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פרקישבקרבנות

והקשה הרש"ש ,דמבואר בפסחים )עט (.דכדי להקריב בטומאה בעינן שכל

דףידע"א

הכהנים יהיו טמאים ,ודין רוב נאמר דוקא לענין ציבור ,דאם רוב הציבור

א(רש"י ד"ה קרבנות היחיד וכו' ,כלומר יש מהן מאותן שקבוע להן זמן

טמאיםמותרלהקריבבטומאה.

שאפילועברזמנםחייביןלהקריבןוכו'.כתבהתוס'יו"ט )פ"במ"א(,דכונת

ה(מתני' ,שם .ביומא )נ (.הביאה הגמרא הפלוגתא דתנא קמא ורבי מאיר,

רש"י ,דאף דיש קרבנות יחיד שאין חייבים בהם באחריות ,כגון פר יום

ובהוהאמינאנקטה,דלתנאקמאפריוםהכיפורים,חשיבקרבןציבורולכך

הכיפורים וחביתי כהן גדול ,עיקר כוונת התנא לומר ,דקרבנות ציבור אין

דוחהשבתוטומאה.ומותבינןלה,ואסיקדאףתנאקמאמודהלרבימאיר

חייביםבאחריותבשוםאופן.והוסיף,דלפיזהאתישפיר,אמאילאהקשה

בדינא,אלאנקטכללאדקרבנותציבורדוחיםשבתוטומאה,ולאקרבנות

רבימאירבסיפאדמתניתיןאתנאקמאמדיןזה.

יחיד ,ואמר לו רבי מאירשאיןהכלל נכון ,אלא הדבר תלוי אםהוא חובה

ב(בא"ד ,כגון קרבן עולת יולדת וכו' .הקשה הרש"ש ,אמאי לא נקט רש"י

שקבועלוזמןאילאו.וכןכתבהרמב"םבפירושהמשניות )פ"אמ"ב(,דרבי

אף חטאת יולדת .ותירץ ,דחטאת יולדת באה מן העוף ,ומבואר בגמ'

מאירותנאקמאלאפליגי,אלארבימאיראתילפרשדבריתנאקמא.אבל

דמתניתיןמיירידוקאבבהמותולאבעופות].ולכאורהצריךעיון,דלכאורה

הר"ע מברטנורא )שם( כתב ,דהלכה כרבי מאיר ומשמע דסבר דרבנן פליגי

מה שמבואר בגמ' דמתניתין איירא בבהמה ,היינו דוקא בבבא דתמורה,

על רבי מאיר .והקשה התוס' יו"ט )שם( ,הא לא פליגי אלא בטעם הדבר,

דקתני בהמה למעוטי עופות ,אבל בשאר דיני המשנה מיירי אף בעופות,

ומהשייךלפסוקהלכהלעניןהטעם.

כמבואר בשיטה מקובצת )אות ה'( לענין זכרים ונקבות) .י.א .[(.עוד תירץ,

ו(גמ' ,וכללא הואוכו' .הקשה הרש"ש ,לפי מהשביאר התוס' יו"ט ]הובא

דכיוןדתניעלהשחייביםאףבאחריותנסכים,משמעדמייריבקרבןדישבו

לעיל אות א'[ ,דעיקר כוונת התנא לומר דקרבנות ציבור שלא שייך בהם

נסכים,והיינועולתהעוףכמבוארבמנחות )צא,(:אבלבחטאתהעוףליכא

תמורה,אמאילאמשנינן,דאףדישקרבנותיחידשאיןעושיןתמורהאכתי

נסכים.ועודכתב,דנראהלגרוסברש"י"וחטאתה"במקום"וקרבנה"שמחק

עדיפי מקרבנות ציבור שלא שייך בהם תמורה .ותירץ ,דהוי מצי לשינויי

הצאןקדשים.

הכי ,ואזיל ותני לה משום יגדילתורה ויאדיר.תדע דהא דמשנינן מתניתין

ג(מתני' ,אבל חייבין באחריות נסכיהן משקרב הזבח .הקשה בחידושי רבי

מייריבבהמה,ואילולהלןבמציעתאמשנידאיכאעולתהעוף.

אריהליבמאלין )חלקב'סימןנ"ד(,דאםבקרבנותציבורחייביםבאחריות

ז(גמ' ,בעיקר זיבחא קתני וכו' .כתב השיטה מקובצת )אות ה'( ,דהגמ' לא

נסכיםמעתשקרבהזבח,איןחילוקביןקרבנותיחידלקרבנותציבור,דהא

מיישבת את הקושיא מעופות ,דהא נקטה ליישב אליבא דרבנן לענין ולד

אףבקרבנותיחידאיןחובתהבאתנסכיםקודםשקרבהזבח.ועייןשםמה

עושהתמורה,ולאאףלעניןעופות.ועוד,דודאיעוףחשיבעיקרהזבח.אבל

שהאריךליישב.

התוס' יו"ט )פ"ב מ"א( כתב ,דעוף לא חשיב עיקר הזבח כיון שנמלק ולא

ד(מתני',ואתהטומאה .כתבוהרמב"םבפירושהמשניותוהר"עמברטנורא

נשחט ,ומיושבת אףהקושיא מעופות .ועיין בתמורת תודה ,שכתב שהתוס'

)פרקבמ"א(,דקרבןציבורדוחהאתהטומאהכאשררובהכוהניםטמאים.

יו"טדייקכןמהאדנקטההגמ'לישנאדעיקרזיבחאולאעיקרקרבן,דמשמע
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דאתינןלמעוטיאףשעופותאינםבשחיטה.

כלילואיןבהצורךכלל,ולאמסתברשיתירוהבאתמנחתנסכיםביוםטוב,

ח(גמ' ,והרי חטאת דקרבן יחיד היא ונקבה אתיא .כתב השיטה מקובצת

ואףאינימאדרש"ילמדכןמגזירתהכתוב,אכתיאיכאלמימרדמיירידוקא

)אות ו'( ,דהטעם דלא משני דאיכא חטאת העוף דאתיא מזכר כעין דמשני

בקרבנותשבת,אבללאחול.וכתב,דלבואומרלודכונתרש"י,שנסכישבת

לעילגביעולה.משום,דמישמחוייבחטאתבהמה,חייבלהביאבהמהואין

קרביםבחולהמועדולאביוםטוב,ואףחולהמועדנקראיוםטוב.

יכול לפטור את עצמו בחטאת העוף ,ולכך אף דמצינו חטאת זכר בחטאת

יג(גמ',הוהאמינאבלילהאיןביממאלא .הקשו התוס'במנחות )מד (:ד"ה

העוף ,מכל מקום אכתי קשיא מחטאת בהמה שאינה באה מזכר .אבל

מנחתם ,היאך אמרינן דאילו הוה כתיב "מנחתם ונסכיהם" לא הוי ידעינן

בעולהאפשרלהתנדבעולתהעוף,וכןאפשרלהביאעולתהעוףשליולדת

דלמחר שרי להביא נסכים ,ולכך בעינן קרא ד"מלבד שבתות ה'" ,הא

ומצורעבעניות.ועייןנזרהקודששהעיר,דאמנםהיהיכוללהתנדבלהביא

בברייתאמפורשדמ"מנחתםונסכיהם"ילפינןדשרילהביאנסכיםאףלמחר.

עולת העוף,אבל לאחרשנדב שוב אינו יכול להביא עוף .עיין שם.והראש

ותירצו ,דדרך הגמ' להביא פסוק הרהוט לשני דרשות ,אף דדרשה אחת

יוסף כתב,דהתנאתניחילוקידיניםביןקרבנותיחידלקרבנותציבור,דוקא

נפקאמקראיאחריני.

לענין  קרבנות הנוהגים בין ביחיד ובין בציבור ,ולכך לא משנינן שמצינו

יד(רש"יד"הליקדש ,בלילהאםנתנובכלישרתקדשידתולאנפקילחולין

חטאתזכרבחטאתהעוף,משוםדקרבןחטאתהעוףאינונוהגבציבור),דהא

אבל מיקרב לא קרבי עד היום .הקשה השיטה מקובצת )אות כ'( ,דאם

חטאתהעוףבאהבקרבןעולהויורד,ובמחוסריכפרהכזבוזבה,מהשאיןכן

נתקדשו בלילה נפסלו בלינה בעמוד השחר ,והיאך ניתן להקריבם ביום.

ציבור(,וממילאשובאיאפשרלחלקבוביןיחידלציבור,אבלבעולהמצינו

ותירץ ,דהיינו דוקא אם קידשום בכלי ביום שאפשר היה להקריבם ,אבל

עולת העוף בציבור בקיץ המזבח .ובחשק שלמה כתב ,דאף דאיכא לשינויי

הכא שקידשום בלילה בזמן שאי אפשר להקריבם ,ילפינן מקרא ד"מנחתם

דאףבחטאותשייךזכרבעוף,עדיףלןלמימרדאףבבהמהעצמהאיכאזכר.

ונסכיהם" שהקידוש מועיל לענין הקרבה שלא יפסלו בלינה .ובחידושי

ועייןבתפארתשאולובעולתשלמה.

הגרי"ז תירץ,דאחרהקידושבכליאפשרלהעלותםעלהמזבח,למאןדאמר

ט(גמ' ,דבר יום ביומו מלמד שכל היום כשר למוספין .הקשה בחידושי

בזבחים )פז (.אין לינה מועלת בראשו של מזבח ,ואף לסובר דלינה מועלת,

הגרי"ז ,אמאי בעינן קרא למילף דמוספים כשרים כל היום ,מהיכא תיתי

היינודווקאאםמורידוביוםמעלהמזבח,אבלאםמשאירועלגביהמזבח

שיפסל .וליכא למימר דילפינן דאסור להביאו בלילה ,דהא ילפינן בזבחים

אפשרלהקריבו.

)צח" (.מביום צוותו" .ובטורי אבן במגילה )כ (:כתב ,דבעינן לה לאפוקי

טו(גמ',כלהקרבביוםאיןקדושאלאביום.כתבוהביתמאירוהחייאריה,

מדרבי יהודה בברכות )כז ,(.דסבר דזמן המוספין עד שבע שעות .והוסיף,

דדווקאקדושתכלישרתהמקדשתאתהמנחותלהקרבהאינהחלהבלילה,

דלפיזהדרשהזואתיאלאחרדדרשינןלהלןמ"ביומו"שאםעברהיוםאי

אבל קדושת פה שמקדיש את הקרבן בפיו חלה אפילו .והוכיחו כן מהא

אפשר להקריב מוספין ,דמשמע דשרי להקריבם כל היום ,דאם אי אפשר

דאמר רבי אפתוריקי בזבחים )יב (.לילה לקדושה ויום להרצאה ,דהיינו,

להקריבוביומומשבעשעותולמעלה,אמאיבעינןקראלעברהיום.

דשרילהקדישבלילשמיניאףשאינוזמןהראוילהקרבה.ועייןבדבריהבית

י(רש"יד"השכלהיוםוכו' ,ובלבדשיקדמומוספיןלתמידשלביןהערבים

מאירשהאריך.ובנתיבותהקודש,ביארדטעםהחילוק,שקדושתכלישרת

וכו'.וכןכתברש"יבמנחות )מו(:ד"הזמן .אבלתוס' )שם(ד"ה צורת כתבו,

מיחשב כחלק מההקרבה ,כיון שהיא המכשיר להקרבה ,ועל כן אינה חלה

דשרי להקריב קרבנות ציבור לאחר תמיד של בין הערביים ,משום דעשה

אלא ביום .ורבי יוסף ענגיל )מפתחות לספר ציונים לתורה ,כלל ב( ,ביאר,

דהבאת הקרבן דהוי עשה דרבים ,דוחה העשה דהקרבת הקרבנות לפני

דבהא פליגו רמי בר חמא ורבא ,דרמי בר חמא סבר דקידוש כלי שרת לא

תמידדביןהערביים.

מיחשב כהקרבה ,ולהכי חל אף בלילה ,אבל רבא סבר דקידוש מיחשב

יא(רש"י ד"ה מנחתם וכו' ,אם קרב הקרבן בזמנו ואפילו מכאן ועד עשרה

כהקרבהולכךאינומקדשאלאבזמןהראוילהקרבה.

ימים ולעולם ובלא נזדמנו לו קא מיירי .אבל תוס' בראש השנה )ל (:ד"ה

טז(תוס' ד"ה וכל הקרב וכו' ,פירש רש"י שילהי שתי הלחם כגון שמן

נתקלקלו כתבו,דדוקאבקרבןציבורצריךלהביאלכתחילהאתהנסכיםעם

למנורה ולא נראה דמה קדושה שייכי ביה הא לית ביה קדושת כלי וכו'.

הזבח ,כיון דבלילה אין יכול לומר עליו שירה ,ואף למחר ביום נסתפקו

הקשה במלאכתחושב,האהדלקתהמנורהנעשיתביוםקודםהלילהואם

בערכין )יב (.אי שרי לומר עליו שירה .אבל קרבן יחיד שאין אומרים עליו

כןהוידברהקרבביום.ותירץ,דלאקאיעלחציהלוגשמודדלכלנרדקדוש

שירהשרילהביאהנסכיםאףלכתחילהבלאהקרבן.אמנם הברמב"ם )פ"ב

ביום ,אלא מיירי באדם שמנדב שמן הרבה למנורה ,דעיקרו ללילה ולכך

ממעשההקרבנותהי"ב(כתב,דביןקרבןציבורביןקרבןיחיד,אדםמביאו

נקדשבלילה,אלאדהקשוהתוס'דליכאכלישרתלכך].אמנםיעוייןברש"י

לאחרעשרהימיםלכתחילה.

כתב יד במנחות )פט (.ד"ה אין ,דההדלקה נעשית בלילה[ .והעולת שלמה

יב(רש"י ד"ה מלבד שבתות ה' ,דהכי כתיב וכו' דאם יום טוב אחר שבת

תירץ ,דרש"י סבר דכיון דצריך שתהא דולקת בלילה היינון דבר הקרב

הואהקרבנסכיועםקרבנותיווהקרבנסכיםששכחתאתמולולאהקרבת.

בלילה בלבד ,ולא דמי לדבר הקרב ביום ובלילה דאי בעי הוי מקריב ביום

כתבהמשנהלמלך )פ"אמחגיגהה"ח(,דמוכחמדברירש"ידהקטרתמנחת

ובלילהכלללא,אףדאיןהכינמידהשמןהדולקביוםהוידברהקרבביום.

נסכיםהיאאבמלאכה.עודהוכיח,דכלנסכיציבורואףקרבנותחולשלא

ועייןבאותהבאהבשםהחזוןאיש.

הוקרבובזמנם,קרביםלאחרזמןאףביוםטוב.והקשההמנחתחינוך )מצוה

יז(בא"ד ,ולא נראה דמה קדושה שייכי ביה הא לית ביה קדושת כלי.

רצטאותח'(,האנדריםונדבותאינםקרביםביוםטוב,ובפרטעולהדכולה

והחמדת דניאל )מנחות פט .בתוס' ד"ה חצי( פירש ,דשמן המנורה ראוי

ב
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להדלקה אף כשלא התקדש קדושת הגוף ,דדווקא מאי דקרב על המזבח

ובגליוני הש"ס בגיטין )ס (:הביא משו"ת הראנ"ח )סימן עג( ,דאף דאסור

טעוןקידושכלישרתכדילהתירםלהקרבה,אבלשמןהמנורהשאינודבר

לכתובדבריםשבעלפה,לאחרשכתבןשריבקריאתם.אמנםהר"ןבמגילה

הקרבכשרלהדלקהאףכשהואחולין].וטעמאדנסכיםושתיהלחםצריכים

)יד .מדפי הרי"ף( כתב ,דדברים שבעל פה אסור משום שהמלמד יבארם

קידוש כלי אף שאינם קרבים ,משום שהם שייכים לקרבנות[ .אמנם החזון

לתלמידו  עד שיהיה בטוח שהבין היטב ,אבל אם ילמד מן הכתב יכול

איש)מנחותסימןלסק"ז(ביארדכוונתהתוס',דלעולםשמןהמנורהקדוש

לטעות בכונת הדברים ,ולדבריו משמע דאסור אף בקריאה .ובמהרש"א

קדושתהגוף,אלאדהקשודכיוןדאינודברהקרב,מתקדשבקדושתהגוףעל

בגיטין )ס.בחידושיאגדות(כתב,דאסורלכתובכדישלאיסמוךהאדםעל

ידיהקדשפה,ואינוצריךקידושבכלישרת.

הכתיבהולאיחזורעללימודו,אמנםהיינודוקאבדורותהראשוניםשהיה

יח(בא"ד,שם.הקשההצאןקדשים,דאמרינןבמנחות)פז,(:שנמשחבמקדש

לבם רחב ,אבל עתה שנתמעטו הלבבות ,ואי אפשר לזכור על ידי הלימוד

כלימידתחציהלוג,ופירששםבגמ')פח(:רבישמעוןברבי,משוםשמדדו

שבעלפה,עדיףשיהיודבריתורהסדוריםלובכתיבה.

בו שמן לכל נר ונר ,מבואר ששמן המנורה הוצרך לימדד בכלי שרת כדי

כב(גמ',ושבכתבאיאתהרשאילאומרןעלפה.ביארהמהרש"אבגיטין)ס:

לקדשו.ותירץהקדשידוד )שם(,דמהשמדדואתשמןהמנורהבכליקודש,

בחידושיאגדות(,דהילפותאמתיבת"אלה"דכתיבאבקראיד"כתובלךאת

אינומשוםשהוצרךלקדשאתהשמן,אלאמשוםשמגונהלמדודאתשמן

הדבריםהאלה""וכיעלפיהדבריםהאלה".

