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מסכת ערכין דף יב – דף י ח


דףיבע"א

ז(בא"ד ,עיין באות הקודמת .ועיין בזבח תודה )תמיד יד :מדפי הספר ד"ה

א(גמ' ,נסכים הבאים בפני עצמן טעונים שירה או אין טעונים שירה .ואף

כדאיתא(שתמהעל הרמב"ם שלאהביאהאידינא,וכתב,דאוליסברדרבי

דלעיל )יא (.אמר רבי מאיר ,דשיר מעכב את הקרבן ,כתבו התוס' בראש

שמואל בר נחמני א"ר יונתן דאמר אין אומרים שירה אלא על היין ,פליג

השנה )ל (:ד"ה ונתקלקלו הלוים בשיר ,דהיינו דוקא בנסכים הבאין עם

עליה.ועייןבאותהבאה.

הזבח,אבלבבאיןלמחר,איןשירהמעכבתאתהקרבן.

ח(]בא"ד ,שם עיין באות הקודמת .ולפי מאי דביאר העמק ברכה )הובא

ב(גמ',שם.ולאאיפשיטאהךבעיא.ופסקהרמב"ם)פ"גמכליהמקדשה"ב(,

לעילדףיאאותטז(,ביסודהדיןדאיןאומריםשירהאלאעלהיין,דאיכא

דאיןאומריןעליהןשירה,וכןמשמעמתוס'בראשהשנה)ל(:ד"הונתקלקלו.

למימרדהייןהואהואהמחייבאתהשירהואיכאלמימרדהקרבןהואמצד

והקשה החק נתן ,הא עיקר שירה מן התורה כדילפינן לעיל )יא (.מקראי,

עצמומחייבאתהשירהורקהואדיןמסויםדקיוםהשירהאינהאלאבשעת

וספיקא דאורייתא דינא לחומרא .וכתב המרכבת המשנה )שם( ,דלרמב"ם

ניסוךהיין,דהואתנאיבשעתזמןהשירהאבלאיןהייןמחייבאמירתשירה,

נפשטההבעיאלקולא,מהאדבראשהשנה)שם(איפשיטאמהאשלאהניחו

אפשר לבאר דבזה פליגי רבי יוחנן וריש לקיש ,דלר' יוחנן המחייב של

הלויים הנסכיםדראש השנהליום אחרויאמרו עליהם שירה,וכמו שכתבו

השירההואהנסכיםומשוםהכיאומריםשירהשלאותוהיוםשמביאיםבו

התוס' )שם( .ובספר נזר הקודש )בסוגיין באות ו-ז( כתב דהבעיא נפשטה

הנסכים ,וריש לקיש סבר דהמחייב השירה הוא הקרבת הקרבן ,ומשום זה

בתמורה )יד (:עיין שם .אמנם החק נתן והיום תרועה בראש השנה )שם(

ס"לדאומריםשירהשליוםשהקריבואתהקרבן).ש.ב.[(.

כתבו ,דמשמע מהרמב"ם ,דשיר אינו מעכב את הקרבן וכרבנן לעיל )יא,(.

ט(רש"י ד"ה כיבש יהויקים ,בתוה"ד ,שהיא ששית לכיבושו והילוכו לבבל

וכיון דאינו מעכב פסק דאין אומר שירה ,כיוון דאי אינו חובה ,נפיק מינה

וכו' .אלמא בשנת שבע וכו' .הקשה הרש"ש ,דאם הגלהו ג' שנים ומרד ג'

חורבאכדמשמעלהלןבגמ',ועייןבאותהבאה.

שנים,הויבשנהשישית,ואמאיאמרינןדהויאשנהשביעית.והביאדמרש"י

ג(גמ' ,שם .כתבו התוס' בראש השנה )ל (:ד"ה ונתקלקלו הלויים בשיר,

בדניאל )אא(משמע,דג'שניםשהיהלולעבד,היינומלבדהשנהשכבשו.

דלכתחילה,איןלהביאקרבןבלאנסכיםעמובאותוהיום,כיון שלאיוכלו

וכתב ,שהוא דוחק .אמנם לפי מה שפירש הרד"ק בדברי הימים )ב לו ,ו(,

לומר שירה ,כדקמיבעיא לן הכא .והא דאיתא במנחות )מד ,(:מביא אדם

אתי שפיר הכל ,דהגלהו לבבל אחר ג' שנים שמרד בו ,ואחר כך שב

קרבנוהיוםונסכיומכאןועדעשרהימים,היינובקרבןיחידדאיןבושירה.

לירושליםוהשליםשנתי"אלמלכותו,ובאותהשנהנהרגומלךיהויכין.

אמנםהרמב"ם)פ"דממעשההקרבנותהי"ב(כתבלהאידינאאףבציבור.

י(תוס' ד"ה אי הכי ,בתוה"ד ,ולתקופת השנה .העיר הרש"ש ,דאולי צריך

ד(גמ',אודלמאעלאכילהושתיהאמרינןאשתיהלחודהלאאמרינן .כתב

לומר"ולתשובתהשנה"כלישנאדקרא.

המנחתחינוך )מצוהרצטאותה(,דלפיזה,אםמביא גםמנחהלמחר,אף



שלאמביאהקרבןבאותוהיום,יכוללומרשירה,דהאאיכאאכילהושתיה,

דףיבע"ב

והכא איירי דמביא רק הנסכים דהיינו היין ,והמנחה הביא כבר אתמול.

יא(גמ' ,פשו להו שית הוה ליה בשיתא בשבוע וכו' .פירש רש"י ד"ה הוה

והיינו דוקא אליבא דרבנן דסבירא להו במנחות )מד] (:גבי מביא מנחה

ליה בשיתא בשבוע ,דבשביעית עצמה חרב .דהיינו ,דחרב בשנת תכ"א

ונסכיםלמחר[,דמנחהואחרכךנסכים,אבללרבידאיתליה)שם(,ייןואחר

לבנינו .וכדמוכח מתירוץ הגמ' ,דלרבי יהודה אישתכח דבמוצאי שביעית

כךמנחה ,לאחשיב"אכילהושתיה".אמנםרש"יד"האכילהושתיה ,ביאר

חרוב.וכמושהוכיחותוס'ד"ההוהליהבשיתאבשבוע.אבלרש"יבעבודה

דהיינוקרבןונסכים].ולכאורהמבוארבדבריו,ד"אכילהושתיה"היינודוקא

זרה )ט (:ד"ה נטפי חדא ,כתב ,דחורבן הבית היה בשנה השביעית עצמה

בקרבן ונסכים ,ולא במנחה ונסכים .ולכאורה דהמנחה אינה קרבן ,דטפלה

דהיינובשנתת"כלבנינו,והקשושםהתוס'ד"ההאימאןדלאידע,והרא"ש

לנסכים הבאין עמה ,ואפילו למאן דאמר במנחות )מד (:דמנחה ואחר כך

)פ"אסימןכ(דמתירוץהגמ'דידןמוכח ,דבשנתתכ"אחרב.והביאושםאת

נסכים[ .וכן עיין ברמב"ם )פ"ג מכלי המקדש ה"ב( שכתב דבכל ענין אין

שיטת הרשב"ם ,דבשנת תכ"א חריב ביתא .אך הקשו עליה מסוגיא דהתם

אומריםשירהואףבמביאמנחהעםהנסכים,ואףדקיימאלןכרבנן,דמנחה

דמשמע שם דמנינן לשנות החורבן משנת תכ"א ,אלמא דחרב בת"כ) .עיין

ואחרכךנסכים.

שם( .ומשום הכי מסיק הרא"ש כפירוש רש"י דהתם ,דבשנת ת"כ חרב,

ה(]גמ' ,כדריש לקיש אומרים שירה שלא על הקרבן .לכאורה יש להוכיח

וסוגיאדהתםכרבאשידלהלןבגמ'.ובשו"תחתםסופר)חושןמשפטסימןנ(

דבריו,מדכתיבבדבריהימיםב)כט,כט-ל("וככלותלהעלותאתהעולהוגו'

כתבדהסוגיותלאנחלקו,וביאר,דלמניןהשמיטיןמוניםמתשרי,ולמניןבנין

ויאמריחזקיהוהמלךוהשריםללוייםלהללבדברידודוגו'").ש.א.ג.[(.

הבית מנו מניסן ,ובתשרי נכנס מוצאי שביעית ,אבל לא הויא שנת תכ"א

ו(תוס' ד"ה ותסברא ,היינו שיר של יום שמביאין אותו וכו' .ובירושלמי

לבית המקדש עד ניסן ,ואף כשנחרב בחודש תמוז ואב ,כיון דאינם אלא ג'

בתענית)פ"דה"ה(פליגיבהארבייוחנןורישלקיש,דלרבייוחנןאומרשירה

או ד' חדשים מאותה שנה ,לא חשיב להאי שנה בשנות החורבן ,והשתא,

שלאותויום שמביאיםבוהנסכים,אבללרישלקישאומריםעליהםשירה

בסוגיא דהתם דאיירינן לענין מנין שנות החורבן ,מנינן לשנת תכ"א בהדי

שלאתמול,דהיינויוםשהקריבובואתהקרבן.ומוכיחשםרבייוחנןמסוגיין

שנות חורבן ,דלבנין הבית מנינן מניסן ,אבל בסוגיין דאיירינן לענין באיזה

כוותיה] .כן הוא לגירסת היפה עיניים[ .וסוגיין לא סברה כן ,כמו שביארו

שנה בשבוע חריב ,חשבינן דנחרב בתכ"א ,דהוא ראשון לשמיטה לפי מנין

התוס'.ועייןבהגהותחשקשלמה.ובאותהבאהושלאחריה.

דמתשרימנינן.
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יב(רש"יד"הומשניהנךתלתשניןוכו',בתוה"ד,דהאיותרמתשעיםשנה

בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,מדוע צריך ראיות לכך ,הא דרשו בתורת

היה מחזקיהו וכו' .ביאר החק נתן ,דהיה צ"ז שנים ,משום דגלו בשנת שש

כהנים )פרשת בהר פרשתא א הלכה ב' וג'( מקרא ד"כי תבואו אל הארץ"

לחזקיהו,והואמלךכ"טשנים,נשארממלכותוכ"גשנים,ונ"השניםשמלך

וגו' ,וכתיב "שדך" )ויקרא כה ב ד( ,דלא מנו שמיטין עד שכיבשו וחילקו

מנשה,ושתים דאמון,עדי"חליאשיהושאזהחזירןירמיהו,הריצ"זשנים.

והכירכלאחדאתשלו.ותירץ,דמהתםלאידעינןכמהשניםהיה הכיבוש

]והיינומהשכתבוהתוס'ד"ההנךשנים,דהיהקרובלמאהשנה[.

והחילוק,והכאקמשמעלן,כמהשניםהיו.

יג(תוס'ד"ההנך שני,בתוה"ד ,ולדידהוכשגלונהי דלאמנויובלותשמיטין

ד(גמ',איבעיתאימאמדשבעכיבשושבעחילקו.פירשרש"יבזבחים)קיח(:

מונין .מבואר בדבריהם ,דאף בזמן שאין היובל נוהג ,שמיטה נוהגת

ד"ה מדשבע כיבשו ,דסברא בעלמא הוא .והקשה החזון איש )קדשים

מדאורייתא .אבל שיטת רש"י בגיטין )לו (.ד"ה בשביעית בזמן הזה ,דבזמן

הוספותעמוד קסהלערכיןיג,(.מהעניןזהלזה,דאפשרדשבעכבשו,דהכי

שאיןהיובלנוהג,אףשמיטהאינהנוהגתאלאמדרבנן.וכןהתוס')שם(ד"ה

בעינןלכיבוש,אבללאלחילוק.והנתיבותהקודש)זבחיםקיח(:ביארבדוחק,

בזמןשאתה,ולקמן)לב(:ד"המנויובלות,פליגיעליה.

דהכיבוש עצמו יכול היה הקדוש ברוך הוא לעשותו ברגע אחד מאחר

יד(גמ' ,ומשמרתו של יהויריב בשניה מי הואי וכו' .הקשה המהרש"א

שהבטיחלנו,ומדנמשךז'שנים,הבינושרצונובזמןממושךדז'שנים,ומינה

)חידושי אגדות( בתענית )כז ,(.מדאיתא בסוכה )נו (.בילגה לעולם חולקת

למדודהחילוקנמיצריךלהיותשבע.

בדרום ,ובימי יוונים היתה שהיו בבית שני ,וכן אמרינן שם דנכנס ישבב

ה(]גמ' ,ואיבעית אימא מדלא משכחת לה בארבע עשרה שנה וכו' .תירוץ

תחתיה,אלמאדבלגהוישבבשהיומכ"דמשמרות,היועדיין גםבביתשני.

זהלאיתכןלרבייהודה,דלדידיהאמרינןלעיל )יב,(:דבטלהמניןכשהגלם

ותירץ הרש"ש )שם( ,דלאחר שחלקו אותן לכ"ד משמרות ,קראו אותן

סנחריב,וכשהחזירןירמיהוהתחילומניןחדש,ובשנתל"וחרב,ואםכן,לא

בשמותדכ"דמשמרותשהיובביתראשון,והאדפריךהכאמיהויריב,היינו

מוכח די"ד שנה ראשונים לא מנו ,אלא דוקא לרבנן ,דהמנין לא פסק בזמן

דמלשון הברייתא משמע ,דמגלגלין זכות ליום זכאי וכו' ,ואף משמרת

גלותדעשרתהשבטים,ניחא.ולרבייהודהצריךלומרכתירוץהראשון[.

יהויריבנתגלגללידהב'החורבנות,ופריךדלאהיואותהמשפחה.

ו(מתני' ,אין פוחתין מששה טלאים וכו' אין פוחתין משתי חצוצרות וכו'.

טו(גמ' ,ד' משמרות וכו' פשחור .העיר רש"י בתענית )כז (.ד"ה פשחור

הקשה התפארת ישראל )ערכין פ"ב מ"ה אות מג( ,אמאי הפסיק בבבא

ואימר ,דפשחור לא נזכר כלל במנינא דכ"ד משמרות בדברי הימים )א כד

דטלאיםביןב'הבבותשהם מעניניהשיר ,דהיינוההיאדלעיל )י(.דחלילין,

פסוקיםז -יח(.ותירץהמהרש"א )בחידושיאגדותשם(,דבימיירמיהנמצא

וסיפא דהכא גבי חצוצרות .וביאר ,דהיינו משום דעד חלילין מנה כל

פשחור בן אימר הכהן ,ואימר כתיב גבי כ"ד משמרות )בדברי הימים שם(,

הדבריםשאיןפוחתיןואיןמוסיפין,ומבבאדטלאיםמונההנךדאיןפוחתין

אלא דבימי בית שני נעשה פשחור בן אימר למשפחה גדולה ,כדמשמע

אבל מוסיפין ,ומהשתא ראוי להקדים קודם ענין הטלאים שהוא הקרבן

בקידושין)ע,(:ועלכןנחלקפשחורמשארבניאימרלמשמראחר.

שהואקודםלשיר.

טז(גמ' ,עמדו נביאים וחלקום לכ"ד משמרות .כתב הרמב"ם בספר המצוות

ז(מתני' ,כדי לשבת ולב' ימים טובים של ראש השנה .בגמ' )להלן( איתא

)עשהלו(דחלוקתהכהניםלכ"דמשמרות,נפקאמקראד"חלקכחלק יאכלו

דלסימנא נקטיה ,ורצה לומר ג' ימים .והא דנקט דוקא ב' ימי ראש השנה,

לבדממכריועלהאבות")דבריםיחט(.והרמב"ן)שם(כתב,דאסמכתאהוא

ביאר התפארתישראל )ערכיןפ"במ"האותמא(,משוםדבזמןהמקדשלא

דאין משמעות הפסוק כן ,אלא ילפינן לה מהלכה למשה מסיני .עוד כתב

משכחתלהשיהיוג'ימיםשבתון,אלאבראשהשנהקודםלשבתאולאחר

שם ,דהווי רק תקנת נביאים ואינו חובה .והטעם שחילקום לכ"ד דוקא,

השבת ,דאם לא באו העדים ביום א' עד המנחה ,נוהגים כל אותו היום

מפרש בשם הירושלמי ,משום דבכך תשרת כל משמרת להיות פעמיים

קודש וגם למחרת ,כדאיתא בראש השנה )ל] ,(:ואמנם אז אין שייך שיכינו

בשנה.

מקודםו'טלאים,דאיןיודעים,מכלמקוםלסימנאנקטיה[.

יז(רש"י ד"ה ונתנום בקלפי ,וכיון ידעיה ברוח הקודש ועלתה איגרתו בידו

ח(]מתני' ,אין פוחתין מו' טלאים וכו' ומוסיפין עד עולם .לכאורה צריך

וכו' וכן עד שש פעמים וכו' .וכתב הרש"ש בתענית )כז ,(:דדוחק לפרש כן.

ביאור,מאיקמשמעלןדמוסיפין,ומהאיסורישבזה.ועייןבתמיד )פ"גמ"ג(

ופירש,דביןהד'משמרותלאהוצרךלהגרילמחדשאיזותקדים,דכברזכו

דתנן ב' לשכות ,שנים בחול שנים בקודש וחדא מינייהו ,לשכת הטלאים.

מימי דוד כפי הסדר שנשנו כאן ,כמבואר בדברי הימים )א כד פסוקים ז -

וכתב שם הגר"א בביאורו ,דלשכת הטלאים היתה בחול ,כדי שלא יעשו

יח( ,אלא דכל ששה מכל משמרת הוצרכו להגריל ביניהם לבדן על סדרן,

הטלאיםגלליםבעזרה.אמנםבספרעזרתכהנים )במדותפ"אמ"ו,בביאורו

ועשוב'קלפיות,ובכלאחתהניחושששמותמכלמשמרתלבדה,וכךקבעו

נחלה ליהושע סק"ו( כתב ,דהיו בעזרה בקודש .ולדבריו לכאורה יש לומר,

הסדר.

