדוהפרדאםאשמועינןובסיפא

הבאה ).באות

חומר"ד'תוס)ט יכוללאשובונתרצהמוחהבנזירותשאף,בעבדיםה

ש"כהראדכוונתם,אורההקרןביאר.דוקאחכםבהתרתאםכילהתיר

זלעילהמובא( דה,)'באות עבדו,וסיפואלא בנזירות נתרצה יכולאינו,דאי

לחזוריכולנתרצהאםדאפילודמסתבר,וכתב.חכםבהתרתאםכילהתיר

קיום,ולכפותו ליכא עבד דגבי דוקאואטו.נדרמשום לכפותו ביוםצריך

שעהלכפותודיכולובודאי,שמעו לקייםרשותלויתןוכשירצה,לפי

כתב.נזירותו שנדרד,המאיריוכן בשעה כפאו שלא בשעה,אף כופהו

.שירצה

בד"רשכתב.נזירותוומשליםלחירותיצא,לעבדוהפר',מתני)י חומר"י ,ה

.השאראתמשלים,רבובפניקצתמנהואם,כבתחילהומונהדמתחיל

יין,ש"הרשהקשה נזירות נהג שלא מיירי אי נפשך יעלו,ממה לא אמאי

ימים אינה,אותם יין שתיית נזירותהא בטומאה.סותרת נזהר לא הא,ואי

השאר את שישלים סגי ואמאי נזירותו ימי כופהו,ותירץ.סתר שרבו דבשעה

כלל נזיר דין לו ד,אין מקרא נפשו"וכדממעטינן על איסר אין,"לאסור ועבד
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לו קנויה כלל.נפשו נזיר דאינו נזירותו,ומשמע ימי סותר אינו כך .ומשום

