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בס"ד ,יט חשוון התשע"א.

מסכת עבודה זרה דף עד – מסכת הוריות דף ה



דףעדע"א

הבלועבהאינודברחשוב.והאדמחשבינןהכאלבשרוחלבדברשבמנין,

א( מתני',אלווכו'בכלשהואייןנסךועבודתכוכבים.פירשרש"י בד"ה

היינומשוםדבשרוחלבשנתבשלוזהעםזה,חזרהכללהיותכגוףאחד

ייןנסך,דמייריבחבית.וכןכתבוהתוס'בד"ההא.וכןברש"יד"העבודת

שלאיסור,מהשאיןכןבשארהאיסורין.

כוכבים פירש ,דמיירי בצורה שעבדוה .וכתב הר"ן )לז .בדפי הרי"ף(

ה( רש"י ד"ה שער נזיר ,דבר הנמכר במנין הוא כמה גיזות בסלע .אבל

דמשמע דרש"י סבר ,דאף באיסורי עבודה זרה בעינן דוקא דבר שבמנין,

הר"ן)לז.בדפיהרי"ף(כתב,דמיירישארגמהשערבגדחשוב.

אבלהר"ןכתבעלפיהירושלמי)פ"ההי"ב(,דטעמאדייןנסךועבודהזרה

ו( גמ' ,האי תנא תרתי אית ליה וכו' .פירש רש"י בד"ה תרתי ,דדוקא

ועורותלבוביןאוסריןבכלשהם,משוםשנאמר"לאידבקבידךמאומהמן

באיכא תרוייהו לא בטיל .והרי"ף )לז .בדפי הרי"ף( כתב ,דליתיה להאי

החרם" .והתוס' בזבחים )עב (.ד"ה וליבטלו כתבו ,דאפשר דעבודה זרה

כללא דמתניתין ,דקיימא לן חמץ בפסח אסור ואוסר בכל שהוא .וכתבו

ועורות לבובין חשובין על עובדיהן ,ולהכי הוי כדבר שבמנין .והביאו גם

התוס' בד"ה למעוטי ,דלהאי פירושא פליגא מתניתין דהכא אמתניתין

דברי הירושלמי אלו ,וכתבו ,דאפשר דכוונת הירושלמי דמינה ילפינן

דחולין )צז (:דחתיכת נבלה לא בטלה .והר"ן )לז .בדפי הרי"ף( כתב,

לאסורבהנאה,ולאדילפינןמקראדלאבטלי.

דאפשר דלכך השמיט הרי"ף בחולין להך מתניתין דחתיכת נבלה ,כיון

ב( רש"יד"הופטרחמור,דאסורבהנאהכלזמןשלאנפדה.כתבהפלתי

דסברדמתניתיןדהכאפליגאעלה,והלכתאבהאכמתניתיןדידן.

)סימןקי,ס"קג(,דמשמע,דלאמיירילאחרעריפה,אלאמחיים,דאכתי

ז( רש"י ד"ה תרתי ,בתוה"ד ,חמץ פרוסה בפסח וכו' ומשליך אחד מהן

שייך ביה פדיון .והטעם דלא בטיל ,משום דהוי בעל חיים )כדכתב הר"ן

לנהר .כתב הרא"ש )סימן ל( ,לא ידעתי למה צריך להשליך לנהר ,דתנן

והובאבאותהבאה(.והקשה,האמחייםהוהדברשישלומתירין,ומשום

בערלה)פ"במשנהא(דבערלהוכלאיהכרםשעוליןבאחדומאתים,אין

הכיאיןלולהתבטל,ואמאיהוצרכולטעמאדהוידברחשוב.

צריךלהריםאחד.ומהשצריךלהריםבתרומה,היינומפניגזלהשבט.

ג( גמ',תרתיאיתליהדברשבמניןוכו'.ובחולין)ק(.מקשינןאמאיחתיכה

ח( בא"ד ,אבל חמץ פרוסה בפסח הואיל ואין דרכו למנות בטיל ומשליך

של נבלה מיקרי דבר שבמנין ,דבשלמא למאן דאמר כל שדרכו לימנות

אחד מהן לנהר והשאר נותן לכלבו] .ולכאורה כוונתו לפרש בגוונא

חשיב דבר שבמנין ,ניחא .אבל למאן דאמר את שדרכו לימנות ,דהיינו

דפרוסה שעדיין אסור בהנאה אך אינו נמנה[ ותנא דידן בעי לתרוייהו

שמיוחד למנין בדוקא ,אמאי חתיכה מיקרי דבר שבמנין .ומשני ,שאני

לאסור במשהוא .וכתב הרא"ש )סימן ל( ,לא ידעתי למה יהא חמץ יבש

חתיכההואילוראוילהתכבדבהלפניהאורחים.וכתבוהתוס'שםבד"ה

אסורבהנאה,האלאנאסרבהנאהאלאבלחדבכלהאיסוריםדיןאיסורו

שאני,דהאדמחשבינןהכאלחתיכתבשרבחלבדברשבמנין,אףשאסור

בנותן טעם ,ומשום חומרא דחמץ אסרו בהנאה .אבל יבש שבטל בכל

בהנאה,ואיאפשרליתנולאורחיםכלל)אפילולנכרים(,היינומשוםדאם

האיסוריןחדבתרי,אףחמץבפסחשרי.אמנםבביאורהגר"א)אורחחיים

תתבטלונתירנה,יהיהאפשרלהתכבדבהלפניהאורחים.וכתבהר"ן)לז.

סימן תמז ,ס"ק ב ובס"ק לד( כתב ,דאף שיטת רש"י דבמסקנא חמץ אינו

בדפיהרי"ף(,דשורהנסקלועגלהערופהוציפורימצורעופטרחמור,מיירי

אוסר במשהוא היינו יבש ביבש .והטעם דמתיר רש"י בהנאה ,היינו

בבעלי חיים דחשיבי ולא בטלי ,ובשור הנסקל ועגלה ערופה אפשר נמי

כהרא"שדהאדחמץבפסחבמשהוהיינודוקאבלחולאביבש.והר"ן )לז.

להעמיד בחתיכה שנתבשלה וראויה להתכבד בה לפני האורחים .וכתב

בדפיהרי"ף(הביאדעתהראב"ד דהאדאמרודחמץבפסחבמשהו,היינו

הרשב"א בתורת הבית )בית ד שער ראשון ,יג ,(:דדוקא בחתיכה שדרך

באכילהולאבהנאה.

להניח כזו לפני אורח לא בטלה ,דהיינו חתיכה בינונית ,שאינה קטנה

ט( תוס'ד"ההא,בתוה"ד ,מייריבחתיכהחשובהכיההיאדחוליןאלמא

מידי,וגםאינהגדולהמידישעומדתלהחתך.

הדר תני ליה אף על גב דכבר תני ליה התם .ביארו התוס' בחולין )ק(.

ד( גמ' ,שם .כתב הרשב"א בתורת הבית )שם( ,דדוקא חתיכה האסורה

בד"השאני,דכבראשמועינןבחוליןדחתיכתאיסורלאבטלהמשוםדהוי

מחמתעצמהלאבטלה,אבלאםאסורהרקמחמתשבלעהאיסור,בטלה

דבר שבמנין] .והיינו דיש לדמות כל חתיכות חשובות בכל האיסורין[.

בשישים אפילו למאן דאמר חתיכה עצמה נעשית נבלה ,כיון שהאיסור

והקשה המהר"ם ,דסוף סוף תיקשי אמאי תני בשר בחלב כיון דכבר תני

מסכת עבודה זרה דף עד – דף עה
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לה בחולין דחתיכה לא בטלה ,וכמו דלא תני אגוזי בפרך ורימוני באדן.

ובעובדאדרב,משמעשהיתהגתישנהשנשתמשבהעובדכוכבים.

ותירץ ,דתני לה כדי שנדייק מינה דתרתי אית ליה ,אבל שאר איסורי

יז( רש"יד"הסיפא,בתוה"ד ,ולרבישלאבןושלעץינגבשלחרסיקלוף

הנאהדאינןחשוביםבטלים.

כדקתני בברייתא וכו' .הקשה המהרש"א ,דאף דמוכח בברייתא דסגי

י( רש"י ד"ה אגוזי פרך ,בתוה"ד ,או של כלאי הכרם הן .תמה הרש"ש

בקליפה ,מכל מקום מהיכא חזינן דבעי קליפה ,ודילמא לרבי שרי בניגוב

לעיל )סו(.דהאגוזיםורימוניםאילנותהן,וכלאיהכרםלאשייךאלאגפן

לחוד אף בחרס ,היכא דלא דרך בה ,דבהא איירא מתניתין .ותירץ,

בזרעים .ובאמת ברש"י ביבמות )פא (:ד"ה הראויין משמע ,דהן ראויין

דאפשרדמוכחכןמדנקטרביבמתניתין"בשלעץינגב",ואםאיתאדאף

לערלהולאלכלאיהכרם.

בחרסמהניניגוב,הוהליהלמינקטכןאףגביחרס.

יא( רש"י ד"ה חבית בחבית ,דשקיל חדא ושרי בנהרא ואידך נישתרי

יח( גמ' ,דרש רבא נעוה ארתחו .ביאר הרא"ש )סימן לא( ,דאף דעירוי

בהנאה .כתב הרש"ש ,דרש"י הכא סובר ,דדברי רבן שמעון בן גמליאל

שלשהימיםמהניבלאקליפה,היינודוקאבלאדרךבה,אבלהיכאדדרך

והתיראדרביאליעזרלעיל)מט(:דעלידיהולכתהנאהליםהמלח,שרי

בה בלע טפי ,ובעי קליפה ואחר כך עירוי ,ואם רוצה להכשירו בלא

בהנאה,חדאהם.וכדעתהרמב"ם )פט"זממאכלותאסורותהכ"א(,וכמו

קליפה,איןלותקנהאלאבהגעלה.

שביארהכסףמשנה שם.אמנםרש"י )שם(בד"הונשתרי ביאר,דהתירא

יט( גמ' ,סחיף להו אפומייהו וחתים להו אבירצייהו .פירש רש"י בד"ה

דרבןשמעוןבןגמליאללאמשוםדעלידיההשלכהמותרבהנאה,אלא

סחיף ,משום חותם בתוךחותם.והקשה בחידושי הרמב"ן,הא כל היכא

שכאשר מוכר הכל חוץ מדמי אותה חבית ,נמצא שאינו נהנה מאותה

דליכא משום ניסוך לא חיישינן לזיופא לדברי הכל ,וסגי בחותם אחד,

חביתכלל.

וכדאמרינןלעיל)כט:ול(.גביחומץוייןמבושל,דלאטרחומזייף,וכלשכן



דלאטרחומזייףמשוםתשמישדשעהדכלים.ולהכיפירש,דלאהיהאלא

דףעדע"ב

חותם אחד ,ומה שאמרו וחתים אבירצייהו ,היינו בנקב אחר שהיה

יב( מתני' ,גת של אבן שזפתה וכו' .פירש רש"י בד"ה גת ,דאורחא

בשוליהן.וכןנקטוהתוס'לעיל)לא(.ד"הדאמר),בסוה"ד(,דהכאלאהיה

למירמא בה חמרא פורתא למיעבר קוטרא דזיפתא .וכתב המרדכי )סימן

אלאחותםאחד.ובהגהותהב"חשם)אותז(כתב,דהכינמימשמעבתוס'

תתנז( ,דלרב זביד דאמר לעיל )לג (.דיין הניתן בשעת זפיתה אינו אוסר,

כאןד"הרבא.

דנעשה כזורק מים לטיט ,מכל מקום אסור ,דשמא נתן בהם יין לאחר

כ( גמ',רבהברברחנהאמרבאפר .כתבהמרדכי )סימןתתנח( בשםר"י,

הזפיתה ,ואפילו בחד זימנא נכנס היין בתוך הזפת .וכעין זה ביאר הר"ן

דדוקא"אפר",שהואחזק.אבלב"עפר"אודבראחר,לאמהני.