המנורה בכלי חול .והעולת שלמה שם יישב ,דאמנם שמן המנורה הוצרך

כג(גמ' ,שם .כתב היראים )סימן רסח בדפוס חדש וסימן קכח בדפוס ישן(,

להתקדש בכלי שרת ,וכוונת התוס' להקשות ,דהשמן לא התקדש בכלי כי

דהאיסורמדרבנןוקראיאסמכתאבעלמא,וטעםהאיסור,דרבנןחשושאם

אם מבעוד יום בשעת הטבת הנרות ,והיאך שנינו בברייתא שהדבר הקרב

יאמרו בעל פה יתייאשו מלכתוב ,או משום שעמי הארץ לא יאמינו לדברי

בלילה"קדושבלילה".ומהדכתבו"האליתביהקדושתכלי",כוונתםשאין

תורההנאמריםבעלפה,אלאיאמרושרבנןבדודבריםאלומליבם.והתוס'

להםקדושתכליבלילה.

ישנים ביומא )ע (.כתבו ,דענין האיסור למצוה מן המובחר בעלמא .ובר"ן

יט(בא"ד ,שם.הקשהבמקדשדוד)קדשיםסימןכא,ה(,לרש"ידסברדשמן

במגילה )יד.מדפיהרי"ף(כתב,דטעםהאיסור,משוםשבדבריםשבכתביש

של מנורה צריך קידוש כלי לקדשו קדושת הגוף ,אם כן יצטרך לקדש

חסירות ויתירות ,קרי וכתיב ,ובעל פה אין הדבר ניכר.והרמב"ם )פי"ב

הפתילה.ואףדאיתאבירושלמיסוכה)פרקהחלילה"ג(,דמבלאימכנסיכהן

מתפילה ה"ח( כתב ,דהקורא בתורה אסור לקרות שלא מן הכתב אפילו

גדולהיומדליקיןאתהנרות,ובגדיכהונהאיתלהוקדושתהגוף,אךעדיין

תיבהאחת.

ליבעילקדשהפתילהבכלישרתכמוהשמן.עודעייןשםשהכריח,דנתינת

כד(תוס'ד"הדבריםשבכתבוכו',בתוה"ד ,וישלומרדאיןלהקפידרקמה

שמן בעצמה עבודה היא ,וצריכה אותה עבודה להיות בדבר שכבר קדוש

שכתוב בחומש .וביאר השיטה מקובצת )אות לד( ,דהיינו משום דקרא

קדושת הגוף ,ולהכי צריך לקדש השמן קודם נתינתו למנורה ,ולא מהני

ד"כתב לך וכו'" דמיניה ילפינן לאסור לומר דברים שבכתב בעל פה ,נאמר

קדושתהמנורהגופא.

קודםשהיונביאיםוכתובים,ולכךאינםכלוליםבאיסור.אמנםרבינוגרשום

כ(בא"ד ,לכך נראה לומר דלא מצינו קרב בלילה אלא מנחת נסכים .וכן

כתב ,דאף נביאים וכתובים בכלל האיסור .ובשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק

כתב רש"י ביומא )כט (:ד"ה כל הקרב בלילה ,ובמנחות )ק (.ד"ה בלילה.

ביאר בשם הגרי"ז ,דיש ב' דינים בכתיבת דברי תורה ,א .דין כתיבה ,ב.

והקשו הגהות מהר"ב רנשבורג )יומא שם( והבית מאיר והרש"ש ,דמנחת

האיסורלומרבעלפה,ותוס'סברישהםב'דיניםנפרדים,ועלכןאףדדין

נסכים הוי דבר הקרב בין ביום בין בלילה ,ואם כן שייכא יותר לבבא

כתיבהנאמרנמיעלנביאיםוכתובים,האיסורלומרבעלפהנאמרדוקאעל

השלישיתשקדושביןביוםבלילה.וכתב,דישלגרוס,דברהקרבביוםקדוש

החומש,וכדכתיבבקרא"הדבריםהאלה",ונביאיםוכתוביםאכתילאהוו,

ביום,ודברהקרבבלילהקדושביןביוםבלילה.וכגירסתהגמ'לקמן )בעמוד

אבל רבינו גרשום סבר ,דשני הדינים תלויים אחד בשני ,דהיינו דבציווי

ב'( .והחזוןאיש)תמורהסימןלאסקי"ב(כתבלגרוסכןאףלפימהשכתבו

שנאמר על הכתיבה ,נאמר שלא יהיה בעל פה ,וכשאומרן בעל פה מבטל

התוס'בשםרש"י,דאףהמנורהדולקתביןביוםוביןבלילהולאמצינודבר

מהםדיןכתב,ועלכןאףנביאיםוכתוביםשנאמרבהםדיןכתיבה,נאסרה

הקרב רק בלילה .אבל העולת שלמה גרס כגירסא דילן ,וביאר ,דה"קרב

אמירתןבעלפה.

בלילה" פירושו מנחת נסכים שנדרו להקריבה בלילה ,שנראה שאם קרבה

כה(בסוה"ד ,וישלומרדאיןלהקפידאלאבדברשמוציאאחריםידיחובתן.

ביוםפסולה,כעיןדמצינו במנחות )ג(.שהנודרלהביאמנחתמחבתוהביא

הקשהבשו"תחוותיאיר )סימןקעה(,האבקראד"כתובלך"דמיניהילפינן

מרחשת לא יצא ידי חובתו ,אבל בסיפא איירי שהפרישה סתם ,הלכך

לאסוראמירהבעלפה,לאמשמעלחלקביןהאומרלעצמולמוציאאחרים.

קריבה ביום ובלילה .ומכל מקום הוכיח רבא שמנחת נסכים כשרה להקרב

ובשו"תכתבסופר )אורחחייםסימןנא(כתב,דמוכחמהאדחילקותוס'בין

בלילה,משוםשאםפסולה,אינהקריבהבלילהאףכשנדרלהביאהבלילה.

אומרלעצמולמוציאאחריםדלאסביראלהוכדעתהר"ן ]הובאבאותכג[



דטעם האיסור לאמר על פה ,הוא משום שאי אפשר לדרוש חסירות

דףידע"ב

ויתירות,כיוןדאףכשאומרלעצמוישמקוםלאותוחששא].ועייןבאותכג

כא(גמ' ,דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב .כתב המגן אברהם

מהשהבאנוטעמיםאחרים[.

)אורח חיים סימן שלד סקי"ז( בשם תשובת הרמ"א )סימן לד( ,דהא דנאסר

כו(גמ',אמררבפפאהשתאוכו'נזדמנווכו'.כתבהשיטהמקובצת)אותו(,

לכמובדבריםשבעלפההיינודוקאבכתבאשורית,אבלבשארכתביםשרי.

דסלקא דעתא דאף דקרבים בלילה מכל מקום צריך לכתחילה  להקדישן

ג

åè óã – ãé óã äøåîú úëñî
á"òùúä øãà æ – øãà å
ביום,ואשמועינןרבפפא,דשרילהקדישםאפילובלילה.והקשההחזוןאיש

הקדישו נקבה לחטאת איכא ולד חטאת ,דמבואר לקמן )יט ,(:דהמקדיש

)סימן לא אות יא( ,דמשמע בגמ' לעיל )עמוד א'( דיותר פשוט להקדיש

נקבה לעולהאו לאשם חלה עליה קדושתהגוף ורועה .אלא מוכח כשיטת

מלהקריב בלילה ,והכא מבואר שיותר פשוט להקריב בלילה .ועיין בברכת

הרמב"ם )פ"א מתמורה הכ"א( ,דציבור שהקדישו נקבה לא חלה עליה

הזבח דהגיה ברש"י ד"ה השתא "יכול להקדישן ולהקריבן בלילה אחד",

קדושה כלל .אבל הביאמהירושלמי בפסחים )פ"ו ה"ט( ,דאיכאמאן דאמר

וכונתו דרב פפא מחדש ,שצריךלהקריבם באותו לילה שקידשםבכלי ,ואי

שבחטאתחלהקדושה.

אפשרלהקריבםלאחרהלילהשקידשם,משוםשנפסליןבלינה.וכדברירב

ג(מתני' ,רבי שמעון וכו' .כתב רש"י ביומא )סב (.ד"ה שאין ,דרבי שמעון

אדאבראהבהבסמוך,ולפיזהרבאדאאתילפרשכוונתדברירבפפא.

הוא תנא קמא דמתניתין ,ועתה מבאר את דבריו ברישא .אבל המאירי

כז(גמ',לבדמנדריכםוכו'לימדעלנדריםונדבותשקרביןבחולושלמועד.

בקידושין )ג (.כתב ,דרבי שמעון פליג אתנא קמא ,וסבר דבהלכה למשה

הקשההשיטהמקובצת )אותיא(,אמאיבעינןלכךריבוימיוחד,האמבואר

מסיני נמסר ,שהיא נאמרה רק בגונא שיכולים להימצא כל חמשת מיני

בביצה )יט ,(:דשרי להקריב קרבנות בחול המועד מקל וחומר ,מהא דשרי

חטאות המתות ,אבל לתנא קמא נמסר מסיני שההלכה נאמרה ביחיד ולא

ללקטעצים.ותירץ,דעיקרקראאתילאסורהקרבתנדריםונדבותביוםטוב,

בציבור ,וביחיד נאמרה אפילו במקום שלא יכולים להמצא כל חמשת מיני

ואף דילפינן ליה בביצה )יט (.מ"לכם" ,ילפינן הכא דאף קרבן יולדת ונזיר

חטאותהמתות.

שהגיע זמנם ביום טוב ,ואינם יכולים לאחרם לאחר יום טוב משום דאיכא

ד(מתני',שם.כתבותוס'בזבחים)קיב(.ד"הבשעיר,דשעירנשיאשהואזכר

עשה ד"והבאתם שמה" ,אסור להקריב ביום טוב .עוד תירץ ,דילפינן מהאי

ואין ולד חטאת שייך בו ,אינו מת אף אם נתכפר הנשיא באחר ,וכן אין

קרא דאיכא מצוה להביא נדרים ונדבות בחול המועד ,כדי שיאכל הרבה

תמורתחטאתומתה .וברא"שבקינים )פ"במ"ה(כתב,דבחטאתהעוףשאין

בשר וישמח ברגל .ובהגהות בן אריה תירץ ,דסוגיא דביצה איירא בקרבן

שייךבהתמורהכמבוארלעיל)יג,(.אףשארדיניחטאותהמתותלאנאמרו

שישבואכילהלבעליםוהויצורךהמועד,אבלבסוגייןאיירינןבעולה,דאין

בה .אבל הרמב"ם )פ"ד מפסוליהמוקדשין ה"א( כתב ,דדוקא חטאת ציבור

בו אכילה לבעלים ,וילפינן מקרא דשרי בהקרבה .וכן כתב הטורי אבן

או שותפין נתמעטו ,משום שהם סוג בעלים דלא שייך בו חמשת מיני

בחגיגה )יח ,(.והוכיח מהא ,דאיסור מלאכה בחול המועד מדאורייתא ,ולא

חטאותהמתות,אבלשעירנשיאוחטאתהעוףששייךבבעליהםחמשתמיני

כהרמב"ם)פ"זמיוםטובה"א(.

חטאותהמתות,נוהגיםבהםדיניחטאותהמתות.

כח(גמ' ,הא אינו מדבר אלא בעולת יולדת ועולת מצורע .הקשה העולת

ה(מתני' ,ועיברה שנתה .כתבו תוס' ביומא )סה (:ד"ה משום ,דדין חטאת

שלמה ,אמאיבעוריבוימיוחד,האלאגריעימנדריםונדבותדקרביםבחול

שעיברהשנתהלמיתה,הוידוקאבכשבהושעירהשמחויביםלהביאםבתוך

המועד .ותירץ ,דנדרים ונדבות חמירי ,דמלבד האיסור של "בל תאחר" יש

שנתם,אבלפרשאפשרלהביאואףבןשלשאםעברשנתואיןבודיןמיתה.

בהםאיסורשל"בליחל"ככלנדרים,כמבוארבנדרים)ד.(.

ו(גמ',יכוליביאשתיהןתלמודלומריביאנהוכו'.הקשההקדשידוד,היאך

כט(גמ',שם.הקשההמלאכתחושב,אמאילאנקטההגמ'זבוזבהדמביאים

סלקא דעתין שיביא שניהם ,הא איכא הלכה למשה מסיני לקמן )כא(:

תור או בן יונה ,והוי חובה .ותירץ ,דהיה נשמע לגמ' ד"עולותיכם" דקרא

שתמות.ואמאיבעינןקראללמדשאיןמקריביןאתשניהם.ותירץ,דסלקא

סתמא ,מיירי בבהמה ,ואף דמצורע ויולדת מביאים בדלות עופות ,מכל

דעתין דההלכה נאמרה דוקא בנמצאת החטאת האבודה לאחר שנתכפר

מקוםעיקרןבבהמה.

בשניה,אבלבנמצאתקודםשנתכפרבשניהויכולהיהלהקריבאיזושירצה

ל(גמ',מקץארבעיםשנהששאלולהםמלך.כתברש"יבנזיר)ה(.ד"הלקץ,

לאיחולדיןמיתה.

דאבשלום סבר שהגיע קץ מלכות דוד ,דידע שדוד צריך למלוך על ישראל

ז(גמ' ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז ,אמאי בעינן קרא למילף שלא יקריב

ארבעיםשנה,וטעהוהתחיללחשבאתהחשבוןמהשנהששאלולהםמלך.

שניהם ,הא מיד כשהקריב את הראשונה נתכפר חטאו ,ואינו יכול להקריב

אבל תוס' )שם( ד"ה הני כתבו ,דתלינן מרידת אבשלום בארבעים שנה

שניה ,דהא אין חטאת באה נדבה .ותירץ ,לפי מה שכתבו תוס' בזבחים

ששאלו להם מלך ,משום דתלה מרידת אבשלום במרידת כלל ישראל

)קיב (.ד"ה אלא ,דבשחט ב' חטאות יחדיו חשיב כגוף אחד ואין דין חטאת

במלכושלעולם.וכןכתבהשיטהמקובצת)אותכא(.

מתה,ואםכןלוליקראאיכאלמימר,דב'החטאותנחשבותכחטאתאחת



ויקרבו .עוד תירץ ,דמבואר ברמב"ם )פ"ג משגגות ה"ג( דאם הפריש חטאת

דףטוע"א

עלהחלבועברוהקריבהעלהדםפסולה,אבלבהפרישהעלהחלבשאכל

א(תוס' ד"ה ושלשים וכו' ,בתוה"ד ,פירוש באותה שנה שמשחו שמואל

אתמול והקריבה על החלב שאכל היום ,כשרה בדיעבד ,ואם כן לולי קרא

אותהשנהלאהיהשלימהלשאולשמקצתההיהשמואלנגידעלישראל.

איכא למימר דיכול להקריב את החטאת הנותרת על אכילת חלב אחר,

וכן כתב השיטה מקובצת )אות יג( .אבל רש"י בזבחים )קיח (:ד"ה הכי

קמשמע לן קרא דאסור להקריבה ואם הקריבה ליכא כפרה ,והא דכתב

גרסינן,כתב,דבשנההראשונהשמלךשאול,הלךאחרעצתשמואל,ולכך

הרמב"ם שבהקריבה כיפר ,היינו משום דאכתי לא נתכפר מאכילת החלב

נחשבת לשנה שבה מלכו יחד ,אבל לאחר שחטא ולא הרג את אגג מלך

שלמענה הפריש חטאת זו ,ולא הוי חטאת שכיפרו בעליה .ובחזון איש

עמלק,חדלשמואלמלייעץלוומלךלבדו.

בבכורות )סימן יח אות יז( כתב ,דסלקא דעתין דכיון דהקדיש את החטאת

ב(רש"י ד"ה אמר וכו' ,בתוה"ד ,דהא לא משכחת להו בקרבנות צבור ולד

השניה לצורך כיון דאבדה הראשונה ,אפשר להקריב את שניהם ,אף דאין

חטאת דאין נקבה בציבור .הקשה בחידושי הגרי"ז ,הא בגוונא שהציבור

חטאתבאהנדבה.
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ח(רש"יד"האבודהוכו',בתוה"ד,דלאגמירידמתהלרבייהודהאלאהיכא

שזכובחטאת,והויחטאתשמתובעליה.

דנמצאת לאחר שנתכפרו הבעלים וכו' .הקשה המלאכת חושב ,אמאי לא

יד(גמ' ,אלא כבשים כנגד מי .השיטה מקובצת )באות ט'( והגהות הב"ח

אמרינןבאבודהבשעתהפרשהשתצאלחולין,האעלדעתכןלאהקדישו

)אותד'(הגיהו,דקושייתהגמ'אףעלהתשעיםוששהאילים.אבלבהגהות

הבעליםאתהבהמה,וכןמבוארבבבאקמא )קי(:דחמשחטאותמתותאף

הגר"א )אות א'( כתב ,דמאילים לא קשה ,כיון דאיכא למימר ששנים עשר

דעל דעת שימותו לא הקדישו הבעלים את הבהמה ,משום דאיכא הלכה

השבטים הקריבום נדבה ,שמונה אילים לכל שבט ,אבל שבעים ושבעה

למשהמסיני,אבלבאבודהבשעתהפרשהליכאהלכהלמשהמסיני.ותירץ,

כבשים ,אינו מספר המכוון כנגד שנים עשר שבטים .ובחידושי הגרי"ז

דהוידברשאינושכיחשהבהמהתאבדאחרההפרשהותמצאלפניהכפרה,

הקשה,היאךשייךנדבהלשבט,דאףדמצינונדבתציבורהיינולציבור,אבל

ואיןדעתהבעליםדבהאיגונאלאתהיהקדושה.