דקמשמעלןדמוסיפיןואיןחוששיןמשוםדמטיליןגלליםבעזרה,אףדמוסיף



יותרמכדיהצורך[.

דףיגע"א

ט(מתני' ,אין פוחתין משתי חצוצרות .כתב התוס' יו"ט )ערכין פ"ב מ"ה(,

א(תוס' ד"ה משמרתו של יהויריב ,בתוה"ד ,דהא מתניתין מיתניא סמוך

דלאאיתפרשטעמא,ואפשרד"ותקעתםבחצוצרות")במדבריי(לשוןרבים

לבית ראשון .כתב המהר"ץ חיות ,דמצינו עוד משניות שנשנו בזמן בית

ומיעוטרביםשניים,וכתיבנמי"ובניאהרןהכהניםיתקעובחצוצרות")שם(.

ראשון ,כגון הא דאיתא בשבת )קכא" ,(.משנה זו בימי נחמיה בן חכליה

]וכןכתבבהגהותהיעב"ץ[.אינמידומיאדשלמשהדכתיב"עשהלךשתי

נשנית".

חצוצרות")שםי,ב(.ועייןבאותהבאה.

ב(תוס' ד"ה הנך שית עד דסליק וכו' ,צריך עיון וכו' ויש לומר וכו' וצריך

י(]מתני' ,אין פוחתין משתי חצוצרות מתשעה כנורות וכו' .התוס' בעבודה

עיון דכי נמי בגולה היו צריכין לקדש שמיטין מפני שמיטת כספים וכו'.

זרה)מז(.ד"הקרניה,והתוס'בזבחים)סח(.ד"הכשהיאנקטושחצוצרותאלו

דהיינו,דמעיקראקשיאלהו,אמאילאמנויובלותבגלותכמושפירשולעיל

הםמכלישירשהלוייםהיומנגניםבהם].והיוכשרותגםמקרןולאודווקא

)יב(:בד"ההנךשני,דלרבנןמונים,גםבזמןשאיןיובלנוהג,ותירצו,דבגלות

שלכסף[.ומלבדםהיוחצוצרותנוספותשלהכהנים,שהיושלכסף.אולם

דלאהיתהשמיטתקרקע],שהיאמצוההתלויהבארץ[לאמנו,ותוקשיא

ישסובריםשלאהיומחצצריםאלאהכהנים,אבלבכלישירשלהלוייםלא

להו,דלימנומשוםשמיטתכספיםדנוהגתאףבחוץלארץ.ותירץהחזוןאיש

נזכרחצוצרות.ועייןעוד במשךחכמה במדבר)י,י(וברמב"ם )פ"ומהלכות

)שביעית סימן ג אות ה( ,דהא דמנינן יובל ]למנין בלבד[ לרבנן ,גם בזמן

תמידיןומוספין(.וספרהחינוך)מצוהשפד(ומנחתחינוך)שםאותז(.

שאינונוהג ,היינודוקאבזמןששייךקדושתיובל,דאףדאינוראוילקידוש,

יא(]מתני',שם .האדלאתנןבכוליהפרקין]דתנילכלישיר[,אתהמגריפה

מכלמקוםלעניןמנין,קדושתיובלעליו,כמושמועילבעברוולאקדשוהו,

שנזכרת לעיל )י (:מגריפה היתה במקדש ומוציאה כמה מיני זמר .משום

כדאיתאבראשהשנה )ט,(:ועלכןדוקאבאותןהשניםשגלועלידיסנחריב

דעייןלעיל)י :אותיז( בשם שלטיהגבורים )פ"ו( דחוזק קולה לאיכלולויים

מנו יובלות ,דמכל מקום היתה קדושת הארץ ,אבל בגלות ,דבטלה קדושת

לשוררעמה,דהיינו שהיתהמשמשת לדבריםמיוחדיםולאכשארכלישיר.

הארץ,ליכאקדושתיובללשוםמילי,אפילולעניןמניןגרידא.

אמנםלדבריהתוס'יו"ט)שם(שהיהכלישירחשוב,קשיא).ש.א.ג.[(.

ג(גמ' ,שאם אתה אומר משנכנסו מנו וכו' ואי אתה מוצא וכו' .הקשה

יב(מתני' ,והצלצל לבדו .ביאר בספר החינוך )מצוה שצד( ,לפי שקול

ב
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המצילתייםגדול,ומבעיתקצת,ואילוהיושםהרבה,לאהיונשמעיןשאר

המקדש ה"ג( פירש ,דקאי אלויים המשוררים דהוו י"ב ,כנגד י"ב כלי שיר

כליהניגוןוכלשכןשירתהפה.וכןכתבהערוךהשלחןהעתיד)סימןכסעיף

שיש שם .וכתב התפארת ישראל )ערכין פ"ב מ"ו אות מז( ,דלתוס' אפשר,

יב( .וביאר לפי זה נמי ,הא דאין מוסיפין על הנבלים ועל החלילין ,כדתנן

דהמזמרים היו גם משוררים בפיהם .ומשום הכי לא קחשיב אלא אותם

לעיל)י,(.ועייןנמיבאותהקודמתלעניןמגריפה.

שמנגניםבידםויכוליםהיוגםלשירבפה,ולאנקטחצוצרותוחליל,שצריך

יג(מתני' ,שם .כתב העולת שלמה ,דלא אתיא כרבי נתן ,דאמר לעיל )י,(:

להשתמשבפהכדילהשמיעקולם.

שני צלצלים היו במקדש .ולכאורה אינו מוכרח ,דאפשר שהיו שניים

כב(מתני',שם.עייןפירושרש"יבד"האיןלויקטן.אבלהרמב"ם)פ"המכלי

במקדש,ובשעתהשירלאהיומנגניםאלאבאחד].ואתישפירהיטבלטעם

המקדש הט"ו( פירש דקאי אכל כהן שנכנס לראשונה לעבודה ,דאינו נכנס

הערוךהשלחןשנזכרבאותהקודמת[.

אלא בשעהשהלויםמשוררים .וכןפירש בפירושהמשניות הכא)פ"במ"ו(,

יד(תוס' ד"ה אותו זמן לשנה הבאה ,שהוא שלש ועשרים באדר וכו' .עיין

דכהן בתחילת הכנסו לעבודה ,נכנס בשעה שהלויים עומדים על דוכנן.

מהשכתבבגליוןהגמ',דהיהבא'בניסן.וכתבהמוצלמאש,דכיוןשהיה)ג'

ובהשגותהראב"ד)שם(השיגו,דאיןזה פירוש המשנה.וביארהכסףמשנה,

באדר( סמוך לא' בניסן ,קראוהו "באותו הזמן" .ובתוס' יש לגרוס "שלש",

דהרמב"םמפרשלמתניתין,דרישאקאיאכהןולויבתחילתכהונתעבודתם.

כמושכתבהצאןקדשים.

אמנם בערכי עלי נקט דהרמב"ם מפרש דרישא דמתניתיןקאי אכהן בלבד,

טו(תוס' ד"ה ומוסיפין ,בתוה"ד ,אי נמי דהא פשיטא שאין מוסיפין עד

ולכךבפרקג')שם(,לאנקטהךדינאבלוי].אמנםתמהדבגמ'מייתינןראיה

העולם.הקשההתפארתישראל )ערכיןפ"במ"ואותמט(,אםכןאמאילא

מקרא דמיירי בלויים[ .אמנם בספר הפלאה שבערכין הביא ,שבילקוט

תני לה בהדי הנך דאין מוסיפין )לעיל י .(.ובשלמא לתירוץ קמא ,דאפשר

שמעוניבעזרא)רמזתתרס"ח(הגירסא"איןהכהןנכנסלעזרהוכו"'.ובברכת

להוסיףאלאדאיןצריךלחפש,ניחא,אבללתירוץב' דאיןמוסיפין,קשיא.

כהן תמהדבילקוטשלפנינואינוכן .ובתוספתאנמיהלשון"דלאנראהקטן

ותירץ ,דאינו מצוי שיוסיפו על ק"כ מטעמא דמפרש ,דמערבב קלא ,ולהכי

בעזרהאלאבשעתשירה.ועייןבאותהבאה.

לא צריך למיתנייה .עוד כתב המוצל מאש ,דלא ברירא ,בכמה הוי ערבוב

כג(מתני',שם.עייןבאותהקודמת,עודהקשההראב"ד)שם(,דלויקטןיכול

קלא ,אלא דבק"כ ליכא אכתי ערבוב ,אבל אפשר ,שלא מצאו יותר ,אבל

לשיר עם אחיו הגדולים ,אבל לשם מה נכנס כהן קטן הרי הוא פסול

באמתגםביותרליכאערבובקלא.

לעבודה.ותירץהכסףמשנה,דאייריבגוונאשהביאשתישערות.אבלעדיין



תמהבזבחתודה)הובאלעילדףיבאותט(,מהשייכותענינאדכהניםלגבי

דףיגע"ב

שיר ,דבעינןשיכנסודוקאבשעתהשיר .ותירץ,דלעיל)יא(.פליגיאישירה

טז(גמ' ,מנין לתמיד שטעון ביקור ד' ימים .פירש רש"י בפסחים )צו (.ד"ה

מעכבת הקרבן או לא ומסתבר דהלכתא כחכמים דמעכב ,אבל לכתחילה

למשמרת ,דמבקרים כל יום .אבל ברמב"ם )פ"א מתמידין ומוספין ה"ט(

לכולי עלמא על הכהן להמתין מלזרוק את דם הקרבן ולנסך היין עד

משמעדמבקריםאותורקביוםהראשוןוקודםשחיטה.

שהלויים יהיו מוכנים לשיר ,ולמד הרמב"ם במשנתנו ,שכהן אחר שהגדיל,

יז(גמ' ,שם .הקשה בחידושי הרשב"א במנחות )מט ,(:אמאי אמרינן דינא

וכדברי הכסף משנה שהביא ב' שערות ,הרי הוא מתחיל לעבוד בשעה

דטעוןביקורדוקאבתמידין,הרי קראד"תשמרו"קאילכאורהביןאתמידין

שהלוייםמשוררים,שאזלכתחילהזמןעבודת,זריקתהדםוניסוךהיין.

בין אמוספין דכתיבי באותה פרשה .וביאר ,דמשמע להו דלא כתיב אלא

כד(מתני',ולא היו אומרים בנבלובכינור אלא בפה .פירש הרמב"םבפירוש

אתמיד דסמוך ולא אמוספין ,משום דלא מצינן למימר דקאי אכולהו ,דהא

המשניות,דהאומריםהשירעלהכליםואיןאומריםבפה ,אינןעוליםממנין

אפסחודאילאקאי,דלאבעינןביקור,כיוןדקרבןיחידהוא.וכיוןדלאמצינן

י"ב לוים ואין עומדין עם לוים על הדוכן אלא בארץ וראשיהן וכו' .דהיינו,

למימרדקאיאכולהו,אמרינןדלאקאיאלאאתמידדסמיךליה.

דלאקאיעלהלווייםקטניםאלאדאותםלוייםשניגנובכליםלאעמדועל

יח(גמ' ,תלמוד לומר תשמרו וכו' משמרת וכו' .משמע מלישנא דגמ'

הדוכן בהדי הדדי עם המשוררים .וכן הא דקתני בסוף מתניתין" ,וצערי

דהילפותאמ"תשמרותשמרו" .והרמב"םבפירושהמשניות)ערכיןפ"במ"ב(

הלוים וכו'" ,היינו ,הכלים שהיו"מצערים" את השרים בפיהם .ועיין באות

כתב ,דילפינן "במועדו" "במועדו" מקרא ד"ויעשו בני ישראל את הפסח

כג.

במועדו" )במדברטב(.וכתבהתוס'יו"ט )שם(,דכךגרס בגמ'.והקשה,הא

כה(גמ' ,כנגד תשעה כנורות ושני נבלים ומצלתיים .עיין באות כא ,דלא

האיקראגביפסחמדברכתיבולאבפסחמצרים,ותנןבפסחים)צו(.מהבין

חשיב חצוצרות ,משום שהכהנים תוקעים בהם .והקשה בליקוטי הלכות

פסחמצריםלפסחדורות ,פסחמצריםמקחומבעשור]דהיינומשוםביקור

בתמיד )פ"ז ד"ה עולותיכם( ,לשיטת התוס' בעבודה זרה )מז (.ד"ה קרניה,

ממום[ ,ואין נראה שיהיה פסח מדבר בכלל פסח מצרים .ותמה עליו

דגם ללויים היה חצוצרות .וכן הקשה בהפלאה שבערכין )כאן( לשיטת

הרש"ש ,דודאי שייך נמי גבי בפסח מדבר ,דקתני התם נמי ,הזאה באגודת

הרמב"ם )פ"ג מכלי המקדש ה"ד( ,דבשאר הימים חוץ ממועדים וראשי

אזובועלהמשקוף,והנהואיתנהונמיבפסחמדבר.

חדשים,אףהלוייםמנגניםבחצוצרות.ותירץ,דהיינומשוםדהחצוצרותלא

יט(גמ' ,ועד כמה אמר רב הונא עד מאה ועשרים .כתב הרמב"ם בפירוש

היולעיכובא],דעיקרכליהשירלאהיואלאכנורונבלומצלתיםהמוזכרים

המשניות )ערכין פ"ב מ"ו( ,דדוקא בחצוצרות מוסיפין עד מאה ועשרים,

בקראבדבריהימים)בהיב([.

כדמפרש הכא ,אבל גבי היתר הכלים שנאמר בהם "עד עולם" היינו ממש

כו(גמ' ,למימרא דנבל לחוד וכנור לחוד וכו' .הקשה בהגהות הרא"מ

כן.וטעמא,משוםדבמצלתיםאםמוסיפיןיותרממאהועשרים ,הויערבוב

הורוויץ,אמאי לא הוכיח כן ממתניתין דלעיל )י ,(.דקתני ,ואין מוסיפין על

קלא ,כמו שביארו התוס' לעיל )עמוד א( ד"ה ומוסיפין עד עולם )בתירוץ

ששהנבלים,ולעיל)בעמודא(קתניאיןפוחתיןמתשעהכנורות,אלמאלאו

הב'( ,אבל גבי שאר כלי שיר אין קפידא אפילו עד עולם ממש ,דאין בזה

חדאנינהו.ועוד ,דקראיטובאמוכיחין דתריכליםנינהו.וכןהקשהבהגהות

ערבובקלא.

היעב"ץ מקרא דדברי הימים )א ,טו פסוק כ ופסוק כא( .ותירץ הרא"מ

כ(גמ' ,דאמר קרא ואסף במצלתים משמיע .כך הגירסא בערוך )ערך צלצל

הורוויץ,דסלקאדעתךדהיינודוקאכשנזכרובסמיכות,אבלבלאוהכינבל

א(.וכתבההפלאהשבערכין)שם(,דכךצריךלומר,והואקראדדבריהימים

היינו כנורוכןלהיפך,כדאשכחן בכמהשמות,אבלממתניתיןלאחזינןכן,

)א טז ה( ,אבל לא גרסינן" ,ואסף במצלתים נחשת להשמיע" ,דהוא מקרא

דאםכןהווילהלמתנילהובחדא.

בדברי הימים )א טו יט( ושם כתיב" ,הימין ואסף יאמן במצלתים נחשת

כז(גמ',כנורשלמקדששלשבעהנימיןוכו'ושלימותהמשיחשלשמונה

להשמיע",ואםכןהויצלצלבשלשה.עייןגםבמוצלמאש.

וכו' של עולם הבא עשר .ביאר העיון יעקב ,על פי מה שהביא רש"י על

כא(מתני' ,אין פוחתין משנים עשר לויים עומדין על הדוכן .פירשו התוס'

התורה )בראשית טו יט( ,דהקדוש ברוך הוא נתן ביד ישראל מעיקרא ז'

לעיל )י (:ד"ה אין פוחתין מי"ב לויים ,דט' לכנורות ושניים לנבלים ]כדתנן

אומות ,וג' נוספים ]שהם קיני וקניזי וקדמוני[ ירשו לעתיד ,ומשום הכי,

לעיל )י ,[(.ואחד למצלתים ]והיינו דאמרינן בגמ' ,כנגד מי וכו'[ ,אבל

השתאהואדשבעהנימיןכנגדהניז'אומות,ולימותהמשיח,בתחלהיכבשו

חצוצרותלאקחשיב,דכהניםתוקעיםבהם,כדכתיב)במדברי( "ובניאהרן

עוד אומהאחת,ויהיושמונה,ולעתידלבואיכבשואתכולםויהיו י'אומות

הכהנים יתקעו בחצוצרות"] .ועיין באות כט[ .אבל הרמב"ם )פ"ג מכלי

וי' נימין .ובצאן קדשים נמי פירש כן על שבע ועשר ,וענין "שמונה" פירש,

ג
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משום דבאותה עת יכלו כל הגלויות שהיו ארבע מלכויות כפולות ,דהיינו

אחרשרוצהלתתשויו,אמאילאיוכל,דבשלמאהבעליםזכתהלהםתורה

בבל כשדים ,פרס ומדי ,יון ומוקדון ,ישמעאל ואדום .והמהרש"א )חדושי

בהאי שיעורא בין רב בין מעט ,אבל לאחר לא אשכחן .והא דתנן לקמן

אגדות( פירש ,דהשתא שבע ,משום דכל הקדושות בשבע ,דהיינו השבת

)כה,(.אחדהבעליםוא'כלאדם,לאקאיאלאאהאדצריךליתןכלהפדיון

והשביעיתוהיובלוהספירה,ושמונה,משוםדבימותהמשיחיתווסףהיציאה

כאחתולאמידישנהבשנה.ועייןבצפנתפענח)פ"דמערכיןה"א( ,דמצדד

משעבודמלכויותכדאיתאבסנהדרין )צא(:ולעתידלבואעשר,שאזיתעלה

לומר דדין נ' שקל כסף היינו גזירת הכתוב שהוא שוויה .ולפי זה אפשר

מכלעשרקדושותשבעולם],המנוייםבכלים)פ"אמ"ו([.

