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בס"ד ,כו חשוון התשע"א.

מסכת הוריות דף ו – דף יב





דףוע"א

הבארשבע,דאםכן,מספקאיןראוילהקריבו,דדלמאמתובעליהוהוא

א(גמ' ,אי נמי דחטאו ז' שבטים .הקשה הבאר שבע ,דעדיפא מינה הוה

חטאת שמתו בעליה .והמצפה איתן תירץ ,לפי מה שכתב הרמב"ם ,דכל

ליהלמימר,דהאאמרינן לעיל)ה(:אליבאדרבייהודהאפילושבטאחד

ספק שרי מן התורה ,ואיסור ספק דאורייתא אינו אלא מדרבנן ,דמספק

דחטאגורראתהשאר.והראשמשביר תירץ,דהכאקושטאקאמר,דרוב

מדאורייתא חזי להקרבה .ואפילו לסוברים דספק דאורייתא מן התורה

ישראלבימיצדקיהוחטאו,דלאנחרבהביתאלאבחטאהרבים,כדכתיב

לחומרא ,הני מילי בדבר המפורש בתורה ,אבל הכא הויא הלכה למשה

בירמיהו )יא ,טו( "עשותה המזמתה הרבים" .והחק נתן והמרומי שדה

מסיני.והמלאהרועיםתירץ,דמספקבעינןלהקריבםדמוקמינןלהובחזקת

תירצו,דלפימהשכתבהרמב"ם)פי"במשגגותה"א(,דאפילואליבאדרבי

חיים דהויא כמו השולח חטאתו ממדינת הים ,דמקריבין אותה בחזקת

יהודה ,לא אמרינן גרירא בשבט אחד אלא כאשר אותו שבט הוא רוב

שהואחי,ועייןתוס'הרא"ש.

הקהל,הויאאוקימתאדחיקא.ועייןעודבחזוןאיש)יד,כד(.

ה(גמ' ,מיגו דמכפרה אחיים מכפרה נמי אמתים .כתב המאירי ,דאין זה

ב(גמ' ,והא מייתי להו הנהו דחטאו אמר רב פפא וכו' במיתה הני מילי

נאמר אלא דרך משא ומתן ודחיה בעלמא ,דודאי עיקר כפרת הקרבנות

ביחידאבללאבציבורלפישאיןמיתהבציבור.פירש רש"יבד"הביןלר'

בתשובה ווידוי ,וממה נפשך ,אם מתו בתשובה ,כבר נתכפרו ,ואין צורך

יהודה,דקושיתהגמ'היתהאיךהקריבוחטאתלכפרעלדורושלצדקיהו

לקרבן ,ואם מתו שלא בתשובה ,אין כפרת קרבן עולה לו עוד .אמנם,

דהוו חטאות שמתו בעליהן .והקשו התוס' בתמורה )טו (:ד"ה והא ,בשם

בספרי)שופטים,ס"ז(דרשינן",כפרלעמךאשרפדית",אלוהמתים,מלמד

הרשב"א,דדיןמתובעליהלאשייךאלאהיכאשהפרישוהחטאתואחר

שגםהמתיםצריכיםכפרה,ועייןמהר"ץחיות.

כךמתובעליה,אבלדורושלצדקיהלאהפרישוכלל.ותירצובשםרבינו

ו(גמ' ,אלא הכא מי הוו חיים אין הכי נמי דכתיב ורבים מהכהנים וכו'.

נתנאל ,דההוכחה היתה דמהא דבלא הפרישו מצי להקריב ,חזינן שיש

הקשההקרןאורה,כיוןדמסיקדחייםהוורובא,אםכן,תולאאיצטריך

כפרה למתים ,וכל שכן שתכפר היכא דהפרישו ,ואם כן אי אפשר

לןלהאדרבפפאדאמרדכיגמיריוכו',דהאבלאוהיכילאמתובעליה,

שחטאת שמתו בעליה תמות ,וכיון דחטאת יחיד שמתו בעליה מתה,

ומשמע מסוגיין דדברי רב פפא קאי אדוכתין .ותירץ ,דמשום החיים

מוכחדאיןכפרהלמתים,ואםכןהיאךהקריבועלדורושלצדקיהו.וכתב

לחודייהולאהוהלהולהקריבי"בקרבנותאליבאדרבייהודה,דהאלא

הקהילות יעקב )סימן ז( דלפי זה שפיר תירץ רב פפא הכא שאין מיתה

הוו אז בימי עזרא בארץ ישראל אלא שבט יהודה ושבט בנימין ,ושאר

בציבור ,ופירש רש"י בד"ה לפי שאין ,דאף על גב דמתו צבור לא אזלא

שבטיםהוובחוץלארץ,ולכךאיצטריךלןלסברתרבפפא,דמיגודמכפר

למיתה חטאת דידהו ,וכדילפא הגמ' מקרא דכפר לעמך וכו' ,דהיינו

עלהחיים,מכפרנמיעלכלי"בשבטיםדהוועמהןבההיאשעתא,דאף

דבציבור גם המתים נתכפרו במיגו מחמת החיים .אבל אמתים לחודא

עשרתהשבטיםירמיהוהחזירן,ועייןשםעוד.

ליכאכפרה,ושפיראיכאלדינאדחטאתשמתובעליהלמיתהאזלא.ועיין

ז(גמ' ,והא מזידין הוו הוראת שעה היתה .הקשה המצפה איתן ,הא

בדבריומהשהקשהאסוגיאדתמורה.

קיימאלןדאיןנביארשאילחדשדברולהקלעלדבריתורהבקוםועשה,

ג(גמ',מנאליהלרבפפאהאוכו'.תמההבארשבע ,דמאיפריך,דלמא

ואפילולשעהאינומותראלאלמיגדרמילתא,וכדאיתאביבמות)צ,(:ואם

מהאי קרא גופיה ד"הבאים מהשבי" נפקא ליה ,דהא מתו כבר ,ומכל

כן,היכיהורולהקריבחטאתאמזידדלאכמצותהתורה,האהויאחולין

מקום הקריבו חטאות בשבילם .ותירץ החק נתן ,דיש לומר דהתם לא

בעזרה .ותירץ ,דהכא במילואים מיירי ,ואיתא ביבמות )מה (.דהקריבו

משוםעבודתכוכביםהקריבום.אלאשהוראתשעההיתה.

מילואיםבימיעזראכדרךשהקריבובימימשה,ופירשהלחםמשנהבדעת

ד(גמ' ,מי דמי שעיר ראש חדש דלמא לא מייתו מציבור וכו' .הקשה

הרמב"ם )פ"ב ממעשה הקרבנות הי"ד( ,דהיינו שהקריבו קרבנות שאינן

מסכת הוריות דף ו
כו חשוון התשע"א

נוהגיןלדורות,וכןעשובימיעזרא.

המזבח החיצון ,וקרבי קרבן יחיד בשבת ,והכל בהוראת שעה .עוד ביאר

ח(רש"יד"המתאחדמןביתדין,והויאליהוכו'דאיןשניםמביאיןקרבן.

החקנתן,דאףדמשהעשהעלפיהדיבור,הקשתההגמ',מאיטעמאצוה

אמנם ,המאירי הביא ששאלו אגמ' דלהלן ,לדעת האומר קהל כהנים

ה'כך.

איקרי קהל ,וחטאת הצבור היא חטאת השותפין ,היאך מצינו חטאת



השותפין,שהריחטאתאינהבאהבנדרונדבהשיהיושניםנודריםאותה,

פרקהורהכהןמשיח

ואםחטאושניהםהריכלאחדחייבלהביאחטאתו.ותירצודאייריבגוונא



דראובן ושמעון שהיו להם בהמות בשותפות ,וחטאו שניהם ,ובררו שתי

יג(מתני' ,שוגג ועשה מזיד מזיד ועשה שוגג פטור] .משמעות דברי

בהמותמעדרםואמרושיפרישוםלחטאותשהםחייבים,והפרישוםועדיין

המשנה ,דבגוונא דלא הורה במזיד חייב[ והקשו התוס' ד"ה מזיד ועשה

הםשלשותפות.

שוגג,היאךהוישוגגבלאהוראה,איאכילבשתיקה,מאחרשאינומורה
לאחריםכיאםלעצמו,מהליבשתיקהמהליבדיבור,הווימורה.והתוס'

דףוע"ב

הרא"ש בשם הרמ"ה הקשה כעין קושיתם ,והוסיף להקשות ,דאי אתיא

ט(רש"י ד"ה אלא אמר רב אחא בר יעקב וכו' ,והוא הדין לכהנים וכו'

מתניתין לאשמועינן בהקישא דמשיח לצבור ,דבהורה שוגג ועשה מזיד

ואכתינוקמהכרבישמעון.הבארשבעהגיהדצריךלומר"ולאמיתוקמא"

פטור,תיפוקליהמשוםדמזידלאוברקרבןהוא,ותו,דבכהןמשיחגופיה

כרבי שמעון ,דמאחר דכהנים לא איקרו קהל ,נדחו דברי רב יוסף ,ולא

שגגה כתיב .ותירץ ,דאצטריך כגון שהורה במזיד מטעם שאינו נכון,

מיתוקמאהברייתאכרבישמעון,וכעיןזההגיההחפץה' .אמנם ,הדברי

וכשבא מעשה לידו שכח זדונו ,וסבור שמטעם נכון הורה ואכלו בחזקת

שמואל וההורה גבר קיימו גירסתינו ,ופירשו ,דאתי רב אחא בר יעקב

היתר,שאילונודעלושהיהאיסורלאהיהאוכלוושבמידיעתוהוא,אבל

לקיים דברי רב יוסף ,דהא דלא מקריבין כהנים פר בהוראה היינו משום

אי הורה שוגג ועשה שוגג מחייב כדמפרש בגמ' .אמנם התוס' הרא"ש

דהוו בכלל שבט לוי ,ושבט לוי לא איקרו קהל ,ומכל מקום ,לענין דאין

כתב ,דבחנם דחק ,דיש לומר דהא דהשוו כהן משיח לבית דין ,אחיובא

חטאת שלהן מתה שפיר איקרו כהנים קהל ,דבזה לא איתותב היקישא

קאי ולא אפטור ,ולאשמועינן דלא מחייב כהן משיח "אם לא שהורה

דרב יוסף מקרא ד"על הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר" ,ולכך אכתי

היתרתחלה"וכתב,דכןמשמעמפירושרש"י דלפטוראלאצריךהיקשא,

נוקמאכרבישמעון,ועייןשםבאריכות.

דכיון דלאו הוראה היא ממילא ידענא דמיפטר דתניא לקמן דכהן משיח

י(רש"יד"הוהאכתיבוכו',בתוה"ד,אלאשמעינןמינהדלויאיקריקהל.

לאמחייבעלשגגתמעשה.והקרןאורה ביאר,ד"שוגגועשהמזיד",היינו

הקשההחקנתן,האילפינןדהוקש"קהל"לאחוזהבארץ,ללמדדכלדאין

דכשעושהבדעתולעשותהדבראףאילוהיהאסור,ופטורכיוןדלאעשה

לו אחוזת לא איקרי קהל .וביאר ,דרבא סבר דקרא לאו להיקישא אתא,

מחמת שסמך על הוראתו .והא ד"מזיד ועשה שוגג" פטור ,היינו שבדין

אלא מילי מילי קתני ,דבתחילה בישרו "ונתתיך לקהל עמים" ,דעתיד

והוראההיהמזיד,שידעשאסורלעשותהדבר,אלאדעשההדברבשגגת

להולידבנימיןמנשהואפרים,ואחרכךבישרובשורתהארץ"ונתתיאת

מעשה.דכהןמשיחאינוחייבאלאעלהעלםדברעםשגגתמעשהעלידי

הארץהזאת".