היאךיקבענהלשבט.וכתב,דאוליהויבגדרבהמתהשותפין.
טו(גמ' ,הוראת שעה היתה .כתבו התוס' בהוריות )ו (.ד"ה הוראת ,דלהאי

דףטוע"ב

שנוייאמיושבתאףהקושיאהראשונה,היאךהקריבוחטאתשמתובעליה.

ט(תוס' ד"ה על וכו' ,ואתיא כמ"ד דאית ליה ציבור בעבודה זרה כל שבט

וכתבבחידושיהגרי"ז,דרש"י)שם(בד"ההוראתפליג,וסברדההוראתשעה

ושבט מייתו וכו' .הקשה בהגהות הב"ח )אות י'( ,דמבואר בהוריות )ה :ו(.

היתה לענין מה שהקריבו במזיד .והעולת שלמה הקשה על שיטת התוס',

דשמואלמצילמסברשהביתדיןמביאיםפראחדושעיראחדולאהציבור,

אמאילאנקטההגמ'לשון"אלאאמררבייוחנןוכו'".וכתב,דלאנקטהלה,

ומייריכשחטאוהציבורשניםעשרפעמיםולכךמחויביםבשניםעשרפרים.

משוםשהאמתשאיןציבורמתיםוכדאיתאלקמן)טז(.

ותירץ החשק שלמה ,דתוס' דקדקו דמהא דהקשתה הגמ' ארבי יהודה

טז(גמ' ,ודגמירן להו הוו גמירי כמשה רבינו .פירש המהרש"א )בחידושי

מהברייתא ,משמע דסברה דהברייתא כרבי יהודה ,דסבירא ליה דציבור

אגדות(,דהיינושהיולמדיןתורהכמשהלהביןדברמתוךדבר.

שחטאובעבודהזרה,כלשבטושבטמחויבבפר.

יז(גמ',והאתניאמשמתמשהאםרבומטמאיןטמאואםרבוטהוריןטיהרו

י(תוס' ד"ה קא וכו' ,בסוה"ד ,ויש לומר דלא דמי דמתניתין פשיטא ליה

ליבא דאימעיט מיגמר הוו גמירי להו כמשה רבינו .פירש רש"י ד"ה ליבא

דחטאתשמתובעליהליתאבציבורוכו'.ביארהחקנתן,דרבישמעוןמיירי

דאימעוט ,הלב נתמעט ולא היו יודעין להחזיר אותן ששכחו מתוך פלפול

במתניתיןבגוונאדמתוכלהציבור,וסוברדכשםדאףרבייהודהמודהדלא

הלכההיאך)הלכה(,והיוחלוקיןבהןוהלכואחרהמרובין].דהיינודבקושיא

שייך שימותו כל הציבור ,הכי נמי חטאת שכפרו בעלים ושעברה שנתה

הבינההגמ'דאזליבתררוב,באותןהלכותשלאשכחו,ואיהווילפיכמשה

ליכאבחטאתציבור.אבלבשעיריםדעוליבבלמסתמאלאמתוכלהציבור,

לאהווילהולחלוקולקבועהלכהעלפירוב,ותירצהדאזילאאותןשלושת

ולרבי שמעון הסובר דדין מתה שייך דוקא כשנמצא בכל חמשת סוגי

אלפים הלכות[ וכתב המהרש"א )בחידושי אגדות( דקשה קצת ,אמאי

החטאת ,אף חטאת שמתו רוב בעליה לא תמות ,אבל רבי יהודה הסובר

הוצרכולמימרנמידליבםנתמעט,האסגילהלגמ'למימרדהברייתאשרבו

דאף בחטאת דלא שייכי בה כל חמשת סוגי החטאות נאמרה ההלכה

המטהריםאורבוהמטמאיםאייראבאותןשלשתאלפיםהלכות,וכתבדיש

שתמותבגוונאדשייכי,אףחטאתציבורשמתורובבעליהתמות].ולכאורה

ליישב.ועייןבאותהבאה.

ישלבארעוד,דהדמיוןלחטאתשכפרובעליההוא,משוםדמצינוהכאדיש

יח(]גמ' שם .עיין באות הקודמת ,ולכאורה נראה לבאר ,שהיה לגמ' קשה

כפרהעלהמתים,אףבמצבשחלקחייםוחלקמתים,ואםכןתועילבחטאת

לגמ' דלכאורה אי אותן הלכות שלא נשתכחו גמירי להו כמשה הרי חזינן

הציבוראףחטאתשכפרובעליה[.

דהיהכחפלפולםרבלהביןדברמתוךדבר,ואםכןהיאךלאיכלולהחזיר

יא(גמ' ,תחת אבותיך יהיו בניך .הקשה הבאר שבע בהוריות )ו ,(.דמבואר

לאותן הלכות שנשתכחו ,ותירצה הגמ' שהוא משום שנתמעט הלב ,וענין

בבבאבתרא)קנט(.דהאיקראלברכהבעלמאנאמרולאילפינןמיניהלענין

מיעוטהלבעייןלקמןטז.אותי'[.

דינא.ותירץבמלאכתחושב,דרבפפאיסבורהכאכסלקאדעתיאדגמ'שם

יט(גמ' ,ליסטים מזויין וכו' .כתב השיטה מקובצת בבא קמא )פ (.בשם

דילפינןליהלעניןדינא.עודכתב,דכלהנידוןשםהואלעניןנכדהיורשאת

הרשב"א ,דהחסיד סבר כדעת רבי שמעון בן גמליאל התם ,דאם קושרה

זקינו שלא על ידי אביו ,אבל פשיטא דברא כרעא דאבוה ,ומביא כמה

למיטהשרי.

מקורות,עייןשם.

כ(גמ' ,שם .כתב המאירי בבא קמא )פ (.דאף שבמקום פיקוח נפש שרי

יב(רש"יד"ההיינוטעמאוכו',שאיןדיןחטאתשמתובעליהבציבור.אבל

להירפאבאיסורים,כאןהיהמקוםלהחמיר,כיוןדהאיסורלגדלבהמהדקה

הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ב מ"ב( כתב ,דאי אפשר שימות ציבור ,כיון

נתקןמחמתהפסדאחרים.אבלהמהרש"א )שם(כתב,דמייריכשאיןפיקוח

דמבוארבבבאבתרא )קטו(:ששבטאינובטלוכלשכןכללישראל,ולכךאף

נפשאלאהויחולהשאיןבוסכנה.ובשו"תאבנינזר)חושןמשפטסימןקצג(

אם הציבור שנתחייבו מתו ,אלו שנולדו אחריהם עומדים תחתיהם

כתב,דהיהלחסידלהחמירעלעצמומשוםדבריהרמב"ןעלהתורה )ויקרא

ומתחייביםבחובתהציבורשמתו.

פכ"ופי"א(,שהצדיקאיןלולהזדקקלרופאכלל,אלאלתלותבטחונובה'.

יג(בא"ד,ואףעלגבדאיכאלמימרדלמאמתומרייהודהנךזוזיקצתמאותן

ובחזון יחזקאל )תוספתא בבא קמא פ"ח אות ד'( כתב ,דחשיב עוון משום

שהביאו השקלים מתו קודם הרגלים .כתב בשו"ת עונג יום טוב )סימן לד(,

דהיהלואפשרותלגורבמדבריהודהשאינורחוקמירושלים,ואיןשםשדות

דכוונתרש"ילאפוקימאלושמתוקודםקנייתהשעירים,דמידשמתואבדו

ומותרלגדלשםבהמהדקה.

זכותםוחלקםשייךלציבור,ודוקאאלושמתולאחרקנייתהשעיריםחשיב

כא(גמ',ישבוובדקוולאמצאובועוןוכו' .הקשההקובץשעורים )חלקא
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בבאקמאאותפט(,מניןידעושהחסידלאעברעבירותבסתראובהרהור,

)בחידושי אגדות( ,דמה שהשיב יהושע "לא בשמים היא" ,ומה שהשיב

ועוד,אמאיהיהלהםצורךלשבתולבדוקאתחטאיו.ותירץ,דאוליידעוכן

שמואל "אלה המצוות" .תשובה אחת היא ,דמשמת משה לא ניתן לשום

עלפירוחהקודש,והיהלהםצורךלבדוקאתחטאיומשוםדהמבקרחולה

נביאלחדשדברמןהשמים,אלאשנתנההתורהלחכמיםלטמאאולטהר

צריך לעוררו לשוב בתשובה .אמנם השיטה מקובצת )אות יז( גרס ,דבדקו

על פי הרוב ,והטעם דיהושע לא השיב "אלה המצוות" משום דכבר שמען

לאחר שמת .וכן כתוב בתוספתא בבא קמא )פ"ח אות ד'( .וכתב החזון

מפי משה אלא ששכחן ,ואילו היה מחזירם לא היה נראה שמחדש ,ולכך

יחזקאל)שם(,דבדקומעשיולידעאצלמילקוברוואיךלהספידו.

אמר להם קרא ד"לא בשמים" ,דבכל ענין לא נתנה תורה להכריע על פי

כב(גמ',וקייימאלןכלהיכאוכו' .הקשההטלתורה,האהיהלאותוחסיד

נביא,אבלבזמןשמואלכברנשתכחוההלכותלגמריוחשיבדברחדש].כן

עווןגידולבהמהדקהבארץישראל.ותירץ,דמהדאמרינןדמימותמשהעד

ביאר הנאום יהודה דבריו ,ועיין שם מאי דתירץ מדיליה[ .ובצאן קדשים

שמת יוסף בן יועזר איש צרידה לא היה בהם שום דופי ,היינו בעת שהיו

תירץ ,דיהושע ופינחס השיבו שאין לשאול הלכות הנשכחות באורים

פרנסים עלהציבור ,וכןהוי באותו חסיד .ודקדק כן בלשון רש"יד"ה דופי.

ותומים ]ועיין באות הקודמת ובאות הבאה[ דיני איסור והיתר ,כמבואר

ובמצפהשמואל )תוספתאבבאקמאפ"חאותד'(כתב,דכיוןדמדינאהיה

ברש"יבעירובין)מה(.בד"ההרי,משוםשלאבשמיםהיא.ושמואלואלעזר

מותרלולגדלמשוםחולי,לאחשיבדופי,אףשהיהלולהחמירעלעצמו

הוסיפולבארוהשיבו],ועייןאותז[,דאףאםישבהלכותאלועניניציבור,

משוםשהיאדםחשובואיכאחילולה'.

ומבואר ביומא )עא (:דצרכי ציבור שואלים באורים ותומים ,הכא הוי דבר
חדש ואין נביא רשאי לחדש דבר .אמנם בחידושי הגרי"ז כתב ,דתשובת

דףטזע"א

שמואלויהושעשנידבריםנפרדיםהם,דמתחילהשאלוליהושעשיחזיראת

א(רש"י ד"ה דופי של סמיכה ,דעד יוסף בן יועזר לא נחלקו בסמיכה ולא

ההלכות שנאמרו למשה בנבואה ,ואמר להם "לא בשמים היא" ,אבל הא

בשוםדברוכו'.בהגהותהגר"א תמה,האאמרינןלעיל )טו,(:דפליגימשמת

דאיןהנביארשאילחדשדברלאשייךבזה,דהאלאשאלועלהלכהחדשה

משהואםרבוהמטמאיםטמאוואםרבוהמטהריםטיהרו.ותירץ,דבכלמה

אלאעלמהשכברניתןלמשה,אבלכשאמרולשמואל"שאל"היינוהלכה

שנחלקו עד המחלוקת לענין סמיכה היו באים לידי הסכמה ,שהמיעוט היו

חדשה ,ועלה קאמר להם שאין הנביא רשאי לחדש ולהוסיף על התורה.

מסכימיןלדבריהמרובין,ובמחלוקתדסמיכהנשארהמחלוקתולאבאולידי

ועייןעודבעיוןיעקב,וחידושיחתםסופרהוריות)ו(.ובעבודהברורה.

הסכמה,והואהדופי.ועייןבירושלמי)חגיגהפ"בה"ב(,דבראשונהלאהיתה

ה(גמ' ,אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה .הקשה הצאן

מחלוקתאלאעלהסמיכהבלבד,ותמהוהתוס'בחגיגה)טז(.ד"היוסי,דהרי

קדשים,מהאדאיתאביומא )פ(.גבישיעוריןשלעונשיןדביתדינושליעבץ

נחלקו כבר בימי שאול על מלוה ופרוטה )סנהדרין יט ,(.וכתבו ,דשמא כיון

תיקנום,ופריךוהאכתיבאלההמצותשאיןנביארשאילחדשדברמעתה,

דשאול ובית דינו סברי דעתו אמלוה ולא היה אדם חולק עליו אלא לפי

ומשני אלא שכחום וחזרו ויסדום .משמע דהלכות שנשתכחו אפשר לחזור

סברת דוד ,לא מיתקרי מחלוקת .ובאור הישר כתב ,דלדברי הגר"א שפיר

וליסדם ולא שייך דינא דאין נביא רשאי לחדש דבר .ותירץ] ,עיין באות

אפשר למימר ,דאף אלו שחלקו על שאול לאחר מיכן הסכימו לדעתו.

הקודמת[,דהאדהכאדאיאפשרלחדש,היינודווקאעלידיאוריםותומים,

והמלאכת חושב תירץ קושית התוס' ,דאותה פלוגתא באומדנא בדעת

דאיאפשרלבררעלידםשוםדינים,ונכללבואלההמצוותשאיןנביארשאי

האשה היא ואינו דומה כל כך למחלוקת בסמיכה ,והלכך אינו דופי .ועל

לחדש לשאול באורים ותומים ספיקא דדינא .ובחידושי הגרי"ז כתב ,דהא

קושיית הגר"א תירץ העולת שלמה ,דמה שנחלקו משמת משה אינו אלא

דשכחום וחזרו ויסדום אפשר לפרש ,דייסדום על ידי המידות שהתורה

בהלכותשנשכחו,אבלההלכותשלאנשכחולאנחלקובהם,אבלמסוףימי

נדרשת בהם ,ומדין בית דין ולא בתורת נבואה .אולם הקשה מרש"י סוכה

יוסיבןיועזרהחלולחלוקגםבהלכותשלאנשכחומהםכגוןסמיכה.ועיין

)מד,(.עייןבאותהבאה.

עודבתמורתתודה)לעילטו.(:

ו(גמ',שם .הקשההערוךלנרסוכה )מד,(.מהאדמבוארהתםדערבהיסוד

ב(גמ',שלשתאלפיםהלכותנשתכחובימיאבלושלמשה .כתבהחקנתן,

הנביאיםהיא,והוידברשנשתכחוחזרוהנביאיםויסדום,ופירשרש"י )שם(

דנשתכחומשוםצערמיתתושלמשה.אבלהתמורתתודהכתב,דכיוןשלא

בד"ה ויסדום ,דחזרו ויסדום על פי הדיבור ,והא מבואר הכא דאף דבר

התאבלוכראויעלמשהרבינוגרםהחטאששכחואותןההלכות.

שנשכח אין להחזירו בנבואה .ותירץ ,דהאיסור הוי דוקא לשאול בנבואה,

ג(גמ' ,אמרו לו ליהושע שאל .כתב רבינו גרשום ,שביקשו שישאל ברוח

אבל אם נאמרה נבואה לנביא ,שרי לקבוע הלכה על פי נבואתו .והפני

הקודש .אבל בצאן קדשים כתב ,דביקשו שישאל באורים ותומים] .ועיין

יהושעבמגילה )ג,(.הוכיחמסוגיין,דאפילובדברשנשכחאיןהנביארשאי

יומא )כא (:דרוח הקודש ואורים ותומים שני ענינים נפרדים המה[ .וביאר

לחדש דבר ולא בשמים היא ,והא דאיתא "שכחום וחזרו ויסדום" ,היינו

בחידושי הגרי"ז ,דלא שייך רוח הקודש משום דדוקא משה רבינו היה

שהביאוראיותלדבריהם,וכגוונאדהחזירןעתניאלבןקנזבפלפולן.

במדריגה גבוהה שכל זמן שרצה התנבא ,כמבואר ברמב"ם )פ"ז מיסודי

ז(רש"י ד"ה נשתכחה ,אם מתה אם רועה והיא מאותם הלכות )יאפ"ש(

התורה ה"ו( ,אבל יהושע לא היה במדריגה זו ,והתנבא רק מה שקיבל

יהושע שאלו תחלה ואחריו שמואל ואחריו פנחס ואחריו אלעזר יאפ"ש

בנבואה .ובשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק כתב ,דאפשר שישראל ביקשו,

יהושע אלעזר פנחס שמואל יפל"ל יהושע פנחס אלעזר שמואל .תמה

שבשעהשתשרהעליהםרוחנבואהישאלומהקדושברוךהוא.