לכאורהליישבדכיוןדכךגזרההתורהבשויותה,הריהואלכלאדם.ובמה

כח(גמ',אלתקרישובעאלשבע.פירשהמהרש"א)חדושיאגדות(,מדכתיב

שהקשה דלא תנן כן בשום דוכתא ,כתב העולת אברהם ,דלקמן )כז (.תנן,

"שבע",חסרוא"ודרישדהיינושבע.דקאמרקרא"שבעשמחות",דכלנימא

המקדיש את שדהו בזמן שאין היובל נוהג אומרים לו את פתח ראשון,

עושהשירושמחה.

והיינו ,משום דהוא יתן יותר ,ומשמע דבזמן שהיובל נוהג ליכא נפקותא,

כט(גמ' ,של עולם הבא עשר שנאמר עלי עשור ועלי נבל וכו' .העיר

דכולםיתנואותושווי.

המהרש"א ,היכי מוכחמהאיקראדקאיאעולםהבא.וכתב,דאפשרדסמיך

ה(רש"יד"הנותן,בתוה"ד,ביןבעליםביןאדםאחר.וכןכתבהרמב"ם)פ"ד

ארישאדהאימזמור,דכתיב"מזמורשירליוםהשבת",דהיינועולםהבאיום

מערכין ה"ד( .והקשה השפת אמת ,דאם יש הרבה קופצים בפרדיסות

שכולו שבת ,כדתנן בתמיד )פ"ז מ"ד( .ועוד ,משום דכתיב בתריה" ,כי

סבסטי ,למי יתן .דבשלמא אי נימא דאחר פודה בשויו ,ניחא ,דמי שיוסיף

שמחתניה'בפעלך"וכו',דהיינו,אימתייהיה"עליעשור"וכו',כישמחתני

יזכה,אבלאם כולםבאותושיעורמהיעשו.ועייןבמנחתחינוך )מצוהשנה

וכו' ,בזמן שהקדוש ברוך הוא יבנה המקדש לעולם הבא ,כדאיתא בבבא

אות ב( ,דדוקא לפחות אין שומעין לאחר ,וינתן לבעלים ,אבל המוסיף על

קמא )ס (:דעתיד הקדוש ברוך הוא לבנותו באש] .הרי שלדבריו ,כשיבא

השיעורהקצוב,ודאידנותניםלו.

המשיחבתקופת"השמונהנימין",אףשיהיההמקדש,הרייבנהבידיאדם.

ו(גמ' ,אמר רב הונא הקדיש שדה מליאה אילנות וכו' קסבר מקדיש בעין

ולכאורהלפיזהישלבארהתפילהד"הראינובבנינו",דהיינובימותהמשיח,

יפה מקדיש .פירש רש"י ד"ה בעין יפה מקדיש ,דאתא לאפוקי ,שלא יפדה

ובידי אדם" ,ושמחנו בתיקונו" ,היינו לעתיד לבא ,כשירד בנוי ומשוכלל

אילנות אגב קרקע .ועיין ברמב"ם )פ"ד מערכין וחרמין הט"ו( שכתב ,היתה

מאש[.

מליאה אילנות ,אף על פי שלא פירש ,הרי הקדיש גם את האילנות שכל
המקדיש בעין יפה מקדיש .ואף דלכאורה משמעות דבריו ,דלמאן דאמר



"בעין רעה מקדיש" אין האילנות קדושים כלל ,כבר פירש הלחם משנה

פרקישבערכין

דכוונתוכרש"י,דאיבעיןרעהמקדיש,נמיקדשיהאילנות,אלאדפודהאותן
אגב הקרקע .והקשה בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דבברייתא לא משמע

ל(תוס' ד"ה יש בערכין ,והוא הדין דהוה מצי למימר וכו' ,כתב בחידושי
הגרי"ז ,דלכאורה היהאפשרלתרץ ,כיון דשדה מקנה אין מתחלק לכהנים

כן ,אלא דלרבי שמעון דסבר בעין רעה הוא מקדיש ,לא קדשי אלא חרוב

משוםד"איןאדםמקדישדברשאינושלו",כדתנןלקמן)כו,(:לאשייךלומר

המורכבוסדןהשקמה.

דבו נתחלק שדה אחוזה משדהמקנה ,דאינו אלא משום דין צדדי .אך אין

ז(גמ',ורש"ישם,עייןבאותהקודמת.הקשהבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,

לומר כן ,דהרי שדה שניתן לו במתנה אין מתחלק ביובל אף שהיא שלו

מה ענין מה שהבעלים הקדישו השדה בעין רעה ,למכירת הגיזבר ]שהוא

לעולם,אלאהיינומשוםשהואדיןשנאמרדוקאבשדהאחוזה,ולאבשדה

עניןהפדיון[ ,שימכורהאילנותאגבהקרקע,האלאחרשהקדישםהבעלים

מקנהומתנה,ואםכןשפירשייךלמתנילהאיחילוקאביןשדהמקנהלשדה

נעשההכלשלההקדש,ויכולהגזברלמכורכרצונו.

אחוזה.

ח(גמ' ,אלמא קסבר רב הונא מקדיש בעין יפה מקדיש איתיביה רב נחמן

לא(בא"ד ,שם .ובהגהות הגר"א תירץ ,דלכאורה הא דאמר "מה בין שדה

וכו' .הקשה ההפלאה שבערכין ,הא רבי עקיבא סבר להדיא בבבא בתרא

אחוזהלשדהמקנה"מיותר ,דהיכאשמעינןדישחילוקביניהם.אלאמשום

)עב ,(.דמקדיש בעין יפה ,ומאי פריך לרב הונא ,לימא אנא כרבי עקיבא

דהקשה על הקרא דמחלק ביניהם ,דכתיב "ואם את שדה מקנתו אשר לא

סבירא לי .וביאר ,דרב נחמן ]שהקשה[ סבר ,דאפילו למאן דאמר מקדיש

משדה אחוזתו" וגו' )ויקרא כז כב( ,הא תנינן השתא דאין חילוק ביניהם,

בעין יפה מקדיש ,מכל מקום לא נפקא מינה אלא דנתכוין להקדיש גם

משוםהכיבעימההחילוקביניהם,וקאמר,דחלוקיםלעניןהחומשבלבד.

האילנות,אבללאאמרינןדנתכויןשלאיפדההאילנותאגבהקרקע.



ט(גמ' ,אמר ליה ראויה לפרדיסות קאמינא וכו' פודה וחוזר ופודה .עיין

דףידע"א

בשיטהמקובצת )אותי(,דהאדלאמשניאפירכאקמייתאנמידפודהוחוזר

א(גמ',מילתאאגבאורחיהקמשמעלןכדרביהודהדאמראסורלאדםוכו'.

ופודה,משוםדמשמעבמתניתין,דאתיאלפרשכלהפדיוןשישלו,מדקתני

כתב בהגהות הגר"א ,דלא קאמר "משום דאסור" וכו' ,משום דהקושיא לא

להקל ולהחמיר .ובהפלאה שבערכין הוסיף לבאר ,דליכא למימר דאתא

היתהדניתניבמתניתיןאףבעובדכוכביםאלאפריךדליתניסתם.

לאשמועינן ,דאף שהקרקע נמי חשיבא טפי מחולת המחוז ,אין פודה אלא

ב(גמ' ,שם .הקשה בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דבפשטות כל האיסור

בשיעור הקצוב ,דאין שום מעליותא בפרדיסות סבסטי מצד הקרקע ,אלא

הוא לומר על גוי מסוים" ,כמה נאה עובד כוכבים זה" וכן משמעות לשון

מצד האילנות שבה .ומכל מקום משני ,דהקרקע גופה נמי חשיבא טפי,

הרמב"ם )פ"י מעבודה זרה ה"ד( ,אבל כאן הא לא אמר אגוי מסוים דנאה

מדראויהלפרדיסותחשובים.

הוא ,אלא אמר דבכללות דיש גוי נאה] ,ועיין באות הקודמת[ .ולכאורה

י(תוס'ד"ההקדיששלשהאילנות וכו' ,והנךאילנותבנטיעותאיירידאילו

ליכאלמימרדהאיסורנמיבאומרבכללותשישגוינאה,דהאאשכחןבכמה

גדולים בג' אילנות לבית סאה סגי .והיינו ,כדאיתא בבבא בתרא )כו,(:

מקומות דשבחו חכמים עובדי כוכבים ,כמו בברכות )ח ,(:אוהב אני את

דבעציםשהםזקניםיונקיםטפי,ושיעורםשלשהלביתסאה.וטעמא,ביאר

המדיים ואת הפרסיים .ותירץ ,דברמב"ם )שם( מבואר ,דבגר תושב שקיבל

הרשב"ם שם )לז (:ד"ה האי מישרא ,שדרך האילנות לנוטען הרבה ביחד

עליו ז' מצוות ,ליכא איסור ד"לא תחנם" ]דמהא נפקא האי איסורא כמו

וכשהםגדליםמפזריןאותןלפיהצורךשיגדלויותרומשוםהכיבנטיעותהם

שהביא רש"י ד"ה מילתא אגב אורחיה[ ,וכל אלו ששבחום חכמים קיבלו

לעולם עשרה לבית סאה ,ובאילנות זקנים לפעמים הם פחות מעשרה ,עד

עליהםז'מצוות,אךדוחקלהעמידכןלכלהמקומותששבחוחכמים.

שלשה.

ג(]גמ',איידידקבעילמיתניסיפאשדהאחוזהדבישראלקמייריבכנענים

יא(בא"ד ,דאילו גדולים בג' אילנות לבית סאה סגי .הברכת הזבח גרס

לא קמיירי .לכאורה לא הוי ממש אגב סיפא ,דבסיפא לא קתני האי דינא

בדבריהםבג'אילנותלביתכור.

דשדה אחוזה אינה נוהגת בשלעובדי כוכבים ,אלא קתני דין שדה אחוזה,

יב(תוס'ד"הפחותמכאן,בתוה"ד,ואומרר"ידישחילוקביןמוכרלמקדיש.

דאנןידעינןדאינהנוהגתבעובדיכוכבים[.

ביארבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,דמקדישמקנהלהקדשאתגוףהקרקע,

ד(מתני',נותןזרעחומרשעוריםבחמישיםשקלכסף.פירשרש"יד"הנותן,

ודוקאבהאישיעוראאיכאקניןבגוףהקרקע,וכןבחזקהשבאלקנותאתגוף

ביןבעליםביןאדםאחר.הקשה השפתאמת ,דאםבאמתשוההרבה ,ויש

הקרקע ,אבל המוכר שדה שאינו אלא קנין פירות להשתמש בקרקע עד

ד
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היובל,לאבעינןקניןגמורבגוףהקרקע,וסגיבפחות.

דהיינו שויין .ולכאורה צריך עיון ,דלא מבואר בכל הסוגיא מאי עביד רבי



אליעזרבהאיקרא[.

דףידע"ב

כ(גמ' ,רבנן אית להו גזירה שוה ומפקין ליה לחומש .הקשה השיטה

יג(]גמ',מכרטרשיןנגאליןפחותמב'שניםמאיטעמאמספרשניתבואות

מקובצת )אות יז( ,אמאי לא דרשי מהך גזירה שוה נמי לענין דנפדית

בעינן .לכאורה יש להסתפק ,בגוונא שהשביחה השדה אחר המכירה

בחמישים שקל כסף .וכתב ,דאית להו שום דרשא למעט .והעיר המעשה

ונעשית ראויה לזריעה ביד הלוקח בתוך ב' שנים ,וכן איפכא במכר שדה

חשב,דטפיהוהליהלומרדדרשילהמ"מכסת".ועייןבאותהבאה.

תבואה ונתקלקלה ונעשית טרשין ,אי אזלינן בתר שעת המכירה ,וצריך

כא(גמ',אודלמאליתלהוגזירהשוה .הקשההמוצלמאש ,אםכן ,אמאי

עיון[.

איצטריך להו "מכסת" למעוטי דלא נפדית בחמישים שקל .ותירץ ,דנהי

יד(]גמ',נגאליןפחותמב'שניםשניתבואותאמר רחמנאלאגאלן חוזרת

דליכאגזירה שוהלומרשיפדה בחמשים ,מכלמקוםהוהאמינאשויןהם,

לבעליםביובלמאיטעמאושבלאחוזתו.לכאורהנראהלבאר,דהאדדרשינן

ונילפיה לשדה מקנה משדה אחוזה לענין דמוסיף חומש ,ומשום הכי

לאיסור גאולה תוך ב' שנים ,קרא ד"שני תבואות" ,ואחזרה דיובל ,קרא

איצטריך "מכסת" ,לומר דיש חילוק בינייהו ,ולא ילפינן חד מחבריה לשום

ד"ושב לאחוזתו" ,ולא איפכא .משום דגאולה תוך ב' שנים נפקא לן לקמן

דבר.

)יח (:מהאי קרא ד"שני תבואות" ,וכמו שהביא רש"י בד"ה פחות משתי

כב(גמ' ,תניא כוותיה דרבא וכו' .הקשה המוצל מאש ,דלמא הא מתניתא

שנים ,וחזרה דיובל כתיבא בקרא ד"ושב לאחוזתו" .וכן להלן גבי אילנות.

אתיא כרבי אליעזר דליכא חומש בשדה מקנה ,ואתא למימר דמהאי קרא

)א.י.נ.[(.

יליף ]וכמו שביאר השיטה מקובצת )אות יז([ ,אבל לרבנןאינה ראיה .ועיין

טו(גמ' ,מכר אילנות וכו' לא גאלן אין חוזרין לבעלים ביובל דכתיב ושב

בשיטהמקובצת)אותכ(,דהוסיףבגירסתהברייתאדגרסינןברישא",מכסת,

לאחוזתו ולא אילנות .כתב המנחת חינוך )מצוה שלט אות יז( ,דלפי זה

איןמכסתאלאדמים",ואםכןהוויאכרבנן.

ממעטינןנמידאיןיכולאחרב'שניםלגאולבעלכרחושללוקחכדיןשדה

כג(גמ' ,הקישו הכתוב לערכין מה ערכין אין מוסיף חומש וכו' .הקשה

אחוזה,דהאנמינפקאלןמ"ושבלאחוזתו".

השפתאמת,מהשייךחומשבערכין,הריהשיעורקצוב,ואםכןהיכיגמרינן

טז(גמ',וליקדשואגבארעייהווליפרקואגב ארעייהו.השיטהמקובצת )אות

מהתםלשדהמקנה.וכתב,דאוליסברדדניםאפשרמשאיאפשר.

יב(גרס",ולהדרולבעליםאגבארעייהו".וכןנראהשגרסרש"יבד"הליפרקו

כד(תוס' ד"ה איבעיא להו וכו' ,קשה לרבינו אלחנן וכו' ונראה לרבי וכו'.

אגב ארעייהו .והעיר ההפלאהשבערכין ,דברש"ימשמע,דלאפריךדלהדרו

כתבו העולת שלמה והמוצל מאש ,דקושייתם קאי אמסקנא ,דאמרינן,

לבעליםאלאאמכירה].,ודלאכפשיטותדפריךאתרוייהואמקדישואמוכר[.

מסתברא דלית להו גזירה שוה ,משום דהוו להו ב' כתובין הבאין כאחד.

ומהשלאפירשרש"ידפריךאמקדיש,משוםדרבהונאאמרלעיל)עמודא('

ועיין בתוס' לקמן )טו (.ד"ה הוולהו שני כתובין וכו' ,והואהמשך דבריהם

דפודהאתהאילנותבפניעצמן,ומאןלימאלןדפליגעליהרבפפא.אמנם

כאן .ומה שהקשו שם ואם תאמר וכו' ,קאי אתירוצם דהכא .ומה שכתבו

הביא דהראב"ד )פ"דמערכיןהט"ו(הוכיחמכאן,דלאקיימאלןכרבהונא,

שם או שמא יש לומר וחשב וכו' ,לכאורה הוא תירוץ חדש אקושייתם

מדפריך לרב פפא הכי ,דהוא בתראה .אמנם בדעת הרמב"ם יש לומר

דהכא.והתירוץשכתבואחרכך,קאיאקושייתםדהתם.ועייןעודלקמןאות

כפירוש רש"י .והמעשה חשב הוסיף ,דאף אם נגרוס "וליפרקיה אגב

כח.

ארעייהו" ,ונימא דהקושיא גם ממקדיש ,אין הכרח לפרש דהיינו דלא כרב

כה(מתני',המיתבןחוריןנותןשויו .כתבהמעשהחשב,דבפשטותהלשון

הונא,אלאכוונתהמקשה,דנקדושנמימקוםמושבהאילן,דבדברירבפפא

משמע דהוא דמי ניזק] ,דברישא גבי שלשים של עבד הוא נמי דמי הניזק

משמע ,דמקום האילן לא קדיש כלל ,והיינו כרב הונא ,דכשיפדה ,יפדה

כדקתני,ביןעבדנאהביןעבדכעורמשמעדאעבדקאי[.אמנםהביאדרבינו

האילנותבשוייןוהקרקענמיבפניעצמה.אבלהרבינוגרשוםמפרשכפשוטו

גרשוםכתב,דאפשרלפרשונמיבדמימזיק.וכתבהמעשהחשב,דאתישפיר

דאפדיוןנמיפריך,דיפדויחדעםהקרקע.ולישנא"ליפרקואגבארעייהו"נמי

טפי ,דהגמ' דחקה לאוקמי מתניתין כרבי עקיבא ,ורבי עקיבא סבירא ליה

משמע הכי .ובהפלאה שבערכין ביאר עוד ,דהמקשן הבין בדברי רב פפא

במכילתא)פרשתמשפטיםפרקי(,דמימזיק.

