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בס"ד ,יח תמוז התש"ע.

מסכת שבועות דף ג – דף ט



דף ג ע"א

המשפט )סימןקפבסק"א(,דבמקוםשהמעשהאיאפשרלהיבטל,ואיןנפקא

א( גמ',ועלהזקןשתיםמיכןושתיםמיכן.הקשהבתוס'הרא"ש,אמאילא

מינהאלאלעניןחיובשולחו,שפיריששליחותאףלעובדכוכבים,עייןשם

אמרינן נמי גבי שדה שיניח פאה לכל קרן וקרן כדאמרינן גבי ראש וזקן.

טעמו].והובאודבריוהכאבחשקשלמה[.

ותירץ,דשאניהתםדכתיב)ויקראפכ"גפכ"ב("לאתכלהפאתשדך",בפאה

ה( בא"ד ,אמאי דחי הא אפשר לקיים שניהם .הקשה השער המלך )פי"ב

שלכילויתלירחמנא.ועוד,דיששדהעגולהשאיןלהפאות,הילכךלאדמי

מהלכות עכו"ם ה"א( ,הא מפורש איתא בתורת כהנים )פרשת מצורע(,

לראש ולזקן שכולן שוין .ובחידושי הריטב"א תירץ ,דדוקא הכא דכתב

דתגלחת מצורע בעיא דוקא כהן ,וכן פסק הרמב"ם )פי"א מטומאת צרעת

רחמנא)ויקראפי"טפכ"ז("לאתקיפופאתראשכם",שהואלשוןרבים,והא

ה"ג( .וברש"ש תירץ ,דתוס' סברי דהני מילי בתגלחת ראשונה ,אבל לא

דאפקיהבלשוןפאת,אתיללמדנודחייביםעלכלפאהופאה,אבלגביפאת

בתגלחת שנייה ,ודלא כהרמב"ם .והמנחת חינוך )מצוה שעג אות ו( תירץ

שדה,כתיבשדך] .ומהשכתבדטעמאדחייביםעלכלפאהופאהמדכתיב

בשם רבי משולם איגרא ,דעיקר גילוח של מצורע הוא שתי שערות ,דהם

"פאת",אינוכביאורתוס'בד"החדא,דכתבוטעמאמשוםדפאותמחלקות,

המעכביםתגלחתו,ואםכןיכוללהתגלחעלידיגוי,ויניחב'שערותשיגלח

ולשיטתושהקשהשםעליהם,עייןלקמןאותט[.

הכהן.ועייןמהשהשיגעלדבריובשו"תאבנינזר)יו"דסימןפובהגה"ה(.

ב( תוס' ד"ה ועל הזקן ,בתוה"ד ,ועוד נראה דאפילו רב אדא מחייב היכא

ו( בא"ד ,עודהקשההשערהמלך)שם(,אםכן,מילהדדחישבתהיכידמי,

דניקף בר חיובא אע"ג דמקיף לאו בר חיובא .ובטעם הדבר ,כתבו התוס'

האאפשרלמיעבדעלידיעובדכוכביםלמאןדמכשירבכך,וכןעלידיקטן

בנזיר )נז (:ד"ה רב אדא ,דעיקר חיובא דקרא אניקף כתיב ,דכתיב "לא

דכשרלכוליעלמא.ותירץבהגה"ה שם,דכיוןדהמצוהמוטלתעלהאב,אין

תקיפו" .מיהו הריטב"א במכות )כ (:כתב איפכא ,דעיקר קרא אמקיף קאי,

האב מקיים חיובו אלא אם מל בעצמו או דמשווה שליח ,אבל על ידי גוי

אלא דמרבינן נמי ניקף מדכתיב "לא תקיפו" בלשון רבים .וכתב בשו"ת

וקטןדאינםבנישליחותלאמקייםהאבעלידיהםחיובו.ועודהוכיחמכאן,

הגרע"א )ח"א סימן צו( ,דלדברי הריטב"א דתליה הכל במקיף ,יש לומר

דמילהבשבתהותרהלגמרי.

להיפך מדברי תוס' דידן ,דאפילו לרב הונא ,היכא דהמקיף לאו בר חיובא

ז( בא"ד ,אכתי תקשי ליה ולוקמיה בגדול ויקיפנו לאו בר חיובא .הקשה

לכולי עלמא פטור .וכבר העירו ,דבחידושי הריטב"א בסוגיין כתב להדיא

המהרש"א ,דילמא ביאור דברי הגמ' שםשהמקיפים לגדול הם אשה וקטן,

דישאיסורלניקףעלידיגוי,ודלאכדבריו.

ולאשהנקפיםאשהוקטן.ועוד,אמאיטפיהוהליהלמינקטבמקיףדלאובר

ג( בא"ד ,מדלאקאמראישדאמרלקטןולנכרי.כתבהמהרש"א,דמדבריהם

חיובאמדניקףלאוברחיובא.וכתב,דלדבריהתוס'בבבאמציעא)י](:הובא

נראה ,דדווקא אם המקיף הוא קטן או נכרי פטור הניקף לרב אדא ,אבל

באות ג[ ,דסבירא להו דאפילו לרב אדא אסור להקיף על ידי אשה ,ניחא,

היכא דהמקיף אשה יתחייב הניקף ,וכדכתבו רש"י בבבא מציעא )י (:ד"ה

דמקאמרינן התם אשה וקטן ,על כרחך אניקף קאי ,דאי אמקיף אף על ידי

וקדש לי אשה ,ותוס' שם ד"ה אקפי לי ,והקשה ,היאך כתבו התוס' )הכא

אשה אסור ,אלא דכבר הוכיח מדלעיל ]עיין באות ג[ ,דאין כן דעת תוס'

בהמשך דבריהם( להדיא ,דאין איסור אם המקיף אשה או נכרי .וביאר,

דידן.

דצריךלומר,דטעמאדלאנקטותוס'הכאאשה,משוםדבלאוהכיאיןדרך

ח( תוס'ד"החדא,בתוה"ד,ואע"גדהתםמצרכיקראלמחייבעלכלקרחה

אישלהשתמשבאשה.והקשההרש"ש,דלפיזהמהכתבותוס'בסוףדבריו,

וקרחה .כתב בתוס' הרא"ש ,דטעמא דלא ילפינן מהתם ,דאי ילפי איסורי

דאףעלידיאשהאיןאיסורלניקףלרבאדא,ואמאילטייהרבאדאלחובה

מהדדיהיהאפשרללמודאיסורקרחהמאיסורשריטה,ומדאיצטריךקרחה

בנזיר)נז.(:

יתירהלמילףשאףבאסורקרחהחייבעלכלקרחהוקרחה,עלכרחךדלא

ד( בא"ד,מדלאקאמראישדאמרלקטןאולנכרי.הקשה השערהמלך)פ"ה

ילפינןלהומהדדי.

ממלוה ולוה הי"ד( ,היאך אפשר היה לומר" ,איש דאמר לקטן או לעובד

ט( בא"ד ,הכאלאצריךקראדפאותמחלקותור'אליעזרליתליהמחלקות.
הקשההריטב"א,איטעמאדרבנןמשוםהא,היהאפשרלומר,דאפילורבנן

כוכבים",האקיימאלןדאיןשליחותלעובדכוכביםולקטן.ותירץבנתיבות

א
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לא מחייבי אלא בשני התראות ,ורבי אלעזר סבירא ליה דעד דלא יקיף

אמתניתין,וסביראליהלרבייוחנןדפליגיבאיןבומעשה,אבללשיטתתוס',

לכולהואינוחייב,דהוהליהחצימעשה].ועייןמהשכתבנובאותא.[.

ביןאםהטעםמשוםדאיןבומעשהביןמשוםהתראתספקאיןראיהדפליג

י( תוס'ד"הגביהדדי,בתוה"ד,וא"תגבימראותנגעיםליתניכולהודדמיין

אמתניתין,דישלומר,דבשבועהלקיאפילולהבאמדרשאד"לשואלשוא".

אהדדיבקרבןעולהויורד.ובחידושיהריטב"א הוכיחמכאן,דטעמאדדמיין

יד( רש"יד"הקשיא ,והתלמידטעהשאינהקושיאדההיאלאורביישמעאל

אהדדי אינו עיקר הטעם ,ולא נקט ליה אלא לסניף ,וכמו שהביאו תוס'

גופיהאמרהוכו'.ובחידושיהרמב"ן כתב,דכוונתהמקשןלהקשותמשינויא

מדברי הגמ' בנדרים )ב (:דבטעמא דכתיבי גבי הדדי סגי .ובהגהות יעב"ץ

דגמ'שם,דאמרינןדרביישמעאליליףדחייבימיתותלוקין,מקראד"אםלא

כתב,דתוס'סברי,דאדרבא,מדסגיבטעמאדכתיביגביהדדי,עלכרחךדב'

תשמור לעשות" ,ומהתם ילפינן דאין לוקה על לאו שאין בו מעשה דכתיב

טעמים נינהו ,וסגי נמי בטעמא דדמיין אהדדי ,ולכך הקשו דניתני ליה גבי

ביהלעשות,ועלכרחךדרביישמעאלדדרישלהאיקרא,סברהכי.והאדלא

מראותנגעים.

חיישא הגמ' להאי קושיא ,משום דלמסקנא דהתם לא דריש רבי ישמעאל
האיקרא.

דף ג ע"ב

טו( גמ' ,שבועה שאוכל כיכר זו היום ועבר היום ולא אכלה ר' יוחנן וריש

יא( תוס' ד"ה אבל ,בתוה"ד ,תימה לר"י דמאי מיפרשי הני טפי מהני וכו'.

לקיש דאמרי תרווייהו אינו לוקה .וכן פסק הרמב"ם )פ"ד משבועות ה"כ(.

ובחידושי הרמב"ן תירץ ,דלמאי דקא סלקא דעתך השתא" ,שתים" היינו

והקשה הכסף משנה ,מהא דבפ"א משבועות )ה"ג( כלל דלקי בכל ארבע

שאכלתיושלאאכלתידמפורשבהומלקותלהדיא,דכתיבבהו"כילאינקה

כללות דמתניתין ,ולכאורה היינו כרבי ישמעאל .וכתב ,דעל כרחך לא קאי

ה'אתאשרישאאתשמולשוא",ושואהיינולשעברכדאמרינןלקמן)כ,(:

עלהאדאוכלולאאכל,דאםלאכןנמצאודבריוסותריםזהאתזה.אמנם

ודרשינןמיניהאבלביתדיןשל מטהמלקיןאותו,ושבועותדלהבאדהיינו

הפנייהושע)להלןדףד(.כתב,דדוחקגדוללפרשכןכוונתהרמב"ם.ולפיכך

אוכל ולא אוכל ,דלא מפורש מלקות דידיה בהדיא בקרא ,כלל התנא

פירשעלפידברי הירושלמי בפירקין,דהיכאדנשבעשיאכלועלידימעשה

באומרושהןארבע.

גרםשלאיוכללאוכלו,כגוןשזרקוליםאושרפומיקרי"לאושישבומעשה"

יב( תוס' ד"ה וכדרבא ,בתוה"ד ,פירוש ולית ליה דרבא אלא דריש לשוא

ולוקיןעליו,ודלאכדמשמעבתוס')שם(ד"האבל.והואמהשסתםהרמב"ם

לשואב'פעמיםוכו'.ביארהמהרש"א,דלאניחאלתוס'לפרשכדברירש"י

בפרק א ,דלוקה .ומה שפסק בפרק ד' ,כדרבי יוחנן ,היינו היכא דלא אכלו

בד"הקסבר ,דרביישמעאלאיתליהבכלהתורהכולהלאושאיןבומעשה

בלימעשה.

לוקין עליו ,דלפי זה הוה ליה למימר אלא קסבר ר' ישמעאל ,ולכך ביארו,

טז( גמ' ,מאי טעמא לאו משום דהוילאו שאין בו מעשה .עיין מהשכתבנו

דבסלקא דעתך סברה הגמ' דרבי ישמעאל סבר כרבא דאינו מרבה אלא

באותיגבשםהריטב"א,אמאיאיןלהקשותדילמאטעמאדמתניתיןמשום

לשעבר ,וממעט אוכל ולא אכל ממלקות ,ועלה הקשו דאם כן לא אתי

התראתספק.

מתניתין כוותיה ,ומסקינן ,דסבירא ליה כדרבי יוחנן דמרבה מ"לשוא" ב'

יז( גמ',ר'יעקבאומרלאמןהשםהואזהאלאמשוםדהוהליהלאושאין

פעמים אפילו אוכל ולא אכל ,אבל בכל לאו שאין בו מעשה אינו לוקה

בומעשה.כתבבתוס'הרא"ש,דאיןלומרדר'יעקבסברדלאושניתקלעשה

אפילולדידיה.ועייןבאותהבאה.

