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ñá"ã ,à 'èáù òùúä"á.                 חחיידף דף   ––  יביבדף דף מסכת ערכין מסכת ערכין  

��

��א"דף�יב�ע

��םנסכי�',גמ)�א �טעוניםהבאים�בפני �אין�עצמן �ם�שירהטעוני�שירה�או ואף�.

�יא(�עילדל �רבי.) �מאיר�אמר �א, �מעכב �דשיר �ןהקרבת �תוסה�כתבו, �בראש'

�ל(�השנה �בשירו�ה"ד:) �הלוים �נתקלקלו �בנסכ�נוידהי, �באיה�םידוקא �עםן

��.רבןהק�תאשירה�מעכבת��אין,�למחר�בבאין�אבל�,הזבח

,�)ב"דש�ההמק�ג�מכלי"פ(�ם"הרמבופסק�.�פשיטא�הך�בעיאיולא�א.�שם,�'גמ)�ב

.�ונתקלקלו�ה"ד:)�ל(השנה�ש�אבר'�מתוסשמע�מ�וכן�,עליהן�שירה�אומרין�דאין

� �נתןוהקשה �החק ,� �שירהא ��מן�העיקר �יא(�לעילהתורה�כדילפינן ,�מקראי.)

�רדאו�אקיספו �ייתא �לחומראדינא .� �המשנההמרכוכתב ם�"רמבלד�,)שם(�בת

לא�הניחו�ש�אמה�איפשיטא)�שם(�הנשדבראש�המהא��,נפשטה�הבעיא�לקולא

שכתבו��ווכמ,�שירה�יהםעל�ומראאחר�וי�השנה�ליום�ם�דראשיהנסכ�לוייםה

�)שם(�'וסתה �וב. �הקודש �נזר �וסב(ספר �באות �ד�כתב�)ז-וגיין ה�נפשטהבעיא

�שם�:)יד(�רהובתמ �השנהה�אמנם�.עיין �בראש �תרועה �והיום �נתן �)שם(�חק

�כתבו �ם"רמבדמשמע�מה, ��רדשי, �וכרבנן �מעכב�את�הקרבן �,.)יא(�לעילאינו

�אומר�שירה �מעכב�פסק�דאין �דאינו �וכיון ,� �כיוון �חובה�אינודאי נפיק�מינה�,

 .ועיין�באות�הבאה',�חורבא�כדמשמע�להלן�בגמ

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

�ווכללא�יכיון�ש,�בלא�נסכים�עמו�באותו�היוםבן�אין�להביא�קר,�דלכתחילה

�שירה �לומר �הכא, �לן ��.כדקמיבעיא �דאיתא �:)מד(�במנחותוהא �אדם�, מביא

.�היינו�בקרבן�יחיד�דאין�בו�שירה,�קרבנו�היום�ונסכיו�מכאן�ועד�עשרה�ימים

 .אף�בציבורלהאי�דינא�כתב�)�ב"נות�היד�ממעשה�הקרב"פ(�ם"הרמבאמנם�

כתב��.לחודה�לא�אמרינןלה�ושתיה�אמרינן�אשתיה�או�דלמא�על�אכי',�גמ)�ד

אף�,�מנחה�למחרגם��אם�מביא,�דלפי�זה,�)מצוה�רצט�אות�ה(�המנחת�חינוך

,�דהא�איכא�אכילה�ושתיה,�שירה�יכול�לומר,�שלא�מביא�הקרבן�באותו�היום

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

�דרב �אליבא �דוקא �והיינו �להו �דסבירא �[מד(�במנחותנן �מנחה�:) �מביא גבי

יין�ואחר�,�)שם(אבל�לרבי�דאית�ליה�,�דמנחה�ואחר�כך�נסכים,�]ונסכים�למחר

�ביאר�,ה�אכילה�ושתיה"י�ד"רשאמנם�".�אכילה�ושתיה"לא�חשיב��,כך�מנחה

דוקא��יינוה"�אכילה�ושתיה"ד,�דבריובמבואר�ולכאורה�[.�קרבן�ונסכיםדהיינו�

�ונסכים �ולא�במנחה�ונסכים�,בקרבן �קרבן�המנחה�אינהלכאורה�דו. ה�טפלד,

�עמה �הבאין �לנסכים ,� �דאמר �למאן �מד(�במנחותואפילו �כך�:) �ואחר דמנחה

��.]נסכים �עיין �ה"פ(�ם"ברמבוכן �המקדש �מכלי �ב"ג �אין�) �ענין �דבכל שכתב

דמנחה�,�ואף�דקיימא�לן�כרבנן,�אומרים�שירה�ואף�במביא�מנחה�עם�הנסכים

 .ואחר�כך�נסכים

�גמ[)�ה �אומרים�שירה�שלא�על�הקרבןכדריש�לקיש�', הוכיח�לכאורה�יש�ל.

'�וככלות�להעלות�את�העולה�וגו)�"ל-כט,�כט(�בדברי�הימים�בדכתיב�מ,�דבריו

 .)].ג.א.ש".�('ויאמר�יחזקיהו�המלך�והשרים�ללויים�להלל�בדברי�דוד�וגו

�תוס)�ו �ותסברא"ד' �ה �וכו, �אותו �שמביאין �יום �של �שיר �'היינו י�ובירושלמ.

בי�יוחנן�אומר�שירה�לרד,�שרבי�יוחנן�וריש�לקי�האגי�בפלי)�ה"ד�ה"פ(�בתענית

�אבל�לריש�לקיש�אומרים�עליהם�שירה,�שמביאים�בו�הנסכים�יוםשל�אותו�

סוגיין�מוכיח�שם�רבי�יוחנן�מו.�יום�שהקריבו�בו�את�הקרבן�דהיינו,�של�אתמול

�כוותיה �הוא�לגירסת�[. �היפה�עינייםכן �לא�סבר]. �ה�כןוסוגיין �שביארו�, כמו

 .�ושלאחריה�באות�הבאהו�.חשק�שלמהבהגהות�ועיין�.�'התוס

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

רבי�דאולי�סבר�ד,�וכתב,�שלא�הביא�האי�דינא�ם"הרמב�שתמה�על)�כדאיתא

�א �נחמני �בר �"שמואל �יונתן �ר �הייןדאמר �אומרים�שירה�אלא�על �אין פליג�,

 .עיין�באות�הבאהו�.עליה

�הקודמת�,ד"בא[)�ח �באות �עיין �שם .� �דביאר �מאי �ברכהולפי הובא�(�העמק

דאיכא�,�ביסוד�הדין�דאין�אומרים�שירה�אלא�על�היין,�)לעיל�דף�יא�אות�טז

למימר�דהיין�הוא�הוא�המחייב�את�השירה�ואיכא�למימר�דהקרבן�הוא�מצד�

עצמו�מחייב�את�השירה�ורק�הוא�דין�מסוים�דקיום�השירה�אינה�אלא�בשעת�

,�השירה�אבל�אין�היין�מחייב�אמירת�שירהדהוא�תנאי�בשעת�זמן�,�ניסוך�היין

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

השירה�הוא�הנסכים�ומשום�הכי�אומרים�שירה�של�אותו�היום�שמביאים�בו�

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

 .)].ב.ש.�(את�הקרבן�ל�דאומרים�שירה�של�יום�שהקריבו"ס

�ד"רש)�ט �ה�כיבש�יהויקים"י �ו�שהיא�,ד"בתוה, �לבבל�הששית�לכיבושו ילוכו

�'וכו �'אלמא�בשנת�שבע�וכו. �ש"הרשהקשה�. �גדאם�ה, �גלהו '�שנים�ומרד�ג'

י�"רשמד�והביא.�מאי�אמרינן�דהויא�שנה�שביעיתוא,�בשנה�שישית�הוי,�שנים

.�שנה�שכבשומלבד�היינו�ה,�לעבדשנים�שהיה�לו�'�דג,�משמע)�א�א(�דניאלב

�קהוא�דוחש�,וכתב .� �מהאמנם �"הרד�פירשש�לפי �הימים �בדברי �ול�ב(ק ,�)ו,

� �שפיר �כלהאתי �ג, �אחר �לבבל �דהגלהו �בו' �שמרד �שנים �שב�, �כך ואחר

 .שנה�נהרג�ומלך�יהויכין�ובאותה,�כותוא�למל"י�לירושלים�והשלים�שנת

�תוס)�י �הכי"ד' �ה�אי �ולתקופת�השנה�,ד"בתוה, .� �צריך��,ש"הרשהעיר דאולי

 .לישנא�דקראכ"�ולתשובת�השנה"לומר�

��

 ב"דף�יב�ע

�גמ)�יא �שית�הוה�ליה�בשיתא�בשבוע�וכו', �להו �'פשו �ד"רשפירש�. ה�הוה�"י

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

�לבנינו �ה. �מתירוץ �'גמוכדמוכח �שביעית�, �דבמוצאי �אישתכח �יהודה דלרבי

י�בעבודה�"רשאבל�.�ה�הוה�ליה�בשיתא�בשבוע"ד'�תוסוכמו�שהוכיחו�.�חרוב

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

�ש"והרא,�ה�האי�מאן�דלא�ידע"ד'�התוסוהקשו�שם��,כ�לבנינו"היינו�בשנת�תד

�והביאו�שם�את.�א�חרב"דבשנת�תכ�,מוכחדידן�'�מתירוץ�הגמד)�א�סימן�כ"פ(

�ם"הרשבשיטת� �א�חריב�ביתא"דבשנת�תכ, �עלי. ה�מסוגיא�דהתם�אך�הקשו

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

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

)�חושן�משפט�סימן�נ(ת�חתם�סופר�"ובשו.�'וגיא�דהתם�כרב�אשי�דלהלן�בגמוס

ולמנין�בנין�,�דלמנין�השמיטין�מונים�מתשרי�,וביאר,�לא�נחלקו�דהסוגיות�כתב

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

�לבית�המקדש�עד�ניסן �ואב, �ואף�כשנחרב�בחודש�תמוז '�ג�אלאם�כיון�דאינ,

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

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

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

�שנה�בשבוע�חריב �דנחרב�בתכ, �א"חשבינן �לשמיט, �מנין��הדהוא�ראשון לפי

 .דמתשרי�מנינן
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דהא�יותר�מתשעים�שנה�,�ד"בתוה',�נך�תלת�שנין�וכוה�ומשני�ה"י�ד"רש)�יב

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

ה�שנים�שמלך�"ונ,�ג�שנים"נשאר�ממלכותו�כ,�ט�שנים"והוא�מלך�כ,�לחזקיהו

�.ז�שנים"הרי�צ,�החזירן�ירמיהוח�ליאשיהו�שאז�"עד�י,�דאמון�םושתי,�מנשה

 ].דהיה�קרוב�למאה�שנה,�ה�הנך�שנים"ד'�התוסוהיינו�מה�שכתבו�[

לא�מנו�יובלות�שמיטין�ד�ולדידהו�כשגלו�נהי�,ד"בתוה,�שני�ה�הנך"ד'�סתו)�יג

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

�מדאורייתא �בגיטין"רשאבל�שיטת�. �הזהה�ב"ד�.)לו(�י �שביעית�בזמן דבזמן�,

ה�"ד�)שם(�'התוסוכן�.�אף�שמיטה�אינה�נוהגת�אלא�מדרבנן,�שאין�היובל�נוהג

 .פליגי�עליה,�ו�יובלותה�מנ"ד)�:לב(�ולקמן,�בזמן�שאתה

�גמ)�יד �ו', �של �הואמשמרתו �מי �בשניה ��.'וכו�ייהויריב �א"המהרשהקשה

�אגדות( �חידושי �.)כז(�בתענית) ,� �נו(�בסוכהמדאיתא �לעוגביל.) �חולקת�ה לם

�בדרום �י, �הוובימי �שני�שהיו�יתהונים �בבית �ישבב�, �דנכנס �שם �אמרינן וכן

.�גם�בבית�שני�היו�עדיין,�ד�משמרות"אלמא�דבלגה�וישבב�שהיו�מכ,�תחתיה

� �"הרשותירץ �)שם(ש �לכ, �אותן �שחלקו �משמרות"דלאחר �ד �אותן�, קראו

היינו�,�א�מיהויריבוהא�דפריך�הכ,�ות�שהיו�בבית�ראשוןד�משמר"בשמות�דכ

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

 .ופריך�דלא�היו�אותה�משפחה,�החורבנות'�יהויריב�נתגלגל�לידה�ב

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

�ואימר �במנינא�דכ, �כלל �לא�נזכר �הימיםד�משמרות�"דפשחור א�כד�(�בדברי

דבימי�ירמיה�נמצא�,�)בחידושי�אגדות�שם(�א"הרשהמותירץ�).�יח�-ז�פסוקים�

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

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

 .ועל�כן�נחלק�פשחור�משאר�בני�אימר�למשמר�אחר�,:)ע(�בקידושין

�גמ)�טז �ד�משמרות"וחלקום�לכ�עמדו�נביאים', �ם�בספר�המצוות"הרמבכתב�.

יאכלו��קחלק�כחל"נפקא�מקרא�ד,�ד�משמרות"דחלוקת�הכהנים�לכ)�עשה�לו(

�דאסמכתא�הוא�,כתב)�שם(�ן"והרמב).�דברים�יח�ט("�לבד�ממכריו�על�האבות

� ��ותמשמעדאין �כןהפסוק ,� �לה�מאלא �הלכה�למשה�מסיניילפינן �כתב�. עוד

�נביא�דהווי�,שם �תקנת �חובהרק �ואינו �ים �שוה. �לכטעם �דוקא"חילקום �,ד

��מפרש �הירושלמיבשם �משמרת, �כל �תשרת �דבכך �פעמיים��משום להיות

 .בשנה

�ד"רש)�יז �ידע�,ה�ונתנום�בקלפי"י �בידו�יוכיון ה�ברוח�הקודש�ועלתה�איגרתו

�וכו �'וכן�עד�שש�פעמים�וכו' �:)כז(�ש�בתענית"הרשוכתב�. .�כןדדוחק�לפרש�,

דכבר�זכו�,�יל�מחדש�איזו�תקדיםרהוצרך�להגלא�משמרות�'�דדבין�ה,�ופירש

�כאן �הסדר�שנשנו �דוד�כפי ��,מימי �הימיםכמבואר �(�בדברי �-א�כד�פסוקים�ז

�)יח �להג�ה�מכל�משמרתאלא�דכל�שש, �על�סדרןרהוצרכו �ביניהם�לבדן ,�יל

וכך�קבעו�,�לבדה�ובכל�אחת�הניחו�שש�שמות�מכל�משמרת,�ותיקלפ'�ועשו�ב

 .הסדר

��

 א"דף�יג�ע

�סתו)�א �יהויריב"ד' �של �משמרתו �ה �מי�,ד"הבתו, �מתניתין �סמוך�דהא תניא

�ראשון �לבית .� �חיות"המהרכתב �ץ �ד, �בית��עודמצינו �בזמן �שנשנו משניות

�ראשון ,� �דאיתא �הא �.)קכא(�בשבתכגון �חכליה�", �בן �נחמיה �בימי �זו משנה

 ."נשנית

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

�וכועי �כספים �שמיטת �מפני �שמיטין �לקדש �צריכין �היו �בגולה �נמי �דכי .�'ון

�לעילאמאי�לא�מנו�יובלות�בגלות�כמו�שפירשו�,�דמעיקרא�קשיא�להו,�היינוד

דבגלות��,ותירצו,�גם�בזמן�שאין�יובל�נוהג,�דלרבנן�מונים,�ה�הנך�שני"בד:)�יב(

ותו�קשיא�,�לא�מנו]�שהיא�מצוה�התלויה�בארץ[,�דלא�היתה�שמיטת�קרקע

�החזון�אישותירץ�.�שמיטת�כספים�דנוהגת�אף�בחוץ�לארץדלימנו�משום�,�להו

�ה( �אות �ג �סימן �)שביעית �ד, �הא �יובל �[דמנינן �בלבדלמנין �לרבנן] �בזמן�, גם

,�דאף�דאינו�ראוי�לקידוש,�היינו�דוקא�בזמן�ששייך�קדושת�יובל�,שאינו�נוהג

,�עיל�בעברו�ולא�קדשוהוו�שמוכמ,�שת�יובל�עליווקד,�מכל�מקום�לענין�מנין

דוקא�באותן�השנים�שגלו�על�ידי�סנחריב�על�כן�ו,�:)ט(�בראש�השנהתא�כדאי

�יובלות �קדושת�הארץ�היתהדמכל�מקום��,מנו �אבל�בגלות, שת�ודבטלה�קד,

 .אפילו�לענין�מנין�גרידא,�שת�יובל�לשום�מיליוליכא�קד,�הארץ

�גמ)�ג �וכו', �מנו �משנכנסו �אומר �אתה �שאם �ו' �מוצא �אתה הקשה��.'כוואי

�הגרמ ��מדוע�,סאלאוויציק�ד"בשיעורי �ראיות �לכךצריך ,� בתורת��דרשוהא

�פרשת�בהר�פרשתא�א�הלכה�ב(כהנים� �'וג' �ת"מקרא�ד) �אל�הארץכי "�בואו

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

הכיבוש��יהדמהתם�לא�ידעינן�כמה�שנים�ה,�ותירץ.�והכיר�כל�אחד�את�שלו

 �.ושנים�הי�כמה�,והכא�קמשמע�לן,�חילוקהו

�:)קיח(�בזבחים�י"רשפירש��.איבעית�אימא�מדשבע�כיבשו�שבע�חילקו',�גמ)�ד

�כיבשו"ד �מדשבע �ה �הוא�בעלמא�סבראד, �איש�הקשהו. קדשים�(�החזון

דהכי�,�דאפשר�דשבע�כבשו,�מה�ענין�זה�לזה,�.)קסה�לערכין�יג�הוספות�עמוד

�,ביאר�בדוחק�:)זבחים�קיח(�הנתיבות�הקודשו.�קלחילואבל�לא�,�בעינן�לכיבוש

�יכ �עצמו �ודהכיבוש �ל �הואהיה �ברוך �מאחר��הקדוש �אחד �ברגע לעשותו

ומינה�,�שנים'�הבינו�שרצונו�בזמן�ממושך�דז,�שנים'�ומדנמשך�ז,�שהבטיח�לנו

 .צריך�להיות�שבענמי�חילוק�דה�למדו

�גמ[)�ה תירוץ��.'וכושנה��דלא�משכחת�לה�בארבע�עשרהמואיבעית�אימא�',

דבטל�המנין�כשהגלם�,�:)יב(�לעילדלדידיה�אמרינן�,�זה�לא�יתכן�לרבי�יהודה

�לא,�ואם�כן,�ו�חרב"ובשנת�ל,�וכשהחזירן�ירמיהו�התחילו�מנין�חדש,�סנחריב

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

 .]ומר�כתירוץ�הראשוןולרבי�יהודה�צריך�ל.�ניחא,�גלות�דעשרת�השבטים

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

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

,�דחלילין.)�י(�דלעילדהיינו�ההיא��,מעניני�השיר�שהםבות�בה'�דטלאים�בין�ב

�חצוצרות �גבי �דהכא �וסיפא �וביאר. ,� �דעדהיינו �ממשום �חלילין �כל�נד ה

א�דטלאים�מונה�הנך�דאין�פוחתין�בומב,�ים�שאין�פוחתין�ואין�מוסיפיןהדבר

�מוסיפיןא �בל �הקרבן�, �שהוא �הטלאים �ענין �קודם �להקדים �ראוי ומהשתא

 .�שהוא�קודם�לשיר

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

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

�משום�דבזמן�המקדש�לא,�)ה�אות�מא"ב�מ"ערכין�פ(�התפארת�ישראל�ביאר

בראש�השנה�קודם�לשבת�או�לאחר�אלא�,�ימים�שבתון'�שיהיו�ג�משכחת�לה

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

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

 ].קום�לסימנא�נקטיהמכל�מ�,דאין�יודעים,�טלאים'�ודם�ומק

�מתני[)�ח �מו', �פוחתין �אין �וכו' �טלאים �עולם' �עד �צריך��.ומוסיפין לכאורה

)�ג"ג�מ"פ(�בתמידועיין�.�ומה�איסור�יש�בזה,�מע�לן�דמוסיפיןשממאי�ק,�ביאור

�ב �דתנן �לשכות' �מינ, �וחדא �בקודש �שנים �בחול �ייהושנים .�לשכת�הטלאים,

� �שם �בביאורו�א"הגרוכתב �בחול, �היתה �הטלאים �דלשכת �יעשו�, �שלא כדי

בביאורו�,�ו"א�מ"במדות�פ(�בספר�עזרת�כהניםאמנם�.�הטלאים�גללים�בעזרה

�ו"נחלה�ליהושע�סק �כתב) �בעזרה�בקודש, �דהיו �,יש�לומרלכאורה��לדבריוו.

