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דףלגע"א

ובין בבתי ערי חומה אין חוזר לבעלים ,אבל בשנה ראשונה לא בעי קרא,

א( תוס' ד"ה אלא ,בתוה"ד ,והיאך נוכל למצוא וישמעו וישלחו .כתב

כיון דהוה מדמינן לה לערי חומה דחוזר לבעלים על ידי פדיון ,ותו בבתי

בהגהות הגר"א ,דהאי "וישמעו" קאי על הנרצע ,דקיבלו על עצמן לשלחו

החצרים לא יצטרך אפילו ליתן מעות ללוקח ,דלענין זה יש לו כח יפה

בשנת היובל ,והאי "וישלחו" קאי על שאר העבדים שהגיעה שנה שישית

שבשדות,ואימשוםדבשדהנפיקלכהנים,לכךאמרינןדיפהכוחוכבתיערי

שלהם,דשילחוכדינם.

חומה.עודכתב,דלפיזהאתישפירנמימהשהקשההצאןקדשים המובא

ב( בא"ד,דנוכללמצואאותםעבדיםשהיולהםקודםשגלו.העירהרש"ש,

באותהקודמת,דבשדההשלמהבעי,דנימאיפהכחוכבתים.

דמאותוזמןשגלובניראובןעדימיצדקיהו,היו יותרממאהועשריםשנה,

ז( בא"ד ,דאי פגע בשנה ראשונה לא אצטריך וכו' ונפיק ביובל דהא יש לו

ותימהלומרשהאריכוימיםכלכך.

כח יפה שבשדות .כתב הרש"ש ,דהיינו דוקא לסברת ר' הונא ,אבל ר'

ג( ]רש"י ד"ה בתי החצרים ,שאין להם לעיירות חומה .יש להעיר ,דהא

אושעיא דפליג ואמר דלא יצא ביובל ,פליג נמי בפגע יובל בשנה ראשונה.

משכחת לה בתי החצרים אף בדאיכא חומה ,בדליכא ג' חצירות כדלקמן

ולפי זה ביאר ,הא דאמרינן "תניא כותיה דר' הונא" ,אף דלא מבואר

)עמודב'(.ואוליישלומר,דבהאיגונאלאחשיבאחומה[.

בברייתא דמיירי בשנה שניה ,דמכל מקום הוי תיובתא דר' אושעיא דפליג

ד( מתני',ונגאליןמידוכלי"בחודשכבתים.הקשההרש"ש ,אמאיתניי"ב

אףבשנהראשונה,וכוותיהדר'הונאהיאלכלהפחותעלשנהראשונה.

חודש כבתים ,הא אדרבה טפי הוה ליה לאשמועינן דנגאלין לאחר י"ב

ח( גמ' ,אמר ליה אביי שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון .כתב רבינו

חודש,דאינןכבתיעריחומהשלאחרי"בחודשאינויכוללגואלן,ואיןלומר

גרשום ,דהיינו גזירה מדרבנן .אבל המוצל מאש ,והליקוטי הלכות כתבו,

דדוקאכלי"בחודש,אבלבשנהשניהאיןיכוללגאול,משוםדלמאימדמית

דהווי מדאורייתא ,דהא ילפינן לה מבן לוי והתם קראי קא דרשינן .וכתב

להו ,הא בין שדה ובין בתי ערי חומה אין נגאלין בשנה שניה .דהרי להלן

הליקוטי הלכות ,דהא דנקט אביי לשון "שלא יאמרו" היינו אגב דוכתי

בגמ' אמר ר' פפא דאם פגע יובל בשנה שניה יוצא ,מקרא ד"ביובל יצא",

אחרינידהוהדרבנן,כדלעיל)כג.(:ועייןעודבחידושיהגרי"זתמורה)כז.(.

ואם כן אית לן לומר דגם "גאולה תהיה לו" דסמיך ליה ,היינו נמי בשנה

ט( גמ' ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז ,דאכתי נימא דאפילו לא גאלו אחר

שניה ,וכן משמע בתוס' קידושין )כא (.ד"ה משום ,ובמהרש"א שם .ותירץ,

ליפוקמידהקדש,ואימשוםהפדיוןהאיכולליתנואףאחרהיובל,כיהיכי

דמתניתין אשמועינן דכל י"ב חודש נגאלין כבתים ,דהיינו בלא גירוע

דאמרינןלעיל)כה,(:גבישדהאחוזההיוצאתלכהניםביובלדנותניםדמיה,

כדמוכח במתניתין לעיל )לא ,(.וכפירוש רש"י )שם( ד"ה הרי זה ,ודלא

והיינואףאחרזמן.

כפירוש תוס' )לא (:ד"ה רבא אמר ,אליבא דרבא ,אבל לאחר י"ב חודש

י( גמ',אמררבפפאלאנצרכאאלאלמוכרביתבבתיהחצריםופגעבויובל

נגאליןבגירוע.ובעולתשלמה הביא ,דהרמב"ם כתבלהדיא)פי"במשמיטה

בשנה שניה .כתב הלחם משנה )פ"ה מערכין ה"ד( ,דר' הונא לא מוקי לה

ה"י(,דהגיעי"בחודשולאגאלההריזהגואלעדהיובל,והיינודאףבשנה

בהכי,משוםדסברדמוכרביתבבתיהחצריםויצאביובלבעיהשלמה,עיין

שניה גואל .וכתב ,דנראה טעמו כיון דכתיב "גאולה תהיה לו" ,דמשמע

שם .אבל בליקוטי הלכות )ועיין שם( כתב ,דלא נראה כן כלל ,דהא בגמ'

לעולם .וכן כתב הרדב"ז שם ,והוסיף ,דאחר י"ב חודש דמגרע מחשב עליו

משמעדלאנחלקואלאגבימקדיש.וכןמוכחברמב"ם )פי"במשמיטהויובל

אפילומהשאכלבשנהראשונהוכדיןשדות.אמנםעייןבאורשמח)שם(.

ה"י(,דלאהזכירדיןהשלמהגביבתיהחצרים.

ה( רש"יד"הלכהניםנפקא,בתוה"ד,ולהכינקטשנהשניהוכו'.עייןלקמן

יא( גמ' ,לא נצרכא אלא למוכר בית בבתי החצרים ופגע בו יובל בשנה

אות יא מה שהקשה הצאן קדשים .וכתב הצאן קדשים ,דאף דברי רש"י

שניה .הקשה הצאן קדשים ,אמאי נקט שנה שניה ,הא אף אי פגע בו יובל

קשה להולמן ,דאי מדמית לה לשדה אחוזה בעי השלמה ,ולכך איצטריך

בשנה ראשונה בעינן קרא ד"ביובל יצא" ,דממה נפשך אי לשדה אחוזה

קראאףלפגעיובלבשנהראשונה.והקשהעליוהרש"ש,מהיכאפסיקאליה

מדמיתליההא בעיהשלמה,ואילבתיעריחומההאאמרר'ספראלעיל

דהגואל מיד ההקדש צריך נמי להיות תחת ידו שתי שנים ,ונבעי ליתן לו

)לא,(:אפילופגעבויובלבתוךשנתודאינויוצא,ואםכןבעינןקראד"ביובל

השלמה ,הא ליכא קרא להכי .וכתב ,דהיה צריך להקשות על רש"י ,דאי

יצא" ,ודוחק לתרץ דבשדה לא בעי השלמה אלא היכא דאכלה שנה אחת

לשדה אחוזה מדמית ליה לכהנים נפקא ,והלכך בעי קרא לומר דבתי ערי

לפניהיובל,אבלהיכאדפגעיובלבתוךשנתוהויכלאנחיתלאכילה,דהא

חומהיצאולבעלים.ועייןבאותהבאה.

משמעלעיל)כט,(:דדוקאקונהבשנתהיובלעצמהלאנחיתלאכילה,והניח

ו( בא"ד ,שם .הקשה העולת שלמה .הא שדה אחוזה אינה חוזרת ביובל,

בקושיא .והעולת שלמה תירץ ,דבשנה ראשונה לא בעי קרא ,דכיון דאית

אלאלכהניםנפקא,ובתיעריחומהנמיאיןיוצאים ביובלחנםאלאגואלו

ליה כח יפה דבתי ערי חומה וכח יפה שבשדות ,אמרינן דיוצאביובל כדין

מהלוקח ,ואם כן האיך נילף לבתי החצרים שיצא לבעלים ובלא פדיון.

שדות,ואיןצריךהשלמהכדיןבתיעריחומה.אבלהחקנתןכתב,דאיןהכי

ותירץ,דדוקאבשנהשניההוהאמינאדאיןחוזרביובל,דביןבשדהאחוזה

נמי,דר'פפאהוהמצילמינקטאףשנהראשונה,והאדנקטשנהשניהאינו
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אלאאגבדר'הונאנקטהכי.וכתבהליקוטיהלכות,דצדקודבריו.

דאורחא דמילתא דבערי הלוויים הוו לויים ,הלכך בעי קרא דבעינן לווים

יב( גמ',המקדישביתבבתיהחצריםהריזהגואלמידוגואלולעולם .פירש

דוקא.

רש"י ד"ה וגואלו לעולם ,דאפילו גאלהאחר גואלה מידו,ולאהויאכשדה

כ( גמ',אלאלוימנלןדכתיבואשריגאלמןהלוים.פירשרש"יבד"הואשר

אחוזה דכתיב בה "לא יגאל עוד" .וכתב העולת שלמה  ,דאף דבבתי ערי

יגאל,דמשמעלמקצתלויםוכו'.והקשה השפתאמת,איךמשמעלפירושו

חומהאיןגואלמהלוקחמההקדשאלאעדשנה,כדאיתאלעיל )לא,(:ואם

דהיינו לוי דוקא .וכתב ,דאפשר שהוא טעות סופר ,ושייך אדרשא דלקמן

כןלמאימדמילה.לאקשיא,דכיוןדכתיב"גאולהתהיהלו"משמעדלעולם

דממעט ממזר] ,ועיין באות הבאה[ והשפת אמת פירש ,דמשמעות הפסוק,

גואלה אף בלקחה אחר .ועיין לעיל אות ד שהבאנו בשם העולת שלמה,

שהמוכר הוא מן הלוים .ובחידושי הגרז"ס ביאר דברי רש"י ,דאין לומר

דהיינוטעמאדגואלבשנהשניהבבתיהחצרים.

דמפשטיה דתיבת "הלוים" ילפינן שיהא לוי ,דאם כן גם מקרא ד"גאולת

יג( רש"יד"הוגואלולעולם ,דאפילוגאלהאחרוכו'.כתבהשפתאמת,דלא

עולםתהיהללוים"הוימצילמילףלה,אלאודאידאףדקראכתיבלהדיא

ידעמנאליהלרש"יזאת,דהאישלומרדבתיהחצריםהווככלהקדש,דביד

"לוים",מכלמקוםהויאמינאד"לוי"היינונמיבישראלשירשאביאמולוי,

הבעלים לגאול אבל אם קדמו אחר וגאל הוי שלו .דדוקא גבי יובל גזרה

משוםדירשיפויכחו,הלכךיליףליהמהאדמיעוטאדבןלויממזרונתין,אף

התורה דיצא מהגואל .וכתב ,דאכן משמעות הרמב"ם )פ"ה מערכין ה"ד(

דאביובןלויכשרהיה,ועלכרחךדלאאמרינןדיורשבזהיפויכחושלאביו

דאיןיכוללגאול.עודכתב,דמודהרש"ידאליבאדר'אושעיאאיןגואלומיד

הלוידבעינןשהואבעצמויהיהלויכשרדווקא.

הגואל ,דכללא כייל "ונתן הכסף וקם לו" ,וכמו שלא יוצא ביובל אין יכול

כא( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת מה שביאר השפת אמת ,ולפי זה הקשה,

לגאולמידו.

מאי טעמא דחכמים דסברי דנוהג בישראל שירש מאבי אמו לוי ,הא כתיב



"ואשריגאלמןהלוים".והביא,דהראב"דבתורתכהנים)ויקראכהלג(כתב,

דףלגע"ב

דחכמים דרשי "מן הלוים" אפילו מקצת לוי ,וישראל שירש מאבי אמו לוי

יד( גמ',מהתלמודלומראשראיןלהםחומהאףעלפישישלהםחומהכמי

הווי קצת מן הלוי ,וכתב עליו ,דמלבד שדחוק לומר שיהיה נקרא קצת מן

שאיןלהםחומה.הקשההשפתאמת,דהדרשהיפוךהמקרא.וכתב,דאפשר

הלויםעלידיהאם,איכאנפקאמינהלדינא,דלפיזהאםישראלגמוריקנה

דהויכמומיעוטאחרמיעוטדאתאלרבות,ד"בתי"משמעללא חומה,וחזר

מהלויםוימכורלאחר,לאיהיהדיןעריהלויםבלוקחהשניכיוןדאינואפילו

וכתב"איןלהםחומה"לרבות.אבלהביא,דבתורתכהנים )ויקראכה,לא(

קצתלוי.והריחכמיםאמרודבריהםבסתמא,ומשמעדלעולםנהיגדיןערי

הגירסא להיפוך" ,מה תלמוד לומר בתי החצרים אף על פי שיש להם

הלויםבעריהלוים,וכןכתבהרמב"ם)פי"גמשמיטהויובלה"ח(,דהכלתלוי

חומה".ונכוןיותר,דתרימיליקאמרקרא"בתיחצרים"או"אשראיןלהם

במקוםולאבמוכר,עייןשם.ועייןעודדרךאמונה)שםסקל"ט( ועיין בערך

חומה",וכעיןזהכתבהקרבןאהרןעלהתורתכהנים)שם(.

דל.

טו( גמ',וכמהבתיםשניםחצירותשניםוכו' .הקשההרש"ש ,דכמודאמרינן

כב( גמ',פרטלבןלויממזרונתין .פירשרש"יד"התלמודלומרמןהלוים,

דדוקאב'חצירותישלהםדיןבתיהחצריםאבלג'חצירותנידוניןכבתיערי

פרטלבןלוישבאמןהממזרתומןהנתינה.וכתבבחידושיהגרי"ז ,דאפשר

חומה,כמוכןנאמרדדוקאב'ב'בתיםבב'חצירותהוובתיהחצרים,אבל

לפרשבגונא דבןלויבאעלהערוהדהבןממזר.עודהעיר,דמןהנתינהאם

ג'ג'בתיםבב'חצירות,אואפילורקבחצראחדג'בתיםובהשניב'בתים,

האיסור מדרבנן ,מן התורה בן לוי כשר הוא .ועיין עוד דרך אמונה )פי"ג

יהונדוניםכבתיעריחומה.

משמיטהויובלה"ח,בביאורההלכהד"הישראלשירש(.

טז( גמ' ,ואימא בית וחצר .כתב הרש"ש ,דהקושיא אזלא אליבא דר' יוסי

כג( מתני',איןעושיןשדהמגרשולאמגרששדה.כתבהחינוך)מצוהשמב(,

בירושלמיחגיגה)פ"אה"א(שהובאבתוס'חגיגה)ג(.ד"החרש,דסביראליה

לא ידעתי שיעור לשינוי זה כמה יהיה ויתחייב עליו .וכתב המנחת חינוך

דהא דכתיב "ולבני אהרן תעשה כתנות" פירושו כתונת אחת לכל אחד

)סק"ב(,דמבוארדעתודלוקיןאלאוזה.אמנםהרמב"םלאמנהאותו)בפי"ט

ואחד.ועייןעודשהאריךבדעתרבנןדפליגיאר'יוסי.

מסנהדרין( בכלל הלוקין ומשמע דדעתו דאין לוקין עליו .וכן כתב המשנה

יז( מתני' ,ישראל שירש אבי אמו לוי אינו גואל כסדר הזה .גירסת רש"י

למלך )פי"ג משמיטה ויובל ה"ה( .וכתב המנחת חינוך ,דאפשר דטעם

בד"ה ישראל ,דהיינו שירש בתי ערי חומה .וכן כתב ר"ע מברטנורא .ועיין

הרמב"ם ,משום דסבירא ליה דלא נקרא שינוי כיון שיכול להחזירו לכמות

במאירי)ראשהשנהכט,(.דלעניןבתיעריחומה,כתב,לויםבבתיעריחומה

שהיה,וסייםבצריךעיון.ואכןבמנחתיצחק)שםאותז(העירדסתמאכתיב

בעריהםוהואהדין ישראלשירשו ,ולאכתבכןבשדות .אבלהרמב"ם )פי"ג

"לא ימכר" ולא כתיב "לעולם" .ובדרך אמונה )פי"ג משמיטה ויובל ה"ה,

משמיטה ויובל ה"ח( כתב ,ישראל שירש את אבי אמו לוי הרי זה גואל

בבאור ההלכה ,ד"ה לא ישונה( ביאר ,דטעמו של הרמב"ם ,כיון דהזריעה

כלוים וכו' הואיל והערים או השדות הן של לוים וכו' ,והיינו ,דקאי אף

גופהאינהאיסור,דהאיכוללעקורלאלתר,ונמצאדכלהאיסורהואהקיום,

אשדהאחוזה.וכןכתבהרמב"םבפירושהמשניות.

והוה"לאושאיןבומעשה".עודכתב,דהאדנסתפקהחינוךבשיעורו,ולא

יח( מתני',וחכמיםאומריםאיןדבריםהללואמוריםאלאבעריהלויים.לעיל

אמרדהוהבכלשהואכזריעהדשבת,היינומשוםדהכאבעינןשיצאמדין

)ג (:הוה סלקא דעתא דכהנים ולוים פטורים מתקיעת שופר כיון דאינם

מגרש,ולאמסתברדיהנילכךכלשהוא,עייןשםשצידדשאפילותלםאחד

במצות יובל ,דכהנים ולוים גואלים לעולם ומוכרים לעולם .והקשה הטורי

לאיהני.

אבן )ראשהשנהכט(.דלדעתחכמיםהכאדכןהלכה,ליכאנפקאמינהבין

כד( מתני' ,שם .הקשה המנחת חינוך )מצוה שמב אות ב( ,כיון דאין עושין

כהנים ולוים לישראלים ,דהכל תלוי בערי הלוים ולא בבעלים .ותירץ,

ממגרשומשדהעיר,וקיימאלןכתנאקמאדבכלעריארץישראלאסור,אם

דנפקא מינה בשדה אחוזה שהקדישה ישראל ויצאה לכהנים ,דאף שהיא

כן האיך מוסיפין על ירושלים ,ובשבועות )יד ,(.מבואר דמוסיפין על העיר.

מערי ישראל ,מכל מקום דינה כערי הלוים דגואלים לעולם ,כיון דחשיב

וסייםדישליישב.ועייןעודאותלא.

אחוזתו ,ולא ממעט לקמן )לד ,(.אלא שדה חרמו דלא חשיב אחוזתו .עוד

כה( מתני' ,שם .כתב המשנה למלך )פי"ג משמיטה ויובל ה"ה( ,דלרבנן

תירץ ,דסוגיא דהתם אזלא כרבי דהכא ולא כחכמים] .אמנם יש להעיר

דהאיסור אף בשאר ערי ארץ ישראל אינו תלוי במוקף חומה .וכתב דכן

בתירוצו הראשון ,דרש"י כתב להדיא לעיל )כו (.ד"ה תלמוד לומר ,דשדה

משמעות הרמב"ם )שם( .והביא דברש"י שבועות )טז ,(.ד"ה כל המצוות

אחוזה של ישראל שהקדישה ,ויצאה לכהנים ביובל ,והקדישה כהן ,תצא

משמע ,דאין האיסור נוהג אלא במוקף חומה .וכתב דלא ידע מנין לו .וכן

ביובללאחיוהכהנים[.

תמהבטוריאבןהמובאבגליוןהש"סכאן.והקשההמשנהלמלך)שם(מהא

יט( גמ' ,לוי מנלן .הקשה המוצל מאש ,הא מפורש בקרא שלפניו )ויקרא

דבבבא בתרא )כד ,(:פריך אמתניתין דמרחיקין את האילן מן העיר כ"ה

כה,לב("גאולתעולםתהיהללוים".ותירץ,דישלומרדקראנקיטלהמשום

אמה,דתיפוקלידאיןעושיןשדהמגרש,ומאיפריךהאליכאטעמאבערים

ב
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סימן קנה סקי"ב( ,כתב בסוף דבריו ,דלאחר שמצא בילקוט ב' הלשונות

שאינן מוקפותחומה .ועייןעודמהשהקשהלרש"י.עודכתב,דצריךלומר
אליבא דרש"י ,דטעמא דבערי הלויים נהיג האי איסורא אף דאינן מוקפות

במשנה דידן ,וממילא אין ספק דהאמת כלשון הראשון דעושין שדה מגרש

חומה ,משוםדעריהלוייםכתיבי להדיאבקרא,אבלשארעיירותדהוסיפו

ומגרש שדה ,וכן הוא להדיא בתוספתא דמכילתין )פ"ה ה"ט( ,וטעות הוא

חכמים לא הוסיפו אלא הנך דמוקפות חומה .עוד כתב ,דהא דלא תנן

בכל הש"ס והמשניות שלפנינו ,ובעל הילקוט שהביא ב' הנוסחאות

לחלוקהזובכלים )פ"אמ"ו(גביעשרקדושות,משוםדהאידינאאינומשום

אישתמיטתיה ההכרח מהגמ' דבבא בתרא .וכן הסיק החשק שלמה .ובקול

קדושהאלאמשוםישובארץישראל.

הרמ"זיישב,האדבבאבתראשביקמתניתיןופריךמתוספתא,דמצינוטובא

כו( מתני'שם.כתבהמשנהלמלך)פי"גמשמיטהויובלה"ה(,דמבוארבבבא

דכותיה,וכדכתבבהליכותעולם)ש"בפ"בסי"ח(ובספריביןשמועה)דףב(,

בתרא )כד (:לתירוץ בתרא בגמ' ,דדינא דאין עושין מגרששדההיינו דוקא

דזימניןניחאלהלגמ'למפרךאולפשוטמברייתא.