התמורת תורה ,היאך נשאל שמואל קודם פנחס ואלעזר הא קדמו להם

ד(גמ' ,אמר להם לא בשמים היא וכו' אלה המצוות .ביאר המהרש"א

בכמהדורות.ובהגהותהגר"א)הנוספות(,כתבדהגירסאהיא,ואחריואלעזר

ו
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ואחריו פינחס ואחריו שמואל ,ופנחס לא נשאל קודם אלעזר אביו ,אלא

]ועיין לעיל אות ח[ ,והיה לו לשאול את ספיקותיו את משה ,מה שאין כן

שהגמ'סידרהאתפינחסקודםשמואלעלפיהתשובותשהשיבו,דתחילה

שמואלואלעזרופנחסשהיואנוסים,דשכחההויאונס.ובמלבי"םעלהתורה

הובאהתשובת"לאבשמים",ואחרכך"אלההמצות",והואמהשנתןרש"י

)בהפטרהלוזאתהברכהפ"ג(כתב,דכיוןשנאמרבדברים )פי"אפכ"ד("כל

אחרכךסימןיפל"ללפיהתשובותשהשיבו.והתמורתתודהביאר,דכוונת

מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו כאשר דברתי אל משה",

רש"י שכך הסדר בדברי רב יהודה אמר שמואל ,ומשום ,דפנחס ואלעזר

ובהמשך )שם פכ"ב( נתלה הדבר בתנאי ,ד"כי אם שמור תשמרון את כל

נתבקשו ליישב ספיקות בהלכות ידועות ,כגון חטאת שמתו בעליה ,ודלא

המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה" ,ופירש רש"י )שם( ,שיש

כמו שנתבקשו יהושע ושמואל ,להחזיר את ההלכות שנשתכחו .ולפי זה

כאן אזהרה על שמירת התורה .חשבו כלל ישראל ,דעתה שנשתכחו

ביאר,האדקתנימימראדר'יצחקנפחאבתוךדברירביהודהאמרשמואל.

ההלכות תתבטל הבטחת כיבוש הארץ ורצו להרגו ,ואמר לו הקדוש ברוך

]וכןביארבדברירש"יהעולתשלמה[ .והוסיףלבאר,דאיןהשאלותדומות

הוא,שטורדןבמלחמה,כדישיראושההבטחהקיימת,והוסיףהקדושברוך

ולכך אין התשובות דומות .דהיינו ,דיהושע נתבקש שישאל למשה ,דכיון

הוא ואמר ליהושע הבטחת כיבוש הארץ מבלי להתנותה בתנאים .ועיין

שסמך ידו ומסר לו כוחו ,אולי יפרש לו מה ששכח ,והשיב" ,לא בשמים

בחידושי מרן רי"ז הלוי על התורה )פרשת בשלח( ,דביאר על פי דברי

היא".וגבישמואל"שאל",היינושישאלבכחהנבואה שיפרשולומהשמים

הרמב"ם )בהקדמהלידהחזקה(,דכתב,ואלעזרופנחסויהושעשלשתןקבלו

את הנשכחות ,דהיה מופלג בנבואה ,והשיב "אלה המצוות" שאין נביא

ממשה,וליהושעשהואתלמידושלמשהרבינומסרתורהשבעלפהוצוהו

רשאי לחדש .ופנחס נשאל ,משום שנתן לו משה ברית שלום ,והשיב "לא

עליה.דהיינו,שיהושענצטווהעלתורהשבעלפהומשוםהכיכשנשתכחו

בשמיםהיא".ואלעזרנשאלשישאלבאוריםותומים,והשיב"אלההמצוות"

מיהושעשלושמאותהלכותעמדוכלישראללהורגו.ובספרעבודהברורה

שאין נביא רשאי וכו' ,דחכמי הדור הם בלבד יכולים לפרש הספיקות כמו

הביא מספר שבחי ארץ ישראל )שבתוך ספר אורח מישור דף יא :מדפי

שהחזירעתניאלבןקנז.

הספר( ,שכתב שבאו להורגו מדין "כל השוכח דבר ממשנתו מעלה עליו

ח(רש"י ד"ה ונשתכחו ממנו ,מיהושע בעון שגרם להחליש דעתו של משה

הכתובכאילומתחייבבנפשווכו'"אבות)פ"גמ"ח(.

וכו'.אבל המהרש"א )בחידושיאגדות(כתב,דתששכחושליהושע,משום

יב(רש"י ד"ה כועס על אשתו ,מתוך יופיה .אבל תוס' בתענית )ד (.ד"ה

דנתגאהלומרדיודעהכל].ועייןבאותהבאה[.וביארהנתיבותהקודש,על

שלשהכתבו,שכועסמחמתצניעותה.

פי הגמ' בפסחים )סו" ,(:כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו

יג(גמ',החזירןעתניאלבןקנזמתוךפלפולו.הקשההחקנתן ,היאךאיאת

אםנביאהואנבואתומסתלקתממנו".

לעיל ,ששמואל לא ידע להחזיר את שלשת אלפים ההלכות ,הא שמואל

ט(בסוה"ד ,שנצטער משה על יהושע בעצמו שהיה גדול כמותו .הקשה

היה לאחר עתניאל בן קנז ,שהחזירם כבר בפלפולו .ותירץ ,שעתניאל לא

המלאכתחושב ,למהחלשהדעתועלשהיהגדולכמותו,ואיתאבסנהדרין

החזיר אלא את האלף ושבע מאות קלים וחמורים ודקדוקי סופרים ,אבל

)קה (:דבכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו] .ועוד דגבי סמיכת משה

שלשתאלפיההלכותשנשתכחובימיאבלושלמשהלאהחזיר,ועלאותן

ליהושע )במדבר פכ"ז כ"ג( כתיב "ויסמוך ידיו עליו" ופירש רש"י ,בעין יפה

ההלכות אמרו שישאל מן השמים .ולכך מבואר בברייתא לעיל )טו(:

יותר ויותר ממה שנצטווה .שהקב"ה אמר לו וסמכת את ידך והוא עשה

דבשלשתאלפיההלכותשנשתכחואםרבומטהריםטהור,ואםרבוטמאים

בשתיידיוועשאוככלימלאוגדושומלאוחכמתובעיןיפה,ואםכןמהשייך

טמא.ועיין באריכות במשמרהלוי.ובשיעוריהגרמ"דסאלאוויציקתירץ,על

שנתקנאבו[ובשיטהמקובצת )הנדפסמחדשאותכז(הגיהברש"י,שמשה

פי מה שכתב בחידושי מרן רי"ז הלוי )קונטרס יומא עמוד כו( ,שההלכות

הצטערעלכך,שיהושעהשתבחבעצמושהואגדולכמותו.ועייןבאמתחת

שהחזירן עתניאל היינו על ידי י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן ,שיכולים

בנימין.

לבוא בית דין אחר לחלוק ולומר שלא כך נאמרה ההלכה למשה מסיני,

י(]בסוה"ד ,שם .עיין באות הקודמת ,ולכאורה צריך עיון ,מה גאוה היה

ולכךאמרולשמואל"שאל",כדישההלכותאלויהיוקיימיםלעולםבתורת

במהשאמר,רביכלוםהנחתיךשעהאחתוהלכתילמקוםאחרוכו'האאלו

הלכה למשה מסיני ולא יוכלו לחלוק עליהם .ולפי זה דברי רבי אבהו קאי

דברי התורה עצמה .ולכאורה יש לבאר ,דלא היה כאן ענין גאוה ,אלא

נמיאדבריר'יצחקנפחאדחטאותהמתותשכחובימיאבלושלמשה,וזהו

שמעלתושליהושעהיהבמהשביטל"עצמו"לביתמדרשושלמשה,והיה

מהשלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה והחזירן עתניאל

מסדרהספסלין,ואדרבאבברייתאדסדרהמשנה)עירוביןנד(:לאמצינואת

בן קנז בפלפולו] .וכן מדויק מרש"י לקמן )עמוד ב'( ד"ה שתי שכחות וכו'

יהושע) ,ועיין נמי מה שהבאנו לקמן אות יא בשם הקדמת הרמב"ם ליד

קשיאלהולאותןשבימייהושעוכו',דהיינודרקקודםשהחזירןעתניאלבן

החזקה(אבלמעלתוהיתהבביטולעצמובשימושמשהבביתהמדרששהוא

קנזהוימספקאליהכיוןששכחו,אולםאחרישהחזירןעתניאלבןקנזשוב

כח קבלת התורה ,ועל כן "עצמו" היה חסרונו ,והוא הטעם שחלשה דעתו

לאהיהספק).ש.ב.[(.

שלמשה.ולכאורההיינונמיענין"מיעוטהלב"דלעיל )טו:אותיח(דהיינו

יד(גמ' ,שם .כתב התמורת תודה ,דעל ידי עיונו בתורה עמד על מילים

מיעוטהעצמיותוההתקרבותאלה'יתב"ששהואכחקניןתורהשבעלפה,

הפנויותלגזירהשוה,וכשאמרזאתלישראלנזכרובגזירותהשוותשנשתכחו

ועייןמדרשתנחומא)נחפ"ג(באריכות[.

מהם.

יא(גמ' ,ועמדו כל ישראל להרגו וכו' .כתב המהרש"א )בחידושי אגדות(,

טו(גמ',שם.כתבהמהרש"א)חידושיאגדות(,דדרשינןליההכי,משוםדמה

דדוקא את יהושע רצו להרוג משום שסברו שמה ששכח מחמת שנתגאה,

לולכלבולקריתספר,הרירקחברוןנתנהלולנחלהכמבוארביהושע)פט"ו

ז
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פי"ג( .ועוד ,דפרשה זו שנויה פעמיים) .יהושע פט"ו פט"ז ,ושופטים פ"א

רועהנאמרהיינוביחידולאבציבור.ותירץ,דמבוארבתוס'לעיל)טו(:בד"ה

פי"ב(,הלכךנדרשהלעניןהחזרתההלכות.

וקא קרבה ,דבחטאת ציבור שמתו בעלים לרבי שמעון קרבה ,והיינו משום

טז(רש"יד"היבקשממנומזונות,דהאיודאילאיצטרךוכו'.ובמהרש"אציין

דגם ההלכה של רועה לא נאמרה בציבור ,והא דמבואר ביומא דלא שייך

לדברי הגמ' בברכות )לה (:דמי שתורתו קבע ומלאכתו ארעי מלאכתו

להקריב החטאות ,היינו משום דנתכפרו באחרים[ .ועיין בעבודה ברורה

מתברכתמלמעלה.אמנםברבינוגרשום כתב,דטעןלהשנתןלהאדםגדול

דדייק מלשון תוס' דלגבי גזירת מיתה ילפינן חמישית מהד' .ועיין בעולת

שרזיעליוניםותחתוניםגלוייםלפניו,ואתמבקשתעודמזונות.

שלמהדהקשה,אמאיצריךלמילףהרועהמהמתות,האבלאוהכינמי,כיון

יז(]גמ' ,יעבץ שיעץ וריבץ תורה בישראל .לכאורה צריך ביאור ,דבדברי

דהטעם דמתה הרועה אינה אלא מספק שמא היא מהמתות ,ובציבור לא

הימים )א' פ"ד פ"ט( אמר קרא "ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי

גמירידמתה.וביארכוונתם,דאףרועהנמיליכאבציבורמדאורייתא,והא

בעצב") .י.א .(.ואפשר ,דדרשינן הכא הכי מטעם ,דאי סיבת שמו הוא ,כי

דכתבו דביחיד דוקא נגזר עליה מיתה וכו' ,כוונתם דבציבור ליכא מיתה

ילדתי בעצב ,היה צריך לקרותו "יעצב") ,עיין מצודת דוד שם( ,לכן מצאו

מדרבנןולארועהמדאורייתא.

מקוםלדרושבאופןשיתקייםהשםגםכסדראותיותיו.עודישלומר,דכיון

כא(רש"י ד"ה ארבעה ,בסוה"ד ,הלכך אי סלקא דעתיך בצבור נאמר להם

דלא כתיב" ,ויהי עתניאל" או "ויהי יהודה נכבד מאחיו ואמו קראה שמו

מימשכחת להובצבורהאלאמיתרמובצבוראלאשתיםמהםאלאודאי

יעבץ" ,אלא "ויהי יעבץ נכבד" ,מוכח שגם בלי השם שנתנה לו אמו נקרא

לאהויאלאביחיד.אבל הרמב"םבפירושהמשניות )פ"במ"ב(כתב,דדנים

יעבץ.ועייןנמיברכות)ז(:גביראובן,דחכמיםנתנוטעמיםנוספיםלשמו,אף

אפשר משאי אפשר ,וילפינן חטאת שכפרו בעליה ושעיברה שנתה משאר

שמבואר הטעם בקרא .ועיין בקול אליהו )אות לא( שבכל מקום נכתב

החטאות דנוהגות ביחיד ולא בציבור .וביאר בחידושי הגרי"ז ,דסבר דכיון

תחילה הסיבה ואחר כך השם,מה שאין כן גבי ראובן ,ומשוםהכי מוכרח

דההלכהשלחמשחטאותניתנהביחד,ילפינןאפשרמשאיאפשר,דחמש

דגםבלעדיהטעםד"כיראהה'בעניי"היהמהראוילקרותשמוראובן,עיין

חטאותנוהגותביחידולאבציבור.ועיין מהשהביאמתוס'במועדקטן )ד(.

שם.ואםכןהכינמיגבי"יעבץ"שהסיבהנזכרתאחרהשם).ש.ב.[(.

ד"האלא,שכתבוכהאיסבראז.

יח(גמ' ,בבנים ובבנות .כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דברכו שלא יהיה

כב(גמ' ,והעמידום על חמש .כתב המלאכת חושב ,דאחר שהעמידום על

להםהמקוםצר,כיוןשכברברכוקודםבפריהורביה.

חמש מיתתם מדין ודאי ולא מספק .תדע דמבואר בזבחים )ע (:דחטאת

יט(גמ',כיוצאבדבראתהאומרוכו'מישעשאועשירלזהעושהאותועני

המתה שנתערבה באלף כולם אסורות ,ואי דינה למיתה מספק אמאי

לזה עני לזה עושה אותו עשיר .הקשה בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק,

אסורות,האאיכאספקספיקאשמאאינהחטאתואףאיהויחטאתשמא

דבשלמאלרבינתןדפירשלעילדהחכםנעשהטיפשהיינומשוםשלארצה

אינהמהחטאותהמתות.

ללמד את התלמיד ,והתלמיד נעשה חכם על ידי שמסר נפשו וביקש את

כג(גמ' ,רבי נתן אומר אחת נתנה להן וכו' .הקשה החק נתן בשם מוהר"ר

החכמה ,אבל לרבי יהודה דמפרש לענין עני ועשיר ,בשלמא העשיר נענש

אפרים פישל ז"ל ,אמאי ולד חטאת אזיל למיתה ,הא רק באחת מחמשת

על מה שלא נתן לעני ,אבל משום מה זוכה העני בעשירות ,וכי משום

החטאות נאמר דין מיתה ,וילפינן לקמן )יח (.דכל דבחטאת מתה באשם

שביקשמהעשירמגיעלועשירות].ולכאורהנראהלבאר,שהואמדהכנגד

רועה ,ובאשם דהוי זכר ליכא ולד ,ומוכח דולד חטאת אינה מתה .ותירץ,

מדה לעשיר ,להוכיחו שמה שעשאו השם יתב"ש עשיר ,היה כדי שיתן

דההלכהדבאשםרועהמייריבמפרישנקבהלאשםדמבוארלקמן)יט(.דחל

משלולעניוכיוןשאינונותן,ניתןשלולעני[.

עליה קדושת הגוף ,ואף דכתבו התוס' לקמן )יח (.בד"ה ניתק ,דההלכה
דבאשם רועה לא נאמרה במפריש נקבה לאשם ,היינו דוקא לריש לקיש,

דףטזע"ב

אבללרבינתןמוכחמהכאדאףבמפרישנקבהלאשםרועה .וכןכתבהבית

כ(תוס' ד"ה וכי דנין וכו' ,בסוה"ד ,מיהו ילפינן אפשר משאי אפשר וכיון

מאיר.ובדברשאולכתב,דמהשאמרוכלשבחטאתמתהבאשםרועה,אינו

דנגמרו הארבעה למות ביחיד ולא בציבור וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א,

מוכרח דהוא לשון ההלכה למשה מסיני ,דיש לומר דהלכתא איגמר בכל

אמאי לא כתבו בפשיטותדלאשייך לגזור עלהאחת מיתה בציבור ,משום

הד'שבאשםשדינםלרעיה,ובגמ'נקטולישנאד"כלשבחטאתמתה"לפרש

דאיכא ספיקא שמא היא מארבעת החטאות המתות דדינם ביחיד ולא

עיקרהחידושבאשם,שלאנאמרהבוכללהלכהלמשהמסינילמיתה,אלא

בציבור ,ואף אי נימא דרועה ,פשיטא דשל הציבור רועה .ועיין ברש"ש

לרעיה.ועייןבתמורתתודה.

דתמה,מהאיכפתלןאיבציבורנאמרההרירבישמעוןאיתליהביומא)נ(.

כד(גמ' ,אחת נתנה להן והעמידוה על חמש .כתב הרמב"ם בספר המצות

דבציבור רועה .וכתב ,דלפי מה שכתבו תוס' לעיל )טו (:בד"ה וקא קרבה,

)שורש ב'( דכל מה שאינו מפורש בתורה אינו מדאורייתא אלא מדרבנן.