אף�דמוסיף�,�ים�בעזרהששין�משום�דמטילין�גללדקמשמע�לן�דמוסיפין�ואין�חו

 .]יותר�מכדי�הצורך

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

לשון�רבים�)�י�י�במדבר("�ותקעתם�בחצוצרות"ואפשר�ד,�תפרש�טעמאידלא�א

�.)שם"�(ובני�אהרן�הכהנים�יתקעו�בחצוצרות"�נמי�כתיבו,�ומיעוט�רבים�שניים

עשה�לך�שתי�"אי�נמי�דומיא�דשל�משה�דכתיב�].�ץ"בהגהות�היעבוכן�כתב�[

 .ועיין�באות�הבאה�).ב,�שם�י"�(חצוצרות

בעבודה�'�התוס�.'אין�פוחתין�משתי�חצוצרות�מתשעה�כנורות�וכו',�מתני[)�י

נקטו�שחצוצרות�אלו�ה�כשהיא�"ד�.)סח(בזבחים��'והתוס,�ה�קרניה"ד.)�מז(�זרה

שרות�גם�מקרן�ולאו�דווקא�והיו�כ.�[הם�מכלי�שיר�שהלויים�היו�מנגנים�בהם

אולם�.�של�כסףשהיו�,�חצוצרות�נוספות�של�הכהניםומלבדם�היו�].�של�כסף

אבל�בכלי�שיר�של�הלויים�לא�,�יש�סוברים�שלא�היו�מחצצרים�אלא�הכהנים

ו�מהלכות�"פ(�ם"וברמב)�י,�י(במדבר��במשך�חכמה�ועיין�עוד.�נזכר�חצוצרות

 �).שם�אות�ז(�ומנחת�חינוך)�דמצוה�שפ(�וספר�החינוך).�תמידין�ומוספין

את�המגריפה�,�]דתני�לכלי�שיר[לא�תנן�בכוליה�פרקין�הא�ד�.שם',�מתני[)�יא

� �י(�לעילשנזכרת (:� �זמרמגריפה �מיני �כמה �ומוציאה �במקדש משום��.היתה

לא�יכלו�לויים��הקול�חוזקד�)ו"פ(�גבוריםהשלטי��בשם�)אות�יז�:י(עיין�לעיל�ד

�.רדברים�מיוחדים�ולא�כשאר�כלי�שיל�היתה�משמשתש�היינוד,�לשורר�עמה

 .)].�ג.א.ש.�(קשיא,�היה�כלי�שיר�חשובש)�שם(�ט"יו'�התוסמנם�לדברי�א

�מתני)�יב �לבדו', �בספר�.והצלצל �שצד(�החינוך�ביאר �)מצוה �שקול�, לפי
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לא�היו�נשמעין�שאר�,�ואילו�היו�שם�הרבה,�ומבעית�קצת,�המצילתיים�גדול

סימן�כ�סעיף�(�הערוך�השלחן�העתידכתב��וכן.�כלי�הניגון�וכל�שכן�שירת�הפה

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

 .ועיין�נמי�באות�הקודמת�לענין�מגריפה,�.)י(�לעיל

�מתני)�יג ��.שם', �העולת�שלמהכתב �נתן, �דלא�אתיא�כרבי ,� ,�:)י(�לעילדאמר

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

אתי�שפיר�היטב�לטעם�ו.�[ר�לא�היו�מנגנים�אלא�באחדובשעת�השי,�במקדש

 ].שנזכר�באות�הקודמת�השלחן�הערוך

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

'�ג(דכיון�שהיה�,�המוצל�מאשוכתב�.�בניסן'�בא�דהיה�,'ון�הגמבגלישכתב��מה

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

 .הצאן�קדשיםכמו�שכתב�

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

אם�כן�אמאי�לא�,�)ו�אות�מט"ב�מ"ערכין�פ(�התפארת�ישראלהקשה�.�העולם

� �מוסיפין �דאין �הנך �לה�בהדי �קמא�..)י�לעיל(תני �ובשלמא�לתירוץ ר�שדאפ,

.�קשיא,�דאין�מוסיפין�'באבל�לתירוץ�,�ניחא,�וסיף�אלא�דאין�צריך�לחפשלה

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

�לא�צריך�למיתנייה �המוצל�מאשעוד�כתב�. �דלא�ברירא, �ערבוב�, בכמה�הוי

�קלא �ליכא"דבק�אלא, �ערבוב�כ �א�,אכתי �פשראבל �יותר, אבל��,שלא�מצאו

 .ערבוב�קלא�ת�גם�ביותר�ליכאבאמ

��

 ב"דף�יג�ע

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

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

 .קודם�שחיטהרק�ביום�הראשון�ו�מבקרים�אותומשמע�ד

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

קאי�לכאורה�בין�אתמידין�"�רומשת"דקרא��הרי,�ור�דוקא�בתמידיןדטעון�ביק

� �אמוספין �פרשהבין �באותה �דכתיבי �ביארו. �אלא�שמד, �כתיב �דלא �להו מע

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

וכיון�דלא�מצינן�.�אכיון�דקרבן�יחיד�הו,�דלא�בעינן�ביקור,�אפסח�ודאי�לא�קאי

 .אמרינן�דלא�קאי�אלא�אתמיד�דסמיך�ליה�,למימר�דקאי�אכולהו

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

)�ב"ב�מ"ערכין�פ(ם�בפירוש�המשניות�"הרמבו�".תשמרו�תשמרו"דהילפותא�מ

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

הא�,�והקשה.�'בגמ�גרסכך�ד,�)שם(�ט"יו'�התוסוכתב�.�)במדבר�ט�ב(�"במועדו

מה�בין�.)�צו(�בפסחיםותנן�,�כתיב�ולא�בפסח�מצריםגבי�פסח�מדבר�קרא��האי

ביקור�משום�היינו�ד[פסח�מצרים�מקחו�מבעשור��,פסח�מצרים�לפסח�דורות

��,]ממום �בכלל �מדבר �פסח �שיהיה �נראה �מצריםואין �פסח �עליו�. ותמה

�ש"רשה ��ךדודאי�שיי, �נמי הזאה�באגודת��,נמי�קתני�התםד,�בפסח�מדברגבי

 .והנהו�איתנהו�נמי�בפסח�מדבר,�אזוב�ועל�המשקוף

�גמ)�יט �עד�כמה�עדו', �הונא �רב �ועשרים�אמר ��.מאה �בפירוש�"הרמבכתב ם

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

�כדמפרש�הכא �היתר�הכאבל�, ��"עד�עולם"�בהם�לים�שנאמרגבי �ממשהיינו

הוי�ערבוב��,דבמצלתים�אם�מוסיפין�יותר�ממאה�ועשריםמשום�,�וטעמא.�כן

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

�)'הב ,� �גבי �אבל �קפידא�אפילו �אין �שיר �כלי �עולם�ממששאר �עד �בזה�, דאין

 .ערבוב�קלא

�גמ)�כ ערך�צלצל�(�בערוךכך�הגירסא�.�במצלתים�משמיע�דאמר�קרא�ואסף',

�ברי�הימיםדדוהוא�קרא�,�דכך�צריך�לומר,�)שם(�ההפלאה�שבערכיןוכתב�).�א

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

�הימים �(�בדברי �יטא �טו �כתיב) �ושם �נחשת�ה", �במצלתים �יאמן �ואסף ימין

 .במוצל�מאש�גםעיין�.�ל�בשלשהואם�כן�הוי�צלצ,�"יעלהשמ

�מתני)�כא �על�הדוכן', �לויים�עומדין �משנים�עשר �פוחתין ��.אין '�התוספירשו

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

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

ובני�אהרן�"�)במדבר�י(כדכתיב�,�ים�בהםדכהנים�תוקע,�חצוצרות�לא�קחשיב

�בחצוצרות �יתקעו �[הכהנים �באות". �כט�ועיין .[� �מכלי�"פ(�ם"הרמבאבל ג

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

�שיש�שם �פ(�התפארת�ישראלוכתב�. �אות�מז"ב�מ"ערכין �)ו �תוסדל, ,�אפשר'

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

שצריך�,�ולא�נקט�חצוצרות�וחליל,�לשיר�בפההיו�גם�שמנגנים�בידם�ויכולים�

 .להשתמש�בפה�כדי�להשמיע�קולם

י�ה�מכל"פ(ם�"הרמבאבל��.ה�אין�לוי�קטן"י�בד"רשעיין�פירוש�.�שם',�מתני)�כב

�שנכנס�לראשונה�לעבודה�)ו"הט�דשהמק �אכל�כהן �נכנס��,פירש�דקאי דאינו

,�)ו"ב�מ"פ(הכא��בפירוש�המשניות�וכן�פירש�.בשעה�שהלוים�משוררים�אלא

�לעבודה �הכנסו �בתחילת �דכהן �ש, �בשעה �נכנס �דוכנןהלויים �על �.עומדים

,�הכסף�משנהוביאר�.�המשנה�רושפי�ן�זהדאי,�השיגו)�שם(ד�"ראבהשגות�הוב

.�דרישא�קאי�אכהן�ולוי�בתחילת�כהונת�עבודתם�,ם�מפרש�למתניתין"דהרמב

,�קאי�אכהן�בלבדדרישא�דמתניתין�ם�מפרש�"נקט�דהרמב�בערכי�עליאמנם�

מייתינן�ראיה��'אמנם�תמה�דבגמ.�[לא�נקט�הך�דינא�בלוי,�)שם('�ולכך�בפרק�ג

�בלויים �דמיירי �מקרא .[� �שבערכין�בספראמנם שבילקוט��,הביא�הפלאה

ברכת�וב�.'"נכנס�לעזרה�וכו�הכהןאין�"הגירסא��)ח"רמז�תתרס(בעזרא��שמעוני

�קטןדלא�נראה�"הלשון�נמי�תוספתא�וב�.דבילקוט�שלפנינו�אינו�כןתמה��כהן

 .ועיין�באות�הבאה�.בעזרה�אלא�בשעת�שירה

לוי�קטן�יכול�ד�,)שם(ד�"הראבעוד�הקשה��,ן�באות�הקודמתיעי.�שם',�מתני)�כג

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

עדיין�אבל��.שהביא�שתי�שערות�בגוונא�דאיירי�,הכסף�משנהתירץ�ו�.לעבודה

לגבי�דכהנים��אענינ�כותשיי�מה�,)דף�יב�אות�ט�הובא�לעיל(�בזבח�תודה�תמה

שירה�פליגי�אי�.)�יא(דלעיל�,�ותירץ�.שיכנסו�דוקא�בשעת�השירדבעינן��,שיר

�דהלכתא�כחכמים �ומסתבר �לא �או אבל�לכתחילה��,דמעכב�מעכבת�הקרבן

�עלמאלכו �מל�לי �להמתין �הכהן �עד�על �היין �ולנסך �הקרבן �דם �את זרוק

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

�הכ �משנהוכדברי �ב�סף �שהביא ��,שערות' �מתחיל �הוא �הרי בשעה�לעבוד

 .זריקת�הדם�וניסוך�היין�,שאז�לכתחילה�זמן�עבודת�,שהלויים�משוררים

ם�בפירוש�"הרמב�שפיר�.פהב�אאל�רכינובבנבל�ו�מריםוא�היו�ולא',�מתני)�כד

אינן�עולים�ממנין��,דהאומרים�השיר�על�הכלים�ואין�אומרים�בפה,�המשניות

�וכוב�לוים�ואין�עומדין�עם�לוים�על�הדוכן�אלא�בארץ�"י �'וראשיהן ,�היינוד.

דלא�קאי�על�הלוויים�קטנים�אלא�דאותם�לויים�שניגנו�בכלים�לא�עמדו�על�

�המשוררים �עם �הדדי �בהדי �הדוכן .� �דוכן �בסוףתקהא �מתניתין�ני וצערי�",

�היינו�,"'הלוים�וכו ועיין�באות��.השרים�בפיהם�את�"מצערים"היו�ש�הכלים,

 .גכ

�גמ)�כה �ומצלתיים', �נבלים �ושני �כנורות �תשעה �באות�.כנגד �אכ�עיין דלא�,

�חצוצרות �חשיב �ש, �בהםמשום �תוקעים �הכהנים .� �הלכות�והקשה בליקוטי

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

�חצוצרות �היה �ללויים �דגם .� �הקשה �כאן(�שבערכין�בהפלאהוכן לשיטת�)

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

משום�דהחצוצרות�לא�דהיינו�,�ותירץ.�אף�הלויים�מנגנים�בחצוצרות,�חדשים

כנור�ונבל�ומצלתים�המוזכרים�דעיקר�כלי�השיר�לא�היו�אלא�[,�היו�לעיכובא

 )].�ב�ה�יב(�בדברי�הימיםבקרא�

�גמ)�כו ,'� �דנבל �וכוללמימרא �לחוד �וכנור �'חוד �ה�הקשה. �מ"ראבהגהות

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

אלמא�לאו�,�קתני�אין�פוחתין�מתשעה�כנורות)�בעמוד�א(�ולעיל�,ששה�נבלים

בהגהות�וכן�הקשה�.�י�כלים�נינהורדת�מוכיחיןדקראי�טובא��,ועוד.�הוחדא�נינ

��ץ"היעב �דמקרא �הימים �א(דברי �כ, �פסוק �כא�טו �ופסוק .(� מ�"הראותירץ

אבל�בלאו�הכי�נבל�,�כשנזכרו�בסמיכותדוקא�דהיינו�דסלקא�דעתך�,�הורוויץ

,�כןאבל�ממתניתין�לא�חזינן�,�בכמה�שמות�ןכדאשכח,�כנור�וכן�להיפך�היינו

 .בחדא�להו�למתני�דאם�כן�הווי�לה

ושל�ימות�המשיח�של�שמונה�'�כנור�של�מקדש�של�שבעה�נימין�וכו',�גמ)�כז

�וכו �עשר' �הבא �עולם �של .� �יעקבביאר �מה�,העיון �פי ��על �על�"רששהביא י

�יט(�התורה �טו �)בראשית �הואד, �ברוך �ז�הקדוש �מעיקרא �ישראל �ביד '�נתן

�אומות �וג, '� �וקדמו[נוספים �וקניזי �קיני �נישהם �לעתיד�ירשו] �הכי, ,�ומשום

בתחלה�יכבשו�,�ולימות�המשיח,�אומות'�השתא�הוא�דשבעה�נימין�כנגד�הני�ז

אומות�'�י�יהיויד�לבוא�יכבשו�את�כולם�ותעלו,�ויהיו�שמונה,�אומה�אחת�עוד

�וי �נימין' �קדשים. �על�ובצאן �פירש�כן �שבע�ועשר�נמי ,�פירש�"שמונה"�וענין,
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�כל�הגלו�באותה�עתמשום�ד �ארבע�מלכויות�כפולותיכלו �יות�שהיו דהיינו�,

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

�אגדות �פירש) �שבע, �דהשתא �בשבע, �הקדושות �דכל �משום �השבת�, דהיינו

יתווסף�היציאה�משום�דבימות�המשיח�,�ושמונה,�והשביעית�והיובל�והספירה

שאז�יתעלה�,�ולעתיד�לבוא�עשר:)�צא(�בסנהדריןשעבוד�מלכויות�כדאיתא�מ

 )].ו"א�מ"פ(�בכליםהמנויים�[,�קדושות�שבעולם�עשר�מכל

מדכתיב�,�)חדושי�אגדות(�א"המהרשפירש��.אל�תקרי�שובע�אל�שבע',�גמ)�כח

�דכל�נימא,�"שמחות�שבע"דקאמר�קרא�.�ו�דריש�דהיינו�שבע"חסר�וא,�"שבע"

 .עושה�שיר�ושמחה

�גמ)�כט ,'� �עלי �שנאמר �עשר �הבא �עולם �וכושל �נבל �ועלי העיר��.'עשור

דאפשר�דסמיך�,�וכתב.�מוכח�מהאי�קרא�דקאי�אעולם�הבא�היכי�,א"המהרש

דהיינו�עולם�הבא�יום�,�"מזמור�שיר�ליום�השבת"דכתיב��,מזמור�איארישא�דה

�שבת �שכולו ,� �מ"פ(�בתמידכדתנן �ועוד�).ד"ז �בתר, �דכתיב �יהמשום כי�",

כי�שמחתני�',�וכו"�עלי�עשור"ה�אימתי�יהי,�היינוד',�וכו"�בפעלך'�שמחתני�ה

�וכו �ש', �הואבזמן �ברוך �הבא�הקדוש �לעולם �המקדש �יבנה ,� בבבא�כדאיתא

�ס(�קמא (:� �הואדעתיד �ברוך �באש�הקדוש �שלדבריו[�.לבנותו �הרי כשיבא�,

.�הרי�יבנה�בידי�אדם,�אף�שיהיה�המקדש,�"השמונה�נימין"המשיח�בתקופת�

�,דהיינו�בימות�המשיח�,"בנינוהראינו�ב"ולכאורה�לפי�זה�יש�לבאר�התפילה�ד

�אדם �ובידי �בתיקונו", �לבא�,"ושמחנו �לעתיד �ומשוכלל�כ�,היינו �בנוי שירד

 ].�מאש

��

��פרק�יש�בערכין

 

�וכו�,יש�בערכין�ה"ד�'תוס)�ל �למימר �דהוה�מצי �והוא�הדין ,'� בחידושי�כתב

�ורה�היה�אפשר�לתרץדלכא�,ז"הגרי �כיון�דשדה�מקנה�אין�מתחלק�לכהנים,

לא�שייך�לומר�,�:)כו(�לקמןכדתנן�,�"מקדיש�דבר�שאינו�שלו�אין�אדם"משום�ד

�דין�צדדימשום��דאינו�אלא,�השדה�מקנבו�נתחלק�שדה�אחוזה�מד ך�אין�א.