לעיל )יב (.בדפי הרי"ף( ,דלהכי בעינן ישראל עומד על גביו בשעת



הזפיתה,משוםדחיישינןשמאיתןבהםייןלאחרשהזפתיצטנן,ואותויין

דףעהע"א

לא ילך לאבוד וישאר טעמו וריחו כזפת .אמנם בחידושי הרמב"ן כתב,

א( תוס' ד"ה איתמר ,לכך נראה לר"י וכו' .כתב המהרש"א ,דקצת קשה,

דמתניתיןמייריבששההשםייןלמתקהזפת,ודרכןלהשהותכמהימים

דלפירוש זה נמי הויא סברת סורא הפוכה מסברת פומבדיתא ,וכמו

ולהחליף היין כמה פעמים ,ולהכי צריך ניגוב .אבל כלי עץ ואבן שאין

שהקשוהתוס'עלפירושרש"י].ולכאורהישלומר,דדוקאלרש"ידבהא

מכניסןלקיוםכלל,סגילהובהדחה.

פליגירבושמואל,לאניחא,אבללר"ידפליגיבהאסוראופומבדיתא,כיון

יג( מתני' ,וחכמים אומרים יקלוף .כתבו בחידושי הרמב"ן והרא"ש )סימן

דלאפליגימסברתעצמן,אלאבשמועתן,דהםשמעוכך,והםשמעוכך,

לא(והר"ן)לח.בדפיהרי"ף(,דהיינויקלףואחרכךינגב.

לאקשהאףאםהווסברותהפוכות).א.ג.[(.

יד( מתני' ,ושל חרס וכו' הרי זו אסורה .כתב הרא"ש )שם( ,דמהני ביה

ב( רש"י ד"ה מדיחן ,ועל משנה זו יש לסמוך וכו' ומתניתין קתני דבעי

עירוישלשהימיםאףבלאקילוף,וכדמוכחלעיל )לג(.גביקנקנים,דעירוי

ניגוב.בתוס'נדה )סה(.ד"ההדפיןכתבובשםרש"י,דהאברייתאסותרת

מפליטאףבלאקליפה,והיינוכשלאדרךבה,דבהאמיירימתניתין.ועיין

לברייתא דלעיל )עד (:דהגת והמחץ והמשפך] .דהיינו דממתניתין דלעיל

באותיח.

)עד (:לא קשיא ,דהתם מיירי בזפותה ,והכא יש להעמיד באינה זפותה.

טו( גמ' ,חזייה דהוה שיעא טפי אמר הא ודאי בניגוב סגי לה .ביאר

)א.ג.[(.

בחידושיהרמב"ן,דמחמתשהיתהחלקההיהסבורשבודאילאדרכובה.

ג( בא"ד ,ועלמשנהזוישלסמוךשאיןצריךאפרלגתמדפשיטמינהרבי

ולבסוףשראהלפילידמלוחמרא,הביןשודאידרכובה.

אבהו וכו' .הרא"ש )סימן לג( תמה ,דמה ראיה דהאי ברייתא עיקר יותר

טז( תוס' ד"ה דהוה שיעא ,בתוה"ד ,ולכך רצה רב להתיר .הקשה

מברייתא דלעיל דמצרכא ניגוב בגת ומחץ ,דאף דמייתי מינה לפשוט

המהרש"א,מהראינובדברירביותרמהאדתנאבמתניתיןדגתשלאבן

הספק דגורגי ,היינו משום דבהא מילתא לא אשכחנא מאן דפליג .עוד

זפותה סגי לה בניגוב .וביאר ,דהר"ר פטר אתי להוכיח דאף היכא

הביא גירסת הרשב"ם דגריס בברייתא זו מנגבן ,ולא פליגא אברייתא

שנשתמשבובידעובדכוכביםסגיבניגובבכהאיגונא,דלאהויכמזופף.

דלעיל .אמנם תוס' לעיל )ס (:ד"ה בעיא כתבו דדעת הרשב"ם דאנן לא

ב

מסכת עבודה זרה דף עה
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עבדינן ניגוב בגתיות של עובדי כוכבים אלא הדחה בעלמא וסמכינן

לקלוףהזפת,ודינןשוה.

אראיות שבפרק אחרון .ועוד הביא הרא"ש ,דרבינו תם מפרש ,דעדשים

ט( מתני' ,את שדרכו להטביל יטביל .ביאר הרמב"ם בפירוש המשניות,

אינם הגת עצמה ,אלא עיגול של טיט הדומה לעדשה שנותנים על

דמיירי בכלי מתכות דוקא] .דהיינו דמתניתין איירא בדין טבילת כלים

הענביםלהכבידם,ולעולםהגתעצמהצריכהניגובכברייתאדלעיל.עוד

שנזכרבגמ'.וכןמשמעמסתימתרש"יבד"האתשדרכו,וכןברש"יד"ה

תירץ,דלאפליגיהברייתותכלל,דהכאמייריבגתשלישראלשנטמאה,

להגעיל ,הוסיף דבעי התם נמי טבילה ,וחזינן דבבבא דרישא לא הוצרך

אבל ברייתא דהגת והמחץ ,איירא דוקא בהיו של נכרים ,ולהכי צריכים

להוסיף[.אבלהר"ן )לט.בדפיהרי"ף(כתב,דיטבילדמתניתיןהיינוידיח.

ניגוב.וכןכתבוהתוס'לעיל)עד(:ד"ההגת,בנדה)סה(.ד"ההדפין.

וכן כתב המאירי ,דמדקתני "את שדרכו להגעיל יגעיל" ,מוכח דמתניתין

ד( גמ' ,היינו תנא קמא .הקשו התוס' בנדה )סה (:ד"ה היינו ,דהא טובא

מיירי דוקא בכלים ישנים שנשתמש בהם הנכרי ,והאי יטביל היינו ידיח

איכא בינייהו ,דלרבן שמעון בן גמליאל אינו ממתין אלא מסוף הגת

בצונן ,אבל דין טבילת כלים הנצרך אף לכלים חדשים ,לא איירא בה

שעברה לתחילת הגת ,ונמצא דחסרו מי"ב חדש כל ימי משך הגת.

מתניתין כלל .וכן כתב בחידושי הרמב"ן )בסוף העמוד( .והמרדכי )סימן

ותירצו ,דסבירא לגמ' ,דלתנא קמא אין צריך יותר מי"ב חדשי לבנה,

תתנט(כתב,דמלשוןהגמרא"וכולןצריכיןטבילה",משמעדבמתניתיןלא

ובישול הפירות הולך לפי החמה ,ונמצא שמסוף גת לתחילת גת יש י"ב

מייריבדיןטבילהזו.והביאישמפרשים,דאתילחדשדבעיארבעיםסאה

חדשילבנה.אינמי,דפשיטאלגמ'דתנאקמאלאקאמרי"בחדשמסוף

ולאסגיברביעית).ועייןלשוןרש"יד"הוכולן(.

הגת,אלאעםהזמןשהייןבו.

י( תוס' ד"ה הסכין ,בסוה"ד ,מחמת הדם דשריק אין השמנונית נבלע.

ה( גמ' ,מניחן תחת צינור שמימיו מקלחין או במעין וכו' .כתב בפירוש

ובתוס' חולין )ח (:ד"ה והלכתא חילקו ,דהתם הוי באקראי בעלמא ,אבל

הראב"ד ,דדינא הכי דוקא בכלים אלו שאין המים מתכנסין בהם ,אבל

סכיןשלנכריחותכיןבואיסורתמיד.

בנודותוקנקניםשישלהםביתקיבול,לאסגיבהכי,כיוןדהמיםהנכנסים

יא( גמ',וכולןצריכיןטבילהבארבעיםסאה .בירושלמי)פרקההלכהטו(

לתוכןאינםמקלחיםולארודפין.

איתא ,שצריכין להטביל משום שיצאו מטומאת הנכרי ונכנסו לקדושת

ו( גמ' ,רבי יוסי אומר הרוצה לטהרן מיד מגעילן ברותחין וכו' .והרמב"ם

ישראל.והביתיוסף)יורהדעהרישסימןקכ(כתבבשםהירושלמי,דטעם

)פי"אמהלכות מאכלותאסורותהכ"ד(כתבדברירבייוסיוכןדברירבן

הטבילהכדישיצאומטומאתושלנכרילקדושתושלישראל.ובספרחדרי

שמעוןבןגמליאלבשםרבייוסי.וביארהכסףמשנהדלמדדליכאפלוגתא

דעה )שם( ,הקשהדמהאי טעמא גר שנתגייר ,יהאצריך לטבול כל כליו,

ביןתנאקמאלרבייוסי,אלאדתנאקמאמייריבהכשרדלאחרזמן,ורבי

ולא מצינו זאת בשום דוכתא .ואולי משום דמכל מקום אינו כמעשה

יוסי מיירי בהכשר מיד] .עוד חזינן בדברי הרמב"ם ,דרבן שמעון בן

שהיה.

גמליאלותנאקמאבשםרבייוסי,לאפליגילדינא[.

יב( גמ' ,מנהני מילי אמר רבא דאמר קרא וכו' .הרמב"ם )פי"ז ממאכלות

ז( גמ',האבתקופתניסןותשריוכו'.הקשה הרש"ש,דהאכלתקופההיא

אסורותה"ה(כתב,דטבילהזומדבריסופרים,ורמזלה"כלדבראשריבא

שלשה חדשים ,ובסוף תקופת ניסן הלילה קצר מאוד ,וכן בסוף תקופת

וגו' וטהר" ,ומפי השמועה למדו שאינו מדבר אלא בטהרתן מידי גיעולי

תשרי היום קצר מאוד ,וכן סוף תקופת תמוז וטבת .וכתב ,דשמא הא

גויים לא מידי טומאה .אמנם בשו"ת הרשב"א )חלק ג סימן רנה( כתב,

דנקטותקופתניסןותשרי,היינויוםהתחלתהתקופהבלבד,והאדאמרו

דמדברי הרמב"ם משמעשהטבילה מדאורייתא ,ופשטא דשמעתתא דידן

הא בתקופת תמוז וטבת ,הוה מצי למימר הא בשאר יומי )דהיינו אפילו

הכי משמע טפי .וביאר הכסף משנה )שם( ,דהמשמעות מדכתבהרמב"ם

בניסן ותשרי חוץ מיום התקופה( ,אלא אגב דאמרו תקופת ניסן ותשרי,

"מפי השמועה למדו" ,דמשמע שהוא מדאורייתא .והלחם משנה כתב,

נקט נמי תקופת תמוז וטבת ,ולאו דוקא הוא .והרמב"ם )פי"א מטומאת

דמדכתב הרמב"ם דהטבילה מ"דברי סופרים" ,מוכח דמהלכה למשה

אוכליןהי"זופי"אממאכלותאסורותהכ"ד(הזכיררקשיעורשתיםעשרה

מסיניהוא.ורש"יבפירושהתורה)במדברלאכג(הביאהךדרשהדטבילת

שעות.

כלים ,ומשמע דסבר דהוי מדאורייתא .וכן כתב בחידושי הרשב"א,



דהילפותא ממדין הויא דרשה גמורה ,והוי דאורייתא .אבל הרמב"ן

דףעהע"ב

בפירוש התורה )שם( כתב ,דלבי מהרהר לומר שטבילה זו מדבריהם,

ח( רש"י ד"ה שרי להו ,מתירן ואחר כך מנגבן .כתב הר"ן )לט .בדפי

והמקראאסמכתאבעלמא.וכןכתבובחידושיהרשב"אוהר"ן )לט:בדפי

הרי"ף(,דמדבריומשמע,דדוקאבגוונאדניגובבעינןהתרתקשרים,אבל

הרי"ף( בדעת הרמב"ם שפסק )שם ה"ו( באיבעיא דמשכנתא לקולא,

ביישוןובהדחהאיןצריך.והר"ןפליג,דמלשוןהברייתאמשמעדקאיאף

משוםדסברדטבילתכליםמדבריסופריםוקראיאסמכתאבעלמא.אבל

איישון דסמיך ליה ,ומכל מקום בעירוי שלשה ימים אין צריך היתר

התוס'בד"האיכתבו,דמספקאזלינןלחומרא.וכןמבוארבתוס'ד"המים,

קשרים .אמנם הביא דעת הראב"ד ,דאפילו בעירוי בעינן התרת קשרים,

דהוימדאורייתא.ועיןלקמןאותטז.

ורקבהדחהאיןצריך.עודכתב,דכלמקוםשצריךהתרתקשריםבעינמי

יג( גמ',הויאומרארבעיםסאה .וכתבוהתוס'בד"המים,דהכאלאמהני

ג

מסכת עבודה זרה דף עה – דף עו
כ חשוון – כא חשוון התשע"א
רביעית כמו לענין טהרה .ובחידושי הרשב"א תירץ עוד בשם הרמב"ן,

בפסחים)לא(:לדעתרבימאיר.

