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מסכת ערכין דף ה – דף יא






דףהע"א

עולה,כלשכןכשאינומקדישרגלהאלאלדמיו.והקשה,דאםכןהיאךנקט

א(גמ',יכולתצאלחולין.פירש רש"יבחולין)סט(:בד"היכולתהא,דתצא

הרמב"ם)פ"המערכיןוחרמיןהי"ד(להךאיבעיא,ומשמעדסביראליהכר'

בפדיון שיפדה אותו אבר .וכן ביאר הרש"ש ,דתצא לחולין על ידי פדיון.

יוסי ,הא )בפט"ו ממעשה הקרבנות ה"ב( פסק כר' מאיר ור' יהודה .וכתב,

והקשה בחידושי הגרי"ז )תמורה יא ,(:כיון דילפינן דהאבר קדוש  מדכתיב

דצריך לדחוק ,דהרמב"ם סבר דרבא לכולי עלמא בעי לה ,ואף דלר' מאיר

"ממנו"היינודגופיהקדוש,ואםכןאיךאפשרשיפדה.אמנםלפימהשביאר

ור'יהודהכיאמררגלהשלזועולהלאפשטהקדושהבכולה,היינודוקא

רבינו גרשום ,דתצא שאר הבהמה לחולין ,דהיינו ,דפשיטא דהאבר קדוש

כשמקדישאותואברקדושתהגוף,דכיוןדאיןהנשמהתלויהבו,ואינוראוי

קדושתהגוףולאשייךביהפדיון,אלאדילפינןמהאיקראדאףעלהבהמה

ליקרב עולה ,לא חלה עליו קדושה והיאך תפשוט הקדושה בכולה ,אבל

כולה חלה קדושה שתמכר לצרכי עולות ותקרב ,ונלמד מ"יהיה קודש"

כשמקדישהאברקדושתדמים,אףשאיןהנשמהתלויהבו,מכלמקום,חלה

שאינה יוצאת מידי מזבח ,וביאור הגמ' "יכול תצא לחולין" ,דהיינו שאר

עליו קדושה לדמיו ,ושייך למיבעי אי אמרינן מיגו דאקדשיה לחד אבר

הבהמה,שהרילאהקדישכיאםהאבר,תלמודלומר"יהיהקודש"שחלעל

אקדשיהלכולה.

כולהדינאדאינהיוצאתמידימזבחלעולם.ועייןעודבחידושיהגרי"זערכין

ו(גמ',שם).עייןבאותהקודמתפירושרש"יבתמורה(.והקשההלחםמשנה

)ד.(:

)פ"המערכיןוחרמיםהי"ד(,אמאילאפירשדקאבעילכוליעלמא,דהיינו,

ב(גמ' ,אבל דבר שהנשמה תלויה בה קדשה כולה .ביאר השיטה מקובצת

לר'יוסיבאברשאיןהנשמהתלויהבו,ולר'מאירור'יהודהבאברשהנשמה

בתמורה)יא:אותה(,דאתיאומקראאומסברא,והיינוקראד"יהיה".ואף

תלויה בו .ועוד הקשה מהא דמשנינן אברייתא ,דקתני ד"אפילו אמר ראש

דאיכא לאוקמי קרא להא דאמרינן שלא יצא הרגל לחולין ,מכל מקום,

פרה זו" דאיירא בהקדיש חד אבר ,ואהה מקשינן חד אבר נמי איבעויי

שקולין הן ויבואו שניהן .ובחידושי הגרי"ז בתמורה )יא (:ביאר ,דהסברא,

מיבעיאלן,דבעירבאהקדישאברלדמיומהווכו',דמאיפריך,הארבאלא

דכיוןדחיותהבהמהתלויהבאותואבר,חשיבכאילוהקדישכלהבהמה.

בעיאלאלר'יוסי,וברייתאדהכאכרבנן.ותירץ,דהאדפירשרש"ידאיבעיא

ג(]רש"יד"הואפילולמאןדאמר,דלאפליגיר'מאירור'יהודהאלאבדבר

ליהלר'יוסי,משוםדנקטהקדישאבראחדלדמיו,דמשמעאפילואברשאין

שאין הנשמה תלויה בו כגון מן הארכובה ולמטה .לכאורה נראה לבאר,

הנשמה תלויה בו ,אמנם הוא הדין דהך בעיא שייכא נמי לרבנן ,היכא

דרש"י נקט להאי גוונא ,משום פלוגתא דאמוראי בתמורה )יא ,(:מה חשיב

דהקדישאברשהנשמהתלויהבו.

דבר שהנשמה תלויה בו ,ומאן דמחמיר בכולהו אמר ,דאם הקדיש אבר

ז(רש"יד"ההקדישאבר,מיאמרינןמיגודקדישחדאברלדמיקדישלגופיה

שנעשיתבוטריפהאמרינןדלכוליעלמאפשטהקדושהבכולה,ומשוםהכי

ומיגו דקדיש חד אבר קדשה כולה וכו' .ובתמורה )יא (:בד"ה הקדיש אבר

נקט למטה מהארכובה ,דלמעלה הימנו הוי טריפה ,מה שאין כן להנך

פירש ,דמי אמר מדאקדיש חד אבר לדמיו פשטה קדושה לכולה בהמה

אמוראידאמרידאברשהנשמהתלויהבוהיינודעושהנבילהבכךאומתה

לדמיהומיגודנחתאלהקדושתדמיםלכולהבהמהנחתאלהקדושתהגוף

בכך,אףבלמעלהמןהארכובהאכתיפליגיר'מאירור'יהודה).נ.ו.[(.

וכו' .וביאר הלחם משנה )פ"ה מערכין וחרמים הי"ד( ,דהא דהוכרח לפרש

ד(גמ' ,דבעי רבה הקדיש אבר לדמיו מהו .הך בעיא איתא בתמורה )יא,(:

בסוגיין סדר של המיגו דלא כמו שפירש בתמורה ,משום דלכאורה משמע

ומספקאלןהתם,מיאמרינןכיוןדנחתאליהקדושתדמיםנחתאליהנמי

דחדמיגוודאיאמרינן],ועייןלעילאותד[,ולפימהשפירשבתמורה,דמיגו

קדושת הגוף ,ומדאקדשיה לחד אבר אקדשיה לכולה ,או דלמא חד מיגו

קמאהיינודמדאקדישחדאברלדמיופשטהקדושהלכולהבהמהלדמיה,

אמרינןתרימיגולאאמרינן.וכתבבחידושיהגרי"ז)הכא(,דמשמע,דאילא

היינו,דאכתיאיכאמיגודפשטהקדושהלכולהבהמה ,ואמאימקשינןדחד

אמרינןתרימגו,אפילוחדמיגולאאמרינןבהאיגונא,והאברקאיבקדושת

אברנמיאיבעוייאיבעיאלן,טפיהוהליהלאקשויי,דהאפשיטאלרבאדחד

דמים לחוד .והטעם משום דבאבר אחד לא אמרינן מיגו דנחתא ,דמיגו

מיגו אמרינן ,והיינו דפשטה קדושת דמים בכולה ,והיכי אמרינן בברייתא

דנחתא לא שייך אלא היכא דיחול דין הקרבה ,ודין פשטה לא שייכא

דרק ראש הפרה קדוש .וכן כתב הרש"ש ,אהא דכתב רש"י בד"ה הא

בקדושתדמים,דהיינודכלמיגותלויבחבירו.

דאקדיש חד ,דהוי מיגו דקדיש חד קדשה כולה ומיגו דנחתא וכו' .דצריך

ה(גמ' ,שם .פירש רש"י בתמורה )יא (:בד"ה הקדיש אבר ,דמי אמר לרבי

להפוך המיגו ,וכמו שכתב בד"ה הקדיש אבר .וכתב דכן הוא הביאור

יוסימדאקדישחדאברלדמיופשטהקדושהלכולהבהמהלדמיהוכו'.כתב

בתמורה)יא.(:וצייןדגםשםהיפךרש"יהמיגו.

הכסףמשנה)פ"המערכיןוחרמיםהי"ד(,דמשמעדהךבעיאלאהיתהאלא

ח(תוס'ד"הבעירבהדמיראשי,צריךעיוןאמאילאנקטערךראשילגבי

אליבא דר' יוסי דסבר דהאומר רגלה של זו עולה ,כולה עולה ,אבל לר'

מזבח כמו בבעיא דסמוך .ותירץ ההפלאה שבערכין ,דנקט "דמים" משום

מאירור'יהודהדאמרידאיןקדושאלאאותואבר,ואפילואומררגלהשלזו

דדמים שייכי בכל אחד אפילו בטומטום ואנדרוגינוס ,דערך לא שייך בהם,
א
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אבלבבעיאדסמוךנקט"ערך",משוםדמספקאליהלעניןהישגיד,ובדמים

כרבנן,משוםהכיאשמועינןרבדטעמיהדר'מאיר,משוםדאיןאדםמוציא

אינו נידון בהישג יד .ובחידושי הגרי"ז כתב ליישב ,דכל הדינים שנאמרו

דבריולבטלה,ואפילוהיכאדאיכאלמימרדטעי.

בנדר דערכין הוו נמי בערכין למזבח ,כגון בגוונא שיעריך טומטום למזבח,

טו(רש"י ד"ה תיקדוש מהשתא ,כשאקננה ולהקדיש גופה נתכוין דטעה

דלא מהני ,וכן לענין דינא דנדון בכבודו האמור בערכין ,דלא מיקרי ערך

בהכי.הקשההפלאהשבערכין,הארבאמרדבריואליבאדר'מאיר,ואיהו

איברים,דהוימדיןהנדר דערכין,דודאישייךגםבערכיןלמזבח.ודוקאבדין

איתליהביבמות)צג,(.ד"אדםמקדישדברשלאבאלעולם",ואםכן,נימא

השג יד ,שאינו מדין הנדר ,אלא מדין חיוב התשלומין ,בהא מספקא לן,

דלהקדישגופהנתכויןלכשיבאברשותו.וכתב,דישלומרדאוליכוונתרש"י,

דאפשרדישנודוקאלעניןבדקהבית,כיוןדגבימזבחלאהויחיובדערכין,

דכיון שהקדיש בהמת חבירו סתם ,ולא הזכיר שמקדיש אותה לכשיקננה,

אלא חיוב אחר .והא דמספקא ליה לרבה לענין נדון בכבודו כשאמר דמי

אםנפרשדכוונתולכימזביןלה,עלכרחךצריךלומרדטעהוסברדההקדש

ראשילמזבח,היינומשוםדהנדרחלממהנפשך,כיוןדהזכירדמים,ואםכן

חל מהשתא גם ברשות חבירו ,ואפילו לא יבא לידו לבסוף ,קא משמע לן

הוידיןבחיובתשלומין.

דלא טעי בהכי ,ולדמים נתכוין .והעולת שלמה תירץ ,על פי מה דאמרינן

ט(גמ',ערכיעלילגבימזבחמהונידוןבהשיגידוכו'.הקשה הרש"ש,דהא

בבבאבתרא)עט,(:ד"אימורדאמרר'מאירכגוןפירותדקלדעבידידאתי",

משמע דלא מספקא ליה אלא בהישג יד ,אבל בערך הקצוב בפרשה כפי

ואםכן,הכאדלאדןכללעםבעלהבהמהלקנותה,מייימרדימכורלו,ולא

השנים ,פשיטא ליה דסגי .ובסמוך קאמר ,או דלמא לא אשכחן גבי מזבח

שייך"עבידידאתי".

דמיפריק אלא בשויו .ואמנם בשיטה מקובצת )אות ו( ,מחק הא דקתני

טז(מתני',ר'מאיראומרנערךאבללאמעריך.הקשה העולתשלמה,מאי

"דמיפריק אלא בשויו" .והמוצל מאש ביאר ,דמספקא לן ,אי הוי כערכין,

נפקאמינהאימעריךאולא,האבעכו"םליכאחיובלקייםנדרו,דלאובני

שלאליתןאלאערךהקצובואףעלפיששוהיותר,ואםכן,אפילובהישגיד

מצותהן,וליכאביהלאוד"בליחל"ו"בלתאחר",דלאהוזהרואלאעלז'

נידון,אוצריךליתןכלדמישוויווליכאדינאדהישגיד,שלאנאמראלא

מצות .וכתב ,דליכא למימר דהנפקא מינה דאי מייתי הערך לא מקבלין

בערכין .וכתב ,דצריך לומר ,דלשון "ערך" שייך נמי אדמי שוויו ,ולא רק

הימנו,דלאחלשםההקדש,דהאלאגרעמכלהקדששמקדישלבדקהבית

בערכיןהקצובין.

דסבירא ליה לר' מאיר דנודרין .וכתב דיש ליישב ,דכשהעכו"ם נותן הערך

י(תוס'ד"הבעירבא,ישלפרשבאםתמצאלומרכדלעיל.עייןמהשפירש

להקדש,לאהקדישהמעותבפירוש לבדקהבית,אלאנותןלהקדשבתורת

בשיטה מקובצת )אות יח( .ובעולת שלמה ביאר ,דאם תימצי לומר בערכי

פרעוןחובושנתחייבעבורערכו,ואיאינומעריך,לאנתחייבוהוהחולין.

עלילגבימזבחדנידוןבכבודו,משוםדהויחומרא,ואזלינןלחומראכערכין,

יז(רש"י ד"ה עובד כוכבים נערך ,נותן ערכו כפי שנים של עובד כוכבים.

מהו שיהא נידון בהישג יד כערכין ,דהישג יד הוי קולא .והא דכתבו

ביאר המעשה חושב ,על פי מה שכתב המקנה )בקידושין לז ,(:דבעכו"ם

"כדלעיל"היינובבעיאד"דמיראשילגבימזבח",דהוינמיבאםתמצילומר,

הלילה הולך אחר היום ,אם כן הכי נמי גבי ערכין יהיה חלוק מישראל,

דהקדיש חד אבר לדמיו דפשטה קדושה בכולה ,אי אמרינן תרי מגו ,דמי

כשנולדו באותו רגע בין ביום ובין בלילה ,דלישראל נגמרים השלשים יום

ראשילגבימזבחמהו.וכןביארהרש"ש.

ומתחיליוםל"אבתחילתהלילה,ולעכו"םבתחילתהיום.

יא(תוס' ד"ה אדם יודע ,ואפילו אינו יודע מכל מקום דעתו ע"פ שתקנו

יח(גמ' ,מפני שריבה הכתוב במעריכין .כתב רבינו גרשום ,דאין לומר,

חכמים הלשון .הקשה השפת אמת ,הא בגמ' משמע ,דעיקר הטעם משום

דריבהטפיבנערכיןדהויתלת,חרששוטהוקטן,ובמעריכיןלאריבהתרי,

אדם יודע ,והוי כאומדנא דמוכח שנתכוין לשם דמים ,אבל אם אינו יודע

טומטום ואנדרוגינוס .דהא חרש שוטה וקטן כחדא חשיבי .וכתב האוצר

כגוןדאמרערךזההולד,ולאידעאיהויפחותמבןחודש,דלאשייךאדם

חיים,דלפידבריוצריךלפרשנמילר'מאירדאמר"שריבההכתובבנערכין

יודע ,מודה ר' מאיר .וכתב ,דלפי זה ,לא קשיא כלל מה שהקשו ממתכוין

וכו'חרששוטהוקטן",היינומשוםדטומטוםואנדרוגינוסנמיחשיבכחדא,

לומרתרומהואמרמעשר,דהתםליכאהוכחהוהוידבריםשבלב.

כיון דתרוייהו מחד קרא קאתי דזכר ודאי ונקבה ודאית ,ואם כן הוי חד

יב(גמ' ,האומר ערך כלי עלי .נסתפק הברכת הזבח ,באומר ערך טומטום

לבהדיחד.ולר'מאירעדיפאלרבויידנערכין,משוםטעמאד"לאלכםולנו".

