
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

  חכדף  -   סנהדרין מסכת 
  דףעיונים על ה

  ?מדוע אונן אסור באכילת קודשים
שיטת רבה שסבר שיכול להעיד על ארוסתו משום שאינם מוגדרים כקרובים ' הביאה הגמ

, "שאר"של " קרובה"שהרי אין העניין תלוי בדין ' ודחתה הגמ, לגבי דיני טומאה וירושה
  . אלא בקירוב הדעת ויש לפוסלו מחמת קירוב דעת

ומבואר שארוסה , רב חיא בר אמי דיני ארוסה או ארוסה שמתואת דברי ' מהביאה הג
". אונן"היות ולגבי זה אינו מוגדר כ, מותר באכילת קודשים, שמתה אם הארוס הוא כהן

, וכן הדין אם הארוס מת.  אין אנינות חל עליו לאיסור אכילת קודשים)אונן ה לא"ד(י "כתב רש
  . הארוסה מותרת באכילת קודשים

בזבחים ' בגמ. שכאן באו למעט ארוס וארוסה, אסור באכילת קודשים" אונן"מה המקור ש
ולמדו , "לא אכלתי באני"שנאמר במעשר ממה , האונן אסור לאכול בקדשים למדו ש)א, טז(

ותקראנה אותי " שנאמר )בחיםזב ב"תחילת פ(ש "ם פהמ"ברמב' ועי .ממנו קל וחומר לקדשים
אסור לאכול ,  ואפילו כהן גדול שמותר לעבוד באנינות,'וגו "כאלה ואכלתי חטאת היום

  .בקדשים
ביאר רבא למסקנא את דברי רבי . כ" לגבי כהן גדול שאשתו מתה ביוה)א, יד(ביומא ' הגמ

אף . שמא יאכל בקודש בלילה ואסור הוא בקודשים בזמן אנינותו, שלא עובד ביום, יהודה
אין ' שלכאור, לפי דעת רבי יהודה' ודנו בגמ. שבלילה כבר דין אונן שבו הוא רק מדרבנן

, כיון שגירשה על תנאי, הכהן גדול מוגדר כאונן משום שהנפטרת אינה מוגדרת אשתו
ואין , כ היא לא אשתו"וא, שם לבאר' כפי שהאריכה הגמ' שהרי העמידו לו אשה אחרת וכו

שאונן לא ' רי הגממה ביאור דב. ז הוא טרוד"בכ' אומרת הגמ". אונן"לדון אותו בתורת 
  . אוכל בקודש

כדרך " לך נתתים למשחה" ובקדשים בעינן שמחה וגדולה דכתיב )י לאמה "שם ד(י "ביאר רש
י שכהן לא אוכל בקודשים בזמן היותו אונן "עולה מדברי רש. ל"עכ. שהמלכים אוכלים

ברי וד. ואונן זה לא בדרך מלכות, משום שהאכילה צריכה להיות כדרך שהמלכים אוכלים
  ". אכילה בשמחה", שכלל בכלל העניין של אכילה בצורה של מלכים, י מחודשים"רש

 ) דודורבינ, ם"ב רשב, קיט(לפי הראשונים שהביאו בפרק ערבי פסחים , שהרי פשטות הענין
" לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה"שהתורה אמרה בצורת אכילת הקודשים 

 ומחמת .למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלים )א, טו(בסוטה '  ולמדו בגמ)ח, במדבר יח(
. ' רשאים הכהנים לאכול את הקדשים צלויים וכו)א, צא(בזבחים ' אמרו בגמ, זה הטעם

כ דרך מאכל "כמו. ובחרדל'  מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי וכו)ב, קלב(בחולין ' ובגמ
 באכילת הקודשים שיהיו בדרך )' כדתת שם או"בתור' עי(חשוב להאכל על השובע ויש מצוה 

 שהכהנים )ביאהמה "ב ד, סו(בפסחים ' כך מבואר אף בתוס. של כבוד ולא בדרך של רעבון
פ " עכ)מן איאתוון דאורייתא ס' עי(היו אוכלין חולין בעזרה כדי לאכול את המנחות על השובע 

כמבואר , "אכילה בשמחה"אולם לא מוזכר עניין . זוהי צורת האכילה של בשר הקודש
  . י ביומא"ברש

אם ההתייחסות , ועוד הקשו. י" על דברי רש)רודיטה א"ד(ישנים ' קושיא זו מקשים התוס
כ יהיה "כ אף מי שטבעה ספינתו בים ג"א, "אונן"ולא כתוב כאן דין ב" אכילה בשמחה"ל

