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בס"ד ,טז' ניסן התשע"א.

מסכת מנחות דף מב – דף מ ח

דף מב ע"א
א(גמ',ואמראבייוצריךלפרודהכצוציתאדארמאי.כתבהחזוןאיש)סימן
ג סק"ט( ,דלא אתי אביי לחדש בגוונא שלקח חוט אחד כפול ארבע ותחבו
בכנף בעודנו חוט אחד ,ופסק ראשין שלהן ונעשין שמונה חוטין ,דלכך אין
צריך לדין ענף ,ופסול משום דחסר מנין החוטים בשעת התחיבה ומעכב
בדיעבד כדאיתא בסוכה )יא .(:.אלא אתי למימר שיפרידם שלא יהו
מסובכיםוקשורים.
ב(גמ',שם.כתבהביתיוסף )או"חסימןזסק"ח(בשם בעלהעיטור ,דעיקר
דין ההפרדה שייך כשהיה בנמצא התכלת ,והיינו דמצוה להפריד התכלת
לצד אחד ,ואף בזמן הזה יפה לדקדק לעשות כן זכר לכך .וכן דעת המגן
אברהם)סימןחסק"י( דכתב ,דאםעלידישיפרידיפסידתפילהבציבור ,לא
ידקדקלהפריד.והקשהבהגהותהרד"ל ,דמלשוןהגמרא משמעדלאומשום
היכר דתכלת הוא ,אלא דדוקא בכהאי גוונא נקרא "ציצית" והלכך מעכב
דיעבד ,וכן כתב בביאור הגר"א )סימן ח סקט"ו( .אמנם החזון איש )סימן ג
סק"ט( כתב דאינו מעכב דיעבד ,וענין ההפרדה משום נוי המצוה ,והוכיח
דבריו מדתניא בסוכה)יא(:תלאןולאקצץראשיחוטיןשלהןפסולה,ופירש
רב דפסולה עד שיקצוץ ,ואם איתא דאף בסיבוך פסולה ,לא הוי לתנא
לשנותדבריו במחובריםאלאאפילובמסובכים.אלאדאףאםהיומסובכים
בזמןקשירהכשרים ,וכןנוהגיםלענובד'חוטיםבשעתעשיה ,לסימןשיהיו
בצדאחדד'חוטיםובצדהשנישארהחוטים.
ג(רש"יד"ה שתהא ,שתהאתולהומכהוכו'.ופירשדבריוהנמוקייוסף )יב:
יג .מדפי הרי"ף( ,דלא יקשור הציציות למטה בסוף הכנף אלא מן הצד,
שתהאתולהומכה עלהקרן ,וכתבבהגהותהרד"ל,דלפיזה"נוטף" מלשון
הטפתמשקים.אבלכתב,דלשוןרש"ינוטהלפרששמרחיקמהקרןוכדברי
רבייעקב,ולפיזה"נוטף"מלשוןטפי.
ד(בא"ד ,שם .אבל בהגהות מיימוניות )פ"א מציצית אות ב( כתב בשם
הרא"ם,דאתי לאפוקימאלכסון.ובמגןאברהם)סימןיאסקכ"ד(פירשטעמו
בשםהלבוש,דאסורמשוםשנראהשצריךשמונהציציות,ועושהבאלכסון,
כדילצאתשנייהצדדים.והואפירש,דאסורמשוםדמנהגהקראיםהוא.
ה(גמ',אמררבייעקבאמררבייוחנןוצריךשירחיקמלאקשרגודל .פירש
רבינו גרשום ,דהיינו כאורך כל הגודל דהיינו תוך ג' אצבעות דרב פפא,
ואידי ואידי חד שיעורא ,ובהגהות הרד"ל כתב ,דלפי זה אתי שפיר דלא
הקשומחדאחבריה ,אלאאדרבהעשוצריכותא.אמנםהביא ,דרש"י ושאר
המפרשים ,פירשו דהוא קשר ראשון של אגודל ,ומשם ועד ג' אצבעות הוי
מקום הראוי ,ולפי זה אינו השיעור דרב פפא ,ואתי שפיר הא דרבי יוחנן
שביקלישנאדברייתאדג'אצבעות,ונקטקשרגודלדלאהוזכרבשוםמקום.
ו(גמ' ,שם .כתב רש"י בבבא קמא )קיט (:ד"ה הכל עולין ,דצריך להרחיק
תכלת של ציצית משפתהבגד] .ולכאורה אףשרש"יאזילאחר לשון הגמ'
שם,מכלמקוםצריךעיון,מאי דנקיט"תכלת" האקראד"עלכנפי" ,אכולה
ציציתקאי[.
ז(גמ',אמרליהבשעתעשיה איתמר.בשפתאמת נסתפק,לרבפפאדבעינן
שיהאתוךג'אצבעות,בגוונאדבשעתעשיההיהתוךג',ולאחרמיכןהוסיף
והואחוץלג',איכיוןדבשעתעשיההויג'אצבעותכשר,אילאו.
ח(]גמ',אמרליהרב אשילאתתקיףלךחדמינייהוכתרימינן.ולכאורה
צריך ביאור,מאינחמההיא,סוףסוףרבינאהויחכיםטפימרב סמא.ויש
לומר ,דכל אחד מחויב ללמוד כפי השגתו ושכלו ,והוא חלקו בתורה ,ורב
סמא נתבייש משום דסבר שלא דייק כראוי וחיסר מחלקו ,וניחמו דדייק
שפיר ולא חיסר מחלקו כלום ,ומעלתו דרבינא שמארץ ישראל היה ,וכבר

איתא בבא בתרא )קנח (:דאוירא דארץ ישראל מחכים ופירש הספורנו
בראשית )פי"אלא(דהיינומשוםאקראדללכתארצהכנען.שהיתהמוכנת
אלגרםהמעלותבמושכלות,והיתהרצויהמכלהארצות,כאמרו,ארץאשר
ה' אלהיך דורש אותה ,ולא הוזק אוירה בגשם המבול כאויר כל שאר
הארצות ,כאמרו ולא גושמה ביום זעם .וכבר אמרו חכמינו ז"ל אוירה של
ארץישראלמחכים[.
ט(רש"יד"הרמי,לרבותעודשניגדילים.כתבהרש"ש,דצריךלומרגדילים
תעשה לרבות וכו' ,וכדדרשו בבכורות )כו (:מ"תעשה" ,דהוסיף לך הכתוב
עוד עשיה אחרת .והמלא הרועים פירש ,דדריש ציצית שניים פתיל שניים
וגדיליםמשמעעודד')דגדילהיינושניםוגדיליםהיינוד'( .ובטהרתהקודש
פירש,דגדיליםמלא,משמעכאילוכתיבפעמייםגדיליםוהיינוח'.
י(גמ',כלמצוהשכשרהבעובדכוכביםאינוצריךלברך.פירשרש"יד"הכל
מצוה מפיהמורה,דאיןיכוללומראשרקדשנודהאעובדכוכביםנמיכשר
בה .ובהגהות הרד"ל פירש ,דאינו סיבה אלא סימן ,דכיון דגוי אין שייך
במצוות ,ואי חזינן דעשיה כשרה בו מוכח דאין העשיה מצוה ,ולהכי אין
מברכיםעליה.
יא(גמ',והרימילהדכשרהבגוי.כתבהרמב"ם )פ"בממילהה"א(" ,דכולם
כשריםלמולחוץמגוי ,ואםמלאיןצריךלחזורולמול".ופירשהכסףמשנה
טעמא דאין צריך לחזור ולמול ,או משום דסבר דקרא ד"הימול ימול"
אסמכתא בעלמא הוא ולכתחילה ,או משום דנסתפק אי רב ורבי יוחנן
סביראלהו דגויפסול ,ואםכןהלכתאכוותייהו ,אודלמאלפרששיטתרבי
יהודהאתי,ולית הלכתאכוותיה.ובקרןאורה פירש ,דהכא לאפליגי אלא
לכתחילה ,אבל בדיעבדאםמלגוי ,לכוליעלמאאיןצריךלמולשוב ,דסוף
סוףאיןלוערלה,וכדמוכחמנולדמהול,דאףלמאןדאמרצריךלמולו,היינו
מחששערלהכבושה,האלאוהכיאינוצריךלמול.
יב(גמ',המולימול המלימול .פירשרש"יבעבודהזרה )כז(.ד"ההמול,מי
שהוא מהול ימול אחרים ,והמלפירושו המהול.אבל הריטב"א )שם( פירש
דהמלהיינוהמוהל,ולהכיפירשדהמוהלימול,כלומריהאמהול.
יג(גמ' ,שם .הקשה הקרן אורה ,למאן דאמר ימול כותי אמאי מילה דחי
שבת,האאפשרעלידיכותי.ותירץ,דעירשאיןבהרופאישראלקתני,אבל
עיקרהמצוהבישראל,ולאמיקריאפשרלקייםעלידיאחראםיקייםאותה
מי שאינו מחוייב בדבר .ובהערה שם תירץ ,דהואיל ואם אין רופא כותי
וודאי מותר לישראל לימול ,ממילא גם כשיש כותי מותר לישראל
מדאורייתאמטעםהואיל,וסיים שצריךלעיןבסוגיאדהואיל[ .ובשו"תחתם
סופר )יו"ד רלב( תירץ ,דאי ימול הגוי ,לא יהא שליח האב ותתבטל מצות
האב.
יד(גמ',העושהסוכהלעצמו אומר וכו'שהחיינווקיימנו והגיענולזמן הזה.
פסק בשולחן ערוך )או"ח תרמ"א סעיף א( שאנו סומכים על שהחיינו
שאומרים בזמן הקידוש כדאיתא בסוכה )מו (.ובביכורי יעקב )שם( נסתפק
כשאוכלומברךשהחיינובסוכתחברו,אינפטרמלברךעלסוכתו,עייןשם.
טו(תוס'ד"המנין,משמעהאאשהכשרה.בתוס'גיטין)מה(:ד"הכלשישנו
בקשירההביאבשםרבנותם,דמהאיטעמאאשהפסולהלקשורציציתדלא
מיפקדא ,והתוס' פליגי עליהוסברידכשרה,והוכיחכן מדמיעטוגוי,משמע
דאשה כשרה ,וכן מהא דסוכת נשים כשרה .וברא"ש )סימן מו( הוכיח כן
מהאדאיתא בבאבתרא)סד (:דביתהודרביחנינאבןדוסאעתידהלמשדי
תכלת לצדיקים לעתיד לבוא .ובקרבן נתנאל )אות מ( הביא שהט"ז )סי"ד
סק"א( ,כתב דלרבינו תם רק תלית הציצית אסורה אבל לטוות החוטין
שריא.ופליגעליה,דאםאיתאדרבנותםפסלבנשיםרקהתליה,מאימוכח
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הכנה לכבוד המצוה ,וכשלוקח מעלמא מחסר בכבוד המצוה .אבל תלית
החוטיםבבגדוכתיבתהספרתורהוהתפילין,לאבעיאכונהלשמה,שענינה
לשם קדושה דהרי מתעסק בגוף המצוה ,ואף דקיימא לן מצוות צריכות
כוונה ,תליית החוטין אינה גמר המצוה ,ואמנם בכתיבת ספר תורה יצטרך
לכויןלשםמצוה,אבללאלשםקדושה.ועייןבאותהבאה.
כד(גמ',שם.כתב הנמוקייוסף)יב:מדפיהרי"ף( ,דנראיםהדבריםדשזירה
נמיבעינןלשמה.ופירשבביאורהגר"א)סי"אסק"י(טעמו,משוםדכלדאחר
הטויה בכלל עשיה הוי ובעי לשמה .ובמגן אברהם )סק"ג( כתב ,דמעכב
דיעבד.אמנםבביאורהלכה)שם(כתב,דבנעשיתבסתמאישלהקלבדיעבד,
דכל העושה על דעת טויה הראשונה דנעשית לשמה עושה] .ועיין מה
שכתבנובאותהקודמתבביאורהקרןאורהלשיטתהרמב"ם[
כה(גמ',שם.כתבהרא"ש)בעשייתהציצית(בשםבעלהעיטור )ש"אח"ב(
דאף ציצית שטווה הגוי ,אי שזרם ישראל לשמם כשרים .והקשה ,מהכא
דפסל שמואל משום דלא נטוו לשמה ,ואף דסתם פקעיות אינם שזורים,
ומשמע,דאףדישזרםלשםציציתפסוליםמשוםדלאנטוולשמה.
כו(רש"י ד"ה פסולות ,בתים דבתים של עור בעינן דאפילו קשירתן כו'.
הנודע ביהודה )או"ח סימן א( פירש ,דהיינו שעשה הבתים עצמם מזהב,
וציפה היינואת הפרשיות ,וכמושפירשרש"יד"ה או,גביטלהעליהםעור
בהמהטמאה ,דעשה הבתיםמעורבהמהטמאה .אמנם הטור )או"חסל"ב(
כתב,אםציפההבתיםזהבאושעשאהמעורבהמהטמאהפסולה,ומשמע,
דבזהב פסלאף כשהואציפוי הבתים ,ובעור טמאה פסל רק אי עשה ממנו
את הבתים .והקשה הבית יוסף )שם( ,מאי גריעותיה דזהב מעור דטמאה,
דבציפההבתיםבזהבפסל ובעורדטמאההכשיר.ובסוףדבריוכתב ,דשמא
לאדקהטורבלשונו,ובתרוייהופסולים,בציפההבתיםבזהבובעורדטמאה.
והנודע ביהודה רצה לפרש טעם הטור ,דזהב פסול משום דבעינן שיהיו
הבתים שחורים מהלכה למשה מסיני וכשציפם זהב אינם שחורים ,וכן
משמעמהירושלמימגילה)פ"דה"ט(,דפירשטעםהמשנהדעגולוציפהזהב
פסול ,משום דהלכה למשה מסיני דבעינן מרובעים ושחורים ,אבל עור
בהמה טמאה אפשר לצבעו שחור ופסול רק משום מותר בפיך ,ואינו פסול
אלאבגוףהבתיםולאבציפוי.ודחה ,דלאשייךלפרשכןבדעתהטורמשום
דכתב)שם(דבתיםשחוריםאינואלאלכתחילה.
כז(בא"ד ,דאפילוקשירתןאינןאלאברצועותבמינן .וברש"יד"האו כתב,
דעור בהמה טמאה פסול ,משום דאינו "מן המותר בפיך" .וכתבו הגרע"א
ובגליון מהרש"א ,דמשמע מרש"י ,ד"מן המותר בפיך" אינו ממעט זהב,
ופסולדזהב ילפינןמרצועות .אמנם רש"יבמגילה)כד (:ד"ה ציפןזהב כתב,
דאףזהבפסולמשוםדבעינן"מןהמותרבפיך" ,והקשוהאזהבמותרבפיך.
ורש"יבסנהדרין)מח(:ד"הפסולותכתב,דהלכהלמשהמסינילפסולזהב.
כח(תוס'ד"הכתנאי,תימאדלמאציציתשאני.ותירץהשפתאמת,לפימה
שכתבו תוס'ד"העד ,דפליגיאיהזמנהמילתאהיאאי לאו,דפשיטאדקרא
ד"לך" קאיעלעשייתהתפיליןגופייהו ,ועיבודדתפיליןוטוויהדציציתדהוו
הזמנה,לאילפימהאיקרא.
כט(בסוה"ד ,וליתאדהאיכאשי"ןשלתפילין.כתבהשפתאמת ,דזהאפשר
לדחות ,דאיירי בתפילין של יד דלית בהו שם ,אך יותר היה להם להוכיח
מסוגיאדהכא,דהאציציתעיקרמצוהולרבנןלאבעינןטויהלשמה.
ל(תוס'ד"העד,בתוה"ד ,אפשרבחיתוךהעורכו'.משמעותדבריהם ,דאף
אי הזמנה מילתא ,בעינן מעשה כל דהו .והקשה המלא הרועים ,מתוס'
סנהדרין )מח (:ד"ה דמסיק ,דבאמירה לחוד ,דאמר זה מזומן לצורך זה הוי
הזמנה,בלאמעשהכלל.
לא(רש"י ד"ה טעימה פסולה ,אם עירה וכו' פוסל את כל היורה .הקשה
העולת שלמה ,אמאי לא יבטל ברוב .ותירץ ,לפי דברי הר"ן בנדרים )נב,(.
דהיתר בהיתר לא בטיל ,דהכא חשיב היתר בהיתר ,כיון דאף אי פסול
לתכלתהאלאגרעמלבן,ולאעבידאיסורכשלובשהטלית,דתכלתאינה
מעכבתאתהלבן.
לב(רש"י ד"ה משום שנאמר כליל ,כל תכלת בעינן שיהא כל עיקר מראה
החלזון בצמר שלא יהא דבר אחר צבוע בה מתחילתה .והקשו בתוס' ד"ה
משום ,אם כן רב שמואל בר יהודה דשקיל בביעתא דלא כמאן ,דאף אי
הוציא מעט ,סוף סוף נצבע בתכלת זו דבר אחר .וביאר בחידושי הרשב"א,
דהפסולהוארקכשטובלהצמרביורהעצמה,משוםדהצמרהראשוןנוטל
עיקר מיצוי החלזון ,והנשאר אין לו מראה יפה כעיקר החלזון ,אבל ודאי
כשמעביר קצת מן הצבע לביצה ,לא נמשך עיקר מיצוי החלזון ,אלא יוצא
חלק מן הצבע וחלקו נשאר ,ובכהאי גוונא ודאי כשר הנשאר ,אף למאן

מדביתהודרביחנינא,אלאעלכרחךדרבינותםפסלכלהעשיה.
טז(בא"ד ,שם .ההגהות מיימוניות )פ"א מציצית סק"ט( כתב בשם מהר"ם
טעםחדשלפסולנשים,מקראדבניישראל,ולאבנותישראל.
יז(תוס' ד"ה ואל ,ותימה גבי ספרים כו' תיפוק לי דסתמא לאו לשמו קאי.
הקשהבחידושיהגרע"א,דישלומרדאיצטריךלגוונאדתלאןהנכריונתגייר,
ואומרדתלאןלשמה דנאמןבאיסורין,אואםרוצהלהתעטףבאותהטלית
כיוןדיודעבעצמושתלאןבכוונה ,ואיצטריךקראדתלייתהנכריפסול.ועוד
נפקאמינה לגוונאדאיןלותפיליןאלאשכתבםגוי ,דאימשוםפסוללשמה
הא כתב הבית שמואל )יו"ד קכ"ג סק"ה( דכיון דספק אי כתב הגוי לשמה,
מחויב להניח ,ומשום פסול דכל שאינו בקשירה ,פטור לגמרי דודאי אינם
תפילין.
יח(גמ' ,והרי תפילין דפסולות בעכו"ם וכו' ואילו לעשות תפלין לא מברך.
הקשה השפת אמת ,דלכאורה אפילו אי יברכו על עשיית התפילין הייינו
כשיניחואת הפרשיותבבתים ,אבלהכתיבהלחודהאינה המצוהדהאלא
כתיב אלא "וקשרתם" ,אלא הברכה על הכנת המצוה ,וצריך לברך בגמר
ההכנה .ואם כן אפילו אי כתיבה פסולה בעכו"ם יש לומר דהנחתן בבתים
כשרבו,ומשוםהכילאשייךלברךעלעשייתן,ונשארבצריךעיון.