אתישפירבפשיטות].מבוארבדבריו,דכוונתתוס'לבארדילפינןלחמישית

וכתב בשו"ת הריב"ש )סימן קסג( ,דלדעת הרמב"ם בספק בהלכה למשה

מחטאות המתות ,דכמו מתות דינם ביחיד ,כך הרועה דינה ביחיד .ועל כן

מסיני אזלינן לקולא ככל ספיקא דרבנן .וכתב המלאכת חושב ,דאף לדעת

הקשה,דבדיןרועהאיןנפקאמינהביןיחידלציבור,דרבישמעוןגופיסבר

הרמב"ם הכא החמירו ,משום דכתב המרדכי ביבמות )פ"ד אות כא(,

ביומא )נ (.דפר ושעיר של יום הכיפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהם,

דספיקא דרבנן לקולא היינו דוקא בספק או מחלוקת ,אבל כשיש ספק מה

ירעו עד שיסתאבו ויפלו דמיהם לנדבה ,שאין חטאת ציבור מתה ,והיינו

אמרו הקדמונים ,אזלינן לחומרא .ועל כן הכא דמספקינן באיזו חטאת

משום ,דכל מותר חטאת דינה דרועה ,ואם כן מה שכתבו תוס' דחמישית

נאמרהההלכהלמשהמסיניאזלינןלחומרא.ועייןבשו"תבאריצחק )יורה

ח
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דאומר מותר בהקדש הוי הקדש טעות ואין הקדשו חל .ועוד ,דלא מצינו

כה(גמ' ,שם .הקשה החיי אריה ,אמאי לא אזלינן בתר רובא ,למתלי בכל

בשוםמקוםדאיכאמלקותבשוגג,ואףדהכאמבוארדגביתמורהלקיוגבי

אחתואחתדאינהמןהחטאותהמתות.

הקדשלאלקי,כוונתהגמ'דבתמורההבהמהקדושהוהגוזזאוהעובדבה

כו(]רש"י ד"ה שתי ,ובמקום אחר פירשה רבי וכו' .כתב בהגהות הגר"א,

במזידלוקה,אבלבהקדשאינהקדושהמשוםדהויהקדשטעותולכךאינה

דשני הפירושים פליגי בדעת רבי נתן .ולכאורה כוונתו ,דלפירוש הראשון

לוקהעליה.וכןכתבבשיטהמקובצת )אותא'(.והכסףמשנה )פ"אמאסורי

ילפינן דכל החמש נאמרו ביחיד ,מהא דיש מתוכם שלש שהם ודאי רק

מזבחה"ג(תירץקושיתהראב"ד,דהקדשטעותהוידוקאבאומרשורשחור

ביחיד ,וכל החמש נאמרו יחד .ולפירוש בתרא ,לא ילפינן האחת שמתה

שיצא מביתי ויצא לבן ,משום שנתכוין להקדיש גוף מסוים ויצא גוף אחר,

מהד' שרועות ,מצד שכולם נאמרו יחד ,דאף שהרועות ודאי נאמרו רק

אבל באומר מותר שהתכוין להקדיש גוף זה ,חשיב שוגג ולא טעות .ומה

ביחיד דכל הד' נאמרו יחד ,מכל מקום האחת שמתה היא הלכה בפני

שהקשהשלאמצינודלקיאשוגג,הכאגזרהכתובדלקיכמבוארברש"י.

עצמה ,וילפינן לה מבמה מצינו מהאחת שרועה שנאמרה רק ביחיד ,אף

ג(גמ',רישלקישורבייוחנןאמריוכו'.כתבהשיטהמקובצת)אותיב(,דלא

ששייכתבציבור,ודניןאפשרמאפשר,ומהשכתבהגר"אדפליגיבדעתרבי

פליגי אחזקיה ,או ארב ששת ורבי יוחנן ,אלא אוקמו למתני' באופן אחר,

נתןצריךביאור,דלכאורה,פליגיאףבדעתרישלקישדלפירושהא'ילפינן

ומר אמר חדא ומר אמר חדא .אבל הרמב"ם )פ"א מתמורה ה"ב( כתב,

כלהחמשמהדדי,ואםכןגםההלכהשלרעיהנאמרהרקביחיד,ולפירוש

דהלכה כרבי יוחנן וריש לקיש ,דדוקא בסבור לומר תמורת עולה ואמר

ב'רועהאףבציבורכמפורשברש"י[.

תמורתשלמיםהויתמורהולוקה,אבלבאומרמותר,אושאמראכנסלבית

כז(מתני',חומרבקדשיםמבתמורה .כתבבשו"תבאריצחק )יורהדעהסימן

זהואקדישואמירמדעתי,ונכנסוהמירשלאמדעתו,אףדהויתמורהאינו

כח ענף ו'( ,דמצא בשו"ת ושב הכהן )סימן יח( ,דאף דהקדש חל על ידי

לוקה .וכתב הכס"מ )שם( ,דדעת הרמב"ם דאמוראי דסוגיין פליגי לענין

מחשבהכמבוארבשבועות )כו,(:תמורהאינהחלהעלידימחשבה.משום

מלקות,דלרבייוחנןורישלקישאומרמותרחשיבכאנוס,כיוןשלאידעכלל

שאינה נדיבות לב כתרומה אלא איסור .וכתב הבאר יצחק ,דמהא דלא

מאיסורתמורה,ולאלקי ,אבל לעניןחלותהתמורה,לכו"ע חייל.ועייןשם

נקטה מתניתין חומרא בקדשים לענין מחשבה ,משמע דאיכא תמורה

שהקשהאמאיהשמיטהרמב"םגוונאדרבייוחנןבאומרתצאזוותיכנסזו.

במחשבה .ובאפיקי ים )חלק א סימן כד אות יג( כתב ,דאין זה חומרא

ד(גמ' ,כסבור לומר תמורת עולה .בהגהות הגר"א )אות ג( משמע שגרס,

בקדשים יותר מתמורה ,כיון דאף בקדשים אי הוי הקדש של עבירה ,כגון

דבקדשים אף בסבור לומר עולה ואמר שלמים אינו קדוש .אבל בשיטה

בעל מום לא יחול הקדש במחשבה ,ודינו שווה לתמורה .וכתב ,דמדברי

מקובצת )אותב'(מבואר ,דהגמ'לאאייראלעניןקדשיםבגוונאשלכסבור

השיטה מקובצת לעיל )ד :אות א( דשייך להקדים תרומה לביכורים אף

לומר עולה ואמר שלמים ,אלא דוקא בנתכוין להקדיש שחור והקדיש לבן.

במחשבה ,מוכח דסבר דאף באיסורים חלה מחשבה ,ועיין בשו"ת זרע

וביארבחידושיהגרי"ז,דגביהקדשברצהלומרעולהואמרשלמיםלאהוי

אברהם)סימןיאאותיט(.

"טעות" ,אלא חשיב "אין פיו וליבו שוים" ,וקרא ד"יהיה" אתי לרבויי שגם

כח(רש"י ד"ה ומקדישין אברין ועוברין ,ר' יהודה היא דדריש בהמה

בטעותחלהתמורה,ולאשאיןצורךשפיווליבויהיושוים,ולכךדוקאגבי

בבהמה .הקשה התוס' יו"ט ,אמאי הביא רש"י להאי דרשא ,הא מסקינן

תמורה בגוונא שהיתה לפניו בהמת קדשים והמיר בה ,והיה סבור שהיא

בחולין)סט,(:דעוברשפירמיקריבהמה,והטעםדלאחלהתמורהעלעוברין

עולה ,ולבסוף נתברר שהיא שלמים ,חלה התמורה ,אבל בהקדש הוצרכה

ואבריןמשוםדהוקשתמורהלמעשר,דמהמעשראינונוהגבעובריןואברין

הגמ' לשנות אוקימתא אחרינא ,כדי שיהיה הקדש טעות .והקשה ,דברש"י

אף תמורה] .ועיין בבעל המאור )שם כד :מדפי הרי"ף( ,ובחידושי הר"ן

בנזיר )לא(.ד"האמרליה,וברמב"ם )פ"אמתמורהה"ב(מבואר,דאףבאופן

)שם([ .ובברכת הזבח כתב ,דמה שכתב רש"י ד"בהמה בבהמה" קאי דוקא

שטעהביןבהמהזולזו,הויטעותוחלההתמורה,אףשאיןפיווליבושוים.

על אברין ולא על עוברין ,והא דלא חלה תמורה על עוברין לא ילפינן

ה(גמ',רבייוחנןאמרבאומרתצאזוותיכנסזו.הקשההרש"ש,אמאיחלה

מ"בהמהבבהמה".

התמורה,האלקמן )כו(:מבואר,דאםאמרזומחוללתעלזואיןזותמורה.
ותירץ העולת שלמה ,דכשאומר "תצא זו" אין בדבריו כלום ,כיון שאין

דףיזע"א

בהמתהקדשיוצאתלחוליןבלאמוםופדיון,וכשאומר"תכנסזו"הריהוא

א(גמ' ,אמר קרא יהיה קודש לרבות שוגג כמזיד .כתבו הרמב"ם בפירוש

ממיר ככל תמורה ,מה שאין כן באומר "זו מחוללת על זו" שאינו לשון

המשניות והרע"ב )פ"ד מ"ג( ,דלכולי עלמא "יהיה" מרבה שוגג כמזיד.

תמורה,אלאלשוןחילולבעלמא.

והקשה התוס' יו"ט )שם( ,דלעיל )יג (.מצינו דלרבי יהודה ילפינן מ"יהיה"

ו(תוס'ד"האכנסוכו',בסוה"ד,לכךנראהלפרשאכנסלביתזהוכו'כלומר

לרבותאתהולד.והביא,דהכסףמשנה )פ"אמתמורהה"ב(כתב,דאףדרבי

כשאכנס לבית זה תהיה בהמה זו תמורה מיד וכו' .וכן כתב הלחם משנה

יהודהפליג,הלכהכרבייוסי,משוםדפליגיאמוראיאליביה.ועוד,דאמרינן

)פ"א מתמורה ה"ב( בדעת הרמב"ם .אבל הראב"ד )שם( הקשה ,דמלשון

לעיל)שם(דרבנןסברידמרביםמ"יהיה"שוגגכמזיד,והלכהכרבים.

הגמר' לא משמע דלא אמר דבר בכניסתו .וכן הקשה השיטה מקובצת

ב(רש"יד"הגביתמורהלקי,דרביביהקראוכו'.וכןנקטוהתוס'ד"הגבי,

)בהשמטות אות יב( ,ולכך מפרש הראב"ד ,דמיירי דטעה ואמר כשאכנס

בגירסאראשונה,והרמב"ם )פ"אמתמורהה"ב(,ומשמעלהאיגירסא,דמכל

לביתמסויםתחולהתמורה,וטעהונכנסלביתאחר.

מקום ההקדש חל .אבל הראב"ד )שם ופ"א מאיסורי מזבח ה"ג( הקשה,

ז(גמ' ,אי אתה מוצא אלא בולדי קדשים .כתב השטמ"ק )אות יד( ,דאף

ט

æé óã äøåîú úëñî
á"òùúä øãà è
דטריפה ויוצא דופן שייכים בולד ,הגמ' העדיפה לפרשם באופן אחר ,ולא

קדושיםואינםמקדישים,וסברידחיילאקדושהכדעתהרשב"א,דהאמיירי

לדחוק להקים בולד קדשים .וביאר בחידושי הגרי"ז ,שהוא דוחק ,משום

בכלהפסולים.

דנצטרךלומרכרבייהודהדולדקדשיםעושהתמורה.אבלהראב"ד)בתורת

יג(גמ' ,צריכה מום קבוע לפדות עליו .כתב הרמב"ם )פ"ד מתמורה ה"ח(,

כהניםאחרימותו'הלכהז'(כתב,דבולדיוצאדופןליכאפסוללמאןדאמר

דולדשיצאדרךדופןטומטוםאנדרוגינוסכלאיםוטריפהיפדו.וכתבהלח"מ

ולדותקדשיםבמעיאמןהןקדושים,משוםדהמיעוטד"כייולד"פרטליוצא

)שם(,דמהאדלאהזכירדפדיונםמצריךמום,משמעדסוברדשרילפדותם

דופן,הוידוקאבבהמתחולין,ולאבקדשיםשכברנתקדשובמעיאמן.

אף בלא מום ,משום דאין לך מום גדול מהני פסולים .אבל רש"י ביבמות

ח(רש"י ד"ה אלא וכו' ,שקדשה אמן קודם שנתעברה דהשתא ממילא הן

)פד (.ד"ה כלאים כתב ,דטריפה לא חשיבא מום .וכן כתבו התוס' בזבחים

קדושיםדעוברירךאמווכו'.פירשהמקדשדוד)קונטרסמעניניקדשיםסימן

)קיד(.ד"הוקסבר אףלעניןשארהפסולים.ובמלבושייו"ט )יורהדעהסימן

ג' בענין בע"ח נדחין סק"ג( ,דקדושת ולדות קדשים היא משום "עובר ירך

כ'(כתבלהוכיחכןמסוגיין,דהאשמואלסוברבהוהאמינאדבטריפהבעינן

אמו" ,והכל מודים לענין קדושת אמו שהעובר ירך אמו .אבל בחידושי

מום קבוע כדי לפדות עליה ,ולא סגי בהא דהויא טריפה] .ואף למסקנא

הגרי"ז כתב ,דאין לפרש שחלות קדושת ולדות קדשים משום "ירך אמו",

דסובר דקדושה למות ,יש להוכיח מהא דכשמקדיש את הבהמה חלה

דהא למאן דאמר ולדות קדשים בהווייתן] ,דהיינו בשעת לידתן[ ,הם

הקדושה ,דלא חשיב בעל מום) .י.א .[(.ועיין במנח"ח )תמא,ב( שכתב

קדושים ,היאך מתקדשים הרי כבר אינם ירך אמם .אלא כוונת רש"י לומר

דבהמתקדשיםשנטרפהלאשייךבהפדיוןבלאמום,דטריפהלאהוימום

שמחמתשעוברירךאמוחלההקדושהאףעלטומטוםואדרוגינוס.עייןשם.

שבגלוי .וכן הוכיח בעבודה ברורה מחידושי רבנו חיים הלוי )פ"ג מהלכות

ט(גמ' ,ואליבא דרבי יהודה דאמר הולד עושה תמורה .כתב הרמב"ם )פ"א

איסורי מזבח ה"י( .אולם הגרע"א )יומא סג ,(:משמע דנקט בפשיטות

מתמורה הי"ז( ,דהממיר בטומטום ואנדרוגינוס אין הקדושה חלה עליהם.

שטריפה נפדית בלי מום ,שכתב לענין שעיר המשתלח שאם נטרף יכול

והקשההלחםמשנה )שם(,דמבוארבסוגייןדלאשייךטומטוםואנדרוגינוס

לחללועלאחר,ועייןשםברש"ששהקשהעליו,דלאמצינובש"סדקדשים

אלאבולדקדשיםואליבאדרבייהודה,והרמב"םפסק)פ"אמתמורההט"ו(,

יפדו על ידי טריפות בלי מום ,וכן מוכח מדברי שמואל הכא דמקדיש את

דולד קדשים אין עושה תמורה .ותירץ ,דהרמב"ם נקט לשון המשנה ,אף

הטריפה צריכה מום קבוע לפדות עליו .וכתב ,דכוונת הגרע"א ,דאי הוי

דלשיטתובלאוהכיאיןעושיםתמורה.

אמרינןשאיןהמוםפוסלבשעירהמשתלח,אםכןאיןדינוכקדושתמזבח,

י(רש"י ד"ה ואליבא וכו' ,בסוה"ד ,וטומטום ואנדרוגינוס קדשי אגב אמן

ואפשרלחללועלאחרגםבנטרפהבלאמום,אבללפיהאמתדהמוםפוסל

קודםיצירתם.וכןכתברש"ילקמן)כה (.ד"ההאתפסינהו.והקשובנתיבות

בשעירהמשתלחודינושקדושבקדושתמזבח,אינונפדהאלאעלידימום.

הקודש ,ובחידושי הגרי"ז לעיל )יא ,(.דבשלמא טומטום ואנדרוגינוס איכא

יד(גמ' ,הא היו מעיקרא וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א ,מהיכא מוכרח

למימרדקדמהקדושתםליצירתם,משוםדבתחילתיצירתהולדקודםשבא

דשמואלסברדעלטריפהחלהקדושתהגוף,דלמאסברדחלהקדושתדמים

מומם,דעדייןאיןניכרבולדזכרותונקבות,ולשייךבומציאותשלטומטום

וכמאן דאמר בפסחים )כט (.דאף קדשים דקדשי  בקדושת דמים אין פודין

אואנדרוגינוס,ומומםאינובאאלאבסוףגמריצירתם,ושייךלומרדתחול

להאכילםלכלבים.

קדושתםקודםלפסולם],וכןכתבוהתוס'לקמן)כד(:ד"הקסבר[,אבללענין

טו(גמ' ,ותניא אמר רבי מאיר וכי מאחר וכו' .הקשה האור שמח )פ"ד

כלאים כבר מתחילה הוי כלאים ,ואין אפשרות להקדישו .וכן כתב נמי

מתמורההי"ג(,אמאילאמקשינןממתניתיןגופאדקתני,דלאקדושיםולא

העולתשלמה )זבחיםקיד,(.אבלכתב,שהואהדיןלעניןכלאיםלפישאינו

מקדישים ולשמואל היינו דאין קדושים בתמורה ואין מקדישים בתמורה,

נפסלאלאבגמריצירתו.אמנםהמקדשדוד )קונטרסמעניניקדשיםסימןג'

ומוכחדתמורהאינהחלהעלטריפה.ותירץ,דרביאלעזרסברכרבישמעון

בענין בע"ח נדחין סק"ג( הוכיח בדעת הרמב"ם ,שטומטום ואדרוגינוס

לעיל )יג (.דמקיש תמורה למעשר ,ואם כן איכא למילף ממעשר ,דמבואר

מתקדשיםלאחרשנגמרהכברצורתםונעשוטומטוםואדרוגינוס.