דקדושמקוםהאילןואיןצריךלפדותו,דנפדהאגבהאילן].ודלאכרבהונא

כו(מתני' ,הכל לפי המבייש והמתבייש .היינו שיעור הבושת ,ופגם ,עיין

דפודהוחוזרופודה[אלאדפריך,דטפיהוהליהלפדותהאילןאגבהקרקע

ברש"יד"הפגם,מהגמ'בכתובות)מ(:דשמיןבשפחהוכו'.והעירהתוס'יו"ט

ולא איפכא ,ומשני ,דלא סבירא ליה כלל דיקדשו מקום האילנות ,ומשום

)ערכיןפ"גמ"ד(,אמאילאמפרשבמתניתיןנמישיעורהפגם.וביאר העולת

הכי לא אמר דצריך לפדות הקרקע ,אבל באמת במקדיש תרוייהו ,פודה

שלמה ,דמאי דמפרש "לפי המבייש והמתבייש" אתי נמי אפגם ,דהתוס'

וחוזרופודה,כרבהונא.ועייןבאותהבאה.

בכתובות )שם(ד"הכמהאדם הקשו,וכיאשהחשובהאינהנפסדתבפגמה,

יז(גמ',שם.בתוס'בבאבתרא )לח (.ד"ה קניליה,הקשוקושיאזואברייתא

אלאשוהשפחההניסתלעבד.ותירצו,דכלאשהשמיןלפימהשהיא,בענין

דלעיל )עמוד א( ,דקתני ,שאם הקדיש האילנות בפני עצמן ,פודה את

זה ]דכמה אדם רוצה ליתן וכו'[ ,ואם היא חשובה שמין באשה חשובה

האילנות בשוייהן ,ואמאי לא פודם אגב הקרקע] .והקושיא כפשוטה ,ולא

הנפגמת ,להשיאה לעבד .אם כן" ,הכל לפי המבייש והמתבייש" קאי נמי

כמו שנתבאר באות הקודמת בדעת רש"י[ .ותירצו ,דאתיא כרבי שמעון,

אפגם ,דאם המתביישת יותר חשובה ,פגמה גדול יותר .והתפארת ישראל

דמקדיש בעין רעה מקדיש ,ולא הקדיש כלל מקום האילנות ,אבל הכא

)שם אות כג( כתב ,דמבאר שפיר נמי שומת הפגם ,דאם נבעלה למנוול

לנהרדעיפריך,דסברימקדישבעיןיפהמקדיש,ומקדישהקרקעאגבהאילן,

ומוכה שחיןנפגמהיותר,ואםהיאיפת תוארלאנפגמודמיה כלכך,דיש

ודוקאמשוםהכיפריך,דגםיפדהאגבהאילן.

בזהנחתרוחלעבדוטפי,אףדנפגמהקצתעלידיבעילה.

יח(גמ' ,לאו מי איתמר עלה בבא מחמת טענה .כתב הצאן קדשים ,דהא

כז(תוס' ד"ה יאמרו ,יש תימה קצת וכו' .ותירץ השיטה מקובצת בכתובות

דמשני הכי,היינו משום הסוגיא)בבבא בתרא לח (.דמסקינן הכיבנהרדעי,

)מ ,(.דרבי זירא דקאמר "יאמרו בעל בת מלכים" וכו' ,היינו דחושש לדברי

אבל אליבא דאמת ,מצי הכא לתרץ] ,לדרכו של רש"י דהקושיא ממוכר[,

העולם ,שיאמרומשפטמעוקלהואזה] ,ומשוםהכי,עלכרחךדנותןבושת

דרבפפאנמיסברדקדושנמימקוםהאילן,והאדאיןחוזריםלבעליםביובל

לבד מן החמישים[ ,ואביי קמהדר ליה ,דחזינן בעבד ,דלא חששה תורה

אגב ארעייהו,הואמשוםדקראאשכחודריש,דכתיב"ושבלאחוזתו"אמר

לדבריהעולם.ולהכינקט"בתמלכים",שהואדברהנראהומתמיהיןהעולם

רחמנא ולא אילנות .וכן על הקושיא ממקדיש] ,לפי הבנת הראב"ד )פ"ד

עליו,אבלהיוחסיןאינוניכרכלפיחוץלעיניהעולם,ואינםמתמיהיןכלכך.

מערכין הט"ו( כמו שנתבאר באות טז[ ,אפשר לתרץ ,דרב פפא סבר כרב

ומאי דמהדר ליה אביי ,היינו ,דחזינן דלא חששה תורה לדברי העולם,

הונא )דלעיל עמוד א( ,דמקדיש בעין יפה ,ואין יכול לפדות האילנות אגב

כדחזינןהכיגביעבד.עודתירץבהגהותהגר"א,דודאימעלת"בתמלכים"

ארעייהו .ובכך מיושבת קושיתו על הרמב"ם )שם( דפסק כרב הונא ,משום

עדיפאממעלת"כהונה",מדאיתאבהוריות)יג(.דמלךקודםלכהןגדול,והא

דבאמתאפשרלתרץכך,אלאדהאמתדסוגיאדהתםנקט.

דבמתניתין נקט "גדולה שבכהונה" ,דהתם איירי לענין קנס בתולה ,וחזינן

יט(]גמ',במכסתמהבאללמודוכו'.ופירשרש"י ד"הת"למכסת,מניןדמיו

דבתולה חמורה מבעולה בשיעור כתובתה ,שהוא מאתיים ,וגבי כהנת תנן

ה
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בכתובות )יב ,(.דכתובתה ד' מאות זוז ,משום הכי נקט במתניתין גדולה

אמתניתין ,דתנן "שלא נחתם גזר דינם אלא על לשון הרע" ,ודלמא משום

שבכהונה.

דדברו על הקדוש ברוך הוא .וכתב ,דשיבוש הוא ,דלשון הרע דיברו כל

כח(תוס' ד"ה הוה ליה שני כתובים הבאין כאחד וכו'] ,הנדפס בדף טו[.

העדה] ,כדכתיב"וישובווילינוכלהעדה" )במדברידו(,ופירשרש"י )שם(

בתוה"ד,ושמאהכאדכתיבוהעריךגבימקדישביתכמאןדכתיביחשב.עיין

שהרעימועליואתכלהעדהבהוצאתדיבה[.ודיבורד"חזקהואממנו" לא

ביאורדבריהםבמהשכתבנולעיל )יד(:באותכד.והקשההרש"ש ,מהיענו

דיברו אלא המרגלים ,כדכתיב )במדבר יג לא( "והאנשים אשר עלו עמו

לעניןמעשרדלאכתיבביהלאזהולאזה.ועייןבאותהבאה.

אמרו וגו'" ,ומתניתין שפיר הוכיחה מהא דנחתם גזר דין דכל העדה למות

כט(בסוה"ד,אושמאישלומרמשוםדכתיבקודשוכו'.הקשההרש"ש,מה

במדבר,והכאמעונשהמרגלים.ועייןעודחקנתן.

יאמרו גבי בהמה טמאה וטהורה דלא כתיב בהו "קודש" .וכתב העולת

ח(גמ' ,המוציא שם רע על עצים ואבנים .לכאורה צריך ביאור ,מה שייך

שלמה לעיל )יד ,(:דבכדי נקט בהמה טהורה וטמאה ,ועיקר תירוצו משום

לשון הרעאוהוצאתשםרעעל עציםואבנים.ובחפץחיים )חלקאכללה

מעשר.

סעיףז(הביאבשם היראים ,דאסור להוציאדיבהעלחפציחבירו.ומשמע,



דרצה לומר,דאסור לדברעל חפצים,באופן שיביאהיזקאו צערלבעליהן.

דףטוע"א

והכאנמיישלומרדעלידישדברועלארץישראלרצולגרוםבזהשלאירצו

א(גמ',אילובאועליהשניםוכו'.הקשההשיטהמקובצתבכתובות)מ,(:מה

ישראל ליכנס אליה ,וכביכול ,הוי היזק וצער לבעליה ,שהוא הקדוש ברוך

הוסיף רבי זירא בהאי שינויא טפי משינויא קמא דמחלק בין בושת דבת

הוא.

הדיוטותלבתמלכים ,ודחאואביי ,ומאיסלקאדעתיההשתא.ותירץ,דהכי

ט(]גמ' ,כדרבה בר מרי וכו' וימרו על ים וכו' .ברש"י תהילים )קו ז( כתב

קאמר ,דכיון דמצינו בתורה חילוק ]אפילו לענין קנס[ ,בין בתולה לבעולה,

דרשא זו מקרא ד"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" )שמות יד לא( ,כלומר ,רק

דבעולהליתלהקנס,הלכךישלנולחלקנמיביןשלימהלפגומהשנבעלה

משראואתמצריםמתעלשפתהים האמינו,אבללאקודםלכן.ולכאורה

שלאכדרכה,והיכןישחילוק,שמעמינהדחלוקיםלעניןבושתופגם,אלמא

קשה ,אם כן אמאי לא מייתי האי קרא דתורה ,ומייתי מקרא דכתובים.

דאיכא בושת ופגם לבד מן החמישים ,והא עדיפא מקמייתא ,דחזינן דעל

)א.י.נ.[(.

כרחך יש חילוק ביניהם ושמע מינה דאיכא פגם .עוד תירץ ,דבשינויא

י(גמ',נחלקישוןיהיהערב.ובפסחים)קיח(:איתא,דבמלחמתסיסרא,אמר

דבושת דבת מלכים ובת הדיוטות אין החילוק אלא מחמת משפחתם ולא

הקדוש ברוך הוא לנחל קישון ,לך והשלם עירבונך ,מיד גרפם נחל קישון

מחמת עצמם ,אבל בשינויא דהכא החילוק בגופה ,ומכל מקום פריך ליה

והשליכןלים.

אביי,דבעבדנמיישלחלקבגריעותהגוף.



ב(גמ',הנאתשכיבהחמישים.הקשהבחידושיהגרי"זלעיל)יד,(:אםכןמה

דףטוע"ב

שייך לחלק במתניתין )שם( ,בין גדולה שבכהונה לקטנה ,הרי הנאת

יא(גמ',כלהמספרלשוןהרעכאילוכפרבעיקר .כתבהשעריתשובה)שער

השכיבה]דבגינהמשלםחמישים[,שויאבכולהו.

גאותר(דהיינומשום שהואמסבבוגורםנזקגדול ורעהרבהלחבריו,על

ג(תוס' ד"ה אילו באו עליה שנים וכו' ,פרש"י וכו' ואילו בעיל בתולה

ידי דבורו ,ולא יתכן שיכין אדם כלי משחית ונזק מר ממות מבלי שיועיל

שלימהדעלמאנמילאיהיבאלאחמישיםוכו'.עייןהמשךהגירסאבשטה

לעצמו בזה תועלת וריוח ממון ,בלתי אם לכד יצרו את נפשו ,ופרק עול

מקובצת )אותי(.ובשיטהמקובצתבכתובות )מ(:יישבהדיוקמרש"י,דכונתו

שמים מעליו .עוד ביאר )באות רא( ,לפי שאומר בלבו ,ששפתיו ברשותו,

להגדילהתימהמשוםבעילתהראשון,דאילואותושלא בעלכדרכה,אינו

מפנישאיןבהםמעשה,והואשליטעללשונו,וגמרבדעתו,כיאיןלולכלוא

כלכךתימה,כמואחרדבעלמא ,דבעלכדרכה ,דאיןמשלמיםיותרמהשני

אתרוחשפתיומלדברהעולהעלרוחו,ולאידע,כיהאיבריםאינםברשותו

דבעל פגומה .והא דאמרינן נמי אילו באו שניהם אחד כדרכה וכו' ,ולא

לחטוא בהם ,ולא שם על לבו לומר ,דהאלוקים נתן לו את כל תנועותיו,

אמרינןכגוןשבאושניהםשלא כדרכהכיוןדהשנינמיחייבבשלאכדרכה.

ומשעבדות כולן לעשות רצונו ,ואינו כשאר הרשעים החוטאים בשאר

]וכמושהקשוהתוס'לדבריעצמםלהלןבסוה"ד,ולדבריו ,קשהנמילדברי

עבירות ,כי יודעים הם כי רע ומר עזבם את ה' ,אך נמשכים אחר תאותם

רש"י[ .הוא נמי להגדיל התימה ,דאף שבא השני נמי שלא כדרכה ,אין

ויצרםהמתגבר.ועייןבשמירתהלשון)שערהזכירהפרקד(שכתבעודבשם

מפחיתין לו מן הקנס ואף שהוא בעל פגומה ,והראשון לא שלימה .אמנם

ספרייראים,דידוע,שמישרוצהלדברלשוןהרע,הוא מסתכלבכלצדדיו,

כתב ,דאיןאנוצריכיןלדחוקבלשון רש"י ,שהריהרמב"םנמיקאיכוותיה,

אוליעומדשםהאישההוא,ועושהעיןשלמעלהכאילואינהרואה.

ורש"יגופיהנמיסברכןלהדיא,כדהביאותוס'משמו.ועייןבאותהבאה.

יב(גמ',כלהמספרלשוןהרענגעיםבאיןעליו.הרמב"ן עלהתורה )דברים

ד(בתוה"ד ,ואינו כן דהא איתא וכו' .השיטה מקובצת בכתובות )מ (:תירץ,

כד ט( כתב ,דקרא ד"השמר בנגע הצרעת" וגו' הוא אזהרה למספר לשון

דהתם לאו בביאה שלא כדרכה איירי אלא בהעראה ,וכדאיתא בירושלמי

הרע ,כיון שהמספר לשון הרע נגעים באין עליו .ופירש כן בדברי התורת

)כתובותפ"ג(והויאכביאהגמורה,משוםהכיחייבקנס,ולאנעשיתבעולה.

כהנים)בחוקתיפרשהאבג(.וכתבהחפץחיים)בפתיחהלאויןגבבארמים

ה(מתני',נמצאהאומרבפיוחמורמןהעושהמעשה.פירשרש"יד"הנמצא

חיים( ,דאף דקיימא לן בכל דוכתא ,דהשמר דעשה עשה ,הכא אף דכתיב

האומרבפיוחמור,דהאונסומפתהאינונותןאלאחמישים.והקשהבהגהות

אצל עשה] ,דהיינו "זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים" )שם ח([ ,הווי

הגר"א ,הא באונס משלם נמי בושת ופגם ואינו חמישים בלבד] ,ובמוציא

לאוולאעשה,כיוןדעיקרקראלקוצץבהרתואתי,דהואלאו,אפשרדהכי

שם רע ליכא בושת ופגם[ .ותירץ ,דכיון דהכל לפי המבייש והמתבייש,

נמי ענין לשון הרע נמי נכנס בכלל לאו .עוד כתב שם ,דהווי נמי אזהרה

כדתנן לעיל )יד,(:פעמיםדאינומגיעלשיעורמאהכסף,ודלאכרביעקיבא

לרכילות,דאףעליה נגעיםבאים,כדאיתאלקמן )טז.(.ועוד,מדואג,שנענש

דאיתליהבבבאקמא)צ(:דכלישראלבנימלכים,ולעולםיהיהיותרממאה

בצרעת .אבל הרמב"ם )פ"ז מדעות ה"א( כתב ,דאזהרה דלשון הרע נפיק

כסף.

מקראד"לאתלךרכילבעמך")ויקראיטטז(].ועייןבכתובות )מו,(.דמיניה

ו(מתני',שם.פירשרש"יד"הנמצאהאומרבפיוחמור,דמוציאשםרענותן

נפקא לן אזהרה למוציא שם רע[ .והחפץ חיים )שם א וכו'( הביא לב'

מאה כסף ואונס את הבתולה חמישים .והקשה העולת שלמה ,דלא דמו

הלאוין.

להדדי ,דמוציא שם רע היינו שאומר דזינתה לאחר שנתארסה ,ואנס את

יג(גמ' ,זאת תהיה תורת המצורע תורתו של מוציא שם רע .יש להתבונן,

הבתולהבפנויהאיירי,ואילוהיהמוציאשם רעעל שזינתהפנויה לאהיה

דתחילהאייריבמספרלשוןהרע ,שהואאפילובמספראמת ואמר,דנגעים

נותן מאה כסף ,ומאי "חמור" דקתני .וכתב,דלולי פירוש רש"י היה מפרש,

באין עליו .והכא דאיירי בקרא ד"זאת תורת" וגו' ,איירי במוציא שם רע,

דהחומרא היא ,דבמוציא שם רע לוקה ומשלם ,ובלאו שיש בו מעשה אין

דהיינו האומר שקר על חבירו .וביאר ההעמק דבר )ויקרא יג ב( ,דעיקר

לוקהומשלם,כדאיתאבמכות)ד.(:

הכפרה שבצרעת ,הוא מנהג דיני מצורע כגון פריעה ופרימה ושילוח חוץ

ז(גמ',ממאידלמאמשוםדר'חנינאברפפאוכו'כביכולאינויכוללהוציא

למחנה] ,והביא ,שכן כתב הבה"ג לענין אבל ומוחרם[ ,והמספר לשון הרע

כליו משם .הצאן קדשים הביא דיש מקשים ,דהווי לגמ' להקשות כן

עלדבראמת,עונשו,שנגעיםבאיןעליו,שהיאהכפרהעלדיבורלשוןהרע,

ו
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אבל למוציא שם רע ,כפרתו תהיה על ידי ניהוג בדיני מצורע ,ומשום הכי

כא(גמ',אלאדמפיקבלישנאבישאדאמרוכו'דאיכאבשראוכוורי.משמע

אמרהכא"זאתתהיהתורתהמצורע",דמפרשדיניהנהגתהמצורע.