בזרעיםאבלבאילנותעבדינן.והוכיחשהרמב"םסברלהאישנויא,והקשה,

לא( גמ',מנאהנימיליאמררביאלעזרדאמרקראושדהמגרשעריהםלא

אמאילאהזכירזאת.ובדרךאמונה)פי"גמשמיטהויובלסקי"ח(,הביאדברי

ימכרוכו' .הקשההשפתאמת,מאיטעמייהודחכמיםדאפילובעריישראל

המשנהלמלך,אבלכתב,דישאומריםדאיןחילוקביןזרעיםלאילנות.אכן

אסור ,הא קרא בלוים כתיב .ותירץ ,דחכמים לא ילפי מהאי דרשא ,אלא

בציון ההלכה )שם סקכ"א( כתב ,דהרבה אחרונים כתבו ,דאף לדעת

טעמם משום כבוד וישוב ארץ ישראל ,כדפירש רש"י במתניתין ד"ה אין

הרמב"םאילנותשרועייןשם.

עושין ,וד"ה ולא מגרש] .וכן כתבו במנחת חינוך )מצוה שמב( ,ובליקוטי

כז( מתני',שם .כתבהדרךאמונה )פי"גמשמיטהויובלה"הבבאורההלכה

הלכות[.אבלהקשה,דהרמב"ם )פי"גמשמיטהויובלה"ד(הביאלהאיקרא,

ד"ה לא ישונה( ,דמאכל בהמה שרי לזרוע ,דהא כתיב "ומגרשיהם יהיו

וכתב)בה"ה(,דכןהדיןבשארעריארץישראל.וכתב,דאוליכונתודחכמים

לבהמתם וגו'" .אכן כתב ,דבמאירי משמע קצת דאסור ,ורק העולה מאליו

עשו כל ארץ ישראל כדין ערי הלוים .עוד כתב ,דנראה דיש חילוק בין דין

ניתן לבהמות .עוד כתב ,דמותר להעמיד שם חפציו דלא נתמעט אלא

ערי הלוים לערי ישראל,דבערי הלוים אי אפשר לשנות לעולם,אבל בערי

מזריעה.

ישראלאפשרדכשרוציןלהרחיבהעירולתתלהמגרשכבראשונהוכדומה

כח( מתני' ,אמר רבי אלעזר במה דברים אמורים בערי הלוים וכו' .כתב

מותר,דהאתנןבשבועות)יד,(.דמוסיפיןעלהעירועלהעזרות,והניחבצריך

התוס'יו"ט,דמשמעמפירושר"עמברטנורא,דרביאלעזרלפרושיתנאקמא

עיון.ועייןלעילאותכד.והאביעזריפירשדהרמב"םסבר,דרביאלעזראתי

הוא דאתא ולא פליג ,דהא הביא קרא ד"לא ימכר" דמייתי בגמ' אערי

לפרש דברי תנא קמא ולא לחלוק ,וכדכתב התוס' יו"ט בדעת הר"ע

הלוים ,וכן מוכח מדלא כתב הלכתא כמאן .וכתב דיש מקום לסברתו

מברטנורא ,ולכולי עלמא מותר לשנות משדה למגרש וממגרש לעיר בערי

מדקתני "אמר רבי אלעזר" ולא "רבי אלעזר אומר" .אבל הרמב"ם בפירושו

ישראל,ומהשכתבהרמב"םבסוףה"הכןבשארעריישראל,הואהתחלת

כתב,שאיןהלכהכרביאלעזר,וכןבחיבורו)פי"גמשמיטהויובלה"ה(פסק,

הלכהו'"וכןבשארלאיסתוראדםאתביתולעשותוגינה"עייןשם.אמנם

דנוהג אף בשאר ערי ארץ ישראל .וכן מוכח מרש"י ,דמפרש לדברי התנא

המשך חכמה )שופטים יח ו( כתב לפרש ,שלדעת חכמים ערי הלויים ניתנו

קמא לענין ערי ישראל ,דהא כתב בד"ה אין עושין ,ובד"ה ולא מגרש,

ללויים לגמרי ככל ערי ישראל שנחלקו לשבטים ,ומשום הכי ילפי ערי

טעמים אחרים .וטעמא דלא תנן "רבי אלעזר אומר" ,מצינו כן בסוטה )סוף

ישראלמעריהלויים,ורביאלעזרסברשעריהםניתנולהםלדירהבלבדולא

פרק ח( .אבל המשנה למלך )פי"ג משמיטה ויובל ה"ה( ,והתוספות חדשים

לחלוקה,ולפיזהאיןלהשוותעריישראללעריהלוייםדדוקאבאלונאסרו

)במשניות(,תמהועלהתוס'יו"ט,דבגמ' איתאלהדיא"דכוליעלמאמיהא

לשנותשהריאינןשלהם.

בלויםלאמשנינן"משמעדבעריישראלאיכאמחלוקת,וכמושכתבמהר"י

לב( גמ',אלאמאילאימכרלאישנה .אבלרש"יבפירושהתורה)ויקראכה

חאגיזכאן.עודהקשו,דלהדיאמבוארבבבאבתרא)כד,(:דפליגילגבישאר

לד(כתב,ד"לאימכר"היינושאםהקדישבןלויאתשדהוולאגאלהומכרה

עריישראל.

גזבר אינהיוצאהלכהניםביובל.וכתבבחידושיהגרז"ס,דישלבאר,דרש"י

כט( מתני' ,במה דברים אמורים בערי הלוים אבל בערי ישראל עושין שדה

סבר דרבנן דפליגי ארבי אלעזר לא דרשי כלל לדרשא דלא ישנה ,וכמו

מגרש ולא מגרש שדה .כתב בספר ברכת הזבח ,שהגירסא בספרי הש"ס

שדייק השפת אמת )עיין באות הקודמת( ,וסברי דקרא אתא למכרה גזבר.

ובכל המשניות שראה "לא מגרש שדה" .ומכל מקום בבבא בתרא )כד,(:

ועייןתורתכהנים)ויקראכהלד(דאיתאב'הדרשות.וכתבוהר"שוהראב"ד

מוכח דצריך לומר "עושים שדה מגרש ומגרש שדה" ,מדפריך התם אהא

)שם( ,דאי דרשינן "לא ישנה" ,קשה קצת לשון הפסוק "לא ימכר" דמשמע

דתנן מרחיקין את האילן מהעיר כ"ה אמה ,ותיפוק ליה דאין עושין מגרש

עלידיאחרים,והוהליהלומר"לאימכרו",מהשאיןכןלאידךדרשאאתי

שדה ולרחיק אלף אמה ,ומשני לא צריכא אלא לרבי אלעזר דאמר עושין

שפירדלאימכרהיינועלידיגזבר.

מגרששדהוכו',הרימבוארלהדיאדלרביאלעזרעושיןמגרששדה.וכתב,

לג( רש"יד"הלפישנאמר,בתוה"ד ,וגאלהאחרמידהקדש.רש"י לשיטתו

דמצא בילקוט )פרשת בהר דף קצג ריש עמוד א רמז תרס"ה( ,שמביא ב'

שפירשבפירושהתורה אתדבריהתורתכהנים )הובא באותהקודמת( ,דבן

גירסאות ,וסיים דאף על פי כן ראיה זו מכרעת להגיה הספרים .והגהתו

לוישהקדיששדהווגאלואחריכוללגאולמןהקונהלעולם .אמנם הראב"ד

הובאהבגליוןהגמ'.אבלהצאןקדשים כתב,דאין לשבשכלהספרים,אלא

שם פירש דחוזר אליו ביובל בחנם ,ולפי זה יש לפרש הגמ' כאן בהקדיש

יש לפרש דגירסא דהכא היא למסקנה דהתם ,והכי קאמר רבי אלעזר,

סתם,דאזיכוללגאולמןההקדשלעולם,אבלבגאלואחרמןההקדשאין

דבשדהעושיםכלהשדהמגרש,אבלמגרשאיןעושיןכלהמגרששדהדהא

צריךלגאול.

על כל פנים צריך להרחיק כדקתני התם במתניתין] .ולכאורה דוחק לומר

לד( גמ',אלאבתיעריחומהללוים מיאיתלהווכו'אלאעיירותבינוניות.

דהאמוראיםשלחוידםבדבריהתנאים[.ועייןבאותהבאה.

פירשרש"יד"האלאעיירותבינוניות,בלאחומה.וכתבהשפתאמת,דהגמ'

ל( מתני',שם.עייןבאותהקודמת.והמשנהלמלך)פי"גמשמיטהויובלה"ה(

סברה דכיוןשאיןעושיןכרכין,גםכלמוקףחומהבכלל,ועייןלקמן באות

כתב ,דחיפש בכל הנוסחאות ולא מצא נוסח אחר ,ואף לא ראה לאחד

הבאה .אבל הקשה ,מנא לן דכל ערי הלוים אין עשוין כרכין ,הא אפשר

ממפרשיהמשניותשנתעוררבזה,והניחבצריךעיון.אךכתב,דלפירושבעל

דדוקא ערי מקלט ,אבל שאר ערי הלוים אף דקולטין מכל מקום מנא לן

קרבן אהרן )ויקרא כה לד( ,אתי שפיר ,דפירש דברי רבי אלעזר להיפך,

דאסורין להיות מוקפין .וכתב ,דאולי כיון דכתיב "ועליהם תתנו מ"ב עיר",

דעושים "שדה מגרש" ,היינו עושים שדה מהמגרש שמוסיפין בישוב ,אבל

התורההקישההעיירותהםלששעריהמקלט.וברמב"ם )פ"חמרוצחה"ח(,

לאמגרשמהשדהשהואממעטהזריעה.וביאר,דכללושלדברדרביאלעזר

כתב האידינאאערי מקלט.וכתבהמשנהלמלך )שם(דהואהדיןבכלערי

לא חייש לנוי בשאר ערי הארץ אלא לישוב .ובזה אתי שפיר הא דמבואר

הלוים כדמוכח בסוגיין ,ומה שכתב "ערי מקלט" כלל כל ערי הלוים לפי

בבבא בתרא דעושין מגרש שדה .ועיין נמי מה שכתב הש"ך )חושן משפט

שכולןקולטות.וביאר,דטעמאדבעינןעירפרוצהלערימקלטכדישלאתהא

ג
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רגל גואל הדם מצויה שם .ובגבורת ארי מכות )י (.כתב ,דהא דבעינן עיר

משנה,והלחםמשנה,דמקורדבריו מברייתאדידן.וכתבהלחםמשנה,דאף

פרוצה לעיר מקלט הוא כיון דבעיר מוקפת חומה יש דין שילוח מצורעים,

שהגמ' נקטה "כהן שהקדיש" כיון דהכל אחד אין קפידא .והקשה המנחת

ושמא יולד צרעת ברוצח ויהא אסור לצאת משם .ובספר ושב הכהן כתב,

חינוך)מצוהשנ"זסקי"ג,ד"הוזהלשון(,דודאיהש"סנקט"הקדיש"בדקדוק,

דטעמא משום דבעיר מוקפת חומה אין קוברין מת ,ואם ימות הרוצח לא

כיון דאין כהן יכול להחרים נכסיו ואפילו מטלטלין כדאיתא לעיל )כח.(.

נוכללקברושם,וילפינןבמכות)יא,(:שםתהאקבורתו.

וכתב הלקוטי הלכות לעיל )כח ,(:דשיטת הרמב"ם ,דהאדכהןאינו מחרים

לה( גמ' ,והתניא ערים הללו אין עושין אותן לא כפרים קטנים ולא כרכים

היינו דוקא שדה אחוזתו ,אבלשדה שבא לו מחרמי ישראל יכוללהחרים.

גדולים אלא עיירות בינוניות .כתב הרמב"ם )פ"ח מרוצח ה"ח( ,ערי מקלט

וכתב ,דהרמב"ם גרס בברייתא "מנין לכהן שהחרים" ,ולא כרש"י שגרס

אין עושין אותן לא עיירות גדולות ולא כרכים גדולים ולא קטנים אלא

"מניןלכהןשהקדיש".עודכתב,דצריךלומרלשיטתהרמב"ם,דשדההחרם

עיירותבינוניות.וביארהמשנהלמלך,ד"עיירות"היינושאינןמוקפותחומה,

גרע ממטלטלין שיש לו דלא באו מחרמים ,ולכך אף דמטלטלים אין יכול

וכרכים הם המוקפים חומה ,וכן נראה ממתניתין דמגילה )ב .(.ומה שכתב

להחרים,מכלמקוםשדההחרםיכוללהחרים.ועייןעודצפנתפענח )פ"ד

"ולא קטנים" קאי אעיירות ואכרכים ,ומה שכתב "עיירות בינוניות" היינו

מערכיןהי"ט(,דכתבכעיןזה.

דבעינן תרתי ,חדא ,שיהו ללא חומה ,ועוד ,שיהיו בינוניות .אבל הקשה

ד(גמ' ,והרי היא תחת ידי .בפשטות הכונה שהיא תחת ידו היינו שהוא

אלשוןהברייתאוהרמב"ם",ולאכרכיםגדוליםאלאעיירותבינוניות"דאם

הקדיש אותה ,ואף שעכשיו כבר אינה תחת ידו ,מכל מקום הוא היה

שםכרךמורהעלהמוקףחומה,מאיאיריאגדוליםאפילובינונייםנמילא.

הבעלים .אמנם בשיטה מקובצת לעיל )כט .אות טו( פירש ,דאיירי כשעדיין

לו( גמ',אמררבכהנאלאקשיאכאןשהוקףולבסוףישבכאןשישבולבסוף

לאנתנהלגזבר.ועייןעודבספרעבודהברורה.

הוקף .כתב המשנה למלך )פ"ח מרוצח ה"ח( ,דמשמע דהאי דינא דערי

ה(גמ',מידמיהתםזוכהבעלמאהכאקאשקילליה.ובשיטהמקובצת)אות

הלוים אינו אלא בתחילת נתינתם ללוים ,אבל לאחר שלקחום יכולים

ד( גרס" ,הכא קא שקיל לה כולה" ,דהיינו דמקשינן נהי דיש לו חלק ,אבל

לעשותם עיר חומה .והקשה ,הא טעמא דאין עושין ערי מקלט עיר חומה,

מהיכי תיתי שיטול כולה .וזו כונת רש"י ד"ה הכא כמבואר בהגהות הב"ח

היינו משום דיותר מצוי שימצא שם גואל הדם ,וכדרך שפירש רש"י ד"ה

)אותא(,ובשיטהמקובצת)אותו(.וכןפירש בהשמטותהגר"א.וכןמבואר

ולא כרכים גדולים ,לענין כרכים גדולים ,ואם כן מאי שנא אחר שלקחום

בתוס'ד"המידמי .אמנם עייןברבינוגרשום שפירשדהתםרחמנאזכיליה

מתחילת נתינתם ,והניח בקושיא .ותירץ השפת אמת ,דכונת ר' כהנא

עםשארהכהנים,אבלהכאממיזכהשיתפוסשדהחרמולעצמו.

כדמסיקבגמ'לקמן)לד,(.דאףדלמסתרינהוקיימי,מכלמקוםנפקאמינהאי

ו(גמ',מידמיקדשיולאוברשותווכו'.הקשההשפתאמת,מאיקושיא,הא

מכרוקודםשסתרו,וקושייתהגמ' "האלמיסתרינהוקיימי"קאיגםאתירוץ

שפיר יש לומר דבזה קאמר הברייתא "בשל אחרים אני זוכה" ,פירוש ,דכי

דר' כהנא ,ומיירי שלוי אחד הקיף חומה באיסור  .ובשו"ת דובב מישרים

היכידבקדשיםכיוןדישלכלכהןחלק,אימקריבבעצמוהכלשלו,הכאנמי

)ח"אמה(ביארדלפיהטעםשהבאנולעילאותלדמהגבורתארימובןשאין

בחרמים,כיוןדבאחריםישלוחלק,אזיכשמחריםבעצמוהכלשלו.ותירץ,

מניעה להקיף את העיר לאחר ישובה כי שוב אינה בדין "ערי חומה" לכל

דעל כרחך לא דמי ,דהא בקדשים אפילו אם אין המשמר שלו מכל מקום

הלכותיהםומותרלקבורבהאתהמתואיןהמצורעטעוןשילוח.ועייןשם

קרבנושלוואםכןטעםאחריש.

מהשכתבנובשםהושבהכהן.

ז(תוס' ד"ה אמר רמי בר חמא ,בתוה"ד ,ויש לומר דמכל מקום ניחא ליה

לז( רש"יד"הכגוןשנפלולהן,בגורלבימייהושע.אבלרבינוגרשום פירש,

לאתוייקלוחומרוכו'.אבלבהשמטותמהגר"אכתב,דהקלוחומרהכיהוא,

שנפלו לו ערים בירושה מוקפות חומה מאבי אמו ישראל .הן ומגרשיהן,

ומהבשלאחריםחלקוהמגיעלוהוויכאחוזה,כלשכןבשלעצמושכולוכן.

כלומר עם חומותיהן ,ומגרשיהן למסתרינהו קיימי ,כלומר הא עומדין

ח(בא"ד ,וישלומרדהכיפירושווכו'.ביארוהצאןקדשים,והעולתשלמה,

ליסתורחומתן ,שהריאין עושיןאותןלאטיריןולאכרכין ,ואכתיליתלהו

דאילאוהיקישאלאהוהממעטינןחרמומקראדאחוזתודהוהאמרינןדכיון

בתי ערי חומה .ועיין מה שכתבנו לעיל אות לד אי גם ערים שלא היו

שבאלידואחוזתוהיא,ואהניהיקישאלחלקביןאחוזתולחרמו,דאםלאכן

מיועדותלערימקלט,היהלהםדיןערימקלטלעניןהיקףחומה.

למאי אתא .וכן כתב בהגהות הרא"מ הורוויץ ,דלולי היקשא לא הוה



ממעטינן מאחוזתו אלא שדה שהקדיש ישראל וגאלה כהן כדלעיל )כה,(:

דףלדע"א

אבל שדה חרם הוהאמרינן דהוא בכללאחוזתו ,כדכתיב "ה'הוא נחלתו"

א(תוס'ד"ההןומגרשיהן,בתוה"ד,ושמאישלומרדאתיאכרביאלעזרב"ר

ותרגםאונקלוס"מתנן".

יוסי.הקשההשפתאמת,לדבריהםמדועמתרצתהגמ'בדוחק,האמציאתי

ט(גמ' ,אלא אמר ר' נחמן איצטריך סלקא דעתך אמינא וכו' .פירש רש"י

כמאן דאמר דבהיה לו חומה ואין לו עכשיו חשיב מוקף ,דהכי קיימא לן,

ד"האלאאמרר'נחמן ,דסלקאדעתךדיוכללגאלהלעולםכאחוזתו.וכתב

והא ליכא קרא דמייתר לבתי ערי חומה ,דהא קרא ד"גאולת עולם תהיה

הלקוטי הלכות ,דלפי זה הא דקאמר בברייתא "תהא שלי" היינו על ידי

ללוים"קאיאשדות,ולאהקשואלאאברייתאדמייתיהדרשאגםלעניןבתי

גאולה,שיהיההיכולתבידולגאול,ומאידקאמר"קלוחומר"לאוקלוחומר

עריחומה,והניחבקושיא.

גמורהוא,דהאשדההיוצאתלכהניםביובליוצאתבלאפדיון,מכלמקום

ב(גמ' ,אמר רב אשי איצטריך סלקא דעתך אמינא אדמסתתרי וכו' .כתב

יהני הקל וחומר דהכא יוכל לגאול ,ובאמת עיקר הטעם כדר' נחמן ,אלא

השפת אמת ,דלפי זה לא שייך האי דינא אלא בשעה שנתיישבו הלוים.

ניחא לברייתא לאתויי גם מסברא ,כיון דהיינו יכולים לטעות בזה ,וכמו

ותמהעלהרמב"ם שכתב)פי"גמשמיטהויובלה"ז(,דיניבתיעריחומהשל

שכתבותוס'ד"האמררמיברחמא.

הלוים ,והלא אין להם ערי חומה .וכתב ,דלתירוץ קמא דתוס' ד"ה הן,

י(תוס' ד"ה הא קא משמע לן ,ואם תאמר הא לעיל ילפינן וכו' .תירץ

דסוגיין אזלאלמאןדאמרדהיה לוחומהלאמהני ,אםכןלדידןדקיימאלן

בהשמטות הגר"א ,דלעולם הלימוד מההיקש ,אלא דקשה היכי מקיש ,הא

דאםהיהלוחומהאףשאיןלועכשיוחשיבבתיעריחומה,שייךשפירבתי

חרמונמיהוהאחוזהשלכהן,לכךאמרינןאחוזתואיןחרמולא,דמהשם

עריחומהשלהלוים.

אחוזתודוקאאףכאןאחוזתודוקא.ועייןעודבהגהותהרא"מהורוויץ.

ג(גמ' ,מנין לכהן שהקדיש שדה חרמו .פירש רש"י ד"ה שדה חרמו ,שדה



שהחרים ישראל והגיעה לחלקו .דהיינו שהכהן הקדישה וכלשון הגמ' ,וכן
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הואלהדיאברש"ילעיל )כט,(.ד"השהקדיששדהחרמו.אבלהרמב"ם )פ"ו
מערכין ה"ו( כתב ,כהן שהיתה לו שדה חרם והחרימה הרי זו מוחרמת
ויוצאה לאחיוהכהניםביובלשנאמרלכהןתהיהאחוזתווכו'.וכתבוהכסף

ד
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)פ"א מתמורה ה"א( כתב ,דהרמב"ם סבר כתירוץ בתרא דתוס' ,דהא כתב
דלוקה ארבעים .והא דאמרה הגמ' דלא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי ,אף
דהוו שתיאזהרותבעניניםחלוקים,מכלמקוםמקרישהעשהעוקראותם,
כיוןשאינולוקהעלאחדמהםמחמתהעשה].ודבריוצרכיםעיון[.
ז(בא"ד ,שם .הקשה הלחם משנה )פ"א מתמורה ה"א( ,הא בתירוץ בתרא
כתבותוס'דאיכאצריכותאלהנךתרילאוי,והואברייתאלקמן)ט,(.ואםכן
מוכח כתירוץ בתרא ,וכדעת הרמב"ם )שם( דאין לוקה אלא ארבעים ,ואיך
כתבובתירוץקמאדלקישמונים.ותירץהביתהלוי )חלקגסימןכזאותב(,

ïéøéîî ìëä ïåùàø ÷øô

דבתירוץקמאסבריתוס',דמאידעבידהגמ' לקמן )ט(:צריכותא,לאדיינינן
על עיקר הלאוין למה באו ,דזהפשוט שהן שני לאויןללקות עליהם שנים,

דףבע"א

אלא,בהאדשנירחמנא הלשון ,דכתבה "חליפין"ו"תמורה",וכןהאדפריך

א(רש"יד"ההכלממירין,בהמתחוליןזותחתזושלהקדש.עייןבמשמר

התם )שם( "ולכתוב רחמנא לא יחליפנו ולא בעי לא ימיר" ,נמי פירושו

הלוי ,שהביא דמשמע מרש"י בכמה מקומות בש"ס ,דבעינן שיהו בהמת

דלכתובבשניהלאויןלשוןאחד.ועלכלפניםשנילאויןהםולוקהשתים..