לוקיןעליו,דהאלאאשכחןמאןדסברליהכן.אלאסביראליהדנותראינו

יג( בא"ד,עייןבאותהקודמת.והקשההמהרש"א,דלפיזה,מאימייתירבי

לאו שניתק לעשה ,דהאי קרא ד"באש תשרפו" להתיר לשרוף קדשים הוא

יוחנןמהךסתמאדאיןלוקיןעלנותרדלאסביראלןכרביישמעאל,האבכל

דאתי ,ולא לחייב לשרפו היכא דעבר על הלאו ,וכמאן דסבירא ליה הכי

לאוין שאין בו מעשה אפילו רבי ישמעאל מודה דאין לוקין ,והניח ב"ויש

בשבת)כד.(:

ליישבבדוחק".ובשו"תדבריריבות)סימןרנה(]הובאבגליוןהש"ס[תירץ,

יח( גמ',שבועהשלאאוכלנהואכלהאינוחייבאלאאחת .הקשהבחידושי

לפי מה שכתב הריטב"א ,דאף לשיטת רש"י ד"ה קסבר רבי ישמעאל יש

הריטב"א ,הא התראת ספק הוא שמא ישאל על שבועתו ומצוה נמי איכא

להקשות ,מה הוכיחו לקמן ממתניתין דנותר ,דאין לוקין א"לאו שאין בו

לעשותכן,ואפילואחתלאהווהליהללקות.ותירץ,דכיוןדמחוסרמעשה,

מעשה" ,דילמא טעמא משום דהוה "התראת ספק" וכדריש לקיש ,ותירץ,

"דמי יימר דמזקקי ליה רבנן" ,לא חשיב התראת ספק ,דהא אין בידו לומר

דכוונת הגמ' לומר דממה נפשך הך מתניתין דנותר פליגא אמתניתין דידן,

אעשהבהיתר.וכןכתבותוס'במכות)טז(:ד"הקסבררישלקיש.

דממתניתין דידן יש להוכיח ד"התראת ספק הויא התראה" ,ודלקי א"לאו
שאיןבומעשה",ולכךלאפסקרבייוחנןכסתמאדמתניתיןדידן.ולפיזהיש
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לומר ,דלתוס' נמי ,אף דיש לומר דשאני הכא דכתיב "לשוא לשוא" ב'

א( תוס' ד"ה אבל ,בתוה"ד ,וא"ת וכו' דלמא טעמא משום דהוי התראת

פעמים ,מכל מקום מייתי ראיה דפליג אמתניתין ,מדאיכא למימר דטעמא

ספק.הקשה בהגהותהרד"ל ,דהכא קיימינן לרבי יוחנן ,דסבר במכות )טו,(:

דהך מתניתין משום ד"התראת ספק לא שמה התראה" ודלא כמתניתן.

דאינו לוקה על לאו הניתק לעשה עד שיבטל העשה ,ואם כן אפילו זרק

ובקושיותעצומותלהגרע"אהקשהעליו,דאינודומה,דבשלמאלרש"יניחא,

הככרליםהויאהתראתספקוכמושכתבוהתוס'בסמוך,ועלכרחךדסבר

דבין לטעמא דלאו שאין בו מעשה ,ובין לטעמא דהתראת ספק ,פליג

דהתראת ספק שמה התראה ,וליכא למימר דטעמא דמתניתין משום הא.

ב
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]ולכאורהישלהקשותיותרבפשטות,דלעיל)בעמודהקודם(אמררבייוחנן

אלאבד'מראותוכו'.מיהורש"יבשבת)קלב(:ד"הנגעיםטהוריםכתב,כגון

דטעמאדאינולוקהכשנשבעלאכולולאאכל,משוםלאושאיןבומעשה,

בוהק ,ובוהק אינו מד' מראות נגעים ,ועל כרחך דלא סבר כתירוץ התוס'.

ולא משום התראת ספק וכדריש לקיש ,ועל כרחך דסבירא ליה דהוה

וכתבהמנחתחינוך )מצוהתקפד,אותא(,דרש"יסבר,דהאדאמרינןהכא

התראה).א.ל.[(.

דמתניתין איירי בקוצץ בהרתו אינו אלא להוה אמינא ,אבל למסקנא

ב( בא"ד,וי"לדמשמעליהדפטראפילונשבעעלהככרוזרקולים.והקשה

דמוקמינןליהלעניןקרבן,לאקאילעניןקוצץ,וממילאלאבעינןלאוקמיה

הפני יהושע ,דאין לך מעשה גדול מזה ,שהרי בזריקה זו הוא עובר על

הא דקוצץ בהרתו דווקא בד' מראות נגעים .ובהגהות רא"מ הורוויץ כתב,

שבועתו ,ואם כן בכהאי גוונא הוה לאו שיש בו מעשה .ותירץ הקהילות

דדעתרש"י,דאפילודאיכאאיסוראףאמראותטהורים,אינולוקהאלאאד'

יעקב )סימן ג( ,דדעת תוס' ,דעצם מעשה הזריקה אינה עבירה ,אלא סיבה

מראות הטמאים ,דדווקא בהני הועילו מעשיו ,וכך סבר הרמב"ם )פ"י

שעלידהיעבורעלשבועתובשבואלתעשהבמהשלאיאכלנה,שהרילא

מהלכותטומאתצרעתה"א,ועייןמשנהלמלךשם(.

נשבע שלא יזרוק הככר לים ,אלא שיאכלנו ,והעבירה היא מניעת מעשה

ח( גמ' ,להכי אוקמית ליה כרבי ישמעאל דאמר לאו שניתן לאזהרת מיתת

האכילה,ואיןבזריקהליםתוספתעבירהמאילונמנעלאוכלווהככרכאן.

בית דין לוקין עליו .הקשה בחידושי הריטב"א ,דלפי זה ,רבי יוחנן דסבר

ג( בא"ד,ומיהוהאנמיחשיבהתראתספקלמ"דביטלוולאביטלו.דהיינו,

הלכה כסתם משנה ,סבר דלוקין על "לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין".

דלמאן דאמר "ביטלו ולא ביטלו" ,כל זמן שלא ביטל העשה לא יתחייב

והקשה,דבסנהדרין)פו(:מבואר,דלרבייוחנןלאלקיא"לאושניתןלאזהרת

מלקות בודאי ,וממילא אי אפשר להתרותו בשעת העבירה ,מה שאין כן

מיתת בית דין" .ותירץ ,דרבי יוחנן לא קאמר ליה התם ,אלא סוגיא

למאן דסבר "קיימו ולא קיימו" ,שפיר אפשר להתרותו בודאי בשעת

דתלמודאאמרהאליביה,וכמסקנאדשמעתין.

העבירה,שאםלאיקייםהעשהיתחייבמלקות.אבלבחידושיהריטב"אכתב

ט( ]תוס' ד"ה הא לאו הכי ,בסוה"ד ,דיש ליישב אי הכי דפריך אמאי מוקי

איפכא ,דלמאן דאמר "ביטלו ולא ביטלו" אינה התראת ספק ,ובחידושיו

כרביעקיבאולמלקותדלרביישמעאלולמלקותא"ש.מיהומדברירש"יד"ה

למכות)טו(:ביאר,דלהאימאןדאמר,אינועוברעלהלאוכלזמןשלאביטל

איהכילאמשמעהכי,דכתבאיהכידמתניתיןלמלקות,ומשמע,דקשהנמי

העשה ,ובשעת ביטול העשה שפיר אפשר להתרותו בודאי .ולמאן דאמר

אמאידמוקמיתליהכרביישמעאל.וצריךלומר,דסברדהאדהקשתההגמ'

"קיימו ולא קיימו" הויא התראת ספק ,משום דלדידיה עובר עלהלאו מיד,

דווקא להא דאוקמיה מתניתין כרבי עקיבא ,לאו דווקא ,אלא כיון דהגמ'

וכיון שיכול לומר שיקיים העשה אי אפשר להתרותו בודאי] .מיהו בגליון

אמרהדטעמאדלאאוקמינןלמתניתיןכרביעקיבא,משוםדסברלאושניתן

הש"ס כאן הקשה ,דלכאורה הכא דהעבירה היא שמבטל שבועתו על ידי

לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו ,מקשינן ,דלא מצינן לאוקמי הא

שזורקולים,אפילולשיטתתוס'אפשרלהתרותובשעהשמבטלהעשה,ולא

דידיעות הטומאה למלקות ,אבל אין הכי נמי דקשה אף לרבי ישמעאל,

דמילהורגהאםאחרישלקחהמעלהבנים,דהתםהעבירהאינהאלאבמה

דבודאידמשנתינואינהלמלקות[.

שלקחהאםעלהבנים[.

י( תוס' ד"ה רבי עקיבא ,בתוה"ד ,ור"ע דאומר עדים זוממים קנסאהוא לא

ד( גמ',מכדיהאיסתמאוהאיסתמאמאיחזיתדעבידכיהאיסתמא.הקשה

מציגמרדאיכאלמימרשהןקנס.ובתוס'הרא"שתירץ,דרביעקיבאנפקא

המצפהאיתן)לעילג,(:מאישנאהכאדמקשינןליההכי,ולעיללאהקשו

ליה דלוקין אלאו שאין בו מעשה ,ממוציא שם רע ,עדים זוממים ,ומקלל

כן אההיא דנותר ,והתם לא היה שייך לתרץ כדמתרצינן הכא ,דכל מאי

בשם,דכתיבביהמלקותבהדיא,וכיוןדיליףמג'מקומותיליףאףאיעדים

דאזלינןבתרסתמאבתרא,אינואלאבחדאמסכתאאבללאבתרימסכתי,

זוממיםקנסא,ורבנןדאמריאיןלוקין,מסתברלהוטפילמילףמלאודחסימה

דקיימאלןאיןסדרלמשנה,עייןשםמהשתירץ.

דכתיבסמוךלעיקרמלקות.

ה( ]תוס' ד"ה מראות נגעים ,בתוה"ד ,הא אמר בפרק אלו דברים דלא לקי

יא( גמ' ,אי הכי ידיעות התראות מבעיא ליה .ופירש רש"י ד"ה ידיעות,

שהכתוב ניתקו לעשה .בגמ' פסחים )סז (.פליגי בה רבי שמעון ורבי יהודה,

דידיעות משמע דנעלמו אחר כך .וביאר הריטב"א ,דלרש"י לא מקשינן

ולדברי התוס' הכא סתמה הגמ' כדרבי שמעון ,ומכח זה הקשתה דלא

מלשוןידיעות,דאדרבאלשוןידיעותמשמעדידעלגמריאףבשעתמעשה,

משכחת מלקות בנגעים .אבל הרמב"ם )פ"ג מביאת מקדש ה"ח( פסק כרבי

אלאהאדקפריךהואמשוםדמשמעליהדידיעותדמתניתיןדומיאדידיעות

יהודה ,דסבירא ליה דהאי לאו אינו ניתק לעשה ולקי עליה ,וצריך ביאור

דקתנילעניןקרבן,והיינוהיכאדנעלםממנו.ולפיזה,האדמשניהגמ'"תני

דלכאורה מוכרח מסוגיא דידן דעיקר כרבי שמעון ,דאם לאו לא תקשה

ידיעותדהתראות"היינו,דידיעותדקתנירישאכפשטיהולאכידיעהדסיפא.

קושיתהגמ'וכמושכתבוהתוס'.ועודעייןבהגהותהרל"ב)שבסוףהגמ'([.

וכתב ,דיש לפרש עוד ,דמקשה משום דמשמע ליה דלשון ידיעות מורה

ו( ]בא"ד,ואםהתרובושלאליכנסלמחנהלויהונכנסלפניםממחיצתווכו'.

שידעמעצמווחטאלדעת,ואילוהכאהודעתאחריםהואדבעינןלמלקות,

לכאורה מה שנקטו מחנה לויה צריך עיון ,דמחיצתו דמצורע חוץ למחנה

והאדמשני"תניידיעותדהתראות",היינודהתנאלאדקולישניקלילאנקט.

ישראל ,וכן פירש רש''י בפסחים )סז (.בד''ה לפנים דקאי אמצורע שנכנס

]ועודעייןבפנייהושע[.

למחנהישראל).א.ג[(.

יב( ]רש"יד"האלאאמררביוסף,בסוה"ד,אלאה"קשבועותלר"עשתים

ז( תוס' ד"ה בקוצץ בהרתו ,בתוה"ד ,ואומר ריצב"א דהתם נמי לא מיירי

שהן ד' ידיעות לר' ישמעאל שתים שהן ד' .נראה ביאורו ,דהא דרבי סתם

ג

מסכת שבועות דף ד – דף ה
יט תמוז – כ תמוז התש"ע

בשבועות כרבי עקיבא ,ובידיעות כרבי ישמעאל ,אף דלא סבירא ליה

סלעים.

כוותיה ,ולא פירש דאינו אלא אליבא דחד .משום דלא היה כוונתו אלא

יט( רש"יד"החוץמןהשטרות,היהחייבלואדםבשטרה'סלעיםונתןזה

למנותהדיניםדמצינובהםשהינםשתיםשהןארבע,ולכךמנהאףדברים

אותו שטר לכהן .משמע ,דבלאו מיעוטא היה פודהו בשטר חוב של ה'

שאינםאלאאליבאדחד,ולאכהלכתא.ועייןלקמן ה.אותב,מהשכתבנו

סלעים.והקשהבזכרוןשמואל)סימןנו(,הרישטרחובשלה'סלעיםאינו

בשםהרש"ש[

שוהלמכירהבה'סלעים,ואמאייוכללפרועבזהחובולכהן.ועייןשםמה

יג( רש"י ד"ה ונעלם )בדברים הנמשכים בעמוד ב'( ,ונעלם ממנו והוא ידע

שהוכיחמכחדבריםאלו.