דף מב ע"ב
יט(גמ' ,ומר סבר חובת גברא.הקשה המגן אברהם )או"ח סי"ט סק"א( ,הא
מזוזה חובת הדר היא ואינו חייב עד שדר שם )עיין בתוס' לקמן מד .ד"ה
טלית( ,ואמאי מברך כשקובע ולא כשנכנס לגור .ועיין מה שרצה ליישב,
וחזר בו וכתב דיש לומר דבמזוזה שקובעה בבית קודם שבא לדור בו ,אינו
מברךבקביעתהאלאכשבאלדורשם,מברך,לדורבביתשישבומזוזה.
כ(רש"י ד"ה בהא פליגי ,רב נחמן ורב חסדא אליבא דרב .הקשה השפת
אמת ,הא רב חסדא הקשה מכח דפסול בעובד כוכבים ,ומוכח דסבר
דהברכהלאתליאבגמרמצוה,אלאאיכשרבעובדכוכבים.ולהכיפירש,
דודאי למסקנא נדחה רב חסדא ,והכא דאמרו "מר סבר" היינו רב אדא בר
אהבהדבירךבשעתעשיה ,דמהאדבירךבשעתעשיהמוכחדסוברדחובת
מנא הוא .וכן כתב הקרן אורה דמדברי הרי"ף )יא :מדפי הרי"ף( משמע,
דקאיאדרבאדאדבירךבעשיה.
כא(גמ',מןהסיסיןכשרה,כיאמריתהקמיהדשמואלאמראףמןהסיסין
פסולה .פירש רש"י ד"ה פסולה דטעם הפסול ,משום דבעינן עשיה לשמה,
דאף דלרב סגי בתליה לשמה ,שמואל מצריך אף הטויה לשמה .והשולחן
ערוך )או"ח סימןיא סעיףא( פסק דבעינןטויהלשמה .והקשההקרן אורה,
דלכאורה רב ושמואל לשיטתם ,דרב דסבר ציצית "חובת גברא" ,והתליה
אינה קיום המצוהאלאהכשר,בעי קרא ד"גדילים תעשה לך" לשם חובך,
לומר דבעי בתליה לשמה ,וילפינן רק לתליה שהיא ההכשר הקרוב אל
המצוה ,אבל הטויה דהוי הכשר דקודם מהיכי תיתי ,ולהכי כשר אף מן
הסיסים דנטוה שלא לשמה .אבל שמואל לטעמיה דטלית "חובת מנא",
דהיינודהתליההויא קיוםהמצוהולארקהכשר ,ולהאלאבעיקראדבעי
לשמה ,ועל כרחך אתי קרא לטויה דקדמה לה דבעיא לשמה .ואם כן אנן
דקיימא לן כרב דטלית "חובת גברא" רק התליה בעיא לשמה ולא הטויה.
וכתב ,דלדבריהרמב"ם )פ"אמציציתהי"ב(דפירשדתליה לכוליעלמאלא
בעי לשמה ורק בטויה פליגי ,לא קשיא ,דלדבריו לא שייך לומר האי
לשיטתייהו,דהאבתליהלכוליעלמאלאבעינןלשמה.
כב(רש"יד"העשאה,היינוחוטיםהתלוייםבסוףהיריעה.וכןפירשהרא"ש
)סימן יד( .אבל הבעל המאור בסוכה )ט (.והרמב"ם )פ"א מציצית הי"א(
פירשו ,דהואצמר הנאחז בקוצים ,ובטעםהפסול ,כתבהבעל המאור ,דעל
כנףמשמעדבעינןמיןכנף,ואיןצמרזהראוילעשותהימנובגד.ועייןבאות
הבאה.
כג(גמ' ,בעינן טויה לשמה .כתב הרמב"ם )פ"א מציצית הי"א( דחוטי
הציצית בין לבן בין תכלת צריכין טויה לשם ציצית ,עוד כתב ,דאין עושין
אותן לא מן הצמר הנאחז בקוצים כשהצאן רובצין ביניהם ,ולא מן הנימין
הנתלשיןמןהבהמה,ולאמשיורישתישהאורגמשיירבסוףהבגד,אלאמן
הגזה של צמר או מן הפשתן .וביאר הכסף משנה טעמו דהוא משום ביזוי
מצוה .וכתב הקרן אורה דמשמע מדבריו ,דתלית החוטין לכולי עלמא לא
בעי לשמה] ,דאי לאו הכי מאי טעמא לא כתב דמשום הכי פסול לעשות
הציצית משיורי השתי[ והקשה ,איך פסק דטויה בעיא לשמה ותליה לא
בעיא ,הא איפכא מסתברא דכל הקרוב למצוה טפי בעי לשמה .ותירץ
דטעמאדלשמהבטויתחוטיהציצית,ועיבודעורתפיליןוספרתורה,משום

ב
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שרו לקנות בשר מגוי כשאומר שכשר הוא ,והכא נמי ניחוש שטוה שלא
לשמה ,דליתא מרע .ומשום הכי פירש ,דסוגיין איירא בגוונא דלוקח מיניה
טלית מצויצת ,דדוקא כהאי גונא שרינן דמסתבר שלקחה מישראל ,דאין
דרךעובדיכוכבים לתלותציציתבטליתם ,אבלבחוטיציציתלחודייהולא
סמכינןופסולים.
ז(רש"י ד"ה פסולה ,דשמא הוא צבעה ושלא לשמה נעשית .ובנמוקי יוסף
)יג .מדפיהרי"ף(הוסיף ,דאףבלבןפסול ,דחיישינןשמאהואעשאםופסול
כדלעיל )מב .(:אמנם הבית יוסף )ס"כ סק"א( הביא בשם המהר"י אבוהב,
דרק בתכלת פסול ,משום דחששו שמא צבעו קלא אילן שהוא רווח גדול,
אבל לחוש שהוא עשאה שהוא רווח קטן לא חיישינן .והקשה עליו מלשון
הברייתא "הלוקחטלית מצוייצת" ,ולדבריו הוה ליהלמימר הלוקח תכלת.
ועוד כתב,דמסתבראדאיןלחוששצבעהבקלאאילןמשוםדאפשרלבדוק,
אבל יש לחוש שעשאה בעצמו דאי אפשר לבדקו .ובדרישה )שם( הוכיח
מהא דהביא הטור )שם( לברייתא ופסקה ,דאף בזמן הזה דליכא תכלת,
חששו.
ח(רש"י ד"ה משום זונה ,בתוה"ד ,ועברין משום לא תתחתן בם .הקשה
הקרני ראם ,דבעבודה זרה )לו (:אמרו דלא תתחתן עובר רק בדרך חתנות,
ובזנות,ביתדיןשלשםגזרועליה.
ט(בא"ד ,לישנא אחרינא משום זונה עובדת כוכבים כו' .כתב הנמוקי יוסף
)יג .מדפי הרי"ף( ,דמסתברא כלישנא בתרא ,דזונה ישראלית לא שכיחא
משום דאין בית דין מניחין אותה משום "לא תהיה קדשה" שהוא אזהרה
לביתדין.
י(גמ',רביהודהאמרשמאיתלוהעמובדרךויהרגנו .כתבהנמוקייוסף )יג.
מדפי הרי"ף( ,דהכי נמי יש לחוש שמא יאכילנו איסור ,דיחשוב שהוא
ישראל,אלאדנקטהחמורשהואסכנתנפשות.
יא(גמ',שם .כתבהשולחןערוך )או"חסימןכסעיףב( ,דאסורלמכורלגוי
טלית מצויצת ,שמא יתלוה עם ישראל בדרך ויהרגנו ,והוא הדין דאסור
למשכן ולהפקיד .וכתב בביאור הגר"א )שם( ,דהא דפסק כטעמא דיהרגנו
)ולאהביאטעמאדזונה( ,היינולחומראלאסוראףלהפקיד .ופירשבביאור
הלכה )שם( ,דלטעםדזונהליכאלמיחשלהפקידולמשכן ,דאיךימסורהגוי
לזונה כיון שאינו שלו ,אבל טעם דיהרגנו ודאי שייך אף במפקיד .וכתב,
דלדברי החיי אדם דבזמן הזה ליכא למיחש לשמא יתלוה ויהרגנו ,דאינם
חשודיםעלשפיכותדמיםמותרלהפקידולמשכן.והביא ,דבנמוקייוסף )יג.
מדפיהרי"ף(כתבלהיפךדמטעמאדזונה,אסוראףלהפקידולמשכן,ומשמע
דלטעם דיתלוה בדרך ליכא למיחש ,ותמה על סברתו ,דמסתבר להיפך
וכדפירש .וכתב ,דאולי כונתו דלנכרית אסור להפקיד מהאי טעמא ,אמנם
מדבריהביתיוסף שהביאומשמעדאףלנכריאסור] .וצריךעיוןמאיטעמא
לאחיישלחששהנמוקייוסף)הובאלעילאותי(,דודאישייךאףבזמןהזה.
)א.ג.[(.
יב(גמ',שם .הקשהבדרישה )או"חסימןכ סעיףא( ,אםכןאמאילוקחמן
התגרכשרהותלינןדלקחהמישראל ,הא לאמסתברדישראלעבראאיסור
דהכאומכרהלו.ותירץ,דתגרהנושאונותןעםישראלאינובאלוהחשדות,
ושרילמכורלו .אבלבמשנהברורה )סימןכסק"ו(פסקכמגןאברהם )שם(
ועוד ,שכתבודאףבתגרחשוואסורלמכורלו ,דאףהואחשודעל שפיכות
דמיםוגילויעריות,והאדתלודמכרלוישראל,היינודעברומכרהלו.
יג(גמ',פרטלכסותלילה.כתב בשולחןערוך )סימןיחסעיףב( ,סדיניםאף
על פי שאדם ישן בהם בבוקר ,אין מטילין בהן ציצית .וכתב החזון איש
)או"חסימןגסקל"ה(,דהיינומשום דמיוחדללילה,וכסותלילהפטורהאף
ביום .אבלהקשה ,דכיוןדמיועדתנמיללבישתארעי ביום ,ליחייבעלה אף
בלילה ,וכמו שכתב השולחן ערוך )סימן יח סעיף א( דכסות דיום ולילה
חייבתאףבלילה,וכןמהאדאמרובשיעורטלית,דכיוןדגדוליוצאבהארעי
לשוק מחייבא בציצית ,מוכח דאף לבישת ארעי מחייבת בציצית .ותירץ,
דהיינודוקאבגדשלובשוארעימתחילה,דאףדהואארעיהויטעםלחייב,
אבלהכאאין לובשותחילהבבוקר,אלארקממשיךלבישתהלילה,וארעי
כהאיגוונאאינוטעםלחייב.
יד(גמ' ,כי משני מכסות יום לכסות לילה .הקשה הרא"ש )סימן כ( ,כיון
דסבירא ליה דאף לילה הוי זמן ציצית ,אמאי לא בריך גם בערב כשלבש
כסותדלילה.ותירץ,דרובפעמיםהיהנשארעםהטליתשללילהגםביום,
והיהלובשאתשליוםעלשללילה.
טו(גמ',שם.כתבהרא"ש)סימןכ(,והביאוהביתיוסף)סימןחסי"ג(,דמוכח
מהכא דאדם שלבוש טלית קטן ,ובזמן שמתפלל לובש טלית גדול ,מברך

דאמרשלאיהאדבראחרצבועבו.
לג(תוס'ד"המה,בתוה"ד,והויכמנחהשקמצהלשמהושלאלשמה.הקשה
הקובץשעורים)ח"בסכ"ב(בשםהגר"ח,מהראיהממנחה,דדווקאבקדשים
דנתחדש בהו דמחשבת שלא לשמה הויא מחשבה הפוסלת ,שייך לומר
דשלא לשמה ולשמה פסולה ,אבל ציצית דלא שייך בה מחשבת פסול
כשחשב שלא לשמה ,ופסולה רק משום דחסר בלשמה ,כיון דחשב נמי
לשמה ודאי מסתבר דכשרה .ומכח קושיא זו הוכיח הקובץ שעורים ,דאף
בקדשיםשלאלשמהאינהמחשבתפסולאלאדחסרבלשמה.
לד(]רש"י ד"ה תפילין ,אין נקחין אלא מן המומחה היודע שצריך עיבוד
לשמה .וגבי ציצית פירש בד"ה ואינה נקחת ,דהואיל ואין לה בדיקה אין
לוקחין אותה אלא מן המומחה שיודע שקלא אילן אסור .ולכאורה צריך
עיון,מדועגביתפיליןלאפירשכציצית,האבעינןצבעשחורהמותרבפיך,
ואמאיגביציציתלאפירשמשוםדבעינןלשמה[.
לה(]תוס'ד"הואיןנקחין,אבלאםנמצאובשוקוכו'.ולכאורהנראהלבאר
דבריהם ,דאף דרוב המצויים אצל תכלת מומחים הם ,מכל מקום רובא
דעלמא לאו מומחים הם ,ומשום הכי כשהגברא לפנינו ודנים עליו ,אזלינן
בתר רובא דעלמא ופסול ,אלא אם ידוע דמומחה הוא .אבל כשמצא
הציצית,והגבראאינולפנינו,ודניםאציציתהצבועיןתכלתמיצבעאזלינן
בתרחזקהדרובמצוייןאצלצביעהמומחיןהן[
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א(]גמ' ,מאי אין לה בדיקה נמי דקאמר אטעימה) .אבל אקלא אילן ,יש
בדיקה דרב יצחק ורב אויא( .ולכאורה צריך עיון ,דבשלמא לתוס' ד"ה
תפילין ,דפירשו דלתפילין יש בדיקה אלא דגנאי הוא לפתחם ,אתי שפיר
דנקטה הבריתא לשון יש להן בדיקה אלא וכו' גבי תפילין ,וגבי ציצית אין
להם בדיקה וכו' ,דלא שייך למימר בתפילין אין להם בדיקה ,אבל לרש"י
דפירש לעיל )מב (:בתפילין דליתרות וחסרות יש בדיקה ,ואין נקחת אלא
ממומחהמשוםלשמה,האציציתנמי,אתכלתאיכאבדיקהואלשמהליכא.
)א.ל.[(.
ב(תוס' ד"ה מאי ,בדיקה דרב יצחק כו' .הצאן קדשים גרס בדבריהם,
דטעימה פסולה וידע מקלא אילן אבל איהו גופיה וכו' .ופירש ,דידע נמי
דקלאאילןפסול כמוטעימה ,אלאדלאידעלהבחיןביןקלאאילןלתכלת,
ובדיקנאבבדיקהדר'יצחקור'אויא.וכןפירשבמעדנייו"ט)סימןטוג'(.
ג(גמ',איתמררבימנידייקוזביןכחומרימתניתאוכו' .הקשה הקרןאורה,
דמשמעדהוימידתחסידות,ואמאיהאמחויבלקחתמןהמומחהכדאיתא
בברייתא,ועייןשםמהשתירץ].ולכאורהיש לפרש לפימהשביארנו לעיל
)מב:אותלה( ,דדוקאבקונהמןהעושה לצורךעצמו דלאידעינן אימומחה
הוא ,אזלינן בתר רובא דעלמא וחיישינן דאינו מומחה ,עד שיוחזק .אבל
הכא דרבי מני קנה כדי למכור לאחרים ,והקונה ממנו אין רואה העושה,
וספיקו יהיה אציצית ,הוי כמצאה ואזלינן בתר רוב מצויים אצל תכלת
מומחיםהם,ולהכימעיקרהדיןכשר,והאדהחמירהיתהממידתחסידות[.
ד(גמ',הלוקחטליתוכו'מישראלהרי היא בחזקתה.פירש הנמוקייוסף)יג.
מדפיהרי"ף( ,דבחזקתההיינו שנעשיתכהלכתה.והקשההב"ח)או"חסימן
כ( אם כן הוי ליה למימר "כשרה" ,כמו כדקמן בזבן מתגר .ולהכי פירש,
דתלי בחזקת הישראל גופיה אי מוחזק לכשר כשרה ואי מוחזק לפסול
פסולה .ובטור )שם( כתב ,דלקח מישראל כשרה דסתם ישראל בחזקת
כשרות.
ה(גמ',הלוקחטליתמצויצתמןהעובדכוכביםמןהתגרכשרה.פירש הט"ז
)סימןכסק"א(,דהאדאמרינןהאידינאבטליתמצויצתולאבציציות,משום
דדווקאבהאיגוונא סמכינןאדבורומשוםדעיקרהריוח מהטלית ,אלאכיון
שרוצה שיקפצו עליה כשיראו שמוכנת ללבישה ,תלה בה ציצית על ידי
ישראל ,ולא אכפת ליה במה שמרויח הישראל קצת ,אבל כשמוכר ציצית
גופה פסולה ולא סמכו שנתן לישראל לעשותה ,דאם יתנה לישראל לא
ירויחכלום.ועייןבאותהבאה.
ו(גמ' ,שם .פירשורש"יד"ה מןהעובדכוכבים ,והנמוקייוסף )דףיג.מדפי
הרי"ף( ,דלא מרע אנפשיה .וכתב הבית יוסף )או"ח סימן כ סעיף א( ,דאף
כשאינו תגר של טליתות מהימן ,דאם ימצא בדאי לא יאמינוהו בדברים
אחרים .אבל המגן אברהם )שם( הקשה ,הא חזינן בשאר איסורים דמה
שסמכואתגר,לאסמכואלאשלאיזייףזיוףגמור,כגוןלערבבבמוריסחומץ
דייןנסך,דהויזיוףאףלעובדיכוכבים,אבללאסמכועליהשלאישנהשינוי
בדין ,בגוונאדלגוי אין זיוף,ומשוםשיכוללשקרולאירעעצמו,תדע ,דלא