החולין וההקדש לפניו בשעה שממיר .וצריך עיון ,מנא ליה לרש"י הא.

ח(בא"ד,ועודישלומרדלעולםלאלקיאלאארבעיםוכו'.וכןתירצוהתוס'

והרש"שבחולין )ב(.העיר,דתנןלקמן )כז,(:דממיראפילועלבהמתהקדש

בחולין )ב ,(.ד"ה וסופג .וכתב המהרש"א )שם( ,דלמאי דאמרינן לקמן )ד,(:

שאינהלפניו.

דלא הוה לאו הניתק לעשה כיון דכתיב "לא יחליפנו ולא ימיר" ,והוו תרי

ב(מתני',לאשהאדםרשאילהמיר .הקשההחשקשלמה ,דהאיךיעלהעל

לאויוחדעשה,ולאאתיחדעשהועקרתרילאוי,איןמקוםלקושיתם,דהא

הדעתשרשאילהמירהאכתיבלהדיא"לאיחליפנוולאימיראותו".ותירץ,

אהנךתרילאוילאלקיאלאחדמלקות,משוםדאילאהויאלאחדלאולא

דהיה מקום לטעות ולומר דאינו עובר בלאו אלא במתכוין להוציא בהמת

הוה לקי כלל כיון דניתק לעשה ,ונהי דחידשה תורה דלוקה בהא דכתבה

הקדשלחוליןעלידיהתמורה,אבלבמתכויןשיהושניהםקודשאינועובר,

תרילאוי,אבלמכלמקוםמהיכיתיתידילקהאףאלאוקמא,האסוףסוף

כמובמשההחמץבפסחעלמנתלבערו,דכתבותוס'פסחים )כט(:ד"הרב

ניתק לעשה .וסיים בצריך עיון .ותירץ החשק שלמה )בסוגיין( ,דתוס' גרסי

אשיאמר,דאינועובר,כיוןדבדעתולקייםהעשה.וכתבהשאגתאריה)סימן

בגמ' שם דלקי אתמורה משום דהעשה אינו שוה בכל ,כלישנא אחרינא

פא(,דלדעתהתוס',בכללאוהניתקלעשההואכן.קאמשמעלןדאינוכן.

המובאת שם ברש"י ד"ה הכי גרסינן ,ומהאי טעמא ילקה על ב' הלאוין.

וטעמא ,כיוןדהלאוהואכוללליותרמהעשה,וכמושכתבהרמב"םבפירוש

והעולתשלמהכתב,דתירוץהמהרש"אתליבפלוגתדבעליהתוס'),קידושין

המשניות,אוכדאיתאלקמן)ד,(:דלאאתיעשהועקרתרילאוי.

)לד (.ד"ה מעקה .וחולין )קמא (.ד"ה לא צריכא( בהא דאין עשה דוחה לא

ג(מתני',אלאשאםהמירמומר.כתבהרמב"ם)פ"דמתמורההי"ג(,יראהלי

תעשהועשה,אםהלאועלכלפניםנדחהולאילקהאםיעבור,אודהעשה

שזה שאמר הכתוב "והיה הוא ותמורתו יהיה קדש" ,הוא משום דירדה

מאליםאתהלאווכשיעבורילקה.ועייןעודמהר"ץחיותבחולין)ב.(.

תורהלסוףמחשבתהאדםוקצתיצרוהרע,שטבעושלאדםנוטהלהרבות

ט(תוס'ד"ההאגופאקשיא,בתוה"ד,ואיןלומרדהיינוהאידקאמשנידאין

קנינוולחוסעלממונו,ואףדהקדישבהמה,שמאיחזורבו,וכיוןדלאיוכל

הלשון משמע כן .ביאר החק נתן ,דהוה ליה לשנויי בקצרה דהא דקתני

לפדותה יחליפנה בפחותה ממנה ,ואם תתן לו רשות להחליף הרע ביפה,

תרתידיעבדמשוםסיפאד"סופגאתהארבעים".

יחליף היפה ברע ויאמר טוב הוא ,לפיכך סתם הכתב בפניו שלא יחליף,

י(בא"ד ,ואם תאמר והיכי מצי למימר דתנא לישנא אלימא משום חידוש

וקנסואםהחליףדהואותמורתויהיהקדש.ועייןבאותהבאה.

דמזידהאאמרלקמןכו'.הקשהבחידושיהגרי"ז,מאיקשיאלהו ,האהתם

ד(]מתני' ,שם .לכאורהישלהסתפקאםמהשהחילההתורההקדושהעל

דמרבינןשוגגהיינואיהווי תמורהבטעות,כגוןדסברלומר"תמורתעולה"

התמורה היינו שאמרה דהתמורה חלה על ידי דיבורו אף כנגד רצונו ,או

ואמר"תמורתשלמים",ומזידהיינואםלאטעהבתמורתו,אבללאוגופיה

שהתורההחילהאתהקדושהללאדיבורו[.

שוגגהואהואומשוםהכילאשייךהתםלמיתמה"ארבעיםבכתפיהוכשר",

ה(מתני',וסופגאתהארבעים .ביארהחשקשלמה,דקאמשמעלןדלאהוי

אבל מזיד דהכא היינו מזיד בלאו ,ואם כן שפיר הוה חידוש דארבעים

לאו הניתק לעשה  ולאו שאין בו מעשה דלא לקי עלייהו .עוד כתב ,דהא

בכתפיהוכשר.

דלאתנןסתם"לוקה",אלא"סופגאתהארבעים",אתישפירלשיטתתוס'

יא(בא"ד ,ותירץ רבינו ברוך דהא דאמר יהיה לרבות שוגג כמזיד לענין

ד"ה וסופג ,בתירוצם השני ,דלא לקי אלא ארבעים ,אף דכתיבי תרי לאוי,

מלקות קאמר .הקשה בחידושי הגרי"ז ,אם כן הדרא קושיא לדוכתא מאי

דאתי לאשמועינן דלא לקי שמונים ,אכן לתירוצם קמא לא אתי שפיר.

חידושבמזידיותרמשוגג,דהאגםבשוגגאיכאמלקותושייךגםכןבשוגג

]ולכאורהישלהעיר,דהחשקשלמהצייןלתוס'חולין)ב(.ד"הוסופג ,והוא

למיתמה"ארבעיםבכתפיהוכשר"].ואוליישלומר,דמאידאמרינן"ארבעים

גםלפנינו[.

בכתפיה"אינוטעםדמשוםשלוקהלאיחולהתמורה,אלאלישנאבעלמא

ו(תוס' ד"ה וסופג את הארבעים ,ואם תאמר אמאי לא לקי שמונים דהא

הוא,לומרשעשהבמזידובעבריינותולכךלאיחול[.

כתיבוכו'וישלומרדלאנחתוכו'ועודי"לוכו'יבאוימיר .אמנםהרמב"ם

יב(גמ',אלאאמררביהודההכיקתניהכלמתפיסיןבתמורהאחד אנשים

בספר המצות )שורש תשיעי( כתב ,דכל היכא דאמרינן "לעבור עליו בשני

ואחדנשים .כתבהחקנתן,דכן גרסרש"יד"ההכיגרסינןאלא הכיקתני,

לאוין" אינו לוקה אלא מלקות אחד ,כיון דהוא שם אחד ,אלא דעובר על

אבל תוס'בחולין)ב,(.ד"ההתםכדקתניטעמאכתבו,דהגמ' בסוגייןמשני,

אזהרות הרבה .והרמב"ן )בהשגות שם( פליג ,וכתב כתוס' ,וביאר בחידושי

דמתניתין אשמועינן הכל מתפיסין בתמורה אחד שוגג ואחד מזיד .ואהאי

הגרי"ז דסברכתוס' ,והרמב"םפליג עלייהו.והקשה לדעתהתוס'והרמב"ן,

גירסא סמיך תירוץ רבינו תם התם ,והכא בתוס' ד"ה הא גופא .אבל ר"י

דהכא איכא צריכותא ואחד לו ואחד בשל חברו ,מהא דאיתא בגמ' לקמן

גריס התם כרש"י ,ולכך הקשה עליהם מהא דאידכר בגמ' "אחד אנשים

)ד (:דלא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי הא לא הוי אלא חד לאו ,דהא לא

ואחדנשים"].ולכאורהישלהעירעלדבריו,דבתוס'בסוגיין ד"ההאגופא,

חשיבאפילושתיאזהרותאלאאזהרהאחת.וכתב)בעמודהמדפיהספר(,

משמעדכולהוגרסי"אחדאנשיםואחדנשים",אלאדרבינותםביאר,דנקט

דדוחק לומר דרק למלקות חד לאו נינהו ,אבל לענין עקירת העשה חשיבי

התנאלישנאאלימאלאשמועינןעודדאחדשוגגואחדמזיד).ח.ו.[(.

תרילאוי,וזוראיהלשיטתהרמב"ם,דגםעלשםאחדדלוקיןרקאחתאיכא

יג(תוס'ד"הקרבנוולאקרבןעובדכוכבים,בתוה"ד,ומיהוהכהניםסומכין

הרבה לאוין .ועיין עוד בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק .אמנם הלחם משנה

עליהןוכו'.ביארוהתוס'בערכין )ב,(:ד"העובדכוכבים,דסלקאדעתךדכי

ה
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היכידכהןנותןלונסכיםמשלציבור,הכינמייסמוךעלקרבנו.

הרש"ש כתב ,דנראה דדריש מתיבת "המר" לחודיה ,דהוא מקור ומשמש

יד(גמ' ,ולרבי מאיר דאמר יורש סומך והכתיב קרבנו ההוא מיבעי ליה

לזכרולנקבה,דהאכלהסלקאדעתךדאשהאינהבתמורההואמשוםדכל

לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה .פירש רש"י ד"ה בעלי חוברין ,דכל

הפרשה אינה אלא בלשון זכר ,לכך אהני לן המקור לרבוייה .עוד כתב,

השותפין סומכים בו .אבל רש"י כתב יד במנחות )צג (.ד"ה כל בעלי קרבן

דהיינו טעמא דרבי שמעון ))לקמן יג (.דדריש למעוטי קרבן ציבור מקרא

פירש ,דאחד מהם סומך דלא מתחייבי כולם לסמוך ,וצריך לומר לפירושו

דמעשר ,ולא דריש למעוטי מדכתיב בלשון יחיד וכתנא קמא שם ,כיון

ד"לרבות כל בעלי קרבן לסמיכה" היינו ,שכלאחד מהם יכול לסמוך .ועיין

דהמקורמשמשלרביםוליחיד.אלאדהניחבקושיאאמאיתנאקמאשםלא

במהדורת וגשל )שם( שכתבו ,דנראה דצריך להגיה ברש"י ולגרוס

מרבילהומהמקור.

ד"מתחייביכולםלסמוך",וכמושפירשרש"יבסוגייןובשארדוכתי.

כ(גמ' ,מהו דתימא עונש דשוה בין ביחיד בין בצבור וכו' .כתב רש"י ד"ה

טו(גמ' ,ורבי יהודה בעלי חוברין לסמיכה לית ליה .פירש רש"י ד"ה לית

ומשני,ב'גירסאותבתירוץהגמ',חדאדסלקאדעתא דנשיםפטורותמשום

ליה,דודאיאינוטעוןסמיכהכיוןדלאמייחדקרבןדידהווכו'.ובתוס'מנחות

דהוה "לאו שאין בו מעשה" ,ואידך דסלקא דעתא דפטורות משום "דאינו

)צג (.ד"ה לרבות כתבו ,דרש"י פירש אחד סומך על ידי כולן .והביאו מה

שוהבכל",דציבורושותפיםפטורים.והקשההפרימגדים )בפתיחהכוללת

שפירש בסוגיין .וכתבו ,דיש ספרים דגרסי בסוגיין "מאי טעמא דלא מייחד

לאורח חיים חלק שני אות יד( ,אליבא דאמת מהיכי תיתי דהוזהרו נשים

קרבן דידהו" ומשמע כפירושו .אבל הקשו ,דבמנחות )צד (.משמע ,דאחד

בלאושאיןבועונש,האבקידושין )לה (.ילפינןנשים,מ"אישאואשהאשר

סומך על ידי כולן .והקשה בחידושי הגרי"ז ,מה כתבו דמגירסת הספרים

יעשו"דהשווההכתובאשהלאישלכלעונשיםשבתורה,וכןהקשההמנחת

"משמע" כפירושו ,הא לכאורה "מוכח" כפירושו ,דהא אמרינן טעמא "כיון

חינוך )מצוהחאותד(,אהאדכתבהחינוך )שם(,דלאודלאלהותירמבשר

דלאמייחד",והרילאףאחדמהםלאמייחד.ותירץ,דלמאןדאמרדכלבעלי

הפסחנוהגאףבנקבות.האאיןבומעשה.ועייןשםשהאריך.ובסוףדבריו

הקרבן סומכים ,היכא דאיכא יורשים הרבה ,ודאי אין צריך שיסמכו כולם

העלה ,דנשים מוזהרות בלאו "דאין שוה בכל" דנפקא לן מ"לא יקחו"

אלאסגיבאחד,כיוןדיורשאינובעלהקרבןאלאאביו,וסומךמשוםדמביא

"ומתמורה" .ולאו "שאין בו מעשה" ,אם אין הזמן גרמא נמי  חייבות מצד

קרבןהטעוןסמיכה.וכדמוכחמהאדמבוארבדברירבינוגרשוםבערכין)ב,(.

הסברא,אבללאתעשהשהזמןגרמא לאנשמעדחייבותאלאמדרשאדר'

דאם אביו כבר סמך איןהיורשצריך לסמוך ,ובהא שאני משותפים דכולם

יהודה בקידושין )לה ,(.וכיון דמדר' יהודה לא שמעינן אלא "לאו שיש בו

בעלי הקרבן אף לענין הסמיכה ,ולפי זה ביורשים אין צריך שיסמכו כולם,

מעשה" ,אפשר ד"לאו שהזמן גרמא ואין בו מעשה" נשים פטורות ,דהא ר'

כיון דאינם בעלי הקרבן ,אלא דהקרבן טעון סמיכה מצד עצמו ,וכיון דלכל

יהודהאייריבלאושישבומעשהותמורההיינולאושאיןהזמןגרמא.וכתב,

אחד יש חלק בו ,כל אחד יכול לסמוך וסגי בכך ,ונמצא דאף להאי גירסא

דלאראהלרבותינושחילקובלאוין,ונשארבצריךעיון.

ליכא ראיה לפירוש רש"י שאינו טעון סמיכה כלל ,ולכך כתבו תוס',

כא(גמ' ,אבל הכא כיון דעונש שאינה שוה בכל הוא דתנן אין הצבור

דמגירסאזורקמשמעכפירושו,אבלאינההוכחהברורה.

והשותפים עושין תמורה וכו' .כתב הרמב"ם )פ"א מתמורה ה"א( ,אחד מן

טז(תוס'ד"הורבימאיר,בסוה"ד ,וישלומרדלמעוטילאמציתאמרתוכו'

השותפיםשהמיראומישהמירבקרבןמקרבנותהציבורהואילוישלובהן

וממילא אמר דאין השותפין סומכין כדאמר לקמן )יג (.דאין השותפין

שותפות הרי זה לוקה ואין התמורה קודש .וביאר הכסף משנה ,דדייק לה

ממירין .והרש"ש כתב טעם אחר ,דהיינו אומרים דאין שותפים סומכים,

מדלאקתנידמותרים להמיר.והקשההלחםמשנה,דבסוגייןמשמעדציבור

משוםדאיתלןלמעוטימקלוחומרדתנופהכדאיתאבמנחות)צד.(.

ושותפיםאינםלוקין,דקאמרדאיןהעונש שוהבכל.ותירץ,דהרמב"םגורס

יז(גמ',אםהמרימירלרבותהיורש .חקרבחידושיהגרי"ז ,אםגילויהקרא

כגירסת רש"י בד"ה לא לקיא ,דסלקא דעתא משום דהוה "לאו שאין בו

דמתכפר "מקופיא" נמי עושה תמורה ,שהוא כפרת יורש כדאיתא בזבחים

מעשה" .אבל הקשה ,דמכל מקום מאי מקשה מדר' יהודה דמקיש הכתוב

)ו ,(.והיינו דמיקרי בעלים לתמורה ,או דלמא דמתכפר מקופיא לא עביד

אשה לאיש לכל עונשין שבתורה ,הא אכתי בלא קרא הוה אמינא דנהי

תמורה,ויורשמימר ,משוםדעומדבמקוםאביו.והוכיחמהראב"דבפירושו

שמוזהרת אשה בתמורה ואף תלקה ,מכל מקום לא תחול התמורה ,מידי

לתורתכהנים )בחוקותיפי"גה"ד(,דכתבדכדי להמירבעינן"תחילתהקדש

דהוהאציבורושותפיםלדעתהרמב"ם,והוהאמינאכןמשוםדכלהפרשה

ברשותו"ולכךאיןכהןממירבבכורשניתןלו,ואףיורשלאהיהממירמהאי

בלשוןזכרנאמרה,ולהכיאתאקראלרבויישתמורתהתמורה.ותירץ,דכיון

טעמא ,אלא דחידשה תורה דימיר במקום אביו ומקרי תחילת הקדש

דשוים לעונשין ,שוים אף בהא דתמורתן תמורה ,דכיון דקרא אזהר

ברשותו,ומבוארדהיינו דוקאמדיןיורש,וכתבדאףמהשסומךמדיןיורש

לתרווייהו ,אף מאי דכתיב "והיה הוא ותמורתו" קאי אתרוייהו ,אבל

הוא,אבלכפרהמקופיאלחודלאיהנילחייבובסמיכה.אמנםכתבדמרש"י

בשותפים איכא מיעוטא דילפי ממעשר בהמה ,וכדכתב הרמב"ם )בפ"א

הכא בד"ה יורש ,יש להוכיח להיפך ,דפירש יורש שהמיר בקרבן שהפריש

הי"ב(,דילפינןמהאדמעשריצאמכלהקרבנות ,דמהמעשרקרבןיחיד ,אף

אביו בחייו שתמורתו תמורה ,דמהא דלא פירש שהיה אביו מחויב קרבן

כל קרבן יחיד ולא שותפין .אבל מכל מקום הקשה ,דהא מיניה ממעט אף

והפרישו היורש ,מבואר דבהאי גונא אין צריך קרא דיכול להמיר ,כיון

קדשי גויים וקדשי בדק הבית כדכתב הרמב"ם )שם( ,וכיון דהנהו אימעיטו

דתחילתהקדשברשותוהוא,ומתכפראףהואבכפרהמקופיא,וסגילעשות

לגמרידהעושהבהםתמורהלאלקי,דהאלאהזכירהרמב"םבהםמלקות

תמורה,ולאאיצטריךקראאלאלהיכאשהפרישאביו.ולפיזהפליגיבנידון

כלל ,אם כן שותפים וצבור דאימיעטו מהאי קרא נמי נימא דלית בהו

זההראב"דורש"י.עייןשםעודשהוכיחמזבחים )ו(.כשיטתרש"י,דבכפרה

מלקות.ותירץ,דכיוןדהויקרבןדמחייבבוהיחיד,ישלנולומרדלאאימעיט

מקופיאלחודחשיבבעליםלעניןתמורה.

אלא דלא הוי תמורה ,אבל מלקות איכא כיון דאשכחנא ביה חיובא .וכן



האריך לומר בשאגת אריה )סימן פב( ,דהרמב"ם גרס כגירסא קמא ברש"י,

דףבע"ב

ועייןעודרש"ש.ובהגהותמראהכהן תירץ,דכונתהגמרא,דבקרבןשותפות

יח(גמ' ,אשה מנין תלמוד לומר ואם המר ימיר לרבות את האשה .פירש

סלקא דעתין דלא תלקה האשה ,דכיון שאין התמורה חלה ,שוב הוה ליה

רש"יד"האתהאשה,שתמורתהתמורהולקיאמשוםלאודלאימיר.מבואר

באשהבשותפותלאושאיןבומעשהכיוןדלאאיתעבידמעשה.ויסדדבריו

מדבריו דהסלקא דעתא למעט אשה ,לא רק ממלקות ,אלא אפילו שלא

על גירסת הילקוט )בחוקותי סימן תרע"ז( ,דאמרינן "סלקא דעתך אמינא

תוכל להתפיס בתמורה .וכן מבואר להלן ברש"י ד"ה לא לקיא .וכתב שם

דאינם בתמורה משום דהוה לאו שאין בו מעשה ,ולר' יוחנן דאמר מימר

בהשמטות מהגר"א ,דמה שפירש רש"י דאין תמורתה תמורה ,היינו למאי

כעושהמעשהדמי,קראלמאיאתי,איצטריךסלקאדעתךאמינאהנימילי

דאיבעיאלןלקמןבקטןאימתפיסתמורה.

עונשיןדשויןביחיד"וכו'.והיפהעינים תירץשיטתהרמב"ם,דמהדאמרינן

יט(רש"י ד"ה תלמוד לומר ואם המר ימיר ,מדכתיב קרא תרי זימני .אבל

דהוהעונששאיןשוהבכלהיינו,דהתמורהלאחלהבציבורושותפים,וקרי

ו
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ליהעונשכדכתיבואםהמרימירוכו'.