�כןלו �מר ,� �דהרי �שדה �ביובל �מתחלק �אין �במתנה �לו �שניתן �שלו�אף שהיא

ולא�בשדה�,�הוא�דין�שנאמר�דוקא�בשדה�אחוזהאלא�היינו�משום�ש,�לעולם

בין�שדה�מקנה�לשדה��אהאי�חילוקל�כן�שפיר�שייך�למתני�ואם,�ה�ומתנהמקנ

 .אחוזה

�שם�,ד"בא)�לא �תירץ�א"הגהות�הגרוב. ,� שדה��ןמה�בי"דלכאורה�הא�דאמר

אלא�משום�.�דהיכא�שמעינן�דיש�חילוק�ביניהם�,מיותר"�אחוזה�לשדה�מקנה

�קשה�על�הקרא�דמחלק�ביניהםהד ואם�את�שדה�מקנתו�אשר�לא�"דכתיב�,

�אחוזתומ �שדה �וגו" �כב(' �כז �)ויקרא �ביניהם, �חילוק �דאין �השתא �תנינן ,�הא

 .�בלבדלענין�החומש�חלוקים�ד,�וקאמר,�חילוק�ביניהםהמשום�הכי�בעי�מה�

��

 א"דף�יד�ע

�.'מילתא�אגב�אורחיה�קמשמע�לן�כדרב�יהודה�דאמר�אסור�לאדם�וכו',�גמ)�א

�וכו"�משום�דאסור"דלא�קאמר��,א"בהגהות�הגרכתב� משום�דהקושיא�לא�',

 .אף�בעובד�כוכבים�אלא�פריך�דליתני�סתם�מתניתיןיתני�בהיתה�דנ

�גמ)�ב ��.שם', �הגרמהקשה �סאלאוויציק�ד"בשיעורי �האיסור�, �כל דבפשטות

�מסוים �גוי �על �הוא�לומר �כוכבים�", �זהכמה�נאה�עובד �משמע" �לשון�ותוכן

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

�הוא ,� �אמר �נאהבכללודאלא �גוי �דיש �ת �הקודמת[, �באות �ועיין ולכאורה�].

אשכחן�בכמה�הא�ד,�באומר�בכללות�שיש�גוי�נאה�נמיהאיסור�ד�ליכא�למימר

� �חכמים �דשבחו �כוכביםמקומות �עובדי ,� �:)ח(�בברכותכמו �את�, �אני אוהב

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

�זיעל �ו �מצוות' �איס, �דליכא �תחנם"ור �[לא �כמו��דמהא" �איסורא �האי נפקא

� �ד"רששהביא �אורחיה"י �אגב �מילתא �]ה ,� �חכמיםוכל �ששבחום קיבלו��אלו

 .ששבחו�חכמים�המקומותכל�כן�לאך�דוחק�להעמיד�,�תמצוו'�עליהם�ז

איידי�דקבעי�למיתני�סיפא�שדה�אחוזה�דבישראל�קמיירי�בכנענים�',�גמ[�)�ג

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

�דין�שדה�אחוזה�אאל,�דשדה�אחוזה�אינה�נוהגת�בשל�עובדי�כוכבים ,�קתני

 ].דאנן�ידעינן�דאינה�נוהגת�בעובדי�כוכבים

�,ה�נותן"י�ד"רשפירש��.זרע�חומר�שעורים�בחמישים�שקל�כסף�נותן,�'ינמת)�ד

ויש��,מת�שוה�הרבהדאם�בא�,השפת�אמת�הקשה.�בין�בעלים�בין�אדם�אחר

דבשלמא�הבעלים�זכתה�להם�תורה�,�אמאי�לא�יוכל,�אחר�שרוצה�לתת�שויו

�מעט�בין�שיעורא�האיב �בין �רב �לאחר, �אשכחן�אבל �לא .� �דתנן �לקמןוהא

לא�קאי�אלא�אהא�דצריך�ליתן�כל�הפדיון�,�כל�אדם'�אחד�הבעלים�וא,�.)כה(

דד�דמצ�,)א"ד�מערכין�ה"פ(בצפנת�פענח�ועיין�.�כאחת�ולא�מידי�שנה�בשנה

�נ �דדין �לומר '� �הכתוב �גזירת �היינו �כסף �שוויהשקל �שהוא �אפשר�. �זה ולפי

ובמה�.�הוא�לכל�אדםהרי�,�ליישב�דכיון�דכך�גזרה�התורה�בשויותהלכאורה�

�בשום�דוכתא �כן �שהקשה�דלא�תנן �כז(�דלקמן�,העולת�אברהםכתב�, ,�תנן.)

� �בזמן �שדהו �את �נוהגהמקדיש �היובל �ראשון�שאין �פתח �את �לו ,�אומרים

�היינוו �יותר, �יתן �דהוא �משום �שהי, �דבזמן �נפקוומשמע �ליכא �נוהג ,�תאובל

 .אותו�שווידכולם�יתנו�

ד�"פ(�ם"הרמבוכן�כתב�.�בין�בעלים�בין�אדם�אחר�,ד"בתוה,�ה�נותן"י�ד"רש)�ה

�ה �ד"מערכין .(� �אמתוהקשה �בפרדי�,השפת �קופצים �הרבה �יש ות�סדאם

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

מצוה�שנה�(�במנחת�חינוךועיין�.�כולם�באותו�שיעור�מה�יעשו�אבל�אם,�יזכה

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

 .ודאי�דנותנים�לו,�השיעור�הקצוב

�גמ)�ו �ו', �רב�הונא�הקדיש�שדה�מליאה�אילנות �כואמר קסבר�מקדיש�בעין�'

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

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

�מליאה�אילנות �שלא�פירש, �פי �על �אף �הקדיש�גם�את�האילנות�שכל�, הרי

�מקדיש �יפה �בעין �המקדיש �דו. �משמעאף �דבריולכאורה �ות �דאמר�, דלמאן

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

�אותןאלא�דפודה�,�י�האילנותשקד�נמי,�דאי�בעין�רעה�מקדיש,�י"כרש�דכוונתו

�הקרקע �אגב .� �הגרמוהקשה �סאלאוויציק�ד"בשיעורי ,� �דבברייתא מע�שמלא

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

 .המורכב�וסדן�השקמה

,�ד�סאלאוויציק"שיעורי�הגרמבהקשה�.�עיין�באות�הקודמת�,שםי�"רשו',�גמ)�ז

� �ענין �השדה�מה �רעהמה�שהבעלים�הקדישו �בעין ,� שהוא�[למכירת�הגיזבר

ם�הא�לאחר�שהקדישם�הבעלי,�ור�האילנות�אגב�הקרקעימכש�,]ענין�הפדיון

 .ויכול�הגזבר�למכור�כרצונו,�של�ההקדש�נעשה�הכל

�גמ)�ח �רב�הונא�מקדיש', �יפה�מקדיש�איתי�אלמא�קסבר �נחמן�בבעין יה�רב

��.'וכו �שבערכיןהקשה ��,ההפלאה �רבי �הא �להדיא �סבר �בתראעקיבא �בבבא

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

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

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

 .�אגב�הקרקע�אבל�לא�אמרינן�דנתכוין�שלא�יפדה�האילנות,�האילנות

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

פודה�וחוזר�דתא�נמי�ידהא�דלא�משני�אפירכא�קמי,�)אות�י(�בצתוקטה�מיבש

מדקתני�,�ון�שיש�לוא�לפרש�כל�הפדיידאת,�משום�דמשמע�במתניתין,�ופודה

�ולהחמיר �להקל �שבערכיןוב. �לבאר�הפלאה �דאתא��,הוסיף �למימר דליכא

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

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

�שבה �האילנות �מצד �משני. �מקום �ומכל �ט, �חשיבא �נמי �גופה ,�פידהקרקע

 .יסות�חשוביםדמדראויה�לפר

יעות�איירי�דאילו�טוהנך�אילנות�בנ�',ה�הקדיש�שלשה�אילנות�וכו"ד'�תוס)�י

�בג �גדולים �סגי' �סאה �לבית �אילנות �והיינו. ,� �בתראבבכדאיתא ,�:)כו(�בא

ביאר�,�וטעמא.�ושיעורם�שלשה�לבית�סאה,�דבעצים�שהם�זקנים�יונקים�טפי

�"הרשב �לז(�שםם �מישרא"ד:) �האי �ה �ביחד�שדר, �הרבה �לנוטען �האילנות ך

וכשהם�גדלים�מפזרין�אותן�לפי�הצורך�שיגדלו�יותר�ומשום�הכי�בנטיעות�הם�

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

 .�שלשה

�בג�,ד"בא)�יא �גדולים �דאילו '� �סאהאילנות �הזבח�.סגי�לבית רס�ג�הברכת

 .לבית�כוראילנות�'�הם�בגירבדב

.�י�דיש�חילוק�בין�מוכר�למקדיש"ואומר�ר�,ד"בתוה,�ה�פחות�מכאן"ד'�תוס)�יב

�,דמקדיש�מקנה�להקדש�את�גוף�הקרקע�,ד�סאלאוויציק"שיעורי�הגרמבביאר�

את�גוף��וכן�בחזקה�שבא�לקנות,�בהאי�שיעורא�איכא�קנין�בגוף�הקרקע�ודוקא

�הקרקע �ה, �עד�אבל �בקרקע �להשתמש �פירות �קנין �אלא �שאינו �שדה מוכר
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 .וסגי�בפחות,�א�בעינן�קנין�גמור�בגוף�הקרקעל�,היובל

��

 ב"דף�יד�ע

שני�תבואות�א�מספר�שנים�מאי�טעמ'�מכר�טרשין�נגאלין�פחות�מב',�גמ[)�יג

��.בעינן �להסתפקלכאורה �המכירה�ש�בגוונא�,יש �אחר �השדה השביחה

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

� �ונעשית �ונתקלקלה �המכירה�,טרשיןתבואה �שעת �בתר �אזלינן �אי וצריך�,

 .]עיון

רחמנא�לא�גאלן�חוזרת��שנים�שני�תבואות�אמר'�נגאלין�פחות�מב',�גמ[)�יד

הא�דדרשינן�ד,�לכאורה�נראה�לבאר�.לבעלים�ביובל�מאי�טעמא�ושב�לאחוזתו

�בל �תוך �גאולה �איסור �שנים' �ד, �תבואות"קרא �"שני �קרא�,דיובל�ואחזרה,

�"תווזשב�לאחו"ד �איפכאולא�, �משום�דגאולה�תוך�ב. '� �לקמןשנים�נפקא�לן

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

�שנים �ב, �כתיבא �דיובל �לאחוזתו"קרא�דוחזרה �"ושב �אילנות. �גבי �להלן .�וכן

 ..)]נ.י.א(

�מג)�טו �אי', �וכומכר �לנות �לב' �חוזרין �אין �גאלן �ושב�לעלא �דכתיב �ביובל ים

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

שנים�לגאול�בעל�כרחו�של�לוקח�כדין�שדה�'�ממעטינן�נמי�דאין�יכול�אחר�ב

 ".ושב�לאחוזתו"דהא�נמי�נפקא�לן�מ,�אחוזה

אות�(�טה�מקובצתיהש.�ארעייהו�וליקדשו�אגב�ארעייהו�וליפרקו�אגב',�גמ)�טז

�ה�ליפרקו"י�בד"רשוכן�נראה�שגרס�".�אגב�ארעייהו�ולהדרו�לבעלים"�,רסג)�יב

דלהדרו�ריך�דלא�פ,�י�משמע"רשבד�,ההפלאה�שבערכין�והעיר�.ארעייהו�אגב

].�ודלא�כפשיטות�דפריך�אתרוייהו�אמקדיש�ואמוכר.�[,אלא�אמכירהלבעלים�

�')עמוד�א(�לעילמשום�דרב�הונא�אמר�,�דפריך�אמקדישי�"רשומה�שלא�פירש�

אמנם�.�מא�לן�דפליג�עליה�רב�פפאיומאן�ל,�דפודה�את�האילנות�בפני�עצמן

,�דלא�קיימא�לן�כרב�הונא,�הוכיח�מכאן)�ו"ד�מערכין�הט"פ(�ד"הראבד�הביא

�הכי �פפא �לרב �מדפריך �בתראה, �דהוא �הרמב�מנםא. �"בדעת לומר��ישם

�רש �י"כפירוש �חשבוה. �הוסיף�מעשה ��דאף, �נגרוס �אגב"אם �וליפרקיה

�"ארעייהו �שיא�גם�ממקדישוונימא�דהק, �דלא�כרב��הכרח�אין, לפרש�דהיינו

דבדברי�רב�פפא�,�דנקדוש�נמי�מקום�מושב�האילן,�מקשהכוונת�האלא�,�הונא

�משמע �קדיד, �לא �האילן �כללמקום �ש �הו, �כרב �נאוהיינו �דכשיפדה, יפדה�,

�מפרש�כפשוטוהרבינו�גרשום�אבל�.�ן�והקרקע�נמי�בפני�עצמההאילנות�בשויי

נמי�"�ליפרקו�אגב�ארעייהו"שנא�יול�.דיפדו�יחד�עם�הקרקע,�פריךנמי�אפדיון�ד

� �הכימשמע �עוד. �ביאר �שבערכין �ובהפלאה �פפא�, �רב �בדברי �הבין דהמקשן

�דלא�כרב�הונאו.�[דנפדה�אגב�האילן,�ך�לפדותודקדוש�מקום�האילן�ואין�צרי

דטפי�הוה�ליה�לפדות�האילן�אגב�הקרקע�,�אלא�דפריך]�דפודה�וחוזר�ופודה

�ולא�איפכא �ומשני, �לי, �מקום�האילנותדלא�סבירא �דיקדשו �ה�כלל ומשום�,

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

 .הבאהועיין�באות�.�כרב�הונא,�ופודהוחוזר�

שיא�זו�אברייתא�והקשו�ק,�קני�ליה�ה"ד�.)לח(�בבא�בתרא'�בתוס.�שם',�גמ)�יז

�א(�דלעיל �)עמוד �דקתני, �עצמן, �בפני �האילנות �הקדיש �שאם �אפוד, ת�ה

�בשוייהן �האילנות ,� �לא �הקרקעואמאי �אגב �[פודם �כפשוטהווהק. �שיא ולא�,

�הקודמת�כמו �באות �רש�שנתבאר �י"בדעת �ותירצו]. �שמעוןד, �כרבי ,�אתיא

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

,�ומקדיש�הקרקע�אגב�האילן,�ן�יפה�מקדישידסברי�מקדיש�בע,�לנהרדעי�פריך

 .דגם�יפדה�אגב�האילן,�הכי�פריך�םמשו�ודוקא

�גמ)�יח �טענה', �מחמת �בבא �עלה �איתמר �מי ��.לאו �קדשיםכתב �הצאן דהא�,

,�מסקינן�הכי�בנהרדעיד�.)חל�בבבא�בתרא(סוגיא�היינו�משום�ה,�דמשני�הכי

�אל �יבא�דאמתאבל �הכא�לתרץ, �מצי ,]� �של �דהקושיא�ממוכר"רשלדרכו ,�]י

והא�דאין�חוזרים�לבעלים�ביובל�,�דרב�פפא�נמי�סבר�דקדוש�נמי�מקום�האילן

אמר�"�ושב�לאחוזתו"דכתיב�,�הוא�משום�דקרא�אשכח�ודריש,�ארעייהו�אגב

�אילנות �ולא �רחמנא �ממקדיש. �הקושיא �על �וכן ,]� �הבנת ד�"פ(�ד"הראבלפי

�הט �ו"מערכין �באות) �שנתבאר �]טז�כמו �לתרץא, �פשר �כרב�, �סבר �פפא דרב

�(הונא� �)עמוד�אדלעיל �יפה�דמקדיש�בעין, �לפדות�האילנות�אגב�ו, �יכול אין

�ארעייהו �על�בכך�ו. �דפסק�כרב�הונא�)שם(�ם"הרמבמיושבת�קושיתו ם�ומש,

 .אלא�דהאמת�דסוגיא�דהתם�נקט�,דבאמת�אפשר�לתרץ�כך

מנין�דמיו��,ל�מכסת"תה�"ד י"ופירש�רש�.'במכסת�מה�בא�ללמוד�וכו',�גמ[)�יט

�שויין �עיוןו�.דהיינו �לכאורה�צריך �בכל�הסוגיא�, רבי��עביד�מאידלא�מבואר

 ].אליעזר�בהאי�קרא

�גמ)�כ �גזירה', �להו �אית �לחומשש�רבנן �ליה �ומפקין טה�יהש�הקשה�.וה

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

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

 .אות�הבאהועיין�ב".�מכסת"דטפי�הוה�ליה�לומר�דדרשי�לה�מ,�חשב

אמאי��,אם�כן�,המוצל�מאשהקשה��.או�דלמא�לית�להו�גזירה�שוה',�גמ)�כא

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

,�מכל�מקום�הוה�אמינא�שוין�הם�,שוה�לומר�שיפדה�בחמשים�דליכא�גזירה

�חומש �דמוסיף �לענין �אחוזה �משדה �מקנה �לשדה �ונילפיה �הכי�, ומשום

�"מכסת"ריך�איצט �לומר�דיש�חילוק�בינייהו, �חד�מחבריה�לשום�, ולא�ילפינן

 .דבר

�גמ)�כב דלמא�הא�מתניתא��,המוצל�מאשהקשה��.'תניא�כוותיה�דרבא�וכו',

�אליעזר�דליכא�חומש�ב �שדה�מקנהאתיא�כרבי �קרא�, ואתא�למימר�דמהאי

�)]אות�יז(�טה�מקובצתיהשוכמו�שביאר�[ף�ייל ועיין��.יהאבל�לרבנן�אינה�רא,

,�מכסת",�דהוסיף�בגירסת�הברייתא�דגרסינן�ברישא�,)אות�כ(�יטה�מקובצתבש

 .א�כרבנןויואם�כן�הו,�"אין�מכסת�אלא�דמים

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

ואם�כן�היכי�גמרינן�,�קצוברי�השיעור�ה,�חומש�בערכיןשייך�מה�,�השפת�אמת

 .י�סבר�דדנים�אפשר�משאי�אפשרדאול,�וכתב.�מהתם�לשדה�מקנה

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

� �מאשכתבו �והמוצל �שלמה �אמסקנא�,העולת �קאי �דקושייתם ,�דאמרינן,

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

� �טו(�לקמן'�בתוסועיין והוא�המשך�דבריהם��',בין�וכוה�הוו�להו�שני�כתו"ד.)