קמאדוקאלמיגמרמיניהעלהעלםטומאההואחייבואינוחייבעלהעלם

כ( גמ',רבידרישכלליופרטי.הקשההתוס'הרא"ש,היכימייתיראיהמהא

מקדש וכו' .הקשה התוס' הרא"ש ,כיון דלא יליף רבי עקיבא דבעי ידיעה

דמרצע,האשאניהתםדמוכחקראשצריךלדורשוב"כללופרט",מדאמרינן

בתחילה אלא מ"נעלם בתרא" ,אמאי קאמר דדריש ליה מדכתיב "ונעלם

בקדושין)כא(:להביאהמרצעהגדול,ובשלמאאידרשינןליהב"כללופרט"

ונעלם" .ותירץ בחידושי הרמב"ן ,דהא דאפשר לדרוש מונעלם בתרא ,אינו

איצטריך לרבות המרצע הגדול ,דהוה ממעטינן ליה מכלל ופרט ,דהוה

אלא משום דקרא יתירא הוא ,דהא כבר כתיב ונעלם ,ולהכי הביא דדריש

אמינא דצריך דומיא דמרצע המיוחד ,שהוא של מתכת ובינוני אבל מרצע

ליהמתרי"ונעלם".

גדול לא ,הלכך אתא קרא לרבות המרצע הגדול ,אבל אי דרשינן ליה

יד( תוס' ד"ה ונעלם ונעלם) ,בעמוד ב'( בתוה"ד ,ועוד דפירש וכו' א"כ בכל

ב"ריבהומיעט"אמאיאיצטריךקרא,הארבינןכלמיליולאממעטאלאסם.

החטאות דכתיב או הודע ליבעי ידיעה בתחילה .ובחידושי הרמב"ן תירץ,

ותירץעלפידברירבינותםבקידושין)שם(,דלאמרבינןמרצעהגדולאלא

דידיעהבתראאףדלאצריכא,אורחיהדקראלמיכתביה,אבלכיוןד"נעלם"

למצוה,ואםכןאפילואידרשינןליהב"רבויומיעוט",מכלמקוםאיצטריך

בתרא בין כך מיותר ,על כרחך דאתי למידרש דנעלם לאחר שידע ,וידיעה

לאשמועינןדמצוהבמרצעהגדול.ועודתירץ,דהוהמצילמידחיהכי,אלא

בסוף לא כתיב הכא .וכן כתב המהרש"א כאן ,ותירץ בכך נמי לקושיא

דסמיך על ההיא ברייתא דמנחות )כח ,(:דמנורה של עץ ושל גיסטרא,

קמייתאדתוס',דכוונתרש"י,דכיוןד"ונעלם"קמאלגופיה,ממילאאימעוט

דמוכרח מינה דרבי דריש "כללי ופרטי" ,והא דלא מייתי להאי ברייתא,

מנייהוהעלםטומאה,דמהיכיתיתילחייבו,ולאדמיתוראדרישלמעטווכמו

משוםדאיכאאמוראיהתםדאמריסמיהךברייתאמקמיברייתאאחריתי,

שהבינוהתוס'.

ואףדלברייתאאחריתינמימוכחדדרישרבי"כלליופרטי",מכלמקוםהיה

טו( בא"ד,לכךנראהלר"תדר"עדרישליהמונעלםיתראוכו'.הקשהבתוס'

צריךלהאריךולהביאב'ברייתות,הלכךמייתיזאתוסמיךאההיאדהתם.

הרא"ש ,דאין הלשון מורה על פירוש זה ,מדלא פירש רבי עקיבא "ונעלם"
מכללשידע,כדפירשרבי.ובחידושיהרמב"ןהוסיףבפירושרבינותם,דאי

דף ה ע"א

לאהוהכתיבאלאחד,לאהוהמרבינןאלאידיעתביתרבואואפילוידיעה

א( תוס' ד"ה דתנא דבי רבי ישמעאל ,בתוה"ד ,והאיכא טפי הך מידה וכו'.

זאת לא הוה מרבינן .ולפי זה ניחא ,דרבי עקיבא דריש ליה מיתור ,ולא

ובחידושיהריטב"אכתב,דהאימידהבכללמדת"כללופרטוכלל"היא.

ממשמעותהכתובכרבי,ולהכיאמרינןדדרישליהמ"ונעלם"יתירא.

ב( תוס' ד"ה בשבועות ,זימנין דלא בעי למימר הכי וכו' .כתב הרש"ש,

טז( בא"ד,ועודישלפרשונעלםונעלםשתיפעמיםשדיוהואידעביןתרי

דטעמאדהכאאמרינןהכיהוא,משוםדהכארצהלזווגעניניםדשניםשהן

ונעלם .ובתוס' הרא"ש כתב ,דהוא הפירוש המחוור .מיהו הרמב"ן הביא,

ארבע,ולכךשייךלמיתניאףאםלאסביראליהכוותייהו,אבלהתםדתני

דבירושלמי )בפירקין הלכה ב( מבואר כפירוש רבינו תם ,עיין שם שהאריך

פלוגתאושנאובלשוןחכמים,עלכרחךדסביראליהכוותיה].ועייןלעילד.

בביאורדבריו.

אותיא[.
ג( תוס'ד"הונעלם,בתוה"ד,וקשהלפירושזהדהיכידמיאיבשעתהשקאה

דף ד ע"ב

נזכר מן הטומאה למה משקה אותה .ובתוס' הרא"ש כתב ,דהוה מצי

יז( גמ' ,ר"ע מאי טעמא קא מחייב לשעבר דדריש רבויי ומיעוטי .ומתבאר

למיפרךהכי,אלאדדברזהאינומפורשבקראבהדיא,אלאמשוםדלאשייך

מהמשך הסוגיא ,דמאן דדריש קרא בכלל ופרט אינו סובר כרבי עקיבא,

בה"ונקתהונזרעהזרע"כיוןשיודעשזינתה,להכיפריךמונקההאישמעון

והקשה הלחם משנה )פ"ז משבועות ה"ד( ,מהכא ,על מה שפסק הרמב"ם

המפורש בקרא .ובהגהות רא"מהורוויץ הקשה ,דלפי זה אףאםלא יבדקו

)פ"א משבועות ה"ב( כרבי ,ואפילו הכי משמע בכמה דוכתי דפסק כמאן

אותה מי המרים ,תהיה אסורהלבעלה מספק ,דאולי הא דלא בדקו אותה

דאמרדדרשינןקראבכללופרטוכללולאברבויומיעוט.

המיםמשוםדלאהוהליהידיעהמעיקרא.

יח( תוס' ד"ה בכל פודין ,בסוה"ד ,לאו דמפריק בקרקעות אלא ימכרם ויתן

ד( בא"ד,אבלמכלמקוםקשהאמאיחשיבליהאיןמנוקהאםלאבאעליה

דמיםלכהן.הקשהבתוס'הרא"ש,מייוציאהקרקעמידהלקוחות,דהבכור

משנסתרה.ובחדושיהריטב"אהביאישמתרצין,דקראד"ונקההאישמעון"

אינו יכול ,ואף אינו יכול לומר לכהן שהוא פודה עצמו באותן ה' סלעים

דרשינן ,דדוקא אם מנוקה מביאת מזיד ,אבל אם בא עליה ביאת שוגג

המשועבדים ,והכהן יוציאם מיד הלקוחות ,דכיון שאינו פדוי אלא בדמים

אמרינן שהמים בודקים .והיינו דפרכינן ,דאי "ונעלם" משמע דהוה ליה

יאמרו הלקוחות לכהן לאו בעל דברים דידן את ,דעדיין לא זכית בחמש

ידיעהמעיקראשזינתה,שובאיאפשרלהיותביאתשוגג,כיוןדידעועכבה

ד

מסכת שבועות דף ה
כ תמוז התש"ע

אצלו .והקשה עליהם ,דמדברי הגמ' בקדושין )כז (:משמע ,דאפילו אם בא

שפירהקשוהתוס'לקמן)יד(:ד"האו דלדבריו,אמאיבעינןלאוקמיבתנוק

עליהבשוגגגמוראיןהמיםבודקיםאותה.והסתפקבדיןזההמשנהלמלך

שנשבה,ולאאוקמידינאדמתניתיןבדלאהיהלוידיעהבתחילהכגוןשלא

)פ"במהלכותשוטהה"ח(,ולאהביאדבריהריטב"א.

הרגישבשעתהטומאה.וכתבהריטב"א,דמשוםהאאיןלדחותפירושרש"י,

ה( בא"ד,וי"לכיוןששכחמוכיחשלאהקפידולאחשיבמנוקהמעון.ובתוס'

דלרווחאדמלתאמשנילהבתינוקשנשבהכנגדהמקשה,ודרךהתלמודכן

הרא"שכתבבתרוצוהשני,דאידרשינןמ"נעלם"מכללדהוהידע,עלכרחין

במקומותהרבה].ועייןמהשכתבנולקמן באותהבאה[.אבלבתוס'הרא"ש

בעינן למימר דבבעל מיירי ,שהרי ידיעה בסוף צריך ,דאי אפשר להשקותה

כתב,דמאידכתברש"ישהרגישבשעתהטומאה,לאודווקא,אלאהואהדין

בלא ידיעה ,וכיון דמצריכינן ידיעה בתחילה ובסוף והעלמה בנתיים ,למאי

אםשכחמהשלמדבביתרבו.

נפקאמינהבהעלמהשבנתייםאםלאשבעלועשהעבירהבאותההעלמה,

י( ]תוס' ד"ה אמר ליה רב פפא ,ה"ה דה"מ למיפרך אהא דדריש מקרא.

כעין העלמה דידיעות הטומאה] .ויש לבאר כדבריו בדברי רש"י בד"ה אין

ואפשר ,דלדברי רש"י דדריש מקרא דצריך שירגיש בשעה שנטמא שנגע

האיש ,שכתב דבא עליה אחר שנסתרה ,ומשמע דהוא העוון ,ולא כדברי

בשרץ )עיין מה שכתבנו באות הקודמת( ,לא יקשה ,דאפשר ,דהוא מה

התוס'[.

דילפינןמהאידרשה,מהשאיןכןלרבפפאדבמתניתיןסיפאדומיאדרישא,

ו( גמ' ,קסבר רבי ידיעת בית רבו שמה ידיעה .פירש רש"י ד"ה ידיעת בית

וממילאהאדלאידעבתחילה,איירינמיכשהרגישבשעהשנטמאושםלבו,

רבו,דאףידיעהשלמדבביתרבושהנוגעבטומאהטמאמחייבקרבן,אפילו

האיגוונאלאמשכחתליהאלאבתנוקשנשבה.וכןמיושבנמיהאדהקשו

דלאשםעללבושנטמאכלל.וביארבתוס'ד"הידיעתביתרבו,דכךתירצה

תוס' לקמן )יד (:ד"ה או )הובא באות הקודמת( ,דכל שאלת רב פפא הוא

הגמ'האדהקשתהמסוטהותורה,דהתםנמיהאיונעלםהואמידיעתבית

דצריך להיות סיפא דומיא דרישא ,וממילא על כרחך איירי היכא דהרגיש

רבו ,ואפילו דאותה ידיעה זכורה לו עדיין ,דומיא דהכא דידיעת בית רבו

שנטמא[.

עדייןזכורהלו.והקשהבהגהותרא"מהורוויץ,דלפיזה,אםלאידעהבעל

יא( גמ' ,משכחת ליה בתינוק שנשבה לבין הנכרים .הקשה התוס' הרא"ש,

דיניסוטהקודםשנסתרהלאיוכללהשקותה,ולאמצינוכןבשוםדוכתי.

אמאי איצטריך קרא לפטור תינוק שנשבה ,הא אשכחן בשבת )סח ,(.דאף

ז( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ובחידושי הרמב"ן ביאר בשם רבינו תם,

מחללשבתפטוראףדלאבעינןידיעתביתרבו,ואףדהתםנמילמידיןמהא

דידיעת בית רבו היינו ,שלמד בבית רבו שהמיטמא בשרץ טמא ,אבל לא

דכתיב גבי עבודה זרה "תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה והנפש אשר

למד דאסור ליכנס למקדש בטומאה ,ו"נעלם" הנאמר בקרא לא קאי על

תעשהבידרמה",דמקישינןשוגגלמזיד,מהמזידדהוהליהידיעהבתחילה

טומאתו ,אלא דנעלם ממנו האיסור ליכנס למקדש ,ולפי זה נמי לא קשה

אףשוגגדהוהלוידיעה,מכלמקוםמהאיהקישאאפשרלמילףנמיטומאת

מהאי דתורה וסוטה ,דאף בתורה שייך שידע מקצת ,וכן בסוטה ידע

מקדש וקדשיו .ותירץ ,דלא ילפינן מהתם אלא שבת וכיוצא בו ,שקרבנו

שנסתרה,שהיאמקצתידיעה.והרשב"אכתבבשםהראב"ד,דהאי"ונעלם"

קבוע ,דומיא דעבודה זרה ,אבל לא טומאת מקדש וקדשיו שהוא בעולה

היינוששכחטומאתו,ומהאינלמדדידעליהלאיסורזהבביתרבו,דאילאו

ויורד.ובחידושיהריטב"אתירץ,דהכאאיירידידעשישטומאהבעולם,אלא

הכיאףאםהיהיודעמטומאתונמיהיהנכנסלמקדש.