מלשון הגמ' דתרתיבעינן ,א .שמוסיף"דאיכא בשראוכוורי"ב .דמפיקליה

יד(גמ' ,כל המספר וכו' אומר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנם אני עליו

בלישנאבישא.וכןכתבבחפץחיים)חלקאכללבסעיףב(,דאםאומר"שם

מלמעלהואתהעליומלמטהנדוננו.מהשנשתנהעווןזה,דלאמצינולשון

תמצא אש שמבשלים שם בשר ודגים" ,תלוי באופן אמירתו ,שאם רוצה,

זהבכלהעונות,מבוארבתנאדבריאליהו )פרקיח(,והובאבשמירתהלשון

מוציאו בלשון שאין בו גנאי לחבירו שבאמת פעמים שאין בו עולה ,כגון

)שער הזכירה פרק ט( ,דגיהנם אומרת להקדוש ברוך הוא ,שאין לה יכולת

שמחזיק אכסניא של אורחים ,אבל אם מוציאו בקולו ובתנועותיו ,בגוונא

לפרוע מהם די ,כפי העונש המגיע להם ,ואפילו כל העולם אין יכול ליתן

דמינכר שכונתו שהוא מרבה בסעודת מרעות תמיד ,הווי לשון הרע .וכן

להםדיפורענותם,דבעללשוןהרעחטאמןהארץעדלרקיע,אלאשגרבו

משמע ברש"י ד"ה נורא בי פלניא דפירש בסלקא דעתין ,דמשמע דעשיר

חציךמלמעלהתחלהואחרכךיקבלממניגחלירתמים.

הואוכל שעהמצוי אשבביתלבשלתבשילין,וכתבעודבד"הגלויימילתא

טו(גמ',ואיןחץאלאלשוןוכו'ואיןגבוראלאהקדושברוךהואוכו'.פירש

בעלמא ,הואיל ואינו אומרה בלשון הרע וכו' .משמע ,דבמסקנא אמרינן

המהרש"א)חידושיאגדות(דלפיהדרשאיןלפרשהפסוקד"חצי"הואלשון,

דמפיק ליה בלישנא בישא .וכן משמעות דברי התוס' ד"ה כל מילתא כמו

דאם כן משמע שהוא לשונו של הקדוש ברוך הוא ,אלא "חצי גבור" היינו

שיתבארבאותהבאה.

חיציו של הקדוש ברוך הוא שמשלח נגעים בבעלי לשון הרע כדלהלן ,הם

כב(גמ',כלמילתאדמיתאמראבאפימרהליתבהמשוםלישנאבישאוכו'.

"שנונים" ,מלשון שניה ,דהיינו צרעת שבשבוע שניה להסגרו שנעשה בה

עיין בתוס' ד"ה כל מילתא ]ועיין בהגהת השיטה מקובצת )אות כב( דקאי

מוחלט,ודרשתהגמ'משוםדנקטליהבלשון"חץ".והחקנתן כתב,דהשתא

אאפי מרה[ דכתבו ,דדוקא בנורא בי פלניא דאיכא למשמע דלא אמרה

צריך לפרש כאילו כתיב" ,חצי שנונים" כלומר המספר לשון הרע בשינון,

משום לישנאבישא.ובחפץחיים )חלקאכללבבארמיםחייםסק"ב(ביאר

"גבור",שהואהקדושברוךהואנפרעממנועםגחלירתמים.

דבריהם ,כמו שנתבאר באות הקודמת ,דתלוי איך אומר בקולו ותנועותיו,

טז(גמ' ,סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד וכו' יכרת ה' כל שפתיחלקות

וכיוןשאמרהבפניובודאיאומרהבלשוןהטוב.ועייןבאותהבאה.

וכו' .הקשה החפץ חיים )חלקאכללדבארמיםחייםסקמ"ט(,הרי איןלך

כג(גמ',שם.ביארהמהרש"א)חידושיאגדות(,דהיהאומרהבפניוומסתמא

דבר שעומד בפני התשובה ,ואפילו כפר בעיקר ,כמו שכתב הרמב"ם )פ"ג

נזהר לאומרו בלשון דלא משתמע לגנאי ,והא דמייתי נמי מדרבי יוסי דלא

מתשובה הי"ד( ,ואיך סתם לומר שאין לו תקנה .ותירץ ,דהכא איירי במי

חזרלאחוריונמיהכיפירושו,שהיהתמידאומרבלשוןדמשתמעלטוב.

שמפקיר עצמו לעבור על עוון זה] ,והראיה מקרא דמייתי עלה "יכרת ה'"

כד(גמ' ,אמר ליה אביי כל שכן דאיכא חוצפא ולישנא בישא .עיין באות

וכו',דמייריבהאיגוונא,כמו שכתבהרמב"ם )פ"זמדעותה"ב(דקחשיבשם

הקודמתובאותכב.והאדמקשהאבייכלשכןוכו',ביאר החפץחיים )חלק

ג' מעלות ,והגרוע שבהם הוא בעל לשון הרע[ שכמעט אין יכול לעשות

אכללבבבארמיםחייםסק"ב(בשם עליותדרבינויונהבבאבתרא )לט,(.

תשובה,מפנישצריךלפייסאתכלמישחטאנגדו,ואיךאפשר שירצהאת

דסלקאדעתיה,דאייריבאומרהבפניוממש ,ומשום הכי פריךדהוי חוצפא

כולםאחרישהורגלבכך,כמושכתבבשעריתשובה)שערגאותרז(.

ולשוןהרע,ומסקינן,דהיהאומרהבפניו,ובודאידאומרהבלישנאדמשתמע

יז(גמ' ,אלא מה תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא

לטובה,ומשוםהכישרי.

יעסוקבתורהוכו'.עייןבהסכמהלספרחפץחייםמדייניוילנא)רבייוסףב"ר

כה(תוס'ד"האבנט,בתוה"ד,ואיתאנמיבמדרששהיההכהןמקיפוסביביו

רפאל ור' בצלאל הכהן( ,שהקשו ,מהא דאיתא בסוטה )כא (.דבעי רב יוסף

ב'פעמיםכנגד לבשלאדם.בשיטהמקובצת לקמן)טז.אותיא(כתב,דיש

למימר ד"תורה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה אגוני

במדרש ,שהיה מקיפו "ל"ב פעמים" ,נגד הלב )לב( דהיינו גימטריה ל"ב.

ומצלא מן העבירה" ,ומקשה רבא מדואג ואחיתופל דעסקי בתורה ,ואמאי

ואפשרדכןצריךלהגיהבתוס'דידן.

לאהגינהעלייהו,אלאאמררבאד"בעידנאדלאעסיקבהאגונימגנאאצולי



לא מצלא" .ולפי מאי דאמרינן הכא דעסק התורה מועיל שלא יבוא לידי

דףטזע"א

לשוןהרע,משמעדאףבעידנאדלאעסיקבה,דאיבעידנאדעסיקבה,היאך

א(גמ' ,כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא.

פה המתגבר בתורה ידבר לשון הרע ורכילות ,ואם כן תיקשי תו אדואג

כתברש"יד"הדמיתאמרהבאפיתלתא,שהבעליםאמרוהבפניג'וכו'.כתב

ואחיתופל ,אמאי לא הועיל להם עסק התורה שלא יבואו לידי לשון הרע.

החפץ חיים )חלק א כלל ב בבאר מים חיים סק"ג( ,דיש להסתפק ,אם מה

וכתבו ,דעל כרחך מאי דאמרינן הכא דעסק התורה מועיל שלא יבוא לידי

שכתב רש"י ש"הבעלים אמרוה" היינו המספר ,וכגון שסיפר גנות ,ומותר

לשוןהרעהיינודוקאבעוסקבדיניאיסורילשוןהרעורכילותבכלהמקומות

לאחד מהשלשה לספר הדבר אפילו לאותו שנאמר עליו .ואין כאן איסור

בתורה,דמצינושהחמירההתורהוהזהירה,שאםיעסוקבהןהיטב,תהיהלו

רכילות.וכןפירשהרשב"םבבבאבתרא )לט(.ד"הדמתאמרהבאפיתלתא,

תקנה באמת שלא יבוא לידי לשון הרע לעולם גם בעידנא דלא עסיק בה,

דמותרלאחדמהשלשהלגלותהגנותשסיפראפילולאותושנאמרעליו.או,

והשתאאתישפירמדואגדהואלאעסיקבתורתלשוןהרעורכילות .אמנם

דאין כאן היתר לרכילות ,אלא איירי באדם שסיפר ענין עסקו ומסחרו

כתבו דדוחק למימר שלא היה דואג עוסק גם בדינים אלו ,לכך כתבו דגם

לשלושה אנשים,ואםהיהמספרלאחד,אסורלגלותהדבר,משםדמקפיד

העוסקבםאינומועילאלאאםמקבלעלעצמובעתלימודוועסקובהלכות

שלאיתגלההדברויכוללבואנמילידיהיזק,אבלכיוןדמספרבאפיתלתא,

האלו ,לשמור את עצמו מלעבור עליהם ,אבל בדואג מצינו בסנהדרין )קו(.

חזינןדלאקפידשלא יתגלההדבר.וכתב,דלפיזהמדוקדק טפילשוןרש"י,

שתורתו לא היתה אלא מן השפה ולחוץ ,כלומר ,שלא קיבל בלבו בעת

"שהבעלים אמרוה",וכןכתבעוד)שםסקכ"ו(].ובעליותדרבינויונהבבבא

לימודו,ללמודעלמנתלקיים.

בתרא)לט(.הביאב'הפירושים[.ועייןבאותהבאה.

יח(גמ' ,כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד ג' עבירות וכו' .לשון

ב(גמ',שם .עייןבאותהקודמת.ועודפירשוהתוס'בבבאבתרא )לט(:ד"ה

"מגדילעוונות"היינו,דעוונויותרגדולמאותםג'עבירות.וכןכתבבשמירת

לית בה משום לישנא בישא )הב'( ,דאין איסור לאותו שמספר בפני שלשה

הלשון)שערהזכירהפרקד(,דעוונוגדולמג'עוונות.

משום דרבייוסי)דלעיל טו(:דלא אמרתידברוחזרתילאחורי.וכתבהחפץ

יט(גמ' ,לשון תליתאי .עיין רש"י ותוס' ד"ה לישנא תליתאי .ועוד הביא

חיים )חלקאכלל בבבארמים חייםסק"ב(,דאין כונתםלהתירבכלגווני,

הרש"ש דאיתא בירושלמי פאה )פ"א ה"א( על שם שהורגת שלשה .עוד

כגון לספר גנות בפני שלשה ,כמו שכתבו לעיל )טו (:ד"ה כל מילתא ,דלא

פירש הצאן קדשים על פי מדרש שוחר טוב ,שנעשה ללשון ג' שמירות ,ב'

הותרבאפי מרהמשום דרבייוסי,אלא בנוראביפלניא],עיייןשםהטעם[,

שמירותכדמפרשלהלןבגמ',ועודשהקיפוהואמותהמים.

אבל לא בדרך קנטור ,והוא הדין באפי תלתא ,דחד טעמא הוא] .ובפרט

כ(גמ',כגוןדאמראיכאנוראביפלניא וכו'.הרשב"םבבבאבתרא)קסה(.

לגירסא שלפנינו )שם( דקאי אאפי תלתא .וכן כתב בעליות דרבינו יונה

ד"ה אבק לשון הרע כתב ,דהיינו האי גוונא .והחפץ חיים )חלק א כלל ט

בבבא בתרא )לט (.בפירושו הראשון .ועיין בחפץ חיים )שם סק"ג( שביאר

בהגה"ה לסעיף ג( הביא מהגהות מיימוני )פ"ז מהלכות דעות ה"ב אות א(

דעתהרמב"ם)פ"זמדעותה"ב(והשעריתשובהבסוגיין.

ומהסמ"ג,דמשמעמדבריהםשהואלשוןהרעגמור.

ג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .והרמב"ם )פ"ז מדעות ה"ב( פירש הסוגיא,

ז
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דסיפור שנאמר בפני שלשה ,והלך אחד מהשלשה וסיפרו לאחרים אין בו

שהםאמרוברמז,ומזההיהנשמע"אתםהמיתם".

משום לשון הרע .וכתבעוד,והוא שלא יתכווןלהעבירהקולולגלותו יותר.

יב(רש"י ד"ה קשיא שפיכות דמים וכו' ,בתוה"ד ,וקחזינן דעגלה ערופה

ופירשהכסףמשנה,דהיינו,שדוקאאםיבאבמקרהלדברבעניןזה,אבללא

מכפרתעלאחריםדעלההורגאינהמכפרת וכו'.הקשההצאןקדשים,הא

שיתכוון לגלותהדבר יותר .והידהקטנה )פרקטמהלכותדעותה"כ(ביאר

אינמינימאדמכפרתעלההורג,נמיקשיא,דהא אמרינן,דההורגבנגעים,

)דברי הרמב"ם( ,דדוקא אם יבא לספר הדבר בתוך סיפור דברים ,אבל לא

והאאמרינןדעגלהמכפרת.

שיתכוון לספר ענין זה לכתחילה ,שהוא דרך לשון הרע ממש .ועוד ,דכל

יג(]רש"י ד"ה בר קטלא הוא ,וכל כמה דלא מיקטל לא מיכפרי אחריני.

ההיתרהואכדמפרש,ד"חברךחבראאיתליהוכו'",דהיינו,שדרכושל כל

כוונת רש"י בזה לבאר ,מאי פריך דההורג בר קטלא ,הא בגדי כהונה

אחד ,לכשיזדמן לו לדבר עם חבירו יתגלגלו הדברים עד שהוא מגלה

דמכפרים,אאחריניהמכפרים,כמושפירשברש"יד"האהנימעשיו,ואםכן,

במקרהעניניםרביםבדרךסיפור,ובדרךזוהואיכוללהמשיךזמן רב ,אבל

נהי דבר קטלא הוא ,מכל מקום אחריני מיכפרי בבגדים ,ומשם הכי כתב,

המתכוין לגלות הרי יתגלה הדבר מהר ,ופועל פעולה יותר ממה שעל ידי

דכיוןדברקטלאהוא,כלכמהשלאמיקטל,לאמיכפריאףאחריניבבגדים.

חברך חבראאיתליה.עודכתב החפץחיים )חלקאכללבסעיף ה(,דאם

אבל לכאורה קשה ,דנימא דלאחר שנהרג בעינן עדיין לכפרה דבגדים

השלשה אנשים היו יראי אלוקים שנזהרים מלשון הרע ,אין ההיתר הזה,

לאחריני).א.י.נ.[(.

דתוליכאשלשהמפרסמים.



ד(גמ',שם.עודביארבעליותדרבינויונה)ב"בלט,(.דמייריבלה"רעלבעל

דףטזע"ב

עבירה ,שמותר לספר עליו .כדי שישוב בו ,ויתרחקו הבריות מפועלי אוון,

יד(]גמ' ,מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב וכו' .לכאורה קשה

ודוקאאםמספרבאפיתלתאמותר,דאזלאנחשדלחונף],עלשלאאמרו

מכאןעלדברי ההעמקדבר בפרשתתזריע)במדבר יביא(]הובאלעילטו(:

מתחילהבפניו[.ועייןעודבחפץחיים)חלקאכללבבבארמיםחייםסק"ג(,

אות יח[ ,דעיקר עונש הצרעת הוא הדינים שבמצורע ,כגון פריעה ופרימה

ה(גמ' ,לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי

וישיבה בדד חוץ למחנה ,והוא העונש על מוציא שם רע שענינו שמספר

רעתו .בפשטותקאיאהאדאמרינן בסמוך גבי מברך רעהובקולגדולולהכי

דברי שקר ,אבל על לשון הרע באמת סגי בעצם הצרעת ,ואם כן הלא גם

נקט "טובתו" ו"רעתו" .אבל הרי"ף בשבת )יד .מדפי הרי"ף( גרס "בשבחו",

המספרבאמתגםכןגורםלהבדילביןאישלאשתווביןאדםלחבירו,ואמאי

וכןבסמוך"שמתוך טובתובא לידיגנותו".וכתבהחפץחיים )חלקאכללט

לאנענשבעונשד"בדדישב").א.י.נ.[(.

בבאר מים חיים סק"ג( ,דאף לגירסא דידן הוא הדין בשבחו .וכן משמע

טו(]גמ' ,הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה

מפירוש רש"י ד"הבאלידירעתו .וכןכתב הרש"ש והוכיח כן מבבאבתרא

וכו' .לכאורה נראה לבאר ,דעל מה שהבדיל בין איש לרעהו נענש בהא

)קסד.(:

ד"בדדישב"כדמפרש,ועלמהשהבדילביןאישלאשתונענשבהאדנאסר

ו(רש"י ד"ה בא לידי רעתו ,שכשהוא מספר בטובתו יותר מדי וכו' .ועיין

בתשמיש המיטה כדכתיב "וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים" )ויקרא יד ח(.

ברמב"ם )פ"ז מדעות ה"ד( ,שכתב ,דמספר בפני שונאיו .וביאר החפץ חיים

)א.י.נ..[(.

)חלקאכללטבבארמיםחייםסק"ה(,דכולםבאוליישב,דלאתקשימהא

טז(גמ' ,מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפרים .הקשה

דתנן אבות )פ"ב מ"ח( הוא היה מונה שבחן ,וכן בבבא קמא )מ (.משתבח

המהרש"א)חדושיאגדות(,האמצינונמיבזבוזבהשמביאיןקרבןעוף,ומאי

ליהרבאלרבנחמןברבאחאבריעקבדאדםגדולהוא.וכןכתבהרש"ש.