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

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

אות��לקמן�עוד�ועיין.�שייתם�דהתםוקאי�אק,�והתירוץ�שכתבו�אחר�כך.�דהכא

 .כח

�שה�חשבהמעכתב��.המית�בן�חורין�נותן�שויו',�מתני)�כה בפשטות�הלשון�ד,

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

בינו�דר�מנם�הביאא].�בין�עבד�נאה�בין�עבד�כעור�משמע�דאעבד�קאי�,כדקתני

שפיר��יאתד,�המעשה�חשב�וכתב.�בדמי�מזיק�נמידאפשר�לפרשו�,�כתב�גרשום

�טפי �עקיבלאו�הדחק�'גמדה, �כרבי �מתניתין �ליה��,אקמי �סבירא �עקיבא ורבי

 .דמי�מזיק,�)פרשת�משפטים�פרק�י(�במכילתא

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

�ט"יו'�התוסוהעיר�.�'פחה�וכובשדשמין�:)�מ(�בכתובות�'גממה�,ה�פגם"י�ד"ברש

עולת�ה�ביארו.�אמאי�לא�מפרש�במתניתין�נמי�שיעור�הפגם,�)ד"ג�מ"ערכין�פ(

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

�,אשה�חשובה�אינה�נפסדת�בפגמהוכי�,�הקשו�ה�כמה�אדם"ד)�שם(�בכתובות

בענין�,�שהיא�מהדכל�אשה�שמין�לפי�,�ותירצו.�לעבדאלא�שוה�שפחה�הניסת�

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

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

�אפגם ,� �דאם�המתביישת �חשובהיותר �גדול, �יותר�פגמה �ישראל. �והתפארת

�כג( �אות �שם �כתב) �הפג, �שומת �נמי �שפיר �םדמבאר �למנוול�, �נבעלה דאם

דיש�,�כךכל��תואר�לא�נפגמו�דמיה�תואם�היא�יפ,�שחין�נפגמה�יותר�ומוכה

 .אף�דנפגמה�קצת�על�ידי�בעילה,�לעבדו�טפי�בזה�נחת�רוח

�תוס)�כז �'יש�תימה�קצת�וכו�,ה�יאמרו"ד' .� �טה�מקובצת�בכתובותיהשותירץ

�.)מ( �זירא�דקאמר�, �בעל�בת�מלכים"דרבי �וכו"�יאמרו ברי�דלדחושש��היינו',

על�כרחך�דנותן�בושת�,�ומשום�הכי[�,שיאמרו�משפט�מעוקל�הוא�זה�,העולם

�החמישים �מן �]לבד �ק, �ליהואביי �מהדר �בעבד, �דחזינן �תורה�, �חששה דלא

שהוא�דבר�הנראה�ומתמיהין�העולם�,�"בת�מלכים"ולהכי�נקט�.�לדברי�העולם

.�כך�ואינם�מתמיהין�כל,�אבל�היוחסין�אינו�ניכר�כלפי�חוץ�לעיני�העולם,�עליו

�אבייאומ �ליה �דמהדר �י �היינו, �ל, �תורה �חששה �דלא ,�העולם�דברידחזינן

�"בת�מלכים"ת�דודאי�מעל,�א"בהגהות�הגררץ�יעוד�ת.�י�גבי�עבדככדחזינן�ה

�והא,�דמלך�קודם�לכהן�גדול.)�יג(�בהוריות�יתאמדא�,"כהונה"עדיפא�ממעלת�

� �נקט ��,"גדולה�שבכהונה"דבמתניתין �קנס �לענין �איירי וחזינן��,בתולהדהתם

�מבעולה�בשיעור�כתובתהדבתולה�חמורה� �הוא�מאתייםש, �ו, כהנת�תנן�גבי
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ו 

�.)יב(�בכתובות �דד, �כתובתה �זוז' �מאות �גדולה�, �במתניתין �נקט �הכי משום

 .שבכהונה

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

עיין�.�ושמא�הכא�דכתיב�והעריך�גבי�מקדיש�בית�כמאן�דכתיב�יחשב�,ד"בתוה

מה�יענו��,ש"הרשוהקשה�.�באות�כד:)�יד(�לעילביאור�דבריהם�במה�שכתבנו�

 .ועיין�באות�הבאה.�לא�זה�ולא�זה�מעשר�דלא�כתיב�ביהלענין�

מה�,�ש"הרשהקשה�.�'או�שמא�יש�לומר�משום�דכתיב�קודש�וכו�,ד"בסוה)�כט

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

�לעיל �:)יד(�שלמה �וטמאה, �בהמה�טהורה �נקט �דבכדי �תירוצוו, משום��עיקר

 .מעשר

��

 א"דף�טו�ע

�מה,�:)מ(�טה�מקובצת�בכתובותיהשהקשה�.�'ו�באו�עליה�שנים�וכואיל',�גמ)�א

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

הכי�ד,�ותירץ.�ומאי�סלקא�דעתיה�השתא�,ודחאו�אביי�,הדיוטות�לבת�מלכים

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

הלכך�יש�לנו�לחלק�נמי�בין�שלימה�לפגומה�שנבעלה�,�לה�לית�לה�קנסדבעו

אלמא�,�שמע�מינה�דחלוקים�לענין�בושת�ופגם,�והיכן�יש�חילוק,�שלא�כדרכה

�ב �החמישיםודאיכא �מן �לבד �ופגם �מקמייתא�,שת �עדיפא �והא �דעל�, דחזינן

� �מינה �ושמע �ביניהם �חילוק �יש �פגםדכרחך �איכא �תירץ. �עוד דבשינויא�,

�החילוק�אלא�מחמת�משפחתם�ולא�דבושת�ד בת�מלכים�ובת�הדיוטות�אין

�עצמם �מחמת �בשינ, �הואבל �דהכא �בגופהיא �חילוק �ליה�, �פריך �מקום ומכל

 .ףגויש�לחלק�בגריעות�הדבעבד�נמי�,�אביי

אם�כן�מה��,:)יד(�ז�לעיל"בחידושי�הגריהקשה��.םיהנאת�שכיבה�חמיש',�גמ)�ב

��שייך �במתניתין �)שם(לחלק �שבכהו, �גדולה �לקטנהבין �נה הנאת��הרי,

 .�שויא�בכולהו,�]משלם�חמישים�בגינהד[שכיבה�ה

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

בשטה�עיין�המשך�הגירסא�.�'שלימה�דעלמא�נמי�לא�יהיב�אלא�חמישים�וכו

דכונתו�,�י"יישב�הדיוק�מרש:)�מ(�טה�מקובצת�בכתובותיובש).�אות�י(�מקובצת

אינו�,�בעל�כדרכה�דאילו�אותו�שלא,�מה�משום�בעילת�הראשוןיהגדיל�התל

דאין�משלמים�יותר�מהשני��,דבעל�כדרכה�,כמו�אחר�דבעלמא,�כל�כך�תימה

�פגומה �דבעל �שני. �באו �אילו �נמי �דאמרינן �וכוהוהא �כדרכה �אחד �ולא�,'ם

.�כדרכה�כיון�דהשני�נמי�חייב�בשלא�כדרכה�אמרינן�כגון�שבאו�שניהם�שלא

קשה�נמי�לדברי��,ולדבריו,�ד"לדברי�עצמם�להלן�בסוה'�מו�שהקשו�התוסוכ[

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

�הקנס� �מן �לו �פגומהמפחיתין �ואף�שהוא�בעל �לא�, �שלימהוהראשון אמנם�.

,�ם�נמי�קאי�כוותיה"שהרי�הרמב�,י"שר�ןדאין�אנו�צריכין�לדחוק�בלשו�,כתב

 .ועיין�באות�הבאה�.משמו'�כדהביאו�תוס�,י�גופיה�נמי�סבר�כן�להדיא"ורש

�'ואינו�כן�דהא�איתא�וכו�,ד"בתוה)�ד �מ(�טה�מקובצת�בכתובותיהש. ,�תירץ:)

�אלא�בהעראה �בביאה�שלא�כדרכה�איירי �בירושלמיוכדאיתא��,דהתם�לאו

 �.ולא�נעשית�בעולה,�קנסמשום�הכי�חייב�,�ויא�כביאה�גמורהוה)�ג"פ�כתובות(

ה�נמצא�"י�ד"רשפירש��.נמצא�האומר�בפיו�חמור�מן�העושה�מעשה',�תנימ)�ה

בהגהות�והקשה�.�דהאונס�ומפתה�אינו�נותן�אלא�חמישים�,האומר�בפיו�חמור

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

�ופגם �בושת �ליכא �רע �שם �ותירץ]. �והמתביישודכי, �המבייש �לפי �דהכל ,�ן

ודלא�כרבי�עקיבא�,�מאה�כסףפעמים�דאינו�מגיע�לשיעור�,�:)יד(�לעיל�כדתנן

יותר�ממאה�יהיה�ולעולם�,�דכל�ישראל�בני�מלכים:)�צ(�בבבא�קמאדאית�ליה�

 .כסף

דמוציא�שם�רע�נותן�,�ה�נמצא�האומר�בפיו�חמור"י�ד"רשפירש�.�שם',�מתני)�ו

�חמישים �הבתולה �את �ואונס �כסף �מאה .� �שלמהוהקשה �דמו��,העולת דלא

�להדדי �הי, �רע �שם �שנתארסהידמוציא �לאחר �דזינתה �שאומר �את��,נו ואנס

לא�היה��ינתה�פנויהזש�רע�על�א�שםימוצה�ו�הילואי,�הבתולה�בפנויה�איירי

�דקתני"�מורח"�מאיו�,נותן�מאה�כסף ,�י�היה�מפרש"דלולי�פירוש�רש,�וכתב.

�דבמוציא�שם�רע�לוקה�ומשלם�,חומרא�היאדה �שיש, �מעשה�אין��ובלאו בו

 :).ד(�במכותכדאיתא�,�םלקה�ומשלו

כול�אינו�יכול�להוציא�כבי'�חנינא�בר�פפא�וכו'�ממאי�דלמא�משום�דר',�גמ)�ז

�משם �כליו �ה. �קדשים �מקשיםצאן �דיש �הביא �לגמד, �הווי '� כן�להקשות

��,מתניתיןא �הרעשלא�נ"דתנן �"חתם�גזר�דינם�אלא�על�לשון ודלמא�משום�,

� �על �הואדדברו �ברוך �הקדוש �וכתב. �הו, �אדשיבוש ,� �דיברו �הרע ל�כדלשון

)�שם(�י"רשופירש�,�)במדבר�יד�ו(�"ל�העדהוישובו�וילינו�כ"כדכתיב�[�,העדה

לא��"חזק�הוא�ממנו"ודיבור�ד].�שהרעימו�עליו�את�כל�העדה�בהוצאת�דיבה

�המרגל �אלא �יםדיברו ,� �לא(כדכתיב �יג �"במדבר �עמו�והאנשים) �עלו �אשר

למות��העדה�דכל�ם�גזר�דיןחתהוכיחה�מהא�דנ�ומתניתין�שפיר�,"'וגו�אמרו

 .חק�נתןועיין�עוד�.�יםלוהכא�מעונש�המרג,�במדבר

�גמ)�ח �שםוהמ', �עצים�ציא �על �ואבנים�רע �ביאור. �צריך �לכאורה �שי, �ךימה

חלק�א�כלל�ה�(�ובחפץ�חיים.�ם�ואבניםציע�הרע�או�הוצאת�שם�רע�על�לשון

�,עומשמ.�י�חבירובה�על�חפצילהוציא�ד�דאסור�,היראים�הביא�בשם)�סעיף�ז

.�ןהצער�לבעלי�שיביא�היזק�או�פןובא,�חפצים�בר�עלדל�דאסור,�לומר�דרצה

ירצו��אעל�ארץ�ישראל�רצו�לגרום�בזה�שלנמי�יש�לומר�דעל�ידי�שדברו��והכא

�אליה�ישראל�ליכנס �וכביכול, �היזק�וצער�לב, �עליההוי הקדוש�ברוך�שהוא�,

 .הוא

�גמ[)�ט �וכו', �מרי �כדרבה�בר �י' �על �וכווימרו �'ם �תהי"ברש. �ז(�ליםי �קו כתב�)

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

ולכאורה�.�אבל�לא�קודם�לכן,�האמינו�משראו�את�מצרים�מת�על�שפת�הים

�קשה �ד, �קרא �האי �מייתי �לא �אמאי �כן �תורהאם �דכתובים, �מקרא .�ומייתי

 ..)]נ.י.א(

אמר�,�דבמלחמת�סיסרא,�איתא:)�קיח(�ובפסחים.�נחל�קישון�יהיה�ערב',�גמ)�י

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

 .והשליכן�לים

��

 ב"דף�טו�ע

שער�(�השערי�תשובהכתב��.כל�המספר�לשון�הרע�כאילו�כפר�בעיקר',�גמ)�יא

על�,�ריוסבב�וגורם�נזק�גדול�ורעה�רבה�לחבשהוא�מ�יינו�משוםהד)�ג�אות�ר

�דבורו �ידי ,� �יתכן �משחולא �אדם�כלי �שיועיל�ישיכין �ממות�מבלי �מר �ונזק ת

�ממון �וריוח �תועלת �בזה �לעצמו �י, �לכד �אם �נפשובלתי �את �צרו �עול�, ופרק

�מעליו �שמים .� �ביאר �(עוד �)ארבאות �ב, �שאומר �לבולפי �ברשותו, ,�ששפתיו

אין�לו�לכלוא��כי,�וגמר�בדעתו,�שליט�על�לשונו�והוא,�מפני�שאין�בהם�מעשה

כי�האיברים�אינם�ברשותו�,�ולא�ידע,�ר�העולה�על�רוחואת�רוח�שפתיו�מלדב

�ב �הםלחטוא �לומר�ולא, �לבו �על �שם �תנועותיו�דהאלוקים, �כל �את �לו ,�נתן

�רצונו �לעשות �כולן �ומשעבדות �בשאר�, �החוטאים �הרשעים �כשאר ואינו

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

שכתב�עוד�בשם�)�שער�הזכירה�פרק�ד(�ירת�הלשוןבשמועיין�.�ויצרם�המתגבר

�ספרי�יראים ,�כל�בכל�צדדיומסת�הוא,�שמי�שרוצה�לדבר�לשון�הרע,�דידוע,

 .ועושה�עין�של�מעלה�כאילו�אינה�רואה,�אולי�עומד�שם�האיש�ההוא

דברים�(�על�התורה�ן"הרמב.�כל�המספר�לשון�הרע�נגעים�באין�עליו',�גמ)�יב

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

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

בפתיחה�לאוין�ג�בבאר�מים�(�החפץ�חייםב�וכת).�קתי�פרשה�א�ב�גובח(�כהנים

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

�אצל�עשה ,]� �עשה�הזכור�את�אשר�"דהיינו �(אלוקיך�למרים' �])שם�ח" �הווי,

אפשר�דהכי�,�דהוא�לאו,�בהרתו�אתיכיון�דעיקר�קרא�לקוצץ�,�לאו�ולא�עשה

�הרע �לשון �ענין �לאו�נמי �בכלל �נכנס �נמי �שם. �כתב �עוד �נמידהו, אזהרה��וי

שנענש�,�מדואג,�ועוד.).�טז(�לקמןכדאיתא�,�נגעים�באים�דאף�עליה,�לרכילות

�בצרעת .� �"הרמבאבל �"פ(ם �הז �א"מדעות ��,כתב) �הרע �דלשון �נפיקדאזהרה

�.)מו(�בכתובותועיין�[).�ויקרא�יט�טז"�(ךבעמך�רכיל�ללא�ת"קרא�דמ דמיניה�,

�רע �שם �למוציא �אזהרה �לן �נפקא .[� �חיים �וכו(והחפץ �א �'שם �ל) '�בהביא

 .הלאוין

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

דנגעים�,�ואמר�שהוא�אפילו�במספר�אמת�,רעשון�האיירי�במספר�לתחילה�ד

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

�חבירו �על �שקר �האומר �דהיינו .� �דברוביאר �ב(�ההעמק �יג �)ויקרא דעיקר�,

�כפרה�שבצרעתה �ושילוח�חוץ�, �ופרימה �פריעה �כגון �מצורע �דיני הוא�מנהג

�והביא[�,למחנה �כת, �אבל�ומוחרם�ג"הבהב�שכן �]לענין �הרע�, והמספר�לשון

,�כפרה�על�דיבור�לשון�הרעה�שהיא�,שנגעים�באין�עליו,�עונשו,�על�דבר�אמת

 

 ïéëøò úëñî óãéã –  óãåè  

â  èáù– ã  èáùòùúä"á 



ז 

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

 .המצורע�דיני�הנהגתדמפרש�,�"זאת�תהיה�תורת�המצורע"אמר�הכא�

�גמ)�יד �וכו', �המספר �כל '� �הואאומר �ג�הקדוש�ברוך �של �עליו�ילשר �אני הנם

דלא�מצינו�לשון�,�ון�זהומה�שנשתנה�ע.�מלמעלה�ואתה�עליו�מלמטה�נדוננו

�בשמירת�הלשוןוהובא�,�)פרק�יח(�בתנא�דברי�אליהומבואר�,�זה�בכל�העונות

�)שער�הזכירה�פרק�ט( שאין�לה�יכולת�,�הקדוש�ברוך�הואהנם�אומרת�לידג,

��,לפרוע�מהם�די �להםהמגיע�העונש�כפי �יכול�ליתן�, �כל�העולם�אין ואפילו

אלא�שגר�בו�,�דבעל�לשון�הרע�חטא�מן�הארץ�עד�לרקיע,�להם�די�פורענותם

 .חציך�מלמעלה�תחלה�ואחר�כך�יקבל�ממני�גחלי�רתמים

פירש��.'וכו�הקדוש�ברוך�הואואין�גבור�אלא�'�ואין�חץ�אלא�לשון�וכו',�גמ)�טו

,�הוא�לשון"�חצי"לפרש�הפסוק�דדלפי�הדרש�אין�)�חידושי�אגדות(�א"המהרש

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

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

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

דהשתא�,�כתב�והחק�נתן".�חץ"משום�דנקט�ליה�בלשון�'�ודרשת�הגמ,�מוחלט

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

 .�תמיםנפרע�ממנו�עם�גחלי�ר�הקדוש�ברוך�הואא�שהו,�"גבור"