דלא ידע שהשרצים מטמאים ,ובכהאי גוונא גבי שבת כשידע שיש שבת

ח( גמ' ,ידיעת בית רבו .הרמב"ם )פי"א משגגות ה"א( פסק כרבי ,דמתחייב

בעולם ,אף דלא ידע דהאי מלאכה אסורה ,חייב ,ולכהאי גוונא איצטריך

קרבן אף על העלם קודש ומקדש .ומאידך כתב שם ,דלא מתחייבים קרבן

קראלפטורבטומאתמקדש].ודבריוחולקיםעלדבריהרמב"ןשהבאנולעיל

אלאאםהיהלוידיעהמתחילהשנטמא,ומביאדדרשינןליהמקראכדדריש

אות ז ,דכתב דידיעת בית רבו היינו כשלא ידע שאסור ליכנס בטומאה

רבי הכא .ותמה הלחם משנה דסותר לסוגיא דידן ,דמבואר דטעמא דרבי

במקדש[.

דדרישמ"ונעלם"בתראלרבותהעלםקדשומקדש,אינואלאמשוםדסבירא

יב( תוס'ד"השתיםשהןד',בתוה"ד,ועי"לב'שהןארבעהיינוחיובשחייב

ליה דידיעת בית רבו שמה ידיעה ,ולא בעינן שידעשנטמא כלל .ובחידושי

ומביא קרבן בפנים .הקשה המהרש"א ,לפי פירוש זה יקשה הא דהקשו

חתםסופר תירץ,דלאברירכוליהאידבעירביידיעהגמורה,משוםדדרש

התוס'ד"הוהאיציאותקתני,מאישנאדמקשינןלהאמתניתיןדהכא,ולא

"והואידע",אודסגיליהבידיעתביתרבו,לכךפסקהרמב"םדלאתוייקרבן

אמתניתין דשבת .דלפירוש זה לא מצינו קרבן בפנים בב' שהן ד' ,ביציאות

לא מייתי עד דאית ליה ידיעה גמורה .אי נמי ,דלרמב"ם אביי הוא דסבר

בלא הכנסות .ותירץ ,דאפילו לפירוש זה מצי איירי ביציאות ,שחייב ב'

דמהני ידיעת בית רבו ,מה שאין כן רבא סבר דמדכתיב "והוא ידע" בעינן

קרבנות על יציאות שנים שהן ד' ,דהיינו יציאה אחת ,כשבעל הבית פושט

ידיעהגמורה.

ידו לחוץ ומניח ליד העני ,הרי ב' יציאות ,אחת לעני פטור ומותר ,ואחד

ט( רש"י ד"ה ידיעת בית רבו ,בתוה"ד ,והוא ידע שהרגיש כשנגע אבל לא

לבעל הבית חייב חטאת .ויציאה שנית ,שפושט עני ידו לפנים ונוטל מתוך

יתבונן לשום על לבו שנטמא .ביאר הריטב"א דבריו ,דבודאי צריך לזכור

ידושלבעלהבית,הריב'יציאות,אחדלבעלהביתפטורומותרואחדלעני

אותהידיעהאףבשעתמעשה,דכלידיעהצריכהלהיותסמוכהלהעלמה,

חייב חטאת ,הרי ב' יציאות שהן ד' עם הפטור ומותר ,וקרי להו בפנים,

ובודאי לא איירי ששכח ידיעת בית רבו ,ולהכי פירש ,דהעלמה הוא שלא

שחייביםעלהד'יציאותב'קרבנות.

התבונןבשעתהמעשהשנטמא,אףשידעוהרגיששנטמא,והוסיף,דלפיזה

יג( גמ',אלאאמררבפפאהתםדעיקרשבתוכו'.פירשרש"ילעיל )ב (.ד"ה

ה

מסכת שבועות דף ה – דף ו
כ תמוז – כא תמוז התש"ע

יציאות,דמתניתיןנקטהאבותותולדותהוצאהאב,והכנסהתולדה,ולפיזה

לשון רבים ,הוי משמע דכל חד בפני עצמו הוא ,וכן מקרא דמייתי חזקיה

רב פפא אתי לאפוקיה מהא דנקטה הגמ' בסמוך ,דהכא דלאו עיקר שבת,

מדלאכתיבל"נגעיצרעת,וכתיב"נגעצרעת",מבוארכן.

אבות קתני ולא תולדות .אבל הרמב"ן בשבת )ב (:כתב ,דיש לומר ,דלרב

יח( תוס' ד"ה טיהרת סיד ההיכל ,ורבי עקיבא דקתני זו למעלה מזו לא

פפאאףהכנסותאבותנינהו,ולכךנקטינהובמתניתיןאףדהכאלאועיקר

שיצטרףהסידעםהצמרוכו'.הקשהבשו"תדבריריבות )סימןכה(],הובא

שבת.

כאןבגליוןהש"ס[,דרש"ילשיטתודביאר ברש"יד"השניהלה ,דהאדריבה
הכתוב תולדות ,לענין להצטרףעם האב .וכמו כן כתב ,דלרבי עקיבא דלא

דף ה ע"ב

מצטרףסידההיכלעםבהרת,לאהוהתולדהדידיה,לאמצילתרץכתירוץ

יד( תוס' ד"ה וקמפרש הכנסות לאלתר ,בסוה"ד ,ומיהו לפי מאי דפרישית

התוס',דלשיטתו,האדמבוארבמתניתיןדסידההיכלתולדהדבהרת,אינו

לעילגרסליהשפיר.ביארהמהרש"ללעיל)עמודא'(בתוס'ד"השתיםשהן

אלאללמדנודמצטרףעמו,והדראקושיאלדוכתא.ועייןשםמהשתירץ.

ד' ,דכוונתם ,דדווקא לפירוש הקונטרס ,דפירש דשנים שהן ד' בפנים היינו

יט( בא"ד ,שם .וכתב המהרש"א ,דלמאי דבעי למימר לקמן )ו ,(.דשמעינן

הכנסות,לא גרסינן לאלתר ,דלדידיה מגופא דמתניתין מוכח ,ודווקא להנך

ליה לרבי עקיבא דאמר זו למעלה מזו ,מהך דאמרו מקרום ביצה ולמעלה

פירושי שהביאו תוס' שם הוא דגרסינן ליה .והמהרש"א )שם( הקשה עליו,

טמא ומצטרפין זה עם זה ,ופירושו ,דמצטרפין זה לזה הסמוכים במעלה

דבודאי אפילו לפירושי אחרינא לא צריך להוכיח מדכתיב הכנסה לאלתר,

אחת,ליכאלמימרהכי,אלאשאיןלחושכיוןדלאקאיהכי.

דסגיבמהשביארהמתניתיןהכנסהלהוכיחדהכנסההוצאהקריליה,ולא

כ( גמ' ,אי הכי קרום ביצה נמי .פירש רש"י ד"ה קרום ,אמאי לא קשיא לך

הקשו שם על פירוש רש"י אלא דאפילו להוכחה זו לא בעינן ,דאפשר

בהדי מאן נצרפיה .והקשה הרשב"א ,מאי קושיא ,אין הכי נמי ,וכל שכן

להוכיח מהא דלא משכחת שנים שהן ד' בפנים אלא בהכנסה ,דקרי ליה

דההיאמתניתיןדלאכרביעקיבא,דאיכרביעקיבאטיהרתביןסידביןקרום

להוצאה הכנסה .ולכך ביאר בכוונת התוס' ,דלהא דפירשו שם תוס' בד"ה

מלאצטרופיה ,ולישנא נמי דקאמר בסמוך "אלא מחוורתא דלא כרבי

והאיציאות,דמשכחתליהכולהוח'ביציאות,הואדליכאלאוכוחיהדתנא

עקיבא" ,משמע דאי הוה מצי לאקשויי נמי מקרום ביצה לא הוה דחינן

קריליהלהכנסהיציאה,אלאמדמפרשליההתםלאלתר.

מתניתין מדרבי עקיבא .ולכך ביאר ,כפירוש הר"ר משה מאייבר"א המובא

טו( רש"יד"השניהלהכסידההיכל,דאע"גדצמרלבןעזהלבנוניתומסיד

בתוס'ד"האיהכי ,דאירביעקיבאדאמרזולמעלהמזודוקאקאמר,דכל

וכו' .וכן כתבו תוס' ד"ה שנים ,והרמב"ם )פ"א מטומאת צרעת ה"ב( .אבל

הד' מראות ואפילו התולדה עם אביה ,כל שיש מראה לובן יותר ממנה

בחידושיהרשב"אכתב,דמדקאמרשניהלבהרתכסיד,שמעינןשאיןמראה

מפסיק,כדאמרתדסידאינומצטרףעםבהרתשהואאבלסידההיכל,משום

יותרלבןביןבהרתלתולדתה,לכךפירש,דאףדשאתהוהאב,אינהיתרה

דשאתלמעלהמןהסידבלובן,אםכןאףאנונאמרכןבקרוםביצה,ובהדי

בלובןמןהסידשהיאטפלהלבהרת,אלאשניהםשוויןלדעתרבנן,וחילוקן

מאן ניצרפה ,אי בהדי שאת שהוא אב לה ,איכא סיד דעדיף מיניה בלובן,

אינו אלא במישושן ,שמישושו של סיד "מופרש" מן הצמר .וכן כתב הבעל

ובהדיסידאיאפשר,דלאובר מיניההואוהתורהאמרהולשאתולספחת,

המאור )ב .מדפי הרי"ף( .והשיג עליו במלחמות ה' )שם( ,ד"מראות" נגעים

אלמא שאת יש לה ספחת שמצטרפת עמה וספחת דשאת מאן ניהו קרום

תנןולא"משמוש"נגעים,ולכךכתב,דאףלהאישיטהדבעילמנקטדשאת

ביצה,אלאודאימודההואדסידהיכלספחתדבהרתומצטרפתעמה,ואף

וסיד שווין ,צריך לומר דשני גוונים של לובן הוו ,שהן שווין במעלתם.

על פי ששאת למעלה מןהסיד בלובן ,דכלשהוא תולדת הבהרת התולדה

ובחידושי הרמב"ן כתב ,דהשלג והסיד הם מגוון לבן אחד ,והצמר והקרום

מצטרפתעםהאב,והואהדיןלקרוםביצהעםשאתשהואאבדידיה,ורבי

הםמגווןלבןאחד,ועזותלובןהסידהואלמטהמעזותלובןהשאת.

עקיבא דאמר זו למעלה מזו לאו דווקא כולהו ,אלא קרום ביצה ולמעלה

טז( תוס' ד"ה שאת כצמר לבן ,בסוה"ד ,דאין סברא דשאת שהיא שחורה

ממנו שאת ,וסיד ההיכל ולמעלה ממנה בהרת ,ושפיר מתוקמה מתניתין

מכולן תהיה תולדתה לבנה ,מתולדה דבהרת שהיא לבנה מכולן .כתב

כדרביעקיבא.ועודעייןבחידושיהרמב"ןשהאריךבביאורשמועהזו.

המהרש"א,דלאקשהלהולתוס'שתהיהתולדתשאתשהיאצמרנקי,יותר
לבנהמשאתגופהשהואקרוםביצה,דישלומרדסימןטומאהשלבהרת–

דף ו ע"א

לבנה ,וסימן טומאה של שאת – שחורה ,אבל הא ודאי אין סברא שתהיה

א( תוס' ד"ה אף על גב ,בתוה"ד ,ועוד כיון דלספחת לא קאי אלא אשאת

תולדהשלסימןהשחורהשהיאשאת,יותרלבנהמתולדתהבהרתשסימנה

מנ"ללרבותשניתולדות.תירץבחידושיהר"ן)לעילה,(:דמכלמקוםאפשר

לבנהמכולן.

ללמודלטמאשתימראותאלה,ממהשהתורהטיהרהדווקאמראהבוהק,

יז( תוס'ד"האםכןטיהרתסידמלצרף,בסוה"ד,וע"קדבירושלמיאומרוהיו

וכלמראההיותרבהירממנוטימאה,וכיוןשהתורהריבתהתולדותדווקא

איןכתובכאןאלאוהיהמלמדשאיןמצטרפותזהעםזהוכו'.מיהוהר"ש

לשאת ,בהכרח דתרווייהו הוו מתולדה דשאת] .ובדעת תוס' לכאורה יש

בנגעים )פ"א מ"א( כתב ,שטעות סופר בירושלמי ,וצריך לגרוס שהן

לומר ,דסברי דאין לרבות מראה במה שהוא למעלה ממראה אחר,

מצטרפות .וכתב החשק שלמה ,דלדבריו ,הראיה מדכתיב בלשון יחיד,

דכשמטמאיןאותוצריךלדעתבאיזהמראהנטמא,כמבוארבסמוך,כמוכן

ד"והיה" משמע דשניהם מחשבו כחד לענין צירוף ,דאי הוה כתוב "והיו"

בודאי התורה הודיעה מראות הנגעים ,ואם כן אין לרבות מראה מטעם

ו

מסכת שבועות דף ו
כא תמוז התש"ע

דהוא יותר לבן מבוהק .ולפי זה לכארוה אפשר לבאר הא דביארו תוס',
דלדעתרביעקיבאאפילושסידלאמצטרףעםהבהרת,מכלמקוםתולדה

דף ו ע"ב

דידההוא,דלכאורהקשהדאםכןלשםמהנקראתולדתו,ולפידברינויש

ח( תוס' ד"ה ואם איתא ,תימה דע"כ צריך למיתני שלג וסיד דאת"ק קאי.