גרשום גרס "עליהן" ,ופירש ,דעכו"ם ששילח קרבנו ממדינת הים ,בצירוף

כב(רש"יד"הומשניהכיגרסינןהנימילילאושישבומעשהבהניעונשין

נסכים קרבין משלו ,מתקנתא דרבנן .והקשה בחידושי הגרי"ז ,היאך תיקנו

שויןזהלזה,דכתיבאשריעשווכו'.הקשהבשיטהמקובצת)בהשמטותאות

לקבל נסכיו ,הא מדאורייתא אינם נסכים ,וקרבנו טעון נסכים מדאורייתא.

ו(,האלרבייוחנןמימרהוהלאושישבומעשה.ועודהקשה,דאטונשבע

וכתב ,דהיה מקום לומר דמהני מדין "הפקר בית דין" וממילא לא מיקרי

ומקללומסיתומדיחלאיהונוהגיםבאשהמשוםמשוםדאיןבהםמעשה.

נסכיםשלעכו"ם,אלא שדחהזאת מכחהגמ' במנחות )עג.(:וכתב,כגירסת

ועיין שיטה מקובצת )אות ד( ,דהביא גירסת ספרים של קלף ,דהגמ' משני

רש"יוכפירושו.

דאיצטריךקראמשוםדהוה"לאושאיןבומעשה",ולר'יוחנןדאמרדמימר

כט(רש"יד"הואיןמביאין,בתוה"ד ,שזואחתמןהתקנותשתיקנוביתדין

חשיבדעבידמעשהאיצטריךמשוםד"איןשוהבכל".ועייןבאותכא.

וכו' .כתב בהשמטות מהגר"א ,דהיא לא היתה התקנה דמדאורייתא היא,

כג(רש"י ד"ה אמורי מימר ,בתמיה כי היכי דלילקי .כתב החק נתן ,דאין

אלאתקנושאםלאשלחקריבהמשלציבור,כדתנןבשקלים)פ"זה"ו(.

לשונו מדוקדק,דהאלאבעינאלמילףדלוקהאלאשתמורתותמורה,אלא

ל(גמ',אמררבייוסיבכולןאנירואהלהחמיר.כתברש"יד"הבכולן,דמכל

שכונתולומרדהשתאהקדשדאיןבועונשאמרינןדאינומקדיש,מימרשיש

מקום נסכים ודאי מודה דאין מביאין .והקשה הרש"ש ,דלכאורהיש לפרש

בועונשמלקות,לאכלשכןשאינוממיראףעלגבדלאלקי.

דקאי אף על הנסכים ,וסבירא ליה כרבי יוסי הגלילי במנחות )עג ,(:דאמר

כד(גמ' ,או דלמא כיון דלאו בר עונשין הוא בתמורה לא מיתפיס .ופירש

דגוי מתנדב נסכים בפני עצמן אליבא דשינויא בתרא בגמ' שם ,דאמרינן

רש"י ד"ה לא מיתפיס ,בה וכו' כלומר מאן דאיתיה בכלל לא יחליפנו וכו'

דברייתא ד"אזרח" דממעט גוי מנסכים אינה אלא לרבי עקיבא .והגמ' דלא

איתיהנמיבכללוכו'.משמעמפירושודהסלקאדעתא היתה משוםהיקש.

מפרשאכאןטעמיה,משוםדסמכהאהאדכברמבוארשםבברייתאטעמא

אמנם השיטהמקובצת )בהשמטותאותיא(כתב,דאףדבהקדשלאאמרינן

דרבייוסיהגלילי.

שלא יחול מהאי טעמא  ,גבי תמורה איבעיא לן דלמא משום דהוא לאו

לא(תוס' ד"ה קתני מיהת ,בתוה"ד ,עוד יש לומר וכו' ואם העובד כוכבים

שאין בו מעשה ואין שוה בכל ,בסברא גריעא בעלמא ממעטינן ליה ולא

עצמו אין עושה תמורה היאך אפשר לעשות עולה .והצאן קדשים הגיה,

ילפינן ליה מעלמא .ובנתיבות הקודש הקשה ,מה השייכות בין העונש

היאךאפשרלעשותשליח.והקשההקרניראם,האאמירתכלהרוצהאינו

לחלותהתמורה,האאףאיליכאעונשחלהתמורה,דהאאיתאלקמן )יז(.

אלא נתינת רשות ולא מטעם שליחות ,דהרי שליח אינו מימר כמבואר

לחד לישנא ,דבשוגג חל התמורה ולא לקי .ואף דיש לדחות דהתם איכא

בירושלמיקידושין )פ"בה"א(,דאיתאהתםואםהמרימירולאשליח,וכיון

איסורא,מכלמקוםצריךטעם.ותירץ,דכיוןדעצםמהשחלההתמורההוא

שכןאיןראיהמהאדהישראלעושהתמורהדאףהגויעושה.ועייןשםמה

קצתעונש,כמבוארברמב"ם )פ"דמתמורההי"ג(,דכתבשהואקנס,אםכן

שהקשה עוד .והרש"ש הקשה ,דאי מטעם שליחות הוא אם כן מצינו עוד

אפשר דקטן דאינו בר עונשין גם לא יהא לו העונש דתחול התמורה .עיין

שליח לדבר עבירה ,ואמאי לא מייתי לה הש"ס בקידושין )מג ,(.גבי אותם

שםעודביאור.

שמביאשםדמצינושליחלדברעבירה.ועייןקהלותיעקב)סימןג(.

כה(גמ' ,אם תמצי לומר קטן עביד תמורה וכו' .בהגהות הב"ח )אות ב(

לב(גמ' ,ורמי בר חמא בהקדיש עכו"ם להתכפר עכו"ם לא קמיבעיא לי.

הוסיף תיבת "ואפילו" .וכן הוא ברש"י ד"ה ואפילו אם תמצי לומר .וכתב

פירשרש"יד"הלאקמיבעיאלי,דאיןהקדשועושהתמורההואילולאאתי

רש"ישם,דרבותאאתאלאשמועינן,ולאמשוםדאיתיההכי.ואףהרמב"ם

לכלל עונשין .הקשה השפת אמת ,דהגמ' בסמוך אסקה ב' טעמים אחרים

)פ"אמתמורהה"ח(כתבדהואספק.ותמההכסףמשנה,שהרידרכולפסוק

מדוע קדשיעכו"םאיןבהםתמורה.עודהקשה,דאםכן ,מאימיבעיאליה

כ"אם תמצי לומר" .וכתב ,דאפשר דלא גרס "אם תימצי לומר" .והמהר"י

במתכפרישראל,הריאיאמרהעכו"םמישרוצהלהמירימיריוכלהישראל

קורקוס)שם(כתב,דהרמב"םסברכרש"י,והאדרש"יכתבכןהוא,אומשום

להמיר ,להאיטעמאשכתברש"י,כיוןשהישראלברעונשיןהוא,ועייןשם

דגרס"ואפילו",אומהכרחאחר.ובהשמטותמהגר"א כתב,דרש"יכתבכן,

מה שהוסיף להקשות .ועל כן פירש ,דהא דקאמר להתכפר עכו"ם לא

משום דלמסקנא הספק בהפריש גוי להתכפר בו ישראל ,אם כן אינו באם

קמיבעיא לי היינו ממיעוטי דלקמן דקדשי עכו"ם אין בהם תמורה ,ואפילו

תימצי לומר כלל ,דאפשר דאף דקטן לא עביד תמורה ,מכל מקום בקרבן

ישראלאיןיכוללהמיראותם,אלאדבמתכפרישראלמיבעיאלןאיחשיב

שהפרישגוילהתכפרישראל,עבדינןתמורה.

כדידיה לגמרי ,או כיון דמעיקרא לא היה בר תמורה גם עתה אין יכול

כו(גמ',עובדכוכביםמהושימירוכו' .הקשוהתוס'במנחות )צג(.ד"הלפי

להמיר.

שכלהענין ,מאימיבעיאלן,האישללמודתחילתהקדשמסוףהקדש,דכי

לג(גמ',המקדישמוסיףחומש .עיין ברש"יד"ההמקדישמוסיףחומש ,ב'

היכי דסוף הקדש אין עכו"ם סומך אף תחילתו אינו מימר ,ועיין שם מה

פירושים ,וכתב בהשמטות מהגר"א ,דהרבה יש לתמוה אתרווייהו ,ויותר

שהקשו עוד .ותירצו ,דדוקא גבייורש גמרי מהדדי ,דאי חשיבקרבנם לגבי

נראהכמושפירשרש"יבזבחים)ו(.ד"ההמקדיש,דאדםנדרקרבן,והפרישו

האיחשיבנמילגביהאי,אבלבעלמאלאילפימהדדיכלל].דהיינו,דדוקא

חבירו משלו להתכפר בו הנודר ,והומם ובא לחללו ,דאם המפריש מחללו

ביורשתליאהאבהא,דהנידוןאיחשיבקרבנו,אבלבעכו"םאיןהכרחמהא

מוסיף חומש ,ואם המתכפר מחללו אינו מוסיף חומש ,דתלייה רחמנא

דאינוסומךשאףלאימיר[.ועייןרש"ש.

לחומש במקדיש .והשתא שייכי הני תלת מילי דמקדיש מוסיף חומש

כז(גמ',תאשמעדתניאקדשיעובדיכוכביםוכו'איןעושיןתמורה .הקשה

ומתכפרעושהתמורהוהתורםוכו'אהדדי.ועייןרש"ש.

בחידושי הגרי"ז ,מאי מייתי מקדשי עכו"ם ,הא התם המיעוט הוא מצד



הקרבן ואפילו בהמירו ישראל ,והכא איבעיא לן על מעשה התמורה של

דףגע"א

עכו"םבקרבןישראל.ותירץבשםהגר"ח,דישלהסתפקאםבעלהקרבןהוא

א(גמ',מיבעינןמתחילהועדסוף דתיקוברשותמאןדעבידתמורהתיקו.

בעלהתמורה,אוהממיר,ואינימאדהממירהואהבעליםשלהתמורהאתי

עיין במנחת אברהם בזבחים )מה (.דכתב ,דהספק לעניין תמורה ,דשמא

שפיר,דכשםשנתמעטוקדשיעכו"םדאיןעושיןתמורה,הכאנמינתמעטו

ניבעי מתחילה ועד סוף ברשות ישראל ,אבל לגבי פיגול נותר וטמא ודאי

קדשים של עכו"ם מלהיות נתפסין בתמורה ,ואם ימיר העכו"ם הרי יהיה

הוה כקדשי ישראל ,כיון דהשתא הוא ביד ישראל והוה קרבן של ישראל,

בעל הקרבן ,ואם כן מוכח דאין ממיר העכו"ם בקרבן ישראל .ועיין שם

עייןשםמהשביאר.

שכתבעודדרך.

ב(תוס'ד"הלאנהניןמדרבנן,בתוה"ד ,דכיהאיגונאאמרבשלמיישראל.

כח(גמ' ,ואין מביאין )עליהם( נסכים .כתב רש"י ד"ה ואין מביאין ,דלא

כתבהצאןקדשים,דהיינובמעילה )ז.(:והעירהמצפהאיתן,דלאמצאשם

גרסינן"עליהן",שהרימביאיןעליהןנסכיםדזואחתמןהתקנותוכו',אלא

ראיה והוכחה לכך.אלא נתכוונו למה שכתבו בנדרים )י (.ד"ה אדם מביא.

הכיפירושאדאיןמביאיןנסכיםשלעכו"םבפניעצמןכישראל.אמנםרבינו

וכןצייןבהגהותברוךטעם.וכן בתוס'נזיר )כד(:ד"השלאחרמיתה.ותוס'

ז
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עוד שהוכיח ,דאף הא דילפינן מתרומה דליכא מעילה אמחובר ,אינו על

פסחים)כז(:ד"הבעצישלמים.
ג(גמ' ,קדשי עכו"ם לא נהנין ולא מועלין וכו' וילפינן חטא חטא מתרומה

החפצאדהקדשמחובר,אלאדיןמדינימעילהדאיןמעילהאלאבתלוש.

ובתרומהכתיבבניישראלולאעובדיכוכבים .כתבו התוס'בקידושין)מא(:

ח(בא"ד ,וקיימא לן דאפילו בקדשי בדק הבית שייך בהן אזהרה דמעילה.

ד"ה העכו"ם ,דממיעוטא ד"בני ישראל"  ילפינן דעכו"ם אינו יכול להפריש

ובתוס' זבחים )מה ,(.ד"ה דומיא ,הוכיחו לזה ממכות )יג ,(.דחשיב בהדי

תרומהאפילוהיכאדהפירותחייבים.והקשהבחידושיהגרי"ז ,דאםכןמה

הלוקין ,הקדש שלא נפדה ,ומשמע דבר שיש לו פדיון דהיינו בדק הבית.

שייך למילף מעילה מתרומה ,הא בתרומה המיעוט הוא דהפרשתו אינה

ודחו ,דהתם איירי בקדשי מזבחשהוממו ,דכיון דמעיקראהוה בהו מעילה

הפרשה ,אבל במוקדשין הקדשו חל .וכתב ,דלמאן דאמר בירושלמי

לאפקעהמינייהומשוםשהוממו.

)תרומות(דלאפטררבישמעוןאלאמקרןוחומשעלאכילתתרומתעכו"ם,

ט(בא"ד ,כדתנן בכריתות יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה וכו' .העיר

אבל הפרשתו חלה ,שפיר ילפינן דכי היכי דבתרומה אף על גב דחל מכל

בחידושי הגרי"ז ,מה ראיה מהתם ,נימא דאיירי בקדושת דמים לצרכי

מקום פטורין מקרן וחומש ,הכי נמי בהקדש פטורין ממעילה .עוד כתב,

עולות,דנכללנמיבכללקדושתהגוף,דהאהכאנמיאםנתמעטעכו"םדלא

דלשיטת תוס' אפשר לתרץ עוד ,דמבואר ברמב"ם )פ"א מתרומות הי"ג

יהאמעילהבקדושתהגוף,נתמעטנמיבקדושתדמיםלמזבח.

והי"ד(,דמירוחעכו"םפוטרבפירותישראל,ומשום,דמירוחעכו"םאימעיט

י(בא"ד ,וישלומרהאדממעטינןהכאוכו'משוםדכתיבהכאלה'.ובתוס'

מדגנך ולא דיגון עכו"ם ,וכן מבואר בדבריו דפירות עכו"ם פטורים אף

סנהדרין )פד,(.ד"הגמר הוסיפו,דאףדרבייוסידריש"לה'"ולארבנן,מכל

דמירחם ישראל ,דאימעיט מקרא דסוגיין ,דילפינן מיניה דפירות עכו"ם

מקוםלרבנןנמיאהני,לגביהאדלאגמרינןקדשיבדקהביתמתרומה.

פטורים אפילו היכא דליכא הפטור מטעם מירוח עכו"ם ומטעם דיש קנין,

יא(בא"ד,שם.כןתירצותוס'זבחים)מה,(.ד"הדומיא,ותוס'סנהדרין)פד(.

ולפיזהאתישפירדילפינןאףלעניןמעילהדלאיהאבקדשיעכו"םכיהיכי

ד"ה גמר .ובתוס' זבחים הוסיפו לתרץ ,דלרבנן אפילו בדק הבית גמרינן

דפירות עכו"ם אין עליהם דין תרומה אפילו במירוח ישראל .עיין שם

מתרומה למעט עובדי כוכבים ,והא דתני "במה דברים אמורים" ,רבי יוסי

שהאריך.

קאמרלה,ולאגמרבדקהביתמתרומה.והכימשמערהיטתהגמ' בזבחים

ד(גמ',ואיןחייביןעליהםמשוםפיגולנותרוטמאדכתיבבהבטומאהוכו'.

שם .ועיין שם עוד מה שהקשה  רבינו אלחנן מערכין )ה ,(:ומה שתירצו

כתב העולת שלמה בזבחים )מה ,(.דנראה דקדשי עכו"ם לית בהו אפילו

תוס'].וב'התירוציםתלובפלוגתתרש"ילעיל)ב(:ד"הבמהדבריםאמורים,

פסולפיגול,דהאילפינןמקראדאיןבהםדיןפיגול.

עםר"יבתוס')שם(ד"הבמהדבריםאמורים[.

ה(גמ' ,לישנא אחרינא ואין עושין תמורה מאי טעמא דאיתקשא תמורת

יב(גמ',אמררביהודהאמררבכללאתעשהבתורהעשהבהמעשהחייב

בהמהלמעשרבהמהומעשרבהמהלמעשרדגןוכו'.וכןהואבזבחים)מה,(.

וכו'.הקשהבחידושיהגרי"ז,מאיקאמשמעלןרב,האתנאיפליגיאילוקה

ושםאיכאעודטעם ,דמעשרבהמהחובהשאיןקבועלהזמןולכךישראל

עללאושאיןבומעשה,כדלקמן)ד.(:ותירץ,דרבלאאייריבלאושאיןבו

מייתו ועכו"ם לא מייתו .והקשה בחידושי הגרי"ז ,למה לי קרא להכי ,הא

מעשה ,אלא אתי לאשמועינן דאפילו אלאו שיש בו מעשה לא לקי אלא

כיון דעכו"ם אינו מחוייב במצוות ,ליכא גביה צירוף עשר בהמות ,ועל כן

היכא שעשה מעשה] .וכמדוייק מלשונו "עשה מעשה" "לא עשה מעשה"[.

אפילו היה בר קריאת שם קריאת שמו בטלה ולא מקרי עשירי ,ולא דמי

אמנם הביא דהמגיד משנה )פי"ג משכירות ה"ב( כתב להיפך ,דלא ילקה

למעשרדגןדבעינןמיעוטכיוןדהחפצאמחוייבולאתליאבבעלים.ותירץ,

אלאו"דחסימה" אףאםיחסוםבידים,כיוןשאפשר לחסוםאףבלאמעשה.

דאיןהכינמי ,ואףבלאהמיעוטלאהיהחלמעשרבהמהדגוי,אלאדכיון

והקשה עליו ,דאם כן אמאי אמרינן בניקף דחייב כשסייע ,הא עיקר הלאו

דבעינן למילף מינה דתמורה נמי אינה נוהגת בגוי ,והך ילפותא לא שייכא

הואבלאמעשה.ועייןשם.

אלא אי נימא דמופקע מדין מעשר בהמה ,לכך בעינן לקרא ,ללמדנו דגוי

יג(תוס'ד"הוהרימימר,ואםתאמראמאילאפריךהכינמיממוציאשםרע

מופקעממעשרבהמה.

וכו' .תירץ בחידושי הגרי"ז ,דנהי דלאו דמוציא שם רע מ"לא תלך רכיל",

ו(גמ',אמררבייוסירואהאניבכולןלהחמירמאיטעמאלה'כתיב .פירש

מכל מקום  לוקה מקרא ד"ויסרו אותו" ,אלא דאין עונשין אלא אם כן

רש"יד"המאיטעמאלה'כתיבבהו ,דהיינוסיפאדקראד"אישאישמבית

מזהירין ,והוא מאי דאמרינן דאזהרה דידיה מ"לא תלך רכיל" ,אבל לעולם

ישראל" דמרבינן מיניה דעכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראל .והקשה

אינולוקהאהאילאו,ומשוםהכילאפרכינןמיניהלר'יוחנן.ובהמשךדבריו

בחידושי הגרי"ז ,כיון דאימיעוט פיגול ונותר בקדשי עכו"ם היאך שייך

העיר מהא דבהכחשה איכא מלקות ,ועל כרחך מדין "לא תענה" ,ועיין

לרבותמ"לה'".וכתב,דלגירסתהגר"אבאדרתאליהו)ויקראכב,ג(,דהכא

בשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק.

לא מ"לה'" דפרשת קדשי עכו"ם ילפינן ,אלא מ"לה'" דכתיב גבי נותר

יד(]בא"ד ,וא"ת במסכת מכות וכו' ויש לומר דאין הכי נמי אלא תירץ

וטומאה ניחא שפיר ,דמרבה לדינים אלו מריבוי מיוחד ,אבל לפירוש רש"י

שפיר.וצריךעיון,אםכןמאיטעמאדרבנןדפליגיאדרבייהודה,דאף דלא

קשה.לכךביאר,דרבישמעוןסברדקדשיישראלוקדשיעכו"םחלוקיםזה

ילפיממוציאשםרעועדיםזוממיםדלוקיןאלאושאיןבומעשהמשוםדהוו

מזהבהחפצאוהוותריענינים,אלאדמכלמקוםמצריךהש"סקראילמעט

קנס ,מכל מקום לילפי מהנך) .א.ל .(.ויעויין במה שכתבו בחידושי הרמב"ן

דיניקדשיישראלמקדשיעכו"ם,כיוןדבלאקראהוהמדמינןלהו.אבלרבי

והריטב"א במכות )ד ,(:דעל כרחך רבי יהודה חולק אהני דרשות ,דאי לאו

יוסי סבר דכיון דאין הקדשו חלוק מקדשי ישראל אלא בכללם המה ,אין

הכי היאך סתם דלוקין אלאו שאין בו מעשה ,הא הוו הני קראי שלשה

למעטם מדיני ישראל .ומה דאמרינן "לה' כתיב ביה" היינו דמלמדנו דהם

כתובים הבאים כאחד .ואם כן מה הקשו תוס' דלילף מהכא ,הא הוו להו

ממש כקדשי ישראל .עיין שם שהוכיח כן מדברי הרמב"ם )פ"ה ממעילה

שלשהכתוביםהבאיםכאחד,וצריךעיון).י.א.[(.

הט"ו(.

טו(בא"ד ,ולימאאונשבעאומימרוכו'.תמההרש"ש ,האמימרלאילפינן

ז(תוס'ד"המאיתרומה,ואםתאמרוהאאמרהזידבמעילהבאזהרהוכו'.