�גמ)�טז �סיפר�אין�לו�תקנה�שכבר�כרתו�דוד�וכו', �יכרת�ה' כל�שפתי�חלקות�'

אין�לך��ריה,�)ט"חלק�א�כלל�ד�באר�מים�חיים�סקמ(�חיים�פץהח�הקשה�.'וכו

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

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

�זה �עוון �על �לעבור �שמפקיר�עצמו �עלה��ראיה�מקראהו[, "�'יכרת�ה"דמייתי

דקחשיב�שם�)�ב"הז�מדעות�"פ(�ם"הרמבשכתב��כמו,�יירי�בהאי�גוונאמד',�וכו

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

רצה�את�שי�ואיך�אפשר,�מפני�שצריך�לפייס�את�כל�מי�שחטא�נגדו,�תשובה

 ).שער�ג�אות�רז(�בשערי�תשובה�שכתב�וכמ,�כךכולם�אחרי�שהורגל�ב

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

�ר"רבי�יוסף�ב(בהסכמה�לספר�חפץ�חיים�מדייני�וילנא�עיין��.'יעסוק�בתורה�וכו

�רפאל�ור דבעי�רב�יוסף�.)�אכ(�בסוטהמהא�דאיתא��,שהקשו�,)בצלאל�הכהן'

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

�העבירהצומ �"לא�מן �ואחי, �בתורהומקשה�רבא�מדואג �תופל�דעסקי אי�ואמ,

אצולי��בעידנא�דלא�עסיק�בה�אגוני�מגנא"אמר�רבא�ד�אלא,�עלייהו�לא�הגינה

�"צלאמ�לא �מ. �ה�איולפי �דעסק �הכא �מדאמרינן �לידי�תורה �יבוא �שלא ועיל

היאך�,�דאי�בעידנא�דעסיק�בה,�מע�דאף�בעידנא�דלא�עסיק�בהמש,�לשון�הרע

�ורכילות �הרע �לשון �ידבר �בתורה �המתגבר �פה �אדואו, �תו �תיקשי �כן ג�אם

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

דאמרינן�הכא�דעסק�התורה�מועיל�שלא�יבוא�לידי��יאמדעל�כרחך��,ווכתב

הרע�ורכילות�בכל�המקומות��לשון�הרע�היינו�דוקא�בעוסק�בדיני�איסורי�לשון

ה�לו�הית,�שאם�יעסוק�בהן�היטב,�זהירהדמצינו�שהחמירה�התורה�וה,�בתורה

�הרע�לעולם�גם�בעידנא�דלא�עסיק�בהיבאמת�שלא�יבוא�ל�תקנה �לשון ,�די

אמנם��.והשתא�אתי�שפיר�מדואג�דהוא�לא�עסיק�בתורת�לשון�הרע�ורכילות

�ד �עוסק�גם�בדינים�אלווחדכתבו �ק�למימר�שלא�היה�דואג ,� דגם��וכתבלכך

�העוסק�בם�אינו�מועיל�אלא�אם�מקבל�על�עצמו�בעת�לימודו�ועסקו�בהלכות

�,�לשמור�את�עצמו�מלעבור�עליהם,�האלו �).קו(�בסנהדריןאבל�בדואג�מצינו

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

 .ללמוד�על�מנת�לקיים,�לימודו

�גמ)�יח �עו', �מגדיל �הרע �לשון �המספר �וכל �כנגד לשון��.'וכו�עבירות�'גנות

בשמירת��תבכוכן�.�עבירות�'ותם�גותר�גדול�מאונו�יועד,�וניהי"�מגדיל�עוונות"

 .עוונות�'דעוונו�גדול�מג,�)רה�פרק�דישער�הזכ(�וןשלה

�גמ)�יט �תליתאי', ��.לשון �"רשעיין �ותוסי �ל"ד' �תליתאייה הביא��דועו�.שנא

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

��על�שיםדק�הצאןפירש� �מדרש�שוחר�טובפי �לששנעשה�ל, �ותמירש�'גון '�ב,

 .המים�תוהו�אמוד�שהקיפווע�,'כדמפרש�להלן�בגמ�ירותמש

.)�קסה(ם�בבבא�בתרא�"הרשב.�'וכו�כגון�דאמר�איכא�נורא�בי�פלניא',�גמ)�כ

�הרע�ה"ד �לשון �כתב�אבק �גוונא�דהיינו, �האי �א�כלל(�יםיוהחפץ�ח. ט��חלק

�ג�ה�לסעיף"בהגה �מהלכ"פ(�מהגהות�מיימוניהביא�) �)ב�אות�א"ת�דעות�הוז

 .הרע�גמור�הוא�לשוןהם�שדמשמע�מדברי,�ג"ומהסמ

מע�שמ.�דאיכא�בשרא�וכוורי'�וכואלא�דמפיק�בלישנא�בישא�דאמר�',�גמ)�כא

מפיק�ליה�ד�.ב"�בשרא�וכוורי�דאיכא"שמוסיף��.א�,דתרתי�בעינן�'גמה�ןושמל

שם�"�ראומ�דאם,�)ב�לק�א�כלל�ב�סעיףח(�םיבחפץ�חיוכן�כתב�.�שנא�בישאיבל

�ודג �"יםתמצא�אש�שמבשלים�שם�בשר �בא, �אמירתוופתלוי �ן ,�רוצה�שאם,

�שאין �בלשון �לחבירו�בו�מוציאו �פעמ�גנאי �עולה�שאין�םישבאמת �בו ון�גכ,

�אושמחזי �של �אכסניא �יםחרק �מ�לאב, �ובתנועותיויצואם �בקולו �או בגוונא�,

�שכונתוידמ �בסעודש�נכר �מרבה �מרעותהוא �תמיד�ת �הרע�לשון�הווי, וכן�.

�שמ �פלנ"ד�י"ברשמע �בי �נורא �ה �דדפייא �בסלקא �יןתערש �דעשיר�, דמשמע

ה�גלויי�מילתא�"בדב�עוד�תוכ,�אש�בבית�לבשל�תבשילין�שעה�מצוי�הוא�וכל

�בעלמא �בה, �אומרה �ואינו �ו�ןושלואיל �'וכהרע �שמעמ. �אמ, �ינןרדבמסקנא

�בישא�שנאיבל�ליה�דמפיק �משמע. �תוסה�ות�דבריוכן �כמו�ה�כל�מילתא"ד'

 .ות�הבאהאתבאר�בשי

.�'וכו�א�באפי�מרה�לית�בה�משום�לישנא�בישאכל�מילתא�דמיתאמר',�גמ)�כב

�אות�כב(�השיטה�מקובצת�בהגהת�ןיועי[�ה�כל�מילתא"ד�'בתוס�ןיעי �דקאי)

�מרה �אאפי �דכתבו] �פלנ�וקאדד, �בי �אמרה�מלמש�דאיכא�איבנורא �דלא ע

ביאר�)�ב"חלק�א�כלל�ב�באר�מים�חיים�סק(�ובחפץ�חיים.�נא�בישאישל�משום

�דבריהם �ב�כמו, �תמת�הקודואשנתבאר �איך, �ותנועותיווא�דתלוי �בקולו ,�מר

 .אות�הבאהב�ןיועי.�הטובן�ושלבודאי�אומרה�ב�בפניו�שאמרה�וןיוכ

ה�בפניו�ומסתמא�רמדהיה�או,�)חידושי�אגדות(�א"המהרשר�אבי�.שם',�גמ)�כג

�נמי�מדוהא��,ידלא�משתמע�לגנא�ןושלנזהר�לאומרו�ב יוסי�דלא��יברדמייתי

 .דמשתמע�לטוב�ןושמיד�אומר�בלהיה�תש,�חזר�לאחוריו�נמי�הכי�פירושו

�גמ)�כד ,'� �ליה �אמר �אביי �שכן �ולישנא�בישאדאיכא�כל �חוצפא �באות. �עיין

חלק�(�חפץ�חייםה�אריב',�קשה�אביי�כל�שכן�וכומוהא�ד.�כבהקודמת�ובאות�

�,.)לט(�עליות�דרבינו�יונה�בבא�בתרא�בשם)�ב"א�כלל�ב�בבאר�מים�חיים�סק

חוצפא��יופריך�דה�הכי�ומשום�,פניו�ממשירי�באומרה�בדאי,�דסלקא�דעתיה

לישנא�דמשתמע�דאי�דאומרה�בווב,�ניופדהיה�אומרה�ב�,נןיומסק,�הרע�ולשון

 .הכי�שרי�ומשום,�לטובה

ואיתא�נמי�במדרש�שהיה�הכהן�מקיפו�סביביו�,�ד"בתוה,�ה�אבנט"ד'�תוס)�כה

דיש�,�כתב)�אות�יא.�טז(לקמן��בשיטה�מקובצת.�לב�של�אדם�פעמים�כנגד'�ב

�במדרש �מק, �שהיה �"פעמים�ב"ל"יפו ,� �הלב �לב(נגד �לד) �גימטריה .�ב"היינו

��.דידן'�ואפשר�דכן�צריך�להגיה�בתוס

��

 א"דף�טז�ע

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

כתב�.�'וכו'�שהבעלים�אמרוה�בפני�ג,�אמרה�באפי�תלתאיתה�דמ"י�ד"רשכתב�

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

�רש �ש"שכתב �אמרוה"י �הבעלים �המ" �ספרהיינו �גנות, �שסיפר �וכגון ומותר�,

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

,�פי�תלתאאמתאמרה�בדה�"ד.)�לט(�ם�בבבא�בתרא"הרשבוכן�פירש�.�רכילות

,�או.�שנאמר�עליומהשלשה�לגלות�הגנות�שסיפר�אפילו�לאותו��דמותר�לאחד

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

משם�דמקפיד�,�דברהאסור�לגלות�,�ואם�היה�מספר�לאחד,�אנשים�לשלושה

,�אבל�כיון�דמספר�באפי�תלתא,�שלא�יתגלה�הדבר�ויכול�לבוא�נמי�לידי�היזק

,�י"לשון�רשטפי��מדוקדקדלפי�זה�,�וכתב.�יתגלה�הדבר�חזינן�דלא�קפיד�שלא

ובעליות�דרבינו�יונה�בבבא�).�[ו"שם�סקכ(וכן�כתב�עוד�,�"אמרוה�שהבעלים"

 .ועיין�באות�הבאה].�הפירושים'�הביא�ב.)�לט(בתרא�

�ה"ד:)�לט(�בבבא�בתרא'�התוסועוד�פירשו�.�ת�הקודמתואעיין�ב�.שם',�גמ)�ב

�)'הב(�ישאלישנא�ב�םולית�בה�מש �שלשה�איסור�לאותו�שמספר�בפני�דאין,

החפץ�וכתב�.�אמרתי�דבר�וחזרתי�לאחורי�דלא:)�טו�דלעיל(דרבי�יוסי��משום

,�כונתם�להתיר�בכל�גווני�דאין,�)ב"חיים�סק�ב�בבאר�מים�חלק�א�כלל(�חיים

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

,�]שם�הטעםעייין�[,�בנורא�בי�פלניא�לאא,�יוסיי�דרב�מרה�משום�הותר�באפי

�בדר �לא �הדין�,קנטור�ךאבל �תלתא�והוא �באפי �הוא, �טעמא �[דחד ובפרט�.

�של �גירסא �שם(לפנינו �אא) �תלתאפדקאי �י .� �כתב �יונה��בעליותוכן דרבינו

�בתרא �לט(�בבבא �הראשון.) �בפירושו �ועי. �חיין �(�םיבחפץ �ג"קסשם שביאר�)

 .בסוגיין�והשערי�תשובה)�ב"ז�מדעות�ה"פ(ם�"הרמבדעת�

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

�שלשהודסיפ �בפני �ר�שנאמר �א, �והלך בו��אין�םלאחרי�ומהשלשה�וסיפרחד

.�יותר�ותולון�להעביר�הקול�ולגויתכ�אשל�אוהו,�וכתב�עוד�.הרע�וןשל�משום

ל�לא�בא,�זה�א�במקרה�לדבר�בעניןשדוקא�אם�יב,�דהיינו,�הנהכסף�מש�ופירש

ביאר�)�כ"הפרק�ט�מהלכות�דעות�(�והיד�הקטנה�.תרוי�לגלות�הדבר�שיתכוון

�)ם"הרמב�ירדב( �דדוקא�אם�יבא�לספר�הדבר�בתוך�סיפור�דברים, �אל�לאב,

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

כל��לדרכו�שש,�יינוהד,�"'חברך�חברא�אית�ליה�וכו"ד,�ההיתר�הוא�כדמפרש

�אחד �עדשיזלכ, �לדבר �לו �הדברים�םמן �יתגלגלו �מגלה�ש�עד�חבירו הוא

בל�א�,רב�זו�הוא�יכול�להמשיך�זמןך�ובדר,�במקרה�ענינים�רבים�בדרך�סיפור

�יתגלה�הדבר�מהריהמתכו �לגלות�הרי �ן �פעולה�יות, �ידיופועל �ר�ממה�שעל

דאם�,�)ה�יףחלק�א�כלל�ב�סע(�החפץ�חיים�עוד�כתב.�חברא�אית�ליה�חברך

�אלוקים�אנשים�השלשה �יראי �מ�היו �הרע�וןשלשנזהרים �הזה, �ההיתר ,�אין

 .מפרסמים�הדתו�ליכא�שלש

על�בעל��ר"הדמיירי�בל,�).לטב�"ב(בעליות�דרבינו�יונה�עוד�ביאר�.�שם',�גמ)�ד

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

על�שלא�אמרו�[,�חשד�לחונףדאז�לא�נ,�ודוקא�אם�מספר�באפי�תלתא�מותר

 ,)ג"חלק�א�כלל�ב�בבאר�מים�חיים�סק(�בחפץ�חייםועיין�עוד�].�מתחילה�בפניו

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

רעהו�בקול�גדול�ולהכי��מברך�גבי�בסמוך�בפשטות�קאי�אהא�דאמרינן�.רעתו

�טובתו"ט�קנ �רעתו"ו" �יד(ף�בשבת�"הרי�בלא". �הר. �ף"ימדפי �,"בשבחו"רס�ג)

חלק�א�כלל�ט�(�החפץ�חייםוכתב�".�גנותולידי��אובתו�בט�ךושמת"וכן�בסמוך�

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

�א�בתראבמב�כן�והוכיח�ש"הרש�וכן�כתב�.ה�בא�לידי�רעתו"ד�י"רש�מפירוש

 :).קסד(

�ד"רש)�ו �"י �רעתוה �לידי �בא �מדשכשהו, �יותר �בטובתו �מספר �וכוא �'י ועיין�.

�מדעות�ה"פ(�ם"במבר �ונאיוש�דמספר�בפני�,שכתב�,)ד"ז �החפץ�חייםוביאר�.

דלא�תקשי�מהא�,�דכולם�באו�ליישב,�)ה"חלק�א�כלל�ט�בבאר�מים�חיים�סק(

�ח"ב�מ"פ(�אבות�דתנן �היה�מונה�שבחן�אוה) �מ(�בבא�קמאב�וכן, משתבח�.)

 .ש"הרשכתב��וכן.�גדול�הוא�עקב�דאדםלרב�נחמן�ברב�אחא�בר�י�אליה�רב

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

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

 .ומתוך�שבחיו�ניכר�שהוא�חסר�משאר�מעלות�שראוי�לפי�האיש�ההוא

�גמ)�ח �מעשיו', �אהנו �דלא �הא �מעשיו �דאהנו �'וכו�הא �מ. �הוכיח החפץ�כאן

�סק(�חיים �חיים �מים �בבאר �ג �כלל �א �)ו"חלק �בא, �לא �אם �ידי��הדאפילו על

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

 .דהא�אמרינן�הכא�דמעיל�מכפר

החפץ�וכתב�.�היינו�ברכילותד.�שנתקוטטו�על�ידו�,אהנו�מעשיוה�"י�ד"רש)�ט

�מי(�חיים �בבאר �ג �כלל �א �סקחלק �חיים �)ו"ם �אהנו�, �שייך �הרע �בלשון דאף

ואפילו�אם�לא�ראינו�ממש��,כגון�שנתבזה�על�ידי�זה�בעיני�השומעים,�מעשיו

ולפי�.�שאין�הדין�עמו�בענין�פלוני,�אלא�שהתחילו�גם�הם�לדבר�עליו,�שנתבזה

בלא��אףגם�בלשון�הרע�יש�איסור�,�]דמתווהובא�באות�הק)�[שם(מה�שהוכיח�

 .ק�ברכילותולא�ר,�אהנו�מעשיו

דברים�אלו�אין�'�דז,�א"המהרשהקשה�.�על�שבעה�דברים�נגעים�באים',�גמ)�י

מיני�נגעים�'�דיש�ז,�וביאר.�ואיך�יתכן�שעונש�כולם�שוה�בנגעים,�עוונם�שוה

� �דמסכת �במתניתין �נגעיםכמבואר �הא[, �בהרת' �הב, �שאת' �יש�, ולשניהם

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

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

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

כי�על�כל�עוון�מהנזכרים�יש�סוג�נגע�אחר�וכל�אחד�,�נגע�או�צרעת�בא,�אמר

 .על�איזה�עוון�בא,�כל�נגע,�מה�שביארועיין�שם�.�הוא�עונש�לפי�גודל�העוון

�גמ)�יא �הרע', �לשון �על �מכפרת �קטרת ��.מה �בז"רשכתב �פח(�חיםבי ה�"ד:)