בגוונא ייןואפילו נזירות נהג ולא איסורים בשאר נזירות הימים,דנהג אין

בהן נזיר היה דלא כיון לו (עולין הבאה. באות ).ועיין

מברטנורא"רפירש.שם',מתני)יא ולהטמא,ע יין לשתות שכפאו דמיירי

לחירות,למתים כשיצא נזירותו להשלים אמתוהקשה.דבעי דכיון,השפת

נזירותו ימי סותר במת יין,דנטמא לשתות שכפאו דמיירי כרחך .ועל

יעקב יח(והקהילות ה(דבירושלמי,כתב)סימן הכי)א"בפירקין ,פרכינן

טומאה,ומשנינן נזירות מנין דמשלים היינו נזירותו ז.דמשלים ימים'ומונה

בג טומאה'וז'ומזה קרבן טהרה,ומביא נזירות מונה כן ואשמועינן.ואחר

דנשתח דכיון נימא חדשהדלא בריה נעשה טומאה,רר נזירות הימנו .ופקעה

וכויצאלוקנויהשנפשובמינפשועלאיסרלאסור',גמ)יב בירושלמי.'עבד

ה( מדכתיב,)א"בפירקין לה את,"ראשועלאלקיונזרכי")ובמדבר(ילפינן

.אחראדוןלושישעבדיצא,אחראדוןלושאין

יעקבהקשה.ידובהרשותשאיןלאחריםלהרעיצא',גמ)יג סימן(הקהילות

עלי"דבאומרת,)יז תשמישך אף:)טו(בנדריםאמרינן"הנאת חל דהנדר

הבעל שעבוד הרעת ביה לרבו,ותירץ.דאית קנוי העבד וכשאוסר,דגוף

בנדר דרבו,עצמו לממונא לאחרים,מריע להרע רשות ליה גוף.ולית אבל

לו שמשועבד אלא לבעלה קנוי אינו ממוןו,האשה אוסרת אינה כשנודרת

השעבוד,אחרים גביית למניעת גורמת ולא,אלא לאחרים הרעה גרם והוי

ממש .הרעה

יצא"ד'תוס)יד .בידוהרשותשאיןדברעלחלהנזירותאלמא,ד"בתוה,ה

מדעסוי"הרהקשה מצוה,ש דבר על חלין נמי .).טז(בנדריםוכדתנן,דנדרים

נזירותירץ ה,השלמי לא בידודבנדר הרשות שאין בדבר חלות דנודר,וי

חפצא איסור דהוי כיון לכתחילה אחפצא.אפילו נפשיה אסר בנזירות ,אבל

לעשותו שמצווה בדבר נפשו לאסור רשאי .ואינו

דדוקא,דמשמע,אורההקרןכתב.קמפילגיבדשמואללימא',גמ)טו

דרישתהלא,שחרורגטצריךדאיןלשמואל דסברלמאבל.מאיר'אליבא אן

כיון,והקשה.ישתה,שחרורגטוצריךלחירותדיצא ואיןלחירותשיצאהא

ביהלאוהא,ישתהאמאי,לרבוקנויגופו עלאיסרלאסור"דדרשאשייכא

יבדלירושלמי,וכתב.'וכו"נפשו אות לעיל שפיר)שהובא דצריךדכיון,אתי

.אדוןלוישמיקרישחרורגט

,אורההקרןכתב.'וכומיהדרסוףסוףברסישתהדאמרמאן',גמ)טז

,והקשה.רבוכפיתבלאכשברחדפליגימשמע,)ט"היב"פ(ם"הרמבדמדברי

מותרוכשברח,רבובכפיתשלאלשתותאסורברחדכשלאשנאדמאי

משום,ישתהיוסי'דלר,כתב.)סאלעיל(המאיריאבל.כפיהבלאלשתות

דעת .כופהוהיהאצלוהיהשאםסהדידאנן,ככפאווהויעליורבודמסתמא

  
  א"דף סג ע

כתב.טמאהמערהפיעלצףמתונמצאבמערהלטבולירד',מתני)א

ישראל יט(התפארת אות צף,)בפירקין דוקא מונח,דלאו כשהמת אף אלא

קרקעיתם תחת משוקע ואינו התהום,במים טומאת צף.אינו ונקט

ט,לאשמועינן דשרץ צפה טומאה דספק טמא,הורדאף צף מת נקט.ספק וכן

לרבותא המערה פי מגע,על ספק הוי גוונא האי בכי שכן,דאפילו וכל

המערה בתוך עליו,כשנמצא האהיל .דבודאי

)ב"פסימןא"ח(ט"המהרי.לדברשרגלים'וכוטמאטמאשחזקת',מתני)ב

מכאן מטומאה.לאיסורמאיסורדמחזיקין,הוכיח נטהר ואפילוקמייתאדהא

ליהה מטמאינן משום,אחריתאטומאהמספיקאכי טהרתו את וסותר

יעקבוכתב.טמאטמאדחזקת טו(הקהילות ראיתו,)סימן לדחות פי,דיש על

רחצ(ח"הגרדברי סימן בטומאה,)סטנסיל טמא והיה מטומאה דהנטהר

משניהן,אחרת שיטהר עד טבילה לו עלתה כדמעיקרא,לא טמא והכא.והוי

א,נמי שבמערההא במת נטמא טמא,י ואכתי טבילה לו עלתה ,לא

דמעיקרא בטומאה דטמא בטומאה.דמחזקינן ליה דמחזקינן משום ולא

(חדשה להלן. הועיין .)אות

כיצד"ד'תוס)ג אות(א"הגרע'בתוסביאר.שרץטומאתבשביל,ה אמתניתין

טמא,)נב טמא דחזקת אמרינן מת בטומאת לי,דדוקא שרץ בטומאת כאאבל

לטבול דבידו כיון טומאה אמר"ד:)סד(לקמן'התוסוכדכתבו.חזקת ,ה

טומאה חזקת ליכא טבילה לטבול,דבחסרון דבידו לטבול.כיון בירד אבל

מת גילוח,מטומאת דמחוסר טומאה,כיון בחזקת .הוי

מנזירות"פ(ם"והרמב.טמאספיקוהיחידברשותטומאהדספק,ד"בא)ד ו

עדטמאהטמאוחזקת,לטומאהשהוחזקמפניכלהסתר",כתב)כ"ה

בחזקת,אורההקרןוביאר".שיטהר הוי ספקודאיטמאדלדעתו מחמת .ולא

משוקע"ד'תוס)ה לומרגדולשמטעם,ד"בתוה,ה בחזקתוהואהואיליש

ה"ש(שמעתתאהשבביאר.אצלוהתהוםטומאתהותרהלאמתטומאת

ליה,)ב"פ מטמאינן דמחז,דלא ודלאמשום לאיסור מאיסור ט"כהמהרייקין

ב( אות לעיל נטהר,)הובא דכשטבל דכיוןאלא.הראשונהמטומאתוכיון

רבותאהתהוםדטומאת הויא מת ביןמידיליכאהטומאותדבכל,גבי

דלא,התהוםלטומאתידועהטומאה באדםאלאההלכהנתחדשהמסתבר

.מתטומאתבחזקתהיהשלא

תנא"ד'תוס)ו מאן דכיון.אליעזר'לרביןלרבנןביןואתיא,ד"תוהב,ה

הוי,הפסחשנשחט כן .דמיכזרוקליזרקהעומדוכל,ליזרקעומדהדםאם

בפסח'דלר,אורההקרןכתב דמיירי לתרץ בעינן מיירילרבנןאבל,אליעזר

בנזיר בנודע,אף אפילו סותר כתבו.זריקהקודםשחיטהלאחרדאינו וכן

אמת.אלאה"ד.)פא(בפסחים'התוס עלוהשפת והלחםתמה משנה הכסף

הי"פ(משנה מנזירות בשם,)ז"ו בנודע',התוסשכתבו נזירותו סותר דנזיר

זריקה ב(א"והגר.קודם אות בפירקין נמי)אמשניות תליא,כתב דלרבנן

הדמים מן אחד בזריקת נזירותו,מילתא סותר נזרק שלא .וכל

בעי"ד'תוס)ז בטומאתאוידועהבטומאה,מלאתתוךאנטמחמארבה

ד"ורש.התהום בעי"י בטומאת,פירש,ה ,פירשש"והרש.התהוםדמיירי

ידיעה בתר אזלינן התהום בטומאת אי כשנודע,דמיבעיא נטמא כאילו והוי

ז.לו סותר מלאת לאחר בנודע הכי הכל,אלעזר'לר'ומשום סותר .ולרבנן

דלר הלכתא'או גמירא לא הגילוחאלעזר אחר בנודע לאחר,אלא ולרבנן

מקודם.הקרבה בנודע ידועה,אבל כטומאה שעת,הוי בתר ואזלינן

הכל,הטומאה .וסותר

  
  ב"דף סג ע

הני"ד'תוס)ח מלאתאחרנטמאכיסותר'זמלאתאחרא"רדקאמר,מיליה

הראכתב.'וכוהואמלאתתוךליהמיבעיאדקאוהא ד"בפירוש הני"ש ה

לןד,מילי מספקא לרבנן מדאורייתא,אף הכל וסותר טומאה בתר אזלינן ,אי

טמא נזיר כדין טומאה קרבן אלא,או.ומביא סותר ואינו ידיעה בתר דאזלינן

בנזירות,כתבוהמאירי.מדרבנן לרבנן נמי לן לו,מרובהדמספקא בנודע

.שנטמאמלאתלאחר

אםכסותרדאינולךפשיטאמלאתאחרובנטמא,ד"בסוה)ט והכיא"לר'זי

מנזירות"פ(ם"הרמבכתב.'זאםכיסותרדאינומלאתלפנינטמאכינמי ו

בטומאהבין,טמאשהואנודעהדמיםמןאחדעליונזרקשלאעדואם,)ז"הי

אישוביאר.הכלסותר,התהוםבטומאתביןידועה קלט"אה(החזון סימן ע

איירי,)ב"סקי חמא בר דרמי ספיקא התהוםדלדעתו ופשטינן,בטומאת

ידועה טומאה כדין הכל .דסותר

פסחובעושהובנזירטמאלתרומהדרךשללרחבהמוטלמתהמוצא',גמ)י

ד"רשכתב.טהור רבנן"י תנו כשנודע,ה אבל,פסחושעשהלאחרלודמיירי

הרועיםוכתב.שנילפסחונדחה,טמאפסחושעשהקודם מיירי,המלא דלא

לגמר פסחו וזרקשעשה דשחט דהיינו כשלא,איתא:)פא(בפסחיםד,י דאף

טהור הדם זרק.נזרק ולא ששחט מיירי שחט,אלא לא אם לפסח,אבל נדחה

מקרבן"פ(ם"הרמבדמדברי,והוסיף.שני בדרךשעברמי,שכתב)א"היפסחו

זההריהתהוםטומאתהמתהיהאם,דרךשללרוחבהמושכבמתומצאו

לכתחילה,מוכח.פסחוואוכלושוחטלפסחטהור שוחט שחט כשלא .דאף

ד"רשכתב.בלבדלמתאלאהתהוםטומאתאמרולא',גמ)יא ולא"י ה

זב,אמרו למעוטי התהוםוזבהדאתא טומאת בהם הותרה אבל.דלא

מנזירות"פ(ם"הרמב למתאלאהתהוםטומאתאמרוולא",כתב)ח"היו

הרוג,"רגושהזהבויודעשהרילאהרוגאבל,בלבד למעוטי דאתא .דהיינו

כרשד"והראב וכתב עליו .י"השיג
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לתרומה"ד'תוס)יב לואפשראידרךשללרחבהמוטלשהואכיון,טמאה

שאין"ד:)פא(בפסחיםי"רש.ויאהילעליודרךאםכילעבור ,פירשלוה

טהור ונזיר פסח שעברדבשעהכיון,היאודאידטומאתגבעלאף,דבעושה

טומאתעליה עדנודעלאלוואף,יודעואדםשוםהיהשלא,התהוםהויא

מקרבן"פ(ם"הרמבאבל.קרבנותיושנשחטו שעברמי,כתב)א"היפסחו

התהוםטומאתהמתהיהאם,דרךשללרוחבהמושכבמתומצאובדרך

פי,לפסחטהורזההרי על התהוםטומאתוהיאהואיל,שנגעשאפשרואף

בספקדה.לפסחטהור אלא הותרה לא התהום דטומאת דדעתו אמנם.יינו

הי"פ(ם"הרמב מנזירות אעכתב)ח"ט הדרך לרחב מושכב שהיה שאין"מת פ

לעבור מקום בצדושם נוגע או עליו ועבר"ואעאלא ידועה טומאה שהיא פ

טהור הרבים ברשות וספק הואיל טהור זה הרי נזיר משנהוה.שם כסף

מהא אדבריו בדדבברהקשה אמרו התהום"ייתא בטומאת טומאה,א אבל

טמאים,ידועה לו,ותירץ.שלשתן היתה אחרת דמה.שגירסא שכתבוביאר

בצדו" נוגע או עליו אלא לעבור מקום שם שא"שאין אפשרהיינו לעבורי

הדחק ידי על לעבור,אלא אפשר הדחק ידי על בושלאבאבל  .יגע
,אורההקרןכתב.טהורהבקרקעביןבכליםביןצפהטומאהספק',גמ)יג

ברשות ברשותגבעלואף.היחידדמיירי צפהבטומאה,טמאהיחידדספק

דוכדיליפינן,טהורספיקו לאאבל,טמאספיקוהארץדעל"הארץעל"מקרא

הכי,היאגמורהודרשא.בצפה לאו ברשותספקכדיןטמאספיקודאי

משמע.)קכז(חוליןדב,והוסיף.היחיד הביא,וכתב.כןדדרשאנמי אמנם

בטהרות"יו'דהתוס מ"פ(ט היא,כתב)ח"ד אסמכתא דרשא ,דהאי

עליו.נגעבודאיאלאטמאאינוומדאורייתא אמאי,והקשה כן לאדאם

היחידנגעבספקנמייטמא .ברשות

צפה"ד'תוס)יד או,מטהרינןהמיםפניעלדוקאאילןדמספקא,ד"בתוה,ה

וכובאוצפההדיןהוא הרא.הארץדעלממיעוטא.'יר ה"ד.)סד(ש"ובפירוש

צפה,כתבוהנזרקין טומאה חשיב באויר בזרקן כתב.דאף בטהרות"הרוכן ש

מ"פ( (ג"ה סד). להלן ב.ועיין ).אות

  
  א"דף סד ע

טמאבכליםצפהכיצדהא,יטמאוכתיבמעיןאךכתיבעולאאמר',גמ)א

שדהפירש.טהורבקרקע יהיה"כתיבדמד,המרומי מים ומקוה ובור מעין אך

טהור,משמע,"טהור במים בשרץ נגע.שנוגע בספק נגע,ומיירי דבודאי

דטמא כתיב.פשיטא יטמא"ובסיפא בנבלתם בכל,ומשמע,"ונוגע דטמא

נגע בספק אף אהדדי,מקום דצפה.וקשיין דספק רבנן סברי הכי ומשום

טהור ובקרקע טמא .בכלים

ראשהקשה.טהורספיקןןוהנזרקי',גמ)ב נסתפקו,הברכת 'התוסאמאי

צפה"ד:)סג(לעיל באויר,ה בנזרקין צפה טומאה איכא קתני,אי הכא הא

טהור ספיקן דהנזרקין לשיטתם,ותירץ.להדיא הניטלין"ד'בתוסדאזלי כל ,ה

המים פני על ונגררין בניטלין המים,דמיירי פני על דזרקן מיירי נמי ,ונזרקין

באוירא דנזרקין דינא שמעינן לא אכתי איש.בל ס(והחזון ד סימן ק"טהרות

כן,)י כתב כצף,והוסיף,נמי דחשיב במים דנזרקין בדינא תנא ,דאשמועינן

אדם מכח שבא  .אף
כעדשה',גמ[)ג והאי כזית מהו,האי שרץ גבי על עיון.שרץ צריך ,לכאורה

הגמ אמרה לא טעמא לומ'מאי תמצי אם כאן (רגם לומר.)ר.א. כיון,ויש

מהדדי דמפסקי הטעם גם יש עתה עד ספיקות שנסתפקה.שבכל במה הרי

כולם הספיקות לגבי השאלה השלמת הוא שרץ גבי על שרץ שמא,לגבי

מונח למשווי מספיק טעם הקודמת.הוא מהשאלה נובע הספק אין כן .ואם

מ הנובעת לבעיה שמתיחס לומר תמצי אם לשון שייך השאלהולא פישוט

(הקודמת .)]ב.ד.א.