דלקי מקרא ,אלא דלאחר דיליףדלוקין על כל לאו שאיןבו מעשה ממילא

כתב בחידושי הגרי"ז ,דנראה לתרץ ,דהא דילפינן דאם מעל במזיד איכא

ידעינןדלוקיןאמימר.וכתב,דנראהלמחוקתיבות"אומימר".

אזהרההואשייךל"דיןמעילה",ולאשייךלחלקביןקדשיבדקהביתלקדשי

טז(גמ' ,אמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם א"ר יצחק א"ר יוחנן משום

מזבח ,כיון דבתרווייהו יש דין מעילה .וכן הא דילפינן דבעינן פגם ונהנה,

רבי יוסי הגלילי וכו' .כתב במסורת הש"ס ,דצריך לומר רבי יהודה אומר

הילפותא היא דהאיסור מעילה הוא דוקא בפגם ולא שייך לחלק בסוג

משוםרבייוסיהגלילי,וכןאיתאבמכות )טז,(.ובשבועות )כא,(.וביארבכך

הקדשים.אבלהכאדילפינןמתרומהדבקדשיעכו"םאיןמעילה,הילפותא

מה שכתב רש"י הכא ד"ה רבי יהודה היא" ,דהא משתעי לקמן בהא

היא על החפצא של קדשי עכו"ם ,ושייך שפיר לחלק דהיינו דוקא על

מילתא" .והקשו על דבריו הרש"ש ,והדברי נחמיה ,ונמוקי הגרי"ב ,ומראה

החפצאשלקדשימזבחדומיאדתרומה,ולאעלקדשיבדקהבית,ועייןשם

כהן ,דנהי דהגהתו נכונה ,אין זו כוונת רש"י ,דרש"י לעיל קאי לדעת רבי
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בשעת עקימת שפתיו לוקה ,אבל בנשבע על העתיד דבעקימת שפתיו לא

יהודהמשוםרבייוסיהגלילידסוברבכלהתורהדלאושאיןבומעשהלוקין
עליו ,ואילו הכא רבי יהודה מתייחס לדעת רבי יוסי הגלילי דסבר דאין

עבידאיסורא,שהריהיהבידולקיים,עובראחרכךבשבואלתעשהגרידא

לוקיםעללאושאיןבומעשה.וכוונתולדעתרבייהודהדמייתינןלהלן)ד.(:

ולכךלאלקי.

ועיין מכות )טז ,(.דפריך דרבי יהודה אדרבי יהודה ומשני הא דידיה הא

כ(רש"י ד"ה לאו למעוטי אכלתי ולא אכלתי ,בתוה"ד ,משום דלהרע או

דרביה .אמנם לפי מה שהב"ח )אות ד( הוסיף ברש"י דממילא הוה כעשה

להיטיב כתיב דמשמע להבא וכו' .הקשה העולת שלמה ,אמאי לא פירש

מעשה ,הכונה לרבי יהודה דאמר דמימר שאני ,דלוקין עליו דהוה כעשה

בפשיטות דהא דאמרינן למעוטיאכלתי ולאאכלתי היינו משוםדהוה לאו

מעשה.ועייןלקמן)עמודב'(אותכה,שהבאנושכןפירשנמיהצאןקדשים.

שאין בו מעשה ,ועיין מה שתירץ] .ולכאורה צריך עיון ,דהא רש"י אתי

ואף,דברש"יבבאמציעא)צא(.ד"הרבייהודההיאפירשדרבייהודההיינו

לפרש אמאי מסתבר לגמ' דאתא למעוטי אכלתי ולא אכלתי טפי מנשבע

רבייהודהדנותר,וכהרש"ש,הכאפירשבאופןאחר.וכןמשמעמהאדהכא

שיאכל ולבסוף לא אכל ,וכדאמרינן במסקנא ,ואין יכול לפרש משום דהוה

כתב בסתמא "דמשתעי בהא מילתא" ,ולא כדכתב שם .ועיין מהרש"א

לאושאיןבומעשה,דהאתרוייהוליתבהימעשה,ומשוםהכיפירשטעמא

קידושין)מד(.דכןדרכושלרש"י,לפרשבמקוםזהכךובמקוםאחרכפירוש

אחרינא).א.ב.[(.

שני.ובמלאכתחושבתירץ,עלפימהשכתבובספרהכריתות)לשוןלימודים

כא(רש"יד"הומאישנא)השני( ,דממעטאוכלולא אוכלמקרבן וכו'.כתבו

שערג'סימןעט(ובקיצורכלליהגמרא )שנדפסבסוףמסכתברכות,סוד"ה

העולתשלמה,והחקנתן ,דטעותסופרנפלהכאןבדברירש"י,וצריךלהגיה

על הרוב( ,דכל היכא דאיכא אמר בשם פלוני ,חלוק היה בדבר .ומלישנא

"ממלקות" במקום "מקרבן" ,דהא ודאי יש קרבן באוכל ולא אכל ,דהא

דאמר"משום רבייוסיהגלילי"מוכחדרבייהודהפליגעלרבייוסיהגלילי,

"להרעאולהיטיב"כתיב,ופשוטדקרבןעולהויורדישאףבלאמעשה.וכן

וסברדלאושאיןבומעשהאיןלוקיןעליו.והאדלאפירשרש"ידקאיאדרבי

בתוס'ד"הומאישנא,שהעתיקולשוןרש"י,ישלהגיהכן.

יהודהדנותרמשוםדהויליהלהש"סלאתוייהכא.

כב(תוס' ד"ה ומאי שנא ,בתוה"ד ,ולא נהירא דאי אמר וכו' כתב הצאן

יז(גמ' ,אף המקדים תרומה לביכורים .כתב רבינו גרשום ,לא במפריש

קדשים,דקשהלהלוםדבריהם,דהאאפשרלפרשדכוונתרש"יכפירושר"י

קמיירי,דהיינומעשהשהקדישתרומה,אלאכגוןשנתןעיניובצדזהלשם

שהביאו תוס' דנוקמי כרבי ישמעאל] .ולכאורה יש לומר ,דתוס' סמכו

תרומה.וכתבבחידושיהגרי"ז,דמשמעמדבריודאףמפרישחשיבדבדיבורו

ארש"יבשבועות )כא,(:ד"הומאישנא ,דפירשלהדיאדפריךדלמאלמעוטי

איתעבידמעשה,ודוקאעלידימחשבהלאחשיבדעבדמעשה,וסייםבצריך

נמיאכלתיולאאכלתי]דלאילקה[,ותקשילך).א.ג.[(.

עיון].דהיינודממהנפשך,אםמה שחלה התרומהחשיבדאיתעבידמעשה,

כג(תוס'ד"הומקללחברו,בתוה"ד ,אינמימהאיקראגופיה.כתבבברכת

אםכןמהליעשהכןבהפרשהאובמחשבה[.

הזבח ,דצריך לומר דלא היה לתוס' הגירסא דלקמן )ד" (.אלא אי אמרת



מוציא שם שמים לבטלה אזהרתיה מהיכא" דאי לאו הכי יקשה דנימא

דףגע"ב

דכולהו אזהרתיה מהאי קרא גופיה ,וסיים דיש לדחות .אבל הצאן קדשים

יח(רש"י ד"ה משום דהויא התראת ספק ,בתוה"ד ,יכול לומר אין לי בית

כתב,דישלומרדגרסילה,ולכךדקדקותוס'לקמן )ד(.בד"ההאלאמצית,

מיחוש בהתראה זו דאכתי יש לי שהות וכו' .דאי אתרו ביה הזהר בך

לפרש ,דבמוציא שם שמים לבטלה לא אשכחנא אזהרה מפורשת ,כיון

שתאכל וכו' .והקשה בחידושי הגרי"ז ,דאפילו נימא דהתראת ספק שמה

דבאמת מצאנו אזהרה מגופיה ,אלא שאינה מפורשת כההיא ד"לא תקלל

התראהמכלמקוםעדייןלאעברעלהלאוועלמהחלהההתראה.וכתב,

חרש".ועייןשםמהשהקשהמסוגיאדמכות)יג.(:ובחקנתן.

דנראה מזה דלמאן דאמר שמה התראה ,הא נמי מיחשב התראה ,משום

כד(בא"ד,שם.הקשהבחידושיהגרי"ז,מדועדחקותוס'ב"אינמי"דאזהרה

שאם עבר על הלאו הוי ההתראה בזמן העבירה .אבל הקשה ,הא בגוונא

הוי מקרא גופיה ד"אם לא תשמור וגו'" ,ולא ניחא להו בפירוש קמא,

שההתראההיתהבסוףהיום,ותוךכדידיבורלעבירה,לאשייךלומרשכוח

דהאזהרה היא מ"לא תקלל חרש" ,כדאמרינן בגמ' "בשלמא מקלל וכו'".

הייתי,ואיןלומרדבהאיגונאחייב,דהאסתמאאמרינןדפטור.וכתבדלולי

ותירץ ,על פי מה שהאריך להוכיח ,דהמלקות ד"לא תקלל חרש" אינם על

פירושרש"יהיהאפשרלפרש,דכיוןדכלזמןביוםהואספק,דהאאםיאכל

גוף הלאו ,אלא על ה"ליראה את ה'" דכתיב ביה .ומתחילה סברו דמהני

לבסוףהרילמפרעלאעבר,הרישבכל היוםהויספקעבירה,ואפילובסוף

ללקות כיון דאיכא אזהרה ד"לא תקלל" ,אף דהמלקות הוו על ה"ליראה".

היום כיון שאיאפשר לצמצם ,אם כן על כרחך יש רגעשהוא פנוי ,אם כן

אבלבאינמיסברי,דלאסגיבכך כדיללקות,כיוןדהמלקותהםעלשאינו

שובהויהתראתספק,ולאדמילהכהאתזהוחזרוהכהאתזה,דישהכאה

ירא ,דאינו לאו ,ועל כן פירשו דאזהרה מהאי קרא גופיה ,דבהאי קרא

שלאיסורולאאכפתלןאםקדמהלההכאהשלפטור.ועיין רש"ישבועות

האזהרהעלהמלקותמשוםדאינוירא.

)כא(.ד"ההתראתספק דכתב,דאיןהמתרהיכוללכויןשיעבורהיוםבתוך

כה(גמ' ,ומימר אמר ליה רבי יוחנן לתנא לא תתני ומימר משום דבדיבורו

כדי דיבור של התראה .וכתב באילת השחר )שם( ,דצריך לומר דהתרה בו

עשה מעשה .כתב הרמב"ם )פ"א מתמורה ה"א( ,דמימר לוקה ,ואף על פי

בכלהזמןהמסופקפעםאחרפעם,ואףדבאחתמןההתראותעברתוךכדי

שלאעשהמעשה,מפיהשמועהלמדודשלשהלאויןלוקיןעליהםאףבלא

דיבור,מכלמקוםפטורדכלהתראההויאספקאםעוברבהאילאו.

מעשה ,והם נשבע ומימר ומקלל חבירו בשם .והקשה הכסף משנה ,אמאי

יט(גמ',בפירושריבתהתורה,שקרדומהלשואמהשואלשעבראףשקר

פסק כרב דלעיל )עמוד א'( ,ולא כר' יוחנן דהכא .והמגיד משנה )פי"ג

לשעבר .כתב בחידושי הגרי"ז ,דיש להסתפק אי מאי דבעינן לשעבר היינו

משכירות ה"ב( הקשה עוד ,דהרמב"ם )שם( פסק ,דלוקין אלאו דחסימה,

שחייברקעלמעשההשבועה,לאפוקיאוכלולאאכלדלאשייךלחייבועל

והיינו משום "דבדיבורו איתעביד מעשה" .וכתב ,דצריך לומר דהרמב"ם

מעשה השבועה ,אלא על עבירת השבועה ובה אין מעשה .או ד"מה שוא

כתבהמימראאףשלאהיהצריך,דבאמתחשיבמעשה,ועייןשם.ובחידושי

לשעבר"היינושהואשואבשעתשבועתו,דדוקאבהאיגונאלוקה,אבלאם

הגרע"אהקשהעליו,דהרמב"םנקטהמימראאףדלאהיהצריך,דהאאיירי

לא נהיה שוא עד אחר שבועתו לא לקי .וכן הוכיח מדברי הרמב"ם )פ"ה

בהלכות תמורה ומשמע דעיקרו בא ליתן טעם על תמורה ,ואגב תמורה,

משבועותה"אוה"ב(.,וכןמשמעותדברירש"יבד"המהשבועתשוא.וכתב

חשיב לאחריני .עוד הקשה ,דעל כרחך הרמב"ם לא פסק כר' יוחנן ,דהא

הרמב"ם )פ"דמשבועותה"כוהכ"א(,ומפנימהלוקהאםנשבעשאכלוהוא

כתב שם )ה"ב( ,דציבור ושותפים לוקים אף דתמורתן אינה תמורה ולא

לאאכלאושלאאכלוהואאכלואףעלפישלאעשהמעשה,מפנישבשעת

איתעביד מעשה בדיבורם ,עיין שם שהאריך לתרץ ,דהיה לרמב"ם הכרח

שבועתולשקרנשבע,אבלאםנשבעשיעשהולאעשהאינהשבועתשקר

בדעת רבא דפליג אר' יוחנן .ועיין נמי בלחם משנה )שם( שהאריך בביאור

משעת שבועה .וביאר בשו"ת מהרי"ק )שורש קלד( ,דבנשבע חידשה תורה

הענין.והברכתהזבחכתב,דהרמב"םפסקכרבולאכר'יוחנן,דהאקיימאלן

דעקימת שפתיו הוי מעשה ,ולכך דוקא בנשבע על העבר דעושה איסור

בביצה )ד,(.דרבור'יוחנןהלכהכר'יוחנן,אלאשצריךטעםלמהפסקכן.

ט
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שלקההריהואכאחיך"ולכךלאילקה.עודתירץ,דהכימקשינן,שמאהא

והצאןקדשיםתירץ,דהרמב"םסוברדמתניתיןאשמועינןדלקיאףדהוילאו
שאין בו מעשה ,והיינו האי דקא משני לעיל )ג (.הא מני רבי יהודה היא,

דלקי במקלל חבירו אינו אלא אמה שהוציא שם שמים לבטלה ,אבל אמה

דהיינו רבי יהודה משמיה דרבי יוסי הגלילי ,וכדפירש רש"י )שם( ד"ה רבי

שציערלחבריהאיכאעונשאחר,ואםכןתקשיאמאיאמרינןדמקללחבירו

יהודה היא )עיין לעיל שם אות טז( ,ולפי זה סתם לן תנא כרב דמימר לא

בשם לוקה ,הא הוה לן לומר דמוציא שם שמים לבטלה לוקה .ועיין רש"י

חשיב מעשה ולכך פסק כרב .ועיין בחיבת הקודש ,ובחידושי הגרי"ז ,ומה

ד"ה דהיכא דכתב" ,ואף על גב דלקה" וכתבו בהערות הגרי"ש אלישיב

שהביאלתרץבשםהגר"ח.

ובשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דשיטת רש"י דמקשינן דילקה אלא דלא

כו(גמ',אימראפילושבועתאמתוכו' .כתב בברכתהזבח ,דמסוגיין מבואר

תסגיליהבמלקות.ושמאישלפרשדכוונתרש"י ,דמקשינןדכיוןדאםילקה

דמותר לישבע שבועת אמת ,ואינו חייב מלקות כשנשבע ,אבל לא משמע

לאתסגיליהאםכןשלאילקהכלל,והגרי"שאלישיבכתבעוד,דישלפרש

שיהא מצוה להשבע באמת .אבל רש"י בפירוש התורה )דברים ו ,יג .ועיין

עוד טעם לומר שלא ילקה כלל על פי המהרש"א בסנהדרין )סג ,(:בטעמא

עוד שם י ,כ( כתב ,דהוא מצות עשה .והשיגו הרמב"ן )שם( ,ועיין בפירוש

דאיןעונשיןמןהדין,דשמאלאסגיליהבעונשהקל.

רבינואליהומזרחי )שם(.והעירעליו הצאןקדשים,דרש"ילאפירשדמצוה



לישבע ,אלא כתב ,דלאחר שיהיה בך כל המדות הללו אז בשמו תשבע,

דףדע"א

שמתוךשאתהיראאתשמואתהזהירבשבועתך ,ואםלאולאתשבע,וכן

א(רש"יד"הלאתקללחרש ,דמשמעביןקללהסתםביןקללהשבשםוכו'.

כתבהרא"םדרש"ילאסברדמצוהלהשבע,אמנםהרמב"ם)פי"אמשבועות

העיר הרש"ש,דבשבועות)לה(.תנן,המקללעצמווחבירובכולןעוברבלא

ה"א(,איתליהדמצוהלישבע.ועייןלקמןאותל.

תעשה .ומשמע ,דבלא שם או כינוי אינו עובר .ותמה ,מהיכן ילפי דבעינן

כז(]גמ',אמרקראאםלאתשמורוכו' .לכאורהצריךעיון,למסקנאאמאי

דוקאשםאוכינוי,דאימן"בנקבושם"אםכןלרבנןדרבימאירניבעישם

לא ילפינן מהאי קרא דהנשבע לשקר לקי ,ואיצטריך קרא ד"לא ינקה ה'",

המיוחדדוקאכמובמקללאביו)שם(,והאאיתא)שםלו,(.דדבריהכלאף

הרי נשבע בשם לשקר וכלול בהאי עונש ,ואזהרתיה מ"לא תשבע בשמי

בכינוי .וכתב בהערות הגרי"ש אלישיב ,דכונת רש"י "קללה סתם" היינו

לשקר").א.ל.[(.ועייןיפהעינים.

בכינוי.

כח(גמ',אימרהנימילילפייסאתחבירווכו'.פירשרש"יד"הלפייסחבירו,

ב(בא"ד ,וילפינן בסנהדרין בפרק ארבע מיתות גזרה שוה מהאי קרא וכו'.

שלא יהא תובעו ממוןאבל מילקא לילקיהואיל והביא עצמו לידי שבועה.

העירוהרש"שוהחקנתן,דהתםלאנזכרגזרהשוהאלאבניןאב.

בפשטות יש לפרש ,דהיה לו לשלם כדי לימנע מהשבועה ,ועל כן לוקה.

ג(בא"ד ,וכתיבגבינשיאונשיאבעמךלאתאורוכיהיכידהתםליכאאלא

ורבינו גרשום כתב ,דכונת הגמ' דנימא דעדיף לשלם ממון ,ואם לא רצה

מלקותגרידתאוכו'.הקשוהרש"ש,והחקנתן,מהיכאפסיקאליהדבנשיא

ממון אלא שבועה ישבע לו .והעיר בהערות הגרי"ש אלישיב ,איך יכול

ליכא אלא מלקות גרידא ,דילמא בנשיא נמי כיון דקעביד תרתי לא תיסגי

התובע לומר שרוצה שבועה ולא ממון .ובשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק

ליה במלקות ,דהא אינו חייב על קללת נשיא אלא אם קללו בשם ,והניחו

הקשה,האיךשייךלהלקותו,האלאשייךהתראה,עייןשם.ובגליוןהגמ'

בקושיא .ועיין מה שכתב העולת שלמה ,ובהערות הגרי"ש אלישיב,

הביא ,דהרמב"ן בספר המצוות )עשה ז( פירש דמילקא לקי היינו ,כשישבע

ובשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק.

מעצמושבועתביטוי].ואפשרדאףכוונתרש"יכן,וצריךעיון[.

ד(גמ' ,ואי אמרת בשלמא לקלל את חבירו וכו' .כתב בגליון הנמ' דרש"י

כט(גמ',מיגרעמקללאתחבירובשםממוציאשםשמיםלבטלה.עייןבאות

גרס "ואי בעיתאימא"וכןהואברש"י ,וכתבהחקנתן,דגירסאזוהיאדוקא

כדמהשהבאנובשםהגרי"ז.ולפיזהביארהאדמקשינןהכא,דכיוןדבקרא

לפירושר'יוסיב"רמנחם,שהביארש"יבד"הלאתקללחרש.אבללפירוש

ד"אםלאתשמור"חלותהמלקותעלשאינוירא,אםכןמקללומוציאשם

רש"יגופיהלאגרסינןלהאלא"ואיאמרתבשלמא"דכולהחדשינויאהוא.

שמים לבטלה חד דינא הם ,כיון דאינו ירא ,ואין צריך לומר משום דמקלל

וכןגרס הב"ח )אותא(,ברש"י],דרש"יסייםכבראתפירושר'מנחםוחזר

מוציא שם שמים לבטלה ,אלא כיון דנתחדש מלקות על "אינו ירא" ,ליכא

לפירושדידיה[.

נפקאמינהמהשםהלאו.

ה(גמ' ,שם .ביאר בשיטה מקובצת )אות ב( לגירסה ד"ואי בעית אימא",

ל(גמ' ,מנין שנשבעין לקיים את המצות וכו' .עיין לעיל אות כו .כתב

דהנפקאמינהביןהטעמים,דלשינויאקמאלוקיןעלאזהרתעשהאםישבו

הרמב"ם בספר המצוות )עשה ז( ,המצוה השביעית שצונו להשבע בשמו

מעשה].ופליגאאדרביאביןבמנחות)לו,(:דאמרדאיןלוקיןאלאעל"השמר

יתעלה כשנצטרך לקיים דבר מן הדברים או להכחישו וכו' ,והנה אמרו

פןואל",ועייןשם[.