ג

מסכת מנחות דף מג
יז בניסן התשע"א
כ(וברי"ף)יד:מדפיהרי"ף(כתבו,נסתכלבמילה.
כד(גמ' ,שם .בשו"ת מהר"ח אור זרוע )סימן קפג( חקר אי מצות מילה
נמשכת כל חיי האדם או דלמא נתקיימה כשמל .ובשו"ת בית הלוי )ח"ב
סמ"ג(הוכיחמהכא,דמילההיאמצוההנמשכתתמיד,דאינתקיימהכשמל,
אמאי נתישבה דעתו ,הא בהיותו במרחץ אינו מקיים המצוה ,והוי כשאר
מצוות דקיים חוץ למרחץ .ותירץ בשו"ת פרי יצחק )ח"ב סימן ל( ,דלעולם
קיוםהמצוהאינואלא כשמל ,והאדנחהדעתו ,משוםדבמרחץאמרדאין
ניכרעליועבדותה' ,ובמילהכתבהטור)יו"דסימןרס(דהואאותשבחרה'
בנו מכל העמים .עוד תירץ ,דלשיטת המשנה למלך )פ"י ממלכים ה"ז(,
דבמילהמקייםגםמצוהבשבואלתעשה ,והיאשלא ימשוךערלתו ,אותה
מצוהמקיים בכלעת ,ואףדמשמעביבמות)עב(:דאיסורמשוךערלתואינו
דאורייתא,היינוטעמאמשוםדמןהתורהאינוצריךלמולאלא פעםאחת,
וכיון שכבר נימול אין צריך למולו שנית ,אבל מי שנולד מהול שאני ,דכיון
שלאקיימובומילהמעולם,יתחייבמדאורייתא,ודודנולדמהול.
כה(גמ' ,כיון שנתחייב אדם במצוה זו נתחייב בכל מצות כולן ור"ש היא
דאמר מצות עשה שהזמן גרמא היא .עיין מה שפירש רש"י וכתב השפת
אמת שפירושו תמוה ,ופירש דלבי שמעון ציצית מצות עשה שהזמן גרמא
ונשים פטורות ,ועל כן מי שנתחייב בהאי מצוה איש הוא וחייב בכולן גם
במצותעשהשהזמןגרמן,אמנםעדייןנתקשהלבאר לפיזהלשוןשנתחייב
אדם.
כו(גמ' ,שנאמר והחוט המשולש.הקשה השפת אמת ,הא איכא נמימילה.
ותירץ,דלמאןדאמרתפיליןוציציתאףבלילההכאאיירינמיבנשים,ולהכי
לא הזכירו מילה דלא שייך בהו) .אבל למאן דאמר דלילה לאו זמן תפילין
וציצית,נשיםפטורותבהומשוםדזמןגרמא,ולאשייךלאוקמיבנשים(.
כז(רש"י ד"ה שבע ביום ,בתוה"ד ,וארבע ציציות .הקשה המהרש"א
)חידושיאגדות(,מדוע חשיבלהוכד'מצוותהאמעכביןזהאתזה והריהן
מצוה אחת ,ודוחק לאוקמי סוגיין כרבי ישמעאל דחשיב להו ד' מצוות
מחולקות.ותירץ,דכיוןדד'ציציותגופיםמחולקיםהם,חשיבלהכד',אבל
תפיליןהווגוףאחד,להכיאףדישבהםד'פרשיותחשיבלהוכחדא.
כח(גמ' ,שנאמר למנצח על השמינית .כתב הברכת הזבח ,דאף דציינו
למזמורי"ב,מבואר במדרשתהילים )ו(,דקאיאמזמורו',דהתםכתיב"חנני
ה'כיאומללאני"מןהמצוות,וכלהעניןנדרשאמילה,אבלמזמורי"באינו
עניןלמילה,וצריךלהגיה"למנצחבנגינותעלהשמינית".
כט(גמ' ,מזמור לדוד על מילה שניתנה בשמיני .כתב המהרש"א )חידושי
אגדות( דממה שאמר שניתנה בשמינית נראה דקראה שמינית לפי שנתנה
למול ביום שמיני ללידה ,או מ שהיא מצוה שמינית שניתנה לאברהם ,דז'
מצותנתנוכברלבנינח.
ל(רש"יד"הסביבליראיו,העושיםמצוותויחלצםמחטא.כתבהביתיוסף
)או"ח סכ"ד סימן ו( ,דהא דפירש רש"י מחטא ,היינו משום דכתיב בקרא
דיחלץ "ליראי ה'" ,דמפגעי עולם הזה כל מקיים מצוות ינצל ,ועל כרחך
היינומחטא.ובמהרש"א)חידושיאגדות(פירש,משוםדכלהמצוותמגינים
מןהפורענות ,ואמאיאמרקראדרקמצוותשסיבבה'ליראיומצילות,ועל
כרחךדהכאבהצלהמןהחטאאיירי,ומןהחטארקאלומגינות.
לא(רש"י ד"ה דומה לים ,שנעשו בו ניסים לישראל .פירש הצאן קדשים,
דעלידיהציציתנזכרבניסים,והוצרךרש"ילזה,דאםלאכןהויליהלמימר
תכלת דומה לרקיע ,ואמאי הכניס ים בינתיים .אבל הרש"ש פירש ,דרקיע
אינו דומה ממש לשמים ולהכי אמרו ים דממצע ביניהם .וכן כתב רש"י
סוטה)יז (.ד"השהתכלתדומהלים .ועייןבמהרש"א )חידושיאגדות( חולין
)דף פט ,(.דפירש הענין ,שרמז בזה קישור שלש עולמות זה בזה מלמטה
למעלהברצוןהשםיתברך,והואשאמרהיםשהואכללעולםהתחתוןכפי
טבע הבריאהשהיה העולם כולו מים ,עד מאמר יקוו המים ,והוא מתדמה
ומתקשר ברקיע שהוא עולם האמצעי ,והרקיע שהוא כלל עולם האמצעי
מתדמהומתקשרבעולםהמלאכיםהדומיםלאבןהספיר ,כיהמהספיריים
בזכותם ובצורתם ,ואבן הספיר שהוא עולם המלאכים מתדמה ומתקשר
בכסא כבודו יתעלה ,והוא שאמר במצות תכלת וראיתם אותו וזכרתם וגו'
ולאתתורואחרילבבכםוגו'לעשותח"ופירודבקישורהג'עולמותשזכרנו.
לב(]רש"יד"החותם,היו עושיםלבהמהולעבדוכו'.משמעמדבריו ,דקאי
בין על של טיט ובין אזהב ,דהדיבור המתחיל הוא חותם .אמנם תוס' ד"ה
חותם הדיבור המתחיל הוא חותם של טיט ,וכתבו ,דחותם של טיט עושין
לעבד לסימן ,ודמי ללבן דציצית .והיינו משום דסברי דשל זהב אינו סימן
לעבד.ועניןחותםשלזהבמרמזעלהתכלתשניתןלמעלתםכמושאמררבי

כשלובשה,משוםדכלבגדהוימצוהבפניעצמה,אבלכשעומדללבושכמה
טליתותמברךאכולהוברכהאחת,אלאאםהסיחדעתובינתיים.
טז(תוס' ד"ה ורבי שמעון ,בתוה"ד ,אבל הכא איתמר כי היכי דלא נסתרו
אהדדי .הצאןקדשיםמגיה,דלאנאסרואהדדי,כלומרדלצורךקיוםמצוות
ציציתהותרוכלאים,ולהכינאמרובדיבוראחד.וכתבהרש"ש,דאףלפימה
שפירש לא בעינן למחוק תיבת "נסתרו" ,דאפשר לסרסה ולגרוס "נתסרו
אהדדי" .אבל הקשה איך אפשר דנאמרו בדיבור אחד כדי להתיר כלאים
בציצית ,הא ילפינן לה מסמיכות המקראות כדאיתא ביבמות )ד .(.ולהכי
פירש ,דנאמרו בדבור אחד כדי שלא יראה סתירה בפסוקים ,דהכא אסרו
והתםהתירו ,וכןמוכחמדאמרו)שם(מחלליהמותיומתוביוםהשבתשני
כבשים,וכןערוותאשתאחיךויבמהיבואעליה,דנאמרובדבוראחד,והתם
ההיתר מפורש בקרא ,אלא על כרחך דבעי לדיבור אחד ,כדי שלא יראה
סתירה.


דף מג ע"ב
יז(גמ' ,האי אשר תכסה בה מאי עבדי ליה .פירש רש"י ד"ה האי ,דכיון
שחייבוכסותלילה כל שכןכסותסומאדישנובראיה אצלאחרים.והקשה
השפתאמת,דלמאבלאריבויאד"אשרתכסה"הויממעטמ"וראיתם"כסות
לילה וסומא ,ורק כיון דכתיב קרא ד"אשר תכסה" לריבויינהו ,ילפינן
מ"וראיתם"לזכורמצוהאחרת.
יח(גמ' ,הרי בעלת חמש אמור .פירש רש"י לעיל )לז (:ד"ה בעלת חמש,
דלתנא קמא דסבר דד' כנפות הוו חדא מצוה ,עביד ציצית רק בד' כנפות
ולרביישמעאל דסברכלכנףהוימצוהלעצמה,מטילגםבכנףהחמישית.
אבלהקרןאורה )שם(כתב ,דלתנאקמא כמאןדליתאכנףהחמישיתומטיל
ציצית בד' כנפות ,ולרבי ישמעאל דכל כנף מצוה לעצמה פטור בבת ה'
מכלום .והביא מהיראים )הובא בהגהת מיימוני פ"ג מציצית ה"ג אות ב'
בשםהרא"ם(להיפך,דלרבנןדהכלמצוהא'פטורמכלום,ולרבישמעוןדכל
כנףלעצמוחייבבכולהו.
יט(גמ' ,ראה מצוה זו כו' זו ק"ש כו' .ביאר המהרש"א )בחידושי אגדות(
דקריאת שמע נקראת "כל מצות ה'" משום שיש בה עיקר האמונה קבלת
מלכותואחדות ה' ,ועלפימאי דאיתא במכות )כג( תרי"גמצותהןכו'בא
חבקוק והעמידן על אחת ,שנאמר "וצדיק באמונתו יחיה" נמצא שהנזהר
בקריאתשמעשמפורשבהעיקרהאמונה,זוכראתכלהמצות.
כ(גמ',ואיזוזומצוותכלאיים .פירשרבינוגרשום,שאםהיהכלאיםבבגדו
חייב להסירו ,ואולי כונתו למה שכתב המשך חכמה )במדבר טו ,לט( דכיון
דמצוות ציצית מתירה כלאיים ועלולה לשכח להאי איסורא ,בא הכתוב
להזכירה .והמהרש"א )בחידושי אגדות( ,פירש דריש כל מצות ה' ולא
מקצתן) ,כדרךשדרשוגביכלהמצוהאשרוגו'אםהתחלתגמור( דאילאו
הסמיכותדכלאיםשריבציצית ,בחציהבגדיםדהיינוכלכליפשתןלאהיה
מתקיים מצות תכלת ,אלא בחצי דבגדי צמר ,ועל ידי הסמיכות מתקיימת
המצוה בכל הבגדים אף בפשתן .והשפת אמת פירש ,דבאו להזכיר שלא
יעבורבאיסורכלאיםאםישיםקלאאילן.ועייןמהשפירשעוד.
כא(]גמ' ,כל הזריז במצוה זו וכו' .לכאורה נראה לבאר על פי מה שכתב
הרמב"ן בפירוש התורה )בראשית פי"ד כב( וטעם הרימותי ידי אל ה' לשון
שבועה,מריםאניידילא-לעליון,וכןבינשבעתי)להלןכבטז(נשבעאני,
לשון רש"י .וכן מצאתי בספרי )ואתחנן לג( מצינו בכל הצדיקיםשמשביעין
אתיצרןשלא לעשות ,באברהםהואאומר ,הרימותיידיאלה',והנההוא
כלשוןוירםימינוושמאלואלהשמיםוישבעבחיהעולם)דניאליבז(.והנה
איתאבסוטה)יז(.דרשרבאבשכרשאמראברהםאבינואםמחוטועדשרוך
נעל,זכובניולב'מצות ,חוטשלתכלתוכו'אלאחוטשלתכלתמאיהיא,
דתניא היה ר"מ אומר מה נשתנה תכלת  וכו' )וכדלקמן( .הרי דמה שזכו
להגיע לקבל פני השכינה היה זריזותיה דאברהם .ובשכר זה ניתנה להם
מצוה שמהותה הנהגת "זריזות" ,ואדרבא משום הכי אינה מצוה חיובית
ועייןבמסילתישרים)פ"ו(ובמהשכתבנולעילמ:אותטז[.
כב(גמ' ,וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתישבה דעתו כו' .הפרי יצחק )ח"ב
סימןל(הקשהמהאדאיתאבתוספתאדברכות,דאיןלךאדםמישראלשאין
ז' מצוות מקיפין אותו ,אמאי לא הוזכרה נמי מילה בהדייהו .ופירש ,דהם
בקום ועשה ,מה שאין כן מילה שמתקיימת בשב ואל תעשה .ועיין לקמן
אותכד.
כג(גמ' ,שם .בשבת )קיח (.איתא ,דרבי נקרא קדוש ,משום דמימיו לא
נסתכל במילהשלו,ואתישפירדאמרוהכאנזכר.אמנם ברא"ש)סוףסימן
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נראהלבארמהשניתןלוהשכרבמצעות,עלפימה דאיתא בכתובות)נט,(:
דאחד ממלאכות הקרבה שעושה אשה לבעלה היינו הצעת מצעות,
והראוהובכךמןהשמים שנתקבלהתשובתו שאותודבר שנכשלבו,נהפך
לולמצוהוקדושה[.
ט(]גמ' ,טלית שאולה וכו' מכאן ואילך חייבת .ולכאורה יש לומר  ,דאף
שנתחייב ,מכל מקום בגוונא שבעלי הטלית אינם מסכימים שיטיל בה
ציצית ,לפי מה שכתב המרדכי )תתקמ"ד( דאין יכול להטיל ציצית כגון
בשבתלא אסרהתורהללבושהבגד,הכאנמייכול ללבשובלאציציתאף
אחרשלושיםיום[.
י(גמ',הדרבפונדקיבא"יוהשוכרביתבח"לכלשלשיםיוםפטורמןהמזוזה
מיכן ואילך חייב .איתא בירושלמי מגילה) ,פ"ד הי"ב( הדר בפונדקי בחוץ
לארץל'יוםפטורממזוזה.וביארשם הפנימשה,דהיינו אףמל'יוםואילך.
והקשההיפהעינים,דאותולשוןדאיתאהתםגביהדרבפונדקיבחוץלארץ,
איתא הכא גבי פונדק בארץ ישראל ,ואפילו הכי מיכן ואילך חייב .ולהכי
פירש דאף בחוץ לארץ לאחר ל' חייב ,והא דאיתא התם "בחוץ לארץ"
לאשמועינןדאףבחוץלארץחייבמל'יוםואילך ,והאדאמרוהכאבפונדק
"בארץישראל",לאשמועינןדאפילובארץישראלבל'יוםהראשוניםפטור.
יא(רש"י ד"ה משום יישוב ,בתוה"ד ,הלכך בקושי יצא ממנה מפני טורח
מזוזה אחרת .והשפת אמת פירש ,דכיון דמזוזה שמירת הבית היא משום
ישובארץישראללארצושיהאביתבלימזוזהכדישתשמר.
יב(תוס'ד"הטליתשאולה,בתוה"ד,אע"גדבמזוזהחייבהשוכרוכו'.ומיהו
י"לדמזוזהנמימדרבנןוכו'.כתבבחידושיהגרע"א,דמשמעדהכרעתהתוס'
כתירוץ ב' ,דאף אחר ל' יום פטור מדאורייתא וחיובו אינו אלא דרבנן ,וכן
כתבו התוס' בעבודה זרה )כא( ד"ה והא ,וכן כתב הרא"ש )סימן יז( .עוד
כתב,דשותפותישראלוגוימסתברלתלותבתירוציהתוס',דלתירוץא.דלא
בעינןביתךשלך,אלאאזלינןבתרהדרושמירהדידיה,חייב,כיוןדדרבבית
ובעי שמירה .אבל לתירוץ ב .דבביתך אתה מחויב ולא בבית אחרים
וכדדרשינן "כסותך" ,מסתבר דכמו שפטרוהו בשותפות גוי מראשית הגז,
הכי נמי ממזוזה דלא מיקרי "מיוחד לך" .ולפי זה ישב מה שפסק הרמ"א
)יו"דרפאא(דשותפות גויבביתפוטרתממזוזה,ולא חששלדברי הרשב"א
דחייב ,והיינו משום דהתוס' הכא ובעבודה זרה ,והרא"ש ,הכריעו כתירוץ
ב'.ועייןבאותהבאה.
יג(בא"ד ,הכי נמי כסותך ולא של אחרים .עיין באות הקודמת שהבאנו
דברי הגרע"א בחידושיו ,להשוות שותפות ישראל וגוי לענין ציצית לבכור
וראשיתהגז.אמנםכתבשם,דמסבראנראה לחלק,דגביבכורוראשיתהגז
שותפים ישראל חייבים ,כיון דשניהם מחוייבים כאחד ,וכאחד הוו ומיקרי
"צאנך" כלומר דמחוייבים ביחד ,אבל גבי ציצית ,כיון דקיימא לן דחובת
גברא היא ,וכשאינו מתעטף בטלית אינו מחויב להטיל בה ציצית ,ואף
בשותפים ישראל רקהמתעטף מחויב אבל השנישאינו מתעטף פטור ,ואם
כן ,אף השותף שמתעטף הוי ליה להיפטר ,דהוי שותף בטלית עם הפטור
מציצית,וכיוןדחזינןדשותפיןנתחייבומקראד"כנפיבגדיהם")או"חסימןיד
סעיףה( ,מהלי שותפותישראלמהלישותפותגויוליחייב ,ונשארבצריך
עיון .עוד הקשה ,מהיכי תיתי דהמתעטף בטלית של שותפין חייב ,נימא
דקרא דבגדיהם דריבה שותפים ,היינו דווקא כשמתעטפים בה שניהם
דמחויביםכאחדומיקרי"כסותך",ולאכשמתעטףרקאחד.
יד(תוס'ד"הטלית,מזוזהחובתהדרהיא.כתבבשו"תהגרע"א )קמאסוף
סימןט(,דלכאורהישלומר,דההולךמביתולעסקיושעותהרבה,וכלשכן
לכמה ימים ,כשחוזר לביתו יברך על המזוזה ,דהא בני ביתו בלאו הכי
פטורים ,דאין הבית שלהם והוי לגבייהו כדר בבית שאול או שכור ,והוא
עצמו בזמן שלא היה בביתו לא היה עליו חובת ומצות מזוזה ,כמו שכתב
המגן אברהם )סכ"א סק"ב( ועתה מתחייב מחדש ,ויהיה כמו יוצא מסוכתו
לעסקיו,דכשחוזרלסוכתומברך,וכמופושטטליתועלדעתשלאללובשה
מיד,שחוזרומברךכשלובשה,וסייםשצריךעיוןלדינא.אמנםבדבראברהם
)ח"א סימן ל"ז בהגה"ה( ,הוכיח דאף כשאינו בביתו מחויב ומקיים מצות
מזוזה.כיוןדנכנסבולפרקים.
טו(רש"יד"הבשמונהעשה,ד'פרשיותישבהןואכלחדאקיימיתריעשה
וכו'.הקשההמהרש"א,האד'הפרשיותמעכביןזואתזוומצוהאחתהם,
דמהאיטעמאלאחשיבד'ציציותבד'עשין.
טז(גמ' ,וכל כהן שאין עולה לדוכן עובר בג' עשה .כתב הרמב"ם )פט"ו
מתפילה הי"ב( ,כל כהן שאינו עולה לדוכן ,אף על פי שביטל מצות עשה
אחת,הריהואכעובר עלשלושהעשה",כהתברכו"",אמורלהם"",ושמו