דעיקרהילפותאמ"מינדה",דלאמהנימיםשאיןכל גופושלכליעולה

יט( גמ',מדיחןומטבילןוהןטהורים.כתבבפירושהראב"ד,דחזינןמהכא,

בהן כנדה ,אף כלים בעו מים לפי מה שהן .והא דנקטה הגמ' ארבעים

דהדחה הנצרכת להסיר השמנונית היינו הדחה שיש בה שיפשוף ,ולא

סאה,היינולבתרדביטלורבנןטבילהבפחותמארבעיםסאה.

שיעבירמיםעלגביובנחת,דאםלאכן,ליסגיליהבטבילהלחוד.

יד( גמ' ,כלי סעודה אמורין בפרשה .ופירש רש"י בד"ה כלי סעודה,

כ( גמ',מגעילןומטבילן.ובתוס'ד"המגעילן,כתבו,דלאודוקאבסדרזה,

דהכתיב"כלדבראשריבאבאש" ,ואיןדרךלהשתמשעלידיהאוראלא

ויכול גם להטביל קודם הגעלה .והרא"ש )סימן לו( הביא דעת הרשב"ם,

כלים של צורכי סעודה .והרשב"א בתורת הבית )בית רביעי שער ד ,דף

דדוקאמגעילאומלבןואחרכךמטביל,דאםלאכןהויכטובלושרץבידו.

לה(.פירש,איזהודברשבאבאשוצריךלהכשירובאש,הויאומרזהכלי

וכןכתבובחידושיהרמב"ןוהרשב"א,דכןמשמעמלשוןהברייתא",מדיחן

סעודה שבולע על ידי האש ,וצריך להפליט בליעתו על ידי האש.

ומטבילן" "מגעילן ומטבילן" ,דצריך קודם להדיח או להגעיל] .ומה שלא

]ולכאורה צריך ביאור אמאי מיאן רש"י בפירושו .ועוד קשה ,הא מצינו

הזכירהרשב"םשגםהדחהצריכהלהיותקודםהטבילה,ישלומר,דהיכי

כלינפחיםוצורפיםוכיוצאבזהשמשתמשיםבהםעלידיהאשואינםכלי

דבעי הדחה לא מיקרי טובל ושרץ בידו ,כיון שאינו בלוע בכלי) .א.ג.[(.

סעודה).א.ג(.ואוליגםרש"יכיווןלדבריהרשב"אאלאשקיצר[.

וביארו ,לפי דברי הירושלמי שהובא באות יא דהטבילה לפי שיצאו

טו( גמ' ,פליגי בה רב אחא ורבינא וכו' והלכתא כסופו .כתב בחידושי

מטומאתהגויונכנסובקדושתישראל,ואםלאהדיחאוהגעיל,עדייןלא

הרשב"א,דאףדאמרינןבפסחים)עד(:דבכלהתורההיכאדפליגירבאחא

יצאו מטומאת הגוי ,ואיך נכנסין לקדושת ישראל .והרשב"א כתב בשם

ורבינא ,רב אחא לחומרא ורבינא לקולא ,והלכתא כרבינא לקולא בר

הראב"ד ,דבעי לעשות כסדר הגעלה קודם טבילה דוקא לכתחילה,

מתלת .דלא אמר הכי אלא היכא דלא איפסיקא הלכתא בהדיא כחד

ובדיעבדאיאפיךליתלןבה,דעיכובאלאכתיב.

מינייהו .והביא ,דכן מצינו לעיל )לג (:דפליגי ונפסק לחומרא .ועיין שם

כא( תוס'ד"הוכולן,בתוה"ד,אבלמאןדתניאסוראיןלאסוראםנשתמש

בתוס'ד"הוהלכתא.

בו קודם טבילה .וביאר בפירוש הראב"ד ,דהא דקתני "עד שלא הטביל",

טז( גמ' ,אבל שאולין לא .ביאר באיסור והיתר )כלל נח ,אות עג( ,דהיינו

לאו בדוקא נקט לה .אבל בחידושי הרמב"ן כתב ,דהאי "שלא הטביל"

משום דאותו תשמיש אינו בקדושה ,ולא שייך טעמא דיצא מטומאת

היינו שלא הדיח ,ולהכי למאן דאמר נותן טעם לפגם אסור ,נאסר

הנכרים לקדושת ישראל .וכתב הכנסת הגדולה )יורה דעה סימן קכ,

התבשיל משום השמנונית שעל הכלי ,ומאן דאמר נותן טעם לפגם שרי,

בהגהותביתיוסףאותא(,דשמעינןמינה,דמכוערהדברלהשתמשבכלי

מתיר אף בנשתמש בלא הדחה ,משום שמנונית האיסור שעל הכלי,

של נכרי ,הואיל ואותו תשמיש אינו בקדושה .והביא דרש"י )כנראה

נתעברהצורתה,והוהליהנותןטעםלפגם.והביאדעתהראב"ד,דהיכא

כוונתו לרש"י בד"ה זוזא( והרא"ש )סימן לו( כתבו ,דהטבילה מגזרת

דאיכא שמנונית ולא הדיח ,לא נפגם בלינה ,ואף למאן דאמר נותן טעם

הכתובהיא.ועייןלעילאותיב.

לפגם מותר ,יאסר התבשיל .וכן כתבו התוס' לעיל )סט (.ד"ה אמר

יז( תוס'ד"האבל ,אומררבינושמואלישראלששאלכלימישראלחברו

)המתחילבדףסח.(:

שקנה וכו' שבא לידי חיוב טבילה ביד ישראל הראשון .וכתב בהגהות

כב( בא"ד ,מיהו איכא למימר דגזור אטו קודם הגעלה וליבון .כתב

אשר"י )סימןלה(,דאםקנאוהראשוןשלאלצרכיסעודהאלא לחתוךבו

הרא"ש)סימןלו(,דהאיגזרהלאשייכאאלאאיאמרתנותןטעםלפגם

קלפים,איןצריךהשנילהטבילו,כיוןששאולהואבידו.ודייקבביתיוסף

אסור,אבללמאןדאמרנותןטעםלפגםמותר,לאשייךלגזוראטוקודם

)סימן קכ( מדבריו ,שאם הקונה עצמו רוצה להשתמש בו לצרכי סעודה,

הגעלה וליבון] .לכאורה סברת הרא"ש לא שייכא אלא באינו בן יומו,

אףשהואדרךעראי,צריךטבילה.ובאיסורוהיתר)כללנח,אותפו(כתב,

וצריך עיון) .א.ג (.ואולי יש לומר דליכא למגזר לחצאין דהיינו בבן יומו

דאף כשהראשון קנאו שלא לצרכי סעודה ,השואל ממנו חייב להטביל,

ולאבאינובןיומו[.

דכיון שאם היה רוצה הראשון להשתמש בו לסעודה אפילו ארעי ,היה



צריךלהטבילו,מיקרישכברנתחייבבידהראשון.

דףעוע"א

יח( תוס' ד"ה אי ,בסוה"ד ,אבל בממשכן כלי לעובד כוכבים וחזר ופדה

א( גמ',מכאןואילךלישתרי .הרא"הבבדקהבית )ביתרביעישערא,יט(.

וכו' לענין הא פשיטא דלא הוי כזביני .ביאר המהרש"א ,דדוקא בנכרי

הוכיח דלא כמו שכתב הרשב"א בתורת הבית )שם( ,דקדרה דלאו בת

שמשכןלישראל,כלזמןשהמשכוןאצלישראלנראהכשלומשוםשמא

יומאאיןפגמהמרובהכמונבילהשאינהראויהלגר,וטעםהיתרהמשום

ישקענהאצלו,ולהכיצריךטבילה,אבלישראלשמשכןלנכריכיוןשחזר

שבטלה ברוב המאכל ,ואין לה מעלת טעם כעיקר משום דהטעם פגום,

ופדאו שוב לא מחזי כזביני מה שהיה אצל הנכרי קודם ,שהרי עכשיו

דאם כן מאי מקשינן דלישתרי לכתחילה ,הא מבטל איסור לכתחילה,

רואיםשבסוףפדאו.והקרניראם חיחלקעוד,דישראלמנכריקונהמשכון

שהריכלזמןשלאנתערבהמאכלעדייןלאהותר,והאיסורלבטלאיסור

ולהכי מיחזי כזביני ,אבל נכרי מישראל אינו קונה משכון ,כדאיתא

לכתחילה מדאורייתא )כמו שהוכיח שם( .אלא חזינן דהבלוע בכלי אף

ד

מסכת עבודה זרה דף עו
כא חשוון התשע"א
קודםשנתערבובתבשילפגוםלגמריכנבלהשאינהראויהלגר,ולהכיאין

כיון שחם מקצתו חם כולו הבליעה מתפשטת בכל השפוד ,ובעינן

צריךלביטול.והרשב"אבמשמרתהבית תירץ,דהכאאיןטועמיםהאיסור

שתתפשטההגעלהעלפניכולו.ותירץ,דכיוןשגיעולזהנעשהלפנישחל

בעינו אלא בתערובת מרובה ,ואינו אלא פוגם ,ועוד דיש לחוש להפסד

עלהבליעהשםנותר,מהשנשארבכליאינואלאדברמועטוקלוש,ואינו

הכלים,ולהכיאיןלאסורמשוםאיןמבטליןאיסורלכתחילה.

ראוישיחולעליואיסורנותר.

ב( תוס'ד"הבתיומא,בתוה"ד ,דהצריךהכתובשבירהבכליחרסמריקה

ח( גמ',איהכיהגעלהנמילאליבעיקשיא .כתבבחידושיהרמב"ן,דלא

ושטיפה בכלי נחושת וכו' .ביאר הרא"ש )סימן לו( ,דבשלמא אי נימא

גרסינן לה ,דודאי בעי הגעלה כדי שלא יתן התבשיל הקודם טעמו

דסוף הלילה בלבד אינו פוגם ,כיון שהיו רגילים לבשל במקדש בלילה,

בתבשילזה,ונמצאממעטזמןאכילתוומביאולביתהפסול.וצריךלומר

נמצאדכליםאלונאסרומשוםנותרמידבעלותהשחר,וכיוןשחלעליהן

דלכךסגיבהגעלהבלאליבון,כיוןדאכתיהתיראהואאףבשעהשנפלט

דין שבירה ומריקה ,שוב לא פקע אף אם יניחם עד שיפגמו .ואף הכלים

לתבשיל .ולגירסתינו תמה בחידושי הרשב"א ,איך מותר לבשל שלמים

שלאבישלובהםבלילההיושובריםאותם,אטוהכליםבנייומן,דמרוב

בכלי שבישלו בו חטאת ,הא אוסרו לזרים ולנשים ,דבשלמא כשמבשל

הבישול שהיה בעזרהאתי לאחלופי .והר"ן )מ .בדפי הרי"ף( דחה ראיית

שלמיםהיוםבכלישנתבשלו בושלמיםאתמול,ישלומרדהוינותןטעם

התוס' ,לשיטתו דהבליעה שבקדרה שאינה בת יומא ראויה לגר היא,

ברנותןטעםדהתיראוכדגיםשעלובקערהדשרינןבחולין )קיא(:לאכלן

ובפניעצמואיסורהוא,אלאדאינואוסרהמאכלכיוןשאינומשביחואלא

בכותח.דהכינמיבשעתהבליעהעדייןהכלהיתר,אבלבבישלבהחטאת

פוגמו,ואםכןניחא,כיוןדמכלמקוםהבלועשבכלישםנותרעליו,ציותה

מעיקרא אסור הוא לזרים ,ובאיסורא בלע ליכא היתרא דנ"ט בר נ"ט.

תורהלבערוכמושציותהתורהלשרוףבשרהנותר,וביעורנותרשבכלים

והתוס' בחולין )קיב (.ד"ה הלכתא )המתחיל בדף קיא (:תירצו ,דכיון

הואעלידישבירהבכליחרס,והגעלהבכלימתכות.

דמדאורייתאמיןבמינובטלברוב,בכליהמקדשאוקמוהאדאורייתא.