לכן מבאר את הסוגיא שם באופן אחר לפי . שהרי אין שמחה לפניו, אסור באכילת קודשים
  . ל"כ ואכמ"רות יוההגד

לצורך , כ"שגירשה בע, שצער מות אשתו, י" נוקט בדעת רש)גונא ה וכי האי"ד(א "הריטב
אינו אוסר , וצער בעלמא. 'כטבעה ספינתו וכו, יותר מכל צער אחר, כ"עבודת יוה

כיון שליבו דווה עליו שהרי מחמת הצורך , אולם צער מיתת שארו שהייתה כבר, בקודשים
שצורת , "למשחה לגדולה"בפסוק של , א"ולמד הריטב.  קרינא ביה אנינותשפיר, גירשה

כ אין הבדל בין אכילה מכובדת בצליה "וא, האכילה היא כדרך שהמלכים אוכלים
ג לאוין "סמ' ועי( ".למשחה לגדולה", ואז זה נכלל  בעניין אחד, לאכילה שלא בצער, ובחרדל

' ועי , קדשים באנינות הוא מטעם למשחה לגדולהמצדד לומר שאיסור אכילתגם הוא ש 'רסד' רנט
  )ב" חמ"דרך מצותיך להמל

  ?מוזהרות על איסור טומאה" כהנות"האם 
וכן היא לא אוננת ולא "מדברי רבי חייא בר אמי כתוב ' בלשון הברייתא שהביאה הגמ

א שלא , בסוטה כג' הרי למדו בגמ, והדבר הוא פלא כפי שציינו הראשונים" מטמאה לו
ובאמת  ".לאוהל המת" לא יבא"רו בנות אהרן על פרשת טומאת מת ואין להם איסור הוזה
 שאפשר )מ"וכן כתב בב(וציין ', ל בגמ"י הביא שיטה שלא גרסה את המילים הנ"ברש

  . שהכוונה שאינה מחוייבת להיטמא לו שאינה מצווה להתעסק בקבורתו
ויש צד , ו חשש טומאת מתעסקנו בעבר בעניין היתר לכהנת ללדת בבית חולים שיש ב

  ". לא יבא"שתלד זכר המוזהר על טומאת מת ואיסור 
 אשת כהן )'סימן שסו(כתב הרוקח , ל"וז,  בשם הרוקח)א, אעד ש"יו(ך "כתב הש

הוא שמא נפל הוא או שמא פק ספיקא שמעוברת מותרת ליכנס באהל המת דס
ע "והניח בצ, ל" הנ הביא את דברי הרוקח)ב, גמח ש"או(א "המג. ל"עכ. נקבה הוא

כ אין לאסור "וא, שטומאה בלועה אינה מטמאת, ל"הא קיי, מה הנידון של הרוקח
  . ע"והשאיר בצ. מחמת שהולד לא יקבל טומאה

שכל דבריו שהוזקק , ונקט,  הביא את דברי הרוקח)ר' יס' חלק א(ז "ת הרדב"בשו
תלד באוהל וקרוב הדבר ש, זה רק באשה שקרבו ימי ללדת, ס להתיר"להגיע לס

כיון . שעתה אין לדון מחמת טומאה בלועה, והתיר מחמת ספק ספקא, המת
ונטמא מרגע לידתו ולא דנים אותו בתור , שעומדת ללדת מוגדר הולד כילוד

  . וכל דברי הרוקח באו להתיר עומדת ללדת, טומאה בלועה
אשה זו שהיא , י"אומר הנוב,  הנוגע לעניינינו)'רז 'ד סי"תנינא יו(ת נודע ביהודה "בשו

כיון שלא הוזהרו בנות אהרון על , היא מותרת להיכנס לאוהל המת, אשת כהן
ז אמרו אל "ע, אתה רוצה לאסור אותה מטומאה, אלא מחמת עיבורה, טומאה

וזה כוונת הרוקח להתירה להיכנס לאוהל , שהוא ספק ספיקא, תאסרנה מספק

  . המת
ונוקט שטומאה בלועה לא , רי הרוקח דן בדב)'קעז 'ב סי"ח(ץ "ת שאילת יעב"בשו

. ומוגדר הוא כילוד, כיון שתמיד יש חשש שמא יוציא הולד ראשו לפרוזדור, תתיר
ולא נשלמו לעובר , וכל דברי הרוקח התירו להיכנס לאוהל המת בימי עיבורה

אין כאן ספק , אולם בכלו החודשים. התיר מחמת ספק ספיקא כאמור, חודשיו
  . ויש להחמיר, תלד וזה ספק דאורייתאספיקא שבכל שעה שמא 