העלמו.ועייןמהשביארעודוכןמהשביארבתפארתישראל.

יא(בא"ד ,אלא שמעינן מינה דלוי איקרי קהל וכהנים לא איקרי קהל

יד(תוס' ד"ה שוגג ועשה שוגג פשיטא ,לעיל בפרק קמא )ד (:וכו' וצריך

ושותפיןנינהוולאמיתוקמאכרבישמעוןוכו'.הקשההתוס'הרא"ש,אם

לומר וכו' .והבאר שבע תירץ ,על פי מה דכתבו תוס' ביבמות )נ (.ד"ה

כן ,מאי בעי בגמ' בסמוך "מאי הוה עלה" ,הא נדחו דברי רב יוסף ,דלא

שנה ,דאין דרך הגמ' להקשות פשיטא על דין המפורש בקרא ,שכן דרך

מיתוקמא כרבי שמעון ,ועיין שם דפירש סוגיין בדרך אחרת .והמהרש"א

התנא לשנות דינין המפורשין בתורה ,הלכך לא פריך לעיל )ד (:פשיטא,

תירץ ,דהכי קאמר ,מי איכא לדחויי דאף דכהנים איקרו קהל ,לא מייתי

אבל הא דהכא לא כתוב בתורה ,אלא מסברא ידעינן לה ,ולכך פריך

פרבהוראה,אולא.

פשיטא.ובמרומישדה תירץ,דלעיללאהויפשיטא,דהוהאמינאדבעינן

יב(גמ' ,ומה ראה משה לעשות י"ב ימי חנוכה וכו' .הקשה החק נתן,

דהסנהדריןיודיעוטעםהוראתןלקהל,קאמשמעלן,דהקהלאינןצריכין

אמאי לא בעי איפכא ,מה ראה שלמה לעשות ז' ימי חנוכה .ותירץ,

לדעתזאת,אבלהכאדהכהןגדולעשהעלפיהוראתעצמו,ליכאלמימר

דמסתבר לעשות שבעה ימים ,משום דכל שמחות שציותה התורה

הכי,ופשיטאדהוישוגג,וחייב.והקרןאורהתירץ,דהאדלעיל)שם(קא

שביעיות הן ,כגון שבעת ימי הפסח ,ושבעת ימי החג ,ומצינו נמי

משמעלןדהוראהתלויהבביתדין,והמעשהתלויבקהל,כדילפינןהתם

במילואים דהוו שבעה ימים .ובמרומי שדה הוסיף ,דמצינו דמשה עשה

מקראי,אבלהכאמילתאדפשיטאדחייב,דשוגגגמורהוא.

בחנוכה כמה חידושים ,דהביאו חטאת לכל נשיא ,והקטירו קטורת על

טו(גמ' ,אמר אביי הכא וכו' דמהו דתימא ,כיון דאילו מתידע ליה וכו'.

ב

מסכת הוריות דף ו – דף ז
כו חשוון – כז חשוון התשע"א

וכתבבהעמקדברדברים)פ"לח'(,דחכםדעייןוהוציאדברחידושבשעת

דלאדמי,דלעיללאדןלהשוותןאלאבמהדיצאומכלליחיד,ולאמביאין

לימודו ,בשעה שבא מעשה לידו מחויב לחזור ולדון בדבר ,ולזכור את

כשבהאושעירהכיחיד,ואפילואילאהושווציבורומשיחבהקרבתפר

הדבריםשהביאוהולפסוקכן.והוכיחהדברמדבריאבייאלו,דמשמעותם

דוקא ,ולענין זה משיח נמי דומה לנשיא ,דמוצא נמי מכלל יחיד ומביא

דעל פי דין אין לעשות ולסמוך על עיונו מכבר ,עד שידע הטעם והראיה

שעיר ,ולכך השתא בעי לדון דין חדש דעל כרחך דמי משיח לציבור,

שלו בשעת מעשה .ולפי זה ביאר הא דאמר רבי יוחנן בגיטין )יט (.וכי

משוםדשניהןמקריביןפרדוקא.

בשביל שאנו מדמין נעשה מעשה .דהיינו אף על גב שלהלכה ברור לנו

ה(רש"יד"ההורה,כהןמשיחבפניעצמוכגוןדמורובתריאיסוריביתדין

שכך הוא ,מכל מקום אלו בהגיע המעשה לידינו הי' לנו להתיישב עוד

בחלבוהואבעבודתכוכבים.עייןבסמוךברש"יד"הנתכפר)קמא(דפירש

הפעם,אוליהיינוחוזריםבדבר.

דמביאפרבפניעצמו,ומשמעדלאמייריבעבודתכוכבים,דאםכן,קרבנו



שעירה והרש"ש הגיה ,דצריך לומר "והוא בדם" במקום "והוא בעבודת

דףזע"א

כוכבים".

א(גמ' ,מה ציבור אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה וכו'.

ו(מתני',הורהעםהציבור .פירשרש"יד"ההורהעםהציבור,כגוןדהורו

כתב הקרן אורה ,דמדבעי למילף מ"לאשמת העם" דבהורה הוא ועשו

בחדאאיסורא.אמנם,ר"עמברטנוראפירש,דהיההואאחדמןהסנהדרין

אחרים חייב ,משמע דסבירא ליה לתנא כרבי מאיר ,דבציבור החיוב על

ששגגו בהוראה ,ותמה הבאר שבע ,דלקמן )עמוד ב'( משמע בהדיא

הביתדין.והקשה,דאםכן,מהשייךלמימר"מהמצינו",דשאניהוראת

דתליאאםמוריןבחדאאיסוראאותריאיסורא,ולאבמהדישבובאותו

בית דין דאין לחייבן בשגגת מעשה של קהל ,כיון שהם לא חטאו ,אבל

ביתדין,דהאאמררבאדאינונחשבלהיותמורהבפניעצמואלאאםכן

מנא לן דכהן משיח דחטא הוא עצמו נמי פטור בשגגת מעשה .ותירץ,

הורובתריאיסורא.

דאפילו לרבי מאיר דבית דין מייתי ,עיקר החיוב מפני חטאת הציבור,

ז(מתני' ,הורה בפני עצמו יעשה בפני עצמו וכו' הורה עם הציבור יעשה

ולכך שפיר איכא למילף מהא דאין פר ציבור בא על שגגת מעשה ,דפר

עםהציבורוכו' .הקשההבארשבע,דרישאוסיפאפליגיאהדדי,דמרישא

כהןמשיחנמילאבאבכיהאי גוונא.והוסיף,דאכתיהוהליהלאקשויי

משמע דדוקא אם הורה ועשה בפני עצמו מתכפר בפני עצמו ,אבל אי

דליכאלמילף"מהמצינו"מציבורלכהןמשיח,דהריאףדפטוריןמלהביא

הורה בפני עצמו ועשה עם הציבור ,או איפכא ,מתכפר עם הציבור,

פר בשגגת מעשה ,אכתי חייבין בכשבה או שעירה ,ואילו הוא פטור

ומסיפאמשמעדדוקאאיהורהועשהעםהציבורמתכפרעמהן,אבלאי

לגמרי,אלאדבלאוהכיאיפרכא.

הורהבפניעצמוועשהעםהציבור,אואיפכא,מתכפרבפניעצמו.ותירץ,

ב(תוס'ד"המהציבורהורוועשואחריהןכו',תימההיאךשייךלדמותו

דשמאהכיקאמר,הורהבפניעצמוועשהבפניעצמומתכפרבפניעצמו,

לבית דין דהכתיב לאשמת העם וכו' .תמהו הקרן אורה וההורה גבר,

הא הורה בפני עצמו ועשה עם הציבור נעשה כמי שהורה אם הציבור

דנעלם מהתוס' דבירושלמי )פ"ב ה"א( פליגי בהאי דרשא ,איכא דאמרי

ועשה עם הציבור ומתכפר עם הציבור .ובמרומי שדה פירש ,דלפי מה

ד"העם" היינו בית דין ,וכגמ' דידן ,דילפינן דמשיח יהא חייב כשיורה

שכתבהרמב"ם)הובאלקמןבאותי(,דלרבאאייתביבתרימקומותוהורו

לאחרים,כביתדין.ואיכאדאמריד"העם"היינוציבור,וילפינןמהציבור

בחדאיסוראמתכפרבפניעצמו,איכאלמימרדפליגיאבייורבאבפירושא

אינןחייביןאלאעלידיהוראתביתדין.ואםכןליתאלקושייתם.

דמתניתין,אירישאדוקאקתניאוסיפאדוקאקתני,דלאביירישאדוקא

ג(רש"י ד"ה דכתיב ,באשם תלוי וכפר הכהן וכו' עד דהוי הכל בשגגת

קתני ,והורה בפני עצמו ,היינו דיתבי בתרי מקומות ,ועשה בפני עצמו,

מעשה דהיינו יחיד .הקשה הרש"ש ,הא יחיד נמי חייב בהעלם דבר,

היינודהורובתריאיסורימתכפרבפניעצמו,וסיפא"אואו"תני,דהיכא

באומר מותר ,כדאיתא בשבת )עב (:דמביא קרבן אשגגת מלאכת שבת.

דהורהאועשהעםהציבורמתכפרעמהן.ולרבא,סיפאדוקאקתני,אבל

ותירץ ,דכיון דאינו מופלא והוראתו לא חשיבא ,הויא כאילו לא הורה,

אי הורה בפני עצמו ,דהיינו דיתיב במקום אחר ,ולא נסמך על הבית דין

והוי כשגגת מעשה .אמנם העיר ,דלפי זה ,אם היחיד הוי מופלא ,אינו

הגדול ,אי נמי דיתיב עמהן ,אך הורה באיסור אחר ,מתכפר בפני עצמו,

חייבבאומרמותר,וזהלאשמענו.

ורישא"אואו"קתני.ועייןעודבקרןאורהובהורהגבר.

ד(רש"י ד"ה אלא אשם כדי נסבה ,אלא עיקר הדין שהוא דן כך הוא

ח(רש"יד"הנתכפרלועםהציבור,שהואמתכפרבשלביתדיןומפנימה

ציבורבפרמשיחבפרוכו'.הקשההבארשבע,אםכן,מאיקאמרהתנא

וכו' .הקשה התוס' הרא"ש ,מדוע צריך למיתני להאי טעמא ,הא כבר

"נראהלמידומהציבורבפרומשיחבפר",דמשמעדהוידיןחדש,והלא

דרשינן לה בגמ' מ"על חטאתו אשר חטא" .והשושנים לדוד וההורה גבר

כבר דן אותו לעיל ,דציבור מוצא מכלל יחיד ומשיח מוצא מכלל יחיד,

תירצו,דאימטעמאדמתניתיןלחוד,הוהאמינאדאפילוהורהבפניעצמו

והכוונהדשניהןמביאיןפר,ודלאכיחיד.ותירצו החקנתןוהמרומישדה,

מתכפרעםהציבור,והיאגופהמאידמיבעיאבגמ',מנאלןדכיהורהבפני

ג
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עצמולאיתכפרעםהציבור,ומשנידדרשינןלהמ"עלחטאתו",ואימהאי

בית דין פר עלייהו ,קא משמע לן "ונעלם דבר" ,דאין חייבין אלא על

לחודא ,לא הוה שמעינן אלא דבחטא שאינו מיוחד לו אינו מביא קרבן

העלם דבר דהוה שגגת מעשה מחמת אותה הוראה ,ודרשה זו אזלא

בפניעצמו,מיהואכתילאשמעינןדיתכפרבשלציבור.