ג( תוס'ד"המכאןואילך,בתוה"ד ,וישלתתטעםמהראולהתירהמאכל

ט( גמ' ,בעידנא דקא פליט לא איתיה לאיסורא בעיניה .ביאר בחידושי

ולאסורהקדרה.כתבבהגהותאשר"י )סימןלו(,דאיןלומרדהטעםמשום

הרמב"ן ,דהיינו משום שאין חל שם נותר אלא על הבליעה הגדולה

דלגבי המאכל הוי דיעבד ולגבי הקדרה הוי לכתחילה ,דגם קדרה אתה

הראויהלצאתעלידיהגעלה,ולהכימאחרשהגעילו,אףשנשארבומעט

מצריךלשבור]כדאיתאבחולין)קיא(:דקערתחרסשבלעהאיסור,צריכה

טעם,אינואוסר.אבללגביכליםשבלעוחמץלאמהנימהשבלעוקודם

שבירה[.והוינמיכדיעבד.

פסח דנימא התירא בלע ,דהא כבר מעיקרא היה שם חמץ עליו .והביא

ד( בא"ד ,לפישהקדרההיהבהאיסורגמורבתחילהוכו'.והרא"ש)סימן

שהראב"ד כתב ,דאף לגבי חמץ בפסח אמרינן "היתירא בלע" .וכן כתבו

לו(,הוסיףעודטעם,דמאחרשאסורלהשתמשבקדרה,אםכןאינושכיח

התוס')בעמודב'(בד"האמר.

שיהיהמאכלשנתבשלבקדרהבתיומא,ולהכיאיןלגזוראטוהאימאכל.



ה( גמ',גזירהקדירהשאינהבתיומאמשוםקדירהבתיומא .כתבהרא"ה

דףעוע"ב

בבדק הבית )בית רביעי שער א ,יט ,(.דדוקא בקדרה גזרינן ,משום

י( גמ' ,אמר רבא מאן חכים למיעבד כי הא מילתא וכו' .כתב הרשב"א

דמעיקרא בלעה היה מושבח ,ואף עתה אין הפגם נראה ,אבל בנבלה

בתורתהבית )ביתרביעישערד,לג(:דמהכאראיהדלאכדעתרבינותם

עצמהשנפגמהואינהראויהלגר,מותרלאוכלהלכתחילה.

)שהובאבתוס'לעיל )עד (:ד"הדריש(דסברדעירויהויככליראשון,דאם

ו( גמ',השיפודיןוהאסכלאמלבנןבאור .הקשה בחידושיהרשב"א,אמאי

כן למה ליה גדנפא ,ומאי חוכמתיה ,הא מצי לישדי על שפת הכלי מים

לאיהניליההגעלהלכלהפחותאםירצהלהשתמשבולחמיןשלאעל

רותחיםמכליראשון.

ידי האור ,דהא כל מה שאפשר לצאת ממנו על ידי חמין ,כבר יצא

יא( גמ' ,כבולעו כך פולטו .הטור )יורה דעה סימן קכא( ,הביא פלוגתא,

בהגעלה .ותירץ ,דכיון שנשאר עוד איסור בכלי ,לעולם פולט מעט מעט

לגביכלישבלעעלגביהאש,אימהניביההגעלהבכליראשוןשאינועל

על ידי חמין .והוכיח כן מהא דלא מהני הגעלה בכלי חרס אלאשבירה,

גביהאש,דישאומריםדבעינןכבולעוכךפולטוממשעלהאש.והתרומת

ולאאמרינןשיגעילנווישתמשבועלידיחמין,ונימאדמהשיכוללצאת

הדשן )סימן קלא( כתב ,דבעינן שבשעת ההגעלה יעלו המים רתיחות,

עתה כבר יצא בהגעלה ,אלא חזינן ,דכל זמן שלא יצא האיסור לגמרי,

]וכששםהכליבכליראשוןשלאעלגביהאשאינומעלהרתיחות[והיינו

לעולםפולטוהולךמעטמעטאפילועלידיחמין.אבלבחידושיהרמב"ן

משוםשבשעתשימושובאיסור,היהמעלהרתיחות.וכבולעוכןפולטו.

לעיל )עה(:כתבבשםישאומרים,שאםבאלהשתמשבהןעלידיהאור,

יב( גמ' ,מה בולעו בניצוצות וכו' .ביאר החזון איש )אורח חיים סימן קכ

סגיהגעלהאףלשפוד.

ס"קב(,עלפימשמעותרש"י)ד"הכך(והר"ן)מ.בדפיהרי"ף(,דמשוםמה

ז( גמ',כליוםויוםנעשהגיעוללחברו.הקשהבחידושיהרשב"א,סוףסוף

שנופל ונבלע מאחורי הכלי לא הוצרך לזה ,כיון דההגעלה שבפנים

איךמהניגיעולשאינובדרגתליבוןגמורדבעינןשתשירקליפתואושיהיו

מפלטתכלהבלועבומעברלעבר,ולאהוצרךאלאמשוםשפתוהעליונה,

ניצוצות מנתזין .ועוד ,דודאי אינו משתמש עתה בכל חלקי הכלי ,והרי

שאיאפשרלמלאותהמיםעלכלגדותיו].כלומרשאיןהמיםמגיעיםעד

ה

מסכת עבודה זרה דף עו – הוריות דף ב

כא חשוון – כב חשוון התשע"א
סוף גובה הכלי ,וכל החלק העליון הוא בכלל השפה[ .והמים שבאים

הרי"ףוהרמב"ם,דסברינמידאזלינןבתררובתשמישו.וכןכתבהר"ן)לט:

ועולים רק מכח הרתיחה מיקרו ניצוצות ,ולא מהני להפליט אלא מה

בדפיהרי"ף(ובפסחים )ח:בדפיהרי"ף(בדעתרש"יוהרבהמןהמפרשים,

שנבלעבאופןזה,אבלאיןבכחמיםאלולהפליטמהשנבלעעלידימים

דאזלינןבתררובתשמישו].ולכאורהנראה,דמהדנקטוהר"ןוהביתיוסף

הקבועים בכלי .ומשום הכי אמרינן דמהני מכח כבולעו כך פולטו מה

לשון רוב תשמישו ,לאו דוקא הוא ,דודאי אם יש תשמיש קבוע על ידי

בולעו בניצוצות כך פולטו בניצוצות .אמנם הביא ,דהמגן אברהם )סימן

האור,אףשאינואלאמיעוטמתשמישהכלי,צריךהכשרחמור,ולאאתו

תנב,ס"קי"א(פירש,דהניצוצותהיינומהשנבלעמאחוריהכליממש.

לאפוקי אלא תשמיש שאינו קבוע כלל ,וכלשון הר"ן "אף שאי אפשר

יג( ]רש"י ד"ה כך ,בסוה"ד ,אם לא העלה ניצוצות כל שעה העלה פעם

שפעמים רחוקות לא ישתמש בהן בחמין" ,וכן לגבי סכין "לפעמים צולין

אחת .אולי אפשר לדקדק מדברי רש"י ,שאם השתמש רק חדא זימנא

בה" ,אבל אין תחילת הסכין עשוי לכך) .א.ג .[(.וכתב בשו"ת הרמ"ע

באיסור ,אין צריך להכשיר השפה כלל .ואם כן יקשה ,אמאי לא ניחוש

מפאנו )סימן צו( ,דהא דאזלינן בתר רוב תשמישו ,היינו בכלי שאינו בן

לספקשמאבלעבניצוצותאףבאותוהפעם).א.ג(.וישלומרדדין"כבולעו

יומו ,דכיון שמן התורה שרי לגמרי ,הקילו בו רבנן .אבל בבן יומו ודאי

כך פולטו" הווי שההגעלה צריכה להיות באופן השימוש הרגיל] ,וכמו

צריך לחוש אף לבליעה שאינה בדרך רוב תשמישו .וכתב החזון איש

שביארו התוס' ד"האמר רבהונא ,וכדלקמן אות יט[ וכיון שנשתמש רק

)אורח חיים סימן קיט ,ס"ק טו( ,דלפי זה ,בכלי שמשתמשים בו לדבר

פעם אחת ולא מסתבר על פי רוב שיעלו הניצוצות לשם ,הלכך סגי

חריף ,לא ניזיל בתר רוב תשמישו לקולא ,כיון דעל ידי החורפא משוי

בהגעלהאףללאגדפנא.

בליעתו לשבח ,והוי כבן יומו .וכתב המשנה ברורה )סימן תנא ס"ק מה(,

יד( גמ',ונועצהעשרהפעמיםבקרקע.פירשרש"יבד"הונועצה,אףעלפי

דמוכחבפוסקים,דהואהדיןכלישרובתשמישובצונן,ומיעוטבחמין,די

ששפה.והרא"ש)סימןלובסופו(הקשה,אמאילאפירשהמתניתיןכלדין

להםבשטיפהכרובתשמישו,לדעהזו].דהר"ן)שם(הוכיחדאזלינןבתר

ההכשרוגםהנעיצהבקרקע.ועוד,דבעובדאדבסמוךדשבורמלכא,חזינן

רוב תשמישו ,מהא דכוסות וצלוחיות סגי להו בהדחה אף שפעמים

דמהניאףשלאעשהאלאנעיצה.עלכןפירש,דאוהאאוהאבעי,ועיין

משתמשיםבהןבחמין[.

באותהבאה.
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טו( רש"י ד"ה ונועצה ,בתוה"ד ,ויש אומרים משפשפה בבגד צמר וכו'.
ביאר המהרש"א מה שהביא רש"י פירוש זה על שפה דמתניתין כאן,
משום דנראהלו דוחק לומר דאף אחר שיפה באבן בעינן נעיצהבקרקע.
אבל להאי פירושא ניחא ,דהשיפה בבגד מעברת רק השמנונית ,ועדיין
צריך נעיצה אחר כך .ועוד ,דבעובדא דשבור מלכא דבסמוך לא הוזכר
שעשה שיפה) .וכדהקשה הרא"ש ,והובא באות הקודמת( .ולפירוש זה

ã ã ã

ניחא,דעלידישפסקאתרוגאמעיקרא,כברהעבירשמנוניתו.ועוד,דכיון
דדברקלהואלעשותלאחשלהזכירו.

Q

טז( תוס' ד"ה הסכין ,בתוה"ד ,משמע דהכא לאו דוקא עשר פעמים .וכן
דעתהר"ן)מ.בדפיהרי"ף(.וביאר,דכוונתהגמראאינואלאלומר,דבעינן

zeixed zkqn

R

שינעצנהלהעבירטיחתהאיסוריפהיפה.
יז( גמ' ,ובקרקע שאינה עבודה .וכתבו התוס' בסוף ד"ה אמר ,דבעינן

פרקהורוביתדין

בקרקעקשה.והרי"ף )מ.בדפיהרי"ף(גרסבמקוםבקרקעשאינהעבודה,



"אמר רבא במקום קשה" .וכתב הטור )סימן קכא( בשם הרמ"ה ,דבעינן

דףבע"א

שינעוץכלפעםבמקוםאחר,דהמקוםהראשוןכבראינוקשהאחרשנעץ

א( מתני',הורוביתדיןלעבורעלאחתמכלמצוותהאמורותבתורה.כתב

שם.

הבאר שבע ,דהאי לישנא לאו דוקא ,דהא לא מיירי הכא אלא במצוות

יח( גמ' ,לאכול בה צונן .פירש רש"י בד"ה ולאכול ,דלענין רותח בעינן

שחייבים על זדונו כרת ושגגתו חטאת כדתנן לקמן )ח ,(.והתנא לישנא

דוקא הגעלה .אבל בחידושי הרמב"ן לעיל )עה (:כתב ,דהשיפה הכשר

דקראנקט,דכתיב)ויקראד,יג("ועשואחתמכלמצוותה"].ולכאורהלא

גדול הוא כמו ליבון ,ובגמרא הכא אמרו דבראחר ,שאם בא לחתוך בה

היה צריך להוכיח ממתניתין דלקמן ,דהא הכא לא מיירי בחיוב פר של

צונן,סגיבנעיצהבקרקע.

ביתדין,אלאלפטורהיחידמחטאת[.