בבכורות)כז(.דמעשראינוחלעלהטריפה,ודוקאהקדשחל.

יא(רש"יד"הפסולהגוף,וכלהניפסולהגוףהןבלאחסרוןכגוןניקבקרום
שלמוחוניקבההקיבהוכו'.וברש"שביארבאופןאחר,דטריפהפועלתחולי

דףיזע"ב

בכל הגוף ,למאן דאמר טריפה אינה חיה ,ואף למאן דאמר טריפה חיה,

טז(רש"י ד"ה אמר וכו' ,קסבר רבי אליעזר כל היכא דלא חזיא וכו' ואנא

מבוארבתוס' בחולין)קמ(.ד"הטריפות,דאינהחיהלזמןמרובה ,אבלמום

דאמריכרבנן.הקשהבחידושיהגרע"א ,מנאלןדרבנןדפליגיעלרביאלעזר

כלגופובריאואיןחסרוןאלאבאבראחד,והגמ'מקשהמשרועוקלוט,דכיון

סברי דשרי להקדיש טריפה בקדושת הגוף ,הא מבואר לעיל )בעמוד א'(,

דמוםעמםמתחילתברייתםחשיבפסולהגוף.

דרבי אלעזר מיירי בהקדיש בהמה ואחר כך נטרפה ,ואיכא למימר דרבנן

יב(גמ',אמרשמואלהמקדישאתהטריפהוכו'.כתבהרשב"אבנדה )מא,(.

פליגי עליה דוקא בכהאי גוונא וסברי ,דאם קודם הקדיש ואחר כך נטרפה

דדינאדשמואלהויאףבשארפסולים,ונקטטריפהלחידושא,דאףדאסורה

קדושתהגוףלאפקעה,אבלבהקדישטריפהלאתחולקדושתהגוף.

באכילה נתפסת הקדושה .אבל הריטב"א )שם( כתב ,דשמואל מיירי דוקא
בטריפה דיש לה שעת הכושר ,אבל שאר פסולים דפסולים כבר משעת

פרקאלוקדשים

הלידה ,לא מסתבר דיחול עליהם קדושת הגוף .ובחידושי הגרי"ז הוכיח



מהא דאמרינןלקמיה ,דרבנן פליגי ארבי אלעזר הסובר דפסוליםאלו אינם

יז(גמ',תנאדידןשמעיהוכו' .ביארהמלאכתחושב ,דהמקשןסברדהתנא

י

æé óã äøåîú úëñî
á"òùúä øãà è
דשנה"אףולדולדן"לאבעילאשמועינן"עדסוףהעולם",כיוןשאיןהבדל

רועה,דהאאףבאמואיכאשםעולה.ובמיםקדושים תירץ,דאיןכוונתבר

בין ולד שני לשלישי .ותירצה הגמ' ,דהתנא אתי לאפוקי מחששא דרבי

פדאדאףלר"א ולדבעלימומיןרועהואינוקרב,דפשיטאדמודהלשמואל

אלעזר שמא יגדל עדרים עדרים ,ולכך איכא חידושא שלא רק בולד ולדן

דהולדקרב,אלאכונתולומרדלדעתרבנןאיכאקדושהבולדורועה.

ליכאחששא,אלאאףעדסוףהעולםשמסבראישיותרמקוםלחשוש,לא

כג(בסוה"ד ,ונראה וכו' דאיכא שם עולה על אמו כלומר דקדושה קדושת

חיישינן.

הגוף וכו'.הקשההעולתשלמה,דהכאאיירינןבבעלימומיןשקדםהקדישן

יח(תוס' ד"ה לא מיבעיא וכו' ,בסוה"ד ,ובריש מסכת יבמות לא דייק כיון

למומן ,משום דבקדם מומן להקדישן אין ולדות ותמורות ,ואם כן פשיטא

דתנא צרותיהן וצרות צרותיהן וכו' .ובתוס' ביבמות )ב (.ד"ה עד תירצו,

דאיכאבהוקדושתהגוף.ותירץ,דכונתהתוס',דהמפרישנקבהלעולהחלה

דהכא כיון דלא חיישינן בולד שני שמא יגדל עדרים ,ממילא ידעינן דהוא

קדושתהגוף,ומשוםהכיאףהולדקרב,כיוןשבאמכחקדושתהגוף,אבל

הדיןעדסוףהעולם.אבלבצרותאיכאלמימרדצרותצרותיהןאיןפוטרים,

ולד בעלימומיןאינוקרב,דהאאילוהיהמקדישבעלמוםלאהיתהחלה

משום דערוה פוטרת צרתה ילפינן מ"לצרור" דמשמע ב' רישי"ן ולא יותר.

קדושתהגוף,ואםכןנמצאשהולדאתימכחקדושהשאינהקדושתהגוף.

ובחידושי הרמב"ן והרשב"א ביבמות )שם( תירצו ,דדרך התנא לשנות עד

ומכל מקום בעינן רעיה עד שיסתאב ,ואינו נמכר בלא מום ,דלקולא לא

סוף העולם ,והא דמקשינן בסוגיין אמאי שנה התנא עד סוף העולם ,היינו

אמרינן דיהני מום דאימיה .ובחידושי הגרי"ז כתב ,דהמפריש נקבה לעולה

משוםדישמשניותבמסכתיןשבהםהתנאלאשנההכי,והקשתההגמ'מאי

חלהקדושתהגוף,ורקחסרקדושההראויהלהקרבה,ולכךהולדיקרבכיון

שנאהנימהני.

שבא מכח קדושת הגוף ,אבל בבעלי מומין דיש פדיה ,חסר בעיקר קדושת

יט(גמ',והלאדיןהואומהתמורהוכו'.כתבהשפ"א ,דצריךלומרדפשיטא

הגוףוממילאהולדהבאמכוחם,רועה.

לגמ'מסבראדבולדותאיכאקדושהמשוםשהםגידוליהקדש,דאילאוהכי

כד(גמ' ,בר פדא אמר לרעיה ודברי הכל .כתב השיטה מקובצת )אות יד(,

מאי מקשינן דנילף קל וחומר מתמורה שקרבה על המזבח ,הא תמורה

דיש להסתפק אי כונת בר פדא דולד בעלי מומין רועה ,אבל תמורתם

קדושהמקראד"הואותמורתויהיהקודש"ואכתיבולדותמנאלןדקדושות.

קריבה .או דמיירי אף בתמורת בעלי מומין .והקשה ,דאי נימא דמיירי אף

כ(גמ' ,אנא כוליה קרא קאמינא .ביאר בהגהות הגר"א )בהשמטות( ,דרב

בתמורה,אמאיבעינןלהאקרא,האילפינןלעיל )ט(.מ"טובברע"דהממיר

ספראאתיבדרךהוכחה,דעלכרחךאיאפשרלדרושבאופןברור"זכר"על

בבעל מום חלה קדושה על התמורה ,ואם כן פשיטא דבעינן לכל הפחות

ולד"ונקבה"עלתמורה,דאםכןלמהליקרא"דנקבה",תיפוקליה"מזכר"

רועה.ובמלאכתחושב תירץ,דלוליהקראהויאמינאדאיכאקדושהלמות,

דמרבה ולד וכל שכן תמורה ,כדאיתא לעיל ,דולד הוי חידוש טפי ,דקרב

וכדאמרינןבבכורות )טז(.לעניןממירבבעלימומיןלאחרפדיונן,משוםדאי

שאינובכלהקדשים,ועלכרחךדאיאפשרלדרושבאופןברור"זכר"אולד,

אפשרלהקריבה,וכןאיןלפדותה,כיוןדאיןקדושתהגמורהלמתפספדיונה.

ו"נקבה" אתמורה ,ותירץ אביי ,דמאחר שיש ב' פסוקים ,מסתברא לאוקמי

והתוס'בבכורות)טז(.ד"המתמורה,נקטודתמורתבעלימומיןקרבה.

"אםזכר"אולד"ואםנקבה"אתמורה.ובשפתאמתהביאמהקרבןאהרןעל

כה(גמ' ,רבא אמר ליקרב ואליבא דרבי אלעזר .כתב החזון איש בבכורות

הספרא ,דרב ספרא מקשה ,דיותר מסתבר לרבות ולדות מ"נקבה" ,דהרי

)סימן יח אות ז'( ,דאף דלקמן )יח (:מבואר דסבירא ליה לרבא דרבנן פליגי

נקיבות יולדות .והשפת אמת ביאר ,דרב ספרא מקשה אמה שביארה

ארבי אלעזר דוקא במפריש נקבה לעולה ,אבל בולד תמורת עולה מודים,

הברייתאדאיכאלמילףולדמתמורהבקלוחומר,דנמצאדאיןהכרעמקרא

כיון דאתי מכח קדושה הראויה ליקרב ,ואם כן אף בתמורת בעלי מומין

אי קאי על ולדות או תמורה ,ואי לא כתב רחמנא אלא קרא ד"אם נקבה"

דהמירקודםנפילתהמום,יקרב הולדאפילולרבנן .והכאנקטרביאלעזר,

הוימרבינןולדותלחודא,משוםדהווגידוליהקדשוליכאקלוחומר.ותירץ

משוםדהוימראדהאישמעתתא.

אביי ,דאף אם בקרא היה נכתב רק קרא ד"אם נקבה" הוי מרבינן תמורות

כו(גמ',יכוליכניסנולביתהבחירהוימנעמהםמיםומזון.הקשהרבינופרץ

ולאולדות.

בנזיר )כה ,(.דאיכא למימר דכוונת הקרא "תשא ובאת" ,שימיתם במקומם

כא(גמ' ,ליקרב ואליבא דרבי אלעזר .כתב הרמב"ם )פ"ד מתמורה ה"ט(,

ואחר כך יעלם .ותירץ ,דאם ימיתם במקומם יטעו ויחשבו שאין בהם

דולד בעלי מומין הרי הוא כולד תמימים ויקרב כראוי לו .והקשה הלח"מ

קדושה ,ומותרים בגיזה ועבודה ואיכא מעילה ,לכך צוה הכתוב להעלותם

)שם( ,הא בסוגיין מבואר דדוקא לרבי אלעזר הולד קרב ,אבל לרבנן ירעה.

לבית הבחירה .וביאר לפי זה ,דדוקא לענין חטאת יש צד להלן דאפשר

והרמב"םפסק)פ"דמתמורהה"ה(לעניןמפרישנקבהלעולה,כרבנן.ותירץ,

להמיתהבמקומה,משוםדקדושתהחמורהדאתיאלכפרה,ולאיבואולזלזל

דצריך לומר דכוונת הגמ' דבעינן לקרא ד"אם" למילף דהולדות יקרבו ,אף

בה,מהשאיןכןבעולהושלמיםשאינםמכפריםוחיישידיזלזלובהם.

לרביאלעזרדסברדולדנקיבתעולהיקרב.והקשההשערהמלך )קרבןפסח

כז(גמ' ,רבי עקיבא אומר וכו' הרי הוא אומר אשם הוא וכו' .כתב רבינו

פ"דה"ד(,דאםכןאינומובןאמאיהוצרכורבפפאוברפדאלמימר"לרעיה

גרשום ,דלאחר שנתמעט אשם מהקרבה ,ילפינן מיניה לכל הקרבנות .אבל

ואליבא דדברי הכל" ,הא אף שמואל אוקי לדברי הכל .ובשפת אמת כתב,

רבינו פרץ בנזיר )כה (.כתב ,דלרבי עקיבא לא בעינן למעט מ"רק" אלא

שהרמב"םגרסבגמ'באחתהשיטות",ליקרבואליבאדדבריהכל".

אשם,אבללאשארקדשים.

כב(תוס'ד"הדאיכאוכו',בתוה"ד ,וקשהלפירושרש"ידאםכןדמהנישם

כח(תוס'ד"האיוכו',בתוה"ד,הואהדיןדהוהמצילמימרזכרהואולאובר

עולתהעוףדשייכאבאםוכו'.ביארהברכתהזבח,דתוס'מקשומשיטתבר

אולודי הוא כמו גבי עולה וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א ,הא דוקא בעולה

פדא,דלדברירש"יאיןסבראלומרשלדעתרביאלעזרולדעולהבעלמום

אמרינן דאי אפשר למעט ,משום דאין לו ולד ,ופשיטא דאין למעט תמורת
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עולה אלא קריבה ,אבל באשם איכא למימר דממעטינן תמורת אשם.

משום דתוס' בבבא קמא )עט (:ד"ה אין הוכיחו דלרעות אפילו בהמה גסה

וברש"ש נקט,דמהאדהגמ'מקשהלאחרמיכןמתמורתאשם,מוכחדהכא

אסור,והכאהאאייריבמרעייהו.

אכתילאהסיקהאדעתהלהקשותכן.

ז(מתני' ,רבי אליעזר אומר ולד שלמים לא יקרב שלמים .כתב בתוס'

כט(בא"ד ,ואם תאמר לפירוש רבינו תם וכו' .הקשה החק נתן ,מאי ימעט

הגרע"א על המשניות )פ"ג אות ד'( ,דמהא דרבי אליעזר נקט ולד שלמים

קרא ,הא דאינו קרב אשם ידעינן כבר מהלכה למשה מסיני ,ואי אתי

לחודא,משמעדבולדתמורהמודהדקריבה,משוםדלאשכיחאולאגזרינן.

לאשמועינןשאינוקרבעולה,אםכןהקראסתרלהלכהלמשהמסינידקרב

והקשההרש"ש,דלקמן)כ(:מבוארדולדתמורההויכולדולד,ולרבישמעון

עולה .ותירץ ,דקרא ימעט דלכתחילה אינו קרב עולה ,ומההלכה ילפינן

לקמיהבמתניתיןלכוליעלמאלאיקרב.ואםכןאיכאלמימרדרביאליעזר

דבדיעבדכשר.

נקט דוקא ולד שלמים ,לאשמועינן דאף ולד עצמו לא יקרב ,וכל שכן ולד
ולד,ולאמוכחדמודהרביאליעזרבולדתמורה].ועייןבאותהבאה[.

דףיחע"א

ח(מתני' ,ועל ולד ולד תמורה .כן גרס רש"י בד"ה לא .והקשה בחידושי

א(גמ',דאיעברומקריבקאיבעשה .הקשהבשו"תפרייצחק )חלקב'סימן

הגרע"א,דלקמן )כ(:מבוארדלרבישמעוןאףולדתמורהאינוקרב.ואמנם

לד( ,דמבואר בגיטין )כח (:דחמש חטאות המתות ששחטן בעזרה ,עובר

השיטהמקובצת)אותיא(גרס,ולדתמורה.

עליהם משום שוחט חולין בעזרה .ואם כן ,אמאי הכא בעינן קרא למילף

ט(רש"יד"הגזירה,איאמרתולדשלמיםישלותקנהאתילשהוייהלאם

לאיסור עשה ,הא איכא כבראיסור שחיטת חולין בעזרה,דהווי נמי איסור

עד שתלד ויגדל עדרים מן הולדות ואתו בהו לידי גיזה ועבודה .אבל

עשהכמבוארבקידושין)נז.(:ותירץ,דאיסורעשהדחוליןבעזרההיינודווקא

הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ג מא( ובעדויות )פ"ז מ"ו( ,כתב ,דעצם

בשחיטה ,אבל בשאר עבודות אינו עובר בעשה ,ובחטאות המתות ילפינן

השהיית נקבות השלמים כדי שתלדנה עדרים עדרים אסורה ,משום "בל

דאף בשאר עבודות איכא עשה .ועיין שם מה שהקשה בהמשך דבריו.

תאחר" .והתוס' יו"ט )פ"ג מ"א( הקשה מדוע נמנע רש"י לפרש כרמב"ם

ובמרומי שדה תירץ ,דאיסור עשה דהכא היינו דוקא באשם ,אבל בחמש

משום "בל תאחר" .וברש"ש תירץ ,דרבנן לא מבטלים מצוות משום חשש

חטאותביןכךישאיסורדחוליןשנשחטובעזרה.

שיבטלו את המצוה בשב ואל תעשה ,אלא דוקא באופן של קום ועשה.

ב(גמ' ,שם .כתב בשו"ת אחיעזר )ח"ב יו"ד סימן יג אות ב'( ,דאף דמבואר

וחששאדיגדלעדריםעדריםהוישבואלתעשה.

בחולין )פ,(:דהמקריבאחדמכלהפסוליםעוברבלאוד"לאירצה",המקריב

י(רש"יד"ההיכיקתני,בסוה"ד,אילאאישתכחןלהודרידאיןאדםנזכר

חטאות המתות אין עובר בלאו זה ,משום שאין קדושה בחטאות המתות,

שמשלמים באו וכו' .הקשה העולת שלמה ,דלקמיה בגמ' מבואר הטעם,

והוכיח כן מסוגיין דבעינן קרא למילף דאיכא איסור עשה להקריב חטאות

דהוי אקראי בעלמא .אמנם רבינו גרשום והשיטה מקובצת )אות יד( נקטו,

המתות.וכתב,דלפיזהתירוץהגמ'דאיכאאיסורעשה,הוידוקאבחטאות

דלהאילישנאלאגרסינןבדברירבה,הטעםדאקראיבעלמא.