כוותיהדרבייוחנןלעיל )ב(:דאמרדבכיהאיגוונאכליחיד ויחידחייב,
דלא תלה אלא בבית דין ,וקיימא לן כוותיה ,כמו שכתב הרמב"ם )פי"ג

דףזע"ב

משגגותה"ח(.

ט(גמ' ,אמר רב פפא כגון שהיו מופלין שניהן .הקשה המהרש"א ,דלפי

יד(גמ',הואבחלבוהןבדםמהומיאמריןבטעמייהוהאפליגיןאודלמא

מאידמוקמינןלהבסמוךבתריאיסורי,אמאילאקאמרדמייריכגוןשהוא

כיון דשוין בקרבנן וכו' .הקשה הבאר שבע ,דהך בעיא כבר איפשיטא

מופלאוהןלאמופליןכדבעילמימרמעיקרא,אלאדהשתאהויהוראתן

מכללדבריובבעיאראשונהד"תרימיניחלב",דהתםלאאיבעיאלןאלא

הוראה,כיוןדהוהעמהןבהוראה,וקאמשמעלן,דאפילוהכי,כיוןדהורו

אי שם חלב אחד הוא ,ומשמע ,דאילו הוו תרי איסורים חלוקין לגמרי,

בתרי איסורי מתכפר בפני עצמו .ובהגהות קרני ראם תירץ ,דמכל מקום,

פשיטאלןדאזלינןטפיבתרחלוקיןבטעמיןולאבתרקרבנן.ובהורהגבר

לאיתיישבלפיזהסיפאדמתניתין"הורהעםהציבורוכו'מתכפרלועם

ביאר ,דכך דרך הגמ' לבאר צדדי האיבעיא בכל צד דאפשר ,ולכך

הציבור" ,דמאי קא משמע לן ,פשיטא דהדין כן ,דכיון שהן אינן מופלין,

באיבעיאהראשונהלרבותאנקטדשםחלבאחד,והכיקאמר,אפילואם

הויאהוראתןהוראהאחת,דבלעדיולאהוההוראתהציבורכלום.והחק

תמצי לומר דאזלינן בתר חילוק בקרבנן ,ואי קרבנן שוין הויא הוראה

נתןוההורהגברתירצו,דלישנאדמתניתין"הורהבפניעצמו",משמעלרב

בחדאאיסוראאףעלגבדחלוקיןבטעמייהו,אכתיאיכאלמיבעי,דלמא

פפא,דלגמריהורהבפניעצמו,ולאהיהלועסקכללעםהציבור,ואםכן,

שםחלבאחדהוא.

בהכרחלומרדשניהןמופלין,דאםלאוהכי,לאהויהוראתןהוראה.

טו(גמ' ,הנפש זה משיח השוגגת זה נשיא .ביאר במרומי שדה ,דדרשינן

י(גמ' ,אמר ליה רבא אטו שני מקומות גורמין וכו' .פירש רש"י לעיל

ד"הנפש" היינו כהן משיח ,דהוא בעל נפש יתירא ,דהוא קדוש לה',

)עמודא(ד"ההורה,דאיהורובתריאיסורי,מתכפרבפניעצמו,ומשמע

ו"השוגגת" היינו נשיא ,דעלול לחטוא בשוגג מחמת שרירותיה ,כדכתיב

דלא תליא אי יתבי בחד או תרי מקומות .אולם ,הרמב"ם )פט"ו משגגות

ביה "אשר נשיא יחטא" ,ולא כתיב "אם" ,אולם ,רבינו חננאל ותוס'

הל"ד(כתב,דהכהןגדולאינומתכפרבקרבןהציבוראלאהיכאדסמךנמי

הרא"שגרסואיפכא,ד"הנפש"זהנשיא",שוגגת"זהמשיח,ומקראיתירא

אהוראת בית דין ,ומשמע ,דאי יתיב במקום אחר ולא ידע מהוראתם,

קדריש.

מתכפר בפני עצמו .וביאר במרומי שדה ,דלדבריו כוונת רבא דלא תליא
בתרימקומותגרידא,ומכלמקום,הואהדיןאייתביבתרימקומותוהורו

דףחע"א

באיסוראחד,מתכפרבפניעצמו.ועייןעודמהשכתבנולעילבאותז.

א(גמ',ושויןשאיןמביאיןאשםתלוי.העירהקרןאורה,היכימשכחתלה

יא(רש"י ד"ה הוא בחלב המכסה את הקרב ,בתוה"ד ,אי נמי דהורו וכו'

אשםתלויבעבודתכוכבים,האתליאבכוונתהלב,ואםהשתחווהלצורה

בין כזית לפחות מכזית .פירש הרש"ש ,דהגדילו השיעור ליותר מכזית,

ולא נודע לו אם עבודת כוכבים הוה אי לאו ,ממה נפשך ,אם כוון לשם

והורואכזיתאיסורדאינואלאפחותמכזית.והקשה,דכתבהמשנהלמלך

עבודת כוכבים וקיבלו לאלוה ,חייב חטאת ודאי ,ואי לא השתחוה לשם

)פי"ב משגגות ה"א( ,דאין בית דין חייבין עד שיורו בדבר האסור דמותר

עבודת כוכבים ,פטור מכל .וביאר ,דמשכחת לה היכא דהוו לפניו פעור

לגמרי ,וכיון דקיימא לן דחצי שיעור אסור מן התורה ,אמאי חייבין

ומרקוליס ,וזרק אבן לאחד מהן ולא נודע לו אם למרקוליס וחייב ,או

כשהורואכזיתדאינואלאפחותמכזית.ותירץ,דטעובתרתי,א.בשיעור

לפעורופטור,דהויאעבודתכוכביםשלאכדרכה.

כזית.ב.דאמרוחצישיעורמותרמןהתורה.

ב(גמ' ,לאשמת העם הרי משיח כציבור .הקשה בשו"ת הרשב"א )סימן

יב(רש"י ד"ה והן בדם ,כגון בדם המובלע באיברים .הקשו הרש"ש

שנא( ,אמאי לא קאמר דאתיא בגזירה שוה מ"מצות מצות" ,כדאמרינן

והמצפהאיתן,האדםבאבריםאינואלאבלאתעשה,כדאיתאבכריתות

בסמוך בנשיא .ותירץ ,ד"לאשמת העם" הויא כמפורש בהדיא דמשיח

)כב ,(.וקיימא לן דאין בית דין חייבין אלא "בדבר שזדונו כרת" .ותירצו,

כציבור ,ועדיף טפי מגזירה שוה .עוד תירץ ,דליכא לאקשויי אמאי לא

דכיוןדעיקרדםישבוכרת,חייביןביתדיןעליהן.

ילפינן בגזירה שוה ,דאין אדם דן גזירה שוה מעצמו אלא אם כן קבלו

יג(תוס' ד"ה דתנו רבנן ישגו יכול וכו' ,תימה למאי איצטריך וכו' ויש

מרבו ,ודלמא לא גמר מרביה דדרשינן "מצות מצות" לענין משיח.

לומר וכו' .המלבי"ם )התורה והמצוה ויקרא רמג( תירץ ,דאלמלי הך

]ולכאורה צריך עיון מהא דכתב רש"י בקידושין )יז (.ד"ה מיכה ,ד"אין

דרשא ,נהי דהוה ידעינן דבעינן דישגו בהוראה ,הוה אמינא דאף אם

אדםדןגזירהשוהמעצמו"היינו,מסורההיאלהםמרבותיהםומסיניאיזו

הקהללאשגומחמתההוראהאלאדהחליפוחלבבשומןנמיהוומייתי

תיבה נכתבה לגזירה שוה וכיון דעד השתא הוה אמרינן דילפי מ"נתינה

ד
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נתינה" הוה פרכינן מנא ליה דגמר מנתינה דערכין נגמר מנתינה דעבד.

כוכביםיוכיחו,ואתיאבצדהשוה.והקשה,דאםכן,הכאבסוגיןאמאילא

וחזינן דלמד ,דלא שנלמד מהלכה הדין דילפינן ומאיזו תיבה ילפי ליה,

ילפינן דמשיח אינו חייב אלאבדבר שזדונו כרת ושגגתו בחטאת,מאותו

אלא התיבה ממנה ילפי בלבד )ש.ב.ק .[(.אמנם התוס' ד"ה ויחיד ,כתבו,

במה מצינו .ותירץ ,דאין הכי נמי ,אלא דלא חיישא הגמ' להאריך ,דהא

דהואהדיןדהוהמצילמילףמ"מצותמצות"לגבייחיד,ומשמעדסבירא

מכל מקום איצטריך לן היקשא ד"ואם נפש" למילף נשיא ויחיד ,דלא

להודאיכאלדרושגזירהשוהבכלדוכתאדאיכאאותהתיבה.

אתינן בבמה מצינו ,דהא ליתו בהוראה דומיא דציבור ומשיח .ועיין עוד

ג(תוס'ד"הילמודתחתוןמעליון,ואםתאמרהיכייליףיחידמנשיאוכו'

בהורה גבר מה שתירץ] .ולכאורה יש לתרץ עוד לפי מה שכתבו התוס'

ויש לומר דגילוי מילתא בעלמא הוא ולא היקש דתרוייהו בכלל יחיד

ד"ה ויחיד ,דהגמ' דרשה באופןדניחא לה למילף ,ולכך גבי שאר מצוות

ובכלל נפש .הקשה ההורה גבר ,דבסמוך גבי עבודת כוכבים נמי אמרינן

בעי למילף ילפותא חדתא לכל אחד ,ובעבודת כוכבים קיצר ואייתי

ילמוד תחתון מעליון ,אף דהעליון )ציבור( נלמד מגזירה שוה ד"מעיני

ילפותאאחתלכולן,דהוהמצילמילףמשיחמ"לאשמתהעם")ש.ב.ק.[(.

מעיני" משאר מצוות ,והוי גזירה שוה דחוזר ומלמד בהיקש ,והתם ליכא

ו(גמ' ,בעבודת כוכבים מנלן וכו' וילמד תחתון מן העליון .הקשו התוס'

לתרוצי דהוי גילוי מילתא בעלמא ,דלא שייך למימר ציבור בכלל יחיד.

ביבמות )ט (.ד"ה וילמד ,תיפוק ליה מדכתיב בהאי פרשה )בפסוק ל(

ותירץ ,דשמא התם נמי הוי גילוי מילתא ,דמאחר דכבר מצינו בשאר

בהדיא "והנפש אשר תעשה ביד רמה את ה' הוא מגדף ונכרתה" ,הרי

מצוות דדומין יחיד ונשיא ומשיח לציבור ,הוא הדין בעבודת כוכבים.

דפרשהזובדברשזדונוכרתאיירא.ותירצו,דהשתאקיימינןאליבאדרבי,

והקרן אורה תירץ ,לפי מה שכתבו התוס' בזבחים )מח (.ד"ה מה ,דלא

ואית ליה לרבי בפסחים )צג (:דהאי כרת במברך את ה' כתיב ,דסבר

חשיב"דברהנלמדבגזירהשוהחוזרולומדבהיקש"היכאדבלאההיקש

"מגדף"היינומברךאתה'.ועייןבמצפהאיתן.

הוה אמינא דבכל גווני איירי ,ולא אתי ההיקש אלא למעט דלא איירי

ז(רש"י ד"ה תורה אחת יהיה לכם וכו' ,בעבודת כוכבים משתעי קרא

אלא בגוונא חדא ,ולפי זה ,הכא לא חשיב חוזר ומלמד בהיקש ,דבלא

דתניא בספרי וכו' .הקשה המהרש"א ,אי ידעינן דקרא משתעי בעבודת

ההיקש נמי הוה אמינא דחייבין בכל גווני ,אפילו במה שאין זדונו בכרת

כוכביםמהאידרשא,מאיקמבעילגמ'לקמן"דכוליעלמאמיהתכיכתיבי

ושגגתובחטאת,ולאבאההיקשאלאלמעט.