שרץ',גמ)ד לומר תימצי כמאןמהדדידמפסקיכיוןשרץגביעלואם

מאבות"פי(ם"הרמבכתב.דמיבכלידמנחא שרץהיה,)ח"היהטומאותד

זה,המיםפניעלצףשרץגביעל פנישצפהעבהכטומאההרי המיםעל

משנהוכתב.טהורוספיקו הרמב,הכסף לקולאם"דלגירסת בעיין .איפשיטא

דילן,אורההקרןוכתב דמפסקיכיוןלחומראאיפשיטאדבעיאדלגירסא

בעי,קשה,מהדדי גביבשרץ,הכיבתראמאי ולא,שנימוחהנבילהעל

גביבשרץ מיניהשרץעל הרמבאבל.דסליק שפירם"לגירסת דבשרץ,אתי

גבי גבילןומיבעי,היאסמיכתאדכטומאהאיפשיטאשרץעל על בשרץ

.שנימוחהנבילה

והמאהיל"ד'תוס)ה כזיתונמצאבמיםההולךאדםכגון,הטומאהפניעלה

ראשכתב.במיםקבועמת השט,הברכת באדם דמיירי פירשו דלא דהא

באהל,משום.במים מטמא אינו גוונא פני,דבהאי על השטה לספינה דדמי

ב,המים מ"פ(אהלותדתנינן מביאה,)ה"ח הטומאהדאינה בהולך.את אבל

המים פני בארץ,על ברגליו שנוגע הטומאה,כיון את .מביא

ה(דבירושלמי,אורההקרןכתב.מגעלטומאתבמתאו,ד"בא)ו ,)ב"בפירקין

דלא איתא מאבות"פי(ם"הרמבאבל.בשרץאלאצפהטומאהנאמרהנמי ד

.בלבדלשרץאלאטהורצפהטומאהספקאמרוולא,כתב)ג"ההטומאות

גרס ה(וכן גבישרץוכן,בכלישרץ,)ד"שם משנהוכתב.מתעל איני",הכסף

שינהיודע לשון"הרמבאמאי אורה".בכלימתדגרסינןהגמראם והקרן

לשיטתו"דהרמב,כתב אזיל .במתולאבלבדבשרץאלאטהרודלאם

בעי"ד'תוס)ז לאאוהאזלינןמיאבתרדילמאאונחוהאאזלינןכליבתר,ה

ראשהקשה.נח גבי,איתא.)ה(דבשבת,הברכת על צף וכלי בכלי דבאגוז

כמונח,מים הוי לא כלי בתר אזלינן דלא,ותירץ.אי הנחה בעינן דבשבת

כלי,נייד בתר אזלינן אי הכי הנחה,ומשום חשיב ולא הכלי עם נייד .הא

מילתא תליא בנייד לאו הכא ע,אבל אף טמא ספיקן הניטלין פידכל ל

ניידא בצפה,דהטומאה היינו ליה דמטהרינן בתר.והא אזלינן אי לן ומיבעיא

למים הטומאה בין הפסק והוי צפה,הכלי טומאה ביאר.וליכא כן ואמנם

הראלהדיא ד"בפירוש כלי"ש בתר .ה

  
  ב"דף סד ע

ראשכתב.תגלחתשמחוסרבנזירלךמודינא',גמ)ח מהכא,הברכת ,דמוכח

דסב לרבנן מעכבתדאף אינה טהרה דתגלחת דמעכבת,רי טומאה .תגלחת

כן לא התהום,דאם בטומאת לסתור צריך היה לא תגלחת מחוסר דהוי ,אף

דמעכבת כרחך על כדכתב.ומדסותר :).נז(לעילש"הרשודלא

דמוכח,)ב"פה"ש(שמעתתאהשבכתב.ערבאממילאשימשא',גמ)ט

דלא טמא,דפירש,)באות.סגלעילהובא(ט"כהמהרימהכא טמא דחזקת

חזקה ערבא.מדין ממילא דשמשא מהני מאי הכי בחזקת,דאי הוי גברא והא

.טמא

אמר"ד'תוס)י דנהי,שגילחאחרבשביעימייריהמנונאורב,ד"בתוה,ליהה

ו"פ(ם"הרמבכתב.טמאבחזקתליהקרינןלאבהאישמשהערבדמחוסר

תגלחתוגלחנזירותומנה'וכווטבלוירדבמתשנטמאנזיר,)כ"המנזירות

הכלסתר,לטבולכשירדהמערהבקרקעיתהיהשמתנודעכךואחר,טהרה

המנונא"דהרמב,אורההקרןוכתב.לטומאהשהוחזקמפני כרב נקט לא ם

דמתחילסברהמנונאדרב,משום.טומאהבחזקתהויתגלחתקודםדאף

בחזקתהתגלחתקודםו,התגלחתאחרמשביעיטהרהנזירותלמנות הוי

אלאדאינודסברלמאןאבל.טומאה מהניאלא,קרבנותיוהבאתאחרמונה

בחזקתשיהיהמסתברדלא,טומאהמחזקתיצאטבילהאחרומיד,תגלחתו

.קרבןלהביאשראויהשמינייוםעדטומאה

דתניא"ד'תוס)יא חזרהכלומראלאדוקאלאומלאתיוםהאי,מלאתיוםה

ראשביאר.מלאתתוךקרבנות'בתביא,א"פםיווילדה דכוונתם,הברכת

דתני דמלישנא הא מלאת"ליישב דקרא"יום מלישנא דהוי אינו.משמע ,וזה

כתיב בקרא טהרה"דהא ימי בלאו".במלאת הכי דנקט פירשו הכי ומשום

פ,דוקא ביום דילדה מיירי  .א"אלא
ס,ד"בא[)יב יום.ד"ביום נקטו אמאי עיון לאחר"סצריך דתלד אפשר הא ד

יום"נ י,ד דנקבה"דאיכא טומאה ימי הולד'ומ,ד ליצירת (יום .)]ו.י.

ה.תפוסתוואתנוטלו',מתני)יג ישראלכתב אות"פטאהלות(תפארת יכין ז

טומאה,)לד משום אינו דתפוסה תפוסה,דטעמא ליכא אמאי הכי דאי

כוכבים ועובדי מתים,בנפלים טומאת בהן יש דטעמא.והרי כרחך ועל

המת כבוד .משום

זוהרישמונהועדאמות'מדלזהזהביןישאםשלשהמצא',מתני)יד

חייםתבכ.קברותשכונת תס(המקור ה"סימן דג,)ז חזקה משום 'דטעמא
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מהא,והוסיף.פעמים ג,דמוכח חזקה אמרינן היכא'דלא אלא פעמים

מחייבו שהשכל דבר והוי הכי בדבר,דמסתבר במקרהולא לא.שנפל דאם

שמונה,כן ועד מארבע שם אין אם אפילו ג,הא שם דנקברו דכיון 'נימא

נוספים מתים נקברו שמא .מתים

בתחילה"ד'תוס)טו ז"פטאהלות(א"הגר.בקברשםקבורכילונודעשלא,ה

מתים,פירש)ג"מ שני כן לפני מצא ולא בתחילה אחד מת ומשום,שמצא

שכונת הויא לא לשכונת,פירש)שם(ש"והרש.קברותהכי סמוך מצאו שלא

כתב,קברות ראשוכן .הברכת

נוטלו"ד'תוס)טז שם,ה קבור לדעת כי לו בשנודע בבבא'התוסכתבו.דוקא

ידוע"ד,המוצאה"ד:)קא(בתרא שנקבר,"קבר שידוע .קבורהלשםהיינו

ידועאבל לא,שעהלפיאיקבורהלשםאינודעלאאבל,קברכאןשישאי

לומר,)בפירקין(ט"יו'התוסוכתב.מצוימקרי צריך זה שאינו,דלפי דקבר

שלא,ידוע .קבורהלשםקברשםשהיהידועהיההיינו
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עכו',גמ)א דילמא אמרינן לא טעמא מאי הני הוא"וכל מהלשון.ם לכאורה

ספק דהווי משמע ה"בפ(ם"הרמבאמנם.דילמא מת מטומאת ,בכת)ג"ט

בסוף או בתחלה שמצא מאלו אחד היה שלא,ואם מושכב או יושב או הרוג

ירכותיו,כדרכו בין ראשו דודאי.ם"עכושחזקתן'וכושיהיה דסבר ונראה

ודאי.ם"עכו בתורת אלא ספק בתורת לאו דילמא דלשון דפירש .ונראה

זה כעין אולם.)ג(בערוביןומצינו כתבנית היכל תבנית התםומוכח,דילמא

ודאי (דהווי ראיה.).ג.א. להביא יש שם.)פג(מנדריםעוד בד"הרדפירש ה"ן

מיין דוקא,דלמא לאו דלמא דאמרינן הש(א"והגרע.דהאי שם)ס"בגליון

גונא כהאי דמצינו מקומות לעוד (ציין  .)ו.ח.
מהר"בשוהקשה,שם)ב אסאד"ת שעה"יו(י סימן אי,)ד בדקינן לא אמאי

מהול שלםדעל,הוי במת מיירי ושכונת,כרחך תפוסה דין ליכא דבחסר

מומר,ותירץ.קברות דהוי לתלות דיש קברות,דכיון שכונת לגבי כגוי .דדינו

טבל ולא שמל גר הוי שמא סימן,ועוד אינה .והמילה

בדיקה,ט"יו'התוסכתב.שם',גמ)ג בעי לא כדרכו דסבר,דבשלא למאן אף

באהל מטמאים כוכבים דהכי,דעובדי בגויםגמירימשום שכונתדליכא

אישאבל.קברות כבאהלות(החזון דאמר,כתב)כד,סימן מאן ,דלהאי

לפנותו דשרי לענין כדרכו שלא בעי,ממעטינן בדיקה .אבל

ט"פ(ם"הרמבכתב.ידועים'לגאלאקברותשכונתאמרולא',גמ)ד

,קברותונתשכלהםאין,ידועהיהואחדשניםמצא,)ו"המתמטומאת

אורה.שכונהעושהאינוהידועשהקבר דבריווהקרן ליכאדלידועים,ביאר

הםדכיון,קברותשכונת .עודאיכאדילמאניחושאמאי,דידועים

'התוסכתב.עמיטולממצריםונשאתניקראאמריהודהרבאמר',גמ)ה

בכתוב,ט"יו נזכר במצרים,דלא נקבר בשם.שיעקב ,ם"הרמבוכתב

היאדא בעלמא הרא.סמכתא בד"ובפירוש ממצרים"ש דדרשינן,כתבה

ד שדה".ממצרים"מייתורא חותנופירשובמרומי ליוסף,בשם אמר שיעקב

ישראל בארץ למיתתושיקברנו במצרים,סמוך יקברנו יטלו,ולא כן ואחרי

כשיגאלו תפוסתו את .ישראל

וכוהאיכידאמרהוא',גמ)ו טהרותביאר.'תנא דרבי,)ז"פטאהלות(הסדרי

בר סבר'אלעזר טומאה,צדוק חשש משום דתפוסה איכא,דטעמא שמא

שתחתיו בעפר שתחתיו.רקב ובקססות תיחוח בעפר אלא חיישינן ולא,ולא

בתולה מיעקב.בקרקע ילפינן עזאי לבן טומאה,אבל ביה שייכא וגופו,דלא

רקב נעשה תפוסתו,לא ליטול בעי הקבורה דמדיני קרקעאלא .בכל

מצא"ד'תוס)ז אבל.נוטלויהאלאידועהיהשאםי"רפירש,למצויפרטה

מטומאת"פ(ם"הרמב פניעלגלוייםהנמצאיםמתים,כתב)ה"המתט

והכלעצםעצםמלקטאלא,תבוסהולאקברותשכונתלהםאיןהשדה

הלכות.טהור מודו,נסתפקוהליקוטי הרמב'התוסאי לשיטת ,ם"לדינא

ותבוסהדב קברות שכונת ליה ולית מצוי הוי השדה פני על .נמצא

להרוג"ד'תוס)ח פרט למה,ד"בתוה,ה להבין למשה,קשה הלכה ושמא

היא אמתתירץ.מסיני דנחסר,השפת רוצחיםמוכח,דכיון ידי על דנהרג

כאן קברוהו מקרה הקברות,ובדרך בית כאן דהיה תלינן לא הכי  .ומשום

ד"רא[)ט הקססותה"ש נוטלן"וד,ואת אלו של.ה עצים היינו דקסמים ביאר

ודופק,ארון גולל המכונין המת.והם ארון הם ודופק דגולל דפירש ,חזינן

הגולל"ד.)נד(לעיל'התוסשהביאוי"כרש עיון.ה המשניות,וצריך דבפירוש

מ"פ(אהלות בתוס"כרפירש)ד"ב המצבה',ת הוא אבנים,דגולל ודופק

נשענתשה (עליהןמצבה .)]ו.י.
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אישכתב.חדהאילגביתריהניולא',גמ)י סקיאהלות(החזון כב ,)ד"סימן