לומר ,דמלמדנו דצריך לטמאותו בשם בהרת ,וכיון שתולדתה הוא מטמא

ובחידושיהרמב"ן תירץ,דכוונתהמקשןלהוכיחדרביעקיבאדמתניתיןלאו

בשמה[.

דווקאקאמר,ולאאתיאלאלאפלוגיאדרביישמעאל,וכדתנןבמסכתנגעים

ב( רש"י ד"ה יהושע בנו של ר' עקיבא ,הוא יהושע בן קרחה שרבי עקיבא

)פ"א מ"ב( ,הפתוך שבשלג כיין המזוג בשלג ,הפתוך שבסיד כדם המזוג

קרח היה .וכן כתבו תוס' בבבא בתרא )קיג (.ד"ה ומטו בה בשם ר"י .מיהו

בחלב,דברירביישמעאל,רביעקיבאאומראדמדםשבזהושבזהכייןהמזוג

כתבו ,דאינו נראה לרבינו תם ,דנהי דבן עזאי הוא דקרי לרבי עקיבא הכי

במים,אלאשלבהרתעזהושלסידדיההממנה,פירושדיהההרבהשהיא

בלשון בדיחותא ,חס ושלוםשהיה להעלות לו עלשום קרחתו דגנאי הוא.

דיההמןהדיהה.וממילאאפשרלומר,דלאנחיתתנאדמתניתיןאליבאדר'

ועוד הוכיחו שם ,דלא היה רבי יהושע בן קרחה בנו של רבי עקיבא .ועוד

עקיבאלדקדוקיולמתניכרוכלא,אלאשאמרשמראהלובןאחדהם,ור'נתן

הביאומדבריהמדרשבבראשיתרבה ד"חוץמןהקרח"היינורביאליעזרבן

קפידעלהכדישלאתטעה,ותנישלשאתדיההושלסידדיההמןהדיהה.

ק ַרח .ועיין
עזריה ולא רבי עקיבא .ולכך כתבו ,דקרחה היינו שם אדם כמו ֹ

ט( רש"י ד"ה מכבנין ,בתוה"ד ,וכמו תנתן כבינתי לביתי והוא בת נפש

סדר הדורות )חלק תנאים ואמוראים אות י ,ב( .דהאריך להוכיח כדכתב

שקוריןנושקא.וכןביאררשב"םבבבאבתרא)קנא(:ד"הכבינתי,ובתוס'שם

רש"י.

)קנו(:ד"הכבינתיהקשועליומדבריהגמ'בשבת)סב,(.דאסורלצאתבשבת

ג( תוס' ד"ה כל כהן שאינו בקי ,כשאין ישראל בקי עמו וכו' .בחידושי

במכבנתא והוא כבינתי דהכא ,ואם כדברי רש"י דהוא חגורה שחוגרת בה

הרמב"ן,העירדלפיזה,האדאמרינןכלכהן שאינובקי,לאודווקא,דהכל

צוארהאמאיאסורלצאתבו,הריהואדרךמלבוש,ואיןלחשושנמישמא

תלויאיישבקיאפילויהיהישראל,והביא,דבירושלמי)פ"אה"א(גריס,כל

תסירנו כדי להראותו לחברתה ,דהרי יתגלה בשרה .ועוד הקשה מיומא

מישאינובקי.

)כה ,(.דכהנים היו עומדים ככוליאר ופירושו שעמדו בעיגול ,ולכן ביאר

ד( בא"ד,וישראלבקידקאמרהיינודמסברוליהוסבירכדאמרברישערכין

דהואכעיןעטרה.

וכו' .ובתוס' ערכין )ג (.ד"ה דמסברי ביארו ,דהאי מסברי ליה וסביר ,קאי

י( גמ' ,ת"ר מנין שאין הכתוב מדבר אלא בטומאת מקדש וקדשיו .פירש

אכהן ,שהוא צריך שיבין כשיסבירו לו למה טמא או טהור ,והא דקרי ליה

רש"יד"השאיןהכתובמדבר,מניןשאיןהכתובמחייבועלמגע.וכתבהפני

כהן שוטה ,משום שאינו בקי בעצמו .עוד ביארו ,דקאי אישראל ,ואתי

יהושע,דמדבריומשמע,דלולידרשאדלקמן,היהחייבקרבןעולהויורדעל

ללמדנודאףדאינובקיאלאבהאינגעולאבכלהנגעים,כשרלראות.

עצם מה שנטמא ,אף דלישראל אין איסור להיטמאות ,ואפילו כהן אינו

ה( גמ',אימורדשמעתליהלרביעקיבאבפתוךבחלוקמישמעתליה.ביאר

מוזהר אלא במגע נבילה .והא דכתיב בקרא "ונעלם" היינו ,דשכח עיקר

החזוןאיש)נגעים סימןבסעיףו(,דכוונתהגמ'להקשות,דאוליהכלללגבי

האיסור ,דומיא דקרבן קבוע ,וכולי עלמא היו סוברים כרבי דאתי לאפוקי

נגעצרעתשהואלבןלגמרישונהמןהכללבפתוך,דבהאיגוונאמודהרבי

בלאהיהלוידיעתביתרבו.ומצינוכדבריובשו"תהרשב"א)ח"אסימןקמז(,

עקיבאשהצירוףהואבסדרשלאבותותולדות.

אלא דכתב ,דלולי הדרשה הוה מוקמינן ליה בכהן שנטמא בשוגג או

ו( גמ' ,רבי עקיבא אומר אדמדם שבזה ושבזה כיין המזוג במים .הקשה

בישראלבשעתהרגל שהוזהרובשעהזומלהטמאות,דהוהמוקמינןחיובא

בחידושי הרמב"ן )לקמן ז ,(.דהכא אמרינן דרבי עקיבא מדמה מראה פתוך

דעולה ויורד באותן שהוזהרו שלא להטמאות .ותמה בהערות למסכת

לייןהמזוגבמים,ואילורביחנינאאמרלעיל דרביעקיבאמדמהליהלחלב

שבועותעלדבריו,דמבוארבהדיאבקראשאףעלטומאתנבלהחייבבקרבן

שנפל בתוכו טיפות דם ,אלמא כולם כדם המזוג בחלב הם .ותירץ ,דרבי

עולה ויורד ,ואם כן לא הוי מצינן לאוקמיה קרא בכהנים טפי מבישראל,

עקיבא לא הקפיד אלא לומר שהפתוך שבשלג ושבסיד מראה אחד להם,

דכהנים לא הוזהרו אלא מלהיטמאות למת .ותירץ ,דהרשב"א סבר דכהן

ולאפוקי מדברי רבי ישמעאל דאמר בהרת ותולדתהשני גוונים הן בפיתוך

אסורלהיטמאותלכלטומאהכישראלבשעתהרגל,והיינוכדישיוכללעבוד

שבהן,אבלובןשלועזואודםשבודיהה,ותולדתהלובןשלהדיההואודם

עבודה ,וכל אזהרת הכהנים להטמאות למת אינו אלא לאתויי בעל מום

שלהעז,וקאמרליהשניהםגווןאחדהם,ולאקפידביןמיםלחלב,והוכיח

דאינומצווהשלאלהטמאותבכלטומאה,כיוןדאינוראוילעבודה.ועייןמה

כןמהאדבחלוקאיןלובןשלהןנמשללאלמיםולאלחלב.

שכתבנולקמןאותיג.

ז( רש"יד"השבזהושבזה,בתוה"ד,כגוןטיפתדםבחלבומראיהןלאאדום

יא( תוס'ד"הלאהזהיר,בתוה"ד,ויתכןפירושהקונטרסלההואתנאדאמר

ולא לבן .כתב המהרש"א ,דרש"י נקט כגון טיפת דם בחלב ,משום דרבי

בפרקהערלבזבבעלג'ראיות.ובתוס'הרא"שכתב,דמכלמקוםלאיתיישב

משל דרבי עקיבא לדם בחלב ,דהיינו באותו נגע ,מקום אחד
חנינא קאמר ָ

מה שכתב רש"י בד"ה תרומה ,דמהאי קרא ילפינן אזהרה לקודש ואף

פתוךכטפתדםבחלבשאינולאאדוםולאלבן,אלאכייןהמזוגכדנקטרבי

אזהרהלתרומה,דאפילולהאימאןדאמרדסביראליהדבזבבעלג'ראיות

עקיבא במילתיה ,וסביבותיו במקום שאינו פתוך הוא לבן ,דהא קרא ליה

איירי,איירידווקאבקודשולאבתרומה,וכעיןזההעירהמהרש"א.

בהרתאדמדם,דהיינודבמקוםשאינופתוךהויבהרת.

יב( תוס' ד"ה אימא תרומה ,פירוש אימא נמי תרומה וכו' .אבל הריטב"א

ז

מסכת שבועות דף ו – דף ז
כא תמוז – כב תמוז התש"ע

כתב,דפריךאימאדווקאתרומהולאטומאתמקדשוקדשיו,לאתסגיליה

ממעטינןאלאטמאששימש,אבלמקדשותרומההוהילפינןבהיקשאילאו

קרבן עולה ויורד לכפרתו ,ולא הוקשה לו כקושית התוס' מדברי הגמ'

מיעוטאד"בה".

בסמוך,דלאפרכינןהכיאלאלאחרדאמרינןדכתיבבהמיעוטא.

ז( גמ',אימאבהלמעוטימקדשמקדשלאממעטינןשכןבכרתכמותה.כתב

יג( בא"ד ,ומטומאת כהנים לא מצי למיפרך וכו' .ובחידושי הריטב"א כתב,

בחידושי הריטב"א ,דעל כרחך אין כוונת הגמ' להקשות כדלעיל בסמוך,

דכיון דלא ענש הכתוב על טומאת כהנים ,בודאי לא מתחייב קרבן בשוגג.

דנוקמיה בתרומה ,דמקדש דבכרת לא תיסגי ליה בקרבן עולה ויורד אלא

]ועייןמהשכתבנולעיל אותיבשםשו"תהרשב"א,דביארדבעינןלדרשה

יתחייב חטאת ,דאם כן מאי תרצינן דלא ממעטינן מקדש כיון דהוא בכרת

ללמדנו דלא איירי בעוון טומאה ,ומשמע דעיקר הדרשה איצטריך כדי

כקדש ,אטו משום הכי יש להקל עליו לפוטרו מקרבן חטאת קבועה .אלא

ללמדנו דלא איירי במי שנטמא גרידא ,ולא אמאי לא מעמידים ליה

הכיפירושו,ואימאבהולאבמקדש,דבעווןמקדשיפטראפילומקרבןעולה

בתרומה .וכן הוכיח הפני יהושע בדעת רש"י .ומדברי הריטב"א מבואר

ויורד ,דמאחר דשמעינן דעוון קדש אף שזדונו כרת שגגתו בעולה ויורד,

דהבין דמסברא ידעינן דחיובא איירי במה שענש עליו הכתוב ,אלא

ודלאככלחייביכריתותדשגגתםחטאת,ישמקוםלמעטמקדשאףמקרבן

שהברייתא מקשה מהיכן ידעינן דלא איירי בתרומה וכדמסיק .ודברי תוס'

עולהויורד.ומתרצינן,דהאודאילאממעטינן,כיוןשהואבכרתכקדש,ולא

כאןכדעתרש"יוהרשב"אהנ"ל)א.ל. [(.

סגידלאנירמיבהקרבןעולהויורד.
ח( תוס' ד"ה אחת לכלל ואחת לפרט ,בתוה"ד ,ואגב ריהטיה לא דק דהוה

דף ז ע"א

ליהלהקשותפרטוכללהוא.ובחידושיהרשב"אכתב,דבאמתכוונתרש"י

א( גמ' ,ואימא בה למעוטי מקדש .הקשה הרש"ש ,אמאי לא אמרינן נמי

שנדון אותו בפרט וכלל ,ותירוץ רש"י ,דבמרוחקין זה מזה אין דנים אותו

אימאבהלמעוטיקדש,ואפילודמ"בה"ליכאלמעוטיאלאדבראחד,מכל

אלאבדברשהיהבכלל,ואגבשיטפיהלאדק.

מק ֵדש .ותירץ ,דנקט אשיגרת לישנא
קדש יותר ֹ
מ ַ
מקום מאי חזית למעוטי ִ

ט( תוס'ד"הואחתלדבריםשאינםנאכלים.ואזהרהמוהבשראשריגעבכל

דלקמןבסמוך,דהתםליכאלאקשוייאלאממקדש,דעווןקדשילפינןמגזרה

טמאלאיאכל.אמנםבחדושיהריטב"אכתב,דאזהרתיהמ"והבשרכלטהור

שווהדרבי.