קאמר דנשתנה מצורע .וביאר ,דהמצורע מביא הציפורים חוץ מקרבן

ז(בא"ד ,שם .כתב החפץ חיים )חלק א כלל ט בבאר מים חיים סק"ה(,

טהרתו,ומהשאיןכןבזבוזבהשהואקרבןטהרתן.

דפעמים ,אף כשאינו מרבה בשבחו ,אסור ,כגון שמשבחו באיזה מעלות,

יז(גמ',יכוללאיכנוולאיסטרנו ולאיקללנווכו'] .ומסקינן,דבשנאהשבלב

ומתוךשבחיוניכרשהואחסרמשארמעלותשראוילפיהאישההוא.

הכתוב מדבר[ .פירש רש"י ד"ה יכול לא יכנו ,על דבר תוכחה .וביאר

ח(גמ' ,הא דאהנו מעשיו הא דלא אהנו מעשיו וכו' .מכאן הוכיח החפץ

המהרש"א )חידושיאגדות(דהאיסורלהכותולקלל לחבירומפורשבתורה,

חיים )חלק א כלל ג בבאר מים חיים סק"ו( ,דאפילו אם לא באה על ידי

אלאדהכאלעניןתוכחהקאמר ,והאיקראלאתשנאגו'גביתוכחהכתיב,

סיפורו שום רעה להאיש ההוא ,מכלל לשון הרע לא נפקא ,וצריך כפרה,

ולכךקאמריכוללאיכנוולאיקללנואפילוגביתוכחה,דבכלללאתשנאגו'

דהאאמרינןהכאדמעילמכפר.

הוא ,תלמוד לומר בלבבך כו' שנאה שבלב כו' ודרך תוכחה אינה שנאה

ט(רש"יד"האהנומעשיו ,שנתקוטטועלידו.דהיינוברכילות.וכתבהחפץ

שבלב כמו שנאמר "הוכח לחכם ויאהבך" .וברש"י שבעין יעקב פירש

חיים )חלק א כלל ג בבאר מים חיים סק"ו( ,דאף בלשון הרע שייך אהנו

בלישנא קמא ,יכול לא יכנו ,שלא בא הכתוב אלא לומר שלא יכנו על

מעשיו,כגוןשנתבזהעלידיזהבעיניהשומעים ,ואפילואםלאראינוממש

צואריו].ולכאורהגםכאןכוונתושאסרההתורהלהכותועלצווארו לצורך

שנתבזה,אלאשהתחילוגםהםלדברעליו,שאיןהדיןעמובעניןפלוני.ולפי

תוכחה,עודישלדייקלכאורהמדברירש"ישאםיכהושלאלצורךתוכחה

מהשהוכיח)שם(]והובאבאותהקודמת[,גםבלשוןהרעישאיסוראףבלא

מלבדמהשיעבורעללאיוסיףיעבורעללאתשנאאףשההכאהמראהעל

אהנומעשיו,ולארקברכילות.

שנאתובגלוי[.ועייןבאותהבאה.

י(גמ',עלשבעהדבריםנגעיםבאים.הקשההמהרש"א,דז'דבריםאלואין

יח(גמ' ,בשנאה שבלב הכתוב מדבר .עיין באות הקודמת ,והרמב"ם )פ"ו

עוונםשוה,ואיךיתכןשעונשכולםשוהבנגעים.וביאר,דישז'מינינגעים

מדעותה"ה(כתבכלהשונאאחדמישראלבלבועוברבלאתעשהשנאמר

כמבואר במתניתין דמסכת נגעים] ,הא' בהרת ,הב' שאת ,ולשניהם יש

לא תשנא אתאחיך בלבבך וכו'ולא הזהירה תורהאלא עלשנאה שבלב,

ספחת ,הג' שחין ומכוה דדין אחד יש להם ,הד' נתק בראש או בזקן ,ה'

אבלהמכהאתחבירווהמחרפואףעלפי שאינורשאיאינועוברמשוםלא

הקרחת והגבחת ,ו' נגעי בגדים ז' נגעי בתים[ ,ולכל אחד מהם יש דינים

תשנא .הרי שמפרש סוגיין ,דאף במכהו סתם ,אם אינו שונאו רק בלבו

וסימני טומאה אחרים ,והכא דקדק לומר" ,נגעים באים" בלשון רבים ,ולא

דהיינו שאין מראה שנאתו כלפי חוץ אין איסור לא תשנא אפילו כשמכהו

אמר,נגעאוצרעתבא,כיעלכלעווןמהנזכריםישסוגנגעאחרוכלאחד

ומחרפהו .וכן כתב בחפץ חיים )בפתיחה בלאוין בבאר מים חיים סק"ז(,

הואעונשלפיגודלהעוון.ועייןשםמהשביאר,כלנגע,עלאיזהעווןבא.

דדוקא אם מחרפהו ,ואףשגברה שנאתו עד שפלטה לחוץ ,מכלמקום ידע

יא(גמ' ,מה קטרת מכפרת על לשון הרע .כתב רש"י בזבחים )פח (:ד"ה

חבירואיךלהישמרממנו,אבלבאופןשלאמוציאשנאתוכלפיחוץולאידע

ויכפר על העם ,דהוא במחלוקתו של קורח ,דכתיב "אתם המיתם את קהל

חבירואיךלהישמרממנו ,כיוןדבפניוהואמדברעמובדרךשלוםואהבה,

ה'")במדבריזו(].ובאמתמידלאחרמיכן כתוב)שםשםח(דהתחילהנגף,

אלא שלאבפניוהואמכהובלשוןפיו,עובר .והביאכןנמימדברי הרמב"ם

ואזנתןאהרןאתהקטרת)שםשםיב([.והקשההשפתאמת )שם(,אםכן

בספרהמצוות )מצותלאותעשהשב(].עודהביא שםמהספרא,דאפילואם

הוהלשוןהרעבגלוי,ולהלן)בגמרא(אמרינן,דקטורתמכפרתעללשוןהרע

שונאו בלבו אך אינו שומר את השנאה רק בלבו והוציאה והודיעו שהוא

שבחשאי ולא בפרהסיא .ותירץ,דהם באמתאמרו זאת בחשאי ,ולא אמרו

שונאאותו,אינועוברבלאוד"לאתשנא"[.

במפורש "אתם המיתם" ומשום הכי כתיב ברישא דקרא "לאמר" ,כלומר

יט(גמ' שם ,עיין באות הקודמת ,אמנם הכסף משנה )שם( ביאר בדברי

ח
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הרמב"ם ,דהמכה את חבירו וכן המחרפו אף על פי שאינו רשאי ,מאחר

כו(רש"יד"השלאלשמה,בסוה"ד,ואותהענוהשלאלשםשמיםהואאלא

שאינו מכהו ומחרפו משנאתו אותו ,אינו עובר משום לא תשנא .דהיינו

שלא ישנאנו .הקשה המהרש"א )חידושי אגדות( ,דבעובדא דבסמוך ליכא

שאםמכהומשנאתואותויעבור,והיינוכמושפירשרש"י.עודכתב,דמקורו

לפרושיהכי,דרבהונאלאהוכיחומשוםשלא ישנאנואלאמשוםכיסופיה

של הרמב"םמדתנאבתורתכהנים "ולאתשנאאחיך" ,יכוללאתקללנולא

כדמפרש .ועיין נמי בדבריו מה שהקשה אתוס' ד"ה וענוה שלא לשמה,

תכנוולאתסטרנותלמודלומר בלבבךלאאמרתיכיאםשנאהבלב .וביד

בתוה"ד,וישמפרשיםענוהשלאלשמהפירושמשוםגאוהוכו'.ומשוםהכי

המלך הקשה מדוע לא הביא כמקור לדבריו סוגייא ערוכה דידן] .ולכאורה

פירש ,ד"לא לשמה" היינו ,דאינו רוצה להוכיחו כדי שלא יתבייש ,ולא

צריךעיוןעוד,דמלשוןהתורתכהניםמשמעכמושהחפץחייםפירשדברי

משוםענוהבאמת ,והשתאמייתישפירמרבהונאשלארצהלביישלחייא

הרמב"ם[.

בררב.

כ(גמ' ,הוכיחו ולא קיבל מנין שיחזור ויוכיחנו תלמוד לומר תוכיח .הקשה

כז(גמ' ,למאן דאמר עד קללה דכתיב לבשתך ולבשת ערות אמך .העיר

השיטה מקובצת בבבא מציעא )לא (.בשם הרמב"ן והר"ן ,מדאמרינן התם,

המהרש"א )חידושיאגדות(,אמאילאמייתימרישאדקראדקאמרליה"בן

"הוכח" אפילו מאה פעמים במשמע .ותירץ ,דהא דאמרינן התם היינו

נעות המרדות" ]ופירש רש"י )שמואל א כ ,ל( דאמו ראויה לרדות ולייסר[.

בעבירהאחרת,כגוןאםהוכיחואעבירהאחתולאקבללאיאמרלעולםלא

וכתב ,דאין בזאת אלא זלזול במה שנעשה כבר ,והקללה ממש ,הוא מה

אוכיחנו בעבירה אחרת שהכל בכלל הוכח .ועדיין אני אומר אם הוכיחו

שאמרבסוף,שיהיהלבשתךולבשתערותאמך.

בעבירה אחת ולא קבל ,לא יחזור ויוכיחו בה שהרי לא קבל עליה הוכחה

כח(גמ' ,שאני התם דאגב חביבותא יתירא וכו' מסר נפשיה טפי .הקשה

תלמוד לומר "תוכיח" .עוד הקשה ,דהתם דרשינן מ"תוכיח" ,אפילו תלמיד

המהרש"א )חידושי אגדות( ,אםכן לא מוכח מהכא נמי דצריך להוכיח עד

לרב ,ואילוהכאילפינןמינהשיחזורויוכיחנו .וכתב ,דאפשרדתרתישמעינן

נזיפה,דדלמאמהאיטעמאמסרנפשיהעדנזיפה.וביאר,דכיוןדיהונתןמסר

מינה]דהיינושהלימודמהמשמעות[.

נפשיהעדהכאה,מסבראישלומרדבאחרבעילכלהפחותעדנזיפה.

כא(גמ',יכולאפי'משתניםפניות"ללאתשאעליוחטא.הקשההמהרש"א

כט(תוס'ד"הומאןדאמר,בתוה"ד,אינמילאדרישקראדויטלשאולדקרא

)חידושיאגדות(,מניןלמידרשהכי,האאפשרלדרושד"הוכחתוכיח"היינו

אחרינא הוא .הקשה המהרש"א )חידושי אגדות( ,מה בכך ,הא מכל מקום

אף עלידיהכאהוקללהכדמסקינןהכא]לשיטת רש"יד"היכוללאיכנו[,

כתיב בקרא דהכי הווה .ועיין בצאן קדשים שביאר ,כיון דהאי קרא ד"ויטל

"ולא תשא עליו חטא" היינו על הכאתו וקללתו גרידא שלא במקום

שאול" כתיב לאחר שאמר לו יהונתן "למה יומת מה עשה" )שמואל א כ

התוכחה .ותירץ ,דכיון דכתיב "הוכח תוכיח" ומצוה להוכיחו ,פשיטא דלא

לב( ,ואביו אמר" ,כי בן מוות הוא" )שם שם לא( ,והוה כאילו הורה הלכה

יכנו ויקללנו חנם ,אלא אתא לאשמועינן ,דבמקום התוכחה נמי לא ילבין

בפני אביו ,משום הכי היה רוצה להכותו וליכא למילף מיניה שיעור

פניו.

התוכחהלעלמא.והעיוןיעקב ביאר,דאחרשאמרשאול"כיבןמוותהוא"

כב(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ו מהלכות דעות ה"ח( ,דהני מילי בדברים

הוצרךיהונתןלהוכיחויותראפילועדהכאה,אבלמשוםשארדברמגונה,

שביןאדםלחבירו,אבלבדברישמים,אםלאחזרבובסתר ,מכלימיןאותו

איןלהוכיחעדהכאה.עוד העירהמהרש"א,אמאילאמשניהכינמילמאן

ברבים ,ומפרסמין חטאו ומחרפין אותו בפניו ומבזין ומקללין עד שיחזור

דאמר עד נזיפה ,דמשום הכי לא קאמר עד הכאה ,דקרא אחרינא הוא.

למוטב,כמושעשוהנביאיםלכלישראל.

וביאר העיון יעקב ,דהיינו משום דבעי לתרוצי נמי ,אמאי לא קאמר עד

כג(רש"י ד"ה ופניו משתנין ,שיוכיחנו ברבים להלבין פניו .כתב בגליון

קללה.וכןכתבהחקנתן.

מהרש"א ,דאפילו בינו לבין עצמו ,כיון דמוכיחו עד נזיפה והכאה ,ודאי

ל(גמ' ,מר סבר כיון דלדידיה לא מצער ליה מאי נפקא ליה מינה .הקשה

ילבינופניו.אבלהחפץחיים )בפתיחהבלאויןבבארמיםחייםסקי"ד(כתב,

המהרש"א )חידושי אגדות( ,היאך לא יחוש על צער וביוש אשתו ,כצער

דרש"ינקטמילתאדפסיקא,דברבים ,הדרךשתמידמשתניןפניואפילואם

דידיה ,הא חייב לכבדה יותר מגופו ,כדאיתא בסנהדרין )עו .(:וכתב העץ

לאדיברלוקשות,אבלאםדיבראליוקשות,עדשעלידיזהנתבייש,אפילו

יוסף ,דלא איירי הכא בהכאה שמכה הבעל הבית לאשתו של האורח,

בינו לבין עצמו עובר בלאו זה ,וכן מוכח מלשון הברייתא דלא נקטה ,רק

דבהאיגוונא ודאיצריךלצאתלכוליעלמא ,אלא שמכההמארחאתאשתו

דפניומשתנין,וכןדעתהרמב"ם)פ"ומדעותה"ח(.

בגללשהביאהאורחים.אמנםרבינוגרשוםכתב,דאייריבאשתודהאורח.

כד(גמ' ,אמר רבי טרפון תמיה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה וכו'.

לא(גמ',כלשעברועליוארבעיםיוםבלאיסוריםקיבלעולמו.כתבהרמב"ן

גירסתהשיטהמקובצת)אותז(,אםישבדורהזה שיכוללהוכיח.וכןנראה

בשערהגמול )פרקא(,דיסוריןאלו אינםיסוריםשלכפרהולאשלאהבה,

שגרס רש"י ד"ה קיסם ,דפירש ,הלכך אין יכולין להוכיח .ורבי אלעזר בן

אלאמנהגושלעולם,שישנןביןלצדיקיםביןלרשעים,ואיןניצולמהםאלא

עזריה קאמר דאין בדור הזה שיודע להוכיח והוא מילתא אחריתי ,ופירש

הרשעהגמורלגיהנם,שמקבלעולמו,ושומריןעליומןהשמיםלעשותלוכל

רש"י בד"ה שיודע להוכיח ,דרךכבוד שלא יהיו פניו משתנין .ועיין בשיטה

רצונובעולםהזה,אבלשארבניאדםאיןניצוליםמהם.

מקובצת )אות ח( שהוסיף ,דרבי עקיבא קאמר דליכאשיודע לקבל תוכחה.



]ולכאורה נראה לומר ,דהוא לטעמיה דידע לקבל תוכחה ,כדאסהיד עליה

דףיזע"א

רבי יוחנן בן נורי[ .והחק נתן בשם העין יעקב גורס ,דרבי אלעזר בן עזריה

א(גמ',זה דורדורשיווכו'חדאמרדורלפיפרנסוחדאמרפרנסלפידורו.

קאמר ,דאין בדור הזה מי שמקבל תוכחה ,ורבי עקיבא קאמר דליכא מי

ביאר המהרש"א )חידושי אגדות( ,דיש לפרש "דורשיו" היינו דורשי ה',

שיודעלהוכיח.וכןנראהדגרס המהרש"א )חידושיאגדות( ,וכתב,דלפיזה

]ואמנם כן פירש המצודות בתהילים שם[ וביאר דלא ניחא להו למימר

רבי יוחנן בן נורי מייתי ראיה לרבי אלעזר בן עזריה מרבי עקיבא שקיבל

ד"דורשיו" קאיאדורשהםכולםדורשיה'],ואמנםכןפירשהמצודותשם[

תוכחה .וביארעוד,דישלפרשדברירבי עקיבא ,תמיהניאםישבדורהזה

אלאאפרנסיםטוביםשהםודאידורשיה' .עודביאר שכינוי"דורשיו" קאי

מי שיודע להוכיח ,דהיינו ,שיודע שאין להוכיח אלא את המקבל תוכחה,

אפרנסים שהם דורשי טוב לדור ,כמו שנאמר אמרדכי "דורש טוב לעמו"

ולאהלץשאינומקבלתוכחה,ולפיזה,שפירמוכיחמדרביעקיבאלדידיה.

)אסתריג(.

כה(גמ' ,תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה .פירש רש"י ד"ה שלא לשמה,

ב(גמ',אלאלעניןתוקפאוניחותאקאמרינן .פירשרש"י)שבעיןיעקב( ד"ה

שעושה עצמו עניו שאינו רוצה להוכיחו .ובתוס' ד"ה וענוה שלא לשמה

וניחותא ,ענוה אם הדור עז הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם פרנס עז ואם

הקשו)בסוה"ד(,דהוא רשעגמור,שמונעתוכחהמןהצריכים.ותירץ הצאן

הדור נוחין זה לזה הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם פרנס המנהיגם בנחת.