שוב לפנותם שלא דעת על אותם דפינו סלקא,דאף בטעות אותם דפינו כיון

להחזירם דשרי הראשון,דעתך בקבר דכבודן .כיון

אמר"ד'תוס)יא מהו,מאימצאולאבדקדמפרשיאית,משרשיארבה

,מקובצתהשיטההקשה.לבתולהאולסלעשיגיעעדבעומקלחפורשיהא

מ"פט(דבאהלות אולסלעשמגיעעדאמהומניחאמהדבודק,תנן)ג"ז

דבודק,בתולהלקרקע .בתולהקרקעעדומוכח

מטומאת"פ(ם"הרמבכתב.שם,ד"בא)יב מןלבדוקוצריך,)ג"המתט

שבדקהעשריםאותןהריאחרמתשםמצאאלואםאמהעשריםהאחרון

שהןטהורות פי על לן,ביאראורההקרן.קברותשכונתאף דמיבעיא דדעתו

בכ איכא כשלאביתדין,שבדקאמה'אי מתהקברות דהוי,ופשיט.מצא

בהואבל".קברותשכונת" .הקברותביתטומאתליכא

הברכתכתב.לטומאהנזקקשלאעדטהורבתחילהנגעיםספקכל',מתני)יג

ד,ראש יתר"בתחילה"דלישנא שפת זו,וביאר.הוי אף זו לא דלא,דנקט

כגריס איכא אי בדנסתפק דטהור הוזקק,מיבעיא אי אף טהור דהוי אלא

והוסגר בודאי,לטומאה נטמא שלא עד טומאה ספק בו .ונולד

ספק"ד:)עה(בכתובות'התוסהקשו.טמאספק',גמ)יד ,תםרבינובשםה

לא בתראזליאמאי טהרהרבנן דהיה,לטומאהשנזקקדמיירי,ותירצו.חזקת

נולדוקודם.ממנווהוחלטנגעבו ,הראשוןמןשנטהרואחר,ספקבושנטהר

בנגעים"הראבל.בתראספקבונשאר מ"פ(ש בשנזקק,כתב)י"ד מיירי דלא

גריס,לטומאה כחצי בהרת ליה דהויא שערות,אלא בה היו ונולדה,ולא

ב ובה גריס כחצי לב.שערות'בהרת האחרון החצי קדם אם ספק 'דאיכא

רבנן.שערות לשערות,וסברי הראשון החצי דקדם להו,דכמו קדם נמי הכי

האחרון  .החצי
וכו'ור)טו כיהה וכו'יהושע רב אמר יהודה דרב איתמר כי 'תוס.'אלא

ספק"בד:)ה"ע(בכתובות מבואר,הקשו,ה וטיהר'דרדבסוגיין כיהה יהושע

הכתוב לטמאו"ד,מגזרת או משום,"לטהרו דטעמיה מבואר התם ואילו

הגוף חזקה,ותירצו.חזקת לדין שמעינן קרא מקובצת.דמהאי )שם(ובשיטה

בשם הוא,א"הריטבתירץ בעלמא אסמכתא דהכא .דקרא

כל"ד'תוס)טז הםמאיזהיודעואינוכסלעובזהבזה,ד"בתוה,נגעיםספקה

טמאים,אורההקרןהקשה.טמאיםשניהםכיהה שניהם והא,ודאיאמאי

ספקודמצינו.טהורודאימינייהוחד היחידטומאהלענין דכשנולד,ברשות

טומאהבשניםספק ספק הכא,ותירץ.הווי בכהןדשאני תלויה דטהרתו

שלא,המטהר בטומאתוטיהרווכיון .ודאיוטמאין,קאי

אי"ד'תוס)יז לטומאהנזקקשלאלעדקראאיצטריךלאדהא,הכיה

מ"פ(דבנגעים,אורההקרןהקשה.אחזקתיהלאוקמיהליהדתיפוק )ד"ה

אי,תנן קמא אפילו,לטומאהנזקקלאדלתנא .אחדבאישנגעים'בבטהור

דחד,אחזקהלאוקמיליכאגוונאהאיובכי ועל,פשהודאימינייהוכיון

מקראכרחך הכי,בעלמאאסמכתאדקראי,ץותיר.דילפינן אזלינןדבלאו

קמא.חזקהבתרמסברא תנא אחדבתרדאזלינן,וסבר באיש אף ,חזקה

בראיתדכיון תליא נגע,הכהןדטהרתו מטמאינן ומוקמינן,משניהםאחדלא

.טהרהבחזקתאחדכל

הואילהואדחולה',התוסוביארו,לדברשרגליםפוטרנחמיה'ר',מתני)יח

מרוצח"פ(ם"הרמבכתב.שהיהמהמוהיקל אמדוהו,)ה"הנפשושמירתד

ואין.נהרגזההרי,ומתהכבידמכאןולאחר,שהיהממהוהקללמיתה

,דסבר,אורההקרןוביאר.לדברשרגלים,כשהקלשניאומדאותואומדין

רגלים דחכמיםלדברדאמרינן דמתלדבררגלים,שהכבידדכיון,אליבא

ה(בירושלמיאיתאדהכי,וסיףוה.ההכאהמחמת עוד).ה"בפירקין ,וכתב
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שמעתתאכתב.חזאלאספקחזאספקתימאלארבאאמר',גמ)א השב

פ"ש( הויד,)ב"ה משאי טמא ספיקו לטומאה דמשנזקק חזקהטעמא ,ום

חזאבד,תיקשי טומאהנמיספק חזקת ידידמשוםדטעמא,ומוכח.איכא על

ולא זיבה מחמת הויא נמי זו דראיה לדבר רגלים איכא לטומאה שנזקק

זרע שכבת ליה,מחמת מטמאינן לא חזא אי בספק אורהאבל.אבל הקרן

טומאה,כתב חזקת דאיכא פי על קרבן,דאף ליה מחייבינן ד,לא לאכיון

זוב לראית .הוחזק

אילימא"ד'תוס)ב אבלזיבהבצחצוחיאלאקאמרלאיהושערביאפילו,ה

,אורההקרןהקשה.בעיניהדאףמשמעדמתניתיןזרעושכבת,לאבעיניה

דהואכרחךעל,במשאמטמאבעיניהדאפילונימאדאי,מסתבראדאיפכא

גזירת משוםאיאבל.לדברשרגליםקאמרואמאי,הכתובמשום טעמא

משנזקקזיבהביהדפתיכאלדבררגליםדאיכא,שפיראתיזיבהצחצוחי

.לטומאה

חל,)יאאאשמואל(ק"הרדתמה.שמואלהיהנזיר',מתני)ג נדרהכיצד

לא אכתי והא חנה בעולםשל שמואל לן,ועוד.היה קיימא :)כח(לעילהא

נזותירץ.אשהולא,בנזירותבנואתמדירדאיש נדרה,ירהשלמי דחנה

בנזירות שידירנו בעלה את תשדל בן לה .שכשיולד

המשניות(ם"הרמבכתב.שם',מתני)ד הריני,)בפירוש דהאומר מינה דנפקא

נזיר הוי כשמואל .נזיר

ט"יו'התוסכתב.ומורהבשמואלונאמרומורהבשמשוןנאמר',מתני)ה

מ( הו,משמע,משמשוןלהדמדילפינן,)ה"בפירקין שמשוןדשמואל נזיר .י

נזיר,כתב)ז"הטמנזירותג"פ(ם"הרמבאבל  .עולםדהיה
שלמההקשה.שם',מתני)ו ס(הבנין משמשון,)'סימן שוה גזירה יליף ,כיצד

כתב הי"פ(ם"הרמבוהא מנזירות למשה,)ג"ג הלכה הויא שמשון דנזירות

ביג,מסיני דנין דאין לן מהלכה'וקיימא בשבת"רשוכדכתב,מידות .)קלב(י

עקיבא"ד אלא"ד:)ד(לעיל'התוסאמנם.ה גמרינן,כתבוה דמהלכתא

חולצתם את שלקח לפני הפלישתים את הרג עצם,דשמשון את ולא

.נזירותו

ר',מתני)ז א"המהרשכתב.ודםבשרשלאלאמורהאיןוהלאיוסי'אמר

אגדות( מלשון,)בחידושי אינו אלאמצינודלא,יראהדמורה בה 'הדאיכא

מלשון.'אולאבסופה לאאינשומרות"וכדמתרגמינן,ושררהמרותוהוי

".עלוהיתהא

מ(ט"יו'התוספירש.שם',מתני)ח דבשמואל'דר,)ה"בפירקין קאמר יוסי

ונתתיו")'א'אשמואל(כתיבדהכי,ודםבשרשלאלאמורהלפרשליכא

שי,"ראשועליעלהלאומורהחייוימיכל'לה מלכותעולעליוהיהדהיינו

ראשוביאר.ודםדבשרעולולאשמים כן,הברכת לפרש משום,דהוצרך

ודם דבשר במורה איירי לא דשמשון פלישתים,דמורה ביד בסופו ניתן .דהא

אגדות(א"המהרשאבל בשרשלאלאמורהאיןדמדקאמר,כתב)בחידושי

הכינמישמשוןדלגבי,משמע,ודם פירושא דתיבדכוהא.הוי טעמא כי"ביה

דכל,"יהיהאלקיםנזיר נזירזמןהיינו מורהעליויעלהלא,אלקיםשיהיה

כשמואל,ודםבשרמורהעליויעלהנזירותוכשתתבטלאבל,ודםבשר ודלא

בנזירותתלהשלא דידיה .מורה
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אגדות(א"המהרשכתב.המברךמןיותראמןהעונהגדול',גמ)ט ,)בחדושי