ואנדרוגינוסעלי,לר'מאירמהו,דהואילואינומפורשבהדיאדאינןנערכין

ור' יהודה סבירא ליה ,דליכא למילף מחרש שוטה וקטן ,משום דלאו בני

אלא מדרשא ילפינן לה ,יש לומר דמודה דאמרינן דטעי .וכתב ,דהכי

דעהנינהו.

מסתברא .והרש"ש כתב ,דלפי מה דכתבו התוס' בד"ה אדם יודע ,דאפילו

יט(תוס' ד"ה יכול ,ואע"ג דאיש במעריך כתיב תרתי איש כתיבי ואם אינו

אינו יודע וכו' ,ודאי דנותן דמיהם .ואף לדעת רש"י דפליג ,כדמוכח לקמן

עניןוכו'.הקשההחקנתן,האבקראלאכתיבאלאחדאיש.ועודהקשה,

)עמוד ב( בד"ה קא משמע לן ,דכתב ,דלא אמרינן דטעה אלא ודאי יודע

כיוןדדרישליהבאםאינועניןלמעריךמשוםדנתמעטמ"בניישראל"תנהו

שאיןהקדישוחלוכו'.מכלמקום,התםנמיאינומפורשדאיןאדםמקדיש

עניןלנערך,אםכן,אמאיאיצטריךתרתיאיש,האבחדאישסגי.לכךכתב,

דברשלאבאלעולם,ואפילוהכילאתלינןבטעות.

דטעותסופרהוא,וישלמחוקהאדכתב"ותרתיאישכתיבי".והמיםקדושים
כתב ,דמחד איש ודאי ליכא לרבויי נכרי ,אלא מאיש יתירא ,וכיון דכתיב
אישיתיראלרבויי,דרשינןבאםאינועניןלמעריךוכו'.

דףהע"ב
יג(גמ' ,מהו דתימא טעמא דר' מאיר התם דגזר וכו' .הקשה המוצל מאש,

כ(גמ' ,אמר רבא הלכתיה דר' מאיר מסתברא דכתיב לא לכם ולנו לבנות.

כיון דאמרינן דמן הדין אינו חייב כלום ,אלא משום גזירה ,אמאי יתן דמיו

נסתפקבחידושיהגרי"ז,האםמשוםהאיקראגופאהואדלאמצילהעריך,

ולאערךבןחודש,כיוןדהויגזירהאטובןחודש.

או דלא הוי אלא גילוי מילתא אקרא ד"בני ישראל" למידרשיה אמעריכין

יד(גמ' ,מהו דתימא התם הוא דיודע שאין ערך לכלי וכו' .הקשה המוצל

ולאעלנערכין.ונפקאמינהבערכיןלמזבח,דאיאתימקראד"לאלכםולנו

מאש ,אמאי איצטריך לאשמועינן לה ,הא אליבא דר' מאיר אמרה ,ולר'

לבנות" ,הוי דין מסוים בבדק הבית ,ואי הוי רק גילוי מילתא אקרא ד"בני

מאירפשיטא,דהאאפילוגביפחותמבןחודשדאיכאלמימרדטעי,נמיסבר

ישראל",דהיינודנתמעטועכו"םמפרשתערכין,אםכן,אףלמזבחלאמצי

דחייב .ותירץ ,דהוה אמינא דטעמא דר' מאיר בפחות מבן חודש ,משום

להעריך.

גזירה ,והיכא דאיכא למימר דטעי ,כולי עלמא סברי דאדם מוציא דבריו

כא(גמ',אלאמעתהלאימעלובודתנןחמשחטאותהמתות .ופירשרש"י

לבטלה,ומילתאדרבגביכלידאייריבדלאטעי,הוהאמינאדאתיאאפילו

בד"האלאמעתה,הואילולאיבודאזילוכו'.והקשהבחידושיהגרי"ז,מהיכי
ב
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תיתילהשוות,האחמשחטאותמתות,משוםההלכהדלאיבודאזלי,ולהכי

ג(גמ' ,בודקין אותו אי בדעת ישראל הפרישה וכו' ואם לאו .כתב העולת

איתבהוחיסרוןבקדושה,אבלהכאליכאהלכהדלאיבודאזלי,אלאדנגנז

שלמה ,דלכאורה נראה דהא דקתני "ואם לאו"היינו שלא בדקנו אותו ,או

משום שאין ראוי למצותו דמי לקדשים שמתו ,והוי ליה להשוותו להם.

שלא אמר היאך דעתו ,דאם אמר בפירוש שדעתו לשמים ,אסור בודאי,

ותירץ ,על פי מה שאמר בחידושי רבי חיים הלוי )ריש הלכות מעילה(

ולשון"חוששין"משמעמספק .וכןמשמעמלשוןהברייתא,דקתניאיבדעת

בשיטת הרמב"ם ,דבקדשי בדק הבית ליכא דין קדשים שמתו ,דעיקרו תלוי

ישראל ,דהיינו דאמר ,וכמו שהגיה השיטה מקובצת )אות ג( ,אבל אי לא

במה שהוא ממון הקדש ולא במה שאינו ראוי למצותו ,והא דהשווה

אמר כלום חיישינן .אמנם הרמב"ם )פ"א מערכין הי"ב( כתב ,דאם אמר

לחטאות המתות ,היינו לענין עצם הדין דשייך הפקעת קדושה ,ואף דהתם

לשמיםנדרתייגנז.והקשההלחםמשנה)שם(,האבסתמאנמיחיישינןשמא

פקעה הקדושה משום דלאיבוד אזלי ,היינו משום שכבר היו קדושים ,אבל

נדר לשמים .וכן כתב הרמב"ם )פ"ח ממתנות עניים ה"ח( ,גבי גוי שהתנדב

הכאכיווןדבתחילתהקדישוכברישבודיןהפקעהשאינוראוילמצותו,סגי

קורה,דבסתםטעונהגניזה,משוםדחיישינןשמאלבולשמים.ותירץ,דודאי

לןבהאלומרשישבוחיסרוןקדושהואיןבומעילה.

בסתמא נמי יגנז ,אלא דכוונת הרמב"ם דסתמו כפירושו ,והא דכתב "ואם

כב(רש"יד"האבלקדשי,ומפרשהתםוכו'ומפיהמורהשמעתיוכו'.ביאר

אמר"לאודוקא.

בחידושי הגרי"ז ,דהחילוק ביניהם ,דללישנא קמא ,הוי דין מיוחד במעילה,

ד(גמ',שם.כתבהטור)יורהדעהסימןשלא(,דנכרישתרםתרומתותרומה

משוםדעיקרהילפותאדפטורממעילהבקדשיעכו"ם,ילפינןמתרומה,ועל

מדרבנן,ובמהדבריםאמוריםבארץישראל,אבלבחוץלארץאינהתרומה

כרחךהיינודוקאבקדושתהגוף.וללישנאבתרא,טעמאמשוםדבקדשיבדק

כלל .וביאר הב"ח )שם סקכ"ז( ,דבארץ ישראל דחיוב תרומה מדאורייתא,

הבית ליכא כלל שם קדשי נכרים ,דדוקא בקדושת הגוף איכא שם קדשי

גזרומשוםבעליכיסיןוהצריכולבודקו,אבלבחוץלארץדאפילוגביישראל

עכו"ם,וכדחזינןנמילעניןפיגולנותרוטמא.

לא הוי אלא מדרבנן ,לא גזרו על של גוי אטו בעלי כיסין ,וכיון שאינה

כג(גמ',אלאאמררבאמשוםרפיוןידים.ביארבחידושיהגרי"ז,דאףעלגב

תרומה כלל ,אין צריך נמי לבדוק ,דלא אמרו לבדוק אלא כשהיא נעשית

דאכתי אמרינן דיגנז ,מכל מקום שייך בו מעילה ,כיון דאינו דין הפקעה

תרומה,דשמאלבולשמיםלהקדישה.

בהקדשו,אלאדיןצדדימשוםרפיוןידים.

ה(גמ' ,ואם לאו טעונה גניזה חיישינן שמא בלבו לשמים .הרמב"ם )פ"ח

כד(תוס' ד"ה אלא מעתה ,וצריך עיון כיון דלר' מאיר וכו' .כתב המים

ממתנות עניים ה"ח( כתב ,דעובד כוכבים שהתנדב לצורך בית הכנסת,

קדושים,דישליישב,דבנודריןאיכאלמימרדנודרודמיונגנזדלאנהנין,מה

מקבלין הימנו לכתחילה ,והוא שיאמר בדעת ישראל הפרשתי ,ואם לאו,

שאין כן בערכין ,דסבירא ליה ,דכיון דערכין לבדק הבית ,כדכתיב "נפשות

טעונהגניזהשמאבלבויחשובלעבודהזרה.

לה'" ,משמע שיהיה לה' ,ובנכרים כיון שאינם נודרין לבדק הבית ,ליתנהו

ו(גמ' ,שם .הקשה היכהן פאר ,דהיאך יתכן לומר שמא בלבו לשמים ,הא

בערכין כלל ,דגזירת הכתוב היא דכל שאין ערכו לבדק הבית אינו מעריך

בודקיןאותו,ואמרשלאהיהבלבולשמים,ואםכן,ליכאחששא.

כלל.ור'יהודהסבר,דאףשאיןערכולבדקהביתמעריך.

ז(גמ' ,והא קא משמע לן וכו' דשם שלא במקומו לאו קדוש .כתב המעשה

כה(בא"ד ,שם .הרמב"ם )פ"א מערכין וחרמים הי"א( כתב ,דעכו"ם שאמר

חושב ,דמכל מקום ,איכא רבותא ,דאף דשם כתוב עליה ,דמוכחא מילתא

דמיעליאודמיפלוניעלינותןכפינדרוואינונופלללשכה,שאיןמקבליןמן

דלבולשמים,וכמושכתברש"יבד"הטעמאדשם.מכלמקוםנאמןהעכו"ם

העכו"ם נדבה או נדר לחזק את בדק הבית או בדק ירושלים ,שנאמר "לא

לומרדבדעתישראלהפרישה,ואילאאשמועינן,הוהאמינאדאין העכו"ם

לכםולנולבנותביתוגו'".והקשההלחםמשנה)שםה"ו(,אםכן,מהמוכיח

נאמןנגדההוכחהדלבולשמים,לומרדבדעתישראלהפרישה.

רבא ,מקרא ד"לא לכם ולנו" ,הא גבי דמים אמרינן ,דאף דסתמן ללשכה,

ח(גמ',היהכתובעלידותהכליםועלכרעיהמטההריזהיגודויגנוז.כתב

מכל מקום ,גבי עכו"ם אמרינן דיש לו דמים ואינן נופלים ללשכה ,ואם כן,

הפתחיתשובות)סימןרעוסקכ"ה(,דמשמעדדוקאבידותשהואמקוםבזיון,

נימא הכי גבי ערכין ,דיש לו ערך ואינו נופל ללשכה ,ואמאי מוכיח מהאי

שידיהכלמשתמשיםבהםויבאלידימחיקה,וכןבכרעיהמטה,אבלעלכלי

קרא דלא אמר כלום .ותירץ ,דכיון דמיעטיה קרא גבי ערכין משום דכתיב

מכובד,ישלומרדמותרלהשתמשבו,כיוןדהשםשלאבמקומואינומקדש

"בניישראל",משמעדהעכו"םאינומעריךכלל,והביאראיהדכיוןשלאהיו

כלהכלי.

רוצים דמי עכו"ם לבדק הבית ,מסתברא דקרא מיעטיה לגמרי ,כדי שלא

ט(תוס' ד"ה יגוד וישתמש ,משמע על ידי שיחתוך הקורה וכו' ויש ליזהר

יבואו דמיו לקדשי בדק הבית ,אבל גבי דמים דלא מצינו מיעוטא ,אמרינן

כשכותבין ספר תורה ותפילין וגוררו מקום השם שאין לכתוב במקומו.

דנותןולאיפלודמיוללשכה.

הקשה המחנה אפרים )עמוד קצז ,(.מה הראיה ,דלמא היכא דהשם קיים
במקומו ,מקומו נמי קדוש ,אבל היכא דנגרר ,אמרינן אזל הכתב אזלה לה
קדושה .וכתב ,דמכל מקום נראה ,דאפילו התוס' לא אמרו אלא כשכתב

דףוע"א
א(גמ',לאקשיאהאבתחילההאבסוף.פירש רש"יד"הבתחילה,בתחילת

השם בכונה ,אבל היכא דטעה וכתב את השם שלא בכונה ,כגון שהיה

הבנין וכו' ולבסוף לחזק את בדק הבית וכו' ,ל"א בתחילה כשלא היתה

מתכוין לכתוב "יהודה" וטעה וכתב השם ולא הטיל בו ד' ,כיון דיכול

אימתן של עובדי כוכבים עליהן .וברמב"ם )פ"ח ממתנות עניים ה"ח( כתב,

למוחקו ,שלא חל עליו קדושה ,בודאי שיכול לכתוב על מקום הגרר מה

דאין מקבלין ממנו תחילה ואם לקחו ממנו אין מחזירין לו ,ואם היה דבר

שירצה ,אבל היכא דטעה שהיה סבור שצריך לכתוב את השם ,אסור

מסויםמחזיריןלו.וביארהכסףמשנה)שם(,דהרמב"םמפרש,דהאדקתני

למוחקומןהתורה,ואסורלכתובעלהגרר.

בסוגייןהאבתחילההאבסוף,היינו"האלכתחילהוהאדיעבד".

י(רש"יד"המכריו,שלתבואתעצמו.כתבבספריקרהערך,דכןכתבהתוס'

ב(גמ' ,בסוף דבר המסוים אין מקבלין דבר שאינו מסוים מקבלין .הקשה

רי"דבקידושין)מא,(:דדוקאבגדלבשדהו,אבלאםקנהטבלמישראלאינו

הצאן קדשים ,דלפי זה ,הוה מצי לשנויי דהא דקתני מקבלים איירי בדבר

רשאי לתורמו .והמעשה חושב כתב ,דאפשר לפרש ,למאי דאיתא בבבא

שאינו מסוים ,והא דקתני אין מקבלין איירי בדבר המסוים ,ותרוייהו איירי

מציעא)פח(:לפטורלקוחמ"תבואתזרעך",דכתבמכריו,כיוןדבלקוחפטור

בסוף.וכתב,דאפשרליישבבדוחק,דאיןהכינמיהוהמצילשנוייהכי,אלא

אף בישראל ,ובזה לא תקנו רבנן בעכו"ם ,אבל בגוונא דישראל חייב מן

דבעילאשמועינןדבתחילהאיןמקבליםכללאפילודברשאיןמסוים,ולהכי

התורה ,אפשר דשייך בעכו"ם גם כשקנה הטבל מישראל ,כגון היכא דקנה

מוקילהךברייתאדאיןמקבלין,דאייריבתחילה.

קודםמירוח,לדעתר"תדאינונפטרמשום"לקוח".
ג
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יא(רש"יד"השםשלא,ל"אשםשלאבמקומוכגוןעלגביקורותוכליםוכו'

אפילו לדבר הרשות ,כיון דקיימא לן בסנהדרין )מז ,(:דהזמנה לאו מילתא

אבלשםלבדוהוישלאבמקומוולאקדיש.הקשההחקנתן,כיוןדלאקדיש

היא ,ואף דאין הנודר יכול לחזור בו ולעכב לעצמו ,מכל מקום ,הציבור

משוםדאינובמקומו,אמאייגוד.וכתב,דאפשרדאינואלאחומראבעלמא.

רשאיםלשנותואפילולדברהרשות.