ולא באשמות ,כיון דאשמות דינם ברעיה ויש בהם קדושה ,וא"כ פשיטא
דנאסרים משום "לא ירצה" ,ותירץ לפי זה קושיית התוס' ד"ה למה לי,

דףיחע"ב

שהקשו ,אמאי אין הגמ' מתרצת אליבא דרבי עקיבא ,ד"הוא" אתי לאסור

יא(גמ' ,לאיתויי ולד המעושרת .כתב הגר"א )בהשמטות( ,דהגמ' לעיל

אשמותבהקרבה,דבלאוהכיאשמותאסוריםבהקרבהמשום"לאירצה".

)בעמוד א'( לא מיעטה מ"רק קדשיך" ולד מעשר ,משום דהקרא איירי אף

ג(רש"י ד"ה אשם וכו' ,אם השלים לרועה .אבל רש"י בזבחים )קיב (:ד"ה

לענין תמורה ,ותמורת מעשר ממילא לא קרבה כמבואר לעיל )ה ,(:ומשום

כרבכתב,דהניתוקהואמהשנמלךבביתדין,ואומריםלושתרעה.והמפרש

הכילאאוקיבגמ'למילףמקראד"אםכשב"לחייבאתהמקריבולדחטאת

בנזיר)כה(:ד"הדאמר,כתבדהיינומהשאומרהגזבר"ינתקזהלרעיה".

באיסור עשה כדילפינן מ"רק קדשיך" ,כיון דהקרא מיירי בולדות ולא

ד(תוס' ד"ה אפילו ממרעייהו ,בתוה"ד ,ולא נהירא שהרי אסור היה

בתמורות,ועדיפאלןלמילףמ"רקקדשיך"ביןבולדותביןבתמורות.

בעבודה .כתב בהגהות הגר"א )אות ח'( ,דרש"י נשמר מקושיא זאת במה

יב(גמ',כליוםויוםעוברעליהםבבלתאחר.כתבהפנייהושעבברכות)כו,(.

שפירשדהכאמייריבשלאהקדישאתהבהמה,אלארקאמרשיעלהאותה

דמשמעות לשון הגמ' ,דהאיסור הוי בכל יום ויום ,ולא בכל שעה ושעה.

ויקדיש אותה ,וחידשה התורה דאף בהאי גונא  לא ימתין לה אלא יקחנה

אבלהערוךלנרבראשהשנה )ו(:כתב,דעוברעלהאיסורבכלשעהושעה,

מיד .והשפת אמת הקשה ,דמבואר ברש"י בביצה )יט (:ד"ה כי ,דאם לא

והאדנקטההגמ'לשון"יוםויום",משוםשיששעותשאיןעוברבהםב"בבל

הקדיש את הבהמה ,אינו חייב להעלותה .ועיין בר"ג דכתב ,דהכא מיירי

תאחר",כגוןשעותהלילהשאיאפשרלהקריבבהם.

בגונאדהבהמהעלתהמאליהעלהתבואהועלהמורג,ולכךליכאעבודה.

יג(גמ' ,מעצרת בעי מיכליה .הקשה השפת אמת ,דבבכורות )ח (:מבואר

ה(בא"ד,והרברבייצחקוכו',אפילוממקוםשמותרלרעותהולגדלהדהיינו

דעיבור פרה הוי תשעה חדשים ,ואם כן הפרה היתה מעוברת בסוכות,

בחוץ לארץ דאין מגדלין בהמה בארץ ישראל .הקשה המלאכת חושב ,הא

ואמאילאהקריבוהאז.וכתבלהוכיחמינה,דבמעוברתאיןחיובעשהשל

אףבארץישראלמותרלבהמהלרעותבחורשיןובמדברות,כמבוארבבבא

"ובאת שמה" ,משום דשרי להמתין עד שתלד כדי שיקריבו את הולד בפני

קמא)עט.(:ועייןבספריהגהכאריה.

עצמו.אמנםלהלכהנשארבצריךעיון.ובחשקשלמהתירץ,דמייריכשעדיין

ו(בא"ד ,דאין מגדלין בהמה בא"י .בגליון הגמ' מוגה ,דאין מגדלין בהמה

לאהקדישואתהפרהבסוכות.והביאשחכםאחדהקשהלו,דאםכןהויא

דקהבארץישראל.אולםהחייאריהכתב,דבדווקאלאכתבוהתוס'"דקה",

מעוברת ואחר כך נתקדשה שאף רבי אליעזר מודה שהולד קרב ,כיון
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דההקדשחלעלהעוברוהוישלמים.והיאךאמרינןבסמוךדעדותזואתיא

דבעלי חיים אינם נדחים והיינו סברת רבי אליעזר ,והיאך פסק כחכמים.

לאפוקימדרביאליעזר.ותירץ,דסוגייןאתיאליישבשיטתרבאדסביראליה

ותירץ ,דבמפריש נקבה לעולה לכולי עלמא בעלי חיים נדחים ,משום

לקמן)כה(:דההקדשחלעלהעובריםמכחהאםושיירואינומשוייר,ואםכן

דלעולםלאיהיוראוייםלהקרבה.

העוברהויכולדשלמים.עודתירץ,דמייריבהקדישואתהפרהלפניסוכות,

יט(מתני' ,וטעונין הפשט ונתוח וכליל לאישים .הקשה הרש"ש ,אמאי לא

ובאמצע סוכות שחטו את אמה ,ונמצא שיום אחד מתוך שמונת ימי החג

נקטה המשנה דטעונין סמיכה ונסכים ,כמתניתין לעיל )יז (:לענין תמורת

אסור היה להביא פרה זאת להקרבה ,וכתב הטורי אבן בראש השנה )ו(:

שלמים .ותירץ ,דהתנא נקט דוקא הדינים השייכים בעולה ואינם בשלמים,

]הובאבאותהבאה[,דחיובד"ובאתשמה",הוארקבמקוםשיכוללהקריב

אבלפשיטאדסמיכהונסכיםנוהגיםאףבעולה.

אתהקרבןבכלימיהחג.



יד(רש"יד"המעצרתוכו' ,דבשלמאבפסחלאאקרביהדאימורמחוסרזמן

דףיטע"א

הוה דנולד בפסח ועבר הרגל קודם שימלאו לו ז' ימים .כתב הטורי אבן

א(גמ',הואעצמויקרבכשלמים.כתבהשיטהמקובצתלקמן)כ.בהשמטות

בראש השנה )ו ,(:דמלשון מתניתין דקתני "ואכלנוה בפסח" משמע

אות ד'( ,דדינא דרבי אליעזר הוי בולד הנולד לאחר הפסח ,כיון שבשעה

דהקריבוה בערב פסח ,ואם כן בשביעי של פסח הולד אינו מחוסר זמן.

שנולדאיכאעלאמודיןשלמים.אבלבנולדקודםהפסחדאיכאעלאמודין

ומוכח מהכא ,דחיוב ההקרבה מדין "ובאת שמה" הוי דוקא אם יכול

פסח,איןעלהולדדיןשלמים.וביארלפיזה,אמאילרביאלעזרלקמן )יט(:

להקריבוכלימיהחג.

המפרישנקבהלאשםאיןבנהקרבעולה,אףשמותראשםקרבעולה,ואינו

טו(גמ',כגוןשהיהחולהבעצרת .כתבורש"יבראשהשנה )ו(:ד"ה שהיה

כולד נקבה לפסח דאתי משלמים דמותר הפסח שלמים ,משום דדוקא

חולה,ותוס')שם(ד"השהיה חולה,דהבהמההיתהחולה.אבלרבינוחננאל

במפריש נקבה לפסח דלאחר הפסח דינה להיות שלמים ,ולדה הנולד לה

)שם(כתב,שהבעליםהיוחולים.וכתבהפנייהושע )שם(,דלדינאאףרש"י

באותהשעההוישלמים,אבלבמפרישנקבהלאשםדאיןדינהלהיותעולה,

ותוס'מודולרבינוחננאל,אלאשלשוןהגמ'משמע,שהקרבןהיהחולה.

אףולדהאינוקרב.

טז(גמ' ,מנין שאיזו שירצה יקריב .כתב בשו"ת חכם צבי )סימן מה( ,דאף

ב(תוס' ד"ה והא הכא דליכא וכו' ,כאן נוכל להעמיד שפיר השתי לשונות

דלקמן )כד(.מבוארדלרבישמצוהלהקריבאתהקרבןהראשון,היינודוקא

שהריאיןשלמיםבעופות.העירהחקנתן ,דאףדלאמצינושלמיםהבאים

במקוםשאםיקריבאחדמהםהשניימותאוירעה,אבל אםשניהקרבנות

מעופות ,מכל מקום שלמים אתי מבהמה נקבה .ותירץ ,דכונת תוס' ,דלא

קרבים ,ליתא להאי דינא ,אף דאותו הקרב ראשון הוא עיקר הקרבן וטעון

מצינושלמיםדאתומכחפסח,בעוף.

לחם והשני קרב בלא לחם .ותמה בפירושים וחידושים ,מהא דקתני לעיל

ג(גמ',איהכיניפלוגנמיברישא.הקשהבחידושיהגרי"ז,אמאילאמקשינן

)טו (.גבי חטאת ד"איזה שירצה מהן יקריב" אף דבחטאת ודאי מצוה

נמי על האם שתיקרב בעצמה שלמים ,כיון שקדושה לשלמים ומפסח היא

בראשון ,ועל כרחך דבברייתא עיקר דינא נקט ששניהם ראויים וכשרים

דחויה.ואי נימאדמישדחוימפסחדחוינמימשלמיםהבאיםמחמתפסח,

להקרבה,ולאאייראבדינאדאקדומי,שאינואלאמצוהמןהמובחר,ואםכן

בולדנמינימאהכי,דכיוןדדחוימפסחדחויאףמשלמים.ותירץ,דישחילוק

ליכאראיהמהאדקתניבברייתאהכאגביתודה"איזהשירצהמהןיקריב",

ביןדיחויהאםלדיחויהולד,דהאםקדושתהדחויה,ומשוםהכידחויהאף

דאיכא למימר דעיקר דינא קתני ולא איירי במצוה מן המובחר .ונשאר

משלמים,מהשאיןכןהולדדמהשדחוימפסחהוידיחויבעלמא,אבלעצם

בצריךעיון.אךכתבדעצםהסבראנכונה.

חלות הקדושה שבו אינה קדושה דחויה ,משום דאין דיחויו מחמת עצמו

יז(תוס' ד"ה וחליפות ,צריך עיון מה חליפות וכו' הא כבר שמעינן ליה

אלאמחמתדיחויהאם,ואםכןאיןהדיחויחלאלאלגביפסחשהאםלא

מרישא דברייתא .ובשיטה מקובצת )אות מה( כתב ,דנקיט חליפות אגב

היתהראויהלו,ולאלגבישלמים.

תמורותוולדות.וברש"ש כתב,דברש"יד"הוחליפות מבואר,דבעינןלרבות

ד(תוס' ד"ה אי הכי וכו' )השני( ,בתוה"ד ,שהרי אין בידו להקריב רק פסח

דשרי להקריב השניה אחר הראשונה ,ואף דברישא דברייתא משמע שיש

אחד.הקשהבחידושיהגרי"ז,מהאדקיימאלןבפסחים )פט,(.דעדשנשחט

לההקרבה,דהאמקראד"יקריבנו"אימעיטדוקאלחמהאבלמשמעדהיא

הפסח יכול אדם להיות נמנה עליו ,או למשוך ידיו ממנויו ,ואם כן ליכא

קריבה .מכל מקום איכא למימר ,דלולי הקרא שמרבה חליפי תודה הוי

דיחוי,דאפשר למנותאחריםעלהאםלדמיפסח,ולעניןאשםנמי,האאם

ממעטינן לגמרי מ"יקריבנו" .וכתב ,דאכתי קשיא מהסיפא "יכול יהו כולן

יקריב הולד שלא לשמה ,יכול שפיר להקריב האם באשם לחובתו ,ואם כן

טעונות לחם" דמשמע שהברייתא אתיא לפרש אף דין לחם חליפי תודה,

לאנדחתההאםמקדושתאשם.

ולכאורהנתמעטהאידינאברישא.

ה(רש"י ד"ה אביי אמר וכו' ,דטעמיה דרבי אליעזר לאו משום דאיכא שם

יח(מתני',המפרישנקבהלעולהוכו' .כתבהשיטהמקובצתלקמן )כ:באות

שלמים על אמו אלא טעמיה דרבי אליעזר בכולהו משום דגמירי למקום

יט( ,דלרבנן דיחוי האם חל בולד ולרבי אליעזר אין דיחוי האם חל בולד.

שהמותרהולךוכו'.אמנםבחדושימרןרי"זהלוי )פ"גמתמורה ה"ג(ביאר

אבלתוס'לקמן )כו(:ד"השמעמינה כתבו,דלרביאליעזרהולדאינונדחה

באופןאחר,דאיןהאםקרבהלאחרהפסחשלמים,משוםדיחוי,וסובררבי

משוםשאיןבעליחייםנדחים,והאםאינהקריבהמשוםדנקבהאינהכשרה

אליעזר דדיחוי האם אין מועיל בולד ,אבל קודם הפסח ,אין האם קריבה,

לעולה.וברמב"ם )פ"דמתמורהה"ה(כתב,דהלכהכחכמים.והקשההלחם

משוםדקדושתהלדמיפסח,ולאמשוםדיןדיחוי,ולכךבילדהקודם הפסח

משנה )פ"דמקרבןפסחה"ד(,דהרמב"םפסק)פט"וממעשההקרבנותה"ד(,

אףהולדנופללדמיפסח.

יג
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ו(גמ',והאהכאדאימיהלדמי.כתבהחקנתן,דקושייתהגמ'אליבאדאביי.

אלולאאמרכלום.

והקשה,דלפימהשפירשרש"ילעילבד"האיהכי,דלרבאדעתרביאליעזר

יב(גמ',אמררבייהודהאמררבהיינוטעםדאמרינןמיגווכו'.הקשההשפת

דאףולדנקבהלפסחקודםהפסחקרבשלמים,קשהמהכא,דמוכח,דדעת

אמת ,אכתי אף דאיכא מיגו דנחתא ,מכל מקום אמאי בעינן מום לפדות

רבי אליעזר שולד נקבה לפסח אתי לפסח ולא לשלמים .ותירץ ,דודאי ולד

עליו,האעצםמהשהיאנקבהמוםגמורהוא.ותירץ,דדיןפדיוןנאמרדוקא

נקבה לפסח קודם הפסח קרב פסח ,ומה שכתב רש"י דקרב שלמים ,היינו

במוםשאינוקרבבשוםאופן,אבלנקבהראויהלקרבנות,ועיקרקושיתהגמ'

קודםדילפינןבברייתאדדינופסח.

אמאיחלהקדושתהגוף,האנקבהכלפיאשםחשיבמום,והויכקדםמומה

ז(גמ' ,אמר רבינא במפריש בהמה מעוברת עסקינן .הקשה החק נתן,

להקדישה ,וכל בהמה שקדם מומה להקדשה אין מתקדשת בקדושת הגוף,

דמבואר ברמב"ם )פ"ד מפסולי המוקדשין ה"ו( ,דהלכה כרבי יוחנן דשיירו

ומתרצתהגמ'דקדושתהגוףחלהמשוםמיגו.

משוייר .ואילו גבי הפריש נקבה לפסחו כתב הרמב"ם )פ"ד מתמורה ה"ז(,

יג(תוס'ד"הזאתאומרתוכו',בסוה"ד,ושמאישלומרדההיאדהתםאתיא

דאםילדההיאוולדהירעועדשיפולבהםמוםויביאבדמיהםפסח,דהיינו

כרבי שמעון דאמר לקמן בסמוך דכל מידי דלא חזי לגופיה לא נחתא ביה

כרבנן ולא כרבי אליעזר ,ואילו בסוגיין מבואר דרבנן לא סברי כרבי יוחנן

קדושת הגוף .אבל תוס' בנזיר )כו (:ד"ה אבל כתבו ,דאף לתנא קמא אין

דשיירו משוייר .וכתב ,דמהכא מוכך ,כדברי הלחם משנה )פ"ד מפסולי

קדושהבבהמהשהוקדשהלדמינסכים,משוםשבהמהלעולםאינהראויה

המוקדשיןה"ו(,דהרמב"םאינוסוברכרבייוחנן,ומהשכתבדמפרישחטאת

לנסכים,ודוקאמקדישנקבהלעולהואשםחלהקדושתהגוף ,כיוןשראויה

מעוברתהויכמפרישב'חטאותלאחריות,היינומשוםדאדםמתכפרבשבח

לקרבנותאחרים.והקשהבחידושיהגרי"ז,היאךשייךמיגובקדושתנסכים,

הקדש.ובליקוטיהלכות תירץ,דאףאםשיירומשוייר,הכאשמקדישהאם

הא נסכים כל זמן שלא קידשם בכלי לא חל עליהם קדושת הגוף כמבואר

עםהולדבמעשהאחד,שהריהקדיששניהםבדיבוראחד,איאפשרלחלק

במנחות )ק ,(:ואם כן לא יועיל הקדש בהמה לדמיהם כיון שאינו עדיף

אתקדושתהאםמןהולד,וכמושעלהאםחלהקדושהרקלעניןדמיפסח,

מהקדש הנסכים עצמם .וכתב ,דמהכא מוכח ,דמה שמנחות ונסכים לא

הכינמיבולד.והקשההאביעזרי )פ"דמתמורהה"ז(,אמאיהולדאינוקרב

מתקדשים אלא על ידי כלי ,אינו מדיני הקדש נסכים ומנחות שקדושתם

לפסח ,הא אף אי חל עליו רק קדושה לדמי ,דינו כדין מקדיש זכר לדמיו

באה רק על ידי כלי ,אלא מדיני החפצא של נסכים ומנחות ,ולכך בבהמה

דמיגודנחתאעליהקדושתדמים,נחתאנמיקדושתהגוף.