בתמורה,מניןשנשבעיןלקייםאתהמצוהשנאמר"ובשמותשבע".והרמב"ן

ו(גמ',מאיטעמאדרבייוסיברביחנינאאמרקראמלאתךודמעךוכו'.כתב

)בהשגות שם( השיג עליו ,וכתב דאין השבועה מצוה אלא רשות ,וה

השפת אמת ,דאכתי בהאי קרא אין ראיה למלקות ,ועל כרחך צריך לומר

דתמורה על דרך הויכוח הוא והקושיא ,שהיו חוקרים אם נאסור שבועת

דטעמאדלקימשוםדבדיבוראאיתעבידמעשה,והאדאמרינן"מאיטעמא"

אמתבשמויתברך,עייןשםשהאריךבביאורהשקלאוטריאדסוגיין.וכתב

אינוטעםלהאדלקיאלאמנלןלעיקרהלאו.וצייןדבשיטהמקובצת)אותה(

המגילת אסתר ,שהרמב"ם פירש ,דמקשינן אימא דילקה על שבועת אמת

כתב ,דלא גרסינן ליה ,ורש"י נמי לא גריס ליה .אבל המראה כהן פירש,

משום דמוציא שם שמים לבטלה ,ומשני דבהדיא כתיב דמותרת ,ומקשינן

ד"מאי טעמא" הוא טעם להא דלקי ,ונפקא ליה מסמוכין ,דכתיב "ונשיא

דלמא דוקא לפייס חבירו אבל מלקא לקי ,ומשנינן דכתיב "ובשמו תשבע"

בעמך לא תאור מלאתך ודמעך לא תאחר וגו'" ,מה להלן בנשיא הוה לאו

ומשמעומצוה,ומאחרשהיאמצוהודאיאיןלוקיןעליה,ואיאפשרלפרש

שאין בו מעשה ולוקה כדלעיל ,אף מקדים תרומה לביכורים לוקה .וכתב,

דהגמ' לא מייתי מקרא ד"בשמו תשבע" אלא דהוה רשות ומותר לישבע,

דאפשרדהוההיקשגמור.

דאםכןהדראקושיאלדוכתה,דשמאהרשותהואדוקאלפייסחבירו,אבל

ז(גמ' ,מלאה אלו ביכורים .פירש רש"י ד"ה אלו ביכורים ,דלהכי קרי ליה

בלאו הכי ילקה עליה .ועיין שם שהאריך לדחות דברי הרמב"ן וליישב

מלאה משום דלאחר שנתמלאה התבואה ונגמרה מלאכתה הוקבעה

ראיותיו.

לביכורים .והקשה בחידושי הגרי"ז ,דאיתא בביכורים )פ"ג מ"א(,יורד אדם

לא(גמ' ,אבל מקלל חבירו בשם כיון דקעביד תרתי וכו' לא תיסגי ליה

בתוךשדהוורואהתאנהשביכרהוכו'קושרובגמיואומרהריאלוביכורים.

במלקות .הקשה השיטה מקובצת )אות יח( ,דאפילו נימא דלא תיסגי ליה

וכתבו הר"ש ,והרמב"ם בפירוש המשניות )שם( ,דרבנן סברי דדוקא בשעת

במלקות,מכלמקוםמהקושיתהגמ'אמימראדלעילדמקללחבירולקי,הא

הבאהבעינןפרי,אבלבשעתהפרשהסגיאפילובבוסרופגין .ועודהקשה,

לא אמרו דסגי במלקות ,ובאמתאפשר דיש לו עוד עונש .ותירץ,דהכי קא

אלשונו "הוקבעה לביכורים" ,הא לכאורה לא שייך קביעות במידי שאינו

מקשינן דשמא לא סגי ליה במלקות ,ואף אחר שילקה לא קרינן ביה "כיון

טבל .ותירץ ,דאף דמהני "הפרשה" בעודו מחובר או בוסר ,מכל מקום

י
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החפצא דביכורים לא הוה אלא בתלוש ובגמר מלאכה .וכעין מה שיסד

הכרי בצפונו או בדרומו ,דכיון דציין מקום מהני ,כמבואר בתרומות )פ"ג

הגר"ח,דמפרישיןחלהבשעתנתינתמים,אףדהחפצאהמחוייבבחלהאינו

מ"ה(,וברמב"ם)פ"גמתרומותה"ח(.ועייןעודמשמרהלוי.

אלאמשעתגלגולדהוהעיסה.והביאדעתרבישמעוןבביכורים)פ"גמ"א(,

יד(גמ',מעשרותיהםמעשרכלכלהבחבירתהקראאתהשם.כתבהרמב"ם

דצריך לחזור ולקרות שם ביכורים משתלשן .וביאר ,דסבירא ליה דבעינן

)פ"ז ממעשר הי"ב( ,דבהאי גונא קרא שם וכבר קבע מעשרותיהן בהן,

קביעת החפצא דביכורים בשעת הפרשה .אמנם בהערות הגרי"ש אלישיב

ומוציאהמעשרותשלהם ואינויכוללהוציאעליהםמעשרותממקוםאחר.

כתב ,שהוא טעות סופר ויש למחקו ,וכן כתב רש"י בפירוש התורה )שמות

וכתב בחידושי הגרי"ז ,דמבואר מדבריו דלעולם אכתי צריך להפריש ,ולא

כבכח(,לאכתבאלא"כשתתמלאתבואתךלהתבשל".

חל אלא קריאת שם שמחיבו לעשר משם ולא ממקום אחר .וביאר ,דהיינו

ח(גמ' ,ודמעך אלו תרומה .פירש רש"י ד"ה זו תרומה ,ולפי שהיאמדמעת

לשיטתו)פ"גמתרומותה"ח(,גבימפרישבצפונואובדרומודצריךלהפריש

ועולה באחד ומאה מפיק לה קרא בלשון דימוע .והקשה בהגהות הגר"א

משם ,דהיינו דהוה תערובת תרומה .ולשיטתו מדוייק לשון מתניתין ,דגבי

)אות ג( ,דביכורים נמי מדמע עד אחד ומאה .וכתב בחידושי הגרי"ז ,דיש

מעשר של זו בזו תנן "ראשונה מעושרת" דהוה מעשר גמור ,אבל בגוונא

ליישב אליבא דרבי שמעון בביכורים )פ"ג מ"א( דאמר דהמפריש ביכורים

דמעשרותיהםמעשרכלכלהבחברתהלאתנןדמעושרות,אלאד"קראאת

במחובר חוזר וקורא להם שם בתלוש .ואמרינן בירושלמי דביכורים )פ"ג

השם".

ה"א(דלרבישמעוןאםלאקראשםבתלושאינומדמע.וביאר,דההפרשה

טו(גמ' ,קרא את השם .וכתב הרמב"ם )פ"ז ממעשר הי"ג( ,כיצד מעשרן

במחוברחלהאףלרבישמעוןלגביהלאודלאלאחרביכוריםלתרומה,ומה

מוציא מעשר שתיהן מאחת מהן ,או מעשר כל אחת מהן ממנה אם היו

שמפריש שוב בתלוש היינו כדי שיחול עליו דיני ביכורים ,ומעתה כיון

שוות ,ואם היתה אחת גדולה מחברתה מפריש מן הקטנה מעשר הגדולה

שאמרה תורה "מלאתך ודמעך לא תאחר" ,משכחת דאינה מדמעת כגון

ומןהגדולהמעשרהקטנה.והקשהבחידושיהגרי"ז ,דכיוןדמבוארברמב"ם

שהפרישבמחוברלרבישמעון.עודתירץ,דאףלרבנןאיןביכוריםמדמעעד

דאיןכונתהמפרישדוקאכלאחתמחברתה,אםכןלאצייןמקוםכלל,ואיך

שיראה פני הבית ,דהא איתא במכות )יט ,(.דמקצתן בחוץ שבחוץ הרי הן

חלקריאתשם,האכתבהרמב"םשםגביתרומתהכריבצפונואו בדרומו,

כחוליןלכלדבריהם.

דאםלאצייןמקום ,לאאמרכלום.עודהקשה,כיוןדבשוותיכוללהפריש

ט(תוס' ד"ה מלאתך ,בתוה"ד ,וה"ר משה מפונטיזא פירש דלכך קרי

שתיהמעשרותמאחת,אמאיבאחתגדולהואחתקטנהאיןיכול.ועייןשם.

לתרומהדמעלפישנוהגתבלח.כתבהרש"ש,דלפיזהמהשנאמרבעלמא

טז(גמ' ,מפני שהקדים מעשר שני שבה למעשר ראשון שבחבירתה .כתב

"מדומע",פירושושעושהאתהחוליןדמעדהיינותרומה.וכתב,דשובמצא

הרמב"םבפירושהמשניותדמאי)פ"אמ"ד(,דכשהקדיםמעשרשני,כשחוזר

כןבתוס'יו"טתרומות)פ"גמ"א(,בשםהרמב"ם.

ומפרישמעשרראשון,צריךלהפרישגםעלהמעשרשני.

י(תוס' ד"ה היו לפניו ,בתוה"ד ,ובדמאי מיירי מדלא קמפריש תרומה.

יז(רש"י ד"ה מפני שהקדים ,דמעיקרא מקמי דאמר של זו בזו וכו' .כתב

הקשה החק נתן ,אי בדמאי איירי ,איך אמר דלוקה הא דמאי דרבנן הוא.

הצאן קדשים ,דרש"י אתא לתרץ בלך דלא תיקשי דאם כן אין לדבר סוף,

ותירץ,דהכיקאמר,איהוהעניןזהבטבלודאיהיהלוקה.אבלהיפהעינים,

דכשהפרישמעשרותיומכריאחדואחרכךמכריהשני,נמצאמקדיםמעשר

והרש"ש ,הקשועודעלתוס',דבירושלמידמאי )פ"אה"ד(מבואר,דבדמאי

שני של כרי הראשון למעשר ראשון של כרי השני ,וכי צותה התורה

איןלחושלהקדמתמעשרשנילראשון,ואםכןעלכרחךדאייריהכאבטבל

להפריש כל מעשרותיו בכרי אחד ובפעם אחת ,ואהא כתב רש"י ,דשאני

ודאי .וכן הקשה השפת אמת .וכתב ,דנהי דפליגי בה רבי יוחנן וריש לקיש

הכא ,כיון דאמר של זו בזו נעשו שניהם ככרי אחד] .הלכך ,אף דמפריש

שם ,מכל מקום בדמאי לא שייך "לוקה" .עוד הקשה ,דבכל הפרק שם תני

אכרי ראשון שכבר הפריש עליו מעשר ראשון ,מכל מקום חשיב מקדים

"טבל" ,ובסיפא קאמר "היה דמאי" ,אם כן מוכח דטבל דקאמר לאו דמאי

מעשרשנילראשוןכיוןדהוהבכריאחד[.

הוא.



יא(בא"ד ,מדלא קמפריש תרומה .אבל הרא"ש בדמאי )פ"ז מ"ו אות יב(

דףדע"ב

פירש,דהאדלאאייריבתרומה,כיוןדדרךלהפרישהמידבשעתהגורן.וכן

יח(גמ' ,אפטורא קאי .כתב בהגהות הגר"א )אות א( ,אף על גב דיש בו

כתבותוס'בקידושין )כז,(.ד"המעשה)הנמשךמדףכו,(:אמילתאאחריתא.

מעשהדבדיבורואיתעבידמעשה.וכתבבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,דאף

ועייןעודברכתהזבח.

דהברייתא]לעיל )ג[(.סברהדהאדבדיבורואיתעבידמעשהלא משויליה

יב(גמ' ,של זו בזו הראשונה מעושרת והשניה אינה מעושרת .כתב הר"ש

לאו שיש בו מעשה ,דהא תני מימר ,מכל מקום סוגיין אזלא כרבי יוחנן

דמאי )פ"ז מ"ו( ,דבירושלמי מוקי לה כרבי מאיר דסבר לקמן )כה (:דתפוס

דאמרלאתתנימימר,וכןמוכחמהאדפריךלהלן"ומאישנאממירדלקי"

לשוןראשון,אבללרבייוסידסבר התםדאףבגמרדבריואדםנתפס,אםכן

וכו'.

הויכאילומעשרכלכלהבחברתהושתיהםמעושרות.וכתבבברכתהזבח,

יט(גמ' ,מקדים תרומה לביכורים נמי לילקי משום דבדיבורו איתעביד

דמהרמב"ם מוכחדלאפסקכהירושלמי,דהאפסק)פ"במתרומהה"ד(כרבי

מעשה .הקשה בשיטה מקובצת )אות א( ,דתרומה מהני אף במחשבה.

יוסי .ופסק נמי )פ"ז ממעשר הי"א( ,להאי דינא דשל זו בזו הראשונה

ותירץ,דמכלמקוםעלידימחשבהאיתעבידמעשה.וכתבבשיעוריהגרמ"ד

מעושרת והשניה לא .וביאר ,דהרמב"ם סבר דאתיא שפיר כרבי יוסי ,דלא

סאלאוויציק ,דכן מבואר ברמב"ם )פ"א מאיסורי מזבח ה"א( ,ובלחם משנה

אמר רבי יוסי בגמר דבריו אדם נתפס אלא בגונא ד"תמורת עולה תמורת

שם.אבלכתב,דבתוס'בבאמציעא )צ,(:ד"ה רבייוחנן משמע,דאיןלוקה

שלמים" ,דאין יכול לומר שתיהם כאחד ,דאי הוה אמר תמורת עולה

אלא היכא דבדיבורא איתעביד מעשה ,ולא סגי במחשבה דעבדה מעשה,

ושלמים הוה פלגא הכי ופלגא הכי כדאיתא בזבחים )ל ,(:אבל הכא דהוה

דתרתיבעינן,דיבור,ודעבידמעשה.

מצילומרשתיהםמעושרותזועלזו ,והוהחייל,ומדלאאמרכןעלכרחך

כ(גמ' ,שאני התם דלאו הניתק לעשה הוא .הקשה בשיעורי הגרמ"ד

רצונו לעשר זו אחר זו ,הלכך שניה אינה מעושרת .ועיין בצאן קדשים,

סאלאוויציק ,אםזההטעםדלאלקיאמקדיםתרומהלביכורים,מאישייטא

שתירץבאופןאחר.

לדינילאושאיןבומעשה.ואםבאלומרדאףניתקלעשהאיןלוקין,אםכן

יג(רש"יד"המעשרשלזובזו,בתוה"ד,וכדאמרינןגביחביתייןשאניעתיד

שיאמרלהדיאאתהכללדלאושניתקלעשהאיןלוקין,וכיהיכידאמרלאו

להפריש וכו' מיחל ושותה וכו' וכל שכן הכא וכו' .ביאר בחידושי הגרי"ז,

שאיןבומעשהלוקיןעליו.

דכיון דהוו בשני כלים ,בודאי אין לחוש ששותה התרומה .אבל הקשה,

כא(תוס' ד"ה וכל לאו הניתק לעשה ,ואם תאמר וכי תעלה על דעתיה

אמאי מדמה לה רש"י לדין חבית ,הא התם הוא חידוש דיש ברירה משום

דאביי וכו' .תירץ השפת אמת ,דאביי סבר דלא חשיב ניתק לעשה אלא

דתלה בעתיד להפריש ,אבל הכא אין צריך לזה ,אלא הוה כאומר תרומת

בעשה שלא היה קודם הלאו ,כגון נותר ,דכשנעשה נותר נולדה מצות

יא
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השריפה.אבלבמקדיםתרומהלביכורים,דמצוהדביכוריםהיתהכברקודם

ופריך ,דכי היכי דאמרינן דאם הלאו שוה בכל והעשה אינה שוה בכל,

שהקדים התרומה ,לא חשיב ניתק לעשה ,דסבר להוכיח כן מתמורה ,דאף

נתבטל העשה ללאו ולא עקרה ליה ,אף היכא דיכול לקיים העשה ,כגון

התםהעשהשתהאהראשונהקדושההיהגםקודםשהמיר.

מימר,הואהדיןאיפכאדאםהעשהשוהבכלוהלאואינושוה בכל,נתבטל

כב(בא"ד ,ואומר ר"י דפשיט ליה לאביי בשילוח הקן ונותר ואונס דסמיכי

הלאו נגד העשה ולא ילקו עליו ,אף במקום דלא הוה ניתק לעשה ,כיון

עשהדידהווכו'.הקשהבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,האבהמשךהדיבור

דכמאן דליתא דמי ,ומעתה פריך אמאי לוקה באונס .ועיין עוד בתפארת

כתבוגביגזל,דאףדלאסמיך,מכלמקוםחשיבניתקלעשהכיוןדאיאפשר

שאול.

לקייםעשהדהשבה ,אי לאעבראלאודלאתגזול,ואםכןאףבנותראמאי

כז(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת.וכתב הצאן קדשים ,דהלישנא אחרינא

הוצרכולומרמשוםדסמיך,האאיאפשרלקייםעשהדשריפהאםלאעבר

דרש"י ,דהלא תעשה ד"לא יוכל לשלחה" אינו בשוה בכל ,היינו כפירוש

אלאודלאתותירו.ותירץ,דבגזילההעשההויממשמעניןהלאו,ואףעלגב

רש"יבמכות)טו(.ד"האלאאמררבא,ד"כלימיו"קאיא"לאיוכללשלחה",

דלאסמיך,עלכרחךדהואתיקוןהלאו,אבלבנותרהיהאפשר לומרדאינו

ואםכןלאשוהבכהנים,דאםשלחואיןיכוליםלהחזיר.אבללפירושרש"י

תיקון הלאו ,דהא הלאו אינו מה שעשה הבשר לנותר ,אלא לא להותיר,

בפסחים )סד (.ד"ה נתקו לעשה ,בסוף הדיבור ,ד"כל ימיו" קאי א"לו תהיה

ואם כן אפשר דהעשה הוא דין חדש לשרוף קדשים שנתותרו ,ולכך כתבו

לאשה",אםכןהעשהאינושוהבכלוהלאושוהבכלושפירלקי.ולאשייך

תוס' דסמיך עשה דידהו ,והיא ראיה דהוה תיקון הלאו ואינו עשה בפני

הלישנא אחרינא .וכתב דלכך פירש רש"י ב' פירושים להנך ב' גירסאות,

עצמו.

ובכך נתיישבה קושיתהתוס'במכות )שם(ד"הכלימיו] .ובתוס'שםהביאו

כג(בא"ד ,מיהו מדמה מילתא למילתא .וצריך ביאור מה שייכות יש

פירוש רש"י דפסחים בשם רש"י בעשרה יוחסין ,ועיין שם בהגהות רז"ו

ביניהם.וביארהקהילותיעקב )סימןד(,דאפשרלבארבב'דרכים מה שאין

מבאסקוויץ[.

לוקין א"לאו הניתק לעשה" ,א .דהעשה אתי לנתק הלאו ממלקות ולומר

כח(תוס' ד"ה ורבי יעקב ,ואם תאמר הא איצטריך וכו' .ובשיטה מקובצת

דדינו שיקיים העשה .ב .כיון דיש בלאו עשה ,אינו דומה ל"לאו דחסימה"

)אות כז( תירץ ,דפשיטא דכל נותר בשריפה מ"ושרפת את הנותר באש"

דילפינן מיניה מלקות .וב' צדדים אלו נתבארו בגמ' במכות )טו ,(.בסוגיא

דכתיב בשמות )כט ,לד( גבי מילואים] .וכדאיתא בזבחים )צח ,(.דמקרא

ד"לאו שקדמו עשה" ]דהיינו שאפשר לקיים העשה קודם הלאו[ ,דלמאי

דמילואים דמותריהם בשריפה ,ילפינן לכל הקדשים בהיקשא דהוקשו כל

דסביראלןדאיןלוקיןעליואמרושםבגמ'"דלאדמיללאודחסימה",ולמאן

הקרבנותזהלזה,ולכאורהצריךעיוןמאיקשיאלתוס'דבעינןקראלשריפה

דאמרדלוקיןעליו,אמרו"דלאדמיללאוהניתקלעשה",דעשהלנתוקילאו

דנותרדפסח,האילפינןכלהקרבנותמהדדי,ואףפסחבכללכמבואר)שם

הוא דאתא .ובהא תלויות ב' הסברות שכתבו התוס' ,דאי סבירא לן דאין

ז).(:א.ב.[(.והתמורתתודהוהשפתאמתתירצוקושיתתוס',דנותרבשריפה

לוקיןעליומשוםדעשהלנתוקיללאואתא,ישלומרדהיינודוקאכשהעשה

מדכתיבבקרא "וכלחטאתוכו'בקודשבאשתשרף"דדרשינןמינהבפסחים

סמוךללאו ,דדרשינןהעשהדקאיעלעונשהלאו.וכןאםהעשהאינוקיום

)פב ,(:כל שבקודש בשריפה .ובהערה )פט( בשולי הדף מהגרי"מ בידרמן

מצוה בידים ,ליכא למימר שהוא תקנתו שיקיים העשה ויתכפר ,ועוד,

הקשה אתירוץ השיטה מקובצת ,הא האי קרא ד"ושרפת אתהנותר באש"

דהעשה בתמורה אינו מצוה אלא דין ,ולכך לוקה עליה .אבל אם הסברא

איירי במלואים דהוו קדשי קדשים אכתי פסח מנלן .אבל לתירוץ השפת

לפטורמשום"דלאדמיללאודחסימה",כלשישבועשהאיןלוקין,אפילו

אמתאתישפיר,עייןשםמהשפירש.וישלהעיר,דלפימהשפירשנודכוונת

אםאינוסמוך,ואפילואםאיןמקייםהעשהבידים].ולכאורהלדבריו הגמ'

השיטה מקובצת להיקש דזבחים )צח ,(.אם כן אין מקום להקשות דשמא

הכא דסברה דמקדים תרומה לביכורים הוי "לאו הניתקלעשה",הוא הדין

דוקאקדשיקדשים,דהאהיקשאהואואיןמשיביןעלההיקש).א.ב.[(.

דאיןלוקיןא"לאושקדמועשה",דתליאהאבהא,ועייןשיטהמקובצת)אות

כט(גמ',ואמרחזקיהוכןתנאדביחזקיהמאיטעמאאמרקראוהנותרממנו

ב'([.

וכו' .העיר השפת אמת ,דהתנא קאמר שאין דוחין את יום טוב ,ולטעמיה

כד(גמ' ,ולא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי .כתב הרמב"ם )פ"א מתמורה

דחזקיההוא"גזירתהכתוב",ואםכןאפילונפלבעצמועלהאשביוםטוב,

ה"א( ,דהא דלוקין אלאו דתמורה אף דניתק לעשה ,היינו משום שיש בה

לכאורה יצטרך להסירו עד בוקר שני .ותירץ ,דמסתברא לחכמים דטעם

עשהושנילאוין,ועוד,שאיןלאושבהשווהלעשה,שהציבורוהשותפיןאין

הכתוב משום דחיית יום טוב] .ואף דקיימא לן דלא דרשינן טעמא דקרא,

עושין תמורה אם המירו .וכתב המהר"י קורקוס ,דלדעת הרמב"ם ,קושית

מכלמקוםהכאמילתאדתמיההיאאמאיאמרהתורהלדחותולבוקרשני,

הגמ' ממימר ,משום דבמימר הלאו אינו שוה לעשה ,דהעשה אינו קיים

ובהאי גונא כתב המרדכי בבבא קמא )רמז קלח( ,דרשינן טעמא דקרא,

בציבור,וכןבמקדיםתרומהלביכוריםהעשההוארקבתרומהומעשרולא

)א.ב.[(.