יט( תוס'ד"האמר,בתוה"ד ,ורבינותםאומרדזהאינוקרויתשמישווכו'

ב( גמ',עדשיאמרולהםמותריןאתםוכו' .ביארבתוס'הרא"שד"האין,

כיוןדאיןתשמישקבוע.והביתיוסף )אורחחייםסימןתנא(הוכיחמדברי

דאתילאפוקיאםאמרודרךלימודםבביתהמדרששמותר,דפטורים,עד

ו

הוריות דף ב
כב חשוון התשע"א
שיאמרולאדםהשואלהוראה.והקשה,דאמאיפליגרבדימי,ואמאילא

של ציבור ,מכל מקום לרב מהני מה שחטאו רוב הציבור עמו לפטרו

סגישיאמרומותרים.וביאר,דמיירישלאאמרוכןעלמעשההבאלידם,

מחטאת ,דהטעם דציבור שעשו בהוראת בית דין פטורים מקרבן יחיד,

וסבר רב דימי כהא דאמרינן בבבא בתרא )קל (:דאין למדין הלכה עד

אינומשוםשמביאיםפרשלציבור,אלאהואפטורבפניעצמו,ועייןשם

שיאמרוהלכהלמעשה,והיינושבשעתמעשהישאללמורה,דכשהאיסור

שהוכיח זאת .ועיין לקמן דף ג' אות ג .והחק נתן כתב ,דרש"י נמי מודה

מזומן להיעשות מדקדק המורה יותר .ובשם הרמ"ה פירש דהא דבעינן

דאפשר לבאר דברי רב ורבי יוחנן באופן זה ,ואין הכרח דסברי דיחיד

שיאמרו מותרין אתם לעשות ,היינו לאפוקי אם שאלו מה אנו להורות

שעשה בהוראת בית דין פטור .אלא דמשום דדברי רבא ורמי בר חמא

היתר ,ואמרו להם מותרים אתם ,דלא הורום לעשות אלא להורות

דריש סוגיין קאי אמתניתין דמיירי ביחיד שעשה ולא ציבור ,דסברה

לאחרים .והרמב"ם )פי"ג משגגות ה"א( כתב ,דאם נשאו ונתנו בדבר

מתניתין דיחיד שעשה בהוראת בית דין פטור ,ואמרינן עלה "בפלוגתא"

ואמרודברזהמותר,ולאאמרומותריםאתםלעשות,ושמעהשומעמהם

דהיינופלוגתתרבורבייוחנן,להכיניחאלרש"ילפרשדבריהםלפידברי

בעת שגמרו הדבר וכו' הרי כל העושה חייב .וכתב החפץ ה' ,דמשמע

רבאורמיברחמא.

מדבריו ,דהא דבעינן שיאמרו "מותרים אתם לעשות" ,לא אתי לאפוקי

ו( גמ',לאשבמידיעתואינומביאקרבן.כתבהמשנהלמלך )פ"גמשגגות

אלא אם לא אמרו להם כלל ,ורב דימי אתי לפרושי מילתא דשמואל.

ה"ז(,דמקושייתהגמ'הכאמוכח,דעניןשבמידיעתו,איןפירושושיעשה

ובלישנא בתרא דאמר רב דימי אפילו אמרו מותרים אתם ,היינו שלא

תשובהכשידעחטאו,אלאדבעינןשבשעתהחטאלאהיהחוטאאםהיה

אמרודרךהוראהכלל,ובהאיגוונאקיימאלןדלאמהני.

נודע לו שגגתו ,וכפירוש רש"י בחולין )ה (:ד"ה השב) .ועיין שם שנדחק

ג( רש"יד"הוהלכהוקלקלה,בזנות.כתבהמהרש"א,דרש"ילאדקלפרש

בלשוןהרמב"םשם(.

לפי מאי דמסקינן ביבמות )צב (.כמאן דאמר דקלקלה היינו דוקא כגון

ז( ]רש"יד"הרבישמעוןבןיוסי,בתוה"ד ,ואמרלקמןמומרלאכול חלב

אלמנה לכהן גדול ,אבל בפנויה שזינתה פטורה ,דאמרה אתון שויתוני

והביאקרבןעלהדםאיכאבינייהו.אוליישלומרשרש"יהוצרךלאתויי

פנויה.

לההכא,כדידלאנפרשדתנאקמאפליגאדרשהדהשבמידיעתו,ואםכן

ד( גמ',אףאנןנמיתנינאוכו'שלאהתירוהאלאלינשא .עייןרש"יד"ה

תיקשי לן מאי מקשינן הכא .ולכך הביא ,דלקמן מבואר ,דאיכא בינייהו

חייבת.והתוס'הרא"שביארבשםהרמ"ה,דהראיהמעיקרדינאדמתניתין

מומרלאכולחלבוהביאקרבןעלהדם,דהיינודתנאקמאאתילהחמיר

דבקלקלהחייבתבקרבן,ואףשמההיתרשלביתדיןנפיקנמיהיתרלכך

טפימרבישמעוןבןיוסיולהכימייתיקראאחרינא,אבללאפליגעלעיקר

)מצד איסור אשת איש( ,מכל מקום לא מיקרי הוראה אלאאותו מעשה

דרשהדהשבמידיעתו).א.ג.[(.

עצמו שהורו בו היתר] .ולכאורה נראה דהרמ"ה אזיל לשיטתו שהובאה

ח( תוס' ד"ה עד שיהיו ,צריך עיון אם רוב הציבור עשו בזה הענין וכו'.

לעיל אות ב' אבל לדברי הרא"ש עצמו )שם( שפירש ,דבעינן שיתירו

ביארהחקנתן דנסתפקושמאמהשרבחשיבלה"תולהבביתדין",היינו

בשעהששואליםעלמעשה,משוםשאזמדקדקהמורהיותר,נראהדאף

לענין לפטרו דוקא ,אבל לא מיקרי תולה בבית דין גמור לענין שיתחייבו

בקילקלהלאגרע,דסוףסוףכלההוראהשהיאפנויהבאהעלידיהמורה

מחמת כן לבית דין להביא פר.וההורה גבר הקשה על התוס' ,דאי ברוב

בדקדוק,ואיןטעםשלאתסמוךעלהוראהזוכשקילקלה).א.ג.[(.

ציבור כהאי גונא פטורין ,אמאי איצטריך לילפותא ד"בשגגה" דאינו

ה( רש"י ד"ה רב אמר פטור ,דתולה בבית דין הוי ויחיד שעשה בהוראת

מצטרף לרוב ציבור] .ולכאורה יש לפרש דברי התוס' ,דמספקא להו אם

ביתדיןפטור.הקשההבארשבע,מהאדמסקינןלקמן)ב:וג(.דלרבנןיחיד

כשנתחלףלכלהציבורחלבבשומןמקרישגגהאחת,אילאו,דישלומר

שעשה בהוראת בית דין חייב ,ואם כן לא היה לרש"י לפרש דאזלי רב

שההתחלפות היא אצל כל אחד ואחד בפני עצמו ,ואין כאן שגגה אחת

ורבי יוחנן דלא כרבנן ,דיש לפרש דהכא מיירי שעשו רוב הציבור על פי

ממשהמאחדתביניהם,והווינמיבכללהמיעוטד"בשגגה").א.ג[(.

ביתדין,ואדםזהנתחלףלוחלבבשומן,ולהכיפטרורב,דסברדהואנמי

ט( גמ',אלאסיפאדלחיובאאיפכאמיבעיאליהוכו' .הקשההבארשבע,

כשארהציבורשאיןחייביםחטאתיחיד.ולרבייוחנןכיוןדלאמיקריעשה

וכי לא ידע המקשן דפעמים תני זו ואין צריך לומר זו ,ומאי קשיא ליה

על פי בית דין ,חייב קרבן יחיד .והוכיח כפירושו ,מדברי הרמב"ם )פי"ג

יותר מרישא .ותירץ ,דלא ניחא ליה למימר דתני בחד מתניתא זו ואין

משגגות ה"א וה"ה( ,דאף שפסק כרבנן דיחיד שעשה בהוראת בית דין

צריך לומר זו ,ולא זו אף זו .והחק נתן הוסיף ,דמאי דמשני זו ואין צריך

חייב ,מכל מקום כתב האי דינא דנתחלף לו חלב בשומן .ועל כרחך

לומרזוקתני,היינודמשוםדתניבסיפאכלישנאדרישא,לארצההתנא

דכוונתו בכהאי גונא דעשו רוב הציבור ,דאי לאו הכי פשיטא דחייב אף

להפוךהסדר.

בלא נתחלף לו חלב בשומן .וכן כתב הגרע"א )בגליון הרמב"ם( .והוסיף,



דאף דאמרינן בסמוך דאינו משלים לרוב ציבור ,מכל מקום יש לומר

דףבע"ב

דהיכא דאיכא רוב ציבור בלעדיו ,נגרר אחריהם ומיפטר בפר דידהו.

י( גמ' ,אפילו גמיר ולא סביר .כתב הרמב"ם )פי"ג משגגות ה"ה( ,דדוקא

והחזון איש )הוריות סימן יד ,ס"ק ד( כתב ,דאף דאינו שייך לכפרת הפר

אםמישידעשטעוהיהחכםאותלמידשהגיעלהוראה,אבלאםהיהעם

ז

הוריות דף ב – דף ג
כב חשוון – כג חשוון התשע"א
הארץ,אףשידעשטעו,פטור,דאיןידיעתובאיסורידיעהודאית,ומצטרף

הוא] .ופשוט שאינו אונס ממש ,דאם כן מה צריך מיעוטא ,אלא חידוש

לכללהשוגגיםעלפיביתדין.והתוס'הרא"ש )בעמודא'(ד"ההורוכתב,

התורהלפטוראףבאונסמועטכהאיגוונא[.

דכל שאין דעתו מסכמת לדעת בית דין הוי תולה בדעת עצמו] .ומשמע

טו( ]גמ',ממאידקמייתארבייהודהובתרייתארבנן,אימאאיפכא .נראה

דפליג על הרמב"ם ,ואין תנאי שלא יהיה עם הארץ[ .וכן משמעות דברי

לפרשדהאדפשיטאלןדעלכלפניםחדאמינייהורבייהודה,היינומשום

רש"יבד"הגמיר ,שכתב"למדהדבר".והר"יקורקוס כתב,דמהאדאמרו

דשניהם נשנו בתורת כהנים ,ואמרינן בשבת )קלז (.דסתם ספרא )דהיינו

"לאתוייגמירולאסביראינמיסבירולאגמיר"דהיינודאילאגמירולא

תורת כהנים( רבי יהודה .אלא דמכח ההכרח צריך לומר דחדא מינייהו

סביר ,אף שיודע שטעו ,לא מיקרי תולה בעצמו ,וכדברי הרמב"ם .אמנם

לאורבייהודה[.

בהגהות הב"ח )הנדפס בסוף המסכת( מחק תיבות סביר ולא גמיר .וכן



משמעברש"יד'התנא].ולכאורהנראהדדבריולשיטתוברש"יד"הגמיר

דףג'ע"א

דלעיל,דנמצאשכלהיודעשטעו,עלכרחךהויבכללגמיר.אמנםבאופן

א( גמ' ,אלא בית דין משלים לרוב ציבור וכו' .כתב החפץ ה' ,דיש

שלא למד הדבר בדרך לימוד ,אלא ששמע שכך הדין בבית אביו ,שמא

להסתפקבגוונאשהביתדיןלאעשו,דודאיאיןמשלימיןלרובהעושין,אי

מודהרש"ידאינובכללגמיר,ומיקריתולהבביתדין).א.ג.[(.

נימאדישלימולרובשאינןעושין.דהיינובגוונאדבלאהביתדיןאיכארוב

יא( גמ',וקאטעיבמצוהלשמועדבריחכמים .כתבהרמב"ן)בהשגותעל

שעשו ,ואם נצרף הבית דין לאין עושין ,נמצא דהעושין מיעוטא.צמשום

ספר המצוות ,שורש ראשון( ,דהא דאמרינן הכא שאין לו לשמוע בקול

דיש מקום לומר דכיון דסוף סוף הם בעלי ההוראה ,אינן מצטרפין לאלו

החכמיםולנהוגהיתר,היינודוקאקודםשבאלפניהםונשאונתןעמהם.

שלאעשו.

אבל יש עליו לבא לפניהם ולומר טענותיו ,ואם לא יסכימו עמו ,חייב

ב( גמ',ומרסבראיןביתדיןמשליםלרובציבור.והרמב"ם )פי"גמשגגות

לחזור ולנהוג כדבריהם ,וזהו מה שאמרו בספרי )דברים ,קנד( אפילו

ה"ב( פסק ,דאין בית דין משלימין לרוב ציבור .וכתב הכסף משנה,

אומריםעלשמאלשהואימיןועלימיןשהואשמאל.