מאיר להזכר ברקיע ובקדוש ברוך הוא ,אבל חותם של טיט הוא קבלת
עבדות של כלל ישראל .וכתב האור החיים )במדבר טו לח( דלדברי התוס'
ביאור "והיה לכם לציצית" ,שיהיה לכם סימן זה לכבלא דעבדא .ועיין מה
שכתבנולעיללט.אותי'[.
לג(גמ' ,ממלא לה באיספרמקי .עיין פירוש רש"י ,והרא"ש בברכות )פ"ט
סכ"ד( כתב ,דיכוון לצאת בברכת הקורא והמפטיר ויענה אמן ,ויעלו לו
למנין .וכתב הדברי חמודות ,דבחדא מינייהו סגי ,כיון דקיימא לן שומע
כעונה ,אי כיון ושמע הברכה סגי אף בלא אמר אמן ,ואי לא שמע כל
הברכהיענהאמןויחשבלוכאילואמר ,רקשידעמה בירך)דבלאוהכי אין
עונהאמן( .ובמעדנייו"ט )כ( כתב ,דהרא"שלשיטתו)שםפ"גסי"ח( ,דענית
אמן חשובה טפי משומע כעונה ,ולהכי עדיף שיענה אמן אף דשמע ,אבל
ודאיאףבלאענהאמןעולהלואישמע.אבלהגרע"א )או"חרפ"דסימןג(
הביא בשם המשבצות זהב ,דהכא דלא עלה לתורה לא שייך בו שומע
כעונה,אלאדמהניליהלחשבוןמאהברכות.
לד(גמ' ,שם .כתב המעדני יו"ט )הובא באות הקודמת( ,דמדלא הזכיר
הרא"ש שיכוון בחזרת הש"ץ ,משמע דלא מצטרף למאה ברכות אף בכיון
וענהאמן,וביארדהיינומשוםשכברהתפללבעצמו.
לה(גמ' ,אמר ליה כוליה האי נמי .פירש הקרן אורה ,דרק אעבד ואשה
שנולדו כך ,צריך ליתן הודאה לקדוש ברוך הוא שלא נברא כמותם ,אבל
אבורדתליבבחירתו,איןמברךשאינוכמותם.
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א(גמ' ,שאין מתן שכרה בעולם הזה .כתב השפת אמת ,אף דשכר מצוה
בהאי עלמא ליכא ,היינו שכר גשמי ,והכא היינו שכר שניצל על ידם
מעבירהוכמאמרםבאבות)פרקד'משנהב'(שכרמצוה,מצוה.
ב(גמ',שם .הקשה המהרש"א )חידושיאגדות(,האשנינובפאה)פ"אמ"א(
דאלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה ,והקרן קיימת לו לעולם
הבא,משמעדשארמצוותאיןמתןשכרםבעולםהזה.ותירץ,דהכאאמרו
דיששכרבעולםהזהעלכלמצוהויורדעלידיזהמשכרובעולםהבא,אבל
הנהומצוותדפאהכלהקרןקיימתלעולםהבא,ורקפירותיהםאוכלבעולם
הזה.
ג(רש"יד"הציצית,מצוהקלהעשהבעלמא.כתבהרש"ש,דבחולין)קמב(.
איתא,ומהמצוהקלהדבאיסר,משמעדקלהפירושוזול ,ורש"י הכאדלא
פירשכן,משוםדלעילאיתאדדמיהיקרים,וכןפירשרש"ילעילמג:דתכלת
דמילחותםזהבדיקר.ועייןמהשכתבבשפתאמת.
ד(]גמ',נכנסהשפחתהואמרלהאותואדםששיגרלךד'מאותזהוביםוכו'.
לכאורה נראה לבאר ,דהגמ' רצתה להראות בכך עד כמה היתה תאוותו
שלא עשה כמנהג שהביאו האתנן עמם ,אלא שיגר לה כספו מעיקרא.
)א.ל.[(.
ה(גמ' ,הציעה לו ז' מטות וכו' .ביאר הבן יהוידע ,דמה שהציעה שבע
מיטות ,היינו כדאיתא בסוכה )כב ,(:שבע שמות יש לו ליצר הרע ,וכל שם
הויכחאחרשליצרהרע,וכנגדכלכחהציעהמטה.
ו(גמ' ,וכתיב בה אני ה' אלהיכם שתי פעמים אני הוא שעתיד ליפרע ואני
הואשעתידלשלםשכרעכשיונדמועליכד'עדים.כתבהמהרש"א)חידושי
אגדות( דענין שתי פעמים ,כי מצוה זו מעידה במה שנשתנו בגדינו מכל
האומות,שאנועמווהואאלקינוכמושנאמר"להיותלכםלאלקים".והקדים
"שאני עתיד ליפרע" ל"מה שאני עתיד לשלם שכר" ,משום ד"אני ה'
אלהיכם" קמא היינו "אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" וכמו שדרשו
בבבא מציעא )סא (:לענין יציאת מצרים ,אמר הקדוש ברוך הוא אני ה'
שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לאינו של בכור ,אני הוא שעתיד
ליפרעממישתולהקלאאילןבבגדוואומרתכלתהוא),והמצפהאיתן ציין
לספרי )במדבר טו מא( דכתב על הפסוק "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי
וגו'" ,דעו מה עשיתי למצריים ,שהיו מעשיהם בסתר ופרסמתי בגלוי( וד'
ציציותיונדמולוכד'עדיםמד'רוחותעלעניןזה.
ז(גמ',שם .כתבהשולחןערוך)או"חסימןחסי"א(,עיקר מצוותטליתקטן,
ללובשו על בגדיו ,כדי שתמיד יראהו ויזכור המצוות .ובמשנה ברורה
)סקכ"ה( הביא בשם הכתבים ,דהבגד של הטלית קטן יהא תחת הבגדים,
ובשם המגן אברהם כתב ,דהחוטים ודאי צריך שיהיו בחוץ ,ואף אנשים
שהולכים בין הגויים ,ואין יכולים שיהיו החוטים בחוץ ,מכל מקום בשעת
הברכהצריךשיהיומגוליןכדיהילוךד'אמות.
ח(]רש"י ד"ה אותן מצעות ,והוא היה מתן שכרו בעולם הזה .ולכאורה
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דין בגוף הנסכים ,אלא בשירה .ונפקא מינה לענין קרבן יחיד דלית ביה
שירה ,דלרש"י דטעמאמשום דעיקרזמנם עם הקרבן ,הואהדין ביחיד ,אבל
לתוס' דמשום שירה ,בקרבן יחיד כיון דאין אומרים שירה יכול לכתחילה
להביאםלמחר.ועייןבאותהבאה.
כה(גמ',שם.כתבהרמב"ם)פ"בממעשההקרבנותהי"ב(,מביאאדםקרבנו
היום ונסכיואחרעשרהימים ,אחדיחידואחדציבור.משמעותלשונו ,דאף
לכתחילהאיןצריךלהביאביוםהקרבן ,ופירשהטוריאבן ראשהשנה)ל,(.
דאףדכתב)פ"ומתמידיןומוספיןה"ח(דנסכיםהבאיםבפניעצמןאיןטעונין
שירה],ועייןבאותהקודמת[מכלמקוםאינוטעםלהביאלכתחילההנסכים
עם הזבח ,כיון דכשבאים בפני עצמם אין מחויבים בשירה ומעיקרא לא
נתחייבו בה ,מהיכי תיתי לחייבו להביאם עם הזבח שיתחייבו .וביאר
בחידושי רבי שמואל )פסחים סימן יז( ,דלרמב"ם עיקר חיוב ודין שירה
נתחדשביין,והאדנסכיםהבאיםבפניעצמןאיןאומריםעליהםשירה,הוא
משוםתנאיצדדידבעינןאכילהושתיה,וכלשלאהביאהנסכיםלאהתחיל
כלל דין שירה ,ולהכי כשהביא קרבן בלא נסכים ,לא שייך לומר דביטל
מיניהשירה.אבלדעתהתוס'דקרבןגופיהמחייבשירה,אלאדאיכאתנאי
שיהא על היין ,אם כן ודאי כשמביא קרבן לחודיה ,ביטל מיניה דין שירה,
ולהכילכתחילהבעילהביאםיחד.
כו(רש"י ד"ה מנחתם ,בתוה"ד ,הא דקתני ביום בנסכים הבאים עם הזבח
כו'.וכןמשמעותדבריהרמב"ם)פ"דממעשההקרבנותה"ח(,דכתבבנסכים
הבאים בפני עצמן ,מתקדשין בלילה וקרבין בלילה .אבל בשיטה מקובצת
בזבחים )ח.בהשמטות(תירץ ,דהתםאייריבנסכיםהבאיםעםמנחתנדבה,
ואינהו זמנם דוקא ביום ,אבל הכא במנחת נסכים הבאה עם הקרבן ,זמנה
אףבלילה ,מדכתיב"והקטיר" דמשמעדומיאדהקטרהדזמנהבלילה .ועיין
באותהבאה.
כז(בא"ד,שם .עייןבאותהקדמת.ובמנחתאברהם פירש ,דלרש"יוהרמב"ם
)הובאובאותהקודמת( ,כלמנחהודאיעיקרזמנהביום ,אלאדפסוללילה
דילפינןמ"ביוםצוותו"לאנתחדשבהאלאבזבח,ולהכיביןמנחתנדבהבין
מנחת נסכים כשבאות בפני עצמן ,כשרות אף בלילה ,אלא כשבאות עם
הזבח ,נעשית כזבח דפסול בלילה .אבל השיטה מקובצת סבר ,דהפסול
ד"ביום צוותו" נאמר אף במנחת נדבה ,ולהכי בבאה בפני עצמה פסולה
בלילה ,ורק במנחת נסכים כשרה משום דהוי כהקטרת אימורים דכשר
בלילה .וכן כתב בשו"ת הרשב"א )תשובה עט( ,דנסכים סוף עבודת התמיד
הםולהכיכשריםבלילה.עייןשם.
כח(גמ' ,כי פליגי בבאין בפני עצמן .הקשה הקרן אורה ,אמאי השמיט
הרמב"ם להאי דינא .ותירץ ,דהרמב"ם כתב )פ"ו מתמידין הי"א( הקטרת
הבזיכין קודם לניסוך היין ,אלמא הקטרה קודמת לניסוך ,והוא הדין הכא
דמנחהשישבההקטרהקודמת,וכרבנן .ובזבחתודהכתב,דשמאסמךעל
מה שכתב )פי"א מתמידין ומוספין הי"א( ,דמנחות קודמות ליין ,ולא חילק
בין באו עם הזבח לבאות בפני עצמן ,משמע דאף בפני עצמן קודמות,
וכרבנן,דהלכהכרבימחבירוולאמחביריו.ועייןבאותהבאה.
כט(גמ',שם.חקרבחידושיהגרי"ז,אידינאדנסכיםהבאיןבפניעצמן,היינו
דהנסכיםשייכילמנחהותלוייםבה,כדכתיב"מנחהונסכים",וחשובכבאים
בבתאחת,ופליגירביורבנןאיזהמהםקודם.אודכיוןדבאיןבפניעצמםאין
להם שייכות אהדדי כלל ,והוי חיוב מנחה וחיוב נסכים ,ורבי ורבנן דפליגי
איזהמהםקודם,היינודרבנןסברידבעלמאמנחהקודמתלנסכים,ורביסבר
דבעלמאנסכיםקודמיםלמנחה ,ולפי זה פליגינמיבנסכיםשלאחדומנחה
של אחר ,ומדין קדימה דכל הקרבנות כמו חטאות שקודמות לעולות .ואי
נימאכצדהשני,יישבהשמטתהרמב"ם)עייןבאותהקודמת(,דדינאדמנחה
בעלמא קודמת לנסכים מבואר כבר ברמב"ם )פ"ט מתמידין הלי"א( דאין
נפקאמינהביןנסכיםהבאיםבפניעצמם,לאישאחדהמקריבנסכים.אמנם
עיין שם שהוכיח מרש"י לקמן )קד (:ד"ה מדברי כצד הראשון ,דכתב
דהמתנדבמנחתנסכיםצריךלהקריבגםייןלנסכים,ועלכרחך דקרבןאחד
הם ,דאי לאו הכי כיון דלא נדר כי אם מנחת נסכים ,מה שייכות נסכי יין
למנחה.אבלהרמב"ם)פי"דמעשההקרבנותהל"א(כתבדאינומביאכיאם
מנחתנסכיםולאיין,ולשיטתואתישפיר,וסייםבצריךעיון.
ל(גמ' ,שם .ברבינו גרשום ד"ה הבאים בפני עצמן ,פירש שהביא הנסכים
כמה ימים אחר הקרבת הקרבן .והקשה המנחת אברהם ,דמסוגיא דתמורה
)יד(.מוכחדאיהיהבשחיטתהזבחונתקדשעמו,מיקריבאיםעםהזבח,ואי
לאהיה בשעתשחיטהולאנתקדשעמוהויבאבפניעצמו ,אףשבאבאותו
יום.ותירץבשםהגרי"דדהתםמיירילעניןאיהויכזבחשדינו"ביום",הלכך

אתשמי".וכתברבינומנוח,דבמניןהמצוותהוימצוהאחת,ונכפלהכמה
פעמים לחזק הענין .ובכסף משנה פירש ,דלהכי במנין המצוות הוי מצוה
אחת,משוםדרק"כהתברכו"הוילשוןציווי.
יז(תוס'ד"הכלכהן ,ומ"מאומרר"תדאפילוכהןאחדעולהלכלהפחות
מדרבנן .כתב בחידושי הגרי"ז ,דמשמע מפירושם דחיוב ברכת כהנים
דאורייתא תלוי באמירה להם ,ומשום הכי בשנים שאומר להם חייבין,
ובאחד דאינו אומר אינו חייב ,דהיינו דהאמירה תנאי הוא בחיוב ברכת
כהנים .וכתב דהיה אפשר לומר דאין האמירה תנאי בחיוב ,אלא דבשנים
כיון דאיכא דין אמירה ,כדכתיב "אמור להם" כל זמן שאינו קורא אינם
חייבין,אבל לאחדשאיןבודיןאמירהמחוייבבברכתכהניםמןהתורהאף
בלאאמירה,וכןנראהמדבריהרמב"ם )פט"ומתפילההלי"ב(דסתםלהאי
דינא.