הני קראי בעבודת כוכבים הוא דכתיבי ,מאי משמע" .וביאר ,דמדרשת

ד(גמ' ,דתניא רבי אומר וכו' נאמרכאן מעיני ונאמר להלן מעיני .כתבו

הספרילאנפקאלןאלאדקראדהכאדיחידאייריבעבודתכוכבים,ולקמן

התוס'ביבמות)ט (.ד"הבעבודתכוכבים,דלאמצילמימרדאתיאמגזירה

קמבעי לן ,מנין דהנהו קראי דריש הפרשה ,דמשיח ונשיא וציבור ,נמי

שוה ד"מצות מצות" .ד"כל מצות" דכתיב בעבודת כוכבים לאו מופנה

בעבודת כוכבים איירי ,והקשה המרומי שדה ,דהא נמי אית לן למילף

היא,דאיצטריךליהלכדדרשינןבסמוך"זועבודתכוכביםששקולהכנגד

באותו היקש דילפינן מיניה דכולהו קראי איירי בדבר שזדונו בכרת

כלהמצות".ותמההמצפהאיתן,דאיתאבסמוך,דדבירבייליףלהמקרא

ושגגתו בחטאת .ולכך פירש ,דסוגיא דהכא לא אזלא אליבא דהספרי,

אחרינאדבעבודתכוכביםהכתובמדבר,מדכתיב"אשרדברה'",ואםכן,

ולכך שפיר קא מבעי לן לקמן מאי משמע ,והא דאמרינן כבר הכא "מה

לדידהו"כלמצות"מופנהלגזירהשוה].ואוליישלומר,ד"דבירבי"לאו

עבודתכוכביםוכו'"משוםדכןהואבאמת,כדילפינןלקמן.

היינו "רבי" ,כמו שכתב  התורת חיים )בעבודה זרה ט (.לחלק בין ד"בי
אליהו" ל"אליהו" )ש.ב.ק .[(.עוד הקשה ,מהא דכתב המהרש"א ביבמות

דףחע"ב

)שם,עלתוס'ד"הורבנן(,דאיתליהלרבידגזירהשוהדאינהמופנהכלל

ח(גמ',למןהיוםאשרצוהה'וכו'איזוהיאמצוהשהיאנאמרהבתחלה

למדיםממנה.

וכו' זו עבודת כוכבים וכו' .פירש רש"י ד"ה למן היום ,דהכוונה לעבודת

ה(גמ',אשכחןציבוריחידנשיאמשיחמנלןאמרקראוכו' .הקשההמגן

כוכבים ,דעליה נצטוו בתחילת עשרת הדברות .והקשה הבאר שבע ,אם

גבורים ,דמדאיצטריך למילף משיח מהאי ילפותא ,ולא יליף ליה

כן,אמאיפרכההגמ'עליהמהאדנצטוואעשרמצוותבמרה,עדיפאמינה

מ"לאשמת העם" ,משמע דלא איתקיש משיח לציבור מ"לאשמת העם"

הוה ליה לאקשויי ,ממאי דכתיבבקרא להדיא דכבר נצטוו "החודש הזה

אלאבשארמצוות,ולאבעבודתכוכבים,ואםכן,מנלןדמשיחאינוחייב

לכם" במצרים .עוד הקשה ,דאחת מהעשר מצוות דנצטוו במרה היתה

בעבודת כוכבים אלא בקיום מקצת וביטול מקצת ,כמו דפסק הרמב"ם

עבודת כוכבים ,ומאן יימר דלא נצטוו בה תחילה .לכך פירש ,דהכוונה

)פט"ו משגגות ה"ג .ותירץ ,דאתיא בבמה מצינו מציבור בעבודת כוכבים

אמצוהראשונהשנצטוהבהאדםהראשוןשהיתהעבודתכוכבים,ואתיא

ומשיחגופיהבשארמצוות,דמהמצינובשארמצוותדמשיחבעיהעלם

כמאן דאמר בסנהדרין )נו (:דדרש "ויצו" היינו עבודת כוכבים ,ואהא

דברבהוראה,ואינוחייבאלאבקיוםמקצת,אףבעבודתכוכביםכן,וכי

קפריך ,האמר מר עשר מצוות נצטוו ישראל במרה ,אלמא דאותן מצוות

תפרוך עבודת כוכבים שאני שכן יצאה לידון בעצמה ,ציבור בעבודת

דנצטוהבהןאדםהראשוןלאהיואלאלבנינח,ולאלעםישראל,ואםכן,

ה
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לאשייךלדרוש"לדורותיכם"אעבודתכוכביםדנצטוהבהאדםהראשון,

דהוה מצי לדחות כן ,אלא דסמך אמאי דפריך אחר כך "ועוד נילף מן

דלא הויא מצוה לדורות לישראל כלל .ועיין עוד במרומי שדה .אולם

ואשם מטומאת מקדש וקדשיו" .וההורה גבר תירץ ,דהא דילפינן בסוגין

המהרי"ץחיות כתב,דשאניאיסורעבודתכוכביםדנצטוהאדםהראשון

"ואשם" מ"ואשמו" נמי לאהויא גזירה שוה דתיבות דדמו ממשזה לזה,

מציווי דישראל ,דאדם הראשון לא נצטוה שלא לעבוד את ה' על ידי

ולכךשפיראיכאלמילףנמימעולהויורדדכתיבבו"יאשם",דלאגרע.

אמצעי,מהשאיןכןישראל,וכמושנלמדממאידכתיב"אנכיה'אלוקיך

יג(גמ',זוהיאשיבהזוהיאביאה.עייןרש"יד"הזו.אבלרש"י ביבמות

אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ,דכמו דהוציאם שלא על ידי אמצעי ,כך

)יז(:ד"הזופירש,דדיינינןבהוגזירהשוה,אףדלאדמוקראילהדדי,כיון

נצטוולעבדולבדו,לכךשפירפירשרש"ידקאיאעשרתהדברות.

דתרוייהובביאתכהןמשתעי.

ט(גמ' ,שם .בשו"ת התשב"ץ )ח"א סימן קלט( הוכיח מהכא ד"אנכי ה'
אלוקיךוכו'"אינומתרי"גמצות,וכמושכתבבעלההלכותגדולות)בריש

דףטע"א

הספר(,דאםכן,הויאמצות"לאיהיהלךאלוהיםאחרים"שניהלה,ועיין

א(גמ' ,נשיא דכתיב ועשה אחת וכו' .ביאר רש"י ד"ה נשיא ,דמסתבר

שם עוד מה שכתב בזה .אמנם ,ברש"י ד"ה למן היום פירש ,דהכוונה

דמלך פטור ,משום דסתם מלך עשיר הוא .והרשב"ם בבבא בתרא )צט(:

ל"אנכי" ו"לא יהיה לך" דנאמרו בתחילת הדברות .והמאירי פירש,

ד"ה דרך המלך פירש ,דילפינן לה מדכתיב "לבלתי רום לבבו מאחיו",

דהכוונה ל"אנכי" לחודא .וביאר ,דאף היא אזהרה על עבודת כוכבים,

דהיינו דבעינן לגדלו משל אחיו ,דומיא דהא ילפינן מ"והכהן הגדול

דהריהכופרבמציאותויתברך,וההאמנהבזולתו,הויאעבודהזרה.ועוד,

מאחיו"דצריךלגדלהומשלאחיו.ועייןעודתוס'הרא"שד"האמרליה.

דהכפירהבמציאותוהיאסיבהלעבודעבודהזרה.

ב(גמ' ,אחרים אומרים מנין שאם אין לו גדלהו משל אחיו וכו' .פירש

י(רש"יד"הפרושמןהנדה,כלומרבסמוךלוסתהוכו'דכתיבוהזרתםאת

הגבורת ארי ביומא )יח .ד"ה אחרים( ,דאחרים לא אתו לאפלוגי אתנא

בני ישראל וכו' .הקשה התוס' הרא"ש ,דההיא קרא אסמכתא בעלמא

קמא,אלאלהוסיףעליה.

הוא,דהאקיימאלןדוסתותדרבנן.ולכךפירש,דהיינו,דאםתאמרליה

ג(גמ',נשיאשנצטרעמהו .הקשההמגןגבורים,אמאילאמיבעיאלןנמי

בשעת ביאה דפירסה נדה ,דלא יפרוש מיד דיציאתו הנאה לו כביאתו,

משיח שנצטרע מהו .וביאר ,דתנינן לקמן )ט ,(:דמשיח שעבר ממשיחותו

אלא ימתין עד שימות האבר ,והכי נמי איתא בהדיא בשבועות )יח,(.

ואחרכךחטאמביאפר,מהשאיןכןנשיאדעברמגדולתוואחרכךחטא

וילפינן לה מדכתיב "ותהי נדתה עליו" ,והא דקאמר הכא "פרוש מן

מביאכהדיוט,ומבואר,דמשיח"בהויתו"הואאפילואחרדעבר,ופשיטא

הנדה",הכיקאמר,פרושמבעילתנדהואלתצאמיד.וכןפירשותוס'ד"ה

דבנצטרע נמי אכתי יהא פטור מקרבן עולה ויורד ,ולא מיבעיא לן אלא

חייב .וההורה גבר קיים פירוש רש"י ,וביאר ,דדינא דווסתות במחלוקת

בנשיא דגבי קרבן הוי כהדיוט ,אי הכא נמי חייב ,או דילמא זיל בתר

שנויה ,ואיכא דסבדי דווסתות דאורייתא ,ורש"י סבר דמתניתין כמאן

טעמאדאינובאלידיעניות,ופטור.

דאמר דהוו מדאורייתא ,והגמ' בשבועות דיליף לה מ"ותהי נדתה עליה"

ד(גמ' ,נשיא שנצטרע מהו מידחא דחי או מיפטר פטיר .רש"י ד"ה מהו

בעי למילף הילפותא לדינא דמתניתין התם אפילו אליבא דמאן דאמר

פירש,דמדחאדחימשמעדנדחהלגמרי,ומיפטרפטירמשמעדאינופטור

וסתות דרבנן .והוסיף ,דבירושלמי הכא )ה"ה( מפורש להדיא כפירוש

אלא בעת נשיאותו ,וחייב כשנצטרע .אמנם הרש"ש פירש ,דמידחא דחי

רש"י,ועייןמהשכתבעוד.

היינו דהצרעת מדחי ליה מנשיאותו ,ולישנא ד"דיחוי" משמע דעדיין

יא(גמ',ומהציבורבחטאתקבועהאףאשםתלויוכו' .הקשההמהרש"א,

נשאר בו שם נשיא ופטור מקרבן ,וכ"טומאה דחויה בציבור" דיומא )ו,(:

אמאי יליף אשם תלוי מציבור ,הא איכא למילף מיחיד גופיה ,כדיליף

דפירשרש"י)שם(ד"הדחויה,דדחויהמשמעדחויהבקושיומהדרינןבכל

מינה ציבור .ועוד ,היכי מצי למילף אשם תלוי מצבור בגזירה שוה ,כיון

מאי דאפשר לעשות בטהרה ,ומיפטר פטיר משמע דנפטר לגמרי

דצבורגופיהיליףמגזירהשוהמיחידודברהלמדבגזירהשוהאינוחוזר

מנשיאותו ,כמו "פטור" בכל הש"ס ,וחייב בקרבן .והמלא הרועים פירש,

ומלמדבגזירהשוה.והמגןגבוריםתירץ,דניחאליהטפילאגמורימציבור

"דמידחי דחי" משמע דבאמת חייב ,אלא דהנשיאות דוחה הקרבן,

בפשיטות לפטריה דציבור פטורין מכל ,מה שאין כן יחיד שחייב מיהא

וכשנצטרע ממילא חייב להקריב ,מיפטר פטיר משמע דנשיאותו קמפטר

קרבןעולהויורד.