דהרמב"םמפרשדרבימאירסברדמיצטרפי,והאדפוטררבימאירהיינו

יב( ]גמ',שם .ישלעייןהיכאדהביתדיןגופייהוטעו,והורודאיכאמצוה

דפטורין הציבור מכשבה או שעירה כיון שהבית דין מביאים עליהן פר,

"לשמועלדבריחכמים"אףלמישיודעשטעו,וגםהורולהתירחלב,וידע

וחכמים סברי דלא מיצטרפי ,וכיון שאין הבית דין מביאים פר ,חייבים

אחדשטעובזה,האםכאןיפטרדשפירמיקריתולהבביתדיןכיוןשהורו

הציבור להביא כשבה או שעירה .ואף דרב פפא קאמר לה דרך דחיה,

בפירוש"דצריךלשמועלקולםאףהיודעשטעו".אודילמא,כיוןשהוראה

משמעלרמב"םדאילאודסברדדינאהכי,לאהוהמוקיבהכי].ולכאורה

זו בענין "מצוה לשמוע דברי חכמים" אינה שייכת לחיוב הקרבן .אין

ישלומרדלפירושוניחאיותרהאדמקדמינן"מרסברביתדיןמשליםומר

מצרפיןשניההוראות).א.ג.[(.

סבר אין משלים" ,דהקדימו דברי רבי מאיר שנזכר ראשון בברייתא,

יג( גמ',לאיתויימבעטבהוראה .עייןפירושרש"יד"הלאיתויי.והרמב"ם

ודומיאדאוקימתאקמייתא" ,מרסבריחידשעשהבהוראתביתדיןפטור

)פי"ג משגגות ה"ה( כתב ,דתולה בעצמו היינו שלא אכל מפני הוראתן,

ומר סבר חייב") .א.ג .[(.והחפץ ה' כתב ,דעל כרחך אי אפשר לפרש

אלא מפני שלדעתו הדבר מותר .וכתב הר"י קורקוס ,דהרמב"ם מפרש

דחכמים מחייבים היינו כשבה או שעירה ,דהא השתא בעי רב פפא

"מבעטבהוראה",שלאעשהמפניהוראתם,כילאהיהסומךעליה,ועל

למימר דלכולי עלמא יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור .ועל כרחך

דעתולבדהואסומךולכךעשה].לכאורהמשמעמדבריו,דאםסומךעל

דחכמים מחייבים לבית דין פר ,משום דסברי דבית דין משלימין .ומה

הוראתם,אלאדבלאוהכיסבורמעצמושמותר,מיקריעושהעלפיבית

שהרמב"םלאפסקכן,משוםדדברירבפפאנאמרורקדרךדחיה,ויתכן

דין,ולכאורהנראהדאףדקיימאלןכרבייוחנןדאמר)בעמודא'(דנתחלף

שלפי האמת אף רב פפא לא סבר להאי אוקימתא ,ומלשון הברייתא

לוחלבבשומןחייב,איןלחייבבגוונאדסמךנמיאביתדיןוגםעלעצמו,

דמייתינן לעיל בסמוך "מעשה תלוי בקהל והוראה תלויה בבית דין"

משוםדגוונאדנתחלףחלבבשומןגרעטפי,משוםדהוראתהביתדיןלא

משמעדאיןשייךמעשהאצלביתדיןכלל,אלאהוראהבלבד.

שייכא לטעותו דהווי שומן ,ונמצא שלא עשה על פיהם כלל .אבל הכא

ג( ]שם ,עיין באות הקודמת ,ולכאורה יש לעיין ,לפי מה שפסק הרמב"ם

יודעשהוראתביתדיןשייכאלמעשהזה,ושפירישלהחשיבועושהעל

)פי"גמשגגותה"א(דיחידשעשהבהוראתביתדיןחייב,ופסק)שםה"ב(

פיהם) .א.ג .[(.אמנם הכסף משנה כתב ,ד"מבעט בהוראה" היינו שאומר

דבית דין לא מיצטרפי ,אם כן ניתי כשבה או שעירה .ולדברי הגרע"א

שלאהיהצריך להוראתןלהתיר,כיוןשכברהיהיודעשמותר].ולכאורה

שהובא לעיל )ב (.אות ה' ,דאף מי שאינו מצטרף לרוב ,יש לומר דנגרר

משמעות דבריו ,דאף שסומך נמי על הוראתם ,כיון שאינו נצרך לה ,לא

להפטרבפרהיכאדישרובבלעדיו,הכינמיישלומרהכא.וכןישלומר

מיקריתולהבביתדין[.

גבי יושבי חוץ לארץ ,דאף דלא מיצטרפי לרוב כדאמרינן בסמוך ,מכל

יד( גמ',הריאלושלשהמיעוטין,העושהמפיעצמוחייבבהוראתביתדין

מקום נפטרים בקרבן כשיש רוב בארץ ישראל .דכן משמע לשון הגמרא

פטור .בשבת )צג (.פירש רש"י בד"ה יחיד ,דטעם הפטור ,משום דאנוס

"הלךאחררוביושביארץישראל",ולאאמרודפראינובאאלאעליושבי

ח

הוריות דף ג
כג חשוון התשע"א
ארץ ישראל .ומשמע דרק לעניין חשבון הרוב אינן נמנין ,אבל מהני להו

ואחדוכו'.והחקנתןתירץ,דאינואלאלשוןגוזמא,דהיינודאפילואםהיו

כפרתהפר).א.ג[(.

יכולים לישב מאה ,הוה בעינן שיורו כולם .אבל באמת ,אם עברו וישבו

ד( גמ',ובהוראההלךאחררוביושביארץישראל.ביארהבארשבע,הא

שםיותרמשבעיםואחד,לאבעינןלהוראתם,דאינםשייכיםלמניין.

דנקט ובהוראה ,משום דאתי לאפוקי מדין עשיית פסח בטומאה כשרוב

ט( גמ' ,דבכל התורה כולה קיימא לן רובו ככולו והכא כתיב כל העדה.

הציבור טמאים ,דהתם אזלינן בתר רוב העומדים בעזרה ,כדאיתא

ביארהקרןאורה,דהאבלאוהכיקיימאלןבכלהתורהדאינההוראהעד

בפסחים)צד.(:וכןבירושלמי)פרקיןה"ב(מייתילתרוייהובחדמימרא.

שיורורובןשלסנהדרין,ומדאיצטריךלמכתבכלהעדהשמעמינהדבעינן

ה( ]גמ',היינופלוגתאדרבישמעוןורבנן .עייןרש"יד"ההיינו.ולכאורה

כלממש].ונראהלבארדבריודבפשוטולשוןהגמ'קשה,דהאאילאהוה

צריךביאורלרבנןמההדמיוןלהתם,דהתםבשעתחטאוכברנקבעדינו

בכל התורה רובו ככולו ,כל שכן דהכא בעינן כולן .אמנם לפירושו צריך

להביא קרבן פלוני .אבל בציבור אין הדבר נקבע בשעת החטא ,דהא

ביאורלישנאדגמרא"קיימאלןרובוככולו",דמשמעדסגיברוב,ולפירושו

לעולםהחוטאיםהראשוניםהםמועטים,ורקאחרכךכשנשלמיםלהיות

הכונה דבעינן רוב ולא סגי במיעוט .ולולא דבריו אפשר לפרש בדוחק

רוב,דינםלהביאפר).א.ג[(.

דכוונתהגמ'דאףדבכלהתורהרובוככולו).א.ג.[(.

ו( רש"י ד"ה מועטין ונתרבו מאי ,בתוה"ד ,דהני מועטין ונתרבו לא דמי

י( ]גמ',תנןהורוביתדיןוידעאחדמהןשטעווכו'.לכאורהנראהלבאר,

ממש לחטאו עד שלא נתמנו ,דמועטין כי חטאו בהוראה לאו בני קרבן

דאף דמתניתין איירא לענין לפטרו מדין יחיד שעשה בהוראת בית דין,

נינהו,דיחידשעשהבהוראתביתדיןפטור.והקשההתוס'הרא"ש,האאי

ונפקאלהלעיל )ב(:מקראדבעשותה,ואילורבייונתןמייריגביחיובפר

רבנן דהכא אזלי כרבנן דלעיל )ב (:דסברי יחיד שעשה בהוראת בית דין

לבית דין ,ודרשה דיליה בפרשת פר כתיבא .מכל מקום מסתברא לגמ'

חייב ,ליכא לפרושי הכי .והוסיף דנראה להרמ"ה דאין לחלק בין נשתנה

דגדריהםשויםוישללמודמהאאהא).א.ג.[(.

מפטור לחיוב או נשתנה מחיוב לחיוב .ועל כן פירש ,דספק הגמ' משום

יא( גמ',כגוןשהרכיןבראשו.כתבהחזוןאיש )הוריותסימןיד,ס"קיא(,

דידעהאיטעמאדדחיבמסקנא,דרבישמעוןלאאזילבתרידיעהלחוד,

דאין הכונה שמראה שמסכים עם דעתם ,שהרי זה שקר ,ומסתבר שאם

ולא אתי אלא למיבדק לרבנן דבי רב אם יאמרו טענה זו .וכשטעו לומר

עשהכןאינומצטרףלמנינם.אלאשמרכיןראשולומר,שכיוןשהםרוב,

דבהאנמיפליגי,אמרלהםהאמתכפישסברמעיקרא].ולכאורהאפשר

הלכה כמותן .והוא הדין אם יאמר בהדיא שהדבר מותר מפני שהלכה

לבאר סברת רש"י ,דדילמא רבנן אזלי בתר שעת החטא ולא בתר זמן

כרבים.אמנםרש"יד"הכגוןכתבדנראהכמודהלדבריהם.

הידיעה ,משום דבשעת החטא כבר נתחייב קרבן ,ושוב אין בכח שעת

יב( גמ',איאיכאכולםהויאהוראהוכו'.הקשההחזוןאיש)הוריות,סימן

ידיעהלשנותחיובו,אבלהיכאדבשעתהחטאלאחלעליוחיוב,שמאיש

יד ,ס"ק יא( פשיטא ,דכיון דחסר מהמנין אין כאן בית דין הגדול .ועוד

בכחשעתהידיעהלחייבו,דלעולםשעתהידיעהישבכחהלקבוע.ובדעת

הקשה ,מאי טעמא פטרינן היכא דאמר להם אחד מהם שטעו ,כיון

רבי שמעון יש לומר ,דהא דאזיל בתר ידיעה ,היינו משום דאף בשעת

דמסקינןדמקראלאנפקאאלאשיהיושם.ועלכןביאר,דלכךכונההגמ'

החטא היה בר חיובא) ,ואפילו אם היה בר קרבןאחר,לפי סלקא דעתין

בלשון "אי איכא כולם" ,דהיינו שלא ימחו בהם המיעוט ויאמרו להם

דהשתא(,מהשאיןכןאםבשעתהחטאלאהיהברחיובאכלל,שמאאין

טועים אתם .וכן ביאר החפץ ה'] .עוד כתב החזון איש ,דנראה דאם

בכחשעתידיעהלחודלחייבו).א.ג.[(.

מעיקראאמרוטועיםאתם,ובשעתמניןאוההוראהלציבורשתקו,מיקרי

ז( גמ',מיעוטבחלבומיעוטבעבודתכוכביםמהו.כתבו התוס'ד"הוהורו,

שתיקה[ .ובתוס' סנהדרין )טז (:ד"ה אחד משמע שפירשו דברי הגמ'

צריך עיון מה יביאו וכו' .ובחידושי רבינו חיים הלוי )פי"ג משגגות ה"ד(

כפשוטן ,דמיירי שלא היו שם כלל .ועיין ברש"י לקמן )ד (:ד"ה ואמר

כתב בדעת הרמב"ם )שם( ,דכל הנפקא מינה מהצירוף היינו דוקא לענין

ובד"האו.