יאכלבשר",ודרשינןוהבשרלרבותעציםולבונה].וצריךביאורדאינואלא

ב( גמ',קרירבהעליהדרבידולהמיםמבורותעמוקיםדתניארביאומרוכו'.

עשה) .א.ל (.ואולי יש לומר דגם להריטב"א ההזהרה מרישיה דקרא ,אלא

הקשה בחידושי הריטב"א ,מאי חשיבותא דרבי בהא ,דהא גזרה שוה הוא

דהביאלנו"הבשר"השנידבהאיקרא,דמהאילפינן"לרבותעציםולבונה"

דדריש ,ואין אדם דן גזירה שוה מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבו .ותירץ,

והואמשוםדיתיראהוא,וכמושביאררש"יבזבחים)שם([.

דנהידגמירדישלדרושבהמהבהמהלגזרהשוה,לאגמירלאיזהענין,ורבי

י( גמ' ,אלא אמרי נהרדעי משמיה דרבא שלש טומאות בשלמים למה.

דלהמיםבורותעמוקיםלמידרשיהבהא.

הקשה במשמרת כהונה ,אמאי דריש רבא דווקא מ"טומאה" דכתיב בקרא

ג( גמ' ,אקרא אני חיה בהמה למה לי .הקשו תוס' לקמן )יט (.ד"ה מדבעי,

דאייתר,נידרושכלטומאהדכתיביבכלהניקראי.ותירץ,דרבאשפירידע

למה ליה לרבי להקשות מכח דבהמה בכלל חיה ,תיפוק ליה דכבר הוזכר

דאיידי דבעי למיכתב כרת כתב נמי טומאה ,אלא דהכא דסמיך האי קרא

ברישאדקרא"אוכייגעבכלדברטמא".עייןשםמהשתירצו.

לשלפניודכברכתיב"טומאהוכרת",סברלמידרשיהבפניעצמו.

ד( תוס'ד"הואימאאףתרומה,בתוה"ד,ותימהדסוגיאדמכותמוכחתדלא

יא( תוס'ד"האתיאטומאתוטומאתו,ואע"גדגביתרומהנמיכתיבטומאה

מייריבתרווייהווכו' .והרמב"ן תירץ,דאתיאכרישלקיש,ואףדאיהומפיק

בפרשת אמור וכו' .והר"ן תירץ ,דמקדש עדיף ליה ,שכן כרת כקדש ,והכא

ליהבמכות )יד(:מ"בכל"לרבותקדשלפניזריקתדמו,תרומהנמילאנפקא

ליכאלמימרדאדרבאתרומהעדיפא,דאכילההיאוכדאקשינןלעילבסמוך,

מכללא ,דקסבר ריש לקיש ד"בכל" רבויא לכל דמיקרי קדש ,וקדש לפני

דהתםדסברינןלמילףליהמהקישא,בתרדדמיליהטפיאזלינן,אבלהכא

זריקת דמו ותרומה תרווייהו קדש איקרו ,ושקולים הן ויבואו שניהם.

דגמרינן ליה מגזירה שוה ,להא דדמי ליה בקולא וחומרא מדמינן ליה טפי

ובחידושי הריטב"א הקשה עליו ,דהיכי עבדינן אנן דרשא דליתא בדוכתא

מדברשהואאכילהכמותה,וכןכתבבחידושיהרמב"ן.

דאיפלגורישלקישורבייוחנן.

יב( בא"ד ,וי"ל דברייתא נמי סמיך אהך ג"ש ונקט בנין אב לאפוקי משאר

ה( גמ' ,איתקש קדש למקדש .הקשה המצפה איתן ,הא הוה דבר הלמד

עבירות .הקשה הרש"ש ,דלכאורה מגזירה שוה לחודא נתמעטו כל שאר

בגזירה שוה ,ואיך יחזור וילמד בגזרה שוה ,וכדקיימא לן בזבחים )נ,(.

עבירותכמותרומה.ותירץ,דכוונתתוס',דהברייתאבדרך"אילולאנאמר"

דבקדשים דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בגזרה שוה .ותירץ ,דהכא

קאמר,אילולאנאמרגזירהשוההויידעינןמבניןאב,והשתאדאיכאגזירה

אינו אלא גלוי מילתא ללמדנו מה מיעטה התורה בקרא ד"בה" ,ובכהאי

שוהבניןאבלאצריך.ועודעייןמהשיישבבפנייהושע.

גוונאחוזרומלמד.

יג( בא"ד)בנמשךלעמודב'(,ומיהותימהלמהליגזירהשוהדרביתפוקליה

ו( גמ',איהכיתרומהנמיוכו'.הקשההמהרש"א,היאךבעילמימרתרומה

מגזירה שוה דטומאה דלענין קודש נמי דרשינן ליה .והריטב"א הקשה עוד,

נמי ,דאם כן גזירה שוה דרבי למה לי ,דלא ליכתביה ואנן נילף כולה במה

דהאי "טומאתו" דכתיב גבי מקדש ,איצטריך לרבות טבול יום ומחוסר

מצינו,ולאאיצטריךליהל"בה"למעוטיה.ותירץ,דמגזרהשוהדרבילאהוה

כפורים,ואםכןאינומופנה.ותירץלהניתרתיקושייןחדאבחברתא,דכיון

ח
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דגזירהשוהדקדשמופנהמב'צדדים,וגזירהשוהדמקדשאינומופנהאלא

ליה בטומאת מקדש וקודש איירי נמי בשוגג וכו' .ובחידושי הרמב"ן והר"ן

מצדאחד,אילאוגזירהשוהדרביהוהמוקמינןלהאיגזירהשוהדטומאתו

תירצו,דאיידידאקשיאיבמזידברקטלאהוא,דבמזידקשיאטפיבעבודה

טומאתודוקאבקדש,ולאהוהידעינןמקדש,אבלכיוןדאפשרלמילףקדש

זרהמבטומאתמקדשוקדשיו,דהתםאילאוברקטלאשעירהנעשהבפנים

מגזירה שוה ד"בהמתו בהמתו" וכדרבי ,שבקינן להאי גזירה שוה דקדש

מכפר,וכדתנןבהדיאבסוףמתניתין,אקשינמיבשוגג,אףדלאקשיאשוגג

דהוה מופנה מב' צדדים ,ומוקמינן ליה לגזירה שוה דמקדש אפילו דאינו

בעבודהזרהטפימבטומאתמקדשוקדשיו.

מופנהאלאמצדאחד.

כ( בא"ד ,ויש לומר דמטומאת מקדש וקדשיו אתי שפיר דאיכא לאוקמיה
במזיד ואפילו אתרו ביה וכו' .הקשה המהרש"א ,דאכתי תיקשי ,היאך היה

דף ז ע"ב

סבורלפרשסיפאדברייתא,ומנייןלישבהידיעהתלמודלומרלכלחטאת,

יד( גמ',ישלילרבותבעניןזהג'טומאות.הקשהבחידושיהרשב"א,אמאי

דהיינו לכלל חטאות ,ועל כרחך דהיינו בשוגג ולא אתידע בטומאה וקודש.

לאאמרינןנמיאכילתשרצים,דכתיבבהבויקרא)פי"אפמ"ג("אלתשקצו

ותירץ,דישלומרבדוחקדסיפאנמימייריבמזיד.

את נפשותיכם בכל השרץ השורץ על הארץ" .ועוד ,אמאי לא אמרינן נמי

דף ח ע"א

טומאת יולדת ומצורע ,ונשאר בצריך עיון] .ולכאורה ,במה שתירצו תוס'
בד"היש,דנקטהנילרבותאאפילושהןחשובות,ולכןלאמניאוכלתרומה

א( ]גמ' ,אינמיבהנךדלאובניגלותנינהו.פירשרש''יבד''האינמי ,כגון

בטומאהוטמאששימש,מיישבנמישאלותאלו).א.ל[(.

וכו'אומישיצאהאבןמתחתידווהוציאהלהאתראשו.וכןכתב בחדושי

טו( תוס' ד"ה יש לי להביא ,בתוה"ד ,וא"ת איך יכפר על כולן הא אמרינן

הריטב"א כגון דרך עלייה או כל אותן שהן אונסין דלא בעו גלות וכו'.

לקמן כפרה אחת מכפר ואינו מכפר ב' כפרות .ובחידושי הריטב"א תירץ,

ולכאורה צריך עיון דבשלמא דרך עליה לדעת רב חסדא במכות )ט (.חמיר

דמה שאמרו לקמן ,שאינו מכפר שתי כפרות ,אינו אלא שאינו מכפר שני

טפימדרךירידה,ושפירצריךקרבןלהגןעליומהיסורים,אבלבגוונאדאונס

מיניכפרה,וכדאיתאלהלןבכולהסוגיין,אבלמיןכפרהאחתמכפראפילו

גמור כגון דהוציא הלה את ראשו ,דפטורו מגלות משום דקיל יותר ,מאי

על כמה עבירות ,והוכיח כן ,מדלמסקנא מכפר בטומאת קדש ובטומאת

טעמא בעו הגנה מן הייסורין ,והרי כתב רש''י במתניתין )ב (.ד''ה תולה,

מקדש ,אפילו דשני עבירות חלוקות הן באזהרתן ועונשן ,ועל כרחך דכיון

דבעינן להגן עליו מהיסורים ,שהרי כל השוגגים צריכים כפרה לכשידעו,

דמיןכפרהאחתהןשפירמכפרעלשתיהן.

אלמא קודם ידיעה ענושין הן .ומשמע מדבריו ,דאלו שאינן צריכים כפרה

טז( תוס' ד"ה בע"ז הוא אומר למען ,בתוה"ד ,וקסבר האי תנא מולך היינו

לכשידעו ,אינן ענושים כלל ואין צריכים להגן מהיסורים .ויש לומר ,דכיון

עבודה זרה ופלוגתא היא .מיהו הריטב"א כתב ,דאפילו למאן דאמר מולך

דאירעה תקלה שמת אדם על ידו בעי כפרה אף דהווי אונס גמור וממילא

לאו עבודה זרה היא ,מכל מקום כל שכן הוא ,דאם מולך איקרי טומאה,

בעיהגנהמפניהייסורין)א.ג.[(.

עבודהזרהממשדחמירא,בודאיאיקריטומאה.ועוד ,דבדבריקבלהמצינו

ב( גמ' ,מאי חילק דמייתי בעולה ויורד אימא עבודה זרה וכו' .הקשה הר"י

קראיטובאדנאמרבהםלשוןטומאהגביעבודהזרה,ולאנקטתנאפסוקים

מיגש ,וליקשי ליה נמי אימא שפיכות דמים ,ומאי חילק דמתחייב גלות.

אלואלאמשוםדבעילמינקטליהקראמןהתורה.

ותירץ ,דלא נקראשחילק הכתוב במה שלא חייב הרוצח קרבן בשוגג ,כיון

יז( תוס' ד"ה במזיד ולא אתרו ביה ,בתוה"ד ,אין לחוש כיון דתלי נמי

דזדונומיתה,ולאמתחייבקרבןאלאמישמתחייבעלזדונוכרת .ובחידושי

אטומאת מקדש וקדשיו .כתב המהרש"א ,דנקטו במילתייהו טומאת מקדש

הרמב"ן תירץ עוד ,דהאי חילק להחמיר הוא ,וכדמשני הגמ' בהא דעבודה

וקדשיו,משוםדלפיהאמתאייריבהכי,מיהולמאידבעילמימרדאיירינמי

זרה.ועוד,דהאידחילקהיינובעניןקרבןדומיאדכלהנידמייתי.

בשלושטומאות,הוימצילמימרדאיןלחושדלאאתילכללקרבןבשפיכות

ג( תוס' ד"ה ואימא יולדת ,בתוה"ד ,אבל קשה מאי פריך וכו' ,הוה ליה

דמים,כיוןדאתילכללחטאתבעבודהזרהוגלויעריותבשוגגולאאיתידע.

לשנויי כדשני גבי שעיר המשלח וכו' .והרשב"א והרמב"ן הוסיפו להקשות,

יח( בא"ד,וא"תוהיאךאפשרלאוקמיהבמזידוהאלאמשכחתכפרתחיצון

דישללמודמהאדחטאיםדומיאדפשעיםדאיןהשעירפוטרלגמרימקרבן,

דהיינו אין בה ויש בה .כוונתם ,דלקמן )ח (:אמרינן ,דכפרת חיצון על הא

אלאתולהעדדיתידעליה,וכדאקשינןבסמוךגביטומאתעבודהזרהדאי

דמכפר פנימי ,אלא דבא לכפר על אין בה ידיעה בתחילה והיה לו ידיעה

שוגגברקרבןהוא.

בסוף ,וזה אינו שייך במזיד .ותירץ בתוס' הרא"ש ,דמשכחת בהו אליבא

ד( בא"ד ,לכך נראה לרבינו תם דהכא מספק יולדת פריך .ובחידושי הר"ן

דמונבז דאמר בשבת פרק כלל גדול ,דבעינן ידיעת בית רבו כדי להתחייב

והרשב"א כתבו עוד ,דאיירי לענין לתלות ,שתוכל לאכול בקדשים עד

בקרבן ,ופטר התם תינוק שנשבה בין הנכרים ,וכן יליף לענין גלות משגגת

שתביאקרבנה.