בביכוריםותרומה.והגרע"א )עלהרמב"םשם(הקשהמנותרבפסח,שאשה

ל(גמ' ,רבא אמר לא מהני מידי .בחידושי הגרי"ז חקר בדין "אי עביד לא

אסורה בלאו ,ואינה מצווה בעשה ,ואפילו הכי נקרא לאו הניתק לעשה,

מהני" ,אם הוא משום דכשנאמר "לא תעביד" הכוונה שגם לא יחול ,או

אלאהוכיחכדבריהתומים)סימןצזסק"ז(,דהאיכללאשכתבהרמב"םאינו

שהוא דין בפני עצמו ,שאי אפשר לעשות חלות נגד רצון התורה .וכתב,

אלאבתמורהדאינומקייםהעשהבידים,אבלאםמקייםהעשהבידיםאין

דמשמעות הסוגיא כצד א' .אבל מקושית התוס' ד"ה רבא ,דבצורם אוזן

צריךשהעשהינתקאתכלהלאו.

בכור נימא אי עביד לא מהני לא משמע כן ,דהרי ההיתר דבכור בעל מום

כה(רש"י ד"ה שאני כהנים דטעמא אחרינא ,בתוה"ד ,לישנא אחרינא וכו'

אינו שייך לאיסור מטיל מום בקרבן ,דהאיסור הוא לפוסלו ממזבח ,ואי

משום דהוי מימר לאו ששוה בכל וכו' .ביאר העולת שלמה ,דכונתו כמו

אפשרלומרדבכךכיונההתורה לומרשלאיהאהיתרבבכורבעלמום.וכן

שפירש רבינו גרשום ,דלאו דממיר שוה בכל ,והעשה אינה שוהבכל ,דאין

עייןבשו"תהגרע"א )קמאקכט ,ותנינאקמח( שכתב",דאיעביד לאמהני"

הציבורוהשותפיםעושיןתמורה,ולכךלאחשיבלאוהניתקלעשה.

אינו אלא בדבר פרטי כגון תמורה ,פדיון בכור וחרמים ,דיש לפרש דכונת

כו(בא"ד ,ופריך והרי אונס וכו' דהשתא לא הוי לאו דידיה וכו' .כתב

הקראלומרדלאמהני,אבלבמקוםשנאמראיסורכללישאיאפשרלפרש

בהגהות הגר"א )אות ג'( ,לא ידעתי להולמו  .ובעולת שלמה כתב ,דמתוך

כן,כגוןבשבתשנאמרבה"לאתעשהכלמלאכה"דאיאפשרלפרשדהיינו

פירושרבינוגרשוםישללמודכונתרש"י ,דסביראליהדהעשהד"לותהיה

שלאיהאלוכחלעשותמלאכה ,דודאיאםיטעכרםיהאנטוע,לאאמרינן

לאשה" קאי אף קודם גירושין ,כמבואר במכות )טו ,(.והלאו ד"לא יוכל

שלאיחול המעשה,כיוןדאיןכן פשוטושלמקרא ,ומשוםהכיהקונהקנין

לשלחהכלימיו"אינושוהבכל ,כדמסיק)שם(דכלימיובעמודוהחזרקאי,

בשבת ושוחט בשבת מהני .אבל כתב ,דמתוס' לקמן )ו ,(.ד"ה והשתא,

דהיינו דלא ישלחנה שילוח לכל ימיו אלא יחזירנה ,ואינו שייך בכהן ,ואף

דהקשו דהנשבע שלא לגרשאתאשתו לא יהני לרבא ,מבואר דלא סבירא

דעיקרהלאושייךאףבכהן,מכלמקוםאיןכלהלאושוהבכלאלאחלקו,

להו כן ,דהא הלאו ד"לא יחל" בודאי כוחו יפה לעבור עליו בכמה ענינים,

יב
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כגון נשבע שלא יאכל ואכל .אלא על כרחך דסבירא להו דלא מהני משום

ב(גמ' ,תיובתא דרבא אמר לך רבא שאני התם דאמר קרא כל ימיו .עיין

דאיאפשרלפעולחלותבמהשאמרהתורהלאתעביד.

ברש"י ד"ה לא יוכל לשלחה .וכתב בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דמשמע

לא(תוס'ד"הרבאאמרלאמהנימידי,קשהאםכןשוחטפסחעלהחמץ

מפירושו דכל זמן שיכול להחזירה אין כאן לאו כלל ,ולכך אינו לוקה.

לפסול.הקשהבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק ,איזהפסוליהיה,וכידין"לא

והקשה,אםכן ,מאיפריךהשתא"ולאבייאילאו"וכו',האישלומרדקרא

מהני" משוי פסול ,הא לכאורה אינו אלא דין דלא מהני .ותירץ ,דכיון

אתילמימרדליכא לאו.וכתב,דעלכרחךצריךלומרדאףלרבאאיכאלאו,

דאמרהתורה"לאתשחטעלחמץדםזבחי",אםכןכשעברלאאהניליה

והילפותא אינה אלא לגבי הא דליכא מלקות ,ולכך מקשינן לאביי דסבירא

להוי "שחיטת קדשים" אלא הוה שחיטה גרידא .ועיין מה שכתב בברכת

ליהדממילאאינולוקהמשוםדלאמהני,אמאיבעיקראד"כלימיו".

הזבחומהשהעירעליוהצאןקדשים.

ג(גמ' ,ולאביי אי לאו דאמר רחמנא כל ימיו וכו' קא משמע לן .עיין רש"י

לב(בא"ד,שוחטחמץעלהפסחלפסולוכו'.אמנםהתוס'בפסחים)סג(.ד"ה

ד"הקאמשמעלן.וכתבבחידושיהגרי"ז,דמשמעמפירושו,דאליבאדאמת

השוחט פסח כתבו בשם ריב"א ,דהפסח כשר ,דהא לא שנה עליו הכתוב

ישנפקאמינהביןאביילרבא,דלרבאהאדאינולוקההואמשוםד"לאיוכל

לעכב ,עיין שם .והקשה העולת שלמה )הכא( ,מאי מקשו הכא ,הא ודאי

לשלחה" אינו לאו ,אלא קום עשה .ולאביי לא לקי משום דאי עביד לא

דבעינןבקדשיםשנהעליולעכב,והביאשכןכתבבשערהמלך )פ"אמקרבן

מהני,אבלבאמתהוילאוועוברעליו].אמנםעיין בהגהותהגר"א)אותט(

פסחה"א(,דאבייורבאלאפליגילעניןקדשים,ועייןבדבריושהאריך.

שהגיהברש"י,ולפיהגהתולכאורהדבריהגרי"זמוכרחים[.

לג(בא"ד ,ויש לומר דבירושלמי יש קרא להכשיר .כתב בחידושי הגרי"ז,

ד(רש"י ד"ה איסורא עבד לה שגירשה אבל מלקא לא לקי וכו' .כתב

דאף לאביי בעינן להאי קרא ,דספיקא דהירושלמי אם בקרא ד"לא תשחט"

בהגהות הגר"א ,דתיבת "לא" יש למוחקו .וביאר בשיעורי הגרמ"ד

נאמר פסול ,או לא נאמר אלא איסור ,ואף לאביי דאי עביד מהני שייך

סאלאוויציק,דהגר"אלשיטתולעיל)אותה'(ברש"יד"ה האנמי,דגרסשם

להסתפקשיהאפסול],דמדיןאיעבידמהנילאמוכחאלאדהשחיטה חלה,

דחייבלהחזירה,והיינודסביראליהדכדי למחשביהדלאאהניצריךשיהא

אבלליאמוכחשהקרבןכשר[.ואףאיהוהאמינאדלאבייפסול,מכלמקום

חיובלהחזירה,ולאסגיבמהשיכוללהחזירה,ולכןאףהכאבסלקאדעתא

היה חייב על שחיטתו ,דכיון דהפסול נלמד מקרא ,חשיב פסולו בקודש,

דאי בעי מהדר ואי בעי לא מהדר סובר הגר"א דילקה ,כיון דחשיב דאהני

ודוקאלרבאדהפסולהואמשוםדלאמהני,צריךלומרדחייבמשוםדעבר

דהא אין חייב להחזירה] .ועיין בחידושי הגרי"ז שכתב ,דודאי כונת רש"י

אמימראדרחמנא,דכיוןדהפסוללאנלמדמקרא,חשיבכאיןפסולובקודש.

כהגהתהגר"א)באותה'(,וכןהואבהגהותהב"ח)באותה'(,ואיןצדאחר[.

לד(בא"ד ,וקשה צרם אוזן בכור ליתסר וכו' .הקשה בשיעורי הגרמ"ד

ה(גמ',לישנאאחרינאמיתביאונסשגירשאםישראלוכו'תיובתאדאביי.

סאלאוויציק ,וכי דין "לא מהני" משוי איסור ,ואדרבה הוה ליה למימר

עייןרש"יד"הלישנאאחרינא.והקשההצאןקדשים,כיוןדלרבאלאפרכינן,

דהמום לא מהני וצריך מום אחר לפוסלו .ועיין בשיטה מקובצת )אות יז(,

והיינו משום דידעינן דכל ימיו בעמוד והחזר קאי ,ולכך אין להלקותו אהא

שהקשה לרבא ,חורש בשור וחמור ליתסר .והעיר בשיעורי הגרמ"ד

דעבראמימראדרחמנא,מאיפריךלאביימהאדצריךלהחזירדמוכחדלא

סאלאוויציק ,דדין "לא מהני" אינו עושה איסורים .וכתב ,דאולי כונתו

מהני ,הא הכא כתיב "כל ימיו" ולכך צריך להחזירה ,וכדמשנינן .ותירץ,

שיאסרמהשנזרע.

דפריךדנילףמאונסלומרבכלמקוםדאיעבידלאמהני,ומשנידהיכאדגלי

לה(בא"ד ,ופשיטא לן דאינו אסור אלא מטעם קנס .כתב בברכת הזבח,

גלי .ובשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק כתב ,דהקושיא לאביי היא מנלן דהכא

דהיינו דלא כרש"י בפירוש התורה )דברים יד ג( ,אקרא ד"לא תאכל כל

לאמהני.

תועבה" ,דכתב ,כגון צורם אוזןהבכור ,וכן בשר וחלב .ודכדברי תוס' ודאי

ו(רש"י ד"ה ורבא אמר לך ,בתוה"ד ,והדר ניהדר לה שיהא מחזירה לאחר

מוכח בבכורות )לד (:דאמרינן ,לדידיה דעבד איסורא קנסו רבנן לבריה לא

שילקה.העירבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,אמאידוקאלאחרשילקה,הא

קנסו .וכן כתב הרמב"ם )פ"ב מבכורות ה"ז( .ובחידושי הגרי"ז הקשה,

לכאורהאיןשייכתההחזרהלמלקות.

דהרמב"ם )פי"חמפסוליהמוקדשיןה"ה(כתב,דהאוכלקדשיםשהוטלבהם

ז(רש"יד"הגרועלא ,מןהגרועכגוןמןהרעעלהיפהוכו'.ביארבחידושי

מום ,לוקה משום "לא תאכל כל תועבה" .ומקורו בספרי )ראה יד ג( ,ושם

הגרי"ז ,דמה שכתב רש"י "כגון" ,אתא למימר ,דאין האיסור לתרום מן

איתא להאי לאו נמי אצורם בכור .ועיין שם שהאריך .ובברכת הזבח כתב,

הגרוע ,אלא שהוא דין לתרום מן היפה שבו ,וממילא האיסור אינו אלא

דהספרי אינו אלא אסמכתא כדמוכח בסוגיות הש"ס .ובצאן קדשים תמה

כשתורםמןהרעעלהיפה ,ו"כגון" היינושהוא עצם הדין ,ולאמשוםדכיון

עליו ,דהא בסוגיא דבכורות איירי לרבי אליעזר דאמר בצורם הבכור דלא

דאיןלוהויבגדראנוסדאינומחוייבלקנות,וכשהכלגרועלאחשיבמפריש

ישחט עולמית ,דודאי הווי קנס ,ואמרינן דלא קנסו בנו ,אבל הדין דאסור

מן הרע .ולפי זה ביאר ,דהיינו הא דפריך "אם אינו קדוש נשיאות חטא

לשחוט על אותו מום עצמו הוא ודאי מעיקר הדין ,ואף רבנן )שם( מודו,

למה" ,דכיון דלא מהני והוא יחזור ויתרום ,אם כן מה חטא .והביא ,דכן

והואמדרשאדספרי,ולאמטעםקנס.

פירשהרשב"םבבבאבתרא )פד(:ד"הנשיאתחטא ,נשיאתחטאלמה,הא

לו(בא"ד ,דישלומרדדוקאבשרבחלבוכו'הואילואפילונפלממילאוכו'.

לאעבדולאמידיויחזורויתרוםמןהיפה.וכןברשב"ם)שם(ד"הלאתשאו.

הקשה בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דבחולין )קטז ,(.בעינן לומר דמעשה

ובשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ביאר ,דרש"י אתא לאשמועינן דלא נטעה

שבת וחרישת כלאים ליתסרו מ"לא תאכל כל תועבה" אף דלא נאסרו

לפרש "מכל חלבו אין גירועין לא" ,דמן הגרוע אין כלל חיוב דתרומות

ממילאאלאכשעשהמעשה.

ומעשרות,וכתברש"י,דהיינו רקדיןלאלהפרישמןהגרוע ,אבללאלפטור

לז(בא"ד,אבלצרםאוזןדממילאמותראינובבלתאכלאפילונעשהבידים.

הגרוע.וכתב,דלפיזהאפשרדאיןצריךלהגהתהגר"א)אותיג(,עייןשם.

ובתוס' חולין )קטו (.ד"ה כל ,הקשו ,אמאי לא נימא בצורם "לא תאכל כל

ח(גמ' ,אין תורמין מן הרעה על היפה ואם תרם תרומתו תרומה .כתב

תועבה" ,אפילו בצרם עובד כוכבים .ותירצו ,דמהא דשרי רחמנא קדשים

הרמב"ן )שכחתהעשיןעשהט(,שנצטוינובהפרישנותרומהשנפרישאותה

שהוממוכצביואיל,מוכחשאינותועבה.

מן היפה או מן השוה ,ולא מן הרע על היפה .וכתב ,דזה דבר ברור שהיא



מצוהבפניעצמה,ואינהנמניתעםהפרשתהתרומה,שהריתורםמןהרע

דףהע"א

עלהיפהתרומתותרומה,וכברקיים"ראשיתדגנךתירושךויצהרךתתןלו"

א(תוס' ד"ה מיתיבי אונס שגירש ,בתוה"ד ,וכהן נמי אמאי לוקה ואינו

וסיים,שהואדברברורלאיעלםמכלמתבונן.והקשהבחידושיהגרי"ז,מאי

מחזירהוהלןלמימרדלאחלהגטכלל.תירץהשפתאמת,דכיוןדאףאילא

ראיה ,הא אפשר דאף שהוא חלק ממצות תרומה אינו מעכב ,ומכל מקום

יהניהגטלאיתקןאתהאיסור,דעיקררצוןהתורההיהשתהיהלולאשה

לא השלים המצוה בכל חלקיה .ותירץ ,דכל הדין להפריש מן היפה אינו

בביתו,ליתןלהשארכסותועונה,הלכךלאשייךכאןלומר"דלאמהני".

אלא כדי שיגיע לכהן מתנה יפה ,שהרי כשאין במקומו כהן מפריש מן
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המתקיים,וכןבזמןהזהדאיןנותןלכהןמפרישמןהרעה,ומעתההרמב"ם

מכלמקוםלאהפרישההפרשהשציותהתורה].והוויכמוהמפרישבשרעל

דסבר דמצות הפרשה ונתינה אחת היא ,כמבואר )בשורש יב( ,סבר נמי

פירותדלאיחול[.וכתב,דמצינומשמעותבמעשרשני)פ"המי"א(,דהואדין

דהמצוהלהפרישמןהיפההוהחלקממצותההפרשה.אבלהרמב"ןדסבר

איסור להפריש ,דתנן התם גבי וידוי מעשרות ,דמתודה שלא הפריש ממין

)שם(דהווב'מצוות,אםכן,כיוןדהדיןלהפרישמןהיפההואדיןבנתינה

על שאינו מינו ,ומשמע שאם הפריש אין יכול להתוודות אף דלא חלה

ולא בהפרשה ,על כרחך שאינו חלק ממצות ההפרשה .והוא מה שהוכיח

ההפרשהכלל.ועייןשם.

הרמב"ן מסוגיין ,דמהא דתרומתו תרומה ונתקן הכרי מוכח ,דאינו דין

טו(גמ' ,והרי חרמים דאמר רחמנא לא ימכר ולא יגאל וכו' תיובתא דאביי

בהפרשהאלאבנתינה.ועייןשם.ובשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק הוסיףעוד

וכו' .כתב בחידושי הגרי"ז ,דיש להסתפק בהא דאין נפדין ,אם הוא דין

בשם הגרי"ז ,דהא דלרמב"ן לא אמרינן דהמצוה ליתן מן היפה הוה חלק

בקדושהדלאשייךבהפדיון,אודהואחלותדיןמיוחדמקראד"לאיגאל".

ממצותנתינה,היינוכיוןדעבידלהבהפרשה.

וכתב,דישלהוכיחדאינודיןבקדושהעצמה,מהאדהמחריםאתהקדשים

ט(גמ',אםאינוקדושנשיאותחטאלמה.הקשוהתוס'בבאמציעא)נו(.ד"ה

פודין אותן ומקריבין .ולפיזה ביאר ,דהיינו הא דמקשינן הכא לאביי ,דכיון

נשיאותחטא ,דלמאנשיאותחטאהוהמשוםדאוכלובלאהפרשהאחרת.

דהוא דין מיוחד דאינו נפדה ,אם כן אם איתא דאי עביד מהני ,הוה לן

ותירצו ,דמשמע קרא דההפרשה גרידא מהרע על היפה הוי נשיאות חטא.

למימר דכשעבר ופדה יחול הפדיון] .אבל אם היה הפירוש דהוא דין

והשפתאמתכתב,דלפידבריהתוס'הכאבד"האםאינו,דעיקרקושיתהגמ'

בקדושהשאיןלהפדיון,לאהוהקושיאלאביי,כיוןדאףאיעבידמהני,מכל

למהלילמכתב"ולאתשאועליוחטא"דפשיטאדחטאהוא,אתישפיר,כיון

מקוםהכאהוהמיןקדושהשאיןיכולהלפדות[.

דהא נמי פשיטא דאם אינו חוזר ותורם דהוי חטא ,דהרי אוכל טבל למאן



דאמרדלאמהני].ואפשר,שלכךכווןהמצייןבגליוןהגמ')בבאמציעאשם(,

דףהע"ב

שכתבלעייןבתוס'קידושין)מו(:ד"האםאינו,שכתבוכדבריהםבסוגיין[.

טז(תוס' ד"ה ולרבא האי הוא ,בתוה"ד ,ולא איצטריך ההוא דחכמים וכו'.

י(תוס'ד"האםאינוקדוש,ואםתאמרנימאדנשיאותחטאהוימשוםדעבר

ביארו הברכת הזבח ,והצאן קדשים ,דכונתם לתרץ דמעתה אף לאביי על

אמימרא דרחמנא .ותירצו בתוס' ישנים ביבמות )פט ,(:ד"ה ואם אינו ,דאי

כרחךד"הוא"דחרמיםאתאלמעוטיבכורדנמכר.

משום הא,לאהוהקריליה"נשיאותחטא" דמשמעשהאיסורעליולעולם,

יז(גמ',דתניאבבכורנאמרלאתפדה .כתבבחידושיהגרי"ז,דלכאורהאינו

ואינימאדלאקדושאםכןצריךלחזורולתרום,כימה שתרםמתחלהאין

עובר כלל בלא תעשה מאחר שלא הועילו מעשיו .ואכן הרמב"ם )פ"ג

קדושכלל.ובחידושיהגרי"ז תירץבשםהגר"ח ,דבתורםמןהרעהעלהיפה

מתמורה ה"ב( כתב ,דבכור בהמה אינו נפדה ,ולא הזכירשעובר בלאו .אף

אין איסור במעשה ההפרשה ,אלא מה שאינו תורם מן היפה ,ולכך פריך

על גב דבמנין המצות )מצוה קח( ,חשיב ליה ללא תעשה] .אמנם התוס'

לרבא דלא אהני הפרשתו ,ואכתי יכול להפריש מן היפה ,אם כן לא עבר

לקמן )ו(.ד"הוהשתא,כתבולהדיאדלרבאלקיאפדייתבכוראומעשראו

אמימראדרחמנא.

חרמיםכיוןדעבראמימראדרחמנא).א.ב.[(.

יא(בא"ד ,שם .העיר בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דקושיית תוס' קיימא

יח(גמ' ,שם .העיר בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דרש"י בסוגיין פירש

אףלאביי,דאףלאביידהאדאיעבידלאמהניאינואלאלעניןמלקות,מכל

בשלשה אנפין הא דאין פדיון לבכור .דבד"ה בבכור ,כתב ,לענין גיזה

מקוםעבראמימראדרחמנא,וכמושנתבארלעילאותב,ואםכןאףלאביי

ועבודה .ובד"ה הכי גרסינן משמע ,דהוא לענין להיות נשקל בליטרא וכו'.

קשה מה שאמרו "אם אינו קדוש נשיאות חטא למה" ,דנימא משום דעבר

ובד"הישלהןפירש,שאינותופסבקדושה.

אמימראדרחמנא.