הכאדמי מילתא להא אכילתו,יתי על מברך שהאדם ידי שעל ,משום

בריוח"הקבמשפיעו מזונות עלהמקטרגיםכנגדסנגוריםהםוהברכות,ה

הברכות.מזונותיו מדמי כך ולגבוריםהמתגריםלגולייריןאמןוענייתומשום

לנצחהגבוריםהםאמןוענייתהגולייריןהםדהברכות,במלחמההמנצחים

בסיומאונסמכה.המקטרגיםנגדהמלחמה דתנן למתניתין זו ,דנזירמימרא

דיבוקהנזירותכי שנאמראלוקיהויא כחנותןוהוא,"'להלהזיר"כמו

 .המקטרגיםנגדוגבורהכחעליולהשפיעמעלהשלבפמליאוגבורה
אגדות(א"מהרשב.שם)י הגמ:)מ(סוטה)חידושי דברי שאין,שם'ביאר מנין

אמן כועונין שנאמר פי.'במקדש המקובליםעל קיוםדדעת שהוא אמן מלת

דבר והכתיב,והאמנת הקרי שם ומצרף מחבר ושם,אדנותשם,דהיינו.הוא

צ"הוי במספר אמן,א"ה כן.כמנין בשםועל רק נקרא שאינו אדנותבגבולין

פרקיתאכדא עובריןבסוף במלת,אלו בצירוף הכתיב לשם גם לכוין צריך

הגמו.אמן שאמרה מה המברך",כאן'הוא מן יותר אמן העונה כיון".גדול

הכתיבה מצרף הוי.שהוא בשם והכתיבה שהקרי במקדש אין,ה"אבל

אמןללאבעי כל"אומראלא,צירוף תהלהעל ברכה".ברכה ברכו",דהיינו

ה גו'את העולם ועד",ותהלה".'מן לעולם מלכותו כבוד שם ".ברוך

השהד,להורות הוינכבדם הזה,ה"שם העולם מן במקדש הבא,הוא .ועד

יג יב יא באותיות  .עיין
שרוב,דטעמא,המאיריכתב.שם',גמ)יא השומעכוונתהפעמיםמשום

אומד,והוסיף.המברךמכוונתיותרגדולה המברך ומברךעצמואתשאם

אמןהדהעונ,כתב:)נג(בברכותש"רא'והתוס.שיברךלונוח,מעולהבכונה

מן שהואהמברךגדול המצוהגומרמשום הבאה.את באות .עיין

ב,יהוידעהבןפירש.שם',גמ)יב דאיירי,"משמע"דנקט כשהמסוביןמשום

,בשמיעתםחובהידייוצאיםוכולם,מברךואחד,לברךחייביםכולם

.בשמיעהאמןחובתידיויצאהמברךשישמעכדי,בקולאמןלענותוצריכים

שקוליןדונמצא ידיעלחובהידיויוצאין,שמיעהבעודתרווייהו,הוו

השכר.המשמיע לתת ממהרין מדהלמברךאבל כמגד מדה כיון,תחלה

הבאה.הברכהאמירתבמצותהתחילשהוא באות  .עיין
הקודמת.שם',גמ[)יג באות לחייא.עיין רב דאמר מהא כן משמע ואמנם

ובריך חטוף בג,בריה היינו כרחך בברכהדעל דמחויב ר.וונא דאמר 'והא

וכו אמן העונה דגדול אמן'יוסי עונה בסתם מיירי ידי,אי כשיוצא דוקא או

בברכה דברי.חובתו יב אות שהבאנו מה ביאור.המאירילפי יג הבןובאות

לומר,יהוידע חובתו,יש ידי יוצא אם דוקא שהבאנו.דהיינו מה לפי אבל

דברי יא לסברתוכ,א"המהרשבאות יבש"הראן באות אגוונא,שהבאנו אף

הדברים נאמרו חובתו ידי יצא דכתב.שלא מהא מוכח חולין"הראוכן ש

סי"פ( בשם)'ח'ו תםהביא ובא,רבינו בנו את למול חברו את שכיבד דמי

ומל וחטף ברכה,אחר שכר לשלם חייב אמן,אינו אחריו שענה וגדול,כיון

המבר מן יותר אמן חובתו.ךהעונה ידי השני את מוציא אינו ,וחזינן.והתם

עדיף אמן דהעונה אמרינן גונא בכהאי כן.דאף דהוכיחו ר,ואפשר 'מדהוכיח

במלחמה שנוצחין מהגיבורים אחר,נהוראי רק באים שהגיבורים וכמו

עמהם ולא אחריו,הגוליירין שעונה בגוונא מיירי באמן נמי ואינו,הכי

יד שיצא מה הברכהבצירוף חובת (י ..)]ג.א.

בחידושי(א"המהרשכתב.'וכושלוםמרביםחכמיםתלמידי',גמ)יד

דמסיים,)אגדות אמתניתין שהוזמנוושמשוןשמואלנזירותבעניןבהדקאי

מרבים.אמםמבטן'הלעבודת חכמים דתלמידי כשמשוןשלוםוקאמר

שהיו שלוםישראלשופטיושמואל ,"בניךוכל"דקראומייתי,ביניהםועשו

ממעיהוכנוכי'הלימודיהיוקטניםשהיודבעוד ורב"ידםועל,אמםלכך

".בניךשלום

בניך',גמ)טו שלום הטעםד,:)קכבדףיבמות(לנרהערוךכתב.ורב

מילתאמסיימינןד בהאי דנזיר,המסכתא איששביןשלוםעניןהואמשום

שאמרו,לאשתו ,הייןמןמועציזירבקלקולהסוטהשהרואה.)בסוטה(וכמו

נזיר,לאשתואישביןלפירודשגורם כן איששביןשלוםעלמורהואם

.לאשתו
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  א"דף ב ע

.פלוניאישעםתדבריאלשניםבפנילהאומרלהמקנאכיצד',מתני)א

חינוךכתב שלא,)טשסה(המנחת לה כשמקנא הדין אישעםתסתתרדהוא

סברא,לםעובאימכל דליכא או,פרטיאישעלבהשהתרהביןלחלקמשום

אל.עולםבאילכל דמקנאדמילתאדאורחאמשום,פלוניעםתסתריונקט

שחשודעללאשתו דרובן,עולםבאילכללקנאותדרךואין,בעיניומי

לקנא,כתב:)יחלקמן(המאיריאמנם.כשרותבחזקת מצי מכמהדלא

אם דוקא אלא .בפרטכולםאתהזכיראנשים

ד"רש)ב ומשקה"י שקינאתיאחרשנסתרהראיתיהאומרעצמוהואאו,ה

א(א"הגרע'בתוסכתב.שתשתהעדבסתירהנאסרת,לה ,דמשמע,)אות

להשקותה'דלר שנים דבעינן דסבר עצמו,יהושע פי על נאסרת ודלא.אינה

ה"פ(ם"כהרמב מסוטה כר,)ב"א פי,יהושע'דפסק על פסקואף ה(כן )ח"שם

.עליודאסורה,טומאהכדיושהתהשנסתרהוראהשניםבפנילהקינאדאם

,שבעהבארכתב.הייןמןעצמויזירבקלקולהסוטההרואהשכל',גמ)ג

הגמ לשון דאיתא.הייןמןעצמולהזירדמצוה',דמשמעות מהא והקשה

ד).י(בנדרים מקרא חוטא"הנפשעלחטאמאשרעליווכפר"דילפינן דנזיר

ליה,פליגדרבי,ותירץ.הייןמןעצמושציערמשום טמאבנזירדקראוסבירא

חוטא,כתיב בנדר,תירץעוד.דמתחרטמשוםדהוי איירי אלא,נזירותדלא

שהמיםדכשם,כסוטהקלקוללידייבאשלאכדי,נדרבלאהייןמןדיפרוש

הבועלבודקיןהמיםכךאותהבודקין .):כזלקמן(את

אשהלאדםלומזווגיןאין,הכיאמרבסוטהלקישרישפתחהוהכי',גמ)ד

כטבע,דאשמועינן,אורההקרןביאר.מעשיולפיאלא דלא דהוי דאף

אשההיצירה בעלהשתעזוב לפידהזיווגכיון,מ"מ,את ,ובחירתומעשיוהוי

בתורהבטובבוחראם ואם.זרלעלולהיותטובהאשהלונותנין,ועמל

כנגדולומזמינין,זרותבדעותבוחר זרים,מעשיולפיאשה אחר .שהולכת

איני"די"רש)ה וכורשעלפיזיווגהוימי,ה דלא,כתבא"המהרש.'וזכות

שרש מה לו איפי"נראה הקושיא דגמרש לאדם"'מימרא לו מזווגין דאין

מעשיו לפי קודמת,"אלא מימרא דדהקושיאאלא.שהיא לזווגןקש"אהא ין

סוף ים ההיא.)כב(בסנהדריןהקושיאןכד,"כקריעת אלא התם מייתי דלא

כו הקשה.'דקשין שבעוכן דרש,הבאר שם"והוסיף כן ביאר עצמו זרעוב.י

רש,ביאריצחק כתב כן"דיפה רמשום.י דאמר וכו,יוחנן'דהא לזווגן 'וקשה

מעשיו לפי הוי דהזווג מהא פי,נמשך לזווגן"בדבהדיאי"רשרשוכן הנך,ה

מעשיו דאמ,דלפי פי"ורש,ו"בוי'וכושיןקויוחנן'ררוזהו העיקררשי .על

א דסנהדרין דקשיןףוההיא אלא נקט מקוםמ,דלא אהנךכל אלא קאי לא

מעשיו .דלפי

השיטהכתב.שמיםבידיזהדאיןליהקאמרלאורשעצדיקאבל,ד"בא)ו

הראמקובצת שינו,ש"בשם בידישמיםדיראתדנהי,מספיקאינויאדהאי

רשעלבחור,היאהאדם או צדיק יהיה ה"להקבוידועגלוימקוםמכל.אם

יודע"שהקבפיעלדאף,ותירץ.בוימאסאו,בטוביבחראם ִצדקתה את

לרשעאשהולגזורגזירהעליולהכריזרוצהאינו,האדם שלאכדי,רשעה

 .רעועדמטוביומלפנהואגזירהלומראדםיטעה
שבעוה.שם)ז דבריבאר על חזקיהד.)י(בברכותאיתאהא,אלוי"רשתמה