יב(רש"י ד"ה לשנותה ,לצרכיו ולאחר זמן ישלם] .ועיין נמי לקמן אות יד[

יט(גמ' ,אבל לדבר מצוה מותר לשנותה .כתב המרדכי בבבא בתרא )אות

הקשההשפתאמת,דכיוןדהואשלעניים,איךיוכללהלוות,שמאלאיהיה

תצב(,דמותרלשנותהאפילולדברמצוהפחותהממנו,דדוקאגביתשמישי

לו לפרוע .עוד הקשה ,דמהא דקתני "לשנותה" נמי לא משמע הכי ,דהוה

קדושה אמרינן בסנהדרין )מח ,(:מעלין בקודש ואין מורידין ,ולא לענין

ליהלמימר"מותרלהוציאה".לכךפירש,דמותרלשנותהלמטבעותאחרים,

תשמישימצוה.

אבל נותן מיד חילופי מטבעות .ודקדק כן מלשון הרמב"ם )פ"ח ממתנות

כ(גמ' ,שם .כתב הבית יוסף )יורה דעה סימן רנט סק"ג( בשם שו"ת

עניים ה"ד( שכתב ,אם רצה לשנות באחר מותר .אמנם הקשה ,דלפי זה,

הרשב"א ,דהא דשרי לשנות היינו דוקא בשיש נרות ומנורות כדי הצורך

מאיאמררבאבסמוך,דבגוונאד"הריזו"יהיהמותרלשנותהכדישיתחייב

לביתהכנסת,אבלאםאיןמספיק,אינםרשאיםלשנות.

באחריות ,אמאי יתחייב באחריות ,הא איירי שנותן מיד מטבע אחרת.

כא(רש"יד"המדאמר,עובדכוכביםדפעיוצועקלמהשניתםממהשנתתי.

ותירץ ,דמכל מקום ,כיון דכבר נעשה הסלע של עניים ,והוא לקחו לעצמו

והרמב"ם)פ"חממתנותענייםה"ז(כתב,דחיישינןשמאיאמרהגויהקדשתי

כדי לתת סלע אחר ,הוו התשלומין באחריותו ,עד שבא לידי עניים ,ולא

דברלביתהכנסתשליהודיםומכרוהולעצמן.

מיפטרבמהשמניחסלעאחר.

כב(תוס' ד"ה אילימא לדבר הרשות ,הכי נמי מצי למימר מאי אריא לא

יג(גמ',סלעזולצדקהעדשלאבאתהלידגבאימותרלשנותמשבאתליד

נשתקע שם בעליהאפילו נשתקע נמי אסור לשנותה לדבר הרשות .משמע

גבאיאסורלשנותה .כתבבחידושיהגרי"ז,דאפשרלבאר,עלפימהשכתב

מדבריהם ,דלדבר הרשות ליכא לפלוגי בין נשתקע ללא נשתקע .אמנם

בחידושירבינוחייםהלוי)פכ"בממכירההי"ז(,דדינאד"בפיך"זוצדקה,לא

הרמב"ם )פ"ח ממתנות עניים ה"ו( כתב ,דאם נשתקע שם הבעלים מעליה

מהניאלאלעניןדחלעלהחפץחלותשםצדקה,ונתפסבדיןמעותעניים,

מותר לשנותה אפילו לדבר הרשות .וכתב השפת אמת ,דנראה דהוכיח

אבל בעיקר דין הזכיה בדיני ממונות שוו עניים לכולי עלמא דצריכי קנין.

דבריו,מהאדאקשובגמ',אילדברהרשות",מאיאיריאעובדכוכביםאפילו

ואם כן ,כל זמן שלא בא ליד גבאי ,דאין אנו דנין על הממונות ,אכתי הוי

דישראלנמי",ולאהוהסלקאדעתךדבישראלאסוראפילובנשתקע,ומשום

בעלים ,ומשבא ליד גבאי ,דכברזכו עניים ונעשה שלהם בדיני ממונות ,תו

הכינקטעכו"ם,דמחלקינןביהביןנשתקע,אלאעלכרחך,דבדברהרשות

לאהויבעלים.

דישראלנמיישלחלקביןנשתקעללאנשתקע.

יד(גמ' ,שם .פירשו התוס' לקמן )עמוד ב'( בד"ה עד שלא ,דלשנותה היינו

כג(גמ',אבלישראלדלאפעישפירדמי.כתבהרדב"ז)פ"חממתנותעניים

ללותה .וכתב העולת שלמה ,דנראה דאיירי בדליכא עניים ,דהיכא דאיכא

ה"ז(,דישראלאףדצווח,לאמשגחינןביה,דהאמחייבלשמועדבריחכמים.

ענייםמחויבלתתלאלתר,דאםלאיתןעוברמידבבלתאחר.

וכןכתבבשו"תהרא"ש)כללגסימןיד(.
כד(גמ',שעזרקטייעאאינדבשרגאלביכנישתא.כתבוהתוס'בבבאבתרא

דףוע"ב

)ח(.בד"היתיב,דאףדאסורלקבלמגוימשום"ביבשקצירהתשברנה"מכל

טו(תוס'ד"העדשלאבאת,בסוה"ד,ואומרר"ידהתםרשאיןלשנותהשלא

מקום ,משום שלום מלכות שרי .וכתבו ,דהך דהכא אף דלא היה שלום

לדברמצוהרקשיהיהצורכיצבור.ובתוס'בבבאבתרא)ח(:בד"הולשנותה

מלכות ,מכל מקום ,קיבלו ממנו ,משום דהוי כמו קרבן ,ואמרינן "איש"

כתב ,דנראה לר"ת דהיכא דבני העיר משנים אותה מותר לשנותה ואפילו

"איש"לרבותנכריםשנודריןנדריםונדבותכישראל.והב"ח)יורהדעהסימן

לדבר הרשות ,ואפילו משבאת ליד גבאי] .ואולי כונתם נמי למה כתבו

רנט סק"ה( תירץ ,דדוקא צדקה שמכפרת ,אין מקבלין ממנו כדי שישברו

התוס'כאן,דהיינודבניהעירמשניםלדברשהואצורכיהעיר[.

מהר ,דכתיב "ביבש קצירה תשברנה" אבל נדרים ונדבות דאין באין לכפר,

טז(גמ' ,שאני ר' ינאי דניחא להו לעניים דכמה דמשהי מעשי ומייתי להו.

מקבלין.

הקשההט"ז)יורהדעהסימןרנוסק"ד(,מהאדאיתאבכתובות)קו,(:דמותר

כה(מתני',ר'יוסיאומרנודרומעריך .כתבהמוצלמאש,דהאדלאהוכיחו

שיירילשכהמההיועושיןוכו'אמרר'עקיבאאיןמשתכריןבשלהקדשאף

התוס' לעיל )ד (.בד"ה ולא אוציא ,דגוסס נודר ומעריך ,מהך דהכא ,משום

לא בשל עניים ,עניים מאי טעמא לא ,דילמא מתרמי להו ענייא וליכא

דיש לומר ,דר' יוסי לא קאי אלא איוצא ליהרג ,כרבי חנינא בן עקביא.

למיתבא ליה .והלכה כר' עקיבא מחבירו .ואמאי לא חש ר' ינאי לחששא

והחיבתהקודשדייק,דמהאדלאפירשרש"י,בדבריר'יוסיכמודפירשלר'

דדלמאמתרמיעניא.וכתב,דעלכרחךצריךלומר,שהיהברורלר'ינאיללא

חנינאדלאקאיאגוסס,משמעדר'יוסיקאינמיאגוסס.וההפלאהשבערכין

ספק שתכף שיבאו עניים יוכל להוציא מהציבור בלי עיכוב .והאוצר חיים

כתב,דלשיטתהרמב"ם)פ"אמערכיןהי"ג(דכתב,דגוססאינונודרומעריך,

תירץ,דליכאגביהחששאדלמאמיתרמיעניא,כיוןדלוהרקלעצמו.וכתב,

צריךלומר,דעלכרחךר'יוסילאקאיאלאאיוצאליהרג.

דלכךפירשרש"י בד"הרביינאי,דיזיףמעותהצדקהלצורכו ופרע,ואפילו

כו(גמ' ,יכול אפילו קודם שנגמר דינו תלמוד לומר מן האדם .הקשה

הכיאילאוטעמאדאיתלהולענייםרווחא,לאהוהשריאףלר'ינאי.

המעשה חושב ,מהא דילפינן בבבא קמא )מא ,(.דאם שחטו לאחר שנגמר

יז(גמ',שם.הקשההביתיוסף)יורהדעהסימןרנטסק"ב(,אמאיהוצרךר'

דינו אסור באכילה ,אבל ליכא מיעוט על קודם גמר דין .ואם כן ,מסברא

ינאיללוותמעותצדקהכדילכוףהציבור,עלידישיאמרדליתליהמעות,

אמרינןדקודםגמרדיןלאאתילידיסקילה,והכאנמיידעינןמסבראדקודם

הרי אף שלא ילווה אותם ,היה יכול לומר לציבור שאין לו מעות .ותירץ,

גמרדיןלאחשיבראויליחרםוליהרג,וקראלמהלי.ותירץ,דסלקאדעתך

דמשום שעל ידי שהיה לווה היה כופה לצבור לעשות צדקה ,הוה ניחא

דלבתר גמר דין ,איגלאי מילתא למפרע ,דמשעה שעשה העבירה שנהרג

לענייםלעשותלונחתרוחשילווהאותםלעצמו.ועודתירץ,דלאהיהרוצה

עליה עכשיו ,היה עומד ליחרם וליהרג ואין לו ערך ,קא משמע לן דלא.

להוציאשקרמפיולומרשאיןלואםהיהלו.

והאוצר חיים תירץ ,דהכא איכא סברא למעט יוצא ליהרג מ"נדר בערכך"

יח(גמ' ,ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה .כתב

דכיוןדליתיהבדמיםליתיהבערכין,ובדמיםודאיליתיהאףקודםגמרדין.

המרדכי בבבא בתרא )אות תצב( ,בשם המהר"ם מרוטנבורג ,דאיירי שכבר

והא דלא אמרינן הכי ,משום דאיתרבו מנוול ומוכה שחין .וכמו שכתבו

נשתמשו בהם והדליקו בבית הכנסת ,דאי לא הדליקו בהם ,מותר לשנות

התוס'בד"המנין.
ד
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כז(רש"י ד"ה פטורין ,דאין לו דמים ועומד הוא ליחבל .כתב בחידושי

דברישאמשהין,עלמנתשלאיביאוקדשיםלביתהפסול,דהוימןהתורה.

הגרי"ז ,דמשמע מדברי רש"י ,דהטעם משום שלא יתנו עבורו דמים ,ואינו

מהשאיןכןבסיפאדלאשייך.

שוה כלום .וכתב ,דהאי טעמא סגי לענין נזק ,אבל לענין צער ריפוי ושבת

ה(גמ',שם .הקשההמוצלמאש,דבסיפאודאיהויעינויהדין,משוםדצריך

שפיר יש להתחייב .וכתב ,דבסנהדרין )פה (.משמע ,דפטורים על חבלתו

להפריש קרבן ולבקרו ממום ולשחטו ולזרוק דמו .ותירץ ,דמכל מקום ,אין

משום דגברא קטילא הוא .וכתב ,דאולי יש לומר שהיא כונת רש"י במה

לחלקביןעינוימועטאומרובה.עודכתב,דצריךלומר,דבהבאהליכאעינוי

שהוסיף "דעומד הוא ליחבל" ,או דכונתו דגבי נזק ישנם ב' הטעמים יחד,

כלל,ובשחיטהוזריקהאיכאעינוי.וכתב,דבאמתהכללפיהעניןדלפעמים

ונפקא מינה לרודף ,היכא דחבלו בו אחרים בגונא דאין בחבלה תועלת

בשעה שמוליכין אותו לבית הסקילה ומתוודה ,יכולין לשחוט ולזרוק,

להצלת הנרדף ,דאי נימא דהפטור ביוצא ליהרג על חבלתו ,משום דאין לו

ולפעמיםאפילובזריקתחטאתעלד'קרנותאיכאעינויקצת.אלאדחכמים

דמים,אםכן,ברודףשפירשוהדמים,דבכלרגעיכוללחדולמלהיותרודף.

נתנו גבול ,דאם זבחו זבוח דבודאי לא יבא לידי שהייה ,מותר .אבל קודם

אבלאינימאדפטוריוצאליהרגמשוםדהווי"גבראקטילא",שייךשפירנמי

שחיטהדיכוללבאלידישהייהרבהאסור.

ברודף.

ו(גמ' ,במה דברים אמורים שהיה זבח זבוח באותה שעה .כתב המעשה

כח(בא"ד ,וכל הנך יוצא ליהרג בדיני ישראל קאמר .וכן ביאר הרמב"ם

חושב ,דמלשון הרמב"ם )פי"ב מסנהדרין ה"ד( שכתב ,משנגמר דינו אין

בפירושהמשניות,דאייריבמיתתביתדיןדאינותלויברצוננו,אלאהתורה

משהין אותו אלא יהרג ביומו .משמע ,דבגוונא דנגמר דינו בשחרית מצינן

ממיתהאותו,אבלאםהיהיוצאליהרגבמצותהמלך,מעריךונערךלדברי

להשהותו עד סמוך לערב ,דהרי יהרג ביומו .והקשה ,דאם כן ,אפילו אין

הכל,שלפעמיםחוזרהמלךמדיבורו.

זבחוזבוחבשעתגמרדין,אםיספיקולזבוחזבחוולזרוקולהרגוקודםכלות

כט(תוס' ד"ה כי פליגי ,בתוה"ד ,ובנודר ומעריך שמא יחול מיד .הקשה

היום,איןעינויהדין.

בחידושיהגרע"א,מהאדאמרינןלקמן)כ,(.דלמאןדאמרמלוהעלפהאינו

ז(תוס'ד"המזיןעליו,דאיןחטאתואשםקריבהלאחרמיתתואבלעולתו

גובה מהיורשים ,הכי נמי לענין ערכין ,אם מתאינו גובה הערך מהיורשים

קריבה.כתבבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,דישלבארכוונתםבב' אופנים,

אלאאםכןעמדבדין,משוםדהויכחובגמור .ונשארבצריךעיוןגדול.וכן

או כרש"י דסוגיין אשמועינן דאינה כחטאת שמתו בעליה .והוקשה לתוס',

הקשההשערהמלך)פי"טממלוהולוהה"ה(.והרש"שלקמן)כ(.כתב,דעל

אמאילאנקטנמיעולה,ואההתירצודהרבותאאינהאלאבחטאתואשם

כרחך צריך לומר ,דתוס' לא גרסי לכל השקלא וטריא דהתם דאוקימנא

דאם מתו בעליהם אינם קריבות ,אבל בעולה דאף בגוונא דמתו הבעלים

דעמד בדין .ולכך כתב דסברת תוס' משום דאמירתו לגבוה כמסירתו

קריבה ,ליכא רבותא .או דאפשר לפרש ,דסבירא להו כרמב"ם דרבותא

להדיוט .והעולת שלמה כתב ,דדוקא בנודר ומעריך דעלמא דלא נתחייב

דסוגיין,דאיןחוששיןלעינויהדין,ומשוםהכיכתבו,דדוקאבחטאתואשם

לשלם אלא הוא עצמו ,ולא שיעבד נכסיו ,וכדאמרינן במלוה למאן דאמר

דלאחרמיתתולאנוכללהקריבם,לאחיישינןלעינויהדיןומקריביםאותם

שיעבודאלאודאורייתא,אבלהיוצאליהרגוגוסס,שנדרוהעריך,עלכרחך

ומשהיםדינו,אבלעולהדיכוללהקריבהאףלאחרמיתתו,איןמשהיןאותו

דכונתו לשעבד נמי נכסיו לשלם .והאור גדול )פ"א מ"ג( כתב ,דכוונת תוס'

אףבזבחוזבוח,משוםעינויהדין.

דשמאנודרומעריךאייריבגוונא דיחולמיד,כגוןדאמרדמיעליוערכיעלי

ח(רש"י ד"ה אין ממתינין ,אלא הורגין ולדה עמה דחד גופה הוא .כתב

והפרישמיד.