ליהמקרבןלגמרי.

יב(גמ',ומאינפקאמינאוהאתנידבירביישמעאלושבהכהןובאהכהן

ה(רש"י ד"ה מהו ,מי אמרינן פטור וכו' או דלמא מאי דהוי הוי .כתב

וכו'.הקשו הבארשבעוהמגןגבורים,מהאדאיתאביומא )ב(:ובנזיר )ה(.

המהרש"א,דלהאילישנא,הגירסאבגמ'"מפטרפטוראודלמאמאידהוה

דלאדרשינןכיהאידתנידבירביישמעאלאלאהיכאדליכאדדמיליה,

הוה".

אבל היכא דאיכא דדמי ליה ,מדדמי ליה ילפינן .ותירצו ,דאין הכי נמי

ו(גמ' ,אמר ליה דילך או דגזא .פירש רש"י ד"ה אמר ליה ,דאפילו אחר

ו
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שירדהנשיאמגדלותוואינןחייביןהעםלגדלובעושר,עדייןלאבאליד

דבר,כיוןדחייבאפילובמזיד.וביאר,דהשתאסלקאדעתין,דאליבאדרבי

עניותדגזאדידיהכדקאיקאי,ועייןעודבתוס'הרא"ש .אמנםהחזוןאיש

אליעזר כל היכא דיחיד חייב חטאת ,הנשיא מביא שעיר ומשיח פר,

)סימןטו(פירש,דחייביןבכבודהמלךאפילולאחרמותו,כדתנןבסנהרין

דמשוחלאגרעמיחיד,ואףדקיימאלןדמשיחפטורבשגגתמעשה,היינו

)יח ,(.דאין נושאין אלמנתו ,והוא הדין דאכתי חייבין לגדלו משנצטרע,

דוקא בחטאת קבועה דמיעטיה תורה בהדיא מ"עם הארץ" ,אבל בעולה

דלאגרעמאםמת,ולכךפשיטליהדפטור,דלאבאלידיעניות.ועייןעוד

ויורדדליכאמיעוטאסלקאדעתיןדחייב.

ברש"ש.



ז(גמ' ,אלא מעתה דכתיב והיה כי יאשם לאחת מאלה וכו' .כתב הבאר

פרקמשיחשעבר

שבע,דהואהדיןדהוהמצילמיפרךדאימאמתחייבבאחתמהן,אףדאינו



מתחייבבכולן,כדפריךלעיל)ח(:אדרבייוסי,אלאדעדיפאמיניהפריך.

יג(מתני' ,משיח שעבר ממשיחותו וכו' משיח מביא פר והנשיא כהדיוט.



החזון איש )טו,יג( .נסתפק אם כהן משיח שסילקוהו גם דינו בפר .ודייק

דףטע"ב

מלשון הרמב"ם )פט"ו משגגות ה"ז( שכתב  כהן גדול שנמשח בשמן

ח(גמ',כאןבדלידלות.החזוןאיש)טו,יא(נסתפק,איפטורוהיינודאין

המשחה ועבר מעבודתו מפני מום או זקנה וכיוצא בהן וחטא בשגגה זו

חייבלאתויימנחה,ומכלמקוםלאנתכפר,ואםבתרהכיהעשיריתחייב

מביא פר על שגגתו .דמסולק אין מביא פר .ועיין בדבריו שהאריך.

בתורין ,וכדקיימא לן בערכין )יז (:ובכריתות )כז (:דעשיר והעני ועני

והרמב"ם בפירוש המשניות ביאר ,דהחילוק בין כהן משיח לנשיא ,דכהן

והעשיראזלינןבתרשעתהבאה,אודלמאכיוןדבשעתהחטאהוהבדלי

בקדושתו עומד ,דהא נמשח בשמן המשחה ,מה שאין כן נשיא דאין

דלותפטריהרחמנאלגמרי.

גדולתו אלא בקיום מצותו ,וכיון שבטלה מצותו הרי הוא כהדיוט.

ט(גמ',משיחנמיהאשוהלקהלבשארמצותדשנה .עיין רש"יד"הכהן

]ולכאורהלהאיטעמאדנמשחגםבמסולקיהאדינובפר,וצריךעיון[.

משיח .אמנם הבאר שבע פירש ,דשוה לבית דין בהא דמביא פר בשאר

יד(רש"יד"ההשתאישלומר ,עברממשיחוחוואחרכךחטאוכו'לישנא

מצותדכלהשנהכדתנןלעיל)עמודא(.

אחרינאצריכאלמימרוכו'.ביארהבארשבע,דההפרשביןתריהלשונות,

י(גמ' ,אם כן נשיא נמי וכו' שוה בכפרה דיום הכיפורים וכו' .ביאר

דללישנא קמא הגמ' בניחותא קאמר ,דשפיר יש לומר עבר ממשיחתו

המהרש"א,דלאילפינןדנבעידיהושויןבשארימותהשנה,דאםכן,יחיד

ואחר כך חטא מביא פר ,וקפריך חטא ואחר כך עבר ממשיחתו צריכא

נמי אין קרבנו שוה לציבור בשאר ימות השנה ,ואמאן נוקי קראי דקרבן

למימר,אבלללישנאבתרא,פריךבתמיההשתאישלומרוכו'חטאואחר

עולה ויורד ,אלא על כרחך בעינן דלהוי שוין ביום הכיפורים גרידא.

כך עבר ממשיחותו צריכא למימר .וביאר ,דרש"י העדיף הלישנא קמא,

וההורה גבר ביאר ,דאין הכי נמי דהוה מצי למיפרך ,מאי חזית למילף

משוםדלאמצינובש"ספירכאבלישנא"השתאישלומר",ולאהוה ליה

דבעינןשיהושויםביוםהכיפוריםולאבשארימותהשנה,אלאדהשתא

למימראלא"השתאעברממשיחותווכו'"כבשארדוכתין.

לאאסיקאדעתיהלמיפרךהכי,אולם,לכךנתכוונההגמ'בסמוך"משיח
נמי הא שוה בשאר ימות השנה" ומאי חזית דאזלת בתר יום הכיפורים.

דףיע"א

ועייןעודבמגןגיבורים.

א(רש"י ד"ה רבי שמעון אומר אם נודע להם וכו' ,דרבי שמעון חטא

יא(רש"י ד"ה אלא בטומאת מקדש וקדשיו וכו' ,בתוה"ד ,אבל בשמיעת

וידיעהבעיוהואהדיןדפליגרבישמעוןברישאוכו'.בירושלמי)הלכהג'(

קול וביטי שפתיים וכו' מודה רבי אליעזר דנשיא אין מביא שעיר אלא

איתא דחבריאאמרי ,דטעמא דרבי שמעון משום דהגדולה מכפרת ,ורבי

קרבןעולהויורדכהדיוט.העירהרש"ש,דמשמעדרביאליעזרפליגאדרבי

יוסי אמר כדפירש רש"י כאן .וביאר הרש"ש ,דרש"י הוכרח לפרש כרבי

עקיבא לעיל )ח (:דפטר נשיא משמיעת קול לגמרי משום דאינו מעיד.

יוסי ,משום דמשמע דהכי סברה הגמ' לעיל )ג (.דנקטה לפלוגתת דרבנן

ואינומוכרח,דאיכאלמימרדסברכוותיה,והוסיף,דאיכאנמיסתםמשנה

ורבי שמעון לענין "מרובין ונתמעטו" ,אף דלא שייך התם טעמא דגדולה

כוותיה דרבי עקיבא בשבועות )ל ,(.דאין שבועה נוהגת אלא בראוין

מכפרת.

להעיד,ובגמ'התםמפרשדאתילמעוטימלך.

ב(גמ' ,תלמוד לומר אם כהן משיח .ביאר העיון יעקב )עין יעקב( ,דהא

יב(גמ' ,אמר רב פפא הכא נמי מסתברא וכו' ניתני נמי משיח מביא פר

דלא כתיב גבי נשיא "אם נשיא יחטא" .משום דהוא אוכל ושותה ברוב

וכו' .הקשה הקרן אורה ,היאך סלקא דעתין הכי ,הא כתיב "לאשמת

תענוג,ולכךקרובלחטא,כדכתיב"ויאכלווישתווכו'",מהשאיןכןהכהן

העם",וכיוןדציבוראיןחייביןהואהדיןמשיח.ועודהקשה,דמאיפריך

המשיח ,דאסור ביין אף שלא בשעת עבודה כדאיתא ברמב"ם )פ"א

דניתנינמימשיחמביאפרבשמיעתקול,האבשמיעתקוללאשייךהעלם

מביאת מקדש ה"ו(] .ועיין עוד לעיל )ז :אות טו( מאי שכתבנו בשם

ז

מסכת הוריות דף י
ל חשוון התשע"א
המרומישדה,דנשיאעלוללחטואטפימחמתשררותיה[.

תורה ,דמרבה נכסים מרבה דאגה .והעיון יעקב פירש ,דשאל להן אי

ג(גמ' ,אשר נשיא יחטא יכול גזירה וכו' כדאשכחן דכתיב ונתתי נגע

איעתרופורתאלאכולפירותיהןבעולםהזה,ואףהקרןקייםלהןלעולם

צרעתוכו' .הקשה הבארשבע,איךגזרהקדושברוךהואשיחטאוויבואו

הבא.והבןיהוידעפירש,דאמרוהכי,כדילאלהטילעיןרעבדברהעושר,

עליהן נגעים ,הרי האדם בחירי ,והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

ד"איעתרו"סתםמשמעעושררב,ועייןשםעודמהשפירש.

ובמצפה איתן תירץ ,לפי מה שכתב הרמב"ם )פ"ו מתשובה ה"ה( דדוקא

ט(גמ',מאידכתיבישריםדרכיה'וכו'.ביארהמהרש"א)חידושיאגדות(,

עלהיחידבפרטאיןהקדושברוךהואגוזרדליהויצדיקאורשע,אבלעל

דהוקשה לגמ' דמאחר דדרכי ה' ישרים ,מה שייך דפושעים יכשלו בם,

הציבורבכללאפשרדיגזורעליהןדליהוובהןחוטאים,ולפיזהשפירגזר

והוהליהלמימר"פושעיםיכשלובדרכם",ולכךדרשולמההדברדומה,

דיהיהצרעתבבתיכללהעם,דלאגזרבביתמייהיה.

לשניםשאכלופסחיהם.

ד(גמ',כלכךבידךואתהעולהבספינה .תמהבהגהותהיעב"ץ,דמשמע

י(גמ' ,ואחד אכלו לשם אכילת גסה .פירש רש"י ד"ה לשם אכילת גסה,

דרבן גמליאל שפיר היה צריך לשוט בספינה לצורך מזונותיו ,אף שהיה

דלא כיוון לשם מצוה ,אלא אכלו לשם קינוח סעודה .והקשה התוס'

נשיאועשירגדול.ותירץ,דשמאלארצהליהנותמשלציבור,ואףעלפי

הרא"ש ,דאם כן ,במאי פשע ,הא זו היא עיקר מצותו שיהא נאכל על

שהיהלועושרשלעצמו,לאהיהמספיקלולהתנהגלפיכבודהנשיאות,

השובע .ולכך פירש ,דאכלו לאחר שהיה שבע כל כך דאינו נהנה כלל

אםלאהיהעוסקנמיבמשאומתן].ולכאורהישלפרשעוד,דרבןגמליאל

מאותה אכילה ולא קיים המצוה מן המובחר לאכלה "למשחה" ,דהיינו

היה צריך לשוט לצורך נשיאותו ,כדאשכחן בסנהדרין )יא (.דהלך ליטול

לאכולעלהשובעכאשראכתינהנהמאכילתו,ומכלמקוםעיקרמצוותו

רשות אצלשלטון אחדשבסוריא ,אבל לרבי יהושע לא היה לסכן עצמו

קיים ,ולכך פריך ריש לקיש "רשע קרית ליה" דהא אכל ,ולא דמי להא

לשוטביםאםלאלצורךמזונותיו[.