�קורח�ו�שלמחלוקתב�דהוא�,ויכפר�על�העם �קהל�אתם�המיתם�את"דכתיב�,

,�יל�הנגףחדהת)�שם�שם�ח(ב�וכת�לאחר�מיכןובאמת�מיד�).�[במדבר�יז�ו"�('ה

אם�כן�,�)שם(�השפת�אמתוהקשה�)].�שם�שם�יב(את�הקטרת�ואז�נתן�אהרן�

דקטורת�מכפרת�על�לשון�הרע�,�אמרינן)�בגמרא(ולהלן�,�הוה�לשון�הרע�בגלוי

�ולא�בפרהסיא ולא�אמרו�,�דהם�באמת�אמרו�זאת�בחשאי,�ותירץ.�שבחשאי

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

 ".אתם�המיתם"ומזה�היה�נשמע�,�שהם�אמרו�ברמז

�ד"רש)�יב �"י �וכוה �דמים �שפיכות �קשיא �ערופה� וקחזינן�,ד"בתוה', דעגלה

הא�,�הצאן�קדשיםהקשה�.�'וכו�מכפרת�על�אחרים�דעל�ההורג�אינה�מכפרת

,�דההורג�בנגעים,�מרינןא�דהא,�נמי�קשיא,�אי�נמי�נימא�דמכפרת�על�ההורג

 .לה�מכפרתגוהא�אמרינן�דע

�ד"רש[)�יג �"י �הואה �קטלא ��,בר �לא �מיקטל �דלא �כמה �אחריניוכל .�מיכפרי

�רשוונכ �לבאר"ת �בזה �קטלא�פריך�ימא�,י �בר �דההורג �בג, �כהדהא נה�וי

,�ואם�כן�,ני�מעשיוהה�א"די�"רשב�פירשש�כמו�,מכפריםה�אחריניא,�דמכפרים

�ד �קטלאנהי �הוא�בר �מקום, �בבגדים�מכל �מיכפרי �אחריני �כתב, ,�ומשם�הכי

.�בגדיםחריני�בלא�מיכפרי�אף�א,�כל�כמה�שלא�מיקטל,�דכיון�דבר�קטלא�הוא

�קשה �לכאורה �אבל �ד, �שנהרג �דלאחר �דבגדים��בעינןנימא �לכפרה עדיין

 ..)]נ.י.א.�(לאחריני

��

 ב"דף�טז�ע

�גמ[)�יד �תורה', �שאמרה �מצורע �נשתנה �ישב�מה �קשה��.'וכו�בדד לכאורה

:)�הובא�לעיל�טו)�[יאיב��במדבר(בפרשת�תזריע��ההעמק�דבר�מכאן�על�דברי

�]יחאות� �הדינים�שבמצורעדעיקר�עונש�הצרעת�הוא�, �פריעה�ופרימה�, כגון

�למחנה �חוץ �בדד �וישיבה ��הואו, �על �רעהעונש �שם �שמספר��מוציא שענינו

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

ואמאי�,�גורם�להבדיל�בין�איש�לאשתו�ובין�אדם�לחבירוגם�כן�המספר�באמת�

 ]..)נ.י.א".�(בדד�ישב"לא�נענש�בעונש�ד

�גמ[)�טו �לפיכך�אמרה�תורה�', �איש�לרעהו �בין �איש�לאשתו �בין הוא�הבדיל

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

על�מה�שהבדיל�בין�איש�לאשתו�נענש�בהא�דנאסר�ו,�כדמפרש"�בדד�ישב"ד

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

 .]..)נ.י.א(

�גמ)�טז ,'� �יביאמה �תורה �שאמרה �מצורע �ציפרים נשתנה �הקשה�.שתי

ומאי�,�בזב�וזבה�שמביאין�קרבן�עוף�נמיהא�מצינו�,�)חדושי�אגדות(�א"המהרש

� �מצורע�דנשתנהקאמר �אריבו. �מקרבן�, �חוץ �הציפורים �מביא דהמצורע

 .תןטהר�ןכן�בזב�וזבה�שהוא�קרב�ןומה�שאי,�טהרתו

לב�דבשנאה�שב,�ומסקינן[�.'ולא�יקללנו�וכו�לא�יכנו�ולא�יסטרנויכול�',�גמ)�יז

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

�,לחבירו�מפורש�בתורה�להכות�ולקלל�איסור�דה)�חידושי�אגדות(�א"המהרש

�,גבי�תוכחה�כתיב'�והאי�קרא�לא�תשנא�גו�,אלא�דהכא�לענין�תוכחה�קאמר

'�דבכלל�לא�תשנא�גו�,גבי�תוכחה�לויקללנו�אפיולכך�קאמר�יכול�לא�יכנו�ולא�

�לומרת�,הוא �כו�למוד �בלבבך �כו' �שבלב �שנאה �אי' �תוכחה שנאה��נהודרך

�כמש �שנאמרבלב �ויאהבך"�ו �לחכם �הוכח �יעקב"רשוב". �שבעין פירש��י

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

לצורך��וה�התורה�להכותו�על�צווארולכאורה�גם�כאן�כוונתו�שאסר[.�ריואצו

י�שאם�יכהו�שלא�לצורך�תוכחה�"עוד�יש�לדייק�לכאורה�מדברי�רש,�תוכחה

מלבד�מה�שיעבור�על�לא�יוסיף�יעבור�על�לא�תשנא�אף�שההכאה�מראה�על�

 .�ועיין�באות�הבאה��].שנאתו�בגלוי

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

עשה�שנאמר�כל�השונא�אחד�מישראל�בלבו�עובר�בלא�תכתב�)�ה"מדעות�ה

,�ולא�הזהירה�תורה�אלא�על�שנאה�שבלב'�כוו�לא�תשנא�את�אחיך�בלבבך

שאינו�רשאי�אינו�עובר�משום�לא��אף�על�פיאבל�המכה�את�חבירו�והמחרפו�

�תשנא �ש. �סוגייןהרי �מפרש �סתםדא, �במכהו �ף ,� ��אינואם �שונאו בלבו�רק

�דהיינו�ש �חוץמראה�שאין �כלפי ��נאתו איסור�לא�תשנא�אפילו�כשמכהו�אין

�ומחרפהו �ו. �כן ��פץחבכתב �סק(חיים �חיים �מים �בבאר �בלאוין ,�)ז"בפתיחה

�דדוקא�אם�מחרפהו מכל�מקום�ידע��,ואף�שגברה�שנאתו�עד�שפלטה�לחוץ,

ידע��אאבל�באופן�שלא�מוציא�שנאתו�כלפי�חוץ�ול�,שמר�ממנויחבירו�איך�לה

�,כיון�דבפניו�הוא�מדבר�עמו�בדרך�שלום�ואהבה�,שמר�ממנויחבירו�איך�לה

ם�"הרמב�והביא�כן�נמי�מדברי�.עובר,�שלא�בפניו�הוא�מכהו�בלשון�פיו�אלא

דאפילו�אם�,�מהספרא�שם�הביאעוד�).�[מצות�לאו�תעשה�שב(�בספר�המצוות

� �אך �בלבו �את�השנאה�שונאו �שומר ��רקאינו �ובלבו �שהואווההוציאה �דיעו

 �.]"לא�תשנא"בלאו�דאינו�עובר��,שונא�אותו

�גמ)�יט �שם' �הקודמת, �באות ��,עיין �שם(�משנה�כסףהאמנם �בדברי�) ביאר
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�ם"הרמב �ד, �חבירו �את �המכה �המחרפו �אוכן �פי �על �רשאיף מאחר��,שאינו

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

דמקורו�,�עוד�כתב.�י"והיינו�כמו�שפירש�רש,�שאם�מכהו�משנאתו�אותו�יעבור

יכול�לא�תקללנו�לא��,"ולא�תשנא�אחיך"�ורת�כהניםבתמדתנא�ם�"הרמב�של

וביד��.בלבבך�לא�אמרתי�כי�אם�שנאה�בלב�למוד�לומרתכנו�ולא�תסטרנו�ת

�[הקשה�מדוע�לא�הביא�כמקור�לדבריו�סוגייא�ערוכה�דידן�המלך רה�ולכאו.

ש�דברי�מלשון�התורת�כהנים�משמע�כמו�שהחפץ�חיים�פירד,�צריך�עיון�עוד

 ].�ם"הרמב

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

�.לא(�טה�מקובצת�בבבא�מציעאיהש �והר"הרמבבשם�) �ן"ן �התם, ,�מדאמרינן

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

ר�לעולם�לא�כגון�אם�הוכיחו�אעבירה�אחת�ולא�קבל�לא�יאמ�,עבירה�אחרתב

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

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

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

דתרתי�שמעינן�דאפשר��,וכתב�.ואילו�הכא�ילפינן�מינה�שיחזור�ויוכיחנו�,לרב

 .]דהיינו�שהלימוד�מהמשמעות[�מינה

א�"המהרש�הקשה�.ל�לא�תשא�עליו�חטא"משתנים�פניו�ת'�יכול�אפי',�גמ)�כא

היינו�"�הוכח�תוכיח"א�אפשר�לדרוש�דה,�דרש�הכיימנין�למ,�)חידושי�אגדות(

,�]ה�יכול�לא�יכנו"י�ד"רש�לשיטת[על�ידי�הכאה�וקללה�כדמסקינן�הכא��אף

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

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

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

 .פניו

�גמ)�כב �שם', .� �ה"פ(�ם"הרמבכתב �דעות �מהלכות �)ח"ו �בדברים�הד, �מילי ני

מכלימין�אותו��,אם�לא�חזר�בו�בסתר,�דברי�שמיםאבל�ב,�שבין�אדם�לחבירו

�ברבים �שיחזור, �עד �ומקללין �ומבזין �בפניו �אותו �ומחרפין �חטאו �ומפרסמין

 .כמו�שעשו�הנביאים�לכל�ישראל,�למוטב

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

�א"מהרש �עצמופדא, �לבין �בינו �ילו �נזיפ, �עד �דמוכיחו �והכאהכיון �ה ודאי�,

,�כתב)�ד"ם�חיים�סקיבפתיחה�בלאוין�בבאר�מי(�החפץ�חייםאבל�.�ילבינו�פניו

הדרך�שתמיד�משתנין�פניו�אפילו�אם��,דברבים,�לתא�דפסיקאי�נקט�מי"דרש

אפילו�,�עד�שעל�ידי�זה�נתבייש,�אבל�אם�דיבר�אליו�קשות�,לו�קשות�לא�דיבר

�זהיב �בלאו �עובר �עצמו �לבין �מוכח�מל�,נו �נקטהושוכן �הברייתא�דלא �ן רק�,

 ).ח"דעות�הו�מ"פ(�ם"הרמבוכן�דעת��,משתנין�דפניו

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

וכן�נראה�.�שיכול�להוכיח�אם�יש�בדור�הזה,�)אות�ז(טה�מקובצת�יהשגירסת�

� �ד"רששגרס �קי"י �להוכיח�,דפירש�,םסה �יכולין �אין �הלכך �אלעז. �בן�ורבי ר

� �הזה �בדור �דאין �קאמר �מילתא�אחריתי�שיודעעזריה �והוא �להוכיח ופירש�,

�דרך�כבוד�שלא�יהיו�פניו�משתנין�,ה�שיודע�להוכיח"י�בד"רש .� טה�יבשועיין

.�תוכחה�לקבלעקיבא�קאמר�דליכא�שיודע��דרבי�,שהוסיף)�ח�אות(�מקובצת

�כאורה�נראה�לומרול[ ליה�כדאסהיד�ע�,ע�לקבל�תוכחהדהוא�לטעמיה�דיד,

�נורי �בן �יוחנן �רבי �יעקבבשם��והחק�נתן]. �גורס�העין �עזריה�, �אלעזר�בן דרבי

��,קאמר �מי �הזה �בדור �תוכחה�שמקבלדאין �מי�, �דליכא �קאמר �עקיבא ורבי

�דלפי�זה,�וכתב�,)חידושי�אגדות(�א"המהרש�נראה�דגרסוכן�.�שיודע�להוכיח

�ל �ראיה �מייתי �נורי �בן �יוחנן �עקרבי �מרבי �עזריה �בן �אלעזר �שקיבל�רבי יבא

י�אם�יש�בדור�הזה�נתמיה�,עקיבא�דיש�לפרש�דברי�רבי,�וביאר�עוד�.תוכחה

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

 .שפיר�מוכיח�מדרבי�עקיבא�לדידיה,�ולפי�זה,�ולא�הלץ�שאינו�מקבל�תוכחה

�גמ)�כה �לשמה', �שלא �וענוה �לשמה �תוכחה .� �ד"רשפירש �לש�ה"י ,�מהשלא

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

הצאן��ותירץ.�שמונע�תוכחה�מן�הצריכים,�רשע�גמור�דהוא,�)ד"בסוה(הקשו�

�קדשים �מלהוכיחוש�דמה, �נמנע ��הוא, �שהוא �דאומר �המוכיח(משום רשע�)

שאינו��דאמרינן�בסמוך,�ל�קורה�מבין�עינךיחנו�יאמר�לו�טוכואם�יו,�יותר�ממנו

�להוכיח �יכול �ענוה, �והיינו �כרשע, �עצמו �שעושה .� �שפירש �"רשומה שלא�"י

�"ישנאנו ��היינו, ,�רשע�יותר�ממנו�שהואדחושש�שאם�יוכיחנו�יתעורר�להבין

 ).:קיג(�בפסחים�כדאיתא,�דמותר�לשנוא�בעלי�עבירה,�ישנאנוו

�לשם�שמים�הוא�אלא�ואותה�ענוה�שלא�,ד"בסוה,�לשמה�שלא�ה"י�ד"רש)�כו

�ישנ �אנושלא .� �אגדות(�א"המהרשהקשה �)חידושי �ליכא�, �דבסמוך דבעובדא

ישנאנו�אלא�משום�כיסופיה��דרב�הונא�לא�הוכיחו�משום�שלא,�לפרושי�הכי

�כדמפרש .� �ועיין �שהקשה �מה �בדבריו �תוסאנמי �לשמה"ד' �שלא �וענוה ,�ה

ומשום�הכי�.�'ויש�מפרשים�ענוה�שלא�לשמה�פירוש�משום�גאוה�וכו,�ד"בתוה

�פירש �לש"ד, �מהלא �היינו" �יתבייש, �שלא �כדי �להוכיחו �רוצה �דאינו ולא�,

חייא�שפיר�מרב�הונא�שלא�רצה�לבייש�לוהשתא�מייתי��,משום�ענוה�באמת

 .רב�בר

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

בן�"אמאי�לא�מייתי�מרישא�דקרא�דקאמר�ליה�,�)חידושי�אגדות(�א"המהרש

�ל,�שמואל�א�כ(�י"רשש�ופיר"�[נעות�המרדות ].�דאמו�ראויה�לרדות�ולייסר)

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

 .שיהיה�לבשתך�ולבשת�ערות�אמך,�שאמר�בסוף

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

�)חידושי�אגדות(�א"המהרש להוכיח�עד�ך�אם�כן�לא�מוכח�מהכא�נמי�דצרי,

כיון�דיהונתן�מסר�ד,�וביאר.�מסר�נפשיה�עד�נזיפהדדלמא�מהאי�טעמא,�נזיפה

 .נזיפה�לכל�הפחות�עדבעי�אחר�דב�יש�לומר�אמסבר,�נפשיה�עד�הכאה

אי�נמי�לא�דריש�קרא�דויטל�שאול�דקרא��,ד"בתוה,�ה�ומאן�דאמר"ד'�תוס)�כט

�אחרינא�הוא �אגדותוחיד(�א"מהרשההקשה�. �)שי �מה�בכך, מקום��הא�מכל,

�דהכי�הווה�כתיב�בקרא .� ויטל�"כיון�דהאי�קרא�ד,�שביאר�בצאן�קדשיםועיין

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

�)לב �ואביו�אמר, �)שם�שם�לא("�ת�הואוכי�בן�מו", והוה�כאילו�הורה�הלכה�,

�מיני�,אביו�בפני �למילף �וליכא �להכותו �רוצה �היה �הכי �שיעומשום ר�ה

"�ות�הואוכי�בן�מ"דאחר�שאמר�שאול�,�ביאר�והעיון�יעקב.�עלמאהתוכחה�ל

,�אבל�משום�שאר�דבר�מגונה,�הוצרך�יהונתן�להוכיחו�יותר�אפילו�עד�הכאה

אמאי�לא�משני�הכי�נמי�למאן�,�א"המהרשהעיר��עוד.�הוכיח�עד�הכאהאין�ל

�נזיפה �עד �דאמר �הכאה, �עד �קאמר �לא �הכי �דמשום �הואראח�דקרא, .�ינא

�יעקב�יארבו ��,העיון �נמידהיינו �לתרוצי �דבעי �משום �עד�, �קאמר �לא אמאי

 .החק�נתןוכן�כתב�.�קללה

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

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

�דידיה �מגופו, �יותר �לכבדה �חייב �הא ,� �עו(�בסנהדריןכדאיתא .(:� העץ�וכתב

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

שמכה�המארח�את�אשתו��אלא�,ודאי�צריך�לצאת�לכולי�עלמא�האי�גוונאדב

 .דאיירי�באשתו�דהאורח,�כתב�רבינו�גרשוםאמנם�.�בגלל�שהביאה�אורחים

ן�"מבהרכתב��.כל�שעברו�עליו�ארבעים�יום�בלא�יסורים�קיבל�עולמו',�גמ)�לא

,�אינם�יסורים�של�כפרה�ולא�של�אהבה�דיסורין�אלו,�)פרק�א(�בשער�הגמול

ואין�ניצול�מהם�אלא�,�לצדיקים�בין�לרשעים�שישנן�בין,�אלא�מנהגו�של�עולם

�ושומרין�עליו�מן�השמים�לעשות�לו�כל,�שמקבל�עולמו,�הרשע�הגמור�לגיהנם

 .אבל�שאר�בני�אדם�אין�ניצולים�מהם,�רצונו�בעולם�הזה

��

 א"ף�יז�עד

�.ופרנס�לפי�דורחד�אמר�דור�לפי�פרנס�וחד�אמר�'�דור�דורשיו�וכו�זה',�גמ)�א

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

]� �פירש �כן �שם�המצודותואמנם �בתהילים �דו] �למימר�ביאר �להו �ניחא לא

�]דות�שםואמנם�כן�פירש�המצו[,�'קאי�אדור�שהם�כולם�דורשי�ה�"דורשיו"ד

קאי��"דורשיו"שכינוי��עוד�ביאר�.'אלא�אפרנסים�טובים�שהם�ודאי�דורשי�ה

�לדור �טוב �דורשי �שהם �אמרדכיכמ�,אפרנסים �שנאמר �לעמו"�ו �טוב "�דורש

��).אסתר�י�ג(

ה�"ד�)שבעין�יעקב(י�"רשפירש��.אלא�לענין�תוקפא�וניחותא�קאמרינן',�גמ)�ב

�וניחותא ,� ד�עליהם�פרנס�עז�ואם�מעמי�הקדוש�ברוך�הואענוה�אם�הדור�עז

�זה�לזה� .�מעמיד�עליהם�פרנס�המנהיגם�בנחת�הקדוש�ברוך�הואהדור�נוחין

 .אכומאן�דאמר�דור�לפי�פרנס�מפרש�איפכא�דאחר�פרנס�אימשי

��

��פרק�השג�יד

 

�מתני)�ג �ערך�עני', �שהעריך�את�העשיר�נותן �בנודר�כיצד�עני �יג כתב��.השג
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מנת�שלא�יהיה�נידון�בהשג��דהמעריך�על�,)ערכין�סימן�כט�אות�ד(�החזון�איש

אינו�,�וערכין,�מדין�ערכין�דהשג�יד�הוא,�שכתוב�בתורה�הוה�מתנה�על�מה,�יד

שהוא�נתפס�במצות�הערכין�והתורה��אלא,�שחייב�את�הסך�הקצוב�מדין�נדר

�נזירות �התפסת �וכענין �יתן �מה �[�,קובעת �שכתבנו �מה .)�כה(�בשבועותועיין

 ].ה�באות

ה�השג�יד�בנודר�"ד'�תוסעיין��.מצורע�זה�עליהרי�שאמר�קרבנו�של�',�מתני)�ד

�מנםא.�לפוטרודאיירי�באומר�הרי�עלי�קרבנות�של�מצורע�זה�,�שפירשו,�כיצד

 ".לפוטרו"שאמר�לא�הזכיר�)�א"ה�ממחוסרי�כפרה�הי"פ(�ם"הרמב

�כתב�.נותן�ערך�עשיר'�אבל�עשיר�שאמר�ערכי�עלי�ושמע�עני�וכו',�מתני)�ה

�איש �כט�אות�ד(�החזון �סימן �)ערכין �כחיוב�משום�ש�הטעםד, �נדר�ליתן העני

� �ירהעששנתחייב �ערכין, �מדין �ואינו �ידשמו, �בהשג �נידון �אין �הכי ,�ום

�גוונא� �:)ד(�לעילוכדאשכחן�כהאי ,�דדינו�כמפרש,�בערך�סתם�ללישנא�קמא,

 .ואין�נידון�בהשג�יד

ואהא�פליג�רבי�'�ר�מנחם�וכו"מפרש�הר�',ה�השג�יד�בנודר�כיצד�וכו"ד'�תוס)�ו

�'וכו �ב. �נתןיאר ��,החק �תוסלדקשיא �קמא', �תנא �סבר �מה �לא��הרי, בערכין

אבל�בקרבנות�מתחייב�ליתן�את�,�מתחייב�העני�ליתן�את�התחייבות�העשיר

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

 .ועיין�באות�הבאה.�נותן�כערך�עני,�ליתן�את�התחייבות�העשיר

אין�בין�,�כתב)�ב"ד�מ"ערכין�פ(�ש�המשניותום�בפיר"הרמבאבל�.�שם,�ד"בא)�ז

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

מה�שאמר�זה��,הלכה�כרבי�דעני�שאמר)�ו"ג�מערכין�ה"בפ(�נמי�פסקו.�לקרבן

�עשיר �ערך �נותן �עלי .� �עליו �הראבוכתב �ד"בהשגות �פליגי, �דחכמים והיינו�.