בחידושי הגרע"א ,דמקצת פוסקים אייתו ראיה מהכא דאמרינן עובר ירך
אמו.אמנםהר"ןבחולין)יט:מדפיהרי"ף(כתב,דהטעםכיוןשהיאמחוייבת

דףזע"א

מיתה אין מענין את דינה ,ולולד כיון שלא יצא לאויר העולם לא חיישינן,

א(רש"י ד"ה לחזרת ,שאין מענין את דינו .הקשה האור גדול )פ"ג מ"ד(,

תדע ,שאילו נגמר דינה להריגהוילדה אין הורגים את הולד ,משום דעובר

מהאדאמרינןבסמוך,באשההיוצאתליהרגדהוהאמינאשהבעלהיהיכול

לאוירךאמוהואולאנגמרדינולמיתה.

לעכב שלא יהרגו העובר עמה ,כיון דהוי ממונו ,אלא דילפינן מקרא דגם

ט(רש"יד"הישבהעלהמשבר,קודםשנגמרדינה.משמעותדבריודלאחר

העובר נהרג ,ומשמע דאי לאו קרא הוה מענין את הדין כדי לא להפסיד

שנגמר דינה אין ממתינין לה עד שתלד .וביאר בשיעורי הגרמ"ד

ממוןלבעל,והכאנמיאמאילאיענודינוכדילהעמידובדיןולהשיבלניזק

סאלאוויציק,דסבר,דהגמרדיןחלנמיעלהעובר,ומשוםהכילאחרשנגמר

ממונו .וכתב ,דיש לחלק .וביאר השמועת חיים ,דהכא אין להעמידו בדין,

דינהאיןלהמתיןאףשישבהעלהמשבר,משוםדגםעלהעוברהיהגמרדין

וכיוןדעדייןלאעמדבדין,איןלניזקשוםממון,אבלהתםדהולדהויממונא

וחייב מיתה .אבל קודם גמר דין ,אם סתם מעוברת ,הוי חד גופא והורגין

דבעל,הוהאמינאדיענודינוכדילהחזירהממוןלבעל.

עוברה עמה ,ואם ישבה על המשבר ,כיון שנעקר גופו לצאת ,לא הוי חד

ב(רש"יד"החייביןלשלם,וקשיאלמאןדאוקיפלוגתייהווכו'דאםכןקשיא

גופא,ואיןלומשפטמות,ולכךממתיניןעדשתלד.וכתב,דלפיזהיש לדון

סתמאאסתמא.הקשההרש"ש,דלפיזה,טפיהוהליהלמיפרךמהברייתא

בגוונאדיצאהעוברלאחרשנגמרהדין,איבעינןלהורגו).ועייןלעילבאות

דהיוצא ליהרג דסבירא ליה לתנא קמא דהוא שחבל באחרים חייב,

הקודמת(.

אמתניתין דקתני דפטור .והתם ליכא לשנויי כדמשנינן דאיירי שעמד בדין,

י(בא"ד ,שם .כתבהקדשידוד,דלפידברירש"ידיוצאהליהרגאייריבנגמר

דאםכן,מאיטעמאדר'שמעוןבןאלעזרדפטור.

דינה,וישבהעלהמשבראייריקודםגמרדינה,קשיאדיוקאדרישאאדיוקא

ג(גמ' ,והא הרגו קתני .הר"י מיגש בבבא בתרא )קעה (.גרס" ,והא הרוג

דסיפא,דברישאקתנישיוצאהליהרג,דהיינולאחרגמרדין,דאיןממתינין

קתני"אלמאבשעהשנפלעליוהרגוהשורונמצאשמתקודםשמתהשור,

לה ,הא לא נגמר דינה ממתינין לה עד שתלד ,וסיפא קתני ישבה על

ואם כן ,לא עמד בדין .והקשה הקובץ שיעורים )שם אות תרסו( ,אם כן,

המשבר,ממתיניןלה,וטעמאמשוםדנעקרהולד,האלאנעקראיןממתינין

תיקשיאףלמאןדאמרמלוהעלפהגובהמןהיורשין,דהריהאבעדייןלא

לה,ואףעלפישלאנגמרדינה.ותירץ,דליכאלמידקהכי,אלאדהתנאאתי

נתחייבכלל.וכתב,דצריךלומר,כיוןדנפילתהשורלבורהיתהבחייהאב,

למימר ,דהאשה שנתחייבה מיתה ,אין ממתינין לה עד שתלד ,משום דחד

ואף דההיזק נעשה לאחר מיתתו ,מכל מקום אפשר לגבות מיורשין ,דומיא

גופה,ושמעינןמינהנמידדניןמעיקראוגומריןאתדינהוהורגיןלאלתר,כיון

דזורקחץואחרכךשברהחץלכלים,דגוביןמיורשיהזורק.

דחד גופא .והא דקתני אם ישבה על המשבר ,היינו באמצע הדין ,דנעקר

ד(גמ' ,אי הכי אפילו רישא נמי .הקשה היכהן פאר ,דאמאי לא משני

הולד,גומריןדינהולאהורגין,אלאממתיניןעדשתלד,כיוןדלאוגופה.
ה
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יא(רש"יד"הלרבותאתהולד,דאנאידענאדאיןומתופחותמשנים.תמה

כב(גמ',ורבנןההואלכלערכיןשאתהמעריךלאיהיופחותיםמשקלוכו'.

הרש"ש,האבלאוהכימוכח,דהאכתיבבקראלהדיא"האישוכו'והאשה".

כתבהרש"ש,דישלהסתפקלרבנןדדרשיהאי"וכלערכךיהיהבשקל"דלא

יב(רש"יד"הלידיניוול,שאםיהיהחיותבולדיוצאלאחרמיתתאמווניוול

יהיו פחותים משקל ,אם כונתם נמי ,דהיכא דהיה לו שקל וחצי אינו נותן

הוא.כתבהמהר"ץחיות,דהאדעבדינןהכי,משוםדלחיישעהלאחיישינן,

אלא שקל ,או דמחויב ללות ולהשלים החצי שקל לשנים ,ואי לא ישיג,

אבלאיידעינןדיכוללחיותלאעבדינןהכי.

נשארעליוהחוב.וכתב,דאיןלהוכיחמהאדאמרינןלקמן)ח,(.דיהיבתרתי

יג(רש"יד"הומקרעין,דזימניןדמיקרידהיאמייתאברישא.הקשההרש"ש,

ופלגא להאי ,דיש לומר דבלאו דוקא נקט .וכתב המעשה חושב ,דמשמע

אם כן ,אמאי פריך לעיל מההיא עובדא דפרכיס ,הא זימנין דמיקרי דהיא

מדבריו ,דפשיטא ליה ,דבאין לו סלע ולוה ונתן סלע ,והעשיר אינו נותן

מייתא ברישא .והתוס' בנדה )מד (.בד"ה איהו מיית חילקו ,דהיכא דמתה

כלום.

אמו מחמת לידה ,חיישינן דאיהי מתה והולד לא מיית ,כיון דכבר נעקר

כג(תוס' ד"ה ההוא יד ,ויש לומר כיון דכתיב קרא וכו' .ביאר הקדשי דוד,

לצאת.

דכיוןדמצינודלאיהאערךפחותמשקלואשכחןדבעיחמישים,הוהאמינא
דודאי כוונת הכתוב דטעמא דשקל משום הישג יד ,דהיינו מי שלא השיגה
ידולתתחמישים,יהאפוחתוהולךעדסלעלפימהשהשיגהידו,וכיוןשכן

דףזע"ב
יד(גמ',ומאיקאמשמעלןדמספיקאמחלליןשבתאתנינא.הקשההרש"ש,

אזלינןבתרהנידרדכמושהחמישיםתלויבשנותהנידר,גםהשגתידדשקל

דאימהתםהוהאמינא,דדוקאבאיסורידרבנן,כמופיקוחהגלדהוימלאכה

תלוי בנידר ,להכי כתב רחמנא "על פי אשר תשיג יד הנודר" ולא בשנות

דרבנן.

הנידר.

טו(גמ' ,פשיטא אלא שנויי המת אסור בהנאה .הקשה הקדשי דוד ,אמאי

כד(גמ' ,מאי טעמא בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה .כתב

הוצרך להקשות פשיטא כדי להוכיח ,הא בלאו האי דיוקא מוכח דתניא

הרמב"ם )פ"ג מערכין הי"א( ,דיצא ידי שתיהן שהערכין לאו כחובות הן,

כוותיהדרב,דהאקתני"תנושערילבתי",ומוכחדסביראליהדשערהמת

שאף על פי שכל מה שבידו משועבד לראשונה ,מכל מקום ,הקדש מאוחר

אסורבהנאה,דהאמתהאיןנותנין.ועייןמהשתירץ.

שגבהמהשגבהגבה .והקשההלחםמשנה)שם(,דהאהרמב"םסביראליה

טז(רש"יד"האלאאמררבנחמן,דשערהמתלאמיתסרבהנאה.וכןכתבו

בעלמא )בפ"כ מלוה ומלוה ה"א( ,דבעל חוב מאוחר שגבה בקרקעות לא

התוס'בבבאקמא)י(.בד"השהשור.וכןכתבהרמב"ם)פי"במסנהדריןה"ד(.

גבה ,ואם כן ,מנא ליה לחלק בין הקדש לשאר בעל חוב .ותירץ בחידושי

אמנם בשו"ת הרשב"א )סימן של( כתב ,דרב נחמן נמי מודה דלאחר מיתה

הגרי"ז,דאףעלגבדסביראליה,דבעלחובמאוחרמהשגבהלאגבה,לאו

אסור,ולאשריאלאבנגזזביןגמרדינהלמיתתה.

היינודלאחלהכללהגביה ,דהאלאגרעמלוקחשחלהמקח,אלאדטורפין

יז(בא"ד,ושערלאוברמיתההואשאיןעשוילהשתנות.ביארהזבחיצדק,

ממנו מדין השעבוד ,והכא נמי גבי הקדש מאוחר שגבה ,הגביה חלה והוי

דכונתרש"י,דודאיאףדשערותלבנותישחירולאחרמיתה,מכלמקום,לא

הקדש,ואיאפשרלהפקיעמהקדש,דהקדשמפקיעמידישעבוד.

חשיב מיתה אצל שערות ,דאדרבה שחרות בשערות הוי סימן בריא ,אלא

כה(תוס' ד"ה בעידנא דיהיב ,בתוה"ד ,אבל אם נדר כשהוא עשיר ולא

דבכל הגוף שייך מיתה ,דנשתנה מחיים למוות ,דאפס ממנו כח החיוני

הוערך נותן ערך עני.הקשה הרש"ש ,דהא לקמן )יז (:דרשינן דעשיר והעני

והטבעי ,אבל בשערות דלאו בר מיתה נינהו ,ואין עשוי להשתנות ,דכמו

נותןערךעשירמהאדכתיב"עלפיאשרתשיגידהנודר",ומשמעדאזלינן

שגדלומחייםכןיגדלוויאריכולאחרמיתה.

בתר הנדר ממש .וכן הקשה הלחם משנה )פ"ג מערכין וחרמים ה"ה( .ולכך
כתב דיש ליישב קושית התוס' ,דלא תלי רחמנא בעשיר והעני בתר שעת
הנדר,אלאכשהיהעשירבאותהשעהוהיהראוילתת ערךשלם,דאףעל

פרקאיןנערכין


פי שהעני אוקמא אדיניה ,אבלכשהיה לו באותהשעה רק י' או ה' סלעין

יח(מתני' ,פחות מסלע והעשיר נותן חמישים סלע .כתב הרמב"ם )פ"ג

דנפיק מתורת עשיר ,ואחר כך העני ,לא איכפת לן ,ולא אזלינן ביה אלא

מערכין וחרמים הי"א( ,דאם נתן פחות מערך ישלים לכשיעשיר .דהיינו,

בתרשעתנתינה.וכןתירץהקדשידוד.

דלכאורה מהא דקתני במתניתין דאם העשיר נותן חמישים סלע ,משמע,

דףחע"א

דפחותמסלעשנתןכשהיהעני,אינומןהמנין.ודוחקלחלקביןהיכאדנתן

א(גמ',בעירבאדאבראהבההיובידווכו'תיקו.כתבהרדב"ז)פ"גמערכין

פחות מסלע ,דלא מיקרי נתינה כלל ,לנתן סלע או יותר אף שהוא פחות

וחרמים הי"ב( דכיון דלא איפשטא הך בעיא ,אם תפס הגזבר לוקח הכל

מערכו.

לערך אחד ,וישאר עליו ערך השני חוב .ואם לא תפס ,נותן חצי לערך זה

דמה שנתן קודם מצטרף לחמישים סלעים .וההפלאה שבערכין כתב,

יט(תוס' ד"ה אין נערכין ,פחות מסלע והעשיר לאו דוקא .כתב הרש"ש,

וחצילערךזה,ונפטרכשארספקממון,דהמוציאמחבירועליוהראיה.

דנראה ,דהא דנקטי חוץ מסלע ,נמי לאו דוקא ,אלא אפילו נשאר פחות

ב(רש"יד"הכולהוחזיא,ועדייןאחדמןהערכיןעליו.ומבוארברמב"ם)פ"ג

מסלענמימגלגליןעליואתהכל.

מערכיןוחרמיםהי"ב(,דישארערךהאחדעליוחובעדשיתןאותובעניות

כ(בא"ד ,שם .כתב התוס' יו"ט )פ"ב מ"א( ,דהא דנקטה מתניתין פחות

אובעשירותכפיהשגידו.

מסלע ,משום דלר' מאיר לא משכחת ליה דלא מהני נתינתו ,אלא בפחות

ג(תוס'ד"הכיוןדבבת,בתוה"ד,וצריךלומרשמעריכועלשתיהןביחדדאי

מסלע.ולפיזהאתישפירטפיהאדתניתואיןנערכיןוכו'למיסתםכרבנן,

בזה אחר זה לא גרע מנתן לשניה וחזר ונתן על ראשון .כתב הפני אפרים,

דכיוןדנסיבלרישאאליבאדר'מאיר,הדרונסיבלסיפאנמיאליבאדרבנן,

דלכאורהמשמעמדכתבודלאגרעמנתןלשניה וכו',דבהעריכובזהאחר

דאימשוםהלכתא,אףאילאהוההדרוסתים,הוהידעינןדהלכהכרבנן.

זה ,יצא ידי שתיהן ,כדאמרינן לעיל )ז .(:והקשה ,דבשלמא בנתן לשניה

כא(בא"ד,שם.ביארהברכתהזבח,כגוןשהיולוה'והעריכוהכהןונתןד'

תחילה יצא אף ידי ראשונה ,כיון דיהב ליה כל מאי דאית ליה גביה ואף

והעשיר ,נותן כל החמישים .והצאן קדשים נמי פירש בהאי גוונא ,אלא

דהכל היה משועבד לה .ומה שאין כן הכא דמשועבד הכל לזו שהעריך

דכתב,דמגלגליןונותןלוההפרשדהיינועודמ"וסלעים).ועייןלעילבאות

בראשונה כמו לאידך ,ואם כן ,יש יותר לדמותו לנתן לראשונה וחזר ונתן

יח(.

לשניה,דידישניהיצא,וידיראשונהלאיצא.והמוצלמאשביאר,דודאילא
ו
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יצא ידי ראשונה ,אלא דכונת התוס' ,דגבי שניה יצא ,דהוי כנתן לשניה

דהיינו"ההסגר",בפחותמשבועאחד,דבסוףשבועראשונהמהסגרואפשר

תחילה,דבהאיצאאףידיראשונה,כיוןדיהיבלהכלמהדאיתליהגביה,

שיוחלט לגמרי ,כשיראה בו אחד מג' סימני טומאה ,וגם אפשר שיטהר

ואף דלא יהיב ליה כל מה דהיה משועבד לה ,והכא נמי גבי שניה ,דאף

לגמרי בלא שום תיקון ,כגון בכהה מראית הנגע ,אבל בפחות משבוע אי

דהכל היה משועבד לה ,מכל מקום ,השתא דיהיב ליה כל מה דאית ליה,

אפשר שיפטר מהסגירו ,דבין אם כהה הנגע ,או אם נראה אחד מג' סימני

מהני.