דאיתא ביומא )פ (:האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים פטור ,אלמא לא

ה(רש"י ד"ה כל כך ,חכמה יש לך בידך ואתה יורד לספינה לסחורה

מיקריאאכילהכלל,דהתםאייריכשהואשבעכלכךדאכילתומצערתלו

בשבילמזונותיךכלומרוכו'.הקשההתוספותרא"שבשםהרמ"ה,אטוכל

מרובשובעו,וכןכתבוהתוס'בפסחים)קז(.ד"הדילמא.עודפירשו,דאכל

חכם עשיר הוא .ועוד הקשה ,דאדרבה ,רוב יורדי הים עשירים הם

אכילהגסהממשדלאשמהאכילה,ומכלמקוםשפירקפריךרישלקיש

היורדים לעשות סחורה ,אבל לעניים לא תהיה לכאורה כל תועלת

הכא "רשע קרית ליה" ,דאף דעבר ולא אכלו ,מכל מקום אכילת פסחים

מנסיעתם .ועיין שם מה שפירש .והבאר שבע תירץ ,דרש"י דקדק לפרש

לא מעכבא ,כיון שהקריב הקרבן .והמהר"ץ חיות פירש ,ד"אכלו לשם

דירד"לצורךמזונות",כלומרכדיחיותו,ולאכדילהעשיר,ולכךתמהרבן

אכילהגסה"היינוכדילשבררעבונו,ומכלמקוםכיווןלשםמצותפסח,

גמליאלדלמהלולירדלים,שהואסכנהגדולה,והלאבחכמתוהיהיכול

והיינו דפריך ריש לקיש דאין לקרותו רשע ,דאכילה על השובע לא

להרויחכדיחיותו ביבשה.והבןיהוידע ביאר,דתמה,דמאחרדחכםגדול

מעכבא ,כדמוכח מהא דאיתא בפסחים )ע (.דהחגיגה היתה נאכלת כדי

היה בחכמת הטבע ,איך לא מצא פרנסה במקומו ,להיות נשכר ללמד

שיאכלפסחעלהשובע,ומצינודהחגיגהאינהמעכבתדכשחלבשבתלא

ולהורותלבעליעסקים.ועייןעודבמהרש"א)חידושיאגדות(וקרןאורה.

היתהבאה.והרש"שפירש,ד"צדיקיםילכובם",דאוכליםהפסחלתיאבון

ו(גמ' ,אמר ליה עד שאתה תמה עלי אני תמה על שני תלמידים וכו'.

דשבעים כבר ,ו"פושעים יכשלו בם" היינו דאינם אוכלים הפסח
ֵ
אף

ביארהבןיהוידע,דכוונתוהיתהלומרדעלכרחךפרנסהתלויהבמזלולא

בהכרח,כדילצאתידיהמצוה.

בחכמה.

יא(רש"יד"הלשםאכילתגסה,שלאלשםמצוהוכו'.הקשההטוריאבן

ז(גמ' ,אמר להם כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם וכו' .פירש העיון

)ראש השנה כח ,(:דאיתא בפסחים )קיד ,(:דריש לקיש סבר ד"מצוות

יעקב )עיןיעקב(,דשררההיינולהשתררעלהציבורולהטילאימהיתירה

צריכותכוונה",ומאןדעבראדרבנןשרילקרותועבריין,ומכלשכןדשרי

עליהן ,ועבדות היינו להנהיגן בנחת ,ולסבול עול הציבור .ולפי זה ביאר,

לקרות כן למי שלא קיים מצות התורה ,ואם כן ,כיון דלא אכלו לשם

דלכך נצטרע עוזיהו משום דהשתרר על הבריות כדכתיב "בחזקתו גבה

מצוה ולא קיים מצות פסח ,אמאי קמתמה ריש לקיש "רשע קרי ליה".

אתלבו",וכיוןדלאהתנהגבמלכותוכראוי,נאבדההיאממנו.

ודאפילו תימא ד"אכלו לשם אכילה גסה" לאו דוקא ,ולעולם כיון
דאכילתוהגסהתהאלשםמצוה,מכלמקוםקשיא,אמאידחהרישלקיש

דףיע"ב

משלזהלגמרי,הוהליהלקיימוולהעמידוכשאחדאכלשלאלשםמצוה

ח(גמ' ,איעתריתו פורתא אמרו ליה אין דזבנינן קטינא דארעא .פירש

כלל .ועיין שם מהשכתבלתרץ .והמהר"ץ חיות העיר ,דלפי מה שכתבו

המהרש"א )חידושי אגדות( ,דדקדק לומר איעתריתו פורתא ,והם נמי

תוס' בפסחים )קז (.ד"ה דילמא ,דאכילת פסחים לא מעכבא ,ולא מיקרי

דקדקו להשיבו קטינא דארעא ,משום דרוב עושר נמי הוה סיבה לביטול

רשע אם ביטלו ,לא קשיא מידי .ועיין עוד בהורה גבר דהאריך בישוב

ח

מסכת הוריות דף י – דף יא
ל חשוון – א כסלו התשע"א

קושית הטורי אבן] .ועיין מה שהבאנו לעיל אות ט' דברי המהרש"א,

לשמה ,היינו דאתי לבאר דכמו שיש מעלה בעשית עבירה לשמה ,כי

ולכאורהלדבריואינקיםקושיתהטוריאבןהרילאנכשלבדרכיה',דהא

התוצאההיאמצוהלשמההכינמיגבימצוהשלאלשמה[.

חטאבמזיד)ש.ב.ק.[(.

טו(גמ',לעולםיעסוקאדםבתורהובמצוותאפילושלאלשמהוכו'.הקשו

יב(גמ' ,אחד נזדמן לו אשתו ואחד נזדמן לו אחותו .הקשה המהרש"א

תוס' בנזיר )כג (:ד"ה שמתוך ,דהא אמרינן בעלמא דהעוסק במצוה שלא

)חידושי אגדות( ,דמה שייך לקרותן צדיק ורשע במה שנזדמן להן איסור

לשמהנוחלושלאנברא.ותירצו,דהתםמיירידעוסקבתורהשלאלשמה

או היתר מן השמים .וביאר ,דהצדיק היה מתכוין לאשתו ,ולכך נזדמנה

לקפחאחרים,והכאשלאלשמההיינולקנותלושם.והקשה המהרש"א

לו ,וכדכתיב "לא יאונה לצדיק כל און" ,והרשע היה מתכוין לאחותו,

)חידושי אגדות( ,אם כן ,היאך אמרינן הכי אבלק בסמוך ,הרי הקריב

ונזדמנהלו.

המ"בקרבנות,לקפחאחריםהיה,דהיינולקללישראל.ותירץ,דהואלא

יג(גמ' ,גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' .פירש רש"י בנזיר

אתי לקלל ישראל אלא מפני שפחד ,כדכתיב "וירא בלק וכו' ויגר מואב

)כג (:ד"ה שרה ,דכשהאמהות אמרו לבא על שפחותיהן ,לא לשם מצוה

מפניבניישראל",והויכמולקנותלושם.

נתכוונו ,אלא משום דהוו מתקנאות ,רחל בלאה ,ושרה ולאה באמהות.

טז(גמ' ,דבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רות.

והקשה הבאר שבע ,מהא דאיתא בבראשית רבה )עא ,ו( דלא נתקנאה

פירש רש"י ד"ה יצאה ,שיצא ממנה דוד שריוה להקב"ה בשירות

רחלאלאבמעשיההטוביםשללאה,דאמרהאילולאהיתהצדקתממני

ובתשבחות .אמנם ,המהרש"א )חידושי אגדות( ביאר ,דמתוך שהקריב

לאזכתהלבנים.ואמנםתוס'בסנהדרין)עד(:ד"הוהאפירשו,דודאיכיונו

בלקקרבנותשלאלשמהזכהדיצאהממנורותוממנהיצאודודושלמה

לשם מצוה ,אך כיון דנהנו ,לא הוי לשמה כל כך ,וכן משמע מתוס'

דהקריבוקרבנותלשמה].ואמנםבסוטה)מז(.איתאבהדיא,דזכהדיצאה

הרא"ש )כאן( .ותמהו הבאר שבע והאורח מישור )נזיר כג ,(:דאם כן ,לא

ממנורותוממנהיצאשלמה,דכתיבביה"אלףעולותיעלהשלמה"[

משכחת לה מצוה לשמה בבעילת מצוה כלל .והבאר שבע פירש ,דאף
דהאמהות היו מתכוונות להבנות מבעליהן ,חשיב מצוותן שלא לשמה,

דףיאע"א

משוםדנתכוונונמיכדישיאהבואותןבעליהן,וכתבהרמב"םבפירושועל

א(גמ',תפשוטליהמהאוכו'אכלחלבוהפרישקרבןוהמירוחזרבווכו'.

המשניותבמכות )פ"גמט"ז(,דאיןמצוהנקריתלשמהאלאכאשריעשה

הקשה המהרש"א ,היאך סלקא דעתיה למיפשט מהמיר דנשיאות הוי

אותה מאהבת המקום ,ולא ישתף שום כוונה אחרת .והאורח מישור

הפסק ,הא התם אפילו אכל כזית שלם והפריש קרבן והמיר נדחה ,ולא

פירש,דלאהיתהמצותיעליותרגדולהמהאמהות,אלאמעיןהאמהות,

דמילנשיאותדאיהפרישלפני שנתמנהפשיטאלןדמקריבו,ואםכןעל

וכן איתא בהדיא בסנהדרין )קה ,(:והכי קאמר גדולה עבירת יעל דהויא

כרחך היינו טעמא כדמסיק דבהמיר לאו בר אתויי קרבן הוא .והרש"ש

לשמהיותרממצוהשלאלשמהדעליהנאמר"נחלושלאנברא",ואילו

תירץ ,דנשיא שנתמנה נמי אידחי ליה החצי זית דאכל ,דתו לא חזי

עבירתיעללשמההשווהלמצוותהאמהותלשמה.

לאצטרופימשנתמנה.ועייןעודבהורהגבר.