דף מד ע"ב
יח(מתני' ,הסולת והשמן אין מעכבין את היין וכו' .כתב החסדי דוד
)תוספתא פ"ו ה"ו( ,דהא דאיתא בתוספתא )שם( נסכי בהמה והסולת
מעכביןזהאתזה.היינולעניןשמן,אבלהכאאיירינןבייןדאינומעכב,וכמו
שדייקוהתוס'ד"ההסולת.
יט(תוס' ד"ה הסולת והשמן ,בתוה"ד ,ותימה דהא לא כתיב שום קרא
במנחת נסכים .ותירץ הרדב"ז )פ"ב ממעשה הקרבנות הי"ב( ,דלפי מה
שחידשר'זירא לעיל)יח(:דאין ראוילבילהבילהמעכבתבו ,שמןלחודיה
וסולתלחודהפסול,דהאאיןראוייןלבילה.והקשההמנחתאברהם ,אםכן
מאי טעמא בעינן לעיל )יז (.קרא למילף דשמן מעכב לסולת ,תיפוק ליה
משום דאין ראוי לבילה .ומוכח ,דלא סגי בסברת אין ראוי לבילה לעכב
אשמן ,וטעמא משום דכל דין ראוי לבילה נובע מדין עיכוב דשמן ,ואי לא
דילפינן מקרא דשמן מעכב ,מהיכי תיתי דאין ראוי לבילה מעכב ,ולהכי
הקשותוס'מנאלןבמנחתנסכים.
כ(בא"ד ,שם.הקשהבמנחתאברהםבשםהגרי"ז,אמאיבעינןקראמיוחד
למנחתנסכים,נימאדילפינןלהמשארמנחות.ותירץ,דכיוןדשיעורהשמן
במנחתנסכים הואג'לוגיןלעשרוןובנדבהלוג) ,עייןלעיל)כב(.רש"יד"ה
רבייהודה,ותוס'ד"השזו(ליכאילפותאלפסולכשישלוגשמן,דהאבנדבה
כשר כהאי גוונא ,אבל גבי שאר פסולים ודאי שוו ואין צריך לימוד מיוחד
למנחתנסכים.
כא(גמ',ההואמיבעיליהלכדזעירידאמרזעיריאיןנסכיםמתקדשיםאלא
בשחיטת הזבח .עיין תוס' לעיל )טו (:ד"ה אפשר ,דפירשו מילתא דזעירי
לעניןהאיסורלשנותםלזבחאחר,דמשחיטהאסורלשנותם,וכןפירשרש"י
כתב יד לקמן )עט (.ד"ה אלא ,וכן רש"י )הכא וטו (:ד"ה אין ,ודלא כרש"י
שהביאו התוס' שם דפירש לענין ליפסל בלינה ,והכריחו דבריהם מהא
דנפסלו כבר בלינה משקדשו בכלי ,אמנם כתבו דשמא בבאים עם הזבח
שאני.
כב(גמ' ,שם .עיין לעיל )טו (:בתוס' ד"ה אפשר ,דכתבו בתירוץ א .דזעירי
דהכאדחידשדמתקדשיןבשחיטה ,היינודווקאלרבימאיר ,אבללרבנןאף
בשחיטהלאנתקדשו,ויכוללשנותןלזבחאחרכדאיתאבגמ')שם(.ובתירוץ
ב .כתבו ,דרבי מאיר ורבנן איפליגו רק בשחיטת פיגול אי מקדשא לנסכים,
אבל בשחיטה כשרה מודו רבנן לרבי מאיר ,דשחיטה מקדשת הנסכים,
ואסור לשנותם לזבח אחר משחיטה ואילך] .אם כן סוגיין אתי שפיר
דבשחיטהכשרהעסקינןולכוליעלמאמתקדשיםהנסכיםבשחיטה[.
כג(גמ',מיבעיליהלזעירי .הקשההשפתאמת,הא איהויכתיבקרא"זבח
ומנחה" נמי נדע להא דזעירי דהרי מנחה ונסכים דינם שוה ,ומתקדשין
בשחיטתהזבחלאסורלשנותןלזבחאחר ,ואםכןאכתימדסמךקראנסכים
לזבח מוכח דסמוכין לזבח ,וכתב דהיה אפשר לומר דאין הכי נמי ד"עולה
ומנחה" אתי דמנחה מתקדשת בשחיטה ,ו"זבח ונסכים" אתי דנסכים
מתקדשיןבשחיטה,אמנםלמסקנאדגמ'לאמשמעכן,ונשארבצריךעיון.
כד(גמ' ,ומנחתם ונסכיהם אפילו למחר .כתב רש"י בתמורה )יד (.ד"ה
מנחתם ,דהיינו דווקא בלא נזדמנו לו .משמע ,דאי יש לו נסכים בזמן
שמקריב ,מצוה להביאם יחד .וביאר המנחת אברהם טעמו ,דכמו לענין
הקטרת אימורים אמרינן "חביבה מצוה בשעתה" ומצוה להקטירם ביום
שהקריב ]ואפילו בשבת[ ,הוא הדין בנסכים דעיקר זמנם הוא ביום הקרבן.
אמנם תוס' בראש השנה )ל (:ד"ה ונתקלקלו הלוים כתבו ,דלכתחילה אין
מביאהנסכיםבלילהולמחרת,משוםדאיןאומריםשירהבלילה,ואףלמחר
משוםדנסתפקלןאינסכיםהבאיםבפניעצמםטעוניםשירה,ומשמעדאינו

ו

מסכת מנחות דף מד – דף מה
יח – יט בניסן התשע"א
אילים דתורת כהנים מעכבים זה את זה דהויה כתיב בהו .ותירץ הברכת
הזבחדהרמב"םפירש"ומניןשמעכביןזהאתזה"דהיינואחרשנשחטוכולן,
והיינו משום שנקבעו בשחיטה .והקשה הקרן אורה ,דמה שייך קביעות
דשחיטה הכא ,ממה נפשך ,כיון דהתורה אמרה דכל כמה שיש לו יביא,
ומספרםרק למצוה,כינשחטוונפסלאחדמהםאמאילאיוכשרוהנשארים
להקרבה ,ודווקא בכשבים ולחמן שייך זיקת שחיטה לקובען יחד ,משום
דזקוקין זה לזה ,דשחיטת הכבשים מקדש הלחם ,אבל לא בקרבנות
המוספים.
ג(גמ' ,דכמה דאפשר להדורי מהדרינן .הקשה המנחת אברהם ,אמאי בעי
קראלכך,האפשוטדכיוןשמצוהלהביאשבעהשיביאככלשימצא.ותירץ,
דלדברי האור שמח )עיין לעיל מד :אות לד( אתי שפיר ,דכיון דדינא דקרא
דפרשתפנחסאנויכוללקיים,ומקריבםמדינא דפרשתאמורדכתיב"אשה
לה'" ,מהיכי תיתי דבעינן יותר מחד ,ולהכי ילפינן מקרא דיחזקאל ,דמכל
מקוםמצוהשיביאככלשימצא.
ד(גמ' ,ומנין שמעכבים זה את זה) .ופירש רש"י דהיינו אם יש להם דאין
יכוליםלהביאזהבלאזה( .כתבהמנחתאברהם,דלדבריהאורשמח )הובא
לעילמד:אותלה(אתישפירהאידינא,משוםדשנידינימוסףאיכא ,ודינא
דפרשת אמור לא נאמר אלא כשאין להם ,אבל כשיש להם לא נתחדש,
ונשארובקראדפנחסדמעכביאהדדי.
ה(גמ',שם.הקשההמנחתחינוך)רצט,יא(,מאינפקאמינהבהאדמעכבים,
האאףדאיןמעכביםמצווהלהקריבכולםכיוןדאיתליה.ואיןלומרדכיון
דמעכב ולית ביה דין מוסף ,ילקה משום חילול יום טוב ,דהא הוי התראת
ספק דשמא יקריב כולם .ואין לומר דנפקא מינה שיחול יום טוב בשבת
דמביא חטאת ,דהא הקריב ברשות ובכהאי גוונא אין מביא חטאת .ותירץ,
דנפקאמינהבהודמעכב ,דאילאהביאכולהואיןמביאלמחרנסכיםדלא
חשיב שהקריב מוסף .והקשה המנחת אברהם ,דאף דמוסף לא הוי ,אכתי
יביא נסכים דלא גרע מנדבת ציבור דמביאים עליה נסכים .ולהכי תירץ,
דנפקא מינה לענין שירה דאינה נאמרת על נדבת ציבור ,וכיון דמעכבי לא
הוימוסףואיןאומרשירה.ועייןמהשכתבעוד.
ו(גמ',אליהועתידלדרשה.פירשבחידושיהרשב"א,דעדשיבואאליהואין
אנויודעיםלפרשה.והקשה,אמאיבעינןלאליהו,האכשיבואאליהויהיה
תחיית המתים ,ויחזקאל יבוא ויפרש נבואתו .ותירץ ,דשמא אליהו יבוא
קודם תחיית המתים ויפרש קודם יחזקאל .או דיבוא ויפרשנה באחד מבתי
מדרשותכדאיתאבבבאמציעא)פה(:אליהוהוהשכיחבמתיבתאדרבי.
ז(גמ',שם .הקשהבשו"תהחתםסופר)חו"מליקוטיםצח(,האלאבשמים
היא ,כדכתב רש"י שבת )קח (.ד"ה מאי ,דלא סמכינן על אליהו באיסור
והיתר .ותירץ ,דהתם כשבא כמלאך ,אבל הכא איירינן בגוונא  שיגיע
בדמותאדם,דאזישלודיןאדםולהכיסמכינןעליה.
ח(גמ' ,רב אשי אמר מילואים הקריבו בימי עזרא כו' .כתב בחידושי
הרשב"א,דמהאדחזינןדצורתהביתשנתנבאעליויחזקאללאנעשהבבית
שני ,וכן סדר הקרבנות שנתנבא לא נעשו בבית שני ,בעינן לומר דודאי
יחזקאלנתנבאעלהעתידלבאולאעלביתשני ,אלא שבוניביתשניעשו
חלקממהשנתנבאיחזקאלויעשולעתידלבא,ומשוםהכילאעשומתנות
הפרכביחזקאלכמושפירשותוס'ד"המילואים.
ט(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ב ממעשה הקרבנות הי"ד(" ,כל שיעורי
הנסכים האמורים בספר יחזקאל ,ומנין אותן הקרבנות וסדרי העבודה
הכתוביםשם,כולןמילואיםהןואיןנוהגיןלדורות,אלאהנביאצוהופירש
כיצד יקריבו המלואים עם חנוכת המזבח ,בימי מלך המשיח כשיבנה בית
שלישי".וכתבהלחםמשנה ,דפסקכרבאשימשוםדרבייוסיסברכוותיה,
וסבר דקרא לא איירי בשל עזרא משום קושית תוס' ד"ה מילואים ,להכי
פירש דקרא קאי על העתיד לבוא ,ואם תאמר היאך ישנו מדין הקרבנות
הכתוביםבתורה,עלזהאמרו ,דכיוןשמצינושבימיעזראהקריבומילואים
אףשאינםכדיןדורות,ואינהוילפיממשהדשינהבמילואיםמדיןדורות,יש
לומרדאףלעתידלבואיקריבומלואיםאףשאינםכדיןדורות.
י(גמ' ,שם .העיר בחידושי הגרי"ז ,דלפי מה שפסק הרמב"ם )פ"ו מבית
הבחירה הט"ו( ,דקדשה לעתיד לבוא ,ומכל מקום כתב )פ"ב ממעשה
הקרבנות הט"ו( ,דבימי עזרא הקריבו מילואים ,מוכח דאף דקדשה לעתיד
לבא מכל מקום בעינן "חינוך ומילואים" .ופירש המנחת אברהם ,דאף
דהמקום כבר קדוש דהא קדשה לעתיד לבא ,בעינן מילואים וחינוך כדי
לקדש את הבית עצמו ,ונפקא מינה לביכורים ,דכתב הרמב"ם )פ"ב
מביכוריםה"א(דאיןנוהגיםאלאבפניהבית.

תלי אי נתקדש עם הזבח בשעת שחיטה ,אבל הכא לענין קדימת מנחה
לנסכים איירי,דטעמאדרבידהתחילבאכילהגמרלכולהמילתא,אףבלא
נתקדש עם הזבח בשחיטתו שייכא האי סברא כל זמן שלא נאכל הקרבן,
ומשוםהכיפליגירבנןרקבבאביוםאחר.
לא(תוס' ד"ה מנחתם )קמא( ,בסוה"ד ,וכן בשמעתין דתניא בברייתא זבח
ונסכים ומסקינן דבסברא פליגי .וביאר בזבח תודה ,דכיון דמקראד"מנחתם
ונסכיהם" ,ילפינן דנסכים יכולים לבא בפני עצמם בלילה ולמחר ,נקטיה
ברבנן ,לומר דאפילו כהאי גוונא מנחה קודמת ,והא דנקט ברבי "זבח
ונסכים" דאיירי בבאים הנסכים עם הזבח ,משום דטעמו דמקדים הנסכים,
משוםדחשיבידאמריעלייהושירהושירהאמרינןדוקאבבאיםעםהזבח.
לב(גמ' ,אילימא דחג כמשפט כמשפטם כתיב בהו .כתב הרמב"ם )פ"ח
מתמידיןומוסיפיןה"כ(,ולאהמוספיןמעכביןזהאתזהוכו'אפילולאמצאו
אלא אחד מקריבין אותו בין בימי ראש חודש בין במועדות בין בשבתות.
משמעות מדבריו ,דאין מעכבין בכל המועדות אפילו בשל חג .והקשה
הברכתהזבח,מהאדמבוארהכאדמעכביןמקראד"כמשפט",וכןסברירבנן
בסוכה)מז(.דאמרי בברייתאהפריםהאיליםוהכבשיםמעכביםזהאתזה.
ותירץ ,דמקור דברי הרמב"ם מהספרי שהביאו תוס' לעיל )מד (:ד"ה אלא,
דדריש מקרא ד"שבעת ימים" דאין מעכבין ,דכתב וכן בחג .אמנם בעולת
שלמהכתבלפרשבדעתהתוס'דלאפליגי,מדלאכתבידהספריפליגאדידן,
והספרידחידששאיןמעכביןהיינוכבשיםעלאילים,ובסוגייןדאמרודמעכב
היינוכבשיםעלכבשים,ואיליםאאילים.ועייןבאותהבאה.
לג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .עוד תירץ הברכת הזבח ,דמקור דברי
הרמב"ם מסוגיא דזבחים )צ ,(:דדריש רבינא מכמשפט דבמוספי החג עולה
קודמתלחטאת,אףדבכלהתורהעולהאחרחטאת,הכאשאני,ולהכילא
אייתרליהלמדרשהכדהכאלעכב.אבלהמנחתחינוך )מצוהשכ,א(דחה,
וכתבדאיכאלמילףתרוייהומכמשפט.
לד(גמ' ,שם .האור שמח )בהוספות שבסוף זמנים( תירץ ,דמקור דברי
הרמב"ם בספרי ,דיליף )אמור פי"א( מהא דבפרשת אמור לא כתיב אלא
"והקרבתם אשה לה'" ,שאין מעכבין זה את זה ,ופשטות הדברים ,דבמנין
העולות אם לא מצא רק פר אחד או איל אחד יביא ,ד"אשה לה'" היינו
בהמהאחת.ופירשפלוגתתר'יהודאורבנן,עלפימאידמסיקבפרקהתדיר
)זבחים צ ,(:דבמוספי החג עולה קודם לחטאת משום דכתיב "כמשפט" אף
דבכל התורה כולה חטאת קודמת לעולה .והכי פירושא ,אם יש פרים
ואילים וכבשים עולות במספר ,הווי כמשפטם ,ודינם במוספי החג שעולה
קודמת לחטאת ,אבל אם אינם במספר לית בהו דינא ד"כמשפט" ,ויצא
מכלל קרבן מוסף החג .אלא דבפרשת אמור חייבה התורה להקריב "אשה
לה'" בכלמועדוראשחודש,ואימביאמכחהאיחיובא דינוככל הקרבנות,
דביןביחידביןבצבורחטאתקודםלעולה ,מבניןאבאשרלחטאתראשונה
)שם עמוד א'( ,ור' יהודא סבר ,דבפרים הואיל ומתמעטין בחג הסוכות ,תו
איליכארקז'אוו'פריםלאנפיקמכלל"כמשפט",ולאיצאמסדרהמוסף
של חג ,וממילא עולה קודמתלחטאת .אמנם ללישנא דאמרו בפרק התדיר
)שם(דבחגנמי חטאתקודמת לעולה,הריסבריר'יהודאורבנןדמעכביןזה
אתזה,ולהאילישנא אמרה הגמ'כאן דפריהחג"כמשפט" כתבבהו,ואינו
לפי מאי דמסיקהתם .ועיין שםשביאר לפיזה דבריהנביא ביחזקאל )מה,
כג-כה(,וסייםשהואעניןנפלאואמתיבסייעתאדשמיא.


דף מה ע"א
א(גמ' ,לא אילים דתורת כהנים מעכבי לאילים דחומש הפקודים .הקשה
העולתשלמה,דתוס'לעיל)מד(:ד"האלא,הביאומהספרי,דאףבעצרתוחג
לאמעכביםהאיליםאתהכבשים,ואםכןנימאהכאדאיליםדתורתכהנים
לא מעכבים לכבשים דתורת כהנים .ותירץ ,דהבינו דאין מעכבין היינו כל
אחדמיןשלו,ולאבאיליםעלכבשיםולכךהוכרחולפרשכמסקנא.וכןכתב
הרשב"א .וביאר ,דאם כן הוי למתניתין לפרש אין אילים מעכבים כבשים,
וכדלעיל )מ (.דאמרו תכלת אינה מעכבת את הלבן וסולת את היין ,אבל
כשמדבר באותו דבר עצמו שאין מעכב אמרו )שם( מתנות אין מעכבות זו
את זו ,והכא נמי כשאמרו זה את זה ,משמע דבאותו מין אין מעכב אחד
לחבירו.
ב(גמ' ,ומנין שאם לא מצא ששה וכו' ומנין שמעכבים זה את זה תלמוד
לומר יהיו .כתב הרמב"ם )פ"ו מתמידין ומוספין הי"ט( ,שבעה כבשין של
מוסףהיוםושבעהכבשיםהבאיןבגללהלחם,איןמעכביםזהאתזה,ואם
נשחטו ,כולם מעכבים זה את זה .והשיגו הראב"ד ,הא אף בלא נשחטו,

ז

מסכת מנחות דף מה
יט בניסן התשע"א
מעכבים את הזבח ,אלא מביא זבחו היום ונסכיו עד עשרה ימים ,והיינו
לכתחילה ,וממילא משתמע דעדיף למעט בנסכים ולהביא כל הקרבנות,
מלמעטבקרבנותולהביאנסכים,אךסייםדעדייןקשהקצתאמאילאכתבו
הרמב"םבפירוש.
כ(]גמ' ,ואם היו להם אילים מרובים וכו' .ולכאורה צריך עיון דהאי קרא
נסמך לקרא ד"ביום החודש" ועליה קאי ,ובראש חודש מקריבים איל אחד
ואין בו אילים מרובים ,ואיך שייך למילף מהכא דלא יקריבו כל האילים.
ושמאישלומרלפימהשהקשה הרש"ש ,אמאימייתינןדווקאלהאי קרא,
האביחזקאלאיכאעודפסוקיםד"איפהלפרואיפהלאיל".וישלומר ,דאין
הכינמידעלייהוסמיך,והאדמייתילהאיפסוקא משוםדאיירוהכאבאותו
עניןד"ביוםהחודש",אבלודאימוכחכןמשארפסוקים,דלאאייריבראש
חודשושייךבהוכמהאילים,וקמשמעלןכדדרשינן).י.א.[(.