קדשים ,דמה שנמנע מלהוכיחו ,הוא משום דאומר שהוא )המוכיח( רשע

ומאןדאמרדורלפיפרנסמפרשאיפכאדאחרפרנסאימשיכא.

יותרממנו,ואםיוכיחנויאמרלוטולקורהמביןעינך,דאמרינןבסמוךשאינו



יכול להוכיח ,והיינו ענוה ,שעושה עצמו כרשע .ומה שפירש רש"י "שלא

פרקהשגיד

ישנאנו" ,היינו דחושש שאם יוכיחנו יתעורר להבין שהוא רשע יותר ממנו,
ג(מתני' ,השג יג בנודר כיצד עני שהעריך את העשיר נותן ערך עני .כתב

וישנאנו,דמותרלשנואבעליעבירה,כדאיתאבפסחים)קיג.(:

ט
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החזוןאיש)ערכיןסימןכטאותד(,דהמעריךעלמנתשלאיהיהנידוןבהשג

בכך ראיהדבתרנודר אזלינן,משום הכילא בעיקראבמצורעשמביא קרבן

יד,הוהמתנהעלמהשכתובבתורה,דהשגידהואמדיןערכין,וערכין,אינו

עשיר,בגוונאדנתחייבאתחיובו.

שחייבאתהסךהקצובמדיןנדר,אלא שהואנתפסבמצותהערכיןוהתורה

יא(רש"י ד"ה ולרבי דאמר אף בערכין כן ,בסוה"ד ,והא דמצורע עשיר

קובעת מה יתן וכענין התפסת נזירות] ,ועיין מה שכתבנו בשבועות )כה(.

ומדירו עני לא צריכא למעוטי דמערכין נפקא לן דמייתי בעשירות .הקשה

באותה[.

הרש"ש ,מהיכןיהיהפשיטאלרבידבערכיןמייתיבעשירות,האליכאקרא

ד(מתני',הרישאמרקרבנושלמצורעזהעלי .עייןתוס'ד"ההשגידבנודר

ליליף לה ,ואדרבה יש לומר ,דדריש "הוא" במצורע למעוטי עני שנתחייב

כיצד,שפירשו,דאייריבאומרהריעליקרבנותשלמצורעזהלפוטרו.אמנם

קרבן דהעשיר ,ונילף ערכין מינה .וטפי הוה ליה לפרש דלא ילפינן מהדדי,

הרמב"ם)פ"הממחוסריכפרההי"א(לאהזכירשאמר"לפוטרו".

אלא דבמצורע הוא מסברא דמביא קרבן עשיר ,והכי נמי יהיה בערכין

ה(מתני',אבלעשירשאמרערכיעליושמעעניוכו'נותןערךעשיר .כתב

מסברא.

החזון איש )ערכין סימן כט אות ד( ,דהטעם משום שהעני נדר ליתן כחיוב

יב(מתני',היהעניוהעשיר.פירשרש"יד"ההיהעניוהעשיר ,קודםנתינה.

שנתחייב העשיר ,ואינו מדין ערכין ,ומשום הכי אין נידון בהשג יד,

וכןגביעשירוהעני.וכןכתבהר"עמברטנורא)ערכיןפ"דמ"ב(.וכתבהתוס'

וכדאשכחן כהאי גוונא לעיל )ד ,(:בערך סתם ללישנאקמא ,דדינו כמפרש,

יו"ט ,נראה דרצה לומר ,קודם שיעריכנו הכהן ,דהא קרא ד"אשר תשיג",

ואיןנידוןבהשגיד.

דילפינןמיניההניתרידיני",יעריכנו"כתיבביה.וכןבברייתאדלקמן )יח(.

ו(תוס'ד"ההשגידבנודרכיצדוכו',מפרשהר"רמנחםוכו'ואהאפליגרבי

גבי דמים דתני שמעת מינה ,פירש רש"י ד"ה שיתן כשעת נתינה ,דהיינו

וכו' .ביאר החק נתן ,דקשיא לתוס' ,מה סבר תנא קמא ,הרי בערכין לא

שעה שהוא בא לבית דין .וכתב עליו הרש"ש דלא דק ,אלא שעת נתינה

מתחייבהעניליתןאתהתחייבותהעשיר,אבלבקרבנותמתחייבליתןאת

ממש קאמר ,ואם היה עני בשעה שהעריכו הכהן והעשיר אחר כך קודם

חיוב השני .ומשום הכי כתבו דתנא קמא פליג ארבי ,דבאמת גם במתחייב

נתינהנותןערךעשיר,כדמוכחלעיל)ז,(:דאםהיהעניוהעריכוהוליתןסלע

ליתןאתהתחייבותהעשיר,נותןכערךעני.ועייןבאותהבאה.

ונתןפחותמסלעוהעשיר,נותןערךעשיר.

ז(בא"ד,שם.אבלהרמב"םבפירושהמשניות )ערכיןפ"דמ"ב(כתב,איןבין

יג(מתני',עשירוהעניוכו' .כתבוהתוס'לעיל )ז(:ד"הבעידנא ,דהאדנותן

רבי וחכמים מחלוקת אלא מבאר לנו ]רבי[ איך יהיה הערך גם כן דומה

בערך עשיר היינו דוקא כשהעריכו הכהן בשעה שהיה עשיר ,אבל אם לא

לקרבן.ופסק נמי )בפ"גמערכיןה"ו(הלכהכרבידענישאמר ,מהשאמרזה

העריכו הכהן עד שהעני ,נותן ערך עני .וכתב הלחם משנה )פ"ג מערכין

עלי נותן ערך עשיר .וכתב עליו בהשגות הראב"ד ,דחכמים פליגי .והיינו

ה"ה(,דמהרמב"ם)שם(דלאחילוקכן,מוכחדסוברדאיןחילוק,ואםבשעה

כתוס'.ועייןלקמןבאותי.

שהעריךהיהעשיר,אףשהעניקודםשהעריכנוהכהן,נותןערךעשיר.

ח(בא"ד,אבלצריךעיוןלרבידמדמהוכו'ואםאמרכןבערכיןמאיטעמא

יד(מתני',אבלבקרבנותאינוכן .בגמ' מפרשטעמאמשוםדתליאאםהיה

דרבנןוכו'.עייןבברכתהזבח,ולכאורהנראהשלמדדעיקרקושייתםמרבנן,

עשיר בשעה דמייתי קרבנות כדיליף לה מקרא ,והאי קרא במצורע כתיב.

אמאילאחייבהעניליתןאתהתחייבותהעשיר,ומהשייךבהאדיןהשגיד.

והרמב"ם בפירוש המשניות )ערכין פ"ד מ"ג( כתב בסתמא "בקרבן" ,והעיר

וכתב,דמהאיטעמאפסקהרמב"ם)פ"גמערכיןה"ו(כרביולאכרבנן.ועיין

הרש"ש ,דבשאר קרבנות עולה ויורד תנן להדיא בכריתות )כז" ,(:הפריש

לקמן)עמודב(אותי.

לעשירותהאיפההעשיריביאעוףהעשיריביאכשבהושעירה".

ט(]גמ' ,כשהיה מדירו עני ודלמא עליה דידיה חס רחמנא אמדירו לא.

טו(]רש"י ד"ה אפילו מת אביו ,אערכין קאי .וכן פירשו התוס' לקמן )יח(.

לכאורה צריך לומר דאיירי הכא במדיר שהוא עצמו מצורע ,ורוצה להביא

ד"ה לא צריכא ,בשם ר"י .אמנם התם כתבו ,דקרבנות וערכין שוין בהאי

הקרבנות לעצמו אלא שתולה אותם בחבירו ]ולא איירי בגוונא שרוצה

דינא .ולכאורה יש להעיר על רש"י ,אמאי לא פירש נמי הכי .ואולי דינא

לפטור את השני ,ועיין באות ד[ דאי אינו מצורע ,אלא שמתחייב להביא

דרביאליעזרדמייתילקמן )שם(בגמ' דאםהיהחמרנותניםלוחמורווכו'.

קרבנות אלו בתורת נדר ,מאי סלקא דעתך דלא יכול להתחייב בקרבן עוף,

]ומוקמינן למתניתין )שם( אליביה ,בביאור ספינתו דסיפא[ איתיה דוקא

רקמשוםדאיירישרוצהלהביא קרבנותעצמוסלקאדעתיןדעליהלאחס

בערכיןולאבקרבנות.וצריךעיון).א.י.נ.[(.

רחמנא[.

טז(]בא"ד ,אערכין קאי ומילתא באפי נפשיה היא אפילו מת אביו של



מעריךזהבשעהשהכהןמעריכווכו'.לקמן)יח(.בגמ'מוקמינןלהכגוןשלא

דףיזע"ב

מתעדיין,אלאשהיהגוסס,ולאיריתליה.וצריךלומר,דלאמתעדשנתן

י(גמ',ולרבידאמרוכו'.מהכאחזינןדפליגירביורבנןבמתניתין,ועייןלעיל

דאי מת קודם שנתן חייב כערך עשיר כדתנן לעיל )ז ,(:נתן פחות מסלע

אותיות ו' ז' ח' .וביאר הלחם משנה )שם( ,דלדינא לא פליגי ,וכולי עלמא

והעשירנותןערךעשיר).א.י.נ.[(.

מודודעשירשאמר"ערכיעלי" ואמרהעניעליו"ערכועלי",דנידוןבהישג

יז(גמ' ,עני והעשיר אשר תשיג יד הנודר עשיר והעני על פי אשר תשיג.

יד,ואםאמרהעני"מהשנתחייבזהעלי",אפילולרבנןנותןערךעשיר,דלא

פירש רבינו גרשום ,ד"אשר תשיג יד הנודר" משמע בשעת נתינת יד והיינו

נתחייב לפי שניו של העשיר ,אלא מה שנתחייב .ובקרבנות ,דהיינו שאומר

בשעתהבאתהערך,ומיניהילפינןלעניוהעשיר,ו"עלפי"וכו',משמע,בתר

העני "קרבן המצורע העשיר עלי" ,ודאי דמחייב קרבן עשיר ,כדתנן,

פהאזלינן,והיינושעתהנדר,ומיניהילפינןלעשירוהעני.וברש"יד"העשיר

ופלוגתייהו ,אם דומה אופן הראשון דערכין ]דהיינו שאומר העשיר "ערכי

והעני כתב ,אשר תשיג יד הנודר ,דמשמע בתר שעת הנדר אזלינן .וכתב

עלי" ,ואמר על זה העני "ערכו עלי"[ לגוונא דקרבנות ,דלרבנן דומה

העולתשלמה,דצריךלגרוסברש"י"עלפיאשרתשיג" ,דמינה ילפינןשעת

לקרבנות ,דבתרוייהו כבר נתחייב העשיר ,ומשום הכי קאמרי )במתניתין(

הנדר.אבלהרש"ש פירש,דלאילפינןממשמעותאאלאמריבויא,וחדגונא

"אבל בקרבנותאינוכן"דבערכיןנותןבהאיגוונאערךעני,ובקרבנותקרבן

מרבינןמדכתיב"אשרתשיגידהנודר",ותומרבינןגונאאחריתימ"עלפי",

עשיר ,אבל רבי סבר דהאי גוונא לא דמי לגוונא דקרבנות ,דהתם נתחייב

ובגירסא דידן )בגמרא( יליף לעני והעשיר תחלה והדר לעשיר והעני,

העני את התחייבות העשיר ,ומשום הכי חייב בקרבן עשיר ,אבל כשאמר

ובגירסת רש"י איפכא ,אבל ליכא נפקא מינה .עוד הביא שם את פירוש

לעשיר ערכו עלי ,אין זה אלא ערך שניו ,ולא אמר שהערך שנתחייב הוא

הר"ע מברטנורא )ערכיןפ"דמ"ב(,דפירשתרוייהומ"אשרתשיגידהנודר",

עליולשלם,ואיאיכאלדמותלמצורע,הואהאופןהב',שאמרהעשירערכי

דמשמע ,ידו משגת השתא ומשגת בשעת הנדר ,ולא פירש היכי משמע.

עלי ,ואמר העני "מה שנתחייב העשיר עלי" ,ומשום הכי קאמר רבי" ,אף

וביאר )הרש"ש( ,דלשון "נודר" ,אפשר לפרש דהוא תואר האדם שנדר,

בערכין כן" ,דבהאי גוונא מודו לי רבנן דנותן ערך עשיר .והשתא ,לרבנן

ואפשר לפרש דקאי על פעולת הנדר ,ודרשינן לתרוייהו ,לחייבו בב' זמנים

דסברי דאף באומר ערכו עלי חשיב ]מצד הסברא[ דנתחייב את חיובו של

אלודהשגתידו.

העשיר,ואפילוהכי נותןערךעני,אלמא בתר נודראזלינן,משום הכי בעינן

יח(תוס' ד"ה ואלא והוא למה לי] ,נדפס בעמוד הבא[ וקשיא לרבי מאי

קראבמצורע,לומרדחייבבקרבןעשיר,אבללרבי]דלאדמיכללהאיגוונא

דרשירבנןואםמךהואמערכך.והיינורבנןדרבייהודה.והעירהתוס'יו"ט

למצורע[ ,לא חשיב דנתחייב את חיוב העשיר ,אלא כפי שניו ,אם כן אין

)ערכיןפ"דמ"ב( ,מאיקשיאלהו הא לקמן )כד(.דרשינןמהך"הוא"עודב'

י
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דרשות .ותירץ הרש"ש ,דכיון דרבי יהודה נמי סבירא ליה להנך ב' דרשות

כשעת השומא ,היינו לאו דוקא בנדרי אדם ]שאמר דמי איש פלוני עלי[,

דלקמן ,אלמא דיש במשמעות הך "הוא" למדרש עוד דרשות ,ומשום הכי

אלא גםבאומרדמיכליזהעלי ,ונשרףאונאבדקודםשומתו ,דפטור ,דהא

קשיאלהומאידרשיביהרבנן.

לאהוזכרבקראאדם,אלאכולהובכללנדר .ועודהוכיחמדפריךלעיל )ד(:
אדמיאדם] ,דמרבינןבהולעניןטומטוםואנדרוגינוס[ ,למהליקראלאיהא

דףיחע"א

אלאדמידיקלא,אלמאדאיןחילוקביניהם,דאיאיןדינםשוהלעניןשעת

א(גמ',יכולאפילואמרכלמיתלמודלומרוהואעדוהרייחדעדיו .פירש

השומא,דלמאלהאאיצטריךקרא.וטעמאדאזלינןבתרשעתהשומאבנדר

רש"י ד"ה יכול אפילו אמר כל מי ,דאיירי שהשביע רק את מי שיודע.

ובערכין,משוםדאיןחיובועדשיעריכנוהכהן.

ובשבועות )לה (.גרסינן בסיפא" ,יכול אפילו אמר כל העומדים כאן",

ח(גמ' ,שם .ובטעמא דאזלינן בנדר בתר שעת ההערכה ,ביאר החזון איש

ומוקמינן שם למתניתין דהתם בשעומד בצד עדיו ,ופירש שם רש"י בד"ה

)ערכיןסימןכטאתה(,דהואכמובערכין,דאיןחלחיובועדשיעריכנוהכהן

ראהסיעה שלבניאדם,דגםבברייתאהכימיירידעומדבצדעדיו,ובסיפא

למעריך] ,כמו שביאר שם באות ד[ ,ובדמים נמי בעינן שומת בית דין,

דקאמר "כל העומדים כאן" הוי יחוד לעדיו ,כיון דעומד לצידם .ועיין

כדאיתא בסנהדרין )טו ,(.וכיון דמת הנידר אינו בא לכלל שומא ,ופטור.

ברמב"ם )פ"טמשבועותה"ט( ,שכתבכגירסאדשבועות"כלהעומדיםכאן",

ובערכין נמי הוה אמינא הכי מהאי טעמא ,אלא דממעטינן מקרא .וטעמא

ולאכתבשהיועומדיםאצלו].ולכאורהצריךביאור,דאםכן,הרילאיחד

דאיןערכיןודמיםשויןבכך,משוםשאיןצריךהערכהעלשנתהנערך],כמו

עדיו,ומאישנאמרישאדלאהוהיחוד[.

בדמיםדבעינןלשוםאתהנידר[,דערכוקצובבתורה.

ב(גמ',ראהסיעהשלבניאדםוכו'כלמיחייביםשהרייחדעדיו.הרמב"ם

ט(תוס' ד"ה שיתן כשעת נתינה ,בתוה"ד ,דאין זו סברא אלא שום ראיה

)פ"ט משבועות ה"ט( כתב ,דאומר "כל מי שידע" ,ומשמע בלהבא דאכתי

מקרא יש בו .ולכאורה קשה ,דבתוס' לקמן )כ (.ד"ה דמי עלי מבואר,

אינויודע,ומשביעםעללהבאאםידעו.והקשהבחידושיהגרי"ז ,האקדמה

דמסברא ידעינן ,דלא חייב את ערכו רק כפי שישומוהו .וכתב החזון איש

שבועהלעדות ,ובשבועות )לה.(.ממעטינןלהמקרא .וביאר,דהרמב"םסבר,

)ערכין סימןכטאותה(,דודאימסבראידעינן דמאידישומועכשיואתדמיו

דלשון"כלמישיודע" הוייחוד,ולאמצאהרמב"םלישנאדלאיהיהמשמע

בזמן האומדנא ,מקרי שומא ,דאין צריך אלא בירור סך נדרו על ידי ג'

כיחוד )ברישא( ,אלא באומר "כל מי שידע" ,דאם אומר" ,מי שיודע" כבר

בקיאים] ,כדאיתא בסנהדרין )טו (.דבעינן ג' בקיאים לשומא[ ,ומה שכתבו

חשיביחוד,ומשוםרישאנקטהאילישנא.