עבודהזרהדאינומתחייבאלאאםהיהלוידיעתביתרבו,ואםכןמשכחת

ה( גמ' ,ואימא מצורע .פירש הריטב"א ,היינו ספק מצורע שאינו בר קרבן.

להדמכפרחיצוןעללאהיהלו ידיעתביתרבוורקלאחרשחטאנודעלו

ומכל מקום אין הספק אם שיער לבן קדם לבהרת וכדומה ,דההיא קודם

איסורו.

שהוזקק לטומאה וספיקו טהור לרבנן ,דדרשי ליה מ"לטהרו ולטמאו" פתח

יט( תוס' ד"ה בשוגג ,ואם תאמר והמקשה מה היה סבור דהא כי מוקמינן

ט
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הכתובבטהרה,אלאאייריכגוןשאירעספקבהסגרווהחלטואחרשהוזקק

ליה מידי,דאי לאו הכיתיקשי דידיה אדידיה דמעיקראקאמר יכול על כל

לטומאה.

טומאהשבקדשוכו',משמעדכלכמהדליתלןמיעוטאמסתברלאוקיקרא

ו( רש"יד"המהחלק,דמייתיצפוריםלאגרסינןשאיןזהלהקלשהצפורים

בכולהו ,ואם כן מאי קאמר מניין ליש בה ואין בה ששעיר זה תולה ,הא

אינםקרבין.ובחידושיהר"ן מיישבהגירסא,משוםדאףדאינםקרבים,מכל

פשיטא דקאי אהך מלתא ,כיון דליכא מיעוטא .וליכא למימר דהכי קאמר,

מקום כעין קרבן הן] .ומצינו שנחלקו הראשונים ,אם ציפורי מצורע חשיבי

מניין ששעיר זה תולה ליש בה ואין בה דוקא ,דלמא באין בה ויש בה נמי

הקדש או חולין ,דמדברי המהר"ם חלאווה בפסחים )כה (.ד"ה מה לערלה,

תליא.דאםכן,איפכאמיבעיליהלמימר,מנייןששעירזהאינותולהבאין

מבואר דסבירא ליה דהוו הקדש ,ובדברי התוס' ישנים ביומא )ס (:סוד"ה

בהוישבה,ומדקאמרמנייןלישבהואיןבהששעירזהתולה,משמעדאית

משום מבואר דסבירא ליה דהוה חולין .ועוד עיין במשנה למלך )פ"ז מיו"ט

ליהשוםסבראשלאיהאתולהלישבהואיןבה,לכךקבעימאיקשיאליה.

הי"טד"הודעדתגלחת([.

יב( גמ',ס"דאמינאניפוךמיפך .הקשהבחידוישחתםסופר,מההיהההוה

ז( בא"ד ,שם .ובחידושי הרמב"ן יישב הגירסא ,וכתב ,דכוונת הגמ' בהא

אמינא לומר ששעיר הנעשה בחוץ ויום הכיפורים יתלו על יש בה ידיעה

דכתבהציפורים,דהיינותוריםובנייונה.וכתבהרשב"א,דאףדלקמןבסמוך

בתחילה ואין בה ידיעה בסוף ,והשעיר הפנימי יכפר על אין בה ידיעה

לגבי נזיר אמרינן בהדיא "תורים ובני יונה" ,מכל מקום הכא קרי להו

בתחילהוישבהידיעהבסוף,מהיכיתיתידיגרעשעירמוסףדיוםהכיפורים,

ציפורים ,משום דמצורע מייתי נמי צפורים ממש .אבל הריטב"א כתב,

דהיינו שעיר הנעשה בחוץ ,מדרגלים וראשי חדשים דכולן מכפרים ,ואיהו

דאדרבא,בשלמאגבינזיראשכחןדקרילתוריםובנייונהצפוריםוכדאיתא

תלי.ואפנימילאקשיא,משוםדמכפרנמיאמזיד.וכתב,דהויאמינאלומר

ברישנזיר )ג,(:משוםדליכאלמיטעי,אבלבמצורעדאיכאלמיטעיבהבאת

הכי,משוםדכןמשמעבהיקששל"חטאיםדומיאדפשעים"שהואמכפרעל

קרבןדידיה,בודאילאאמרינןלהוהכי.

מישאינובקרבן,והיהעדיףלומרשיכפרעלאיןבהידיעהבתחילהוישבה

ח( גמ' ,אמר קרא לכל חטאתם ולא לכל טומאותם .ביאר הר"י מיגש ,דכיון

ידיעה בסוף דאינו בר קרבן לעולם ,אף שיהיה יותר גרוע משעירי רגלים

דאמר רחמנא בשעיר הנעשה בפנים בויקרא )פט"ז פט"ז( "וכפר על הקדש

וראשיחדשים.

מטומאותבניישראל",מכללדהאיחטאצריךעדייןלכפרה,ומצורעהאלא

יג( תוס' ד"ה ונכפר ,וא"ת ומי עדיף משעיר המשתלח וכו' .ובתוס' הרא"ש

צריךכפרהעלאותוהחטא,דהאכברנתכפרליהבצרעתמעיקרא.והרמב"ן

תירץ ,דשאני שעיר המשתלח דלא כתיב גבי בויקרא )פט"ז פכ"א( אלא

הקשהעליו,דאיהכיהוהליהלמימרכפרהכתיבביה,ולאדלאכתיבביה

"והתודה",מהשאיןכןבשעירהנעשהבפניםכתיבשם )פט"זפט"ז("וכפר"

לכל טומאותם .ועוד ,דגבי מצורע נמי כתיב בויקרא )פי"ד פל"א( "וכיפר".

דמשמעלגמרי.

ולכך פירש ,דמדכתיב "לכל חטאתם" קדייקי דנקרא חוטא ומצורע לאו

יד( גמ',ונפקאמינהלהיכאדלאעבדחיצון.כךגריסרש"יד"הה"ג.וכתב

חוטא.

בתוס' הרא"ש ,דלפי זה ,הפנימייכפר על החיצון שלא עשו לגמרי ,דהיינו,

ט( רש"יד"הה"גמאינינהוישבהידיעה.ולאגרסינןטומאהבמקדש מאי

דמכחההיקש נלמדשיוכללכפריותרממהשמכפרהואעצמודאינואלא

נינהו.ובחידושיהר"ן כתב,דאיןלמחוקהגירסא,דישלבאר,איזהטומאה

לתלות .מיהו הקשה הרמב"ן ,דלמה לן לאוקמיה כגון דלא עביד חיצון,

שבקדשבאתלרבותאילאומיעוטא,עלכרחךישבהידיעהתחילהוסוף,

לימא כדאמרינן להלן בסמוך דנפקא מינה לטומאה דבני ביני .ובחידושי

דהרי אין בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף לא מצית אמרת ,דהא

הריטב"א תירץ ,דלא שכיח שיארע טומאה בני ביני ,ומשום הכי ניחא ליה

כתיבלכלחטאתם,ובעינןשיהאראוילבאלכללחטאת,הלכךאפילובלא

לתלמודא למימר תרי טעמי ,הכא חדא ולקמן חדא .ועוד ,דאם כן יהא

מיעוטאדחטאיםדומיאדפשעים,איאתהיכוללרבותו.ועודעייןבחידושי

החיצוןשהואעיקרהכפרהטפל,והפנימישהואטפלעיקר,כיהפנימייכפר

הרשב"א.

עלטומאתכלהשנה,והחיצוןלאיכפראלאעלטומאתיוםהכיפוריםדביני

י( גמ' ,לא צריכא דיתידע ליה סמוך לשקיעת החמה .כתב הרש"ש ,דמהא

ביני.ועייןבאותהבאה.

דמשמעדיוכללהקריבקרבנואייתידעליהעדשקיעתהחמה,מוכרח,דלא

טו( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ובחידושי הרמב"ן כתב ,דגרסינן "נפקא

חיישינן גבי קרבן חטאת להביא קדשים לבית הפסול ,כדחיישינן גבי תודה

מינהלהגיןעליוביניביני"וכדלקמןבסמוך.וכתבוהרשב"אוהריטב"א,דלפי

בפסחים )יג .(:ובפורת יוסף כתב ,דאולי הא דאין מביאים קדשים לבית

זהכפרהדידיהודחיצוןשוההיא,דהכוונהשיתלהויגיןבשלחיצון,דהיינו

הפסולאינואלאמדרבנן.

כשאין בה ידיעה בתחילה ויש בה בסוף כמו שמגין בשל עצמו כשיש בה
ידיעה בתחילה ואין בה בסוף .וכך נראה יותר ,דלא יהיה הכפרה הנלמדת

דף ח ע"ב

בהיקשמרובהמעיקרכפרתו.

יא( גמ' מנין מאי קשיא ליה .עיין רש"י ד"ה מאי קשיא ליה .ותמה התורת

טז( תוס'ד"הניכפרפנימי,אע"גדלאאתילכללחטאתאיןלחושכדפרישית

חיים ,דלמאלאקשיאליהמידי,והכיקאמרמנייןלישבהואיןבהששעיר

לעיל.כוונתם,להאדכתבו לעיל)ז(:בד"הבמזיד,דכיוןדמכפרנמיאדידיה

זה תולה ,דלמא לאין בה ויש בה הוא דאתי ,וכי תימא הא שעיר הנעשה

דאתילכללחטאת,איןלחושאםמכפרנמיאאיןבהידיעהבתחילהדהוא

בחוץ ויום הכיפורים מכפרין ,אימא ניפוך מפיך .ותירץ ,דעל כרחך קשיא

כפרת חיצון ,דמכל מקום מכפר נמי אדאתיה לכלל חטאת .וביאר בתוס'

י
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הרא"ש )הכא( ,דכיון דדרשינן נמי לעיל )ז ,(:חטאים דומיא דפשעים ,הא

ישראל ימים ושנים" ,ולא נתישבה דעתה ,אמר לה לך "צדיקים יקראו על

דאמרינןדאתילכללחטאתאינומיעוטא,אלאאדרבאאתילרבותדאפילו

שמך" ,ועוד ,לא נתישבה דעתה ,אמר לה הקב"ה הנני עושה לך כבוד

אי אתי לכלל חטאת ,מכל מקום אכתי הוי דומיא דפשעים ,כיון דהשתא

שמישב דעתך תחת שמיעטתיך ,ומאי ניהו שיהו ישראל בכל ר"ח מקריבין

מיהאלאוברקרבןהוא.

קרבן לפני לכפר עונותיהם ,לפיכך אמר הקב"ה הביאו כפרה לפני בר"ח

יז( גמ' ,וניכפר חיצון אדידיה ואמאי דעביד פנימי .כתב הרשב"א ,דאפילו

לכפר עליכם כדי שתשלימו עלי בקרבן כפרה זה את הכבוד שאמרתי

דחיצון מכפר כפרה גמורה אדידיה ,דהיינו כשלאהיה בה ידיעה בתחילה.

לעשות לירח בשביל שמיעטתיו .וכן כתב הריטב"א דמשמעות לשון כפרה

מכלמקוםאדפנימי,דהויבהידיעהבתחילהולאהיהידיעהבסוףלאיכפר

כולל שני דברים ,לשון כפרה ממש ולשון פיוס ,כדמצינו בכתוב בבראשית

אלא יתלה ,ככפרת פנימי עצמו ,שאין במשמע שיכפר החיצון יותר מן

)פל"ב פ"כ(" ,אכפרה פניו במנחה" ,והכי קאמר כפרה שלכם יהא בה פיוס

הפנימיעצמו.

ללבנהשמיעטיה,והאדאמרעליהיינובמקומי.מיהו במסורתהש"ס כתב,

יח( תוס' ד"ה אמר קרא ,בתוה"ד ,ואם תאמר תיפוק ליה מדאיתקש חיצון

זהוסודגדולמסודותהקבלהואיןלהבינוכמשמעוחסושלוםכיכלכבודה

לפנימי וכו' וי"ל דכיון דלא כתיב אחת וכו' .ועוד תירץ בחידושי הריטב"א,

בתמלךפנימה

דכיוןדאשכחןלקמן)י(.רבימאירורבישמעוןבןיהודהדלאדרשיאחתעל

ה( גמ',שם.עייןבאותהקודמת,ובתוס'הרא"שכתב,דלימדתךתורהדרך

שעירהחיצון,לאניחאליהלמימרהכיאפילולרבייהודהדדרישליה.

ארץ,דאםסרךהעבדלפניאדונועדשהוצרךלייסרומוטלעלהאדוןלפייסו

יט( תוס' ד"ה לטומאה ,בתוה"ד ,ואי ליכא אלא חד יעשו פנימי ולא חיצון.

אחר כך .עוד הביא לפרש בדוחק ,דשעירזה כפרהלישראל עלעוונתיהם,

בגליון הש"ס הביא קושית מעין החכמה ,דכיון דאי אפשר לעשות שעיר

ועליהדברמוטללעשותולכבודהלבנהעלשמיעטיה.