יא(גמ' ,רב אשי אמר וכו' תנא נמי הכי וכו' .הקשה המצפה איתן ,אם כן
רבי יוחנן כמאן .ותירץ ,דעל רש"י שפירש דהקריבו בראש חודש שהיה
שמינילמלואים ,קשהכקושיתתוס'ד"המילואים,דהאזההיהעגלוהכא
פר .ועוד ,דבקראי דיחזקאל מוכח דלא כרש"י שכתב ,דראש חודש היה
שמיני למילואים דעזרא ,דכתיב )יחזקאל מה ,יח( שהתחילו בראש חודש
ונמשך שבעה ימים אחריו .אלא הביאור ,דסוגיין כמאן דאמר דאף בימי
משההתחילומראשחודש ,ולשיטתודמילשלעזרא ,ורבייוחנןסברכמאן
דאמרדבזמןמשההתחילומכ"גאדר ,ובודאילאדמילשלעזראדהתחילו
בראשחודש,ולהכילאחשלהאדרבייוסיאיתליהדרבאשי.
יב(תוס' ד"ה מלואים ,ודבר תימה הוא מי דחקו וכו' .ותירץ החק נתן,
דהכריחוקראד"וכןתעשה" בשבעה ,דמשמעדקאיאקראד"באחדלחודש
תקחפרבןבקר" ,וכיוןדאמרודשבעהלחודשקאיעלשבעתימיהמלואים
דכתיב התם ,אם כן החטאת שהקריבו בשבעת ימי המילואים היה פר בן
בקר ,והרי רקביוםהראשוןהיהפרובשבעתהימיםהיהשעירעזים ,ולהכי
פירשרש"ילדרכו.
יג(גמ',כהניםהואדלאאכליהאישראלאכלי.הקשה בחידושיהרשב"א,
דבתורה נמי כתיב בויקרא )כב ,ח( "נבלה וטרפה לא יאכל וגו'" .ותירץ,
דסיפא דקראלטמאה בה ,ואעוף קאי דאף דלית ביה טומאת מגע אלא רק
דבית הבליעה ,טומאה זו נמי אוסרת לאכול בקדשים ,וכן פירש רש"י על
התורה )שם( ,אבל בקרא דיחזקאל לא כתיב לטמאה בה ,ומשמע דאיירי
לענין גוף האיסור ולאלומר דיאסר על ידי זה בקדשים .ואיןלפרש דכוונת
הפסוק שיאסר בקדשים ,דהא התם כתיב נמי בהמה ,ופשיטא דנאסר
באכילתקדשיםכשארטומאות,ולהכיהקשוהכא.
יד(גמ',שם.פירשהחשקשלמה,דילפינןהיתרלתרוייהו,משוםדכשמולק
תחילה חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר ונעשית טרפה דנפסק חוט
השדרה,ואחרכןכשמולקהסימניםהוינבילה.
טו(גמ' ,תישתרי נמי נבילה וטרפה .כתבו תוס' בחולין )כ (.ד"ה לא אמרן,
דלמאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה ,נבילה דהכא לאו דווקא ואגב
טרפהנקטונבילה.אבלהחשקשלמה כתב,דבזבחים )כט(.סובררבייהודה
דעוף טריפה ששחטה מטמאה בבית הבליעה ,דאין שחיטתו מטהרת מידי
טריפתו,והוינמינבילה.
טז(גמ' ,הואיל ואישתרי מליקה .הקשה העולת שלמה ,אמאי אסור טריפה
בקרבן עוף ,נימא "הואיל" ואישתרי מליקה דהויא נבלה תותר נמי טריפה,
כדאמרינן בזבחים )לב (:גבי מצורע שראה זיבה ד"הואיל" והותר לצרעתו
הותר נמי לקריו .ותירץ ,דאמרינן התם דלא אמרינן "הואיל" אלא היכא
דהאיסור או הטומאה המתירה היתה לפני מה שהותר על ידי ה"הואיל",
הלכך בדידן נמי כיון דאיסור טריפה קדם לאיסור נבילה ,לא אמרינן
"הואיל".
יז(גמ',א"ר שמעוןאםהיולהם פריםמרובין וכו'.הקשה השפתאמת,כיון
דנסכיםמביאאפילובלילה ,ואפילואחרעשרהימים,מאיטעמאאמררבי
שמעון שיבטל מצות הפרים דעוברת ולא ימתין להביא הנסכים אחר כך.
ותירץ המנחת אברהם ,לפי מה שפירש )הובא לעיל מד :אות כו( ,דלרש"י
עיקרזמןהנסכיםהואעםהקרבןו"חביבהמצוהבשעתה",ומשוםהכייבטל
מצוותהפרים,דזמןהנסכיםהשתא .ולתוס'דטעמאדצריךלהביאהנסכים
עם הקרבן כדי שלא תיבטל השירה ,יש לומר נמי דלהכי עדיף להביא
הנסכים .אבל לרמב"ם דכתב )פ"ב ממעשה הקרבנות הי"ב( ,מביא אדם
קרבנוהיוםונסכיםאחרעשרה ימים ,ומשמעדלכתחילהמביאאחרעשרה
ימים ,אמאי מביא נסכים ומבטל הפרים ,ורצה לדחוק דאף הוא מודה
דלכתחילה מצות הנסכים שיקדשו עם הקרבן כדי שיהא הזבח שלם ,ומה
שכתבדלכתחילהמביאאחרעשרהימים,היינובגוונא שלאהביאהנסכים
עםהזבח,דאיןמצוהלהסמיכםלקרבןככלשיוכלאלאיכוללדחותםעשרה
ימים).ועייןלקמןאותיט(.
יח(גמ' ,אלא שאם היו להם פרים מרובים וכו' .כתבו הרמב"ם )בפירוש
המשניות(והרע"ב,דאיןהלכהכרבישמעון.ופירשהתוספותי"טטעמייהו,
כדהביאו התוס' ד"ה וכי מדת ,דרש"י ביחזקאל )מו ,ז( פירש ,דהביאו קמח
להוציא מכל סאה עשרון סולת ,ואיפה היא ג' סאין ,דהיינו דג' סאין ג'
עשרוניםסולתלפר.והכינמיישלומרדישאיפהגדולהואיפהקטנה,ולהכי
איןמוכחכרבישמעון.והקשההקרןאורה,דלאמצינומישחלקבזהעלרבי
שמעון.
יט(גמ',שם.כתבהקרןאורהדנראהדהרמב"םהשמיטלהאידינאבחיבורו,
משום שסמך על מה שכתב )פ"ב ממעשה הקרבנות הי"ב( ,דאין הנסכים

דף מה ע"ב
כא(מתני',הלחםמעכבאתהכבשיםואיןהכבשיםמעכביםאתהלחםדברי
רבי עקיבא .נסתפק המנחת חינוך )מצוה שז( ,לרבי עקיבא בהביא שתי
הלחם בלא כבשים והונפו ואחר כן נשרפו ,והביא כבשים בלא הלחם
והניפם כדינם ,אי קריבים .ויסוד הספק ,אי בעינן שיקדשו הכבשים את
הלחם והכא דלא קדשו אינם קרבים ,או דלמא דבעינן רק שיהא הקרבה
דלחם והקרבה דכבשים ,אבל לא בעינן חדא קדושה ,והכא נמי שהונף
הלחםיקריבוהכבשים),ועייןלקמןדףמו:אותיב(.
כב(תוס'ד"הקרבוכבשים,פי'וכו'וקשהדבפרקב'דיומאכו'.הקשההקרן
אורה,אמאיהוצרכולסוגיאדהתםהאקראמפורשהוא"ויערוךעליוערך
לחם".
כג(בא"ד ,אומר ר"ת דהיינו טעמא כו' .הקשה הקרן אורה ,אמאי הקריבו
מנחת העומר במדבר ,הא לכולי עלמא לא היה במדבר איסור חדש ואין
לעומר איסור להתיר ,דמהאי טעמא נמי לא קרבו שתי הלחם במדבר,
דבאים להתיר איסור חדש שבמקדש ובמדבר דלא הוי חדש ואין טעם
להקריבם.
כד(בא"ד,ור"עלטעמיהדכיתבואולאודווקאכו'.הקשההקרןאורה ,הא
לקמן אמררביעקיבאבברייתא ,דשתיהלחםמחוץלארץפסולים ,ואםכן
ודאי לא קרבו במדבר .וצריך לומר ,דרבי עקיבא סבר שלא היו במדבר לא
כבשים ולא לחם ,והא דאמר הכא דלחם מעכב הכבשים יליף ליה מקרא
כדאיתא בסוגיין ,ורבי שמעון בן ננס סובר דכבשים קרבו ולא לחם ,ומוכח
דלחםאיןמעכבהכבשיםוכבשיםמעכביםהלחם).ועייןלקמןאותכז(.
כה(בא"ד,ונראהלפרשמשוםדשתיהלחםאיקרוביכוריםומהוכו'.הקשה
בחידושיהגרי"ז ,הא ביכוריםאינםבחוץלארץמשוםדהויא מצוההתלויה
בארץ ,ולא שייך גבי שתי הלחם דאינה מצוה התלויה בארץ ,ומאי מהני
דאיקריביכורים.ותירץלפימהשביארהגר"ח,אהאדתנןבכלים )פ"אמ"ו(
גביעשרקדושות ,דארץישראלחשיבקדושהלעניןביכורים,והגר"א מחק
לתיבת"ביכורים"משוםדאינהמשוםקדושתהארץ,אלאמצוההתלויהבה
כתרומות ומעשרות ,אבל הרמב"ם )בפירוש המשניות ובפ"ז מבית הבחירה
הי"ב(גרסביכורים,ומוכחדמלבדמהשהיאמצוההתלויהבארץ,תליאנמי
בקדושתהארץ,ושפירילפינןמביכוריםלשתיהלחם.
כו(גמ',מדאישתניסדרןש"מאחרינינינהו).כלומרדישבעצרתקרבןמוסף
וקרבן עם הלחם( .כתב המנחת חינוך )מצוה שז יא( ,דלכאורה היה אפשר
להוכיח דמוסף קודם לשל לחם ,כיון דתדיר בראש חודש ובשאר מועדות,
ואףדמוסףדעצרתאינותדירמכלמקוםשם קרבןמוסףתדיר .מהא שכתב
הטוריאבןבמגילה)כט,(:דקריאתהתורהדשבתקודםלשלראשחודש,אף
דקריאת אותה שבת הויא פעם בשנה ושל ראש חודש י"ב פעמים ,כיון
דקוראיםבכלשבתהויתדירמקריאתראשחודש .ונראהדלאדמי,דהתם
הויאחדאמצוהשצורתהשונה,אבלהכאמוסףדראשחודשומוסףדעצרת
מצוותחלוקותהן.ועייןבדבריושהאריך.אמנםברבינוגרשוםכתבלהקדים
שלמוסף,ועייןבמנחתאברהם.
כז(גמ' ,רבי עקיבא אומר יכול הן הן כבשים .הקשו החק נתן והרש"ש ,אי
גרסינן רבי עקיבא ,איך כתבו תוס' ד"ה קרבו ,דרבי עקיבא לטעמיה ד"כי
תבואו" לאודווקא ,כלומרדקרבובמדבר,האאמרהכאדלאקרבו.ולהכי
כתבו ,דלאגרסינןליהוכולהרביטרפוןקאמרלה,ודלא ככסףמשנה)פ"ח
מתמידיןומוספיןה"א(שכתבדרביעקיבאורביטרפוןפליגיהכא.
כח(גמ',ורביעקיבאנמילילףיהיומיהיו.כתבהטהרתהקודש,דלקמן)מו(.
אמר רבא דמקישים שתי הלחם לביכורים ,דמה ביכורים באים בפני עצמן

ח
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)פ"ט ממעשה הקרבנות הל"ג( פירש דברי הרמב"ם כפשוטם ,דתנופה עם
הלחם היה רק בשחוטין ולא בחיים ,ודלא כרש"י .ולפי זה יישב המנחת
אברהם קושייתהקרןאורה )המובאבאותד(,דבעינןזקיקהעלידישחיטה,
משום דמחיים מניפם לחודייהו ואין זוקקין ,אלא דלפי זה קשה אמאי
השמיטהרמב"םלהאידינאדשחיטהעושהזיקה.
ו(גמ',והאכתיבקודשיהיולה'לכהןבתרתנופהכו' .הקשההשפתאמת,
מאיקשיא,האבןננסורביעקיבאפליגיאףבתרתנופהכשמביאלחםחדש,
אייכוללהביאובלאכבשים,וכןכשמביאכבשיםחדשים ,אייכוללהביאם
בלאלחם.
ז(גמ',עדשלאשחטה יצאלחמה מכניסהושוחט.פירשרש"יד"ה מכניס,
דקודםשחיטהאיןנפסלביוצא,וכןכתבובתוס'ד"הואיזהודקידושכלילא
מהניא לפוסלו ביוצא .והקשה החק נתן על הרמב"ם שכתב )פי"ב מפסולי
המוקדשיןהי"ד(,נפרסלחמהאונטמאאויצא,עדשלאנשחטהמביאלחם
אחרושוחטהוכו'.ועשהדיןיוצאכדיןטמאונפרס.
ח(גמ' ,ואי סלקא דעתך שחיטה עושה זיקה וכו' איפסיל ליה תפסל נמי
תודה .הקשה החזון איש ,הא חזינן בקמץ ונאבד חלק מן הקומץ ,אף דאין
שייריהנאכלין מקטיראתחלקהקומץשנשאר,והכאנמיאףדהוזקקו,לא
הויטעםלפסולהקרבן.
ט(רש"י ד"ה הדם יזרק ,לשם שלמים ולא לשם תודה .כתב החזון איש,
דמשמעות דבריו דלא הויא תודה כלל אלא שלמים ,ונאכלת לשני ימים
ולילה אחד.אבלכתב,דלכאורהנראה דלאנקראתשלמיםאלאלהכשירה
בלאלחם,אבלודאיאכתישמהתודהוזורקלשםתודה.

אף לחם בא בפני עצמו ,ולדבריו לא קשיא ,דמשום ההיקש לא דריש יהיו
מיהיו ,אלאהכאבעילשנוייאפילולרבהדפליגהתםאהקישאדרבא.ועיין
ברש"ש.
כט(תוס' ד"ה דאמר ,דהתם קאמר בברייתא קנאו השם כו' ותו דהתם הוי
לקדשבואתהאשהוכו' .הקשההגרי"ז,סוףסוףחזינןדכהניםזכומשולחן
גבוה ,ומאינפקאמינהאיהואלאותומשמראודכולםשוים,ונשארבצריך
עיון.

דף מו ע"א
א(גמ',הכלמודיםשאםהוזקקוזהלזהשמעכביןוכו' .הקשההשפתאמת,
מהו לשון "הכל מודים" הא אינו תלוי כלל במחלוקת רבי עקיבא ובן ננס,
דאינהופליגיאייכוללהביאלחםלחודיהבלאכבשים ,והכאחידשדנדחה
אחדבאיבודחבירו .ויישב ,דאףדלמרלחםעיקרולמרכבשיםעיקר ,הווה
אמינא דהטפל אינו פוסל את העיקר כדאשכחן בתודה ,דאבד הלחם לא
אבדה תודה משום דאין תודה גלל לחם ,קמשמע לן דלא פליגי ומודו
דתרוייהומעכבי,דהכאנפסלהעיקרבשבילהטפל.
ב(רש"י ד"ה שאם הוזקקו ,שהיו ביחד ואחר"כ אבד לחם או כבשים .כתב
החשקשלמה,דמשמעמדבריודרבייוחנןאייריבלחםוכבשיםדמעכביםזה
אתזה,וכןנראהמדבריהגמ')דאייריבתנופהדשייכאבלחםוכבשים(.אבל
הרמב"ם)פ"חמתמידיןומוספיןהי"ט(כתב,דשבעהכבשיםשלמוסףהיום
ושבעהכבשיםהבאיםבגללהלחםאיןמעכביןזהאתזהואםנשחטוכולם
מעכבים זה את זה .והקשה עליו הראב"ד )שם( ,מהיכי תיתי דנשחטו
מעכבין .ותירץ המהר"י קורקוס ,דהרמב"ם ביאר סוגיין נמי ארישא
דמתניתין ,דשבעה כבשים דמוסף אין מעכבין ,דאי נשחטו מעכבין .אבל
הראב"דביארכרש"י,דרבייוחנןקאידוקאאסיפא.אבלבברכתהזבחלעיל
)מה(.הקשה,דמשמעותסוגיאאשתיכבשיעצרתושתיהלחם וכרש"י,וכך
מפרש הרמב"ם להדיא )שם הט"ו( ומשום הכי תלאו בסוגיא דהתם )עיין
לעילמה.אותב(.
ג(בא"ד ,דנדחה באיבוד חבירו .הקשה המנחת אברהם בשם הגרי"ז ,אמאי
בעינן לדין נדחה באיבוד חבירו ,הא בלאו הכי אינו קרב משום דאי אפשר
להקריבזה בלאזה .וכתבבשם המקדשדוד)סכ"טסק"ה( ,דהזיקהביניהם
דוקא לענין שאם אבד אחד נדחה חבירו ,אבל בלא נאבד ומצא כבשים
שמניםמהםאמרינןלקמן)סד(.שמביא השמניםואיןנפסלהלחם .ולפיזה
מיושבים דברי רש"י,דהזיקההיאדוקאלעניןשאםאבדחבירו נדחההוא,
אבלודאישייךלהקריבאחדבלאחבירוכדחזינןגבימצאשמנים.
ד(גמ',דרבייוחנןגופאקאמבעיאליהכו' .הקשההקרןאורה ,מאיקאמר
שחיטהזוקקת,האאיתנופהעושהזיקהכברהוזקקובתנופהשקדמהלה.
ותירץ ,דנפקא מינה בלא הניף הכבשים עם הלחם ,אלא כל חד לעצמו,
דודאי דאין התנופה זוקקת .וכתב המנחת אברהם ,דכן כתב הרמב"ם )פ"ח
מתמידיןומוספיןהי"א(דהניףכלאחדבפניעצמויצא.ופירשהכסףמשנה
)שם(דמקורומסוגיאלקמן)סא,(.דאשםולוגשמןטעוניםתנופהיחד,ומכל
מקום אי הונפו כל אחד בפני עצמו יצא .והמנחת אברהם תירץ ,כיון דתנן
לעיל )יח (.לא הניף כשרה ,יש לומר דחידש בגוונא דלא הניף דכשר,
דהשחיטהזוקקת.אמנםרש"י)שם(ד"הלאהניףכתב,דאייריבמנחתעומר
וקנאות,משמעדלאקאישתיהלחם.ופירש)שם(השפתאמת טעמו,דכמו
בשתי הלחם הבאים בפני עצמם ,פשוט דהתנופה מעכבת משום שהיא כל
עבודתם ,מסתברא דהוא הדין אף כשבאים עם הכבשים ,ולשיטתו ליכא
לאוקמאבשלאהונףדהאפסול.אבלתוס'לקמן)מז(:ד"השיהאכתבו,דאף
בשתיהלחםאיןהתנופהמעכבת,ואתישפיר.
ה(רש"י ד"ה תנופה ,כבשים היו מניפים עם הלחם מחיים .כתב הרמב"ם
)פ"חמתמידיןומוספיןהי"א(,כיצדהנפתהלחםעםכבשיהשלמים,מביא
שני כבשים ומניפם בעודן בחיים שנאמר והניף אותם תנופה ,ואם הניףזה
בפניעצמווזהבפניעצמויצא,ואחרכךשוחטיןאותןומפשיט,ולוקחחזה
ושוק מכל אחד משניהם ומניחם בצד שני הלחם ומניח שני ידיו מלמטה
ומניףהכלכאחד,ואםהניףאחדיצא.וכתבהלחםמשנה)שם(,דמשמעות
דבריו דהתנופה עם הלחם הוי כשהכבשים שחוטים ,והקשה מהא דאיתא
להדיאלקמן)סב,(.דהתנופהעםהלחםהיהמחיים,משוםדתנופתשחוטים
איכאלמילףמגזירהשוהמשלמים,ועלכרחךדקראד"והניףאותם" אחיים
קאי .וכתב ,דאולי יש לומר ,דמה שכתב הרמב"ם "ומניח בצד שתי הלחם
ומניף",קאיביןאחייםביןאשחוטין,ואףשרקבסוףדבריו הזכיר ש"מניחם
בצד שני הלחם" ,קאי נמי אתנופה קמייתא .אמנם בחידושי מרן רי"ז הלוי