שיפטר היחיד מקרבן .והקהילות יעקב )סימן ג( כתב ]בדעת הרמב"ם[,

יג( רש"י ד"ה לפי ,בתוה"ד ,ויחיד שעשה בהוראת בית דין פטור .ובשבת

דלעולם מצטרפין לענין להביא פר ,כיון דעבודה זרה נמי אית בה כרת

)צג (.גרסינן דרבי שמעון סבר ,יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב .וכן

וראויה לקרבן פר ,אלא שחידש בה הכתוב להביא שעיר ומשום כן אין

גירסתרש"ישםד"היחיד.והתוס'שםד"ההכיגרסינןהוכיחומכאןדרבי

מביאים בה פר חטאת ,אבל הכא שאי אפשר לחייבם שעיר עבודה זרה

שמעון פוטר יחיד שעשה בהוראת בית דין ועל כרחך צריך לגרוס שם

כיוןדליכארובבעבודהזרה,שפיריצטרפולעניןהבאתפר.

באופןאחר.והרמב"ם)פי"דמשגגותה"ה(פסקכדברירביעקיבאדפטר,



אף שפסק )בפי"ג ה"א( דיחיד שעשה בהוראת בית דין חייב .וכתב המגן

דףגע"ב

גיבוריםלעיל )ב(:דעלכרחךדסבר,דאףדיחידשעשהבהוראתביתדין

ח( גמ',מאהשישבולהורות.תמה הבארשבע,כיוןדדיןהוראהזונאמר

פטור ,מכל מקום בציבור איכא קולא ,דהתורה פטרה היכא דעשו רוב

בבית דין הגדול דוקא ,והרי איכא קפידא שיהיו שם שבעים ואחד ולא

ציבורעלפיביתדין,ואףהיכאדאיןכפרתהפר.עודהוכיחמדמהדרינן

יותר,כדאיתאבסנהדרין)מב(.כשםשאיןמוסיפיןעלביתדיןשלשבעים

לעיל )ב (:לאשכוחי תנא דסבר יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור ,ולא

ט

הוריות דף ג – דף ד
כג חשוון – כד חשוון התשע"א
מייתינן מכולהו תנאי דמתניתין דידן .על כרחך דהכא קל הוא שהקילה

נתקיים דין ד"עליה השלם" ,והכא מיירי בחטאת שהקריבו לאחר קרבן

תורה משום שעשו רוב ציבור .ואף שאין מצטרף עמהן לקרבן .והתוס'

המחוסרכיפורים.

הרא"ש לעיל )ב (:הקשה נמי קושיא זו ,ותירץ ,דעיקר כונת הגמרא שם,

ד( גמ' ,החזיק בדרך איכא בינייהו .הרמב"ם )פי"ד משגגות ה"ה( כתב,

למצא חכמים דפליגי אמתניתין ,ולהכי מייתי דוקא מדרבי יהודה,

הנבהללצאתאףעלפישעדייןלאיצאלדרךוכו'הריזהפטור].ולכאורה

דאשכחנאדפליגירבנןעליהבברייתא.והתוס'ד"הכל,כתבודרבישמעון

משמע מדבריו ,דבעינן דוקא שיהיה ממהר ונבהל לצאת .אמנם מדבריו

פוטרדוקאהיכאדאיכארובציבורחוץממנו.וכןכתבבהורהגבר בדעת

בפירושהמשנהלהרמב"םמשמע,דאיןצריךבדוקאשיהיהנבהל[.

הרמב"ם,דללישנאבתראד"כלהוראהשיצאהברובציבור",היינודוקא

ה( גמ',לרביעקיבאפטורדהאהחזיקבדרך .הקשההמגןגיבורים,אםכן

משום שהציבור כבר נתחייבו קרבן עליה ,ולהכי מיפטר נמי היחיד .אבל

אמאי נקט תנא "שהולך למדינת הים" ,דכיון דטעמא מחמת שטרוד

ללישנא קמא ד"הואיל וברשות בית דין עושה" ,משמע דלעולם יחיד

ביציאתו ,אף כשהחזיק לילך לעיר אחרת נמי טריד .ותירץ ,דקים להו

פטור.

לחז"ל דאין טירדתו מרובה כל כך אלא כשצריך לצאת לדרך רחוקה

יד( תוס' ד"ה שעירי ,משום הכי נקיט לשון רבים וכו' .והתוס' ביומא )נ(.

למדינתהים.עודכתב,דבאמתלאמיירידוקאביוצאלמדינתהים,ואף

ד"הפרכתבו,דאזילכמאןדאמרלקמן)ד(:י"בשבטיםמביאיםי"בפרים,

שפירשרש"יבד"ההחזיק,דהיינולילךלמדינתהים,לאודוקאהוא.וכן

ובעבודת כוכבים י"ב שעירים .ומאי דנקט "פר" בלשון יחיד ,היינו כדי

הא דקתני במתניתין "והלך למדינת הים" לאו דוקא ,דהוא הדין בהלך

שלא נטעה לפרש דקאי נמי אפר העולה שבא עם השעיר בעבודה זרה.

לעיראחרת,ובתוךזמןזהחזרובהםביתדיןולאהספיקלשמוע.והתנא

וביאר המהרש"א בשם תוס' ישנים ,דהאי פר לכולי עלמא אין מביאים

נקט מדינת הים ,משום דבכהאי גונא אפילו כשהשתהה זמן רב אחר

אלאאחד.

שביתהדיןחזרובהם,אינושומע,כיוןשאיןשיירותמצויות.

טו( גמ' ,משל דרבי אליעזר למה הדבר דומה .כתב הבאר שבע ,דאין

ו( רש"י ד"ה החזיק בדרך ,לילך למדינת הים ועדיין ישנו בעיר .בשלחן

המשלדומהלגמרילנמשל,לאבדברירביאליעזר,ולאבדבריסומכוס.

ערוך אורח חיים )סימן קי סעיף ז( נפסק ,דאומר תפלת הדרך אחר



"שהחזיקבדרך".וכתבבעטרתזקנים )בגליוןהשלחןערוךשם(,דלפימה

דףדע"א

שפירשרש"יכאןד"החזיקבדרך"היינואףשעדייןלאהלך,נמצאדלענין

א( רש"י ד"ה ספק משחשכה ,בתוה"ד ,ואף על פי שהואקרב אחרתמיד

תפלתהדרךישלאומרהמשעהשמכיןעצמולדרך,אףשלאהלך.והביא

שלביןהערביםאיןבושוםפסול.והתוס'בד"השהביאהביאודבתוספתא

יש שפירשו בכוונת השלחן ערוך איפכא ,דלא יאמרה מיד כשיצא מן

פסחים)פ"דה"ב(איתא,דכלהקדשיםשעכבןאחרתמידשלביןהערבים,

העיר.

פסולים .וכתבו התוס' במנחות )מט (:ד"ה תלמוד לומר )בסוה"ד( ,שאותו

ז( גמ',ואיב"אדאמריהשתחויהגופהכדרכההואדאסירדאיתבהפישוט

פסול אינו אלא מדרבנן ,והיכא דלא אפשר לא העמידו דבריהם ,ובכך

ידים ורגלים .הקשה החזון איש )הוריות סימן יד ,ס"ק יד( ,הא בעובדה

יישבו הא דעשה דפסח ודאכילת קדשים דחי עשה דהשלמה .והמשנה

"כדרכה" חייב בכל דבר ,ואפילו פוער לפעור .וביאר ,ד"כדרכה" קאי

למלך )פ"א מתמידין ומוספין ה"ג ,בסופו( כתב ,דהרמב"ם לא הזכיר

אהשתחויה,דסברדבעינןהשתחויהכדרךהשתחויהדהיינובפישוטידים

דאיכא פסולא בהא ,ועל כרחך דסבר דהתוספתא הויא דלא כהלכתא,

ורגלים .ולעולם מיירי הכא בעבודה זרה שאין דרכה בהשתחויה .ומכל

דהכימשמעבמנחות)מט(:דאמרינןדמצוהבעלמאהיא.

מקום אנן סברינן דאף בלא פישוט ידים ורגלים חייבים .והוסיף דכן

ב( בא"ד ,שהריביןהשמשותכהרףעין.הקשההמהרש"א,דמכלמקום

משמעות לשון הרמב"ם .עוד ביאר באופן אחר ,ד"כדרכה" היינו שדרכה

למה תולין מהאי טעמא דהיתה כפרתו ביום טפי מהלילה ממש .וביאר,

בהשתחויה של פישוט ידים ורגלים ,ובהא סברי הצדוקים שאינו חייב

דבין יממא ולילא לא טעו אינשי ,אלא טעו בין יום גמור לבין השמשות,

בכריעה,ואנןאיתלןדכיוןשדרכהעלכלפניםבהשתחויה,חייבעלכל

וכיוןשביןהשמשותאינואלאכהרףעין,ליכאלמיתליביה,וישלתלות

השתחויה.אבלהיכאדאיןדרכהכללבהשתחויה,ישלומרדאףאנןלא

שהיה ביום] .ולכארוה דבריו צריך ביאור ,דאמאי ליכא למיטעי בין יום

מחייבינןבכריעהבלאפישוטידיםורגלים.

שקודםביןהשמשותללילהגמורשהואלאחרשיעורכהרףעין,והכינמי



איןחילוקניכרביניהם).א.ג.[(.

דףדע"ב

ג( תוס' ד"ה שהביא ,בתוה"ד ,ושמא הכא נמי מיירי במחוסר כיפורים

ח( גמ',אודילמאכיוןדקאעקריןליהלחרישהכלעיקרכעקירתגוףדמי.

בערב הפסח .החזון איש )הוריות סימן יד ,ס"ק יב( תמה ,דבקרבנות של

כתב החזון איש )הוריותסימן יד ,ס"ק יד( ,דלהאי גיסא לא שייךשינויא

מחוסרכיפוריםלאשייךאשםתלוי,שאינובאאלאבמקוםחטאתחלב.

דלעיל)בעמודא(דאמריכיאסיראהשתחויהבכדרכה,אבלשלאכדרכה

וכתב,דשמאכוונתם,דמאחרשהותרלהקריבהאיקרבןדמחוסרכיפורים

שרי .דכהאי גונא נמי דמי לחרישה ,שעוקרין כל גוף השתחויה ,דמה

לאחר התמיד ,שוב מותר להקריב עוד קרבנות ,כיון דבלאו הכי לא

שמחייבים בכדרכה אינו משום דין השתחויה ,דהא אפילו פוער לפעור

י

הוריות דף ד – דף ה
כד חשוון – כה חשוון התשע"א
חייב.

הציבורפטוריןלגמרימכשבהאושעירה,דאםלאוהכימאיתפשוטדרמי

ט( רש"י ד"ה ואמר ,דבעינן עד שיורו כולם כדאיתא לעיל )ג .(:כתב

ברחמא,האבזהלכוליעלמאחייב.

המהרש"א,דאףדלעילמסקינןעלהבתיובתא,לאודוקאנקטרש"ידבעינן



שיורוכולן,אלאכוונתולאפוקידוקאאםאמרוטועיןאתם.

דףהע"א

י( רש"יד"האושלאהיה,אףעלגבדלאהוימסנהדריןעצמןוכו'ואיכא

א( רש"י ד"ה הורו בית דין ועשו ,של כל שבט וכו' וכגון דהוי רובן של

למימר נצטרך לצאת ומינו אחר במקומו .ביאר המרומי שדה ,דאינו

ישראל .כתב ההורה גבר ,דדברי רש"י "וכגון שהיו רובן של ישראל" לא

לעיכובאשיהיההמופלאבסנהדרין,ולהכיכשמינהאחרבמקומולהשלים

קאי רק בגוונא דרובן של שבעהשבטים ,אלא אף בגונא דשבעהשבטים

המנין מיקרי דאיתה לכולה סנהדרין ,ולהכי איצטריך הכא לפטור מטעם

שלמיםנמיבעינןשיהארובןשלישראל.דהכימוכחמדברירבישמעוןבן

שהיהלהםללמודכדאמרינןבגמ'.והתוס'בסנהדרין )טז(:ד"האחד כתבו

אלעזר בגמ' ,דאתי לאפלוגי אתנא דמתניתין בדעת רבי מאיר ,ונקט

מכחקושייתרש"י,דמתניתיןאזלאכרבייהודהדאמרהתםדאיכאאחד

במילתיה חטאו ששה והן רוב הקהל ,או שבעה אף שאינן רוב הקהל.

עלגביהן,דהיינודלעולםאיכאמופלאשאינומןהמנין.