הפנימיבלאהגרלה,וכדדרשינןבמנחות)כז(.דשנישעיריםמעכביםזהאת

ו( גמ' ,שם .והספורנו במדבר )פכ"ח יא( ביאר ,כי גבי ראש חודש אמרה

זה ,משכחת ליה דלעביד חיצון ולא פנימי וכגון דלא היה להם אלא שעיר

התורה"בראשיחדשיכם"].שהואשלכם,ולאנאמרכןגבישבתויוםטוב[

אחד.ותירץבמצפהאיתן,דתוס'סברידדוקאהיכאדאיתנהולתרווייהולא

דהיינומשוםשכללישראלהנהיגועצמםבקדושתראשחודשללאשנצטוו

יקרבזהבלאזה,אבלהיכאדליכאאיןמעכב.ועייןעודבהגהותהרל"ב.

בכך.וטעםהדברלהראותשהצלחתישראלבעולםהזהדומהלעניןהירח,
שאיןלהבעצמהאורכללזולתימהשתקבלמהשמש.ואףשקודםלעגלהיו

דף ט ע"א

במדרגת"חרותעלהלוחות")שמותפל"בטז(דהיינובמעלתחירותמשעבוד

א( תוס' ד"ה חיצון ,בסוה"ד ,אלא דבלא"ה משני שפיר דלקמן אמילתא

מלכויות לעולם ואור ה' עליהם זרח ,הנה משחטאו התנצלו מאורו ,והלכו

דר"שגבישעירירגליםלאיתיישבבכך.ובחידושיהריטב"א כתב,דהקישא

חשכים מבוהליםודחופיםביןהאומותואיןנוגהלמו.וכיוןשכתוצאהמכך

דנקטניחאליהופשיטאליהטפי.

נמשךחלולה'",באמורלהםעםה'אלה"ו"בכלצרתםלוצר"כאמרםז"ל

ב( תוס' ד"ה על שאין בה ,וא"ת ולרבי ישמעאל נפיך ונימא דפנימי מכפר

"כביכול עלי ועליך בא שוד" ,ובהיות חטאת ראש חדש כפרה על ישראל

אאיןבהואיןבהוכו'.ובחידושיהריטב"א,הוסיףלהקשות,אמאילאנימא

הגורמים מניעת האור או מיעוטו ,ובכפרה זו תהיה תשועה מה לחילול

דלעולם לדידיה יכפר אף אאין בה ידיעה בתחילה ,כיון דיכול לבוא לכלל

השם,לפיכךאמרושלכךנאמרבשעירראשחדשחטאתלה',מפנישכפרתו

קרבן .ותירץ ,דכי לא מפליג רבי ישמעאל בין יש בה ידיעה בתחילה לאין

מועילה לקידוששמו יתברך .ואמר הקדוש ברוך הוא הביאו כפרה בשבילי

בה ,היינו לענין קרבן עולה ויורד ,דכולי תלי בידיעה בתרייתא כשאר

להשיגקידוששמיהמחוללבגוים,בסיבתמהשמיעטתיאת"הירח",דהיינו

קרבנות דלא בעי ידיעה בתחילה ,אבל לענין כפרת השעירים שפיר מחלק,

ישראלשהגליתיםוהסתרתיפנימהם.

דכשלאהיה בו ידיעה בתחילה,שעיר הנעשה בחוץ מכפר ,וכשהיה ידיעה

ז( תוס' ד"ה הואיל וזה בא בזמן קבוע ,בתוה"ד ,אבל השתא דגמר מחיצון

בתחילהשעירהנעשהבפניםמכפר.

ניחא טפי דדמו אהדדי טפי משעיר המשתלח .והר"י מיגאש הוסיף ,דשעיר

ג( בא"ד,וא"תכו'וי"לכו'.בזרעיצחקביארכוונתם,דלדידןעיקרקראאתי

הנעשהבחוץהוהכנגדשעיריהרגלים,ולכךילפינןדווקאמיניה.ובחידושי

למעוטידלאנימאניפוךמיפך,ו"מכל"דרשינןדלאמכפרכפרהגמורה,אבל

הרשב"א ביאר ,דשעירי ראש חודש דמכפרים אאין בה ידיעה לא בתחילה

לר"יעיקרקראאתאדלאמכפרכפרהגמורה.והביא,דמהר"יבןלבהקשה,

ולא בסוף ,ודרשינן ליה מ"לה'" דאינו מכפר אלא על טומאה ש"אינו יודע

דדברים אלו פשוטים ואמאי מקשין ומתרצין בוקי סריקי ,אבל למאי דכתב

ביה אלא ה'" ,יש להקישם דווקא לשעיר החיצון דדמי ליה ,דמכפרי אאין

שפיריובנודבריהם,דהאעדהשתאלאשמעינןדישהפרשביןלדידןלר"י.

בה ידיעה בתחילה ,דאפילו דיש לו ידיעה בסוף קרינן ביה בשעת טומאה,

ועייןבמהרש"ך)סימןעד(.

ד"אינו יודע ביה אלא ה'" ,ולא דמי לשעיר הפנימי דמכפר איש בה ידיעה

ד( גמ',אמרהקב"השעירזהיהאכפרהעלשמיעטתיאתהירח.ופירשרש"י

בתחילהולאקרינןביהד"איןבהידיעהאלאלה'"כלל.

ד"ההביאוכפרה,דהכוונהלהפיסדעתהשלירח.וכןכתבותוס'ד"השעיר

ח( תוס' ד"ה שעירי רגלים מנלן ,בתוה"ד ,אלא יש לפרש מנלן דמכפרי

זה יהא .וכן כתב הרי"ף )ב .מדפי הרי"ף( ,והוסיף לבאר ,דכיון שאמר לה

אטומאת מקדש וקדשיו דאיכא כרת אימא לא מכפר אלא בשאר עבירות

הקב"ה "למשול ביום ובלילה" ולא נתישבה דעתה ,אמר לה "שימנו בך

דליכא כרת .בחידושי הרשב"א הביא דברי התוספתא )פ"א ה"ב( ,היה רבי

יא
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שמעון אומר ,קשה טומאת מקדש וקדשיו מכל עבירות שבתורה ,שכל

יג( גמ' ,ונפקא מינה היכא דנשבר הציץ .כתב הרמב"ן ,דלרבי שמעון

עבירות שבתורה מתכפרות פעם אחת בשנה ,וטומאת מקדש וקדשיו

קאמרינןהכא,דסביראליהביומא)ז,(:דציץמרצהביןעודהועלמצחובין

מתכפרות כל חודש וחודש ,וכן כתיב ביחזקאל )פ"ה פי"א(" ,לכן חי אני

אינו על מצחו ,אבל לרבי יהודה דסבירא )שם( ,דאין הציץ על מצחו אינו

נאוםה'אלוקיםאםלאיעןאתמקדשיטמאתוכלשיקוציךותועבתיךוגם

מרצההוהליהלמימרדנפקאמינההיכאדאיןהציץעלמצחו,והאדנקטיה

אניאגרעולאתחוסעיניוגםאנילאאחמול",ופירושו,דקשיםהםשקוצים

אליביה דרבי שמעון לרווחא דמילתא ,דאפילו לדידיה איכא נפקא מינה.

ותועבותשעשיתם,אבלטומאתמקדשייותרמכולם.והואטעםאחרמדוע

ובחידושי הריטב"א כתב ,דהכא בהכרח הוה ליה למימר אליביה דרבי

יש לומר שלא יכפרו שעירי הרגלים אלא על שאר עבירות ולא אטומאת

שמעון,דסבראדידןכוותיה,ודלאכרבייהודהדמתניתין.

מקדשוקודשיו.

יד( תוס'ד"הוניכפרציץ,וא"תואמאילאמשנידעוןאחדהואנושאואינו

ט( גמ',מהליוםהכפוריםשכןמרובהכפרתו.הקשההר"ימיגאש,אפילואי

נושאב'עוונות.ובתוס'הרא"שתירץ,דאםכןגזירהשווהד"עוןעון"אינה

נילף שעירי הרגלים מיום הכפורים ,התינח למילף דלא מכפרי שעירי

מופנה אפילו מצד אחד ,דהא איצטריכו תרווייהו לדרשא ד"עון אחד הוא

הרגלים אלא על טומאת מקדש וקדשיו ,אבל היכי נילף דמכפרי אאין בה

נושא",והשתאמיהתהוהמופנהמצדאחד.ובחידושיהריטב"אתירץ,דכי

ידיעהלאבתחילהולאבסוף.ותירץ,דאיןהכינמידהוהמצילמידחיאפילו

דרשינן "עון אחד הוא נושא ואינו נושא ב' עוונות" היינו ב' עוונות שווין,

איכפרתןהיתהשווה,אלאדלרווחאדמילתאנקטלה.אבלהריטב"אכתב,

הלכך לעיל דהוה פרכינן דליכפר ראש חדש אדידיה ואדעביד ציץ ,דהוו

דאיהוהמצילמילףמיוםהכיפוריםהוויילפינןבאםאינוענין,דכיוןדליכא

תרוייהו כפרה שלימה ,שייך לומר ואינו נושא שתי עונות ,אבל הכא דכי

לאוקמיהבאיןבהידיעהבתחילהוישבהידיעהבסוף,דכתיבבכפרתחיצון

מכפרציץאדידיהואדעבידראשחודש,לאהווכפרותשוות,דאילואדידיה

"אחתבשנה",עלכרחךבעינןלאוקיכפרתובאיןבהידיעהלאבתחילהולא

נושאלגמרי,ואדראשחודשאינואלאמגין,וכיאתיראשחדשגמרכפרה

בסוף.

לאמשמעשיהאקרוינושאשתיעונות,להכיעדיףלמידרשאותהנושאעון
ואפילולגמריואיןאחרנושאאותהכללאפילולהגין.

דף ט ע"ב

טו( תוס'ד"האמרקראאותה,אפירכאקמייתאלאמצילשנוייהכי.הקשה

י( רש"י ד"ה התם כפרה ,בגופיה כתיב לחטאת לה' וכו' .כתב הריטב"א,

בהגהותהרד"ל ,דכברתירצותוס'גופייהושאלהזולעיל בתוס'ד"האימה

דכוונתו לתרץ אמאי לא נילף שעירי רגלים נמי משעירי יום הכפורים ,הא

להלן ,דציץ לא מיקרי אחר לגבי ראש חודש ,כיון דכל מה דידעינן דראש

אף בדידיה כתיב בבמדבר )פכ"ח פכ"ב( "לכפר עליכם" .ותירץ ,דלא דמי,

חודש מכפר על טומאת אוכלים אינו אלא מציץ .ותירץ ,דהכא נמי מצו

דהתםלאכתיביבהדיאעלמהמכפרי,ולאדמילשעיריראשחודשדכתיב

לשינויי הכי ,אלא דכוונת תוס' דהכא לא בעי להאי תירוצא ,אלא אפשר

ביה"לחטאתלה'".ובחידושיהרמב"ןתירץ,ד"לחטאתלה'"דכתיבבשעירי

לתרץ דאותה אעון העדה קאי ,וכמו דתירצו בתוס' לעיל )ח (:ד"ה כפרה

ראשחודש,קראיתיראהוה,אבל"לכפרעליכם"דכתיבגבישעירירגלים

אחת.

אינומיותר.

טז( תוס'ד"הרבאשיאמר,בתוה"ד,ודרשהדרבאשיאיצטריךנמילר"שבן

יא( תוס' ד"ה כדאמר רב חמא ,ור"ת פירש דה"נ סמיך אהקישא דרבי יונה

יהודהדלאמשמעליהאותה.הקשההמהרש"א,האטפיהוהלהולמינקט

וכו' .אבל בחידושי הר"ן כתב ,דהקישא דהתם לא הוה אלא אליבא דרבי

דאיצטריך להאי דרשה לרבי מאיר דלא משמע ליה דרשה ד"אותה" ולא

מאיר,ורבייהודהורבישמעוןליתלהולהאיהיקישאכדמשמעבמתניתין.

דרשהד"עוןאחד",דהאסביראליהכלהשעיריםכפרתןשוה.ותירץ,דרבי

יב( רש"י ד"ה שעיר ושעיר ,בתוה"ד ,ודבר הלמד בבנין אב חוזר ומלמד

מאירמציסברדרשהד"אותה"ודרשהד"עוןאחד"לגביציץוראשחודש,

בהיקש.ובתוס'הרא"ש כתב,דהכאהוה"הימנוודבראחר",דאפילובהיקש

ומאי דסבר דלא דרשינן להו ,אינו אלא גבי יום כיפור ורגלים ,דהקישא

למדין למד מלמד ,וכדאיתא בזבחים )נז .(.וברמב"ן תירץ ,דהכא לא הוה

ד"מועדיכם" מפקא מהך דרשה .אבל ר"ש בן יהודה אית ליה דרשא

אלאגלוימילתאבעלמא,וכדאמרינןלעילבסמוך,משוםדכפרהכתיבביה.

ד"אותה" למעט בשאינו נושא אלא אותה עון ,אבל בשנושא גם עון אחר,

ובחידושיהריטב"אכתב,דרש"יוהרא"שלאתירצוכן,משוםדסביראלהו

מכפרנמיאדראשחודשכמושכתבוהתוס'לקמן,ואםכןהכינמיהכאגבי

דהשתא דאמר תלמודא דנלמד מהא ד"שעיר שעיר" ,נאיד מההוא טעמא

ציץ דנושא עון אחר על עולין ,על כרחך לא אימעיט מ"אותה" ואצטריך

דלעיל,וסביראליהדאףראשחודשילפינןמהתם.

לדרשאדרבאשי.

יב