טומאה באמצע השבוע ,לא נטהר ולא נחלט ,עד שיעבור השבוע וישפטנו

ד(רש"יד"הפתח,שזהדיןנדהדאורייתאראתההיוםוכו'.כתבבחידושי

הכהן.

הגרי"ז ,דמבואר מרש"י ב' דינים .א' .דאם נעשית זבהאינה חוזרת לנדתה

י(גמ',צדקתךכהרריאלאלונגעיאדם.ביארהמהרש"א)חידושי אגדות(,

עדשתספורז'נקייםואףשכברעברוהי"איום.ב' .דאםהרחיקהראייתה,

על פי מאי דאיתא בקידושין )לא ,(:שדרש אבימי מזמור לאסף וכו' .ופירש

אינם מתחילים ימי זיבה אלא לאחר ראיית נדה וטומאת נדה .וכל שלא

רש"י)שם(בד"האיסתייעאמילתא,דקינהמיבעיליהאלאשאמרשירהעל

ראתהאיןכאןי"איום,והוהנדהבתחילתראייתה.וכןכתבהרמב"ן)הובא

שכילההקב"החמתועלהעציםוהאבנים,ומתוךכךהתירפליטה.והכינמי

במגיד משנה פ"ו מאיסורי ביאה ה"ו( .דמשעה שהאשה נעשית זבה גדולה

הכא ,דצדקה עושה הקב"ה שלא כלה חמתו על האדם בנגעיו ,אלא על

אינהחוזרתלימינדותעדשתספורשבעה נקיים,דהיינואםראתהשלשה

הבתים,משפטותהוםרבהשיהיונגעיםבהםג'שבועות.

ימים בסוף י"א ושפעה וראתה גם ביום הרביעי שהוא מן הימים הראויים

יא(גמ' ,אמר רב יהודה אלמלא צדקתך כהררי אל .ביאר העיון יעקב )עין

לנדה ,אפילו התחילה למנות נקיים שלה וסתרה וחזרה למנותן וסתרה,

יעקב( ,דעיקר פלוגתתם ,על פי מה שפירש רש"י אקרא ד"בראשית ברא

אינהאלאזבהשסותרת,וכשתשליםשבעהנקיים,ותראה,תחזורלתחילת

אלוקים",דמתחילהעלהבמחשבהלברואאתהעולםבמידתהדיןואחרכך

ימינדה.וכתב,דאםלאראתהבי"אימיזיבהוחזרהוראתהביוםי"טהויא

שיתף מידת הרחמים ,דהיינו דמידת הדין קדם למידת הרחמים ,וכן איתא

נדה ,ואם לא ראתה עד יום כ"ו דהיינו שעברו שבעה ,והשתא הוו ימים

בראש השנה )יז (.דבתחילה אמת ולבסוף חסד .אבל מהא דכתיב "ביום

הראויין לזיבה ,מכל מקום הרי זו תחילת נדה ,דאין י"א יום אלא בסמוכין

עשותה'אלוקים"משמע,כמאןדאמרשהקב"ההקדיםרחמיםלרוגז.ולפי

לז'שראתהבהןנדות.ועייןבאותהבאה.

זהישלומרדר'יהודהסברכר'יוסי,דאלמלאשאתהמקדיםרחמיםלרוגז

ה(גמ',טועהשאמרהיוםאחדטמאראיתיוכו'.עייןבאותהקודמת,אמנם

שלא יכריע כלל הכף מאזנים ,מי יוכל לעמוד לפני משפטיך תהום רבה.

הרמב"ם )שם( כתב ,דכל שבעת הימים שקבעה לה וסת בתחילתן ,הם

ורבהסברכר'אלעזר,דמתחילהמידתהדיןוכשרואהשהכףמכריעלחוב,

הנקראים ימי נדה ,בין ראתה בהן דם ובין לא ראתה .וכל י"א יום שאחר

כובשעלידימדתהרחמים,שכברהכריעלחובה.

הנדההןהנקראיןימיזיבתה,ביןראתהבהןדםביןלאראתה.וכתבהמגיד

יב(מתני',ולאנראהיתרעלשמונה .כתבר"עמברטנורא )פ"במ"ב(,דבדין

משנה)פ"חמאיסוריביאההט"ז(,דאףדהרמב"םסבר,דאשהשאינהטועה

היה שיהיו כל חדשי השנה אחד מלא ואחד חסר ,אלא מפני יתירות הב'

מונה שבעה וי"א בין תראה בין לא תראה .מכל מקום ,בטועה סבר ,דכיון

ידותשעה.וכתבהרש"ש,דאינוטעםמספיקעלהוספתב'עיבוריןדמהאי

דאינה יכולה לשמור אותו סדר .דנו אותה חכמים כמי שעוקרת וסתה

טעמאהיהדיבעיבוראחדנוסף.וכלשכןדלאהויטעםעלח'חסרין.לכך

וקובעתוסתאחר.

כתב,דישעודסיבות,כגוןשלאנראההירחמפניהעבים,אומשוםמיתיא

ו(רש"יד"הארבעהימים,בסוה"ד,תחילתנדהאוסוףזיבה .הקשההמוצל

וירקא.

מאש,אמאידקדקרש"ילכתובסוףזיבה,בשלמאהיכאדצריךלחלקהימים

יג(רש"י ד"ה לחם הפנים ,חלו שני ימים טובים של ראש השנה להיות

ולומרשהימיםהאחרוניםהיותחילתנדה,צריךלומרשהשניםהראשונים

חמישי בשבת וששי בשבת נאפה לחם הפנים ברביעי בשבת ונסדר בשבת

היו סוף זיבה ,אבל הכא אין צריך .וכתב ,דאי הוה גרסינן ברש"י "או יום

ונאכלבשבתשניהשהואאחדעשרלאפייתו.ובמנחות)ק(.כתבבד"השני

אחדהיהבסוףזיבה"הוהניחא.

ימים,ואיקשיאי"בנינהודהאאיןנאכלותעדמוצאישבתדאותושבתהוי

ז(גמ' ,עשרה ימים טמא ראיתי פתחה עשרה וכו'] .דהיינו דאף אם נאמר

יום הכפורים ,הא לא קשיא ,דלענין אכילת קדשים לילה הולך אחר יום

דשניימיםהראשוניםהיוימיזוב,מכלמקוםעברושמונהימיםמשהתחילה

שעבר,וכדאמרינןבחולין)פג,(.הילכךחשיבי"א.והתוס'במנחות)שם( ד"ה

נדתה,ויוםהשמיניהואראשוןלימיזוב,וממתינהעודעשרהלהשליםמנין

שניימיםתירצו,דאםבאועדיםמןהמנחהולמעלהדנוהגיןאותויוםקודש

ימיזוב[.כתבהעולתשלמה,דישלהסתפק,בנדהששופעתמתוךז'לאחרז'

ולמחר קודש יום שני עיקר ,ומנינן מיניה יום הכיפורים ויחול אחר שבת.

ג' ימים ,האם נעשית זבה גדולה ,או עדיין נדה היא ,כיון דלא הפסיקה

ואם קודם מנחה באו עדים ,לא עבדינן אלא חד יומא ,ומחרתו דהוא ערב

בטהרה .ורצה להוכיח מהא דאמר "פתחה עשרה" דאם תראה לאחר ז'

שבת הוי חול .ואף על פי שכבר אפו לחם הפנים מערב יום טוב ,חוזרין

ימיםמעתשהתחילהבראייה,לאחשיבראייתנדה,דאיחשיבראייתנדה,

ואופיןאחרים,לקיים"לחםחום"כמהשנוכליותר,וראשוןנאכלבפדיון.

ניחוש שמא היתה תחילת נדה ,וביום העשירי שפסקה מלראות כלתה

יד(רש"י ד"ה קטן ,ואם חלו שני ימים טובים של ראש השנה וכו' .הנודע

נדותה ,ואינה חוזרת לנדותה עד י"א יום ,אמנם כתב ,דיש לדחות ,דמיירי

ביהודה)מהדוראקמאאורחחייםסימןל(,הוכיחמדברירש"י,דסברכדעת

דאמרהדבכליוםלאראתהאלאפעםאחתוהפסיקה.

הרמב"ם)פ"אממילההט"ו(,דדוקאיוםב'שלראשהשנהאינונדחהמפני
מילה שלא בזמנה ,אבל יום טוב שני של גליות נדחה מפני מילה שלא
בזמנה .ודלא כשו"ת הרא"ש )כלל כו סימן ה( שכתב ,דהא דקתני בשבת

דףחע"ב
ח(גמ',ותויוםאחדושניימיםבתאיתוייקרבןהיא.הקשההמיםקדושים,

)קלז,(.דשניימיםטוביםשלראשהשנהנימוללי"ב,הואהדיןביוםטובשני

דהכאמשמעד"טועה"היינושראתהולאידעהכללבאיזהיוםלמנינה,ואם

שלגליות,אלאשהמשנהנשניתבארץישראל.

כן ,איכא לספוקי דלמא ראתה בשבעה ימי נקיים וסתרה את הראשונים

טו(רש"י ד"ה דאם כן ,שחדש לבנה תשעה ועשרים יום וחצי ושתי ידות

וחייבת בקרבן .ותירץ ,דמשמע ליה "יום אחד טמא ראיתי" דקודם לכך

וע"ג חלקים .ביאר התוס' יו"ט )פ"ב מ"ב( ,דכל חלק הוא אחד מתתר"ף

היתהמחזקתעצמהבטהרהלגמרי.

לשעה ,והשתי ידות הם ב' שלישים .וביאר הרמב"ם )פ"ו מקידוש החודש(,

ט(מתני' ,אין בנגעים פחות משבוע וכו' .ביאר התפארת ישראל )אות יא(,

דהטעם שקבעו תתר"ף חלקים לשעה ,לפי שהוא מתחלק לחצי ולשליש

דכל מי שיש בו נגע ונזקק להסגר ,אי אפשר שיפטר "מדין הנגע בתחילה",

ולרביע ולחומש ולשתות ולשמינית ולתשיעית ולעשור ,ועל ידי כן ,נוכל
ז
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להשתמשבהםבכלאלוהמניניםכשנצטרךלכלמניןומניןמהם.

ימים ,ולהכי ניחא טפי לדחות ראש השנה זו מיום מולדו ביום ג' ליום ה',

טז(בא"ד,לב'חדשיםנ"טימיםחודשאחדמכ"טוחדשאחדמל'יום.ביאר

ויהיה ראש השנה הבא ביום ב' ,ויהיה בין ראש השנה זו לראש השנה

התוס' יו"ט )פ"ב מ"ב( ,לפי שאי אפשר לומר ,שראש חודש יהיה במקצת

הבאהרקד'ימיםותהיההשנהכסדרן.

היום עד שיהיה מקצת היום מחודש שעבר ומקצתו מחודש הבא .דהא

ח(גמ' ,סברי איתחזויי איתחזי וכו' .הקשה הקרבן אשם ,אמאי לא משני

אמרינן במגילה )ה ,(.מנין שאין מחשבין שעות לחדשים שנאמר "עד חדש

הכאהאדשנילעיל,דחדיומאלאואדעתייהודאינשי .ותירץ,דכונתהגמ'

ימים"ימיםאתהמחשבלחדשיםואיאתהמחשבשעותלחדשים.

דאףאםתמצילומרדאנשיםמרנניםגםעליוםאחד,הכאלאהיומרננים,

יז(גמ' ,אמר רב הונא לא נראה לחכמים לעבר יתר על שמונה .ביאר

שהיואומריםשבאמתחידושהלבנההיהכבראתמול,ואנחנולאנתנולב

התפארתישראל)פ"באותיד(,דהאדנקטהךלישנאד"לאנראה"ולאנקט

לכך.

בקיצור כברישא ,משום דברישא כשמחסרין ב' חדשים יותר מהראוי ,אין

ט(גמ' ,שם .הקשה המעשה חושב ,לפי הגירסא בגמ' "מייתרא סיהרא"

זילותאלביתדין,דאמריאינשיאיתחזילהולרבנןהלבנהבחדושהכבר,ואף

דהיינוסיהראעתיקא,מאימשניאיתחזוייאיתחזי,האאינושייךאלאאם

שלאראינהו,ומהאיטעמאהוהמסתברשבעתהצורךיחסרוחדשיםיותר

הנדון אם כבר רואים את הלבנה החדשה או לא ,אבל אם הנדון מחמת

מח'.ולהכיקאמרמתניתיןדאפילוהכיאיןמחסריןיותרמב'חדשיםיותר

שעדייןרואיםאתהישנה,היאךאמריאינשישרבנןכברראואתהחדשה.

מהראוי,ומהשאיןכןבסיפאדהביתדיןמעבריןחדשיםיותרמהראוי,בכי

לכך ביאר ,דיש לחלק בין היכא דהמולד קדם לקביעות ,לבין היכא

האי גונא ודאי שייך זילותא לבית דין ,דהא הכל ראו הלבנה בחידושה,

דהקביעותקדםלמולד,דהיכאשהמולדקדםלקביעותראשהשנה,ישרק

ואפילוהכיביתדיןעיברואתהחודש,ולאשייךלומראיתחזויי,אלאלאו

שינוי אחד ,דהיינו ,דנראית הלבנה ובית דין עדיין לא עשו הקביעות של

אדעתייהו ,ולהכי נקט לא נראה ,דהיינו לא מסתבר שיעברו יותר מב'

ראש השנה .אבל היכא דקדם הקביעות למולד ,דאיכא ב' שינויים ,א',

חדשים .והרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ב מ"ב( ביאר ,דלא נראה להן לפי

דעדייןרואיםהישנהביוםראשהשנה,ב',דכיוןשראוהלבנההישנההיום,

העיקריןשבידיהן,שראוילהיותמעובריםיותרמח'חדשים.

ודאי שלא תיראה החדשה עד שיעברו כ"ד שעות ,כדאמרינן בראש השנה
)כ ,(:כ"ד שעות מתכסה הירח י"ח שעות מהלבנה הישנה ושש שעות

דףטע"א

מהחדשה,ולהכילאסגילגמ'לשנויי,לאואדעתייהודאינשי,דמאחרדיש

א(רש"י ד"ה קדים אתי סיהרא ,ומרנני עלמא בתר רבנן .הקשה המעשה

כאן ב' שינויים הניכרים לעין ,ודאי ירננו אינשי ,ולהכי משנינן ,דסברי

חושב ,הא בתורת כהנים )פר' אמור( ,יליף מקרא דאין לקבוע ראש חודש

איתחזויי איתחזי ,דהיינו שהאנשים לא יודעים את הכלל שכ"ד שעות

אחרשניימיםמחידושהירח,ואמאינקטרש"ידהטעםמשוםרינון,דלאהוי

מתכסה הירח ,ואם כן ,אין אפשרות שתראה החדשה ,וסברי דעוד תראה

אלאמדרבנן.ותירץ,דבתורתכהניםלאממעטאלאשלאיעשוראשחודש

היוםהחדשה,ולאירננו.

ביום ל"ב מראש חודש שעבר ,דבהאי גוונא יהיה החודש שעבר ל"א יום,

י(תוס' ד"ה כגון שהיתה ,דכי תשים ה' כ"א תקפ"ט יהיה המולד ה' שעי

אבלהיכאדליכאיותרמשלשיםיוםמחודששעבר,אףשכברנתחדשהירח

וכו' .ביאר הצאן קדשים ,כגון שהיה המולד בשעה כ' או י"ט על היום,

שני ימים קודם ,וכגון שעשו כמה חדשים מלאים זה אחר זה ,לא נתמעט

וכשתשיםהכ"אתקפ"טיהיהמולדזהשעהט"זאוי"ז.