מעלי דלא בנין ליה דהוו מגלה,חזה והוא לפניו גלוי זה דבר שאפילו אלמא

ע,והוסיף.לאחרים אפילו היצירה קודם וזכותו רשעו שנודע אשכחן לדהא

קולידי הרמתיגביכגון,בת במד,שמואל הרבהכתבעוד.רשכדאיתא דהא

במזל תלויין צדקן).קנו(בתבשכדאיתא,דברים יהא בצדק דאתיליד מאן

דכבר.'וכובמצות בוהביא מתשובה"פ(ם"הרמבכךנתעורר ,שכתב)ה"הה

הקב והלא תאמר שיהיה"שמא מה כל יודע יהיה,ה שזה ידע שיהיה וקודם

רשע או ש,צדיק אפשר אי צדיק יהיה שהוא ידע צדיקאם יהיה ,דע.'וכולא

מדה מארץ ארוכה זו שאלה ים,שתשובת מני גדולים,ורחבה עקרים וכמה

בה תלויין רמים תשובהד"והראב.והררים קצת זו,כתב הסיר שהבורא

מידו רשעהממשלה או צדיק יהיה עצמו,אם האדם ביד כן,ומסרה איןועל

גזירה שיודעיםאלא,ידיעתו האצטגנינות האדםכידיעת של מזלו פי מהעל

דרכיו המזל,יהיו מתחת לצאת השכל בו שנתן הנתון,אלא מכח והוא

רע או טוב להיותו בשכל,באדם כח יש אם ורגעיו המזל כח יודע והבורא

לא אם מידו לזה גזירה,להוציאו אינה הידיעה ניחא.וזו לא דעדיין סיים אך

זהליה סייםו.תירוץ שבע זד,הבאר דבר עדאין בו ולדרוש לחקור ניתן ה

צדק מורה הערותאמנם.שיבא יב(הקובץ אות מט מה)סימן פי על הקשה

דהרמב סברי"שביאר ראשונים ועוד אנוס,ם דהווי היכא היה,דכל אם

האונס לולא ברצונו הדבר רצון,עושה נתקשו.חשיב והראב"הרמבמה ד"ם

עצמו,בהא ברצון גם דעושה כיון כמו,הרי יחדיוהוה ורצון הוי,אונס ושפיר

עונש עיון.בר בצריך .ונשאר

יצירת"ד'תוס)ח קודם לר,ה נולדה"נראה אם בין הזכר יצירת קודם י

עדיי נולדה לא אם בין אגדות(א"מהרשהכתב.ןהנקבה כן,)חידושי דדייקו

ל דדמיא לפלונימשום פלוני ושדה נוצר,בית אם דוקא מדקאמרכןו.דשייך

פל" לפלוניבת שלא".וני משום פלוניתדהיינו עליה למימר משום,שייך

בעולםד היאאביה הגמ.ולא זה לפי ביאר נקבה":)לא(בנדה'עוד כר זה זכר

באה במזלודהיינו,"נקייה נולד מזל,שהזכר בלי באה נקייה הנקבה כי,אבל

הזכר ביצירת מזלה נתלה  .להשזווגכבר
בזו',גמ)ט הא ראשון בזוג שניהא היינושנץ'בתוסוביאר.ג שני דזווג

אלמנה שנשא שבעבה"והג.באלמון ולאשראה.כתבבאר רבים פירושים

בעיני פיוישרו על האמתוביאר הזווג,חכמי יכריזו הולד יצירת קודם כי

הראשון הזווג והוא נפשו אל עת,המתייחס והגיע לעולם בואו אחרי אך

מעשיו,נשוא כפי ותנתןו,ידינוהו ממנו יעבירוה לאו ואם יטלנה זכה אם

ממנו הטוב מעשיו,לאחר לפי שני זווג .והוא

אבל"די"רש)י נאמןבסתירתהשקילקלהאחדעדויש,ד"בתוה,בטומאהה

כן,שנץ'התוסהקשה.ולתרומהולבועללבעלואסורה'וכו מדויק ,היאך

שנים דבעי שהביא,ותירץ.נימא הבריתא על ביאר'רובשם.דסמיך ,אלחנן

ר קתני שנים'מדלא בעינן טומאה דלענין עדיםאףו,יהושע פי על ,משקה

וכו משקה אחד.'אלא בעד סגי טומאה דלענין  .חזינן
הגריכתב,שם)יא רש,דייק,)סטנסיל(ז"בחידושי שאמר דנאמנות,י"ממה

בטומאה אחד איסורהויא,העד לגבי ולא,ותרומהוהבועלהבעלנמי

לעניןנןאמרי אלא נאמן שלהראשוןבאיסורונשארה,שותהדאינהדלא

פליג.שתשתהעדמספקואסורה,וסתירהקינוי כן דכתב,ואם אהא

מסוטה"פ(ם"הרמב עדימפנישותהשאינהשאמרנוסוטהכל)כ"הלא

נאסרהשהרי,כתובהבלאותצאלעולםבעלהעלאסורהזוהרי,טומאה

המשנהוביאר.עדבהיששהרינמנעהשתתירההוהשתי,וסתירהבקינוי

דנאמנות,למלך נשארהוממילא,השתיהמניעתעלרקהיאהעדדסבר

 .באיסורה
בטומאה"ד'תוס)יב אבל דעדיפ"וי.ה וכוליאל כלא"הגרעהקשה.'ה אם

סברא מהאי ע,הדיוק דסתירה נמי ידינידוק נמיה,עצמול עכי ידיטומאה ל

נ,עצמו הוא שויאמןויהיה דאיסוראחהאנפשיהבלאו ,לכתובהתיכא

בתרומההלול תאכל אם אותה עיוןו.קות בצריך (נשאר י. אות לעיל )ועיין

  ב"דף ב ע
מההללוהדבריםמחמתלהוקינאעבר,ד"בסוה,טעמאמאיה"ד'תוס)יג
הגריכתב.לעיכובאולמצוהאמרתאת סברדלכאורה,)סטנסיל(ז"בחידושי
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דמצוההירושלמי דאמר אי,לקנאותכמאן נסתפקו הכי דלאדינאומשום
רקשחוקמתוךיקנא מצות,לכתחילההוי אימהמתוךשתהיהקינוידדין
רשות'לראבל.ויראה דהויא דסבר לקנא,ישמעאל מצוה דאיכא,ליכא אלא

קינוי ידי על דנאסרת שייך.דינא לא זה לכתחילהולפי הוי אי אולהסתפק
אלאדהא,לא מצוהדנאסרתדיןליכא זו ואין למאןדאף,וביאר.בקינוי

רשותדאמר אלא,נאסרתשתהיהלעניןקינוידמהנידיןהואאין,דהויא
שפיר,לקנאותרשותדיש הכי אישייךומשום רשותלהסתפק דאיכא הא

שחוקלקנאות מתוך אף בהכיאו,הוי קינוי וליכא לעיכובא .דהוי
.מעכבתורהחוקהשנאמרמקוםכלכהדאאתיאמנארביאמר,ד"בסוה)יד

מסוטה"פ(ם"הרמב מתוךולאשחוקמתוךלאלהיקנאולא,כתב)ח"היד
ואם,אימהעליהלהטילולאמריבהמתוךולאראשקלותמתוךולאשיחה
וכתב.קינויזההרי,האלוהדבריםמכלאחדמתוךעדיםבפנילהוקינאעבר

משנה ד,דלדעתו,הכסף הפרשה"הקנאותתורתזאת"קרא שאר על ,קאי
הקינוי על הכי,ולא מעכבים,ומשום אינם הקינוי דיני כתב.אין אי,עוד דאף

אקינוי קאי דקרא מקום,נימא ראש,מכל וקלות שיחה מתוך יקנא דלא הא
בהדיא כתיב לעיכובא,לא דהוו הקינוי דיני בכלל הוי לא הכי .ומשום

מקנאלאשתוהמקנא,אליעזר'רמשוםאומריהודהרביביוסירבי',גמ)טו
פי וכועדעל קנאותהקשה.'אחד אחד,המנחת עד פי על נקט הא,אמאי

לה מקנא עצמו דהוא אחד,בקינוי עד פי על קינוי,ותירץ.הוי לה דמשכחת
עצמו פי על ולא אחד עד פי לה,על לקנאות שליח שעשה ושליח,כגון

עד ביהודהדאמנם,והוסיף.נעשה סימן(הנודע העזר אבן תנינא מהדורא
שליח)ט"קנ ידי על מהני לא דקינוי .כתב
הקשה.פלוניבהדיתיסתרילאהזהבזמןלאיתתיהאינישלימאלא',גמ)טז

המקדשבזמןאפילווהא,הזהבזמןאמרינןאמאי,ט"יו'התוס ישקייםשבית
פיתיסתרשמאלחוש קים,הסתירהאהירשהואאו,אחדעדעל דלא וכיון

כר דהלכה בר'לן ,ותירץ.להשקותהיוכלולאעליותיאסר,יהודה'יוסי
שנים פי על שתיסתר דאפשר מנעוהולא,להשקותההקינויויועילדכיון

דאם,לקנאותמהחובה פי על עצמותסתראף פי פיאועל אחדעדעל
הזה.עולמיתעליותיאסר בזמן גוונאלהיתרהשתשובאפשראי,אבל ,בכל

אסרו הכי בסתמא'דר,תירץש"והרש.לקנאותומשום קאמר דלא,חנינא
לאשתו הכי לבינה,לימא בינו ובין עדים פי על בזמן,בין נקט הכי ומשום

יכול,הזה שפיר קיים המקדש שבית בזמן עדים פי על במקנא דהא
כוונת,והוסיף.להשקותה לא"בדי"רשדזו אפילואינישלימאלא,שכתב,ה

עדים.לבינהבינו בפני הכי לה יאמר שלא שכן דכל ר,דהיינו חנינא'ואיירי
קיים המקדש שבית בזמן ובין הזה בזמן יח.בין באות נמי .ועיין