מ אשת כהן מעוברת "ומ",  בשם הנתיב חיים)'ק ג"סוס' שמג' הלכות שבת סי(ב פסק "ובמ
שקרבו ימיה ללדת מותרת ליכנס לכתחלה באהל המת דאף שנראה לנו שודאי תלד שם 

יה נקבה וא שמא יה האקפק ספי מותר דסילו הכיולד ושמא יהיה זכר ויטמא שם אפ
  .ל"עכ." ושמא יהיה נפל

  
  סיכום הדף

  

   . קרובים, מומר, עד זומם, פסולים לעדות :נושא  

 אחיין על דודו וכוונת הפסוק אבות שהם שאין מעיד" לא יומתו אבות על בנים" למדו מכנזכר
וממה ,  שהם אחים לא מעידים אחד על השניש שהאבות"וכ. אחים לא יעידו הבנים עליהם

ובני ". על בן"שהרי לא כתוב , מבואר שבני דודים פסולים אחד על השני" על בנים "שכתוב
 מסברא שהרי אין העדים נעשים ביאר רמי בר חמא,  אינם מצטרפים להעיד על אחרדודים

ואם יוזמו נמצא שמה שהם נהרגים זה מחמת שהעיד , העדים' כ הזימו את ב"זוממים אא
 שהרי לגבי עדות שאל רבא. לכן אינם מעידים, דות אחיוי ע" שנהרג עומוגדר, ביחד עם אחיו

, אחים ועד אחד מצטרף עם כל אח על עדות שנה' חזקה על הקרקע למדנו שאם באו ג
 שלא מבואר,  לגבי הזמה יש כאן עדות אחתאבלעדויות '  העדות שיש כאן גמועילה

כ "וא, ונשמתחשבים בצירוף שלהם ועדות ההזמה היא עדות חיצונית שהיא מחייבת ע
"  על אבותוובנים לא יומת" שאמרה תורה ומה שאין כן הדבר, יכולים להעיד ביחד על משהו אחר

  .  שאין הבנים מעידים יחד על אחרמכאן שמענו, "הם לא יומתו"או " ובן"ולא נאמר בלשון יחיד 
האחד נדרש על קרובי האב , בפסוק" אבות" נלמדים ממה שנאמר פעמיים קרובי האם

. לומר שאף על זכות אינם מעידים" יומתו"ונאמר פעמים .  נדרש על קרובי האםוהאחד
למרות ,  שאינם מעידים אף על ממונותלמדנו" משפט אחד יהיה לכם "וממה שאמרה תורה

  . שהפסוק הנזכר לעיל עוסק בנפשות
, הכוונה לחתן של בן אחי האב, וחתנוהאמור במשנה לגבי אחי אבא בנו " חתנו" שרב ביאר

 ואמנם. ולכך אמר רב אחי אבא לא יעיד לי הוא ובנו וחתנו, ואף שהוא דור שלישי אינו מעיד
בצורה יותר ,  בראשון)חתן של בן אחי האב(היה יכול התנא לכתוב פסול של שלישי 

 ביאור זה' דוחה הגמ.  השמיע שבעל כאשתואולם, )נכד אחיו(  של אחיוכגון בן בנופשוטה 
ואילו לדברי , 24כ " אבות וביחד עם הבן והחתן סה8ש במשנה מחמת שאמר רבי חיא שי

 באמת כוונת רב לחתן אח האב שהוא דור אלא. 32 שמונים אף את חתן הבן עולה שיש רב
 ומכאן למד רב,  מחמת שאין הוא מקרבת דם אלא מנישואיםורב קרא לו דור שלישי, שני

יעלה , ן אחי האב זה שלישישהרי אם חת, ואף ביאור זה קשה. שכל שלישי יהיה פסול
א " כדברי ראלא רב פסל שלישי בראשון. ששלישי בשני יהיה פסול לעדות ורב הכשיר

 לא יעיד הוא בנו כך בן אחי אבא, שאמר שכשם שאחי אבא לא יעיד לי הוא ובנו וחתנו
לא "ב דרש ר. וחלק וסבר שלישי בשני יעיד,  כמותו שלישי בראשון לא יעידורב סבר. וחתנו

פסול האבות תשליך על הבנים ולכן " על בנים "א"ולדעת ר. לרבות עוד דור" 'ומתו וכוי
  . לבן אחי האב, מרחיב את הפסול מאחי האב

,  שבעל אחות אביווכן למדנו. או בן אחות חמותי, אח של חמותי לא יעיד לי וכן בנו, נ"אמר ר
משום שאני , ן של אחותיהפסול לחת(. ובעל אחות אמו אינם מעידים הם ובניהם וחתניהם