התוס'ד"שוםראיהמקראישבו"היינו,דילפינןמדרשאהאדבעינן שומת

ג(גמ' ,ותיפוק ליה משום ספינה .הקשה ההפלאה שבערכין ,למאן דאמר

הנידרבשעתשומא.

)בגיטיןמז(:קניןפירותכקניןהגוףדמי,מאיפריך,האגוףהספינהנמיאינה

י(מתני' ,יום שלשים כלמטה הימנה וכו' שנה שנה לגזירה שוה .לכאורה

שלו,ועניהוא.ותירץהעולתשלמה ,דנהידישלשוכרקניןהגוףמשוםקנין

קשה,מנלןדיוםשלשיםכלמטה,האהתםליכאגזירהשוה,דלאכתיבביה

פירותדאיתליה,מכלמקוםלא איבדהמשכירמשוםזהקניןהגוףשישלו

"שנה".ולקמן)עמודב'(מפרשטעמיהדרביאליעזרדאמר)להלןבמתניתין(

מכבר ,תדע ,דהא כתבו התוס' לקמן )כא (.ד"ה הכי קאמר ,דבהקדיש

דבכולהובעינןויוםאחד,מדנאמרלהלן"חודשומעלה"],וילפינןגזירהשוה

המשכיר את הבית קדוש ,אף דודאי חשיב הבית של השוכר .ועיין שם

מהתם[,ופירששםרש"יבד"הונאמרלהלן,גבילויים,דכתיבבהו)במדבר

שהאריך.

ג טו( "מבן חודש ומעלה תפקדם" .ועיין בכסף משנה )פ"א מערכין וחרמין

ד(גמ',האמנירביאליעזרהיאוכו'.הרמב"ם)פ"גמערכיןהי"ח(פסקכרבנן

ה"ג( דביאר ,דאף לרבנן דלא דרשי גזירה שוה מלויים ,מכל מקום גילוי

דאיןנותניםלוחמורו וצמדו.וכתבהכסףמשנה,דאףדסתםלן תנאהכא

מילתאהוא,מדאשכחןבחדדוכתאמבןחדשומעלה,לכלהיכאדכתיבמבן

כרביאליעזר,מכלמקוםכיוןדפלוגתאהיאלקמן)כג,(:הוהליהסתםואחר

חודש,דהויבןחדש ויוםאחד ,ומינה ילפינן,דיום שלשיםכלמטה,אי נמי,

כךמחלוקתדאיןהלכהכסתםכדאיתאביבמות )מד.(:והמוצלמאש כתב,

מדכתיב בפרשת ערכין "ואם מבן חדש" דמשמע שיהיה בן חדש שלם.

דבאמת הגמ' הוה מצי לאוקמיאפילו כרבנן ,והא דלא חשיב עשיר מחמת

והתוס' )שם(ד"הופדויו כתבו )בדעתרביאליעזר( ,ד"מבןחדש" משמעבן

הספינה,היינו בגוונאשהיהחייבעודממוןלאחריםולאחשיבדישלו]כמו

חדשויום אחד,מדלאכתיב"בןחדש".ולפיזההוא הדין לרבנןגבי ערכין

שביארלעיל )ד[(:או בגוונא שנדרערךאחר,דלאנערךבזה,כדאיתאלעיל

דבןחדש,דיוםל'כלמטה.

)ז ,(:והגמ' לא רצתה להאריך ,וכיון דלא מוכרח לאוקמי למתניתין כר'



אליעזר,לאפסקהרמב"םכוותיה.

דףיחע"ב

ה(רש"יד"המרגליתלקלים,דאזלינןבמרגליותבתרקליםוכו'.כתבהמוצל

יא(גמ',שקולימשקליקראיוכו'מכדיכתיבועדבןחמששניםתומבןחמש

מאש ,דמלשון רש"י משמע ,ד"קלים" היינו דאזלינן בתר מקח הקל .ותמה

למה לי .פירש רש"י ד"ה שקולי משקלי קראי ,דמדכתיב "מבן חמש שנים"

מהא דלקמן )כד (.איתא" ,שלאישהה מרגליותלקלים" ,ופירש רש"י )שם(

משמע,דחמשכלמעלה,וכדאמררביגבי"מיוםהראשון",והואסותרלקרא

בד"ה שלא ישהה ,לאדם קל ועני .וביאר ,דרש"י מבאר תרי ענינים ,דהכא

ד"עד בן חמש" .אבל בהגהות הגר"א ביאר דאינו סתירה] ,דהכי משמע

דהברייתא אתיא למימר דאף בדמים כן ,ופירש רש"י )בסוה"ד( כגון שאמר

מדקאמר תו מבן חמש למה לי[ ,אלא הוא יתור ,והיינו ,משום דהכא לא

דמי מרגלית זו עלי ,ומפרש רש"י )וכונתו אדמים( ,דאזלינן במרגליות בתר

אמרינןד"מבן"כלמטה,כמובפסח,דהכאגביחדשליכאלמימרהכי,דודאי

קלים ,כלומר דשמינן להו כהשתא ויתן אותו ערך ,אבל בהא דלקמן מיירי

יוםשלשיםכלמטה,כדתנןבמתניתין.

בערכין,ובדיןהשגיד,דענישישלומרגלית,דשמינןלהכדהשתא ,ומשום

יב(גמ' שאני סימנים דגופו מסימנין דראשו .הקשה הרש"ש ,אמאי לא

הכיפירשרש"יאדםקלועני.

קאמר טפי מהא ,דבעיקרן הם חלוקים דנגעי הגוף מטמאים בד' מראות,

ו(גמ' ,יכול נקיש ערכין לדמים שיתן כשעת נתינה .דהיינו כשעת השומא,

ונגעי ראש מטמאים בכל מראה ,ובניתוק השער ממקומו] .מה שכתב

ואםמתהנידרפטורמלשלם,כדתנןלקמן )כ,(.דשובאינובאלכללשומא.

דבניתוקהשערלבדהואנגע,כןהביאהראב"ד )פ"חמטומאתצרעתה"א(

ופירשרש"יד"השיתןכשעתהנתינה ,דבדמיםפשיטאדיהיבכשעתנתינה,

מהתורתכהנים.וכןמשמעמהרמב"ם )שם(.ועייןשם בלחםמשנה שדקדק

דהאשמיןאותוכעבדומייודעמההיה שוהבשעתנדר.והקשובתוס'ד"ה

כןממתניתיןדנגעים)פ"ימ"ה([.

שיתן כשעת נתינה ,מה סברא היא זו דלכל הפחות היה שוה סלע וכו'.

יג(גמ',לכלמראהעיני הכהן .פירש רש"יד"הלכלמראה,בסוה"ד ,וברגל

ובחידושי הגרי"ז ביאר ,דדעת רש"י דאינו אלא לראיה דלא אזלינן כשעת

בין אצבע לאצבע .עיין מה שהקשו התוס' ד"ה ואיבעית אימא וכו' .ומה

הנדר ,מאחר דלא אפשר למידע השומא באותה שעה ,כיון שמשתנה ,ועל

שכתב השיטה מקובצת )אות א( .ועוד הביאו החק נתן והמשנה למלך )פ"ו

כרחךדאזלינןבתרשעתהשומא.ומכלמקוםהקשוהתוס',דמאחרדליתלן

מטומאת צרעת ה"א( מתורת כהנים )פ"ח ה"ה( דדריש מ"את כל בשרו"

למימר בסתמא שנשתנה השומא ,אין ראיה דאזלינן כשעת השומא .ועיין

להביאביןאצבעותהידיםוהרגלים.ועייןבפירושהרא"שבנגעים)פ"ומ"ח(.

עודבשפתאמת.

דכף הרגל לא הוי בכלל עור בשר ,לפי שהוא קשה .ולא פירש משום בית

ז(גמ' ,שם .כתב החזון איש )ערכין סימן כט אות ה( ,דהא דאזלינן בדמים

הסתריםכלל.ועייןאותהבאה.אמנםרבינו גרשום מפרש,דלאו משום בית

יא

æé óã ïéëøò úëñî
á"òùúä èáù å
הסתריםהוא,אלא משום דאיןיכוללראותהכלבסקירהאחת,ולאחשיב

וכתב ,דבאמת כל קושייתם ותירוצם רק לרבי מאיר ,ומשום הכי אמרינן

"לכל מראה עיני הכהן" .והקשה בחידושי הגרי"ז ,מאי שנא מפניו ואחוריו

בסוגיין"ולאשנתושלעולם",דמשמעדאתילאורויילןאמעת לעתדשנים,

דנמיאינםנראיםכאחת,ולאממעטינןליהמשוםהכי.

ולארקאשעות,והיינוכדקיימאלןכרביאליעזר.

יד(רש"י ד"ה שאני סימנים דגופו וכו' ,בסוה"ד ,בשער לבן ובפסיון .תמה

יט(בא"ד ,שם .תירץ בהגהות החתם סופר ,דלמאי דסלקא דעתין דלשנות

הרש"ש,דפסיוןהוהסימןטומאהגםבנתקין,כדתנןבנגעים)פ"גמ"ה(.

עולם מונים ,הוה אמינא ד"בן שנה" לאו היינו תוך שנה ,אלא לאחר

טו(תוס' ד"ה ופדויו מבן חדש תפדה ,בתוה"ד ,ושמא דריש הכי מדכתיב

שנשלמה שנתו של עולם] ,ולעולם יהיה לנו תמידין בראש השנה[ ,ומאי

ופדויומבןחודשדמשמעמבןחדשומעלה.בהגהותריח"למייזלישתמהעל

דכתיב"מיוםהשמיניוהלאהירצה" היינודוקאבגונא שנולדז'ימיםקודם

דבריהם ,דאם כן ,אמאי בעינן בבכורות )מט (.גזירה שוה "חודש חודש"

ראש השנה ,אבל השתא לפי האמת דלשנתו שלו מנינן ,ליכא לפרש כלל

ממדברלדיןדמבןחודשומעלה,האשמעינןלהמלשוןהפסוקגופא.

ד"בןשנה"היינולאחרשנתו,דאםכן"מיוםהשמיניירצה",לאמשכחתלה.

טז(גמ',כולןמעתלעת.פירש רש"יד"המעתלעת ,אותויוםואותהשעה

]דלעולםאינוכשרעדשתעבורלושנה[.

לשנה הבאה .ורש"י בנדה )מז (:ד"ה מעת לעת כתב ,מיום ליום ,וכן כתבו

כ(בא"ד ,ואמרו מורי וכו' דאי לאו הכי לא אמרינן ביה מעת לעת .העיר

התוס' )שם( ד"ה כולן מעת לעת ,דלא מצינו אף לשעות אלא גבי קדשים,

החזון איש )קדשים ,הערות למסכת ערכין ,עמוד קסו( ,דניחא לפי מה

כדאיתא בזבחים )כה ,(:וגבי בתי ערי חומה ,איתא לקמן )לא ,(.אבל מילי

שהביאו התוס' לקמן )לא (.ד"ה מיום ליום ,בשם רבנו אלחנן ,דמכל מקום

אחריני לא דמו להני .וכן כתבו התוס' שם )מד (:ד"ה שלשים יום ,לענין

לא בעינן אף לשעות ,אבל למה שהביאו שם בשם התוס' )ועיין באות יז(

גדלות].ויתכןדנימאהכינמילרש"ידבעינןמשעהלשעה,דגביגדלותדלא

דבכולהובעינןאףלשעות,ממילאידעינןדבקדשיםנמיאףלשעות.

כתיב בתורה "שנה" ,לא בעינן מעת לעת[ .וכן כתב הב"ח )או"ח סימן נג(,

כא(גמ',פעמיםשאדםאוכלג'תרומותבב'שנים.פירשרש"ילקמן)ל(.ד"ה

דמתחילתליל י"דנעשהגדול,ויכוללהית שליחציבור.ועייןבסמ"ע )חושן

במספר שני תבואות ,מדהוה ליה למכתב מספר שנים או מספר תבואות.

משפטסימןלהסק"ב(,וכןדקדקהש"ך)שםסק"א(מדבריו,דהואהדיןלענין

והקשה הרש"ש) ,כאן( ,ד"תבואות" איצטריך לדרשא דלקמן )כט ,(:דשנת

עדות,יכוללהעידמתחילתהלילה.ודקדקבשו"תהגרע"א )מהדוראתנינא

שידפון אינה עולה מן המנין .ועיין בחק נתן )על התוס' ד"ה במספר שני

סימןרכב(מדבריהם ,דעלכרחךנקטוכןלודאי,מדמכשיריםלהוציאממון.

תבואות( ,שביאר בקושייתם דקשיא להו לפי פירוש רש"י )הכא ד"ה שני

ובתוס'לקמן)לא(.ד"המיוםליוםהביאומשםהתוספות,דהואהדיןבכולהו

תבואות( ד"תבואות" מיותר ,ואם כן "שני" היינו שניים ,ותבואות יתירא

בעינןמעתלעת,דילפינן"שנהשנה"מבתיעריחומה,וכדכתברש"יהכא.

משמע עוד שניים הרי לנו ד' ,ותירצו ,דתבואות לא מייתר ]להך דרשא[,

יז(גמ',שנההאמורהבקדשיםמנלןשנתושלוולאשלעולם.עייןתוס' ד"ה

אלא דדרשינן,מדהוהליהלמיכתב"תבואה"וכתב"תבואות",דישכאן עוד

שנתושלווכו'שהסיקודאיצטריךקראדהכארקלשעות,דלשנהדידיההוא

תבואהשלישיתבב'שנים.

מוכרח ,מהא דצריך להקריב תמידין בראש השנה .ועיין בשיטה מקובצת

כב(גמ' ,זימנין דשביעית נמי יעבוד .הקשה הטורי אבן בראש השנה )ט,(:

)אותג(שהקשה,דאףשעותידעינןמקראד"יהיה"דכתיבגביפסח,ודרשינן

דמשכחת לה דיעבוד בשביעית אפילו אי מנינן למנין עולם ,כגון שהתחיל

מיניהבזבחים )כה(:דבעינןבןשנתוביןבשחיטהביןבקבלה,ואמרינן התם

לעבוד בב' תשרי ואין מונין לו שנה עד א' תשרי ,כיון דרק ל' יום בשנה

שמע מינה שעות פוסלות בקדשים .ותירץ ,דאי לאו קרא דהכא לא הוה

חשיבשנהולאפחות ,כדאמרינןהתם ,ואף דפחותמל'יוםלאקרי"שנה",

דרשינןשםדשעותפוסלותבקדשים,עייןשם.והטוריאבןבראשהשנה)ט(:

הא הכא לא כתיב "ובשנה השביעית" ,אלא "ובשביעית" ,ומאי שביעית

תירץ,דמשכחתלהשעותשיפסלובקדשיםאפילואימנינןלמניןעולם,כגון

אתחלתא דשביעית כדאמרינן התם )י (:גבי "ויהי באחת ושש מאות"

שנולד בב' אלול ,וכיון שלא נשאר ל' יום עד שנה הבאה למנין עולם כבר

)בראשית ח יג( .ומינה הוכיח ,דאי אזלינן בתר מנין עולם אי שלים מנין

חשיבשנה ,דלאאמרינןשנתעולםלהחמיראלאלהקל ,וכיון דכלתהשנתו

דידיה קודם למנין עולם ,חשבינן ליה ממנין דידיה .ושוב דחה ,דיש לומר

דידיהקודםמנין עולםחשיבשנה .והוכיחמינה דהכידיינינןליה ,ולאכמו

דהוכחת הגמ' מהא דברוב פעמים אם עובד בשביעית ,הוא משום דלשנה

שפירש רש"י )שם(ד"הפחותמל'יום].אמנם קצתקשה ,דהאיקראבפסח

דידיהמנינן דברוב פעמיםאינו נמכרלאחרא'באלול.וכדרךשכתבוהתוס'

מיירי,ואיךמשכחתלהדבי"דבניסןתעבורשנתוביןזריקהלקבלה,האלא

ד"הבמספר,גביב'שניםדשדהאחוזה.

משכחתלה אלאבב'אלולעדא'תשרי).א.י.נ.[(.ועיין עוד בשו"תהגרע"א

כג(תוס' ד"ה ובשביעית נמי יעבוד ,דהא לא שמעינן אלא מעת לעת של

)חלקאסימןקצה(ובעולתשלמה.

שנהאחרונהוכו'.ביארהחקנתן,דכוונתם,כגוןשעבדבה'שניםהראשונות

יח(תוס' ד"ה שנתו שלו ,הקשה וכו' שאם נולד קודם ראש השנה מיד

ל'יוםקודםראשהשנה,דחשיב "שנה",כדאיתא בראש השנה )ט,(:ובשנה

כשנכנס ראש השנה בן ב' שנים הוא וכו' .הקשה בשו"ת הגרע"א )חלק א

השישית ]דבעינן מעת לעת דכתיב ובשביעית נמי יעבוד[ בעינן למימני

סימןקצה(,דכלזהאתישפירדוקא לרבימאיר דסביראליה]בראשהשנה

לשנותיודידיה.ועלהתירצו,דילפינןכלה'שניםהראשונותמשנהאחרונה,

)ט ,[(:דיום א' בשנה חשוב שנה ,ואם נולדו אפילו בערב ראש השנה ,הוו

ובנדה )מח (.ד"ה ובשביעית נמי הקשו קושיא זו ,אלא דהתם לא הקשו

כבר בני שנה ,אבל לרבי אליעזר דאמר התם )שם( דדוקא ל' יום בשנה

דיעבודל'יום,אלאמשנהראשונה,ולאמשאר שנים.ותירצו,דילפינןשנה

חשובים שנה ,כל שנולד מיום ב' באלול ,לא חשיב בן שנה בראש השנה.
כד(

ראשונהמשנהשישית.
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