הזה,כתבו)במשניות(חדשים'בתוס.שם',גמ)יז בזמן לאשתו קינא ,דאם
קינויו על מיד הסוגיא.ימחול למסקנת רק,.)כה(ןדלקמדהא למחול יכול

שנסתרה לאחר ולא לה שקינא .לאחר
לןדילמא',גמ)יח .עצמופיעלקינוידאמריהודה'בריוסיכרביקיימא

ורבים,ש"הרשהקשה יחיד דפליגי היכא כל כן בתר,דאם לקולא ניזיל לא
המחמיר,רבים כיחיד לן קיימא מקום,ותירץ.דדילמא בכל אזלינן דודאי

רבים דר,בתר דבסמוך'אלא לקיש דריש למימרא שמע כר,חנינא 'דאזיל
בר כוותיה,וחשש,יהודה'יוסי והלכה נכונה השמועה הכי.שמא ומשום

הזה בזמן חיישינן,נקט לא המקדש והם,דבזמן במקומם היו דהסנהדרין כיון
ההלכות את חרבה.פסקו פי,תירץוהמנחה קס(ק"המהריעל ,)ה"שורש

ד בשדהכללים כפלוני"נאמרו דהלכה בימי,ס שנהגו בדברים דוקא היינו
בימיהם.האמוראים נהגו שלא בדברים הכי,אבל אמרינן דהלכות.לא וכיון

בימיהם נהגו לא כר,אלו הלכה אי פסיקא בר'לא .יהודה'יוסי
הכ"פכ(ם"הרמב.שם',גמ)יט מאישות דר,פסק)ה"ד .חנינא'כמימרא

עזריוהקשה שםמהדו(האבי קמא סוטה,)רא בהלכות דפסק א"פ(מהא
כר,יהושע'כר,)ב"ה ודלא שנים פי על לה ומשקה בר'דמקנא .יהודה'יוסי

קינוי הוי לא והא עצמו פי על בקינוי תיאסר אמאי כן הקשה.ואם ,עוד
כר'דבגמ לן קיימא אי אלא למיחש דליכא בר'מפורש ,וכתב.יהודה'יוסי

הרמב דדעת מהא שנים,ם"דמוכח פי על דקינוי דסבר למאן הוי,דאף לא
וקידושין גיטין כדין קיום עדי דבעינן משום תוכל,טעמא שלא כדי אלא

לה קינא דלא ולטעון לה.לכפור קינא דבאמת יודע הבעל אם דהוי,אבל אף
לבינה עליו,בינו ונאסרת קינוי לר'ור.הוי החשש דנקט בר'חנינא 'יוסי

מש,יהודה הזההיינו בזמן רק חיישינן דלדידיה יכול,ום הבית דבזמן כיון
האמת ולברר לר.להשקותה חיישינן'אבל הבית בזמן גם יקנא,יהושע דאם

להשקותה יוכל ולא עליו תאסר עדים בפני .שלא
הקשה.בהדהקנאהלמיעבדואתובדלהדקאדקמאמאיאמרי',גמ)כ

זוננפלד"הגרי חייםבספרח הש(שלמת איכא,)ס"ביאורי גריעותא דמאי
האנשים מן דנבדלת פנימה,בהא מלך בת כבודה כל הא ,ותירץ.אדרבא

אינשי משאר ולא איש מאותו אלא נבדלת דאינה נבדלת,דכיון דאינה מוכח
צניעות בהדה,משום קנאה למיעבד אתו הכי דכתב,והוסיף.ומשום דמאי

מאי"די"רש לומר,האנשיםמןבודלתשזו,ה דבודלתצריך דכוונתו
מהם לה שקינא הבאה.מהאנשים באות .ועיין

מאי"די"רש)כא המנחת.האנשיםמןבודלתשזועכשיואירעמה,דקמאה
כשיטתו,)טשסהמצוה(חינוך מהכא ב[הוכיח לעיל א.הובאה דהא].אות

פרטי מאיש אלא מקנא אינו מכל,אי ולא הימנו אלא בודלת אינה כן אם
בהדהואמאי,האנשים קנאה למיעבד על,אתו להבמקנאמייריכרחךאלא

בה,האנשיםכלעל ומתקנאים מהם בודלת הכי  .ומשום
בהדה',גמ[)כב קנאה למעבד מכאן.ואתי להוכיח יש דסתירא,לכאורה

יחוד מדין האסורה סתירה אינה לן.האוסרת אכפת מה הכי לאו דאי
עמהם מתיחדת שאינה כן.שיכעסו מוכח מלשוןולכאורה ד"רשנמי ה"י

קנאי בתוה.ואמר שהוא,ד"דכתב כל ליכא"בדוכן.סתירה הכא שכתב.ה
הרבה"בתוה סתירות לה שימצא (ד פ.)ב.א. למלך במשנה מסוטה"ואמנם א

כן מקומות,כתב מהרבה דפסק,והוכיח קנאה)שם(ם"הרמבומהא דשייך
כאחד דהוו ואף אדם בני יחו,לשני דין בהו שייך (דדלא דהיינו. כתב אמנם

גוונא אהאי מפורש לה קינא אי דפסק).דוקא מהא הוכיח שם(ם"הרמבוכן
יחוד)ה"ה איסור בהו דליכא מקרובים לקנאות .]דשייך
ואיהו"די"רש)כג .שחושדהעלמקניטתושזו,בהדהקנאהלמיעבדדאתיה

בית"בשוכתב דסימןב"ח(הלוית רש,)מב ,מוכח,"שחושדה"י"דמדנקט
כשחושדהלאדקינוי אלא מפניתסתריאללהבאומראבל.לזנותהוי
שאינו,לפלוניששונא לא,יחודאיסורעלשמזהירהאלא,שתזנהחושדהאו

.מותרתעמונסתרהואם,קינויהוי
  

  א"ע' דף ג
רוחבונכנסכןאםאלאעבירהעובראדםאיןאמרלקישריש',גמ)א

אדרדרי,ש"הרשכתב.שטות פליג לקיש דקרא,מאיר'ש ליה וסבירא
רוח"ד עליו שטות,"ועבר ברוח על,איירי עובר שטות רוח בו דנכנסה וכיון

לאשתו ומקנא לקנאות.האיסור דאסור לעיל לשיטתו לקיש ריש .ואזיל
סוטה סבר'דר,פירשוהמנחת רעתו"שהקב,מאיר ומגלה מכריז וריש,ה

ר בו דנכנסה דכיון סבר כאנוסלקיש הוי שטות עליו"והקב,וח מכסה .ה
דתנאי,והוסיף מימרא על לחלוק מצי לדינא,דאמורא נפקותא דליכא .היכא

בחידושי(א"המהרשפירש.כתיבתשטהאשתותשטהכיאישאיש',גמ)ב
מלשוןדאי,)אגדות ליה,נטייההוי סוטהמלשוןואי.תטהכילמכתבהוה

למכתב ליה דרשוהוו,תסטהכי'בסהוה הכי והשפת.שטותמלשוןמשום
בתורה,ביאראמת ניקוד דליכא שטות,דכיון מלשון תשטה ביה .קרינן

.טמאהשהיאמעידהאחדועדונסתרהלהקינאשהרילדברשרגלים',גמ)ג
בספר המשולשכתב ו"ח(חוט סימן לדבר,)ג רגלים קינוי,דאיכא דהוי משום

הסתירה בסתיר,קודם נאסרת לחודדאינה כתב.ה משום,אמנם זה דאין
אסורה דהסתירה יודעת דאינה תלינן הקינוי אשה,דבלא תאסר הכי דאי

בלבד"חברה" עדים.בסתירה בפני בה ומתרה שחושד שראתה דכיון אלא
תסתר ונסתרה,שלא לכך חששה אמת,ולא הוי דהחשד לדבר רגלים .איכא

מדברי[ מוכח לעיל"רשוכן ואמר"ד:)ב(י לאלהקינאדלאדכיון,דכתב,ה
עמו,ומשמע.בונזהרה להסתתר שלא תיזהר הקינוי ידי דלא,דעל וכיון
לדבר,נסתרה רגלים .)].ג.ר(איכא

אגדות(א"המהרשפירש.'וכוטהרהרוחאמרירבנן',גמ)ד ,)בחידושי
שכתוברוחותנקראודהמלאכים מעורריםוהם,"רוחותמלאכיועושה"כמו

רוח.פריצותלידיאשתותֹבאשלא,לטהרההמקנאאת דהויא דסבר ומאן
כמו,טומאה שקר,"בפישקררוחוהייתי"שכתובהיינו רוחות שהם

.נסתרהשלאבעודלהשקינאטומאהלידיהמקנאאתהמעוררים
פערלא"הגריהקשה.'וכושפירטהרהרוחבשלמאאמרתאי',גמ)ה עשה(פ
למימ,עקיבא'דלר,)עה טהרהליכא רוח בו שתכנס עד מקנא דאינו דהא,ר

לקנאות דחובה ליה בספר,ומוכח.סבירא הרקיעכדכתב בדעתזוהר
הי"פ(ם"הרמב מסוטה אלא'דלר,)ח"ד לקנאות חיוב ליכא נמי עקיבא
בעלמא,מדרבנן אסמכתא .וקרא
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קינוי'ור',גמ)ו הגולהכתב.כתיבאחרינאעקיבא ה(הבאר אות קעח ,)סימן
רדמד בתרא'יליף מקינוי בה,משמע,עקיבא כשחושד מיד לקנאות דאסור

השניה,בתחילה בפעם אלא יקנא למד,והוסיף.ולא ד"פ(ם"הרמבדמהכא
הי בפניולקנאותלקפוץראוידאין,)ט"מסוטה .תחילהעדיםלאשתו

רבי"ד'תוס)ז ישמעאל'רדמפיקמצותדבשארונראה,ד"בתוה,ישמעאלה
הקרןכתב.אחריתילדרשהליהודרישאסמכתאעקיבא'רליהעבידמקרא
,וביאר.מצוותבשארעקיבאורביישמעאלרבידפליגימצינודלא,אורה

בסוגיין בהו דפליגי למצוות המצוות,דכונתן שאר בכלל הוו דטומאת,אי
בכללקרובים ולעסוקלִהדמותהמצוההויא ומת.חסדיםבגמילותלבורא
נמצוה זוהווי מצוה בכלל .מביתומכשוללהסירמצוההוי,וקינוי.מי