יד(גמ' ,איני והאמר רבי יהודה לעולם יעסוק וכו' .הקשה השער יוסף,

ב(גמ',ואיזהומומרדבסתמוצדוקיהויאומראוכלנבילהוטריפהשקצים

היאךמוכחבמהשעבירהלשמהגדולהממצוהשלאלשמה,דאיןלעשות

ורמשים ושתה יין נסך .פירש רש"י ד"ה אוכל ,דהני אוכלין הוו דברים

מצוה שלא לשמה ,נימא דשפיר יעשה מצוה שלא לשמה מצוה ,ומכל

דהנפשקצהבהן,ובודאיאוכלןלהכעיס.והקשוהתוס'בבכורות)לז(.ד"ה

מקוםעבירהלשמהגדולהטפי.עודהקשה,נימאדרבנחמןבריצחקלא

וייןנסך,דהתםאיתאבהדיאדייןנסךהואמהדבריםשאיןנפשושלאדם

מייריאלאבגופןשלעבירהלשמהומצוהשלאלשמה,ולאבנמשךמהן,

קצה בו .ותירצו ,דהכא לא הוי טעמא משום דנפשו קצה בה .וביאר

דבנמשך מהן אפשר דשקולות הן .עוד הקשה ,מאי ראיה מייתי מיעל,

ההורה גבר כוונתם ,דמשום חומר האיסור דיין נסך ,הוי אפיקורס

דלמא לא שיבחה קרא אעבירהדלשמה גרידא,אלא משום דעשתה נמי

בשתייתו,וכןפירשהתוס'הרא"ש)כאן(ד"הואיזה,וכתבההורהגבר,דזו

מצוהגדולהלשמהבתרהכי,בהריגתסיסרא.ותירץ,דהמקשןסברדמה

גםכוונתרש"יהכא,דדקדקלמימרדהניאוכלין הוודבריםדהנפשקצה

שעבירהלשמהגדולהממצוהשלאלשמה,משוםדהעושהעבירהלשמה

בהן,אבלשתייתייןנסךלאהויאמהאיטעמא,אלאמשוםדחמיר.עוד

זוכה לעשות מצוה לשמה ,וכדמצינו ביעל ,ולהכי פריך הא אמר רבי

תירצותוס')שם(,דהאדבכורותמייריעלידיתערובת,דאיןנפשוקצה.

יהודה דמצוה שלא לשמה נמי בא לידי לשמה] .ולדבריו מתבארים גם

והמרומי שדה תירץ ,דהכא מיירי ביין נסך דנתנסך ממש לעבודה זרה

דבריהמכתבמאליהו)ח"גדף(115דכתבדכיוןדמתוךשלאלשמהבא

ונשפכה על הארץ ,ולכך מאיס ונפשו קצה בה ,והא דבכורות מיירי

לשמה ,הדרך הרגילה בתורה ומצוות ,להתחיל העבודה בדרך של עליה

בהמוכר יין נסך ,ועל כרחך לא נתנסך ונשפכה ממש לעבודה זרה ,אלא

מתוך שלא לשמה ללשמה ,דמהא דתירצה הגמ' אלא כמצוה שלא

חשיבייןנסךמשוםדשכשכה,ולאמאיס.

ט

מסכת הוריות דף יא
א כסלו התשע"א

ג(גמ' ,הכי השתא מומר לאו בר אתויי קרבן האי בר אתויי קרבן הוא.

ט(מתני',ואיןביןכהןהמשמשלכהןשעבראלאפר יוםהכיפורים וכו'.

הרמב"ם )פט"ו משגגות ה"י( נקט ,דלמסקנת הגמ' בעיא דרבא לא

הקשו תוס' במגילה )ט (:ד"ה אין בין כהן המשמש ,אמאי קרי ליה "כהן

איפשיטא.אולםהמאירי פירש,דמלישנאדגמ'משמעדאיפשיטדנשיאות

שעבר",הוהליהלמיקרי"כהןשיעבור",דהאאפילוביוםדאירעבופסול

לאמפסיק,משוםדבראתוייקרבןהוא.

לכהןהמשמש,ושימשזהתחתיוהויחילוקזהדהפרבאמהכהןהמשמש,

ד(גמ' ,לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת וכו' .ביאר

אף על פי דאינו מקריבו ,כדאיתא בירושלמי )הוריות פ"ג ה"ג( .ותירצו,

המאירי ,דהעושה מצוה בכוונה המעולה מזדרז לעשותה ,והמאחר

דנקט"שעבר"לרבותא,דאפילואחרישעבראיןחילוקיםאחריםבינוובין

לעשותהמראהדעשייתודרךפריקתעולוכמצוהמלומדה.

הכהןהמשמש.אמנםרש"יבד"האיןביןכהןהמשמשכתב,והיינוראשון

ה(גמ' ,וחד אמר להכעיס נמי מומר .תמהו תוס' בעבודה זרה )כו (:ד"ה

שחזר לעבודתו ולאחר שחזר הוי פר של יום הכיפורים שלו ועשירית

וחד,דאםכן,הדראלדוכתאהקושיאדהקשולעילאברייתאד"אכלחלב

האיפה שלו .ודייק הרש"ש מדבריו ,דמשמע דלפני דחזר הוי של כהן

זהו מומר ואיזהו מומר אכל נבילות וטריפות וכו'" ,דמאי קאמר ,הא אין

שעבר ,ודלא כהירושלמי .וההורה גבר ביאר ,דרש"י לא אתי לפלוגי

חילוק בין מומר לתיאבון לבין מומר להכעיס .ותירצו ,דמפרש הברייתא

אירושלמי ,אלא כוונתו לומר דלאחר דחזר הוי שלו לענין העבודה דאין

הכי,אכלחלב,הוימומרלתיאבוןומכריזיןעלאבידתוואיןמורידיןאותו

מקריבןאלאהוא,ועייןשם.ועייןעודמהשכתבותוס'ישניםביומא )יב(:

לבור ,אכל נבילות וטריפות וכו' ,הוי מומר להכעיס ואין מכריזין על

ד"השניבשםהריב"א,דכוונתהירושלמידהפרבאמשלכהןשעבר.

אבידתו ומורידין אותו לבור .וביאר הבאר שבע ,דאכתי איכא חילוק בין

י(גמ' ,אמר לו ]רבי יהודה[ והלא לסוך את העיקרים וכו' אמר לו ]רבי

מומר להכעיס למין ,דספר תורה דכתבו מין ישרף ,מה שאין כן מומר

מאיר[וכינסאחדוכו' .ביארבהגהותמצפהאיתן,דרבי יהודהסברדאף

להכעיס,כדאיתאבגיטין)מה.(:

דהוהנסבשמןהמשחהדלאנחסרממנוכלום,כלמאידהוהמצימשה

ו(גמ',נשיאותמהושתפסיקהיכידמיכגוןשאכלחציכזיתחלבכשהוא

לעשות בעצמו לא סמך על הנס .ורבי מאיר סבר ,דגלי קרא דנעשו בו

הדיוט ונתמנה ועבר והשלימו .העיר המגן לאלף ,דהיאך אפשר שתהא

הרבהניסים,כדכתיב"יהיהזהלילדורותיכם",דכולוקייםלעתידלבא,

אכילתוזובכדיאכילתפרס.והאדר"תפירש,דשמאמשכחתלהבמלךבן

ומזהלמדמשהדבהאסמכינןאניסאשיהאסומךעלהנסבעשייתונמי.

מלך שנצטרע ,ומלך אחיו ממילא ,דהוא נמי מלך בן מלך ,ומיד נתרפא

יא(גמ' ,והלא לא היה בו אלא י"ב לוג .הקשה היפה תואר )הובא בעץ

אחיוהגדולוהדרלנשיאותו,תוךכדיאכילתפרסמנשיאותוהראשונה.

יוסףעלהעיןיעקב(,דהאיקראד"זהיהיהלי"מיירילאחרעשייתהשמן

ז(רש"י ד"ה קמשמע לן )בתרא( בתוה"ד ,והוא הדין דהוה מצי למימר

ושליקת העיקרים ,כדמשמע מדכתיב "זה יהיה לי לדורותיכם" ומתחילה

סלקא דעתך אמינא נצטרף ונייתי שעיר וכו' .הקשה הקרן אורה ,היאך

הוה שמן טובא ,אלא דבלעום העיקרים והאור .ותירץ ,דגמ' גמיר לה

הוהסלקאדעתךדמייתישעיר,האאכלחציכזיתהראשוןבהיותוהדיוט.

ואסמכוה אקרא .אמנם ,העץ יוסף כתב ,דבתורת כהנים )סימן ט(

ולכךפירש,דלאהוהאמינאאלאדמייתיכשבהושעירה,אףדאכלחצי

ובירושלמישקלים )פ"ו(ילפינןלהמדכתיב)שמותל,כד("ואתהקחלך

כזית בהיותו נשיא ,דסלקא דעתך אמינא דמכלל פרשת קרבן כשבה

וכו'ושמןזיתהין",ואמרינןבכריתות)ה(.דהיןהואי"בלוגין,והאיקרא

ושעירהלאאפיקליהרחמנאאלאלהחמירעליולהביאשעירולאלהקל,

מייריבתחילתלקיחתו,עייןשם.

וכיון דלא מצי אתויי שעיר דאכל חצי כזית קמא בהיותו הדיוט ,דינו

יב(גמ' ,זה בגימטריא שנים עשר .פירש רש"י במנחות )פט (.ד"ה זה

כהדיוטומייתיכשבהושעירה,קאמשמעלןדאפיקליהרחמנאמכשבה

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

ושעירהלגמרי.

מדאורייתאמידהפחותהמלוג.

דףיאע"ב

יג(גמ' ,מלכי ישראל אין מושחין .פירש רש"י בכריתות )ה (:ד"ה ולא

ח(גמ' ,בעא מיניה רבי מרבי חייא כגון אנא מהו בשעיר .תמה הבאר

מלכי ,דהיינו מדוד ואילך ,אבל שאול נמשח .ומשמע מדבריו דנמשח

שבע ,דמאי נפקא מינה ,מאי דהוה הוה ,דלא שייך למיקרב קרבנות

שאולבשמןהמשחה,וכןכתבוהבארשבעוהעיוןיעקב )עיןיעקב(כאן.

האידנא ,ולא אמרינן דרוש וקבל שכר אלא היכא דהוה למיסבר קראי,

אולםהרד"ק)שמואלא'י,א(פירש,דשאולנמשחבאפרסמאדכיא.ועיין

אבל לא לקבוע בעיא בגמ' בדבר שהיה ,וכדמוכח ביומא )ה .(:ותירץ,

עודבמגןגבוריםובהורהגבר.

דשמאהכאנמיהוהכדילמיסברקראי,מיחשיב"נשיא".אמנםבהגהות

יד(גמ' ,ולמה נקראו שמו שלום שהיה מושלם במעשיו וכו' .כתב

מצפה איתן תירץ ,דקיימא לן דכל העוסק בתורת עולה כאילו הקריבה,

המהרש"א)חידושיאגדות(,דאףדכתיבביה)דבריהימיםב'לו,יב("ויעש

והוא הדין בכל הקרבנות ,ולכך שייך למימר בהו דרוש וקבל שכר אף

הרעבעיניה'".היינומהשלאנכנעלפניירמיהוהנביא,ועברעלשבועת

דאינולמיסברקראי.ועייןעודבהורהגבר.

נבוכדנצר,אבללאחטאיותר.

י

מסכת הוריות דף יא – דף יב
א כסלו – ב כסלו התשע"א

טו(גמ',קהיצדיק עליךאתהדיןוכו' .ביארהמהרש"א )חידושיאגדות(,

מן שמיא ,כאשר יצא מן הכח אל הפועל ,על ידי שיעשה לכך סימן ,לא

דהיודורשלצדקיהוראויןלגלות,אלאדנצולומשוםזכותושלצדקיהו,

ישתנהבשוםאופן.וכןביארהמהר"לבבארהגולה)בארהשניפרקז(.

כדאיתא בערכין )יז ,(.ואמר ליה נבוכדנצאר דאם יחטא ויעבור על

ד(גמ',לתלישרגאבהדיעשרהיומיוכו'.ביארהבןיהוידע,דעושיןסימן

השבועה,ה'יצדיקעלידואתהדין,לקייםגזירתהגלות.