 .י�באותן�לקמועיין�.�'תוסכ

ואם�אמר�כן�בערכין�מאי�טעמא�'�אבל�צריך�עיון�לרבי�דמדמה�וכו,�ד"בא)�ח

�,דעיקר�קושייתם�מרבנן�שלמד�לכאורה�נראהו�,בברכת�הזבח�עיין.�'דרבנן�וכו

.�דין�השג�ידשייך�בהא�ומה�,�אמאי�לא�חייב�העני�ליתן�את�התחייבות�העשיר

ועיין�.�י�ולא�כרבנןכרב)�ו"ג�מערכין�ה"פ(ם�"הרמבדמהאי�טעמא�פסק�,�וכתב

 .י�אות)�עמוד�ב(�לקמן

�גמ[)�ט �לא עני מדירו כשהיה', �אמדירו �רחמנא �חס �דידיה �עליה .�ודלמא

�הוא�עצמו�מצורעורה�צריך�לומר�דאיירי�הכא�במדיר�שלכא ורוצה�להביא�,

� �בחבירו �אותם �שתולה �אלא �לעצמו �[הקרבנות �איירי �ולא שרוצה�בגוונא

�את�השני �לפטור ,� �באות �א�]דועיין �מצורעדאי �ינו �להביא�ש�אלא, מתחייב

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

וצה�להביא�קרבנות�עצמו�סלקא�דעתין�דעליה�לא�חס�רק�משום�דאיירי�שר

��].רחמנא

��

 ב"דף�יז�ע

ועיין�לעיל�,�רבי�ורבנן�במתניתין�מהכא�חזינן�דפליגי.�'ולרבי�דאמר�וכו',�גמ)�י

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

דנידון�בהישג�,�"ערכו�עלי"יו�ואמר�העני�על"�ערכי�עלי"שאמר�עשיר�מודו�ד

דלא�,�אפילו�לרבנן�נותן�ערך�עשיר,�"מה�שנתחייב�זה�עלי"ואם�אמר�העני�,�יד

�ייב�לפי�שניו�של�העשירנתח �ובקרבנות.�תחייבאלא�מה�שנ, �דהיינו�שאומר,

� �עלי"העני �העשיר �המצורע �"קרבן �דמ, �עשירודאי �קרבן ,�כדתנן�,חייב

�תייהוגופלו ��ןומה�אופדאם�, �דערכין ��רשאומ�דהיינו[הראשון ערכי�"העשיר

�"עלי ,� �העני �זה �על �עלי"ואמר �ערכו �ד"] �קרבנותלגוונא �דומה�, דלרבנן

�העשיר�,ותנבלקר �נתחייב �כבר �וומש�,דבתרוייהו �קאמרי �הכי )�במתניתין(ם

ן�ות�קרבנובקרב,�נא�ערך�עניוהאי�גודבערכין�נותן�ב"�ת�אינו�כןנובקרב�לבא"

�עשיר ,� �לגוונא�דקרבנותאבל �גוונא�לא�דמי �דהאי �סבר �רבי �נתחייב�, דהתם

�את�התחייבות�העשיר �העני �עשיר, �בקרבן �חייב �הכי �ומשום ,� �רמכשאאבל

�עלי �זה�אל�,לעשיר�ערכו �ערך�שניו�אאין שנתחייב�הוא��ולא�אמר�שהערך,

ר�ערכי�ישאמר�העש',�ן�הבפוא�האוה,�ואי�איכא�לדמות�למצורע,�שלםו�לעלי

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

�"כן�בערכין �רבנןדב, �לי �מודו �גוונא �עשיר�האי �ערך �והשתא�.דנותן �לרבנן,

�חשיב� �עלי �דאף�באומר�ערכו �מצד�הסברא[דסברי �של�ודנתחייב�את�חי] בו

בעינן��הכי�משום,�נודר�אזלינן�בתר�אאלמ,�ן�ערך�עניתנו�ואפילו�הכי,�ירהעש

גוונא��דלא�דמי�כלל�האי[אבל�לרבי�,�עשיר�בןלומר�דחייב�בקר,�קרא�במצורע

�]למצורע �שניו�אאל�,ב�את�חיוב�העשירילא�חשיב�דנתחי, �כפי �אין, �אם�כן

קרבן��בעי�קרא�במצורע�שמביא�הכי�לא�משום,�אזלינן�ראיה�דבתר�נודר�כךב

 .את�חיובו�ביבגוונא�דנתחי,�עשיר

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

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

א�ליכא�קרא�ה,�א�לרבי�דבערכין�מייתי�בעשירותמהיכן�יהיה�פשיט�,ש"הרש

�להל �יליף �יש�לומר, �ואדרבה �הוא"דדריש�, �עני" �למעוטי שנתחייב��במצורע

�קרבן�דהעשיר �ונילף�ערכין�מינה, ,�ילפינן�מהדדידלא�וטפי�הוה�ליה�לפרש�.

�עשיר�אלא �קרבן �דמביא �מסברא �הוא �דבמצורע ,� �נמי בערכין��יהיהוהכי

 .מסברא

.�קודם�נתינה�,ה�היה�עני�והעשיר"י�ד"רשפירש�.�היה�עני�והעשיר',�מתני)�יב

'�התוסוכתב�).�ב"ד�מ"ערכין�פ(ע�מברטנורא�"הרב�וכן�כת.�וכן�גבי�עשיר�והעני

�ט"יו �לומר�נראה, �דרצה �שי, �הכהןעקודם �ריכנו �ד, �קרא �תשיג"דהא ,�"אשר

.)�יח(�דלקמןוכן�בברייתא�.�כתיב�ביה"�יעריכנו",�דילפינן�מיניה�הני�תרי�דיני

�ש �דתני �דמים �מינהמגבי �עת ,� �ד"רשפירש �נתינה�ה"י �כשעת דהיינו��,שיתן

�לב �בא �שהוא �דיןשעה �ית .� �עליו �דק�ש"הרשוכתב �דלא �נתינה�, �שעת אלא

�ממש�קאמר �והע, �הכהן �בשעה�שהעריכו �עני �היה �קודם�שואם �כך �אחר יר

עני�והעריכוהו�ליתן�סלע��דאם�היה,�:)ז(�לעילכדמוכח�,�נתינה�נותן�ערך�עשיר

 .עשיר�נותן�ערך�,והעשיר�ונתן�פחות�מסלע

דהא�דנותן��,ה�בעידנא"ד)�:ז(�לעיל'�התוסכתבו��.'עשיר�והעני�וכו',�מתני)�יג

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

�שהעני �עד �הכהן �העריכו �עני, �ערך �נותן .� �משנהוכתב �מערכין�"פ(�הלחם ג

ואם�בשעה�,�חילוק�ןמוכח�דסובר�דאי,�כןא�חילוק�דל)�שם(�ם"דמהרמב,�)ה"ה

 .נותן�ערך�עשיר,�הןאף�שהעני�קודם�שהעריכנו�הכ,�שירשהעריך�היה�ע

מפרש�טעמא�משום�דתליא�אם�היה��'בגמ�.אבל�בקרבנות�אינו�כן',�מתני)�יד

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

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

�ש"הרש ,� �להדיא �תנן �ויורד �עולה �קרבנות �:)כז(�בכריתותדבשאר הפריש�",

 ."לעשירות�האיפה�העשיר�יביא�עוף�העשיר�יביא�כשבה�ושעירה

�ד"רש[)�טו �מת�אביו"י �קאי�,ה�אפילו �אערכין �פירש. �התוס�ווכן .)�יח(�לקמן'

�לא�צריכא"ד �י"ר�בשם�,ה �תבום�כאמנם�הת. �ב, �שוין האי�דקרבנות�וערכין

�דינא �רשול. �על �יש�להעיר ��,י"כאורה �לא �אמאי �הכיפירש�נמי �די. נא�ואולי

.�'דאם�היה�חמר�נותנים�לו�חמורו�וכו�'בגמ)�שם(�לקמןדרבי�אליעזר�דמייתי�

]� �למתניתין �שם(ומוקמינן �דסיפא�,אליביה) �ספינתו �דוקא�א�]בביאור יתיה

 .)].נ.י.א.�(וצריך�עיון.�בערכין�ולא�בקרבנות

�של��,ד"בא[)�טז �אביו �מת �אפילו �היא �נפשיה �באפי �ומילתא �קאי אערכין

מוקמינן�לה�כגון�שלא��'בגמ.)�יח(�לקמן.�'עריכו�וכומעריך�זה�בשעה�שהכהן�מ

דלא�מת�עד�שנתן�,�וצריך�לומר.�ולא�ירית�ליה,�אלא�שהיה�גוסס,�מת�עדיין

� �כדתנן �עשיר �כערך �חייב �שנתן �קודם �מת �:)ז(�לעילדאי �מסלע�, �פחות נתן

 ..)]נ.י.א.(והעשיר�נותן�ערך�עשיר

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

�רבינו�גרשום�פירש יינו�משמע�בשעת�נתינת�יד�וה"�אשר�תשיג�יד�הנודר"ד,

בתר�,�משמע',�וכו"�על�פי"ו,�ן�לעני�והעשירומיניה�ילפינ,�בשעת�הבאת�הערך

ה�עשיר�"י�ד"וברש.�ומיניה�ילפינן�לעשיר�והעני,�והיינו�שעת�הנדר,�פה�אזלינן

�הנודר�,כתב�והעני �יד �תשיג �אשר �בתדמש, �אזלינןמע �הנדר �שעת �ר וכתב�.

ילפינן�שעת��דמינה�,"על�פי�אשר�תשיג"י�"דצריך�לגרוס�ברש,�ת�שלמהלהעו

וחד�גונא�,�דלא�ילפינן�ממשמעותא�אלא�מריבויא,�פירש�ש"הרשאבל�.�הנדר

,�"על�פי"ותו�מרבינן�גונא�אחריתי�מ,�"אשר�תשיג�יד�הנודר"מרבינן�מדכתיב�

�די �דובגירסא �בגמרא(ן �והעש) �לעני �והענייליף �לעשיר �והדר �תחלה ,�יר

�רש �איפכא"ובגירסת �י ,� �מינה�נפקא�ליכאאבל �פירוש�ע. �את �שם �הביא וד

,�"אשר�תשיג�יד�הנודר"דפירש�תרוייהו�מ,�)ב"ד�מ"ערכין�פ(�מברטנורא�ע"הר

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

� �)ש"הרש(וביאר ,� �"נודר"דלשון ,� �דהוא �לפרש �שנדראפשר �האדם ,�תואר

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

 .אלו�דהשגת�ידו

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

�ט"יו'�התוסוהעיר�.�והיינו�רבנן�דרבי�יהודה.�דרשי�רבנן�ואם�מך�הוא�מערכך

'�עוד�ב"�הוא"דרשינן�מהך�.)�כד(�לקמן�אה�מאי�קשיא�להו�,)ב"ד�מ"ערכין�פ(
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�דרשות �דד�,ש"הרשותירץ�. �יהודהכיון �הנך�בלסבירא�ליה��נמי�רבי דרשות�'

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

 .קשיא�להו�מאי�דרשי�ביה�רבנן

 

 א"דף�יח�ע

פירש��.עדיוי�יחד�ריכול�אפילו�אמר�כל�מי�תלמוד�לומר�והוא�עד�וה',�גמ�)�א

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

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

�עדיו �בצד �דהתם�בשעומד �שם�למתניתין ��,ומוקמינן �בד"רשופירש�שם ה�"י

בסיפא�ו,�דגם�בברייתא�הכי�מיירי�דעומד�בצד�עדיו,�של�בני�אדם�עהסיראה�

� �כאן"דקאמר �העומדים �כל �לעדיו" �יחוד �הוי �ל, �דעומד �צידםכיון ועיין�.

,�"כל�העומדים�כאן"ועות�שכתב�כגירסא�דשב�,)ט"ט�משבועות�ה"פ(�ם"ברמב

הרי�לא�יחד�,�דאם�כן,�רוצריך�ביאלכאורה�ו[.�היו�עומדים�אצלוולא�כתב�ש

 .]מאי�שנא�מרישא�דלא�הוה�יחודו,�עדיו

�ם"הרמב.�כל�מי�חייבים�שהרי�יחד�עדיו'�אדם�וכוראה�סיעה�של�בני�',�גמ)�ב

�ה"פ( �משבועות �ט"ט �כתב) ,� �"דאומר �מי �"שידעכל �דאכתי�, �בלהבא ומשמע

הא�קדמה��,ז"הגרי�בחידושיוהקשה�.�ומשביעם�על�להבא�אם�ידעו,�אינו�יודע

,�ברם�ס"דהרמב,�וביאר�.ממעטינן�לה�מקרא.).�לה(�בשבועותו�,שבועה�לעדות

ם�לישנא�דלא�יהיה�משמע�"ולא�מצא�הרמב,�הוי�יחוד�"כל�מי�שיודע"דלשון�

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

 .ומשום�רישא�נקט�האי�לישנא,�חשיב�יחוד

�גמ)�ג �ספינה', �משום �ליה ��.ותיפוק �שבערכין�ההפלאההקשה �דאמר�, למאן

הא�גוף�הספינה�נמי�אינה�,�יךמאי�פר,�מיקנין�פירות�כקנין�הגוף�ד:)�מז�בגיטין(

דנהי�דיש�לשוכר�קנין�הגוף�משום�קנין��,העולת�שלמהותירץ�.�ועני�הוא,�שלו

איבד�המשכיר�משום�זה�קנין�הגוף�שיש�לו��מכל�מקום�לא,�פירות�דאית�ליה

�כברמ �תדע, ��דהא, �התוסכתבו �קאמר"ד�.)כא(�לקמן' �הכי �ה דבהקדיש�,

�קדוש �הבית �את �המשכיר ,� �דודאי �שאף �הבית �השוכרחשיב �ל �שם�. ועיין

 .שהאריך

פסק�כרבנן�)�ח"ג�מערכין�הי"פ(�ם"הרמב.�'הא�מני�רבי�אליעזר�היא�וכו',�גמ)�ד

�הכסף�משנהוכתב�.�דאין�נותנים�לו�חמורו�וצמדו דאף�דסתם�לן�תנא�הכא�,

הוה�ליה�סתם�ואחר�,�:)כג(�לקמןמכל�מקום�כיון�דפלוגתא�היא�,�כרבי�אליעזר

�,כתב�מוצל�מאשוה).�:מד(�ביבמותא�אין�הלכה�כסתם�כדאיתכך�מחלוקת�ד

�מי�אפילו�כרבנןקהוה�מצי�לאו'�הגמ�דבאמת והא�דלא�חשיב�עשיר�מחמת�,

כמו�[שהיה�חייב�עוד�ממון�לאחרים�ולא�חשיב�דיש�לו�בגוונא��היינו,�הספינה

�לעילכדאיתא�,�דלא�נערך�בזה,�שנדר�ערך�אחר�בגוונא�או:)]�ד(�לעילשביאר�

�:)ז( �רצ�'והגמ, �להאריךתלא �דלא�,ה �ל�וכיון �לאוקמי '�כר�מתניתיןמוכרח

 .ם�כוותיה"לא�פסק�הרמב,�אליעזר

המוצל��כתב.�'ינן�במרגליות�בתר�קלים�וכודאזל�,ה�מרגלית�לקלים"י�ד"רש)�ה

�מאש �רשד, �משמע"מלשון �י �קלים"ד, �בתר�מקח�הקל" �דאזלינן �היינו תמה�ו.

�"שלא�ישהה�מרגליות�לקלים",�איתא.)�כד(�לקמןדמהא� �)םש(י�"רשופירש�,

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

�"ופירש�רש,�דאף�בדמים�כן�אתיא�למימרהברייתא�ד כגון�שאמר�)�ד"בסוה(י

�עלי �מרגלית�זו �דמי �"ומפרש�רש, �אדמים(י �)וכונתו ,� בתר��במרגליותדאזלינן

�קלים ,� �להו�כהשתא�ויתן �ערך�אותוכלומר�דשמינן ,� מיירי�אבל�בהא�דלקמן

ומשום��,שמינן�לה�כדהשתאד,�דעני�שיש�לו�מרגלית,�ובדין�השג�יד,�בערכין

 .י�אדם�קל�ועני"הכי�פירש�רש

�גמ)�ו �יכול�נקיש�ערכין�לדמים�שיתן�כשעת�נתינה', ,�היינו�כשעת�השומאד.