המצוותעבדועבודת ממנין עוללהסירשלאהואדהחיובמשום,אינה
.בפועלמצוהזוואיןכנענימעבדהעבדות

דר,ד"בא)ח שמאי'אתיא כבית קנאותהקשה.אליעזר בר'לר,המנחת 'יוסי
דלר דקאמר ומ'יהודה אחד פי על מקנא שניםאליעזר פי על אמאי,שקה

ר לקנאות'קסבר דחובה לגרשה,אליעזר יכול שמאי כבית סבר אי אפילו הא
עדים שני בפני תיסתר אי קינוי ללא דת,אף על עוברת לפי,ותירץ.והויא

ה"פ(ם"הרמבדברי מסוטה ובנה,)ה"א מאביה לאשתו מקנא וכיון.דאדם
עמם להתייחד כשנסת,דמותרת לגרשה יוכל עמהםלא עוברת,רה דאינה

דת בעדים,על כשתיסתר להשקותה שיוכל כדי לקנאות חובה הכי .ומשום
,א"המהרשביאר.במצוהלעוסקמינהונפקא,יטמאלהה"ד'תוס)ט

אחרים מתעסקים דליכא מיירי דאי משום לכך מצוה,דהוצרכו מת ,הוי
קרובו לשאינו אפילו מתעסקים.ומיטמא דאיכא כרחך על ,אחריםאלא

עצמו לטמא הכהן על דמצוה קאמר מחוייב,ואמאי אינו ישראל אפילו הא
אחרים מתעסקים כשיש לקרוביו פירשו.להיטמא הכי מינהדנפקא,ומשום

מקום,לטמאותלכופודאיןדנהי,במצוהלעוסק לקרובומיטמאאימכל
קנאותוהקשה.המצוהמןופטורבמצוהעוסקמיקרי קר,המנחת לי אלמה
שבתורה,להכי המצות מכל ופטור מצוה עביד המת את הקובר כל .הא

הכהן,ד"בא)י ביוסף חייב,א"המהרשכתב.מעשה היה הכהן דיוסף
עצמו המת,לטמאות בקבורת מתעסקים אחרים היו דלא המנחתוביאר.כיון

מצוה,קנאות מת שהיה פי על מן,דאף ולִהדחות להיטמא אחד אף רצה לא
לקרוביםוילפ,הפסח להטמאות דמצוה מקרא הכהן,ינן על החיוב ומוטל

אנשים משאר מצוה,יותר במת כרחו בעל שיטמא ליה .וכפינן
לא"ד'תוס)יא טרחוחומרמקלדאתיאמילתאוחומרקלגביכדאמר,ה

התורתהקשה.דרשינןלמדרשדאיכאהיכאהכיואפילוקראלהוכתב
דאיתא,הקנאות סבר'דר,:)עז(בפסחיםמהא דאיכא,אליעזר היכא דאף
קרא,למידרש לה וכתב טרח וחומר בקל דאתיא מילתא נמי,אמרינן ונימא
דר הכי'הכא סבר .ישמעאל

  
  ב"ע' דף ג

חסדא',גמ)יב רב ,המאיריפירש.לשומשמאקריאכיבביתאתוקפאואמר
תולעת"שומשמנא"ד בגרעיןהיינו ואין,מתוכושנבראתהשומשמיןהמצויה

אלאנשארהולאכולואתשאכלעדבומרגישאדם כך.הקליפהבו
עדבדברמרגישאינוובעלה,בהוצאותמרבהבזנותמתעסקתכשהאשה
 .כלהשממונו

בה',גמ)יג לן לית בגברא אבל דאיתתא ואידי איתן.אידי לעייןהמצפה ציין
דאיתא ר.)י(לקמןבהא עליו'דאמר מזננת אשתו המזנה דכל כן,יוחנן ואם

ביתא חריב דגברא זנותא ידי נמי.על רד.)יז(לקמןדאיתאלהאוציין 'דריש
ואשהעקיבא ביניהן,איש שכינה אוכלתן,זכו אש זכו רבא.לא ,אמר

מדאיש עדיפא מצרף,ודאשה מצרף,האי לא רש.והאי ה"ופירש דשם 'י
הא אות בין נכתב לא באשה ש'שנכתב כן,ומצורפים'לאות הסכנהועל

מאיש גדולה ה,יותר שם י'שאות הא'היא בין ['לש'ונכתבת לבאר. ונראה
לזנות,הדברים גורם הוא כן ועל בביתו הנעשה על אחראי דהגברא דאף

האשה.האשה שמהותו הבית מחריב זנותו עצם אין מקום .ב.ד.א.מכל
כתב הימד"פ(ם"הרמבואמנם וב)ט"סוטה אשתו על מקפיד שאינו ניווכל

תמיד דרכיהן ופוקד ומזהירן ביתו ועון,ובני חטא מכל שלמין שהן שידע ,עד
שנ חוטא זה תחטאאמרהרי ולא נוך ופקדת אהלך שלום כי ].וידעת

א"המהרשפירש.אחתעבירההעוברוכל'וכואחתמצוההעושהכל',גמ)יד
אגדות( הנוצרואין,בשמחההולךמצוהדהעושה,)בחידושי המלאך צריך

המצוה צריךעבירההעושהאבל.הדרךלוולהראותלפניולהקדיםאלאמן
.מרצונוהולךאינוכיוללפפולכרכוהמלאך

ולא"די"רש)טו הגריהקשה.עבדעבודת,באחיכםה ,)סטנסיל(ז"בחידושי
שני בישראל,הםאיסוריםהא עבד עבודת פרך,איסור עבודת .ואיסור
ד רש,עבדבעבודתולא,רךפבעבודתמיירי"אחיכם"ובקרא פירש י"ואמאי

עבד בעבודת עיון,דמיירי בצריך .והניח
נסתלקה"די"רש)טז בעבירותלראותיכולדאינולביתםמלבא,מהםה

אגדות(א"המהרשכתב.שבביתו אהשראת,)בחידושי איירי חסדא דרב
בבית דבסמוךוקאי.השכינה דידיה קריאכיבביתאדזנותא,אמימרא

כלשורההשכינה,הזנותחטאדקודם,וביאר.אלשומשומ של יחידבביתו
שנאמר הזנותוחטא".וברכתיךאליךאבא'וגואזכיראשרמקוםבכל"כמו

מקרא,מהםשכינהסילוקהואבבית מתהלך'הכי"דוכדיליף בקרבאלוקיך
ולברךלביתהשכינההילוךשדרך,"'וגו אחד בסילוקוההיפוך,ביתוכל הוי
."מאחריךושב"בהדכתיבינהשכ
גמרינןולא,הואמיעוטא"בה"דכתיבדכיון,בקינויולאבהה"די"רש)יז

הכי,א"המהרשהקשה.מינהדאשהעדיותשאר לפרש הוכרח הא,אמאי
שוה מגזירה ילפינן שבתורה עדיות שאר ולא,"מממוןדברדבר"לגבי

דקינוימוחומרקלראשונהעדותנילףדלאאלאבהאצטריך לדינא אחרונה
קנאותוכתב.וסתירה רש,המנחת תיקשי,י"דכוונת ב,דלכאורה בעינן 'הא

וסתירה בקינוי תרתי,עדים בעינן בעלמא דבטומאה הדין ושאני.והוא
וסתירה קינוי דבתר לדבר,טומאה רגלים דאיכא משום בה נאמן אחד ,דעד

בעלמ בטומאה נאמן דאינו למילף קרא בעינן פירש.אואמאי הכי ,ומשום
לטומאה דמו לא וסתירה דקינוי אלא מוכח לא דבה הכי,דממיעוטא ולבתר

ב גרידא בטומאה דבעינן שוה מגזרה שבתורה'ילפינן עדיות ככל ,עדים
מ דנתמעטו וסתירה לקינוי הדין ".בה"והוא

נמי"ד'תוס)יח כתיב לומר,ה הואחכמיםוקנסהואבעלמאאסמכתאויש
בהו,אמתהשפתהקשה.לייסרןכדי להשתעבד מדאורייתא אסור איך,דאי

ועשה בקום חכמים אחרינא,עקרו במילי אותם לקנוס להו הוי ,והוסיף.הא
התוס קושית ליישב ובאחיכם',דיש לאחוזה לכם והיה כתוב הוי נמי ,דאי

דרשא האי למידרש מצינן .נמי
לומר"ד'תוס)יט תלמוד טומאהאפילוןנאמאחדדעדקראצריךמאי,ה

רבינותירץ.מהימןהיהגוונאהאיבכיוסתירהקנויבלאבעלמא בחידושי
שמחה יבום,מאיר לגבי מינה נפקא נאמנות,דאיכא לעד יש כיון,דאם

כעריות טומאה בה מתייבמת,דכתיב צרתה ואין החליצה מן אבל.פטורה
הבעל שתיקת מחמת נאמן סוטה,אם ספק הויא מתי,הא .במתוצרתה

הגרי מינה,תירץ)סטנסיל(ז"ובחידושי משום,דנפקא נאמן אינו,שתיקהדאי
האמינתו.כתובתהלהפסידיכול אם עוד.כתובהנוטלתאינהתורהאבל

מינה עד,נפקא מטעם.המכחישואחדלענין עדותהויא,שתיקהדאי
מהתורה.מוכחשת נאמן אי כשניים,אבל נאמןהמכחישוהעד,הוי ,אינו

הויתורהשהאמינהמקוםדכל אחד .כשנייםעד
נאמר"ד'תוס)כ שוהבלאאפילו,ה בהדליתהימןליהתיתימהיכאגזירה
,אורההקרןהקשה.פירכאדאיכאלמילףליכאאחרונהמעדותאחדעד

משמע דברשוהגזירהדבלא,דהא דבעינן,דדבר ידעינן בעדותשניםנמי
לן,אשה מנא בגוונאשוהגזירהאיצטריךדלא,ותירץ.והא דליכאאלא

ככלאמינאדהוה,הכחשה אחדאיסוריןדהוי בהודעד בעד.מהימן אבל
מהימן דאינו ודאי בהכחשה שווהאחד מגזירה לה למילף בעינן .ולא
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