לחיי האדם על ידי נר ,משום שהנשמה קרויה נר ,ועושין סימן להצלחת
גוףהאדםעלידיתרנגול,כיהתרנגולנקראגבר,דהואשםהגוף,והוסיף,

דףיבע"א

דלכךנהגולעשותכפרותעלידיתרנגול.

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

ה(גמ' ,אי חזי בבואה דבבואה .פירש הכותב )עין יעקב( בשם הרמ"ה,

דדאג שמא נגע בו כשהלבישו .והקשו הרש"ש והרי"ף )עין יעקב(,

דכשהצלמוטה,נראיםשניצללים,אחדחזקואחדחלושדאינוברורוגלוי

דהלבישההיתהקודמתלהמשיחה.אמנםרש"י בכריתות )ה (:ד"השמא

כלכך,והחזקנקראבבואהוהחלשנקראבבואהדבבואה.

פירש ,דדאג שמא משחם ביותר מדאי שמן ,וכן כתב הרי"ף )עין יעקב,

ו(גמ' ,יהא רגיל למיחזי בריש שתא וכו' .דייק הבן יהוידע ,דרגיל היינו

כאן( ,וביאר ,דלכך יצאה בת קול ואמרה כטל חרמון וכו' ,כלומר כשם

לכלהפחותג'פעמים.וביאר,דהכוונהדיעשהסמניםבכלד'סעודותשל

שהטלאינויורדבמקוםאחד,כךדרךהשמןביציקתויורדלכאןולכאן.

ראשהשנה.אולם,האליהרבה )תקפ"ג,א(כתב,דיעשהכךבב'הלילות.

ב(גמ' ,והורדתם אותו אל גיחון .פירש רש"י בכריתות )ה (:ד"ה גיחון,

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

דהואמעיןקטןסמוךלירושלים,ולאזהוהגיחוןהגדולהיוצאמעדן.אבל

ראשונהבלבד,ודייקהכימדקאמראביי"ריש"ולא"ראשהשנה"דליהוי

הכותב )על העין יעקב( כתב בשם הרמ"ה ,דהיינו היוצא מעדן ,וצוה

משמעכלראשהשנה,ועייןשםשכתבהטעםלכךעלפיסוד.

למשחו שם דידע בו דקיים מששת ימי בראשית ,דכל נהרות דקיימי

ז(גמ' ,קרא ורוביא וסילקא ותמרי .פירש רש"י ד"ה קרא ,דהני גדלי

מששת ימי בראשית אינן פוסקין עיקריהן ומעיינותיהן ,ולא רצה למשחו

לאלתר טפי משאר ירקות .ורש"י בכריתות )ו (.ד"ה רוביא פירש ,דאיכא

אשאר נהרות ,דשמא הן ממימי גשמים ושלג וברד וכיוצא בהן .ועיין

מהןדגדלימהרואיכאדמתקי.אמנםהטור )אורחחייםסימןתקפגסעיף

מהר"ץחיות.

א( כתב ,דרוביא הוא סימן דירבו זכויותינו ,כרתי יכרתו שונאינו ,סלקא

ג(גמ',אמררבאמיהאימאןדבעילידעוכו'ולאומילתאהיאוכו'.פירש

יסתלקו אויבינו ,תמרי יתמו שונאינו ,וקרא משום דממהר להיות גדל.

רש"י ד"ה ולאו מילתא היא .דאין אותו סימן מוכרח ולא ליעביד הכי

ועייןמהשכתבנולעילבאותג'בשםהמאירי.

משוםדדלמאלאחזיבבואהדבבואהוחלשהדעתיהומשוםהכימתרע
מזליהולאהדראתי.אבל המאיריכתב,דרבאמיאמרדבריואלועלכל

דףיבע"ב

ַחש אלו ,משום דדברי הבל הן ואסורין משום ניחוש ,והא
שלשה דברי נ ַ

ח(גמ',והשניכלמצוותכהןגדולעליודברירבימאירוכו' .פירשוהבאר

דאמראבייליתןעלהשולחןסימניםבלילראשהשנה,לאהויאלאדרך

שבעוההורהגבר,דלאודוקא"כל"מצותכהןגדול,דהאודאימודהרבי

סימן לעורר בו לבבו להנהגה טובה ,וכדי שלא ליכשל בהן לעשות דרך

מאיר דאינו מביא פר יום הכיפורים ועשירית האיפה ,דאם לא כן,

ַחש תקנו לומר עליהן דברים המעוררים תשובה ,ב"קרא" יקראו
נַ

מתניתיןכרבימאירנמילאמיתוקמא,אלאעלכרחךלאנקטלהומשום

זכויותינו ,ב"רוביא" ירבו צדקותינו ,ב"סלקא" יסתלקו עוונינו ,ב"תמרי"

דהוה מילתא דפשיטא ,דפר אחד ואיפה אחת אמר רחמנא ולא שתים.

יתמוחטאינו,ו"בכרתי"יכרתושונאינו,דהיינועוונותיודהןשונאיהנפש.

ועייןבאותהבאה.

אבל המהרש"א )חידושי אגדות( פירש ,דאיסור ניחוש אינו אלא כאשר

ט(גמ' ,וכולן נוהגין במרובה בגדים וכו' .תמה הבאר שבע ,אמאי פטור

מנחשדיקרהדבררע ,שהואהבלדברחמישמיםאפשרדלאיקרה,אבל

מטומאתמקדשוקדשיו,האאמרינןלעיל )ט(:דטעמאדרבישמעוןדאמר

מותרלעשותניחושלדברטוב,דדברטובהיוצאמאתה'אינוחוזר,ולכך

דמשיח פטור מטומאת מקדש וקדשיו ,משום דאין חטאתו שוה ליחידים,

דייקההגמ'למימר,דאםימשיךנהוריהמסיקשתיה,ולאקאמרדאילא

מה שאין כן מרובה בגדים דמביא כשבה או שעירה ככל יחיד ,כדפירש

משיך נהוריה לא יסיק שתיה .ועיין בקרן אורה .והעין יעקב )עין יעקב(

רש"י לעיל )יא (:ד"ה אין בין .ותירץ ההורה גבר ,דלאו דוקא נקט "כולן

כתב ,דאין מותר לנחש אלא בדברים התלוים במזל ,כגון בני חיי ומזוני,

נוהגין",דאיןהכינמידאינושוהלמשיחלעניןטומאתמקדשוקדשיו,אך

ולכךהתירולנחשלדעתאימסיקשתאואיהדרלביתיה,דהווחיי,וכןאי

כיוןדפשוטהואלאבעילפרשו.

מצלחעסקידהוומזוני,וכןעשייתסמניםבראשהשנהבדבריםשגדלים

י(גמ' ,כהן גדול משום איבה וכו' .הקשו התוס' ביומא )יב (:ד"ה כהן,

מהר ,דהווי סימן לבנים .והחיי אדם )לט ו( הביא ,דטעמא דסימני ראש

דמדקאמר דאינו ראוי לכהונה גדולה משום איבה ,מכלל דמדאורייתא

השנההויאכמושכתבהרמב"ןבפירושולתורה )לךלךיב,ו(,דכלגזירה

ראוי לכך ,אלא דגזרו רבנן משום איבה ,ואם כן ,אמאי הוצרך לטעמא

יא

מסכת הוריות דף יא – דף יב
א כסלו – ב כסלו התשע"א

דאינו ראוי להיות כהן הדיוט מטעמא ד"מעלין בקודש ואין מורידין",

יקח" קאי נמי אכהן גדול שעבר מחמת מומו ,והוא הדין מחמת צרעתו,

תיפוקליהמשוםדאינויכוללשמשבד'בגדיםכדיןכהןהדיוט,והוהליה

אבל לענין שאר דיני כהונה פשיטא לן דהרי הוא ככהן גדול ,וכן משמע

מחוסרבגדים,דעבודתופסולה,כדאיתאבזבחים)יח.(.ותירצו,דכהןגדול

מרש"י ד"ה מי אמרינן .אמנם ,בתוס' הרא"ש ד"ה מידחא דחי פירש,

מתמנה בפה ומסתלק בפה ,דהמלך או אחיו הכהנים יכולים למנותו או

דמבעיא ליה אי נדחה מלשמש בכהונה גדולה לפי שעה ,דאינו יכול

לסלקו כרצונם ,ולכך יכולין לסלקו ולהורידו להיות כהן הדיוט ,ולא יהא

לעבודבהיותומצורע,אבלאכתישארדיניכהונהגדולהעליו,אודילמא

מחוסרבגדיםבעבודתו,אלאדאיןמורידיןבקודש.עייןשםשהוכיחוזאת.

מיפטרמכלדיניכהונהגדולהלגמרי.

]ואין להקשות ,דמטעמא דמעלין בקודש ואין מורידין ,יהיו המלך ואחיו

יג(גמ' ,וכל עבודת יום הכיפורים אינה כשרה אלא בו .הבעל המאור

הכהנים אסורים לסלקו .משום דאין כאן הורדה ,כיון שנפקעה ממנו

ביומא )א .מדפי הרי"ף( ד"ה והא ,הוכיח מהא דכל העבודות דיום

הקדושה ,ודינא דמעלין בקודש וכו' היינו שעדיין הווי בקודש ובדרגא

הכפורים נעשות על ידי הכהן גדול ,דלא הוו פייסות ביום הכיפורים.

יותא נמוכה[ .אולם הריטב"א )שם( פירש ,דהיא גופא כוונת הגמ' ,דכיון

אולם ,בעלי הקרובו"ת יסדו בפיוטן דיום כיפור דהוו פייסות ,וכן כתב

דמעליןבקודשואיןמורידין,איאפשרלהורידולהיותכהןהדיוט,וממילא

המלחמות ה' )שם( ,ועיין שם דמנה בכל אחת מהפייסות עבודות שהיו

אםיעבודבד'בגדיםהוימחוסרבגדים.

כשירותעלידיכהןהדיוט.ועייןבבארשבע.

יא(גמ' ,וכולן נוהגין במשיח שעבר חוץ מפר יום הכיפורים ועשירית

יד(גמ',וליטולמנהיפהראשון.פירשרש"יבגיטין)נט(:ד"הוליטולמנה,

האיפה .הקשה הקרן אורה ,אמאי לא קאמר נמי חוץ מפר הבא על כל

דהיינו אם בא לחלוק עם ישראל בכל דבר ,דלאחר שיחלקו בשוה אומר

המצות ,למאי דמפרשינן דמשוח שעבר היינו מי שנתמנה בשעה שאירע

לו ברור וטול איזה שתרצה .אבל התוס' )שם( ד"ה וליטול פירשו ,כגון

פסולבראשון,ובודאילאנמשח,כדאיתאבירושלמי)יומאפ"אה"א(,ואם

במעשר עני או בצדקה אם הוא עני ,או בחברים המסובין בסעודה ,אבל

כן פר נמי אין נוהג בו .ותירץ ,כיון דאיכא נמי משוח שעבר שחייב בפר

במידי דשותפות לא ,משום דאמרינן בפסחים )נ ,(:הנותן עינו בחלק יפה

הבא על כל המצוות ,כגון עבר מחמת זקנה או מום ,משום הכי לא תני

אינורואהסימןברכהלעולם.אמנםהתוס'במועדקטן )כח(:ד"הוליטול

לה.

כתבו ,דאף במידי דשותפות יש לישראל ליתן לו ,אלא דהכהן אין לו

יב(גמ' ,משיח שנצטרע מהו באלמנה .פירש הקרן אורה ,דלא קמיבעיא

ליטול .ובאופן אחר כתבו ,דכהן כיון שכך דינו יכול לראות סימן ברכה.

ליהאלאאיאסורבאלמנה,משוםדמספקאליהאי"והואאשהבבתוליה

ועייןשםמהשכתבועוד.

יב