ומשמע,דתנאקמאאליבאדרבימאירפליגנמיבהאואינומחייבלעולם

יא( רש"י ד"ה או זקן ,וקשיא לי מפני מה אינו ראוי להוראה .והגרע"א

בשבעהשבטיםכשאינןרובהקהל.

בגליוןהש"ס צייןלרש"יסנהדרין )לו(:ד"הזקן,שכיוןששכחצערגידול

ב( גמ' ,תלמוד לומר ונודעה החטאת .ורש"י בד"ה ונודעה הוסיף סיפיה

בנים אינו רחמני .והמרומי שדה כתב ,דמה שהוקשה לרש"י כאן ,דאף

דקרא אשר חטאו עליה ,וכתב המגן גיבורים ,דבאמת הילפותא מסיפיה

דפסול לדיני נפשות משום שאינו רחמני ,מכל מקום אמאי מיפסל לכל

דקרא,דאםלאוהכילמאיאתי"אשרחטאועליה".ובברייתאנמיסמיך

הוראה,האחזינןבגמ'סנהדריןשם,דלדוןשורהנסקלכשר.וכתבלתרץ

אסיפיהדקרא.

קושיית רש"י ,דהא ילפינן בגמרא גזרה שוה "עדה עדה" מדיני נפשות,

ג( גמ',ולאשיודעוהחוטאין.הרמב"ם)פי"דמשגגותה"ד(כתב,דבכהאי

ולהכיאתיהגזרהשוה,למעטלעניןפרהעלםדברכלמישאינוראוילדון

גונא מביא כל אחד ואחד כשבה או שעירה .וכתב בחידושי רבינו חיים

דיני נפשות אף שראוי להוראה .דלענין מי שאינו ראוי לישב בסנהדרין

הלוי )פי"ג משגגות ה"א( ,דחזינן מהא ,דלא הקילה תורה לפטור מקרבן

כלללאאיצטריךהאיגזרהשוה,דהויכמאןדליתיה.

יחידבמקוםדאיכאציבורשעשובהוראתביתדין,ודוקאבמקוםדאיכא

יב( גמ' ,מפני מה אמרו הורו בדבר שהצדוקין מודין ובו פטורין וכו' לא

פרשלציבוראיןמביאיםקרבןיחיד].ודלאכמשמעותדבריהמגןגיבורים

היה מופלא של בית דין שם נמי וכו' .ביאר באלף המגן ,דכמו בדבר

שהובאלעיל)ג(:אותיג[.והקשה,מהאדאמרינןלעיל)ג(:דהיחידשעבר

המפורש הוו מזידין ,שהיה להםלעיין ,כמו כן בלא היה מופלאהוי להו

אחר שהביאו הציבור כפרתן ,נמי פטור מקרבן ,ואף דאינו שייך לכפרת

מזיד,שהיהלהםלחשובשהואיודע].ולפיזההטעםמפנידהביתדיןהוו

הפר .וחילק ,דהתם עצם שגגתו שייכא לכפרת פר ,אלא שמחמת

מזידין[.והבארשבע כתב,דנראהדהטעם,מפנישלאהיהלהםלעשות

שהציבור כבר הביאו אינו יכול עתה להביא ולהתכפר בפר ,אבל הכא

על פי אותה הוראה ז ,כיון שהיה חסר מהם במופלא ,וכתיב אם מעיני

דנתמעטלגמרימפרשתפר,הדרדינאדחיובכשבהאושעירה,אףשהוא

העדה ,שהוא המופלא שהוא להם כעינים]  .ולפי זה הטעם משום

שגגתציבורבהוראה.וכעיןזהכתבוהבארשבעוההורהגברלעיל)ג.(:

דהציבור הוו כמזידין[ .אבל כתב דלפירושו לא ניחא לשון הגמ' שהיה

ד( גמ' ,כיצד חטאו שני שבטים מביאים שני פרים חטאו שבעה מביאים

להםללמודוכו'.

שבעהפריםוכו' .הקשההמגןגיבורים,אמאינקטכללחטאושבעה,הא

יג( גמ',אמרקראונשאואתך,אתךבדומיןלך.פירשרש"יבסנהדרין)לו(:

קלוחומרהואמחטאושנישבטים.ובשלמאאינימאדבחטאושניםאין

ד"ה ונשאו ,דבשתי מקומות נכתב בהאי לישנא ,חד בפרשת יתרו גבי

מביאים שאר שבטים ,ניחא ,דנקט שבעה למימרא דבהאי גוונא מביאים

סנהדראות שהעמיד משה בעצת יתרו )שמות יח ,יב( ,וחד בפרשת

אף שאר שבטים .אבל למאי דמסקינן לקמן )בעמוד ב( דאף בחטא שבט

בהעלתך גבי שבעים זקנים )במדבר יא טז( ,ועל כרחך הכא לא מייתי

אחדמביאיםשארשבטים,איןחילוקביןשניםלשבעה.ותירץ,דנקטלה

לקרא דבהעלתך ,דאם כן אכתי תיקשי דילמא התם שאני משום שכינה

משוםרבותאדרבישמעון,דאףבחטאושבעהאיןמביאיםשארהשבטים,

]דמפרששםבד"העמך כלישנאאחרינאברש"יכאןד"הואימא,שמשום

וכןלרבותאדרבימאיר,דאףבחטאושבעה,סגיבפראחד.

השראת השכינה עליהן חמירי טפי[ .ועל כרחך דהכא מייתינן מקרא

ה( גמ' ,דתנן אמר רבי אליעזר מה נפשך וכו' .כתב הבאר שבע ,דאף

דפרשתיתרו.

דאינהמשנהאלאברייתאבתורתכהניםוהובאבגמ'כריתות )יט,(.מכל

יד( גמ',שהורוביתדיןשחלבמותרונתחלףלובשומן,לימאתפשוטהא

מקוםנקט"דתנן",משוםדעיקרהאידינאנזכרבפירושבמשנהבכריתות

דבעי רמי בר חמא .כתב הרש"ש לעיל )ב (.דיש לפשוט מכאן ,מה

שם ,ובברייתא מפורש טעמו של רבי אליעזר .והביא שכעין זה כתב

שהסתפקו התוס' )שם( ד"ה עד ,באופן שטעו רוב הציבור שנתחלף להם

הרשב"אבחולין )יט,(.דאורחאדגמ'דכלברייתאשישלהעיקרבמשנה,

חלבבשומן,איחייביןקרבןאליבאדרב.ומכאןמוכחדלרבהביתדיןוגם

אומרעליה"דתנן".

יא

הוריות דף ה
כה חשוון התשע"א
ו( גמ' ,ההוא מיבעי ליה פרט למתעסק .בשו"ת הגרע"א )קמא ,סימן ח(

המיוחס לרבינו חננאל )כאן( ,נקט להא דהיא מדברי הגמ' גופא ,דדחינן

הביא דהמקור חיים )להר"י מליסא ,סימן תל( כתב ,דבמתעסק ליכא

"כגוןשחטאוששהשבטיםדהםרובושלקהל,אושבעהאףעלפישהן

איסורא כלל .ונחלק עליו ,וכתב דלא נתמעט אלא מפרשת קרבן ,דלא

מיעוטו".

מצינושנתמעטשאינובכללאיסור,אלאמיקריעברהבשוגג,ושוגגכהאי

יא( גמ' ,טבול יום אל יכנס במחנה לויה .כתבו התוס' בזבחים )לב (.ד"ה

גוונאפטרהתורהמקרבן.

ובטמאים )המתחיל בדף לא ,(:דלא גזרו בכל מחנה לויה ,אלא במחנה

ז( גמ' ,ורבי מאיר קהל הקהל לא דריש .הקשו התוס' בסוטה )יז (.ד"ה

לויהכגוןעזרתנשיםהסמוךלמחנהשכינה.ודעתרבינותם )בתוס'שם(,

האלות,דהתםדרישרבימאירה"אדהאלות,והניחובתימה.והבארשבע

דהוא הדין בשאר מקומות הסמוכים למחנה שכינה גזרו .והתוס' הביאו

תירץ,דהאדאמרינןלאדריש,היינודלאדרישלהאידרשה,ואיןהכונה

יש אומרים ,דבשאר מקומות הסמוכים לא גזרו ,דבעזרת נשים החמירו

דלאדרישכלל.וכיוצאבזהכתבוהתוס'בסנהדרין)יד(.ד"הורבישמעון.

טפי,לפישהואיותרמקוםכניסהויציאהלכלאדם.



יב( גמ',טבוליוםאליכנסוכו'.התוס'בפסחים )צב(.ד"הטבוליום נקטו,

דףהע"ב

דאףטבוליוםדשרץאודטמאמתאסרוליכנס.והמהרש"א )שם(הקשה

ח( גמ' ,תא שמע רבי יהודה אומר שבט שעשה וכו' ובהוראת בית דין

מנאלהוהאמילתא,דדילמאדוקאבבעלקרישמדאורייתאאסורליכנס

הגדולאפילושארשבטיםחייבים.ורש"י)בעמודא'( ד"הרבייהודהנקט,

קודם טבילה ,גזרו ביה אף לאחר טבילה ,אבל בטמא מת וטמא שרץ

דמיירי אף כשאינו רוב ישראל .אבל הרמב"ם )פי"ב משגגות ה"א( כתב,

דמדאוריתא שרו אף קודם טבילה ליכנס במחנה לויה ,דילמא לא גזרו

דהאדשבטאחדגוררשארשבטים,היינודוקאכשהוארובישראל.אבל

בטבול יום דידהו ,וכן דעת הריטב"א ביבמות )ז .(.והתוס' בזבחים )לב(:

באיכארובשבטים,נגרריםהשאר,אףדליכארובהקהל.

ד"ה ורבי יוחנן )בסוה"ד( דייקו מלשון מתניתין בכלים )פ"א מ"ח( ,דכל

ט( גמ' ,חטאו ששה שבטים .כתב הבאר שבע ,דהוא הדין ה' או ד' .וכן

טבוליוםאסורליכנסלעזרתנשים.

כתב הכסף משנה )פי"ב משגגות ה"א( .והחק נתן הביא ירושלמי ,דהיינו

יג( רש"יד"הי"אשבטיםלא,פי'והאמרתב'שבטיםאיקריקהל.הקשה

דוקאו'ולאה'.ועייןשםשדקדקמהבבלילעילדפליגאירושלמי.

המהרש"א ,והא לרבי מאיר שבט לא איקרי קהל ,ועל כרחך לאו דוקא

י( גמ' ,הב"ע כגון שחטאו ו' שבטים .הקשה הבאר שבע ,לדברי הרמב"ם

כפירושו,אלאי"אודאיאיקריקהלדרובוככולו.אמנםהקרןאורה כתב,

והרע"ב ,דלרבי שמעון בכדי לחייב כל שבט בעי שיהא רוב שבטים ורוב

דרבימאירמודהדאיקריקהלאלאסברכיוןשאיןיתוראיןדיןפרעלכל

קהל ,מצינן לאוקמיה כההוה אמינא שהיו שבעה שבטים ולא היו רוב

שבט.

קהלולכךמביאיןתרי,חדלביתדיןוחדלקהל.ורבימאירמחייבפראחד

יד( גמ',יכולתהאנאכלתחטאתללויים.העירהמהרש"א,דכלחטאתנמי

כדתנןבמתניתיןלעיל )ד(:הורוביתדיןועשושבעהשבטיםאורובןעל

אינו נאכל ללוים אלא לזכרי כהונה .וכתב ,דאפשר דנקט לוים דהיינו

פיהם מביאין פר ,משמע דכשעשו שבעה שבטים אף שאינם רובו של

כהניםשנקראובכ"דמקומותלוים.אינמיכתב,דכיוןדאייריקראבלויים

הקהל מביאין פר .וכן פירשו בהדיא הרמב"ם והרע"ב .ועיין ברש"ש

שנתקדשוהויאמינאדראוייםנמילאכילה.ועייןבר"שבמסכתפרה)פ"א(

שהוכיח מהאי קושיא דלא כהרמב"ם והרע"ב ,דז' שבטין אף דאינן רובן

שגרס יכול תהא נאכלת "חטאת הלויים" ,ולפי זה אין צריך לכל דברי

שלקהלמביאיןח'פרים,פרלכלשבט,ופראחדלביתדין.אמנםבפירוש

המהרש"א.
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