תחולאףקדושתהגוף.
יד(גמ' ,כל מידי דלא חזי לגופיה לא נחתא ליה קדושת הגוף .כתב הכסף

דףיטע"ב

משנה )פט"וממעשההקרבנותה"ה(,דרבישמעוןפליגאףעלדינאדרבא,

ח(גמ',במפרישנקבהלאשםדאין בנהקרבאשם .הקשההאורשמח )פ"ב

וסובר דבמקדיש זכר לדמיו לא חלה קדושת הגוף .אבל המהר"י קורקוס

מתמורה ה"ב( ,למבואר בתוס' לעיל )ז (.ד"ה אפילו ,דמקדיש נקבה לעולה

)שם(כתב,דדוקאבמפרישנקבהלאשםסבררבישמעוןדמשוםדאיאפשר

עוברמשוםמקדישבע"מ,היאךשייךלומרדמקדישנקבהלאשםבנהקרב

להקריב נקבה לאשם לא חל קדושת הגוף ,אבל במקדיש זכר לדמיו ,דהוא

אשם,האעברעבירהבאםוהולדאתימכחעבירה,וקיי"ל לקמן )כ(:דולד

עצמויכוללהקרבעולה,מודהרבישמעוןדחלעליוקדושתהגוף.

תמורתאשםאינוקרבאשםמשום,דאיןאדםמתכפרבדברהבאמעבירה.

טו(גמ' ,דיליף ליה מבכור .הקשה השיטה מקובצת )אות יד( ,אמאי לא

ט(תוס'ד"הפשיטאעדוכו',בסוה"ד,היינומשוםדמותרהפסחקרבשלמים

ילפינןאףלעניןהקדשבןשתיםשהביאובןשנה,דהוימחוסרזמן.ותירץ,

וחשיב להו רבא בחד .הקשה בחידושי הגרע"א ,אם כן אף במפריש נקבה

דילפינן מבכור מחוסר זמן דאינו ראוי להקרבה בשום אופן ,אבל אשם בן

לאשםהולדקרבאשם,ואףדעלידיזהידחודמיהאםמאשם,מכלמקום

שנה אף דאינו ראוי לאשם ,אכתי ראוי הוא לקרבנות אחרים ,וחשיב דחוי

דמיה יקרבו עולה ,וכיון דכל מותר אשם אזיל לעולה חשיב אחד ,וכהאי

לענין אשם .וברש"ש תירץ ,דילפינן מבכור דוקא לגוונא דכל פסול הקרבן

קושיא הקשתה הגמ' לקמן )כ (.ארבי ,ומה שתירצה דמותר אשם אזיל

הואמשוםמחוסרזמן,אבלבאשםבןשנהישחסרוןנוסף,דבןשנהנקרא

לנדבת ציבור לא מהני הכא ,משום דהכא איירינן אליבא דרבי אלעזר

"כבש"וכשנהיהבןשתיםנקרא"איל".

דסביראליהלעיל)יח(:דמותראשםהולךלנדבתיחיד.

טז(תוס'ד"האףמחוסרוכו',בסוה"ד ,וישלומרדהנימילילכתחילהאסור

י(רש"יד"האיהכי,בסוה"ד,דהשתאומהלעולהדאימיהלדמיעולהאזלא

להקדישומחוסרזמןמיהואםעברוהקדישקדישדילפינןליהמבכור.אבל

אמרינןדלאקרבלעולהלאשםדאימיהדלאהיאולאדמיהאזלילאשםכל

תוס'בבכורות)כא(:כתבו,דעלמחוסרזמןלאחלהקדש,והאדאמרינןהכא

שכן דלא קרב .הקשה החק נתן ,הא מבואר במתניתין דבסמוך ,דמפריש

דחל,היינודוקאבמעשרבהמהולאבשארקרבנות.

נקבה לאשם אזלי דמיה לאשם ולא לעולה .וכתב ,דכונת רש"י דאם הולד

יז(בא"ד,שם.הקשההחזוןאיש פרה )סימןג'אותד(,היאךילפינןמבכור

יהיה קרב לאשם ,אין האם נופלת לדמי אשם אלא קריבה עולה ,והקל

לכל הקדשים ,דלמא שאני בכור דקדוש מאליו וכן קדוש מרחם .ותירץ,

וחומר דאין לומר דולד אשם נקבה קרב ,משום דאי קרב נמצאדדמי אמה

דתחילה לפינן מבכור למעשר מגזירה שוה "העברה העברה" ,וממעשר

אינםנופליםלדמיאשם.

ילפינןלכלהקדשים.

יא(מתני' ,רבי שמעון אומר תמכר שלא במום .כתב החזון איש בבכורות
)סימן יח אות יא( ,דמיירי כשהמקדיש אמר "הרי זו לאשם" ,כיון דבאמר

דףכע"א

"הרי זו אשם" מבואר במתניתין לקמן )כז ,(:דמקדיש בעל מום ואמר הרי

א(גמ' ,לפסחו לאשמו אין עושה תמורה .העולת שלמה הביא דברי התוס'

יד
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בפסחים)צז(:ד"היביא,דאףלרבישמעוןהסוברדבמפרישנקבהלאשמולא

ז(רש"י ד"ה תרי גופי נינהו ,בסוה"ד ,ומיהו בהאי גופא דיחיד לא משכחת

חלה קדושת הגוף ,במפריש נקבה לפסחו יחול ,משום דקרבן פסח לאחר

להשעירהאבלעולהנקבהבהאיגופאמשכחתלהדאיבעימפקרלנכסיה

הפסח קרב שלמים ,ונקבה קריבה שלמים .והקשה מהא ,דמבואר הכא

וחזיאליהעולתהעוף.הקשההקובץשיעורים )חלקא'כתובותאותשכב(,

להדיא,דלרבישמעוןאףהמפרישנקבהלאחלהעליהקדושתהגוף.ותירץ,

דמבוארבקידושין)יג(:דאשהשהביאהחטאתהומתהיביאויורשיםעולתה,

דהכא מיירי קודם הפסח ,אבל אחר הפסח תחול קדושת הגוף ,ואף דאין

ואםכןאמאיעשירשהפקירנכסיויכוללהביאקרבןעני,האכשהיהעשיר

מקריביםאתהנקבההיינומשוםדיחויאבלקדושתהגוףחלה.

נשתעבדונכסיולקרבןעשיר.ותירץ,דמהדאפשרלגבותממשועבדיםהיינו

ב(גמ',ולימאאיןאנירואהדבריושלרבישמעוןבאשםוכו' .הקשההאור

דוקא בשאר חיובים ,דאף אם אין ללוה נכסים ,גובים מנכסיו מדין ערבות,

שמח )פ"ד מפסולי המוקדשין הט"ז( ,דלא דמי ,דבפסח היא עצמה ראויה

אבלהכאכשאיןלונכסיםאינוחייבבקרבןעשיר,וחשיבדליכאלוה,ואין

לשלמים ,ואף דלעיל )יט (.מבואר דאינה קריבה ,היינו משום דיחוי דנדחה

גוביםמנכסיו.

הקרבן כשהופרש לפסח ,אבל במפריש נקבה לאשם היא אינה ראויה לא

ח(תוס'ד"הרבי שמעוןסברוכו',פירושוכיוןדמציפטר נפשיהבעוףאפילו

לאשם ולא למותרו ,דמותר אשם קרב עולה ואין עולה בנקבה ,ואף דרבי

לאחרהפרשתבהמהוכו'.הקשההעולתשלמה,אמאיהוצרכולכך,האמה

שמעון מודה דבנקבה לעולה חלה קדושת הגוף ,אכתי אינה קריבה ודמיה

שבשעהשהפרישאתהנקבההיהיכוללהפרישנקבתעולתהעוף,הואטעם

נפסליםלעולה.

מספיקשתחולקדושתהגוף.

ג(תוס' ד"ה דהא איכא וכו' ,בתוה"ד ,ועוד אמאי נקט פרת חטאת רוב

ט(רש"יד"הודמיהםיפלווכו',דסבררביאלעזרסתםהקדשותלבדקהבית

חטאת המזבח נקבה אתיא .הקשה החק נתן ,דאיכא לתרוצי דאף דרוב

ואפילו בהמה וכו' .הקשה המלאכת חושב ,דמבואר לעיל )ז (:דאסור

החטאות באות מן הנקבה ,אכתי כיון דאינם באות מן הבקר כמבואר

להקדישתמימהלבדקהבית,ואםכןמסתמאלאהתכוויןלהקדישבאיסור.

ברמב"ם )פי"א ממעשה הקרבנות הט"ו( ,ופרה איננה ראויה להם ,אינה

ותירץ ,לפי מה שמבואר בערכין )כח (.דאסור לאדם להקדיש כל נכסיו,

קדושהבקדושתהגוף.

והכאדמקדישכלנכסיוואינוחוששלהאיאיסורא,מסתמאאףאינוחושש

ד(בסוה"ד ,וישלומרדפריךמכלשכןדהאאפילומפרישנקבהלעולהוכו'.

לאיסורהקדשתתמימיםלבדקהבית.

הקשההחקנתן,דאכתילאתירצוקושייתםהשניה.
ה(גמ' ,קדשי בדק הבית הוא וקדשי בדק הבית לא עבדי תמורה .הקשה

דףכע"ב

בשו"תדבראברהם )חלקא'סימןידאותד'(,אמאילאתירצודפרתחטאת

י(גמ',רבייהושעסברוכו'.כתבהרמב"ם)פ"המערכיןוחרמיןה"ז(,דהלכה

קרבן ציבור היא כמבואר בשקלים )פ"ד מ"ב( ,וקרבן ציבור אינו עושה

כרביאליעזרדמקדישכלנכסיווהיובהםזכריםונקבותהזכריםיפלולדמי

תמורה ,וכדתרצינן לעיל לגבי מותרות .ותירץ ,דמה שציבור נתמעט

עולה והנקבות יפלו לדמי שלמים .וכתב הרדב"ז )שם( ,דמקור דבריו מהא

מתמורה היינו דוקא כשגוף הקרבן שייך לציבור ,אבל קרבן הבא מממון

דמוקמינןלרבייהושעכרבישמעוןבןיהודהדמפרישנקבהלעולהלאחלה

הציבורלאחשיבקרבןציבורולאנתמעטמתמורה,ומשוםהכי,פרתחטאת

עליהקדושתהגוף,וקיימאלןדחלהקדושתהגוף,ואםכןמוכחדאיןהלכה

אףשבאהמממוןהציבור,אינהמתמעטתמתמורה.

כמותו.

ו(גמ' ,שם .וכן פסק הרמב"ם )פ"ד מפסולי המוקדשין הי"ח( ,דכהן משיח

יא(רש"יד"התמורתאשם,ביןזכרביןנקבהתרעהדהלכתאגמירילהכל

שהפרישפרהלחטאת,וכןשהפריששעירלשעירתווכןיחידשהפריששעיר

שבחטאתמתהבאשםתרעה.כתבהתוס'יו"ט )פ"גמ"ג(,דאיןכוונתרש"י

לשעירתו ונשיא שהפריש שעיר לשעירו ]המובאים בהמשך הגמ'[ ,אין

דאיכא הלכה למשה מסיני דתרעה כיון דרבי אליעזר פליג וסובר דתמות,

מתקדשיןלאבקדושתהגוףולאקדושתדמים,לפיכךימכרושלאבמום.וכן

וקיימא לן בתוס' ביבמות )עז (:ד"ה הלכה דאין מחלוקת בהלכה למשה

פסק )בפ"א מתמורה הכ"א( דאינם עושין תמורה .והקשה הראב"ד )פ"ד

מסיני.אלאהויהלכהבידיהתנאיםולאנמסרמסיניממש.והקשהמרש"י

מפסולי המוקדשין הי"ח(,אמאי,הא סוגין אתיא אליבא דרבישמעון ודלא

לעיל )יח(:ד"התמורת דמבואר,דהויהלכהלמשהמסיני.ותירץ,דההלכה

כרבנן .וכתב ,דאפשר דהרמב"ם פסק כרבי שמעון משום דרבי לעיל דן

מסיניהיתהדכלשבחטאתמתהבאשםאינהקריבהוהויאףלרביאליעזר,

בדבריו ואמר "אין אני רואה דבריו של רבי שמעון" .והכסף משנה )פ"ד

ופליגיתנאקמאורביאליעזרהאםימותואוירעו.

מפסולי המוקדשין הי"ח( הקשה על הראב"ד ,דהרמב"ם )פ"ד מפסולי

יב(גמ' ,אבל לפני כפרה דברי הכל הוא עצמו יקרב אשם .הקשה בחידושי

המוקדשין הט"ז( פסק להדיא לענין מפריש נקבה לאשמו כרבנן דחל עליה

הגרי"ז ,היאך עבדינן תמורת אשם דלא הופרשה על חטא ,הא קרבן אשם

קדושת הגוף ,ודלא כרבי שמעון .וכתב ,דצריך לומר דהרמב"ם הוכיח

מפורשדוקאלשםהחטאשהואמכפרעליו.ואףדלקמן )כה(:ישצדדשרי

מדהקשתההגמ'בפשיטותמכהןגדולשהקדישפרה,ומיחידשהפריששעיר

לכפרבולדחטאתאףשלאהופרשעלחטא,היינומשוםדהולדגדלמאמו

לשעירתו ,ונשיא שהפריש שעירה לשעירו דתקדוש ,משמע דפשיטא לן

החטאתואדםמתכפרבשבחהקדש.

דלכוליעלמאלאחלעליהםקדושה,ואףדלעניןמפרישנקבהלאשמוסברי

יג(גמ' ,אין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה .הקשה השפת אמת ,אמאי

רבנןדחלקדושה,חטאותשאני.והקשההלחםמשנה)פ"אמתמורההכ"א(,

חשיב הולד בא בעבירה ,הא בא גם מכח האב וזה וזה גורםשרי ,כמבואר

אמאימקשינןדוקאלרבישמעון,האלרבנןדסברידבמפרישנקבהלאשמו

לקמן )ל(:דכלהפסוליןלגבימזבחכגוןרובעונרבעמוקצהונעבדולדותיהן

קדושה,קשיאטפי.

מותריםלגבימזבח,משוםזהוזהגורם.

טו
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יד(רש"י ד"ה ולד שני וכו' ,והאי ולד שני הוא דתמורה קרי וולד הואיל

כיוןדאינהתיובתאלאנדחודבריו,וכןהלכה.וביאר,דאינהתיובתא,משום

ומכח אחר אתי .הקשה בהגהות הגר"א )אות ח( ,מהא דמבואר במתניתין

דאין הכרח דתמורה נחשבת ולד .ועוד ,דהא דגזרינן בולד שני היינו שמא

לעיל)יח(.דאמררבישמעוןדלאנחלקועלולדשלמיםועלולדולדתמורה

יגדלעדריםעדרים,והאיחששאאינושייךבולדתמורההקרבלעולה,ואין

שלאיקרב,דלכאורהאיתמורהחשיבולד,אמאינקטרבישמעוןדלאפליגי

לבעליםהנאהבאכילתן.

על ולד ולד תמורה ,הא אף בולד תמורה עצמו לא פליגי .ותירץ העולת

יז(תוס'ד"הבדמיהןאיןבעצמןלא,בתוה"ד,ותירץדצריךלומרדלאאמר

שלמה ,דיש לגרוס במשנה "לא נחלקו בולד דולד שלמים ובולד תמורה",

הני טעמי דלעיל אלא לגבי התמורה עצמו אבל הולד יש לו דחיית אמו

והביא,שכןגרסהשיטהמקובצתשם)באותג'(.

והיכי קאמרת במפריש נקבה לאשם דבנה עצמו יקרב עולה .הקשה החק

טו(גמ' ,שם .הקשה השפת אמת ,דהטעם דולד שני אינו קרב ,משום,

נתן ,דתמורה עצמו אינה קריבה משום ההלכה דרועה ,ואם כןהיאך אמר

דמחשבתומוכחתעליודבעילגדלעדריםעדריםכמבוארלעיל )יח,(.והכא

רבהבראבוהדלאחרכפרהתקרבלעולה.ותירץ,דדבריתוס'כשיטתרבינו

ודאיאדםאינוחשודלעבורעללאודתמורהכדילגדלעדרים,ועוד,דללא

תם לעיל )יח (.בתוס' ד"ה ניתק ,דמדאורייתא תמורת אשם קריבה עולה,

עשייתהתמורההיהיכוללגדלעדריםבהיתר,ואמאיהוצרךלהמיר.

ורועה מדרבנן משום גזירה שמא יקריבנה קודם כפרה ,ודווקא באשם

טז(גמ' ,והתני רב חנניא לסיועי לרבי יהושע בן לוי קשיא .כתב הרמב"ם

שנתכפרו בעליו איכא למיגזר ,משום דלפני כפרה אסור להקריבו ,אבל

)פ"דמתמורהה"ד(,דתמורתאשםשילדהלאחרכפרהקרבהלעולה.וכתב

תמורה דאפשר להקריבה מדאורייתא לפני כפרה ,לאחר כפרה שרי

המהר"י קורקוס )שם( ,דאף דהגמ' נשארה בקשיא על דברי רבה בר אבוה,

להקריבהבעצמהלעולה.
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