ב(תוס'ד"המאישנא,והיההקיבועביוםו'.כתבהעולתשלמה,דלדוגמא

דףטע"ב

מקרא.
בעלמאנקטויוםו'דהאלאאד"וראש.

יא(גמ' ,שם .רש"י בד"ה במאי קמפלגי כתב ,דעולא סבר כתנא קמא

ג(גמ',כגוןשהיתהשנהלפניהמעוברת.כתבהחזוןאיש)ליקוטיםערכין(,

דלעולםשלשיםהלכךלאמיתוקמאמתניתיןאלאבחדטעמא.הקשההחזון

דלאיתכןלאוקמאלמתניתיןבחיסרשנהשלפניה,דאםכן,לאידענוכמה

איש )בהוספות שבסוף קדשים עמ'  ,(328דאף דעולא סבר דחודש העיבור

חיסרוהתנאלאאתילסתוםאלאלפרש.ומסתמאאייריבדברמסוים.

לעולםל'יום.מכלמקוםהוימצילאוקמהנמיכרבהונאדלאיעשהיותר

ד(רש"י ד"ה ואכתי חד יומא ,ואף על גב דיומא ופלגא היא וכו' .ביאר

מח'מעוברים,וכגוןדעשהאחדמהמלאיןחסרתחתיו,והיובשנהז'חסרין

הבארות המים ,דאף שעשינו לחודש העיבור חסר ,לא הקדמנו השנה

וששה מלאין .ותירץ ,דאפשר דמאן דסבר דחודש העיבור ל' ,אית ליה,

החדשהלפניהמולדרקבחצייום,דחדשלבנההויכ"טיוםוחצי,ועלידי

דשנה מעוברת הוי שפ"ד יום ,והיינו דאין לחסר חודש תחתיו .ועוד תירץ,

הח'מלאיםנדחהראשהשנהבב'ימיםשלמים.

דכיוןדחודשהעיבורמלאלאהוידברמסוים,לשנותהמשנהבחיסראחד

ה(בא"ד ,והאי דנקט שנה שלפניה משום דלא מיתוקמא מתניתין בשנה

מןהמלאים.

מעוברתוכו'.אמנםבתוס'ד"ההכאנמיכתבו,דבאותהשנהקיימינןוהוה

יב(גמ' ,כמה עיבור השנה ל' .ביאר הטורי אבן בראש השנה )יט ,(:דטעמא

ליה למימר דהשנה מעוברת .וכתב הברכת כהן )עמוד נ"ח אות ז( ,דיש

משום דהוי תקנת חכמים לעשות לעולם יום קבוע לראש חודש אדר שני,

ליישב ,דהא דקתני מתניתין ד' חדשים מעוברים ,היינו למנין החדשים

שיהיה ביום ל"א לאדר ראשון ,שלא להטריח השלוחים בשנת העיבור

שמלבד חודש העיבור ,דבהם סגי בארבעה מלאים בשנה ,אבל ודאי דגם

לצאתעלאדרשנימפניהפורים,והאדלאתיקנולהפךשיהיהלעולםחסר,

חדשהעיבורצריךלהיותחסר.

והוי נמי יום קבוע ואין צריך להטריח השלוחים ,משום דסבירא ליה כמאן

ו(תוס' ד"ה מחד יומא ,ואכתי ליכא אלא חד יומא .ביאר העולת שלמה,

דאמר בראש השנה )יט ,(:דמאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו

משום דשית שעי מיכסא סיהרא .ומשני ,דלעולם לא רצו לעשות יותר מז'

לעברו,אבללאלקדשו,משוםכזהראהוקדש,ומשוםהכיאיאפשרלתקן

מלאים ,אבל השתא דדוחין מולד גטר"ד ליום ה' ,לא עבדינן שני מלאים

שיהיהלעולםחסר,דזימניןדלאנראההחודשביוםל',אבלאיעבדינןמלא

אלאז'מלאיםבשנהשלפניה,וז'מלאיםבשנהזו.

אפילואםנראהביוםל'שפיר,דכזהראהוקדשהוא.

ז(בא"ד,ולארצולתקןאותםשסדרולנועיבוריםוקביעות שיאריכובשום

יג(גמ',רשב"גאומרחדש.כתבוהתוס'בסנהדרין)יא(.בד"הרשב"גאומר,

פעםיותרמז'מלאים.ביארהתפארתישראל)סדרמועדשביליהרקיעסימן

דמשמע מהכא ,דחדש סתם חסר .והקשו ,מהא דפרכינן בנזיר )ה ,(.ואימא

יא(,דאיןעושיןח'מלאים,משוםשהואארוךהרבהיותרמדאימי"בפעמים

שלשיםכדכתיב "עד חדש ימים" .ותירצו ,דלשון תורה לחוד ולשון חכמים

כ"טימיםוי"בשעותותשצ"גחלקיםבשנהפשוטה.דהאלאהויאלאשנד

לחוד .עוד תירצו ,דכיון דקאמר תנא קמא שלשים יום ,מוכחא מילתא
ח
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דאידךתנאחדשחסרקאמר.

דכונתו,דבכליוםהיוהחליליןרשותבלבד,ובהניי"בימיםהיוחובה.וכתב,

יד(גמ',ועיבורשנהשלושיםיום.ביארהשיטהמקובצת)בהשמטותאותח(,

דמדברי הרבינו גרשום נמי משמע ,דסבר כהרמב"ם ,דכשהיה מנגן עם

דכשעושין חודש העיבור משלושים יום ,צריך לחסר בקיץ אחד מהחדשים

החלילנגנועמועודכלים,דהאפירשבסמוך,דהאדקתניד"לאהיהמחלק

המלאים ,כדי שלא יהיה בין ראש השנה יותר מה' ימים .והקשה ,אמאי

אלא באבוב יחידי" ,היינו דהחליל היה מאריך אחר שאר מיני זמר .אבל

עושין לחודש העיבור ל' יום .וכתב ,דאין לומר ,משום דלא נראה חדש

ברש"י פירש ,דכל שאר החלילים היו שותקים ,ואזיל לשיטתו דהחליל לא

בזמנו ,דהא סבירא להו לאחרים דלא בעינן לקדש על פי הראיה .ותירץ,

היהמנגןעםשארכליהזמר.

דדוקא קביעות שאר חדשי השנה אין לשנות סדרן ,אפילו לצורך ראייה,

ו(גמ' ,אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום כמאן כרבי יהודה .כתבו התוס'

אבלחודשהעיבורמעיקראלהכיאתקין,דמעבריןאותולצורךראייה.

בסוכה )נד (.בד"ה מהו דתימא ,דלרבי יהודה לא יפסיק אלא כדי נשימה,

טו(גמ',והאיכאיומאדשעי .פירשרש"יבד"הוהאיכאיומי,דלשלששנים

דהפסקהצריךוכדאיתאבראשהשנה"ותקעתםתרועה"תקיעהבפניעצמה

טפיחדיומאוכו'צאלשלששניםלכלשנהשמונהשעותתמצאיוםאחד.

ותרועה בפני עצמה .אמנם הרמב"ן בראש השנה )לד (.כתב ,דלרבי יהודה

הקשה המוצל מאש ,דפירש"י שפיר דוקא אם כל הג' שנים היו פשוטות,

צריךלעשותםבנשימהאחת.וכתבהברכתכהן,דלכאורהישלומר,דתוס'

והריאחתלג'שניםאיכאנמישנהמעוברת.

והרמב"ן נחלקו בהא דסבר רבי יהודה דתקיעה תרועה ותקיעה חדא היא.

טז(רש"י ד"ה ויומא דתלתין שנין ,שהרי מן התתע"ו וכו' .הקשה המוצל

דתוס' סברי דלרבי יהודה הוי ב' קולות אלא דהוי חדא מצוה ,ומשום הכי

מאש,האבשלשיםשנהישלפחותעשרשניםמעוברותוחלקיהםמועטים

ישלהפסיקביןקוללחבירו.והרמב"ןסבר,דהויקולאחדארוך,ומשוםהכי

דלאהויאלאתקפ"טלכלשנה,ואםכן,לאמגיעיוםלשלשיםשנה.

ישלעשותןבנשימהאחת.

יז(גמ',כיוןדליתיהבכלשתאלאקאחשיב.הקשההרש"ש,דמכלמקום,

ז(רש"י ד"ה אפילו כרבנן ,אלא שלא ישהה בינתיים יותר מדאי .כתב

יקשהלאחריםדהאמשכחתלהונמידיחולראשהשנהלאוראורעיבורו,

בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דיש לעיין מהו השיעור דשרי להפסיק ומהו

כיון דמוסיפין יום אחד .ותירץ בראש השנה )ו ,(:דלדידהו צריך לומר,

"יותרמדאי".וכןישלעייןבהאדכתבברבינוגרשום,דפורתאמצימפסיק,

דמסתמא מעברין לאחד מירחי סיתוא בתחילת השנה ,כמו שאנו עושין.

דמאי "פורתא" .וברש"י בסוכה )נג (:ד"ה ולא כלום ,פירש ,דלר' יהודה לא

ועייןמהשתירץבעולתשלמה.

היה מפסיק בינתים אלא כדי נשימה .ודייק בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק,

יח(גמ' ,ואם איתא זימנין דמשכחת לה ששה .כתב המעשה חושב ,דהוה

דמשמעדלרבנןמצילאפסוקייותרמכדינשימה.

מצי לדחויי דאתיא כאחרים דלית להו מלאים וחסרים .אלא דמשנינן לפי

ח(תוס' ד"ה אין בין ,והכי נמי לרבנן דאסור להפסיק התקיעות וכו' .כתב

האמת.

בשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,דלכאורהכוונתםלהוכיחדכשםשלר'יהודה
אסור להפסיק בין תקיעה לתרועה ,כיון דהוי חדא תקיעה ,הכי נמי לרבנן

דףיע"א

אסורלהפסיקבאמצעתקיעהכיוןשהיאתקיעהאחת.והקשה,מהאדכתב

א(מתני',ולא מוסיפיןעלארבעיםושמונה.כתבר"עמברטנורא)פ"במ"ג(,

רש"י בסוכה )נג (:בד"ה ולא כלום) .עיין באות הקודמת( .דאף לר' יהודה

דהא דתנן "ולא מוסיפין על ארבעים ושמונה" ,לאו דוקא ,דהא זימנין

מפסיק כדי נשימה בין תקיעה לתרועה ,והא פשיטא דלרבנן לא מצי

דמוספיןעדחמישיםושבעהתקיעותכשחלערבפסחלהיותבשבת,ומשום

לאפסוקיכדינשימהבאמצעהתקיעה.ועלכןכתב,דתוס'סברדלר'יהודה

דלאשכיחכוליהאילאחשיבלהו.

אסור להפסיק בין תקיעה לתרועה אפילו כדי נשימה .ואהה כתבו ,דהוא

ב(מתני' ,אין פוחתין משני נבלים וכו' .כתב רבינו גרשום ,דנבל היינו עץ

הדין בתקיעה לרבנן .והקשה ,אמאי בעי להוכיח דאת ,הא פשיטא דהויא

העשויכמיןנפהעגול,ופורסעליהמיכןומיכןוהואהכרסשלכבששלקרבן

תקיעהאחתואסורלהפסיק.

התמיד ,וכדתנן "מעיו לנבלים" ,והיינו הכרס ,והיה מניחו ליבשו ,ואחר כך

ט(תוס' ד"ה שמונה עשר ,הא דלא חשיב ערב פסח דהוה ליה י"ט .הקשה

מכהעלהכרסומשמיעקולגדול.אמנםברש"ילקמן)יג(:בד"הדנפישקליה

המראהכהן,דלכאורההוהמצילהקשותאמאילאחשיבנמישחיטתפסח

כתב ,דנבל עשוי כמפוח של נפחים ,ומוציא קול על ידי רוח .ובפירוש

שניוהויעשריםיום.וכתב,דישלומר,דמאחרשאינונוהגרקלטמאושהיה

המשניותלרמב"ם)פ"במ"ג(כתב,שהואעשויכמיןנאד.

בדרךרחוקה,לאחשיב.

ג(רש"י ד"ה ולא מוסיפין על ששה ,לא אתפרש טעמא .ובתפארת ישראל

י(תוס'ד"הי"חימים,בתוה"ד,דאםלאכןמידשראהרבשלאבירכולפניו

)פ"באותכו(ביאר,משוםדבפחותאויותרמאלה,יושחתנועםהזמר.

מידהיהיכוללהביןשלאהיהחובהאלאמנהגוכו'.וכתבוהתוס'בתענית

ד(רש"י ד"ה ולא היה ,ובשעת הקרבה וכו' את ההלל וכו' .כתב העולת

)כח(:בד"האמר,דליכאלמימר דרבלאבאלביתהכנסתבתחילתקריאת

שלמה ,דמשמע מלשון רש"י ,דאין החליל מכה בשיר שאומרים בשעת

ההללאלאבאמצע,ומשוםהכילאשמעאםבירכוהברכה.דהאקתנירב

ניסוך,אלאבהקרבתהקרבןכשאומריםהלל,ואינואלאבקרבןמוסף,דהא

"איקלע" לבבל ,ואם איתא דבא באמצע התפילה ,הוה ליה למימר איקלע

משמע דאין אומרים אלא במוסף וכדאמרינן לקמן )עמוד ב( ,דבחג חלוק

לביכנישתא.

בקרבנותיהן.ומלשוןרש"יבסוכה)נ(.בד"הבשירשלקרבן,משמע,דהחליל
מכה בשיר שאומרים בשעת ניסוך לתמיד של שחר ושל בין הערבים.

דףיע"ב

והקשה ,מהא דאמרינן בסמוך מאי שנא הני הואיל ויחיד גומר בהן את

יא(גמ' ,דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין בקרבנותיהן .במשנה

ההלל ,ופירש רש"י בד"ה שמונה ,דשמונת ימי חנוכה לא חשיב במתניתין

ברורה)סימןתצסק"ז(העתיקדבריהט"ז)שםסק"ג.והואמדבריהביתיוסף

משום דליכא קרבן .והא לפי מה שפירש רש"י בסוכה ,דהחליל היה מכה

אורחחייםסימןתצד"הכלבשםהשבליהלקט )סימןקעדסט(:בשםמדרש
הרנינופרשתסוכה(,דהטעםדאיןגומריןאתההללבשארימיהפסח,משום

בתמיד של שחר ובתמיד של בין הערבים ,בחנוכה נמי יהיה חליל .אמנם

דבשביעישלפסחאיאפשרלגמוראתההלל,מפנישטבעובוהמצריםבים

לפירושרש"ידהכא,ניחא.

ואמר הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה )ילקוט שמעוני

ה(בא"ד,ובשארימיםהיונבליםוצלצלוכינורות.וכןכתבהשיטהמקובצת

דבריהימיםברמזתתרפהו(,וכיוןשאיןאומריםבו,איןאומריםנמיבכל

)אות ד( .אמנם מדברי הרמב"ם )פ"ג מכלי המקדש ה"ד( משמע ,דבכל יום

חול המועד ,שלא יהיה חול המועד עדיף מיום טוב .והקשה בשיעורי

היו מנגנים בחלילים .וכתב בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דצריך לומר,

הגרמ"ד סאלאוויציק ,מהא דמבואר בסוגיין טעמא אחרינא .עוד הקשה,
ט
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דהאיטעמאמהנידוקאדלאיאמרוהללבשביעישלפסחמשוםהנס,אבל

קולות כלי השיר ,אלא ,היא היא המגריפה המוזכרת בסוף פ"ה דתמיד,

אכתי בעינן לאומרו משום עצםיום טוב .ותירץ ,דודאיטעמא דלא אמרינן

וההיא דהכא אין הכוונה עליה .אמנם בפירוש הראב"ד )שם( ,נמי פירש

משוםיוםטוב,כדקתניבסוגיין,אלאדהמשנהברורהאתילפרשאמאילא

כפירושם ומפרש וזו שקראו מגריפה על שם שכמו שמגריפה גורפת הדשן

אמרינןמשוםהנס.ועייןבאליהרבהסימןתצאותושהביא מהכלבו )סימן

יחדכךאותוהכלימחברמיניזמריחד,והאדתנןשםבפרקה'וכו'נטלאת

נז( טעם נוסף ,כיון דאין חיוב מצה אלא בלילות הראשונות ,מה שאין כן

המגריפה וזרקו וכו' ,לאו זריקה ממש שהרי מי מוציא קול על ידי זריקה,

בסוכותהחיובכלז'ימים.