.�דשוב�אינו�בא�לכלל�שומא,�.)כ(�לקמןכדתנן�,�ואם�מת�הנידר�פטור�מלשלם

,�דבדמים�פשיטא�דיהיב�כשעת�נתינה�,ינהה�שיתן�כשעת�הנת"י�ד"רשופירש�

ה�"ד'�בתוסוהקשו�.�שוה�בשעת�נדר�דהא�שמין�אותו�כעבד�ומי�יודע�מה�היה

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

�הגריוב �ביאר�ז"חידושי �"דדעת�רש, �כשעת�י �אלא�לראיה�דלא�אזלינן דאינו

�הנדר �אותה�שעהא�באפשר�למידע�השומ�מאחר�דלא, �ש, �משתנהכיון ועל�,

דמאחר�דלית�לן�',�ום�הקשו�התוסומכל�מק.�שעת�השומאנן�בתר�ילזכרחך�דא

�השומאלמ �בסתמא�שנשתנה �ימר �כשעת�השומא, �דאזלינן �ראיה �אין ועיין�.

 .בשפת�אמתעוד�

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

�כשעת�השומא �ד�היינו, �לאו �אדם �בנדרי �עלי[וקא �איש�פלוני �דמי �,]שאמר

דהא��,דפטור�,ונשרף�או�נאבד�קודם�שומתו�,גם�באומר�דמי�כלי�זה�עלי�אלא

:)�ד(�לעילריך�ועוד�הוכיח�מדפ�.לא�כולהו�בכלל�נדרא,�לא�הוזכר�בקרא�אדם

למה�לי�קרא�לא�יהא��,]דמרבינן�בהו�לענין�טומטום�ואנדרוגינוס[�,אדמי�אדם

דאי�אין�דינם�שוה�לענין�שעת�,�אלמא�דאין�חילוק�ביניהם,�אלא�דמי�דיקלא

ינן�בתר�שעת�השומא�בנדר�לוטעמא�דאז.�דלמא�להא�איצטריך�קרא,�השומא

 .משום�דאין�חיובו�עד�שיעריכנו�הכהן�,ובערכין

�גמ)�ח ��.שם', �בתר �בנדר �הערכההשעת�ובטעמא�דאזלינן ,� �אישביאר �החזון

יכנו�הכהן�אין�חל�חיובו�עד�שיערד,�דהוא�כמו�בערכין,�)ערכין�סימן�כט�את�ה(

�למעריך �ד[, �באות �שם �שביאר �]כמו �דמובד, �בית �שומת �בעינן �נמי ,�ןיים

�תיכדא �.)טו(�בסנהדריןא �לכ�ןווכי, �בא �אינו �הנידר �שומאלדמת �ל .�ופטור,

�מהאי�ינאהוה�אמ�נמי�ובערכין �טעמא�הכי �מקראאלא�ד, �ממעטינן �אוטעמ.

�כמו[,�על�שנת�הנערך�צריך�הערכה�איןש�משום,�בכך�ןשויערכין�ודמים��איןד

 .דערכו�קצוב�בתורה,�]את�הנידר�לשום�דבעינן�בדמים

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

�יש �בו�מקרא �קשהו. �לכאורה �דמי"ד�.)כ(�לקמן�'בתוסד, ,�מבואר�עלי�ה

�ידעינן �דמסברא �כפי, �רק �את�ערכו �מוהוושיש�דלא�חייב .� �איש�ןוזהחוכתב

דמאי�דישומו�עכשיו�את�דמיו��דודאי�מסברא�ידעינן,�)סימן�כט�אות�ה�ערכין(

�האומדנא �בזמן �שומא, ��,מקרי �צריך �ג�אלאדאין �ידי �על �נדרו �סך '�בירור

�טו(�ריןדבסנהדאיתא�כ[�,בקיאים �ג�נןדבעי.) �]ם�לשומאיבקיא' כתבו�ה�שומ,

שומת��דבעינןינן�מדרשא�הא�פליד,�היינו"�שום�ראיה�מקרא�יש�בו"ד'�תוסה

 .הנידר�בשעת�שומא

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

דלא�כתיב�ביה�,�הא�התם�ליכא�גזירה�שוה,�דיום�שלשים�כלמטהמנלן�,�קשה

)�להלן�במתניתין(אליעזר�דאמר��מפרש�טעמיה�דרבי)�'עמוד�ב(�ולקמן".�שנה"

וילפינן�גזירה�שוה�[,�"חודש�ומעלה"�להלןמדנאמר�,�אחד�דבכולהו�בעינן�ויום

במדבר�(בהו�דכתיב�,�גבי�לויים,�ה�ונאמר�להלן"י�בד"רשופירש�שם�,�]מהתם

�טו �"ג �ומעלה�תפקדם�חודש�מבן) ."� וחרמין��מערכין�א"פ(�כסף�משנהבועיין

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

דכתיב�מבן��היכא�לכל,�א�מבן�חדש�ומעלהבחד�דוכת�מדאשכחן,�מילתא�הוא

,�נמי�אי,�שלשים�כלמטה�דיום,�ילפינן�ומינה�,ויום�אחד�שדהוי�בן�חד,�חודש

�ערכין�במדכתי �חדש�מבן�ואם"�בפרשת �חדש" �בן �שיהיה .�שלם�דמשמע

��ה�ופדויו"ד)�שם(�'והתוס משמע�בן�"�מבן�חדש"ד�,)בדעת�רבי�אליעזר(כתבו

ערכין��לרבנן�גבי�הדין�ולפי�זה�הוא".�דשבן�ח"מדלא�כתיב�,�אחד�חדש�ויום

 .כלמטה'�ל�דיום,�דבן�חדש

��
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מכדי�כתיב�ועד�בן�חמש�שנים�תו�מבן�חמש��'קראי�וכו�שקולי�משקלי,�'גמ)�יא

�לי�משקלי�קראיוה�שק"י�ד"שר�פירש�.למה�לי �"ב�ידמדכת, "�חמש�שניםמבן

תר�לקרא�והוא�סו,�"ם�הראשוןומי"בי�גבי�וכדאמר�ר,�מעלהכל�שדחמ,�משמע

�חמש"ד �בן �עד ."� �הגראבל �ד�א"בהגהות �סתירהאביאר �ינו �משמע�[, דהכי

� �חמש�תמדקאמר �מבן �ליו �יתור�אלא�הוא�,]למה �נויוהי, דהכא�לא��משום,

�ידודא,�ילמימר�הכ�אגבי�חדש�ליכ�דהכא,�בפסח�כמו,�כלמטה"�מבן"ד�ןנמריא

 .יןתבמתני�כדתנן,�לשים�כלמטהש�יום

�גמ)�יב �מסימנ' �דגופו �סימנים �דראשושאני ��.ין �ש"הרשהקשה �לא�, אמאי

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

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

)�א"ח�מטומאת�צרעת�ה"פ(�ד"הראבכן�הביא�,�דבניתוק�השער�לבד�הוא�נגע

�מהתורת�כהנים שדקדק��בלחם�משנה�ועיין�שם).�שם(�ם"מהרמבוכן�משמע�.

 .])ה"י�מ"פ(�דנגעים�מתניתיןכן�מ

וברגל��,ד"בסוה,�ה�לכל�מראה"י�ד"שר�פירש�.הכהן�כל�מראה�עיניל',�גמ)�יג

�אצב �לאצבע�עבין �ואיבעי"ד�'תוסה�ושהקש�מה�עיין. �וכו�תה מה�ו�.'אימא

�אות�א(�השיטה�מקובצתב�תכש ו�"פ(�ה�למלךנתן�והמשנהחק��והביא�ועוד).

�המ �צרעת �א"טומאת �מת) �ה"פ(�םיהנכורת �ה"ח �מ) �בשרו"דדריש �כל "�את

).�ח"ו�מ"פ(בנגעים��ש"הרא�שבפירון�יועי.�יםלאצבעות�הידים�והרג�בין�אלהבי

�בכל �ל�עור�בשרדכף�הרגל�לא�הוי �קשה�לפי�שהוא, בית��א�פירש�משוםול.

�בית�משום�ואדל,�מפרש�גרשום�רבינואמנם��.ת�הבאהון�איועי.�הסתרים�כלל
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�ולא�חשיב,�הכל�בסקירה�אחתת�דאין�יכול�לראו�משום�אאל,�הסתרים�הוא

�עיני�הכהן�הלכל�מרא" �ז"בחידושי�הגריוהקשה�". וריו�נא�מפניו�ואחש�יאמ,

 .הכי�ה�משוםיל�ממעטינן�ולא,�ים�כאחתאינם�נרא�דנמי

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

 ).ה"ג�מ"פ(�בנגעיםכדתנן��,ןדפסיון�הוה�סימן�טומאה�גם�בנתקי,�ש"הרש

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

תמה�על��ל�מייזליש"בהגהות�ריח.�ופדויו�מבן�חודש�דמשמע�מבן�חדש�ומעלה

�דבריהם �כן, �דאם ,� �בעינן �מט(�בבכורותאמאי (.� �שוה �חודש"גזירה �"חודש

 .לשון�הפסוק�גופאמ�לה�א�שמעינןה�,ממדבר�לדין�דמבן�חודש�ומעלה

אותו�יום�ואותה�שעה��,ה�מעת�לעת"י�ד"רש�פירש.�כולן�מעת�לעת',�גמ)�טז

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

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

�:)כה(�בזבחיםכדאיתא� �ו, �חומהגבי �ערי �בתי �מילי��,.)לא(�לקמןאיתא�, אבל

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

דגבי�גדלות�דלא�,�י�דבעינן�משעה�לשעה"לרשדנימא�הכי�נמי�ויתכן�[.�גדלות

�"שנה"כתיב�בתורה� �מעת�לעת, �לא�בעינן �כתב�]. �נג�ח"או(�ח"הבוכן ,�)סימן

חושן�(�ע"בסמועיין�.�שליח�ציבור�ויכול�להית,�ד�נעשה�גדול"י�לילדמתחילת�

�לעניןדהוא�הדין��,מדבריו)�א"שם�סק(�ך"השדקדק�וכן�,�)ב"משפט�סימן�לה�סק

מהדורא�תנינא�(�א"ת�הגרע"בשוודקדק�.�יכול�להעיד�מתחילת�הלילה,�עדות

�.מדמכשירים�להוציא�ממון,�דעל�כרחך�נקטו�כן�לודאי�,הםמדברי)�כבסימן�ר

דהוא�הדין�בכולהו��,התוספותהביאו�משם��ליוםה�מיום�"ד.)�לא(�לקמן'�ובתוס

 .י�הכא"וכדכתב�רש,�מבתי�ערי�חומה"�שנה�שנה"דילפינן�,�בעינן�מעת�לעת

ה�"ד�'תוסעיין�.�ו�ולא�של�עולםלששנה�האמורה�בקדשים�מנלן�שנתו�',�גמ)�יז

וא�הנה�דידיה�שדל,�שעותלקרא�דהכא�רק�ך�שהסיקו�דאיצטרי�'שנתו�שלו�וכו

�לה�,מוכרח �דצריך �תמידרקמהא �השייב �בראש �הנן �מקובבשיט�ןיועי. �צתה

ודרשינן��,גבי�פסח�דכתיב�"יהיה"נן�מקרא�דיעדאף�שעות�יד,�שהקשה)�אות�ג(

התם��רינןואמ,�קבלהטה�בין�בידבעינן�בן�שנתו�בין�בשח:)�כה(�בזבחיםה�ימינ

�מינ �בקדשים�השמע �פוסלות �שעות �ץריות. �ה, �לא �דהכא �קרא �לאו ה�ודאי

:)�ט(�הנשוהטורי�אבן�בראש�ה.�םשן�עיי,�ת�בקדשיםולוספ�עותדרשינן�שם�דש

ן�כגו�,יפסלו�בקדשים�אפילו�אי�מנינן�למנין�עולםדמשכחת�לה�שעות�ש,�תירץ

�בב�דשנול �ל�רשלא�נשא�ןויכו�,אלול' נין�עולם�כבר�מל�ד�שנה�הבאהעיום�'

דכלתה�שנתו��ןווכי�,דלא�אמרינן�שנת�עולם�להחמיר�אלא�להקל�,חשיב�שנה

�ולא�כמו�,דהכי�דיינינן�ליה�ינהח�מיוהוכ�.עולם�חשיב�שנה�דידיה�קודם�מנין

דהאי�קרא�בפסח��,קצת�קשה�אמנם.�[יום'�ה�פחות�מל"ד)�שם(�י"רש�שפירש

לא�א�ה�,זריקה�לקבלה�ד�בניסן�תעבור�שנתו�בין"ית�לה�דבחואיך�משכ�,מיירי

�א"ת�הגרע"בשו�עוד�ועיין.)].�נ.י.א.�(תשרי'�אלול�עד�א'�אלא�בב�להמשכחת�

 .ובעולת�שלמה�)ימן�קצהסא��חלק(

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

�ב �כשנכנס�ראש�השנה�בן �'שנים�הוא�וכו' חלק�א�(�א"ת�הגרע"בשוהקשה�.

�בראש�השנה[דסבירא�ליה��לרבי�מאיר�דוקאדכל�זה�אתי�שפיר�,�)הסימן�קצ

�:)]ט( �דיום�א, �בע�,בשנה�חשוב�שנה' �אפילו �רב�ראש�השנהואם�נולדו הוו�,

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

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

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

,�לעת�דשנים�דמשמע�דאתי�לאורויי�לן�אמעת,�"ולא�שנתו�של�עולם"בסוגיין�

 .כדקיימא�לן�כרבי�אליעזר�יינווה,�ולא�רק�אשעות

�שם�,ד"בא)�יט .� �סופרתירץ �החתם �דלשנות��,בהגהות �דעתין �דסלקא דלמאי

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

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

ימים�קודם�'�שנולד�ז�גונאהיינו�דוקא�ב�"והלאה�ירצהמיום�השמיני�"דכתיב�

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

�.לא�משכחת�לה,�"מיום�השמיני�ירצה"דאם�כן�,�היינו�לאחר�שנתו"�בן�שנה"ד

 ].דלעולם�אינו�כשר�עד�שתעבור�לו�שנה[

�וכו�,ד"בא)�כ �מורי �ואמרו �ב' �לא�אמרינן �הכי �לאו �יה�מעת�לעתדאי �העיר.

�איש �קדשים(�החזון �ערכין, �למסכת �הערות �קסו, �)עמוד �ל, �דניחא מה�פי

� �התוסשהביאו �לא(�לקמן' �אלחנןבשם��,ה�מיום�ליום"ד.) �רבנו כל�מקום�דמ,

�לשעות �אף ��,לא�בעינן �שם�בשם �למה�שהביאו �(�'התוסאבל �באות )�יזועיין

 .ף�לשעותלא�ידעינן�דבקדשים�נמי�אממי,�דבכולהו�בעינן�אף�לשעות

ה�"ד.)�ל(�י�לקמן"רש�פירש.�שנים'�תרומות�בב'�פעמים�שאדם�אוכל�ג',�גמ)�כא

�תבואות �שני �ל�,במספר �לממדהוה �תבואיה �מספר �או �שנים �מספר .�ותכתב

� �)כאן(�,ש"הרשוהקשה �אותותב"ד, "� �לדרשא �:)כט(�דלקמןאיצטריך דשנת�,

�המנין �מן �עולה �אינה �שידפון .� �נתןועיין �(�בחק �התוסעל �במספר"ד' שני��ה

�בקושי�,)תבואות �ישביאר �פירוש �לפי �להו �דקשיא �(�י"רשתם �שני�"דהכא ה

�תבואות �תבואות"ד) �מיותר" �ו, �כן �שני"אם �יתירא��,שניים�יינוה" ותבואות

�שני �עוד �ימשמע �הרי �ד�לנום ��,רצויות', �מייתר �ל[דתבואות�לא ,�]דרשאהך

עוד��דיש�כאן,�"תבואות"וכתב�"�תבואה"מדהוה�ליה�למיכתב�,�דדרשינן�אלא

 .שנים'�תבואה�שלישית�בב

�מג)�כב �יעבוד', �דשביעית�נמי �זימנין �ברא�הקשה. �אבן �,:)ט(�השנה�שהטורי

�איביד�בשודיעב�דמשכחת�לה ��עית�אפילו �נלממנינן �עולםין שהתחיל��כגון,

�בב�לעבוד �שנה�ואין�תשרי' �לו �א�מונין �עד �רישת' �לד�ןוכי, �בשנה�יום�'רק

,�"שנה"יום�לא�קרי�'�דפחות�מל�ואף�,כדאמרינן�התם�,חשיב�שנה�ולא�פחות

� �כתיב �לא �הכא �א�,"תייעבהש�ובשנה"הא �שביעית�אומ�,"ובשביעית"לא י

�כדאמ �דשביעית �י(�התם�ינןראתחלתא (:� �בא"גבי �מאותחויהי �ושש "�ת

�יג( �ח �בראשית �הוכיח). �ומינה �אזל, �בתידאי ��מנין�רנן �שלים �אי נין�מעולם

�עולם�דידיה�קודם �למנין �ליהיבחש, ��נן �הידידממנין �דחה. לומר��שדי�,ושוב

�דהוכחת�הגמ לשנה�ד�וםשמ�אהו�,תיביעב�פעמים�אם�עובד�בשומהא�דבר'

�'התוסשכתבו�ך�רוכד.�באלול'�כר�לאחר�אמנ�ים�אינומפע�דברוב�ןינדידיה�מנ

 .שנים�דשדה�אחוזה'�גבי�ב�,פרסה�במ"ד

�תוס)�כג �יע"ד' �נמי �ובשביעית �בודה ,� �שמעינן �לא �של��לאאדהא מעת�לעת

שנים�הראשונות�'�כגון�שעבד�בה,�דכוונתם,�נתן�החקביאר�.�'ושנה�אחרונה�וכ

ובשנה�,�:)ט(�השנה�בראש�אכדאית,�"שנה"�דחשיב,�יום�קודם�ראש�השנה'�ל

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

,�ונות�משנה�אחרונהששנים�הרא'�דילפינן�כל�ה�,ועלה�תירצו.�לשנותיו�דידיה

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

ינן�שנה�פדיל,�וצרותי.�םניש�ולא�משאר,�אלא�משנה�ראשונה,�יום'�דיעבוד�ל

 .שונה�משנה�שישיתאר
 )�כד
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