דף מו ע"ב
י(גמ',א"רירמיהאםתימצילומרכו'.כתבהרמב"ם )פ"המתמידיןומוספין
הט"ו( ,ואם הונפו עם הכבשים מעכבין זה את זה ,ואם אבד הלחם אבדו
הכבשים ,ואם אבדו הכבשים אבד הלחם .והשיגו הראב"ד ,הא ספק הוא
בגמ' אי תנופה עושה זיקה ,ורבי ירמיה אמר דמעכבי רק אם תימצי לומר
דתנופה עושה זיקה ,ואיך פסק הרמב"ם דודאי מעכב .ותירץ המהר"י
קורקוס ,דהרמב"ם סמך אסוגיא שאחריה ,דאביי הקשה לרבא מאי טעמא
כבשיםמעכביללחם ,ושבעהכבשיםופריםואיליםלאמעכבי,ותירץרבא,
משוםדהכבשיםהונפועםהלחם,ומוכחדפשטודתנופהמעכבא,וסמךעל
רבאשהואבתראה,וכןתירץהכסףמשנה.והרדב"ז הוסיף,דאפילו איהוי
ספק,צדקהרמב"םדמספקלאיקרבוומעכבי.ועייןבאותהבאה.
יא(גמ',ואםתמצילומרתנופהאינהעושה זיקההביאלחםוכבשיםוהונפו
ואבדהלחםוהביאלחםאחראותוהלחםטעוןתנופהאואינווכו'תיקו.כתב
הקרן אורה ,דהרמב"ם לא הביא להך ספיקא ,משום דפסק )פ"ח מתמידין
ומוספין הט"ו( דתנופה עושה זיקה ,וספיקא דגמ' אינו אלא אי נימא דאין
עושהזיקה.והקשה,דלפימהשכתב)הובאלעיל מו .אותה(,דאףאי נימא
דתנופהעושהזיקה,בגוונא דהניףכלאחדבפניעצמואיןעושהזיקה,אם
כןבכהאיגוונאעדייןישמקוםלספקואמאיהשמיטוהרמב"ם.ותירץ,חדא,
דשמא אף בהונפו כל אחד לעצמו זוקקים זה את זה .או יש לומר ,דכיון
דהונפו כל אחד לעצמו ,פשיטא דהלחם השני צריך תנופה .ועיין באות
הבאה.
יב(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .המנחת אברהם ,חקר בטעמא דמהניא
תנופתכלאחדלעצמו,אימשוםדהויא "תנופהאריכתא" והויאחדתנופה
לתרוייהו ,הלכךבהאיגוונאנמיאיכאזיקה),והואפירושדבריהקרןאורה
בתירוץהראשון(.אודהוושתיתנופותואפילוהכימהני,ומשוםהכיכהאי
גוונא אין ביניהם זיקה) ,והוא פירוש דבריו בתירוץ השני( ועל כן יחויב
הלחםהשניתנופה .דכלהסברא דלאבעילהניף,משוםדכברהונףהלחם
הראשון עם הכבשים והם עדיין קיימים ,אבל הכא שהונף כל אחד לבדו,
כשאבדהלחםנתבטלההנפתו.
יג(גמ' ,ואבד הלחם והביא לחם אחר .כתב היעב"ץ ,דהיינו אם היה להם
מוכן מערב יום טוב לחם אחר .אבל החזון איש )סימן לב סקי"ח( כתב,
דלמאןדאמרתנורמקדש,דחיאפייתואפילושבתוכלשכןיוםטובכלקמן
)עב :צה ,(:ואם יאפו מערב שבת ויום טוב יפסל בלינה ,הלכך ילושו ויאפו
לחם בשבת או ביום טוב ,ואף למאן דאמר אין התנור מקדשו ,ואינו דוחה
אפילויוםטוב כדלקמן )ק) (:דכיוןדלאקדישלאיפסלבלינה(,יכולהיחיד
לאפותולהרבותעלמהשצריךלסעודתווימסרנולציבור.
יד(גמ' ,ואליבא דבן ננס לא תיבעי לך וכו' .כתב החזון איש )סימן לב
סקי"ח( ,דהיינו משום דתנופת הלחם שאבדקיימת ,דכיון דסבירא ליה לבן

ט
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דהוי ראוי לזריקה רק אחר קבלה ,דאז יכול לזרקו .וכן כתב רש"י במעילה
)ה (.ד"ה או היתר זריקה .ולפי זה הא דאמרו בגמ' זרק שלא לשמן ,היינו
קיבלשלאלשמן.
ג(בא"ד ,שם.הקשה הקרןאורה,אםכן ,איךאמררביאלעזרברבישמעון,
דכשזרקשלאלשמולאקדשהלחם,האכברכשקיבלהדםונראהלזריקה
קדש ,ואף לתירוץ דשלא לשמן גרע מלא זרק ,הא כבר קדש קודם שנזרק
שלאלשמן,ואיךתפקעקדושהמיניהכשזרקשלאלשמו.ולהכיכתב ,דכל
העומד מהני וחשיב כזרוק רק לענין דאין לו פדיון ,אבל לא לענין ליפסל
ביוצאוהואהדיןליקדש.
ד(תוס'ד"השיהא לחם,תימהוכו' ואע"ג דאינומעכב.הקשה השפתאמת,
מהיכי תיתי דלרבי עקיבא דאמר לחם עיקר אינו מעכב ,הא בלחם גרידא
ודאי תנופה מעכבת דהא ליכא אלא תנופה ,ואם כן יעכב גם עם כבשים,
ועוד,האגביעצרתכתבההתורהכמהפעמים"תנופה"ואפשרדמעכב.
ה(בא"ד ,ועוד שמא אתא למימר דבשעת שחיטה בעינן שיהא בפנים כו'.
הקשה הקרןאורה,מהא דלקמן)עח(:איפליגורישלקישורבייוחנןבשוחט
תודה,ולחמהחוץלעזרה,דרישלקישפוסלמשוםדבעינן"עלבסמוך",ורבי
יוחנן סבר דעל אינו בסמוך ואף אם הלחם חוץ לעזרה כשר וקדש הלחם,
אלאדאםהלחםחוץלירושלים,דהתםיפסלביוצאאינו מתקדש,ואםכן,
בשלמאלרישלקישישלומרכתירוץתוספות,אבללרבייוחנןהאאמרדלא
בעינןשיהאבסמוך,ורקבגוונא שיפסל ביוצאלאקדש,ולרביאלעזרברבי
שמעוןלאשייךבשחיטהיוצא,דאכתילאנתקדשהלחם.
ו(בא"ד ,עיין באות הקודמת .בפסחים )סג (:כתב רש"י ד"ה בית פאגי,
דטעמא דלרבייוחנןחוץלירושליםלאקדש הלחם ,משוםפסוליוצא.אבל
ברבינוחננאל )שם(כתב,דלאקדשמשוםדהויבמקוםשאיןראוילאכילה,
ודוקא במקום הראוי לאכילת קדש קרינן ביה "על זבח" .ולפירושו אף רבי
יוחנן מודה דעל דווקא ,אלא דקאי אמקום אכילה .וכתב בחידושי הגרי"ז,
דנפקאמינהבזמןנובוגבעון,דאיןנאכלאלא"בכלהרואה",אבלפסוליוצא
ליכא,כשהלחםיצאמתחום"כלהרואה",דלרש"יכיוןדלאשייךפסוליוצא
לעכבו מליקדש קדש לרבי יוחנן בכל מקום ,אבל לרבינו חננאל דבעי "על"
דהיינו מקום הראוי לאכילה ,הכא דאין המקום ראוי ,לא קדש .והשתר
לדברירבינוחננאלנתיישבוהתוס',דדווקאלחמיתודהשנאכליםבירושלים
מתקדשיםאףשמחוץלעזרה,אבל שתיהלחםשנאכליםדוקא בעזרה,מודי
רבי יוחנן דבעו להיות בעזרה כדי שיקדשו .עוד כתב דשמא יש לומר אף
לדעת רש"י ,דאין יוצא הסיבה דלא קדש ומשום דנפסל ,אלא סימן דהוי
מקום שאין ראוי ,ולהכי אינו מתקדש) ,וכעין פירוש רבינו חננאל( ,ואם כן
אףדבשעתשחיטהלאשייךשיפסלביוצאלרביאלעזרברבישמעון,אכתי
המקוםאינוראויולאיקדששם.
ז(רש"י ד"ה איכא בינייהו ,בתוה"ד ,אם יצא לא יהא כשר לשחוט עליו
כבשים אחרים ,ולרבי אלעזר כו' אין יוצא פוסל בה וכשרין לשחוט עליה
כבשיםאחרים.הקשההמקדשדוד )סימןכטסק"ה(,איךכתברש"ידיצרפו
עם כבשים אחרים ,הא כבר הוזקק עם הכבשים האלו בשחיטה .ותירץ,
דרש"ילשיטתולקמן )עב,(:דכתבבד"ההוקבעו ,בפלוגתתרביורביאלעזר
ברבי שמעון אי הוקבעו או לא ,דלרבי אלעזר דלא הוקבעו ,אפשר לצרף
הלחם לכבשים אחרים אפילו אחר שחיטה ,ודלא כתוס' )מו (.ד"ה ואיזו,
דאחרשחיטהלכוליעלמאאיןיכוללצרףהלחםעםכבשיםאחרים.ואכתי
הקשה,דמשמעמרש"ידלרבימשוםדנפסלאיןמצרפועםכבשיםאחרים,
ותיפוק ליה דסבר דהוקבעו ואין מצטרף לאחרים .ותירץ ,דאפשר דהוקבעו
היינו דווקא באבד ,אבל בלא אבד ורצה להביא עם כבשים אחרים ,כגון
שמצאשמניםמהם,יכוללצרפולאחרים,וכמשמעותדברירש"ילעיל)מו(.
ד"השאם.

ננסכבשיםעיקר,והםקיימיםוראוייםלהקריבבפניעצמם,מועילה מצוות
התנופהשנתקיימהבלחםשאבד ללחםהחדש,ואףעלגבדאין אותולחם
צריךתנופה ,ואםכןהיאךשייךלומרשנתקיימהבומצותתנופה ,והרילפי
מהשנסתפקוהתוס'לקמן)מז(.ד"השיהא,הדיןנותןשתעכבתנופתהלחם
אם הוא ראוי לתנופה ,מכל מקום  הכא דבשעה שהניף הכבשים לא היה
אותו לחם קדוש ,וכשבא לעזרה היה הלחם הראשון לאחר תנופה ,אינו
צריך תנופה ,ואפשר דתנופה דהכא מצוה דגברא ולא תקון הזבח וכבר
נתקיימה,הלכךלאבעינןראוילתנופה.
טו(תוס' ד"ה אבדו ,בתוה"ד ,ולא דמי לתודה וכו' .פירשו הצאן קדשים
והברכתהזבח,דבתודהדאמרזו תודה,כשאבדהאיןמביאאחרתדיצאידי
נדרו,מהשאיןכןבקרבןציבור,דלאאמרזו.
טז(תוס'ד"הומאישנא,אגבמקדשינקטמעכביוכו'.הקשההקרןאורה,אי
ידעינןדלאמעכביז'כבשיםאלאשנים,נימאדהיינוטעמאדהשניםמקדשי
ללחם מדמעכבי ,והז' אין מקדשים משום דלא מעכבי .וכתב דצריך לומר,
דהאדמתרצינןדהונפויחדהוייותרטעםדיקדשוללחם.
יז(גמ' ,ת"ר שני הלחם הבאות בפני עצמן יונפו וכו' .כתב הקרן אורה,
דמהא דשתי הלחם באות בפני עצמם מוכח דתנור מקדשם ,דאי לאו הכי
לא היו קדושים קדושת גוף ואיך נקראו קרבן .אמנם המנחת אברהם כתב
בשם הגרי"ז ,וכן כתב החזון איש )סימן לב סק"ח( ,דאף למאן דאמר אין
תנורמקדשםהווקרבן,וקדשוקדושתגוףעלידיתנופתם.
יח(תוס' ד"ה לפי שאין ,הוה מצי למיפרך כו' דמנותר לא יליף כו' .כתב
הרמב"ם)פי"טמפסוליהמוקדשיןה"ה(,דנותרופיגולאיןנשרפיןאלאביום.
וביאר הכסףמשנה )שם(,דהיינומשוםדנותרופיגולהשוו בכלמקום,והכי
נמילעניןדיןשריפה,ודיןשריפהביוםנכתבדבינותר .ודייק השערהמלך
)שם( מדבריו,דשארפסוליהמוקדשיןנשרפיןאףבלילה.וכןהוכיח המנחת
חינוך )קמג ,ב( מלשון הרמב"ם )שם( בהמשך דבריו ,שכתב" ,אין שריפת
פיגול נותר וטמא דוחים יום טוב" ,דהיינו דנקט טמא בהדי נותר ופיגול,
ומדלא כללו נמי בהדייהו גבי נשרף ביום ,מוכח דסבר דטמא נשרף אף
בלילה ,וכן הוכיח מהחינוך שכתב גבי שריפת נותר דנשרף דוקא ביום,
ובשריפתטמאלאפירשאימתנשרף .אמנם הקשה,דבתורתכהנים )צו סוף
פרשתאז(ילפינןבניןאבמשריפתנותרדביוםלשארנשרפיןשביום.ותירץ,
דבניןאבלאשייךאלא היכאשכתבההתורהגבידיןשריפהלהדיא,אבל
שארפסוליםשנשרפיםמהלכהלמשהמסיני,ושמאהתוס'נמיסביראלהו
כן.ועייןבאותהבאה.
יט(בא"ד  ,עיין באות הקודמת ,והבית הלוי )ח"א סימן יט סק"ה( ,כתב
דהתוס' ,פירשו דברי התורת כהנים כפשוטם ,דכל הפסולים נשרפין רק
ביום .והכא דנשרף בלילה ,הוא משום דמצוותן בכך ,וכהקטרה דשאר
קרבנותדכשרבלילה,וכדהשוולהלפרושעירשליוםהכיפורים.
כ(גמ' ,בהקריבכם מנחה חדשה .הקשה הרש"ש ,אמאי לא ילפי מהפסוק
הקודם)ויקראכג,טז(דכתיב"והקרבתםמנחהחדשהלה'".
כא(תוס' ד"ה צורת ,בסוה"ד ,נראה לפרש עד הלילה .כתב המצפה איתן,
דלאו דווקא ,כוונתם בתחילת שקיעה כדכתבו תוס' לעיל )כ (:ד"ה נפסל,
דאחרכךנפסלהדםולאיהנישיביאוכבשים.ובטוריאבן )ראשהשנהל(.
הקשהעלתוס'דהאאיןשורפיןקדשיםבלילה,ותירץכמצפהאיתן.והקשה
עליו העולת שלמה ,הא תוס' ד"ה לפי כתבו ,דרק נותר אין שורפין בלילה
אבלשארקדשיםשורפין).ועייןלעילאותיותיט-כ(.