אלא,דכשהיורוציןלשוררבהלאהיומוציאיןכלהקולותיחדאלאפעמים

יב(גמ',אפשרמלךיושבוכו'וישראלאומריםשירהלפניו.כתבהמהרש"א

קולזהופעמיםקולזהכדרךשמנגןבכנורותשמרביםעניניקולותכדילתקן

)חידושי אגדות( ,דהיינו שירת הלל ,אבל שירת "אז ישיר" ,אומרים בראש

הנגינה ובה היה מתחיל לשורר ,וממנה היו יודעים הלויים שכבר נכנסים

השנה וביום כיפור ,דאינו אלא סיפור דברים שירה שאמרו משה וישראל.

לדברבשיר ,אבלבכאןכשהגיעביןהאולםולמזבחזרקוכולםבפעםאחת

וכתב,דלפיזהאתישפירנמיהאדכתבוהתוס'בד"האמרומלאכי,דבראש

דהיינו שכל הקולות שהיו בה היה מכווין להוציא ביחד ,ולפיכך היה קול

השנה וביום הכיפורים אין לדלג "והחיות ישוררו וכרובים יפארו" ,משום

גדולשלאהיהאדםשומעאתקולחבירו.והיינו,דהיאהיאהמגריפהדהכא

דמהשהחיותאומרים,אינואלאסיפורדברים.

ודתמיד פ"ה .וכן הביאו בתפארת שאול בתמיד )שם וכתב דהתנא בתמיד

יג(גמ' ,לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ .ביאר המהרש"א

לאדקלסדרהקולות(.ועייןבתוספותיוםטוב)שם(,שהמגריפהדתמידפרק

)חידושי אגדות( ,דלפי שכשנכנסו לארץ ישראל נתקדשה ,והקב"ה נקרא

ה' אינה המגריפה דתמיד פ"ג מ"ח ודהכא שהיה כלי שיר חשוב ,דזה אי

"אלוקיהארץאשרה'אלוקיךדורשאותהתמיד",והנסנעשהעלידוולא

אפשר שיזרקוהושלאישברו קניה ,עייןשם.אמנםכברתמהבשו"תמלמד

על פי שליח ,הלכך ראוי לומר עליו הלל ,מה שאין כן ,נס שבחוץ לארץ

להועיל )אורח חיים ח"א סימן טז( ,דכל רואה יראה כמה מן הדוחק הוא

נעשה על פי שליח או על ידי מלאך .וכתב ,דהא דאמר רב נחמן בסמוך,

לומרשהיוב'מיניכליקולבמקדשושניהםשמםמגריפה.והתוס'יוםטוב

דכיוןשגלוחזרולהיתרןהראשון,היינומשוםדודאיכשישראלעלאדמתן,

אילו היה רואה דברי הראב"ד היה חוזר מדבריו .ואם כן חזינן ,דהמגריפה

איןהשכינהשורהאלאבארץישראלובמקוםקדושה,ולכךאיןלומרשירה

היתהמשמשתלדבריםמיוחדיםולאכשארכלישיר.וצייןלהרבר'אברהם

אלא על נס שבארץ ישראל ,אבל כשגלו הרי גם השכינה עמהם בחוצה

משעראריה בספרושלטיגבורים )פ"ו( ,דלגודלקולהמגריפהלאיכלולויים

לארץ,וכדאמרינן"עמואנוכיבצרה",ולכךישלומרהללגםעלנסשבחוצה

לשוררעמה,עייןשם.

לארץ.
יד(גמ' ,והרי יציאת מצרים דנס שבחוצה לארץ הוא ואמרינן הלל .הקשה

דףיאע"א

הטורי אבן )מגילה יא ,(.דמאי פריך מיום טוב ראשון של פסח שאומרים

א(גמ' ,נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר .הקשה הבן יהוידע ,דאמאי

הלל,דלמאלאומשוםנסאומריםאותו,אלאמפנישהואמועד,מידידהוה

הוצרך לפרש דנמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר ,הרי אף תינוק יודע

אעצרתוסוכות,דלאנעשהבהםנס,ואפילוהכיאמרינן.ותירץ,דהאדפריך

לחשבו .ותירץ ,דבא לספר הנס שנעשה בה ,דאף דתרי קלי לא משתמעי

והרי יציאת מצרים וכו' אהלל שאומרים בליל יום טוב ראשון של פסח,

וכאן היו מאה מיני זמר ,מכל מקום כולהו מישתמעי לשומע שהוא מרגיש

דלאומשום"רגל"אמרינן,דהאבשאררגליםלאאמרינן,אלאודאיאמרינן

בשמיעהשלמאהקולות,אףשיוצאיןבבתאחת.

ליה משום נס .והקשה המהר"ץ חיות ,הא אותו הלל אינו מן הדין .ואם

ב(גמ' ,אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך מתניתא גוזמא .הקשה האמרי

הכוונהעלהללשאומריםעלסדראמירתההגדה,האאיןמברכיןעליו,ואף

ישראל ,אמאי לא קחשיב לה גבי הא דאיתא בחולין )צ ,(:דתפוח היה

מפסיקין בו באכילה ,ועל כרחךלא הויאלאמנהגא .אמנם כתב דאולי יש

באמצע המזבח וכו' כשלש מאות כור ,אמר רבא גוזמא ,ומייתינן נמי התם

לומר,הכוונהעלהללהנאמרבשחיטתהפסח.

להאדהשקואתהתמידבכוסשלזהב,דאמררבאגוזמא.

טו(גמ' ,צלצל היה וכו' והביאו אומנים מאלכסנדריא וכו' ומכתשת היתה

ג(רש"י ד"ה מתניתא גוזמא ,דרך משניות לשנות גוזמא כגון הנך דאמר

וכו' .כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דהכא לא קאמר "אל יתהלל חכם

בשחיטת חולין .כתב הערך דל ,דכוונת רש"י ,דהך דקתני הכא "אלף מיני

בחכמתו" כדאמר בסמוך גבי מי שילוח ,דהתם בא לשנות המי שילוח

זמר" לאו גוזמא הוא ,אלא דנתן סימן שלא תטעה ,דדרך המשניות לנקוט

מכמותשהיה,והכתיב"הכלבכתבמידה'",אבלהכאמימימשההיהולא

גוזמא,ולכךתזכורדהברייתאתניאלף.

באו לתקן אלא הפגם ,ולעשות כמו שהיה מתחילה בלא פגם ,אלא

ד(גמ',דמאןדאמרעבדיםהיוקסברעיקרשירהבפה.התוס'ביבמות)פו(:

שהאומניםשלאלכסנדריאלאידעולתקן.

בד"הומבנילויכתבו,דהאדקניסעזראללוים,משוםדאותןלויםשעלוהיו

טז(גמ',מכתשתהיתהוכו'ותיקנוה.הקשההשיטהמקובצת)אותיב(,היאך

קצוצי בהונות וכו' ולפי שלא מצא שם ראויים לשיר עמד וקנסם ,ואפילו

תיקנוה ,הא אמרינן בזבחים )פח ,(.דכלי שרת שנפגמו אין מתקנין אותם,

למאן דאמר עיקר שירה בפה ,מכל מקום הקפיד משום דאיכא נמי מצוה

ומכתשתכלישרתהיתה.ותירץ,דמהשאיןמתקניןהיינומשוםדאיןעניות

בכלים.והקשההגבורתארי)בתעניתכז,(.האלמאןדאמרעיקרשירהבפה,

במקוםעשירות,אבלהכאאיירידלאהיומוצאיןחדשהטובהכמותה,ולכך

שירבכליםאפשרבישראליםואפילובעבדיםכדאמרינןהכא,ואםכן,אמאי

הוצרכו לתקנה .והתוס' בשבועות )יא (.בד"ה מכל מקום תירצו ,דמכתשת

הקפיד.ובשו"תאבנינזר)אורחחייםסימןכוסק"ה(כתבדישליישב,דהא

שלמשהשאני,שהיתהמפטמתביותר.עודתירצו,דמכתשתלאהיתהכלי

דאמרינן גבי בילה ד"כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת" ,היינו דוקא אם

שרת,אלאשהקטורתהיהקדושקדושתהגוףבדיבורו.

קודם שהכשרנו בלא בילה היה ראוי לבילה ,והכא נמי כיון דמצוה נמי

יז(גמ' ,אמר רבא בר שילא אמר רב מתנא אמר שמואל מגריפה היתה

בכלים,אםכן,אףבדיעבדאינוכשרבלאכלים,אלאאםכן,ראויבכלים,

במקדש עשרהנקביםהיובהכלאחדואחדמוציאעשרהמיניזמרנמצאת

והא דמכשרינן בעבדים אף דאיכא מצוה בכלים ,דכיון דאינו מעכב לא

כולה מוציאה מאה מיני זמר .ועיין תוס' )לעיל י (:ד"ה מגריפה היתה

חשיב עבודה ,אבל אם היה מעכב השיר בלא כלים ,הוה חשיב עבודה,

במקדש,דהביאפירושרש"ישגורפיןבההדשן,ותמהו,דהאהיתהכליזמר,

ומשום הכי כיון דהיו הלוים קצוצי בהונות ,חשיב אינו ראוי לשיר בכלים,

אלאכתבו דשנימינימגריפותהיואחתלדשןואחתשלשיר .ובספרמתת

וכיוןדלאהוכשרבלאכליםחשיבעבודה,ולכןעבדיםפסולים.

אלקים בתמידשםכתבליישבכוונתרש"י,דהמגריפהודאיהיתהכליזמר

ה(גמ',לעולםקסברעיקרשירהבפה .כתבהרמב"םבפירושהמשניות)פ"ב

אלא דצורתה היתה כמו המגריפה של דשן .ובמדרש )ילקוט קהלת רמז

מ"ג( ,דהכל מודים שהשיר אין אומרים אותן אלא לויים ,ולא נחלקו אלא

תתקפ"ט( פליגירבושמואלבצורתהמגריפה.ועייןברש"ש )תמידפ"גמ"ח

במנגנים על השיר ,דהא עיקר שירה הוי בפה ,ואמר רחמנא בלוי "ושרת

ל,(:אמתניתיןשםדתנימיריחוהיושומעיןקולהמגריפה,דכתב,דלפיסדור

בשםה'אלוקיו"איזהושירותשהואבשםה'הויאומרזושירה.וכןמוכח

הקולות שבגירסתינו במשניות שם )לאפוקי גירסת המשנה שבגמרא שם(

בתוס'ד"האלתיקרי,דכתבו,דמפיקמקראידשירהויעבודהוזרחייבעליה

נראה שזאת המגריפה איננה כלי ניגון ,כאשר הבינו בפירוש המשניות

מיתה .אמנם התוס' בתענית )כז (.בד"ה מר סבר עיקר שירה בפה כתבו,

להרמב"ם והרע"ב אחריו ,מדאפסיק בקול מוכני ובקול גביני ,בינה לשאר

דלהאי מאן דאמר כיון דעיקר שירה בפה ,הכל כשרים לומר שירה ,אפילו
י
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פסולים ואפילו ממזרים ,כיון דלא הוי אלא בפה ,ודוקא למאן דאמר עיקר

דהא דריש דכהן נושא כפיו במשמר שאינו שלו ,מדכתיב "ובא בכל אוות

שירהבכלי,צריךשיהיוכהניםאולוים,כיוןדכליהזמרקדוש.

נפשו ושרת בשם ה'" איזהו שירות שהוא בשם ה' זה ברכת כהנים ,ודלא

ו(תוס'ד"הלאדכוליעלמא,בתוה"ד,וי"לדודאיתנאידמתניתיןאיתלהו

כגמ'דידן,דקאמרמדכתיב"לשרתוולברךבשמו"מכללדברכתכהניםלאו

עיקר שירה בפה אבל איכא תנא דרבי יוסי ברבי יהודה התם דאמר דשיר

שירותהיא.

בכלי ודחי שבת ואתי רישא כוותיה .והקשה החיבת הקודש ,אהא דפסק

יד(גמ' ,ואימא דברי תורה דכתיב פיקודי ה' ישרים משמחי לב .כתב הטל

הרמב"ם)פ"גמכליהמקדשה"ג(,דעיקרשירהבפה.ומכלמקוםכתב)שם

תורה,דמוכחמהכא,דקראד"פיקודיה'וכו'"קאיעלתורהולאעלמעשה

הלכה ו( ,דהחליל דוחה את השבת ,ולכאורה היינו משום דעיקר שירה

המצות.והביא,דהט"ז)יורהדעהסימןרכאסקמ"ג(כתב,דאףדמצותלאו

בכלי.לכךכתב,דהרמב"םסברכמושכתבוהתוס'בסוכה)נא(.בד"הכתנאי

ליהנותניתנו,אבלמתורהדכתיב"פיקודיה'משמחילב"ניתןליהנות.

בתירוץב'.דאיןשבותבמקדש.

טו(גמ',איניוהאאמרר'שמואלברנחמניוכו'.הקשההרש"ש,אמאילא

ז(גמ' ,קסבר מעלין מדוכן ליוחסין .הקשה השיטה מקובצת אות ד( ,דלא

פריך אמתניתין דלעיל )י ,(.דקתני דבערב פסח החליל מכה לפני המזבח,

יעלו מדוכן ליוחסין ולמעשרות ,ויעלו עבדים לדוכן .ותירץ ,דהכי קאמר,

וכדפירשרש"י)שם(בד"הבשחיטתפסח,שהיוקוריןההללבשעתשחיטה.

גזירה שמא יבא להעלות ליוחסין ולמעשרות .והקשה המעשה חושב ,מהא

והא פסח לא בעי נסכים .וכתב דיש ליישב ,על פי מאי דאיתא בפסחים

דאיתאביבמות)צט,(:ובכתובות)כח,(:דלר'יוסיחולקיןתרומהלעבדבלא

)צה,(:דאפשרישראלשוחטיןפסחיהןואיןאומריםהלל.ועודתירץ,עלפי

רבו,ולאחיישינןדלמאאתילאסוקיליוחסין,משוםדבמקומושלר'יוסילא

מה שכתבו התוס' בפסחים )סד (.בד"ה קראו את ההלל ,דדוקא בשעת

היו מעלין מתרומה ליוחסין .ואם כן ,בכל מקום שיתקנו שלא יעלו מדוכן

הקרבת קרבן אין אומרים שירה אלא על היין ,דהא דרשינן לה מ"משמח

ליוחסין ,יהא כמקום שאין מעלין מתרומה ליוחסין ,וכי היכי דלא חיישינן

אלוקיםואנשים",ועיקרשתיהושמחההיינובשעתאכילה,והכינמילגבוה

התםלשמא יבאלהעלותעבדיםליוחסין,הכאנמילאניחוש.ודוחקלחלק,

בשעת הקרבת הקרבן,אבל שירה שאינה בשעת הקרבה היו אומרים שלא

ביןשהואמנהגעצמםלביןהיכאדהוירקתיקוןחכמים.