 כאשר היינו בבית מדרשו של עולא הסתפקו האם כשר להעיד אמר רב אשי .)ותומאחי ח
אח אביו ואח אמו ,  ממה שלמדנו שאחיוואמר עולא, על בן אחי חמיו וכן על בן אחות חמיו

 האם יכול אדם ושאלוהו בא למקום מסויים לרכוש קלף רב. פסולים הם בניהם וחתניהם
.  שבעל כאשתו ואינו מעידבסורא שאמרו אמר רב, )חורגו( על אשת בן אשתו להעיד

 שאשה כבעלה ממה שנאמר בשם רב ואמר רב הונא.  שאה כבעלה ואינו מעידבפומבדיתא
 קראה לאשת הדוד התורה" ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דודתך היא"
  . שאשה כבעלהמכאן" דודתך"

מעבר למה שאחיו (" בבנו" החידוש לדעת רב ירמיה. נו אינם מעידיםהוא בנו וחת, בעל אמו
אף ( שאחים רק מאם נפסל להעיד למי שהוא בן הבעל היינו,  לומר שאח האח פסול)פסול

,  יכול להעיד על אח האח חסדאאולם לדעת רב. )שאינם אחים אלא יש להם אח משותף
  . ולדבריו המשנה דיברה על אח מהאב ועל אח מהאם

ן , )בנו ובתו נישאו(מחותנים מעידים זה על זה , ר רב חסדאאמ ואינם דומים אלא לחבית שאי
וביאר רבינא , אדם מעיד על אשתו ארוסה, אמר רבה בר בר חנה. המכסה מתאים לה

. שדווקא להוציא ממנה ממון ולא להכניס לה ממון שאז יש חשש שמשקר מחמת העתיד
 שדין עדות ורבה סבר לומר. ציא ממון ובין להכניס ממון שאינו נאמן כלל בין להו'ודוחה הגמ

לה א מטמא  שאם הוא כהן ומתה בעודם ארוסה לולמדנוהוא כדין קרובה לטומאה וירושה 
ואינה , אם הוא מתלא נאסרת בקודשים וכן .  שנאסר באכילת קודשיםואין לו דין אונן

 גובה את אם מת, ואינו יורשה. )מ יח"י כאן ובב"רש' יש שלא גרסו עי(להיטמא לו מחוייבת 
 שאין ראיה 'דוחה הגמ,  שאינם מוגדרים כקרובים ולכך יכולים להעידוהיה נראה. כתובתה

  . ולגבי עדות הנושא בוא בקירוב הדעת". שאר"שטומאה וירושה דנו לפי הגדרת 
  בנו שלאולם, היינו בן אשתו מבעל אחר פסול להעיד לו" חורגו" במשנה לדעת רבי יהודה

 וחתנם )ואחותו( גיסו נפסל להעיד אולם בן של גיסו ,לדעת רבי יוסי. חורגו וחתנו כשרים
 שהמשנה שלנו זה שיטת רבי יהודה שרק בחורגו מיעטו 'מסקנת הגמ. אינם פסולים להעיד

 פסולי 24 אבות וביחד עם בניהם וחתניהם יש 8 שיש ומובנים דברי רבי חיא, את בנו וחתנו
  . ש בחורגו שאין נפסלים לעדות בניהם וחתניהם" שבגיסו אמרו וכה שיטת רבי יוסיזוהברייתא . עדות

והיה מקום לומר שכוונתו שגיס כשר לעדות , אמר רב יהודה בשם שמואל שהלכה כרבי יוסי
 בשטר שהגיע לרב יוסף שהיו חתומים עליו ומעשה היה, כיון שאינו יורשו כמבואר במשנה
 שיתכן שכוונת שמואל הייתה שהלכה ואמר לו אביי, זכרגיסים ורצה להכשירו מחמת הנ

 שהרי שמואל שגיסים הפסולים זה כאנא 'דוחה הגמ. כרבי יוסי בברייתא שפוסל את גיסו
דוחה . אולם מדוקדק ששאר גיסים כשרים, אחיות' שהיו אחים והיו גיסים שנשאו ב, ופנחס

ולא התייחס לקירבת " גיס"ת  שיתכן ששמואל כוונתו הייתה שהם פסולים מחמת קירב'הגמ
 שגיסים פסולים ואמר לבעל השטר שיקיים את השטר בעדי מסירה וקיבל רב יוסף". אח"

 )מזוייף מתוכו(א אם יש בעיה בגוף השטר " את דבריו שהרי אף לרודחה אביי, א"כשיטת ר
  . לבעל השטר לא מניחים לי להכשיר את שטרךףסואמר רב י. אין להכשירו בעדי מסירה
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