דף מז ע"א
א(רש"יד"הלאקדש ,ולאתפיספדיונובקדושתשתיהלחםאלאבקדושת
שארתרומתהלשכה.הקשה בחידושי הגרי"ז ,מהאדלקמן )סג(.גבימנחת
מאפה ,ילפינן מ"תנור תנור" ,חד שיקדשו בתנור ,וחד דכשמקדישה בעי
לומר שמקדישה לשם אפייתה בתנור ,ואם כן הכא נמי בעי לומר בזמן
שמקדישלשםשתיהלחםאנימקדישם,ואינהקדושהכלליתכקדושתשאר
תרומת הלשכה .ותירץ המנחת אברהם ,דהדין דצריך לומר "לשם זה אני
מקדישו" ,לא הובא ברמב"ם ,וכתב הליקוטי הלכות )שם( ,דסוגיא דהתם
כמאןדאמראיןתנורמקדש,ואםכןלהלכתאדתנורמקדשלאבעינןאותה
אמירה.אמנםהגרי"ז הקשה עוד ,דאםקודםשחיטהליכאעלייהו שםשתי
הלחם אלא קדושת דמים דתרומת הלשכה בלבד ,היכי מהניא ושייך בהו
תנופה ,אלא מוכח דכשמקדיש בעי לומר "לשם קדושת שתי הלחם" ודלא
כרש"י.
ב(תוס'ד"העד,בסוה"ד ,אינמיכו'ויהיהראוילזריקה.כתבהצאןקדשים,

דף מז ע"ב
ח(גמ',מאימדזריקתפיגולכו'זריקהשלאלשמהנמישריא .הקשההקרן
אורה,דלקמן )עח(:תנןלעניןתודה,דשחיטתפיגולמקדשללחם,כיוןדלא
עקר במחשבתו שם הזבח ואכתי שייך הלחם לקרבן ,אבל שחיטה שלא
לשמהלאמקדשאללחם,דעקרשםהזבח,ולפימחשבתולאבעיכלללחם,
והכינמינימאלעניןזריקה,ואיךהשוותההגמ'פיגוללשלאלשמה.ותירץ,
דשאני הכא דכבר נפסל הלחם ביוצא ,ואי הכשירו רבי עקיבא ,על כרחך
דכגופיהדזיבחאממשהוי,ומהאיטעמאאףבשלאלשמהמסתברדיוכשר.
ט(גמ',ורביעקיבאכרביאלעזרברבישמעוןדאמרשחיטהלאמקדשאולא
מפסלא ביוצא .בפסחים )יג (:אמרינן דמודה רבי אלעזר בנתקבל הדם אף

י

מסכת מנחות דף מז – דף מח
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לחטוא בחלות דחולין ,כדי לקיים עשה בחלות קודש לא אמרינן .ואם כן
מסתברדלאכלןודאייתירהעשה,דהאכלחלההויאאוקדשיםאוחולין
ודחיספקעשהלספקלאו,דבאותהחלהעצמההויקיוםהעשהודחיתהלא
תעשה ,וכבר כתב העונג יום טוב )סע"א( דכי היכי דודאי עשה דחי לודאי
לאתעשה,כךספקעשהדוחהספקלאתעשה.
ב(גמ',דאירביהאאיפסלולהוביוצא.כתבהרמב"ם)פ"חמתמידיןומוספין
הי"ב(",שחטשניכבשיםעלארבעחלות,מושךשתיםמהןומניפן,והשאר
פודיןאותןבפניםונאכליםבחוץ".והקשההלחםמשנה ,איךנאכליםבחוץ
הא לא ידעינן הי נינהו דחולין ונפסלות ביוצא .ואין לומר דיש ברירה,
ונתבררבמהשמשךהאחריםשאותםהשנייםהווחולין,חדאדבדאורייתא
ליכא ברירה ,ועוד ,אם כן אמאיבעי לפדותן בפנים ,נימאדיש ברירה ואין
נפסלותביוצא.ותירץהעולתשלמה,דלעולםישברירה,אמנםברירהחלה
מכחהבעלים,אבלאחראיןיכוללברר,ולהכיקודםפדיהדשלגבוההוא,
לאשייךברירהובעילפדותםבפנים,אבלאחרדפדאםוהםשלו,הויבעלים
ויכול לברר ולומר אלו שלי ולאכלם בחוץ ,וכמו שכתב הר"ן נדרים )מה(:
בשיטתרביאליעזרבןיעקב,דכלאחדנכנסבשלודישברירה.
רש"י ד"ה הא ודאי ,בסוה"ד ,ומיהו דאלימא מיניה אקשי ליה עד דאפקיה
מטעמיה) .כלומר דאף ברייתא קמייתא לא אזלא כרבי( .הקשה העולת
שלמה ,מהיכי תיתי דברייתא קמייתא דלא כרבי ,דלמא דווקא בתרייתא
פליגא עליה ,והרש"ש הוכיח,דמלישנא ד"הא ודאי" ,משמע דרקבתרייתא
כרבישמעוןבןאלעזר .ותירץ העולתשלמה,דכיוןדהברייתאאמרה"פודן
בחוץ" ,מוכח דפליגא אסברת "חולין ממילא הויין" וסברה דאסור ,ואם כן
מוכחדאףקמייתאפליגאאדרבי),דהאלאמצינושנחלקורביורביאלעזר,
בחוליןדממילא(.
ג(גמ' ,לימא תהוי תיובתא דרבי יוחנן .הקשה השפת אמת ,כיון דאוקי
הברייתאכרביאלעזר,מאיקשיאארבייוחנן ,נימאדסברכרבידהכיקיימא
לן,ולהכישחטעלשמוניםחלותאיפסלוכולהו,ואיןהכינמידלרביאלעזר
כשרות ,כיון דלא נגמרה הקדושה בשחיטה אלא בזריקה .ותירץ ,דשמא
קושיתהגמ'לרבחסדאדאוקילהכרבי.
ד(גמ',עמודוחטאבחטאתכדישתזכהבחטאתאמרינן.הקשההקרןאורה,
אםכןאמאיאמרינןבמעילה)ז(.דבשניחטאות,אבודואחדשהפריש,ושחט
שניהם ,דזורק אחד והשני הולך לאיבוד ,נימא דיזרוק האחד לשם חולין
דכשרואיןעולהלחובה,והשנייהאלחטאתו.
ה(גמ',ואםהיתהשבתלאיזרוקוכו'.בטעםהאיסור,כתברש"יבביצה)כ(:
ד"ה לרבא ,דהווי גזרה דרבנן משום שבות .ובתוס' נזיר )כח (:ד"ה כבשי
כתבו,דאסורמדרבנןמשוםדמחזיכמתקן,עייןשם.
ו(גמ' ,חטא בשבת כדי שתזכה בחול לא אמרינן .ביאר השפת אמת ,דהא
דאמרינןחטאכדישתזכההיינודוקא בגוונאדהחטאוהזכותבאותוהדבר,
כגוןדתרוייהובדיניקרבןאותרוייהובדינישבת,אבלהכאדחוטאבשבת
וזוכה בדין הקרבן ,לא הוי באותו דבר ,ולפי זה מיושבת קושית תוס' ד"ה
חטאבשבת.
ז(רש"י ד"ה בשביל שתזכה ,להקטיר אימורים לערב ותאכל הבשר .הקשה
המקדש דוד )סכ"ה סק"ו( ,אמאי כתב רש"י דהזכות רק משום הקטרת
אימורים ואכילת בשר דלערב ,ולהכי לא אמרינן חטאת בשבת כדי לזכות
בחול ,הא הזריקה גופא הוי מצוה שלא יפסל הדם בשקיעת החמה ,ונימא
עמודוחטאבשבתכדישתזכהבשבת.
ח(תוס' ד"ה חטא ,וי"ל דאין זה זכות וכו' .בתוס' לקמן )ק (.ד"ה ששונאין
כתב ,דמזכירים את הבבליים לגנאי ,משום שהיו אוכלים את השעירים
חיים ,ואף דמצוה קעבדי שלא יבואו לידי נותר וכו' ,ודייק התם הרש"ש,
דמדלא קאמרי דמקיימי מצוה ד"ואכלו אותם" ,מוכח דלא מקיימי מצות
אכילה,כיוןדלעלמאלאהוידרךאכילה,אףדלדידהו הוידרךאכילה,לא
מיקרי אכילה.אבלבמשנהלמלך)פ"המיסודיהתורהה"ח,ד"הישלחקור(
נסתפקבזה,וכןבשו"תביתהלוי)ח"גסנ"אסק"ד(כתב,דעיקרמצותאכילת
קדשים אינה מצוה על גוף האדם אלא אבשר שיאכל ,ולהכי מתקיימת
כל,והוא
א ֵ
מצותאכילהאףבפחותמכזית,דלאבעינןמעשהאכילהאלאשֵי ָ
הדיןדשלאכדרךאכילהקייםהמצוה,דסוףסוףנאכלוהקדשים].ולכאורה
לדבריוקיימאקושיתהתוס'דנימאיזרוקכדילאוכלםחי[.


שנשפך דקדשהלחם,והקשותוס' )שם(ד"הכלהעומדליזרק ,דאםכןאף
בנזרק שלא לשמה יתקדש הלחם מזמן הקבלה .ותירצו ,דזרק שלא לשמה
גרעמנשפך,דאיגלאימילתאמפרעדלאולזריקהכשרהעמד.והקשההחזון
איש )סימן לב סקי"ג( ,דהכא נמי נימא דעומד ליזרק כזרוק ,ואם כן יפסל
הלחם כשיצא אחר קבלה ,ואף דנזרק במחשבת חוץ לזמנו ,הא לרב פפא
מחשבה זו מקדשת הלחם ומפגלתו ,וכן הקשה השפת אמת .ותירץ ,דיש
לומרדרביעקיבאלאסברכרבישמעוןדעומדליזרקכזרוקדמי.והחזוןאיש
הוסיף לתרץ ,דאיירי דיצא קודם קבלה ,אי נמי ,כיון דיצא הלחם קודם
זריקה,איןהזריקהמחברתועםהכבשים,ואםנפסל הלחם ביוצאאיןכאן
זריקההמועילהללחם.
י(גמ' ,זריקת פיגול מי מקדשא והאמר רב גידל זריקת פיגול אינה מביאה
לידי מעילה .הקשה השפת אמת ,מה הראיה מזריקת פיגול דלא אהניא
מעילה,נימאדהתםדוקאמשוםדרקהזריקהקבעהלהבפיגוללהכיכשזרק
בפיגול,איןבומעילה,אבלהכאדהלחםקדושעלידישחיטהוזריקה,איכא
למימרדמקדשאליה.
יא(גמ',בעאמיניהכו'כבשיעצרתששחטןלשמןואבדהלחםמהושיזרוק
דמן שלא לשמן כו'  .הקשה הקרן אורה ,דלעיל )מו (.הקשו לרבי יוחנן
דאמרשחיטהעושהזיקה,אמאיתנינןיצאהלחםאונטמאיזרקהדם,הא
כיוןדאבדהלחםאבדוכבשים,דהיינודפשיטא דפוסלים,והכאמספקינןאי
כשרים .ותירץ ,דהתם לפי מסקנא דהכא ,דרבי זירא אמר וכי יש לך דבר
שנראהשנשחטנדחהמלשמווכו'ופשטדפסול.עייןבאותהבאה.
יב(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .הקרן אורה הביא דברי הרמב"ם )פי"ז
מפסולי המוקדשין ה"כ( שהניחו בספק ,ומוכח דלא סבר דרבי זירא פשט
דפסול ,וביאר הכסף משנה בשם המהר"י קורקוס דהיינו משום דרבי זירא
אמר לה דרך תמיהה ולא בדרך פשיטות .והקשה דאם כן הדרא הקושיא
מסוגיא דלעיל )מו (.דהקשו דפסולים ,והכא הוי ספק .ותירץ ,דלהכי נקט
הרמב"ם לבעיא דהכא בלשון דיעבד ,לומר דודאי לכתחילה פסול ואין
לזרקו,והיינוהאדאמרינןהתםדהואטעםדלאיזרוקהדם,והכאנסתפקרק
אדיעבד אי מהני .אבל הקשה ,דלא מצינו סברת אם זרק הורצה אלא
בטומאה ומשום דהציץ מרצה ,אבל בשאר זריקות פסולות מהיכי תיתי
דתיהני.ועייןבאותהבאה.
יג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,ובכסף משנה )שם( הביא דרבי יהושע
הנגידבןבנושלהרמב"םגריס,וזרקדמןבמחשבתהזמן)כלומרפיגולדחוץ
לזמנו( .ופירש,דאינוספיקו דרביירמיהאלאספקאחר .איכיוןדנזרקדמן
אחרשנאבדהלחםואיןכאןפיגול,הויהלחםחוליןגמורויותרלגמרי,או
דלמא כיון דבזמן שחיטה היה הלחם לא יותר באכילה .ותמה הקרן אורה,
בשלמא הא דלא הוי פיגול מסתברא ,משום דלא קרבו מתיריו בהכשר,
דהזריקההיתהפסולה,אבללמיהויחוליןוהיתרלעלמאמהיכיתיתי .ועיין
גםמהשכתבהשפתאמת.
יד(גמ' ,והרי פסח קודם חצות כו' .הקשה השפת אמת ,אמאי נקטו "קודם
חצות",דבזבחים )יא(:פליגי בןבתיראורבייוחנןאיכשרשלאלשמו,והוה
להו למנקט "פסח בי"ג" דלכולי עלמא כשר שלא לשמו .ותירץ,דהכא כיון
דאינו ראוי לשמו ,לכולי עלמא כשר בעשאו בי"ד קודם חצות שלא לשמו,
דכולי טעמא דבן בתירא דפסל שלא לשמו בי"ד ,היינו משום דחזי לשמו,
אבל הכא דלא חזי יודה .ובחזוןאיש )סימן לב סקל"א( כתב ,דלשון "קודם
חצות",כוללגםי"דקודםחצותוגםי"ג,ולרבייוחנןאיכאלאוקמאבי"גאו
בי"דקודםחצות,ולבןבתיראקאירקאי"ג.
טו(גמ' ,שם .הקשה הקרן אורה ,אמאי לא פשטו מפסח גופיה ,דאמרינן
בפסחים )פה ,(.דאם נטמאו או מתו הבעלים בין שחיטה לזריקה תעובר
צורתו,ולאאמרינןדזורקשלאלשמו.

דף מח ע"א
א(גמ',וחוליןממילאהויין .הקשההעולתשלמה,נהידאיסורהבאתחולין
לעזרהלאעברדממילאהוא,אבלאיךיאכלםבעזרה,האכתבו תוס'לקמן
)פ (:ד"ה וכי ,דאסור לאכול חולין בעזרה אף בגוונא דליכא איסור הבאת
חולין לעזרה ,כגון דאין דרך הקרבה באותו מאכל .ותירץ ,לפי מה שכתב
הרשב"א בכתובות )מ ,(.דעשה דוחה גם לא תעשה הבא מכלל עשה,
ולדבריו קשה נימא דיפדה אף דיעבור בכך אאיסור הבאת חולין לעזרה,
ומשום דיבוא עשה דאכילת קדשים ,ולידחי ללא תעשה הבא מכלל עשה
דהבאתחוליןלעזרה )כדדרשובקידושין )נז(:מכיירחקממךהמקום(.אלא
הביאור ,דדחיה אמרינן דוקא אם המצוה והעבירה באותו דברעצמו ,אבל

דף מח ע"ב
ט(גמ' ,תנא דבי לוי דגמר שלמי חובה משלמי נדבה תני כשרים] .דהיינו
דסברכןגםבכבשיעצרת,דאףדפסוליםליקרבבתורתחובהדכבשיעצרת,

יא

מסכת מנחות דף מח
כב בניסן התשע"א
דלעיל ,דקתני "או ששחטן בין לפני זמנן בין לאחר זמנן הדם יזרק והבשר
יאכל",ואישלאבזמנובכלל,קושיתתוס'במקומהעומדת.
יג(תוס'ד"התעוברצורתן,האיתנאדרבהבראבוההוא וכו'.כתב העולת
שלמה,דאיןלומרדהוויככוליעלמא,ומשוםדאיןשורפיןקדשיםביוםטוב,
דהאכתבותוס'לעיל)מו(:ד"הלפי,דאפשרלשרפובלילה,ודוקאנותראין
שורפיןבלילה,וכןנראהמתוס'יומא)כט(:ד"הנהדריה,וכןכתבהרמב"ם
)פ"ז ממעשה הקרבנות ה"ה ,ופי"ט מפסולי המוקדשין ה"ה( דשורפין פסולי
המוקדשיןבלילה.ועייןמהשכתבנושםאותיח-יט.
יד(תוס'ד"האשםנזיר ,בתוה"ד ,דלאממעטינןמאותהאלאקרבנותיחיד.
כתב הצאן קדשים ,דלפי זה ,הוי להו לתוס' דלעיל ד"ה כבשי לתרץ ,דלא
אמעט כבשי עצרת מאותה ,משום דשל ציבור הם ,אלא דהתם מתרץ אף
בלאסבראדהכא),ועייןלעילאותיג(.
טו(בא"ד ,שם .הקשה העולת שלמה ,אם כן מנלן דפליג רבי יצחק אדרבי
לוי ,דלמא שלמי נזיר דווקא דקרבן יחיד הוי אמעיט מאותה ,אבל בשלמי
ציבור דלא אמעטו לא פליגי .ותירץ ,דמדנקט שלא כמצוותן ,משמע דקאי
נמי אהביאבןשתישנים,והאדהקשהרש"יד"הכיאמאינקטשחטן,היינו
כדילכלולגםשלאלשמה.
טז(גמ',ולאוהאתניאמניןליוצאכו'שהרייוצאכשרבבמה .הקשההקרן
אורה ,דלא דמי ,דדווקא הכא ליכא למילף אשם גזלות מאשם מעילות,
משום דזה דווקא בבן שנה וזה דווקא בן שתי שנים ,אבל יוצא ,אף בבמה
אין עיקר מצוותו ביוצא ,אלא דאין פוסל בה יציאה.

כשרים ליקרב בתורת נדבה[ .הקשה החזון איש )סימן לב סקכ"ה כ"ו(,
דלעיל )מה (:אמר רבי עקיבא דהלחם מעכב לכבשים ואם הקריבום בלא
לחםפסולים,ולדברילויאמאיפסולים,נכשירם בתורתנדבה.ועוד,אמאי
אמרינןלעיל)מו(.בהוזקקובשחיטהדלכוליעלמאהלחםוהכבשיםמעכבים
זהאתזה,ופסוליםהכבשיםבלאלחם,נימאדכשריםבתורתנדבה.ותירץ,
דמה שחידשו דבי לוי דנעשים נדבה וכשרים ,היינו דוקא בגוונא שנפסלו
הכבשיםגופם,ופסולםהוא דעבידלהונדבה,אבלבגוונאדלעיל דהכבשים
כשרים אלא דאבד הלחם שהוא פסול צדדי ,לא אמר דנעשים נדבה אלא
נשאריםחובה,ולהכיפסוליםדהאבעולחם.
י(רש"י ד"ה כי אתא ,שלא לשמן לשם אחר שלא כדרכן דבעינן בני שנה
והביא בני שתיים .כתב הקרן אורה ,דלפירוש ראשון דבשלא לשמן איירי,
הוא הדין הביא בני שתיים ,דלרבי יצחק פסולים ולתנא דבי לוי כשרים,
דגמר שלמי חובה משלמי נדבה ,אבל ללישנא בתרא דבהביא בני שתיים
איירי,בשלאלשמהיודהרבייצחקדכשריםד"אותה"כתיב.
יא(תוס' ד"ה כבשי ,כיון דאיתקוש לחטאת כו' .כתב העולת שלמה ,דאף
דאשםנמיהוקשלחטאת,שנאמר"כחטאתהאשם" כדאמרינןבזבחים )י,(:
כבשיעצרתשאני,דלאממעטומאותה,דמיעטרקקרבנותיחידכמושכתבו
תוס'ד"האשםנזיר.
יב(בא"ד ,משום דהוי שלא בזמנו ומחוסר זמן בכלל] .ולהכי נקט שלא
כמצוותן כדי לכלול כל הני[ .והקשו הצאן קדשים והקרן אורה ,הא טעמא
שנטו לפרשכלישנאבתראדרש"י,משוםדקשיא להו אמאילאהקשומהא


יב