על היין .וביאר הרש"ש ,דלדברי התוס' צריך לבאר ,דהא דמקשינן בסוגיין

ח(גמ',השירמעכבאתהקרבן.כתבהזבחתודה,דהיינודוקאכשחסרלוים

אביכוריםדבעינןשירהעלהיין,משוםדביכוריםהווכעיןקרבן,כיוןדטעונין

לשוררבפה,אבלאםחסרכלישיראינומעכב,דהאלכוליעלמאר'מאיר

תנופה,וגםקרבןבאעמהםכדאיתאבביכורים)פ"גמ"ג(.וברש"יבסוכה)נ(:

סבר דעיקר שירה בפה .והפני יהושע )ראש השנה ל (:כתב ,דאפילו למאן

בד"ה בשיר של קרבן משמע ,דאין הכי נמי ,אף בערב פסח היה החליל

דאמרעיקרשירהבפה,אםלאהיהשירהבפהכיאםבכלישיר,נמיאינו

בשעתניסוךהייןשלתמידיהיום.

מעכבאתהקרבן.

טז(תוס'ד"המניןלביכורים,בתוה"ד,ועודהקשהר'אלחנןהיכי מוקילה

ט(גמ',שם.ביארבשו"תאבנינזר)אורחחייםסימןכוסקי"ד(,דישלחקור,

למשנת ביכורים הכא בהביא ענבים ודרכן דהא בכל הביכורים מיירי

האםהשירמצוהבפניעצמוהוא,אודאתילהכשרהקרבן,ומשוםהכיסבר

בתאנים וחיטין וכל ז' המינין .וכתב התורת זרעים )עמוד קלג( ,דיש ליישב,

ר'מאירדמעכב.ורבנןסברידאינומעכב,משוםדהוימצוהבפניעצמו.

דהאדאיןאומריםשירהאלאעלהיין,לאוהיינודהייןהואהמחייבבשירה,

י(תוס'ד"ההשירמעכב,בתוה"ד,ונראהלפרש,שירמעכבאתהקרבןהיינו

דהאבעיבגמ'לקמן)יב,(.לעניןנסכיםהבאיםבפניעצמןאיטעוניןשירה,

ניסוך שאם אין שירה אין ניסוך .הקשה התורת זרעים )עמוד קלג( ,הא

ולא איפשטא .אלא דעיקר המחייב בשירה אינו אלא הקרבן גרידא ,והא

המחייב בשירה אינו אלא הקרבן עצמו ,אבל לענין נסכים נסתפקה הגמ'

דאיןאומריםשירהאלאעלהיין,היינודיןבמעשההשירה.והוכיחדבריו,

לקמן)יב(.אםטעוניםשירה,והאדאומריםשירהבשעתהניסוךאינואלא

מהא דמשנינן בסמוך ,דמשכחת לה כשהביא ענבים ודרכן ,והרי אותם

משוםמעשההשירה)ועייןלקמןבאותטז(.ובשיטהמקובצת)אותו(,יישב

ענביםאיןדינםשיהיויין,דאדרבאלכתחילהאיןמביאיןביכוריםמיין,אלא

קושית התוס' ,דהא דאמרינן דהשיר מעכב ,היינו כשהביא הנסכים עם

עלכרחךדאיןצריךשיהיהאלאמציאותיין,וסגילומרעליושירה,דעלידי

הקרבן,אבלכשהביאםבפניעצמםלאשייךעיכובבשיר.

מה שעשה מהן יין ,לא נתוסף כלום בחיוב השירה ,דהמחייב בשירה אינם

יא(גמ' ,ורבנן ההוא לאידך דר' אלעזר וכו' .הקשה הגר"י פיק )בהקדמה

אלא הביכורים בעצמן ,ואין חילוק בין ענבים לשאר מינין ,דכולם טעונים

לספרו שאילת שלום על השאילתות( ,מנא להו לרבנן דלענין שירה ביום

שירה,אלאדבעינןיין,משוםדהוידיןבמעשההשירה.

ילפינןהקישא,ולעניןעיכובאלאילפיהקישא,האאיןהיקשלמחצה.וכתב
ההפלאה שבערכין ,דלא קשיא כלל ,דהא לאו מכח הקישא קאתו ,אלא

דףיאע"ב

דשירה גופה איקרי כפרה ,אלא דר' מאיר יליף במה מצינו מכפרה דקרבן

יז(גמ' ,על עסקי קול .הקשה הבן יהוידע ,הא האי קרא נאמר בסיני קודם

מעכב,ורבנןלאילפיבמהמצינומכפרהדקרבן,רקלגביהאדבעינןיום.

שנבנה המשכן ועדיין לא נצטוו בעבודת הלוים על הדוכן .ועוד ,הא משה

יב(גמ' ,מה כפרה ביום אף שירה ביום .הקשה המנחת חינוך )מצוה שצד

רבינושהיהלוי,לאהיתהעבודתוכמשוררעלהדוכן.ותירץ,דהכידרשינן,

סק"ה(,דמאיאיבעיאלןלקמן)יב(.בנסכיןבפניעצמןאםטעוניןשירהאי

דהאלוקים ענהו למשה רבינו שהוא לוי ,בשביל מצות הקול שיש ללויים

לאו ,הא איכא למיפשט מהכא דודאי טעונין שירה ,מהא דאיצטריך קרא

לאחרשהוקםהמשכן.

למימר דשירה ביום ,דאי אמרת דעל נסכים בפני עצמן אין אומרים שירה

יח(רש"י ד"ה על עסקי קול ,שהיה מצווהו לשורר מפני שלוי היה .תמה

אלא רק בנסכים הבאים עם הזבח ,למה לי קרא למעוטי לילה ,הא נסכים

המקדשדוד)סימןיאותה(,האאמרינןבזבחים)קא,(:דמשהכהןגדולהיה

הבאים עם הזבח אינם קרבים בלילה,אלא ודאי נסכים הבאיםבפני עצמן

ואיךילפינןמיניהשירהדלויים.וצייןלפירושהראב"ד)תמידכח(.שהקשה

טעונין שירה ,ומשום הכי איצטריך קרא למעוטי ,כיון דנסכים הבאין בפני

כעיןזהאהאדמפקינןשםשמירתהמקדשבכהניםולוים,מדכתיבוהחונים

עצמןקרביםאףבלילה.ותירץ,דאףאםאיןנסכיןהבאיםבפניעצמןטעונין

לפני המשכן קדמה כו' משה ואהרן ובניו ,ומפקינן שמירת הלוים ממשה,

שירה,מכלמקוםאיצטריךקראלמעוטילילה,כיוןדמשכחתשירהבלילה

והקשה הראב"ד ,הא משה כהןהיה .ותירץ ,דמכל מקום כיון דלא היה לו

בביכורים ,בגוונא שהביא ביכורים סמוך לאור היום ,דהוה אמינא דיאמרו

דין כהן לענין מראות נגעים כדאמרינן בזבחים שם ,היה לו דין לוי) ,עיין

שירה ואחר כך כשהאיר היום תהיה התנופה .וההפלאה שבערכין תירץ,

בדבריו(,והכינמיאיכאלמימרלעניןשירה.אךהקשה,דבמדברהיוהלוים

דאיצטריךלמעוטידאיןאומריםשירשלנדבהבלילה.והחזוןאיש)תמורה

נפסלים בשנים ,דהיינו מבן חמשים שנה ,ומשה רבנו היה בן שמונים שנה

סוףסימןלא(כתב,דאיצטריךלהיכאדניסךהייןסמוךלחשיכהולאהספיק

כשהוציא את ישראל ממצרים ,והיאך אמרינן שציוהו לשורר מפני שהיה

לומרשירהעדשחשכה.

לוי .ותירץ ,דרק לעבודה בכתף נפסלים הלוים בשנים אבל לא לשירה .אך

יג(גמ' ,איזהו שירות שבשם הוי אומר זה שירה .הקשה השיטה מקובצת

לפי זה הקשה מדברי רש"י בחולין )דף כד (.ד"ה יכול אף ,דפירש הסלקא

)אותט(,דהכאמרבינןמ"ושרת"לעיקרשירה,ובספרידרישמ"ושרת"פרט

דעתא בגמ' שם ,דבשילה ובית עולמים יהיו נפסלים הלוים בשנים להיות

ללוים שאין ראוין לשירות .ותירץ ,דהכא דריש מ"בשם" ,והתם דריש

משוררים ,והא אף במדבר לא היו נפסלים בשנים מלהיות משוררים .ועיין

מ"ושרת" .אמנם המעשה חושב כתב ,דעל כרחך הספרי פליג אגמ' דידן,

שםבאריכות.
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יט(גמ' ,אתם בשלהם והם בשלכם במיתה .הרמב"ם )פ"ג מכלי המקדש

אינה אלא בקרבן ציבור הקבוע לו זמן כדאמרינן בסוגיין ,והנך תודות אין

הי"א( פסק ,דלוים שעבדו עבודת הכהנים או שסייע לוי במלאכה שאינה

קבועלהםזמן.ועוד,דהשירכשמוסיפיןעלהעיר,לאהיהאצלהמזבחעל

מלאכתו חייבין מיתה בידי שמים שנאמר "ולא ימותו" ,אבל כהן שעבד

הדוכןכשארשירשלקרבן,אלאעלכלפינהועלכלאבןגדולהשבירושלים

עבודת לוי אינו במיתה אלא בלא תעשה .והשיג הראב"ד )שם( ,על מה

כדאמרינן בשבועות )דף טו .(:לכך כתב ,דהשירה כשמוסיפין עלהעיר היה

שכתבדאינובמיתה,האכברנאמר"ולאימותוגםאתם".והאורשמח)שם(

רק שמחה בעלמא ,וכמו ביכורים דטעונים שירה וכתבו התוס' לעיל )עמוד

הביא ,דבספרי זוטא כתב ,דהא דכתיב "ולא ימותו" איירי במשכן ,אבל

א'(ד"המנין,דאינהרקשמחהבעלמא.

בעבודת מקדש ,אף כהנים ששימשו בעבודת לויים אינן אלא באזהרה.

כד(רש"יד"האלאלאונדבה,ונמלךאםישוררואולא.משמעמדבריודעל

וכתב ,דלפי זה לא קשיא מידי ,דהא דקתני בסוגיין דאתם בשלהם במיתה

הקרבתהעולהגופאלאבעיאימלוכי,ואףדהוינדבה.אלאבעילאימלוכי

היינו במשכן ,שהיתה שם עבודת משא ,אבל בעבודת המקדש אינן אלא

על השיר אי טעונה שירה אי לאו .ובמוצל מאש כתב ,דאף דכתיב "ויאמר

בלאו.

חזקיה להעלות העולה" דמשמע דנמלך על הקרבת העולה גופיה ,מכל

כ(תוס' ד"ה מיתבי ,ורבינו מנחם פירש דכתיב "לשמור משמרת" וכו'.

מקום,להעלותלאבעיאימלוכי,ועלכרחךקאיאשירה.ובאמתחתבנימין

וברמב"ם)פ"גמכליהמקדשה"י(כתב,דהלויםמוזהריםמהאדכתיב"איש

כתב ,דסמיך על הפסוק שלאחריו דכתיב "ויאמר חזקיהו המלך והשרים

אישעלעבודתוואלמשאו".

ללויםלהללוגו'ויהללו".

כא(גמ' ,אמר אביי נקטינן משורר ששיער בשל חבירו במיתה וכו' .כתב

כה(רש"י ד"ה זכות ליום זכאי ,בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל .הקשה

החינוך )מצוה שפט( ,דהוא הדין ,כהן שסייע במלאכת חברו הכהן נמי הוי

המהרש"א )חידושי אגדות( ,דהיה לו להזכיר כמו שזכר על חובה ,דהיינו

במיתה .וכתב הזבח תודה )תמיד לג ,(.דלכאורה אינו דומה ,דהתם בלוים

דאיירי לשעבר .לכך פירש ,דקאי אשנה שניה שיצאו ממצרים ,דמתחילתו

היו ראשי האבות מיחדים כל אחד כפי יכולתו ,דאחד ראוי יותר לשיר,

יוםשהוקםהמשכןביוםא'היה,ומגלגליןעליוכמהזכויות,דעשרהעטרות

והאחר ראוי בכוחו יותר להגפתדלתות,אבל בכהנים כל אחד מיוחד לכל

נטלאותויום,וכןבאותהשנהבאוהמרגליםביוםא',והואיוםחובהוגרם

דבר ,ועל כן היה פייסות בכל יום ,דהיום זכה בפייס להגרלה ,ומחר יזכה

לכמהחובות.

בפייסלזריקה.ולא מסתבראשמישהיההפייסשלולקבלה,והואלאעשה

כו(רש"יד"האיהכי,בעולתנדבהנמינימאותפשוטבעיאדר'אבין.הקשה

כןאלאזרק,שיהיהחייבמיתהבידישמים.

השיטהמקובצת)אותיד(,האמבעיאליהאיהויחובהאילאו.ולכךפירש,

כב(גמ' ,עולת נדבת ציבור טעונה שירה או אינה טעונה שירה כו' .תמה

דפריך אההדדחינןדלאאייריבקרבןנדבה,כיהיכידלאתפשוטבעיאדר'

השיטהמקובצת )אותו(,איאינהטעונהשירהאיךמצינושירבתודהדאין

אבין,והאאףאיהויקרבןנדבה,לאתפשוט,דהארשותהואכדאמרר"ל.

תודהבאהחובה.ותמההמקדשדוד)סימןיאותה( ,אמאיהקשהדוקאאי

כז(גמ' ,כדר"ל דאמר אומר שלא על הקרבן .המקדש דוד )סימן י אות ה(,

אמרינןדנדבתציבוראינהטעונהשירה,האאףאיטעונהשירהנמייקשה,

הביא להא דאיתא בראש השנה)דף ל ,(:דנתקלקלו הלוים בשירשלא באו

היאך משכחת שיר של תודה ,הא אין תודה באה נדבת ציבור ,כדאמרינן

העדים אלא מן המנחה ולמעלה ,ולא היו יודעים איזה שיר יאמרו ,אי של

בתורת כהנים )פרשת ויקרא דבורא דנדבה פט"ז פיסקא ה'( ,דאין ציבור

ר"האושלחול,ואיכאמאןדאמרשאמרושירשלחול,ואיכאמאןדאמר,

מתנדביןרקעולהולאשלמים,ואיןשירהאלאבקרבןציבורונשארבצריך

שלא אמרו שיר כל עיקר .והקשה ,הרי היו יכולים לומר שיר של שניהם

עיון .ועייןבאותהבאה] .ועייןעודבמהשכתברביירוחםפישלפערלא)על

ולהתנות שיהא אחד בנדבה ,דהא אף שיר שאינו של יומו יכולים לומר

ספרהמצוותלרס"גחלקא'עמודרנט([.

בנדבה ,וכדאמרינן הכא שהיו אומרים בשעת חורבן הבית בא' בשבת שיר

כג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת קושיית השיטה מקובצת .ותירץ )שם(,

של ד' בשבת בנדבה .וכתב ,דיש לומר דכיון דשירה טעונה כלי שיר ,אי

דמשכחתלהשירשלתודהבתודההבאהכשמוסיפיןעלהעירועלהעזרות.

אפשרבראשהשנהלומרשירשלנדבהבכלישירמשוםשבות.אךהקשה

וכתב המקדש דוד )סימן י אות ה( ,דנראה מדבריו ,דהשיר שהיו אומרים

דלמאןדאמרעיקרשירהבפה,דבלאוהכיביוםטובהשירההיאבלאכלי

כשמוסיפין על העיר ועל העזרות בשביל התודות היה בא ,דאותן תודות

שיר כדאמרינן בסוכה )דף נ .(:ואף למאן דאמר עיקר שירה בכלי ,יקשה,

טעונותשירהדהםתודותשלחובה,ולפיזהכתב,דאותןהתודותהםקרבן

דהשירהבכליהיינושינגנובכלישיר,ובניגוןלאשייךלאפלוגיביןשירשל

ציבור דאין שירה אלא בקרבן ציבור .וכן דייק מירושלמי )פ"ק דסנהדרין

יוםטובלשלחול,ומאידשייךהיינודוקאלעניןשירתפה,שאומריםשירה

ה"ג( .מיהו הקשה ,איך אפשר דאותן התודות טעונות שירה ,דהא שירה

אחרת
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