יט(גמ' ,והרי תמורה דאמר רחמנא לא יחליפנו וכו' אלמא מהני תיובתא

יב(בא"ד,ואומררבינושמשוןמשאנץוכו'.כתבבחידושיהגרע"אקידושין

דרבא .חקר הקהילות יעקב )סימן ב( ,מה עיקר הקפדת התורה באיסור

)מו,(:דישלבארתירוץהתוס',דמייתורילפינןדישכאןנשיאותחטאחמור,

תמורה,האםמהשרוצהלעקורקדושתהראשון,אודאףחלותהקדושהעל

דהיינוחטאדאהנומעשיו,דאילומשוםדעבראמימראדרחמנאבלאשפעל

השני בכלל האיסור .והכיח מקושיית הגמ' לרבא ,דאי נימא דהאיסור על

מעשהנגדהרחמנא,איןהעבירהחמורהכלכךכמובעשהמעשה.ובתוס'

עקירתהקדושהמהראשוןבלבד,ועלחלות הקדושהעלהשניאיסור,מאי

קידושין )מו (:ד"ה אם ביארו ,דמהייתור ילפינן דאיכא שתי חטאות ,חטא

קשיא לרבא ,הא באמת לא אהנו מעשיו ,דהרי הראשון נשאר בקדושתו.

אחדדעברעלמימראדרחמנא,וחטאשניעלתרומתודהויאתרומה,וביאר

וכתב,דישלדחות ,דכיוןדהאדחלה הקדושהעלהשניאתי עלידידיבורו

בחידושי הגרע"א )שם( ,דילפינן דיש חטא נוסף במה שחלה התרומה כיון

שרצה להמיר הקדוש ,ואסרה תורה משום שרוצה לעקור קדושת הראשון,

שצריךלישאלעליהולבטלהפרשתו,וחזינןדאהנומעשיו,דאי לאו הכי לא

ואםאיתאדאיעבידלאמהני,לאהיתההקדושהצריכהלחולעלהשני.

שייך ללמוד דחוטא במה שאינונשאל דהא אינו יכול לישאלאם לא חלה

כ(גמ',ורבאהתםמזהבפניעצמוומזהבפניעצמו.הקשוהתוס'ישניםיומא

התרומה,וגרעמאכלהכולהשנשאליןעליה.

)נח(:ד"האפילותימא,דהאדוקאבמערביןלקרנותפליגיתנאי,אבלבשבע

יג(גמ',ולאבייאילאודאמררחמנאולאתשאועליוחטאוכו'ואילאעביד

הזאותאחרונותשעושהעלטהרושלמזבחמודוכוליעלמאדמערבין,ואם

חוטא לא מיקרי .כתב בחידושי הגרי"ז ,דבפשוטו יש לפרש דההוה אמינא

כן נילף מהני הזאות דאין עולין מבטלין זה את זה .ותירצו בשם ריב"א,

הוא דיש מצוה לתרום מן המובחר ,וכדמצינו בקרבנות דצריך ליחד מן

דבהניהזאותלאכתיבבקרא"ומדםהשעיר"],דהיינו,דאפשרדבאמתבטל

היפה.אבלרש"י כתבבד"החוטאלאמיקרי ,דליכאאלאאיסוראבעלמא.

דם השעיר ,ומכל מקום יש דין לערב ממנו בדם הפר[ וסיים ,דעדיין צריך

ומבואר ,דאף להוה אמינא דאיכא איסורא בעלמא ,וקא משמע לן דחוטא

עיוןמנאלןדמערביןלטהרושלמזבח.ולתירוץהתוס'ישניםנמצא,דעיקר

נמי מיקרי .והקשה ,מאי נפקא מיניה בין "איסורא בעלמא" ובין "חוטא".

הראיה מהא דמערבין לקרנות דאין עולין מבטלין זה את זה ,אינה מהא

ותירץ ,וביתר ביאור בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דאי הוה "איסורא

דזורקיןאתהדם,דהאהכיאמררחמנא,אלאמהאדקריליה"דםהפרודם

בעלמא" ,אם כן אחר שהפריש אין שום חסרון בעצם התרומה ,אבל אם

השעיר",וכןכתבבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציקבשםהגרי"ז.עודכתב,דאף

חוטא מיקרי ,יש חסרון בעצם התרומה ,והויא תרומה בדיעבד ,ועיין שם

רש"י שכתב בד"ה מדם הפר ,ד"מהניא זריקתו" ,אין כונתו דהראיה

שהביאדוגמאלדבר.

מהזריקה,אלאכיוןדקאמררחמנא"מדםהשעיר",אםכןצריךלזרוקמדם

יד(גמ',והריממיןעלשאינומינווכו'ואםתרםאיןתרומתותרומהאלמא

שעיר.ועייןבאותהבאה.

לאמהניתיובתא דאביי .הקשהבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק ,מאיקושיא

כא(גמ' ,שם .ביאר בחידושי הגרי"ז,דהא דאין מערבין לקרנות אף דלכולי

לאביי ,הא אין איסור להפריש משאינו מינו ,אלא הוי דין בהפרשה שצריך

עלמאאיןעוליןמבטליןזהאתזה,משוםדיחסרבמניןההזאות,וגםהסדר

להפרישממינו,ואםכןמהשייךל"איעבידמהני",האאפילואיעבידמהני,

מעכב,דמקודםפרואחרכךשעיר.וכתב,דהיינודוקאבקרנותשנאמרבהם
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"מדםהפרומדםהשעיר",ודרשינןמינהדמזהבפניעצמוומזהבפניעצמו,

ג(גמ' ,והרי משכון וכו' אמר לך רבא שאני התם דאמר קרא השב תשיב.

והרימניןההזאותמז',אבלעלטהרושלמזבחדלאכתיב"מדםהפרומדם

כתב הרמב"ם )פ"ג ממלוה ה"ב(,דהחובל כלי אוכל נפש מחזיר בעל כרחו,

השעיר",וליכאדינאדמזהבפניעצמוומזהבפניעצמו,מניןההזאותלעולם

ואם אבד המשכון או נשרף קודם שיחזיר לוקה .ובכסף משנה )שם ה"א(,

מז',אםכןבאמתלאתליאאלאאםעוליןמבטליןזהאתזה,כיוןדאיןדין

הביאבשםהריב"ש)סימןתפח( ,דהרמב"םפסקכרבאדאיעבידלאמהני,

מנין ודין סדר על הנך ז' הזאות אחרונות דאינם אלא כחוזר על הקודמות.

ולפיכךלאקנההמשכון,ורקבמשכנושלאברשותנתרבהמקראדאיעביד

ומעתה כיון דלכולי עלמא עולין מבטלין זה את זה ,אם כן שפיר מערבין

מהני,וחייבלהחזיררקביוםובלילה.ובשו"תהגרע"א )מהדוראקמאסימן

לטהרושלמזבח.

קכט( ,הביא דהרמב"ם פעמים כתב כאביי ופעמים כרבא ,והעלה לתרץ

כב(רש"יד"הלכדאמרליהרבפפא,בתוה"ד,ונמצאשהפסידלוילכהןתרי

דהרמב"םנספקאםהלכהכאבייאוכרבא,ולפיזהביארכלפסקיהרמב"ם

ממאהוכו'.העיר בשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,האמןהתורהחיטהאחת

בענין.ועייןעודאותט.

פוטרת את הכרי ,ואם כן לא הפסיד לו מידי ,ואדרבה מן התורה נמצא

ד(תוס'ד"השאניהתם,בתוה"ד ,וישלומרדמיירי שלאנתכויןההואגברא

דהכהןירויח,דכיוןשנטלהלוימעשרראשוןקודםשהפרישותרומהגדולה,

לעבור.ביארהשיטהמקובצת)בהשמטותאותכח(,דהואמשוםשאםהיה

יהאלכהןיותרתרומתמעשר.

יודעשאסור,לאהיהחובלוהוהליהזכיהבטעות.

כג(תוס' ד"ה שאני התם ,בתוה"ד ,דע"כ לאו ממזרות ותפיסת קידושין

ה(תוס'ד"הוהשתא,בתוה"ד,אדםשנשבעשלאלגרשאםאשתוואחרכך

תלוייןזהבזהשהריוכו'.הקשההצאןקדשים,דלמאלרבייהושעדוקאאינן

עבר וגירשה וכו' ,ולרבא לא מהני גירושין וכו' .כתב הרמ"א )חושן משפט

תלויין זה בזה ,אבללרבי שמעון התימני ולרבי עקיבא ביבמות )מט ,(:ודאי

סימן רח סעיף א( ,דאם אדם נשבע או נדר שלא למכור ועבר ומכר ,המכר

תליא זה בזה ,דליכא מידי דלאתפסו בה קידושין והולד כשר .והביא ,דכן

קיים .והסמ"ע )שם סק"ג( הביאמדברי תוס' דידן דאם בדההאיסור מליבו

כתבותוס'בהדיאבכתובות)כט(:ד"החילולין.ושםכתבו,דסוגיאדהכאלא

לאאמרינןאיעבידלאמהני.והביאדבהגהותמרדכי )שבועותסימןתשפד(

אתיאכרבימאיר,והניחבצריךעיון.

פסק ,דמי שנשבע שלא ימכור ומכר אין במעשיו כלום .והקשה הסמ"ע,

כד(בא"ד ,דאם אינו ענין לממזרות תנהו לענין וכו' .ביאר הצאן קדשים,

דמתוס'מבוארדהוהמכר.ותירץ,דהמרדכילמד,דאיןכונתתוס'לחלקבין

דאינועניןלממזרותדהאמ"לאיחל"לבדשמעינןדחילוליםהואעושהולא

האיסורים ,אלא דמתרצי אמאי לא מייתי הגמ' האי נפקא מיניה ,דהוא

ממזרות.

משום דלישנא דרבא הוא "כל מילתא דאמר רחמנא" ,ומשמע דאיירי

כה(בא"ד ,וכן משמע דמיתורא דרש מדאמר ולאביי וכו' .עיין בהגהות

באיסור שכתוב בתורה .ועוד ,שיש להסתפק מה יאמר רבא באיסור שבדה

הגר"א )אותג(,דפירשדנחלקורש"יותוס'בפירושדבריהגמ' "ולאביינימא

מליבו .אבל אחר שאמרו בכתובות )פא ,(:דגם באיסור דרבנן אי עביד לא

קרא לא יחל" .דלרש"י ד"ה ואביי ,הוא מדברי אביי .ולתוס' ,הכל מדברי

מהני ,סבירא ליה להגהות מרדכי דלא גרע איסור שבדה והוא איסור

המקשן ,וכן הסיקו בברכת הזבח והצאן קדשים דהוא הפירוש הנכון .וכן

דאורייתא,מאיסורהקדוםוהואדרבנן.ולכךכתבהסמ"ע,דהלכהכהמרדכי

כתב החק נתן .והוסיף ,דלרש"י אדרבה הראיה איפכא ,דדרשאדרבא הוא

ודלאכהרמ"א.

מגופיהדקראולאמ"למד"יתרא.

ו(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת .וכתב הט"ז )חו"מ סימן רכח סעיף א(,

כו(גמ' ,מאי לא יחלל אחד לו ואחד לה .פירש רש"י ד"ה מאי לא יחלל,

דלמסקנתהסמ"ע ,קשיאהאדכתבהשלחןערוך )סימןקצהסעיףיאוסימן

דאחדלה,היינושהיאעצמהמתחללתונעשיתזונה,ואסורהבתרומהדבי

רלה סעיף כח( ,דהקונה קנין בשבת ,המקח קיים ,ולא אמרינן אי עביד לא

נשאאםבתכהןהיא.והקשהבחידושיהגרי"ז,אמאיפירשדוקא"תרומה

מהני.ותירץ,דלאאמרינןאיעבידלאמהניאלאהיכא דהאיסורהואעצם

דבי נשא" ,הא אסורה נמי לאכול בתורת קנין כספו ,שאיסורה הוא משום

המעשה ,אבל במוכר בשבת שהאיסור אינו עצם המכירה אלא מה שמכר

חללהודומהלזרה,כמבוארלעניןפדיוןהבןבבכורות )מז,(.ולעניןבתכהן

בשבת אהני מעשיו ,וכן בנשבע שלא למכור ,אין האיסור בעצם המכירה

בשריפהבסנהדרין)נא,(.ועייןשהאריך.

אלאמצדהשבועה,ולכךאהנימעשיו.וכןהמוכרעלידיאיסורריבית,אין



האיסור בעיקר המכירה רק בתוספת הדמים ,ולפיכך המכירה חלה .אבל

דףוע"א

הש"ך )סק"ב( כתב ,דהא דחלה המכירה בשבת ומוכר בריבית ,משום

א(גמ',והריגזלדרחמנאאמרלאתגזולוכו'תיובתאדרבא .הקשההשיטה

דאפשר לעשות בהיתר ,מה שאין כן תמורה או שבועה דאי אפשר לעשות

מקובצת )בהשמטות אות ה( ,ולאביי מי ניחא ,והא היכא דלא עשה מהם

אםלאשיעבור.

כלים לכולי עלמא משלם כדהשתא ,אף שהוקרו ,ואמאי ,הא כיון דאהני

ז(בא"ד ,שם.בחידושיהגרע"אסוכה)ל,(.הביאסברתשו"תמהרי"ט )חלק

מעשיו יקנה אותם בגזל בלא שינוי ,ולא יצטרך לשלם אלא כשעת הגזלה.

ראשון סימן סט( ,דלא אמרינן אי עביד לא מהני אלא היכי דעל ידי דלא

ותירץ,דהיכאדהויבעיןצריךלהחזיר,כיוןדכתיב"והשיבאתהגזלה",וכיון

מהניתבוטלהעבירה,כגוןתמורהדמקשינןדלאיהני,כיוןדאיןבדיןדיהנו

דסבירא ליה דמהני ,מוקמינן לקרא דמשמע דלא מהני להיכא דהוה בעין,

מעשיו להחזיק העבירה ,אף דאפילו הכי עבר אמימרא רחמנא ,מכל מקום

אבל לרבא דאמר דלא מהני ,אית לן לאוקמי "והשיב" בכל ענין ,ואפילו

כיוןדשורשקפידאדרחמנאהואעניןהתמורה,צריךלהיותדלאיהני,דעל

כשנעשהשינוי.

ידי זה נתקן שורש הענין ,אבל בגונא דאפילו אי לא מהני לא תיבטל

ב(גמ',שם .כתבהנתיבותהמשפט )סימןלדסק"הוסימןשסאסק"א(,דאין

העבירה,לאאמרינןדלאמהני,ויישבבכךהקושיאמשוחטבשבתדשחיטתו

קושיתהגמ' ממעשההגזלה,דהאלאקשיא,דכיוןדגזל,עלכרחואוקיליה

כשירה,ולאאמרינןאיעבידלאמהני,כיוןדהעבירהתהאגםבלאהכשר

רחמנא ברשותיה שיתחייב בהשבה כשנשבר ,ואפילו אמר בפירוש שאינו

שחיטה,משוםנטילתנשמה.עודהביאסברתהטוריאבן )ראשהשנהכח,(:

רוצהלקנותהגזילה,ועלכרחךלאשייךלומרבזה"איעבידלאמהני",אלא

דתוקעבשופרשלעולהדאסורבהנאה,לאמהניאףלאביי,דכלמאידאמר

דקושיית הגמ' על השינוי דהשינוי חשיב גם הוא כמעשה גזילה ,וכגזילה

אביי אי עביד מהני ,היינו דוקא אם גם כשנאמר דלא מהני ימצא שעבר

חדשה דמוסיף בגזילה כשקונה החפץ .וכתב ,דאיירי הכא בשינוי החוזר,

אמימרא דרחמנא ,אבל בגוונא דעל ידי דנימא דלא מהני ימצא דלא עבר,

דמהני רק על ידי מעשה ,ועיין שם .אבל המשובב נתיבות )סימן לד( פליג

אמרינן דלא מהני .וכתב הגרע"א ,דמדברי תוס' הכא ודאי נסתרו אחד

וכתב,דשינויאפילוממילאהוישינוי,ולאשייךבזהאיעבידלאמהני,וכמו

מהסברות הללו ,דאי כונתם דנשבע שלא לעשות מעשה גירושין נסתר

שכתבו תוס' לעיל )ד (:ד"ה רבא אמר ,גבי צורם אוזן בכור ,ועל כרחך

סברת המהרי"ט ,דהא אפילו אי לא יהני העבירה תשאר ,והוה לן למימר

דקושיתהגמ'היאעלמעשההגזילה,דאינימאדלאמהניהויכאילונשתנה

דיהני .ואי נימא דכונתם דנשבע שלא יעשה גירושין שיחולו ,נסתר סברת

החפץברשותבעליו.

הטורי אבן ,דהא אי נימא דלא יהני לא יעבור כלל על השבועה ,והוה לן

טו
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אלאדזהלשוןירושלמיוזהלשוןבבלי.

למימרדאףלאביילאיהני.
ח(בא"ד ,שם.כתבהחקנתן,דאיןלפרשדלרבאדלאמהניהגירושיןהיינו

יג(גמ',ורבאאמרחמשאמפקינןמיניה .מבוארדרבאסביראליהדיוצאה

שאין בגט ממש ,והבא עליה חייב משום אשת איש ,דהא כבר כתבו לעיל

בדיינין ,ולא סבירא ליה לדרשא ד"למורא ולא להישבון" ,ולפי זה לכאורה

ד"ה מיתיבי ,דאיתקש גירושין למיתה ,אלא כוונתם לומר ,דצריך להחזיר

נראהדהואגזלגמור,דאיעבידלאמהני.ועייןבבאקמא)קיב(.דרבאאמר,

דומיא דאונס שגירש ,דכיון שנשבע שלא לגרש הוי כאילו אמר לו רחמנא

דאיןריביתיוצאת מןהיורשים,משוםדרביאליעזריליףמ"וחיאחיךעמך"

לאלגרש,וכשעברוגירשיצטרךלהחזיר.

דהוא רק לדידיה ולא לבריה .וקשה ,דהא לרבא הוא גזל גמור ,ומה שייך

ט(בא"ד,וקשיאלרבינוברוךאמאילאקאמרוכו'ולרבאלקימשוםדעבר

לפטור בנו .ועיין בחידושי הגרע"א בבא מציעא )סא (:דכתב ,דאף לרבא

אמימראדרחמנא.אבלהרמב"ם)פ"ומבכורותה"ה(כתב,יראהלישהמוכר

ילפינן מההיא דרשא דלדידיה ולא לבריה דבריבית אי עביד מהני ,אלא

מעשר לא עשה כלום ,ולא קנה לוקח ,ולפיכך אינו לוקה .והקשה הלחם

דמוטלעליועשהלהחזיר.

משנה,האלרבאלקיאהאדעבראמימראדרחמנא,וכמושכתבותוס'.ועוד

יד(גמ' ,ומשום בל תקטירו כולו ומשום בל תקטירו מקצתו .כתב בשיעורי

הקשה ,דמהא דפריך לעיל )ה(.לאביי מחרמים ,ולא פריך לרבאאמאי לא

הגרמ"ד סאלאוויציק ,דמשמע ברש"י ד"ה המקדיש בעלי מומין ,דאין חייב

לקי ,מוכח בהדיא דלרבא לקי .ותירץ ,דהרמב"ם מודה לתוס' ,אלא דפסק

משוםבלתקטירוכולואלאכשהקטירכלהבהמה.והקשה,אמאילאתסגי

כאביי דאי עביד מהני ,ואף דבכוליה תלמודא הלכתא כרבא ,מכל מקום

בהקטרת כל האימורין ,וכמו שפירש רש"י ד"ה אלו אשים .והביא ,דכן

מדאמרו לקמן )ו ,(:דאיכא בין אביי ורבא אי שינוי קונה ,הוכיח הרמב"ם

מבואר בתוספתא דמכילתין )פ"א ה"ו( .ובתורת כהנים )אמור פרק ז ה"י(.

דהלכתאכאביי,כיוןדפירשכפירושהשניברש"ילקמן)עמודב(ד"הבשינוי

וכתב,דישלחלקביןעולהלשלמים,דבעולהלאיעבורעלהקטרתכולועד

קונה ,ואנן קיימא לן דשינוי קונה כסתם מתניתין דבבא קמא )צג .(:אמנם

שיקטירכלהבהמה,עייןשםהביאורבאריכות.

הקשה ,דמדברי המגיד משנה )פ"א מגזילה ה"ט( מבואר ,דהרמב"ם פסק

טו(גמ' ,מקצתן מנין תלמוד לומר מהם .הקשה השפת אמת ,אמאי בעינן

כרבאדאיעבידלאמהני,ופירשהנפקאמינהאישינויקונהכפירושקמא

קרא למקצתם ,הא בכל מקום חשיבא הקטרה בכזית .ותירץ ,דאתא קרא

ברש"י)שם(,ואםכןהדראקושיאלדוכתא.והמשנהלמלךצייןלזבחים)ט,(.

לאשמועינן דבהקטיר כולו עובר על ב' לאוין ,דהוה סלקא דעתין דמה לי

ולתוס' )שם( ד"ה למאי ,ועיין בשיטה מקובצת שם )אותיות ב ג( .אמנם

כזיתאחדמהליכמהכזיתים,קאמשמעלן.אבלהעיר,דאתישפירלרבא

המנחתחינוך )מצוהשסאאותג(כתב,דלעולםהרמב"םפסקכרבא,אלא

לקמן)ז,(:דסביראליהדמקטירכולועוברבב'לאוין,אבללאבייקשיא.

דסבר ,דלקי משום דעבר אמימרא דרחמנא ,דוקא בגונא דלא אהנו מעשיו

טז(רש"י ד"ה הכי גרסינן אי קרבן שומע אני ,כלומר אי קרבן קא דרשת

משום דאמר רחמנא לא תעביד ,אבל אם בלאו הכי לא אהנו מעשיו לא

שומעאניאפילוהשוחטבדקהביתוכו'.כתבהצאןקדשים ,דמשמעמלשון

ילקה .הלכך במעשר דאיירי בתם חי לדעת הרמב"ם וכמו שכתב הכסף

רש"י,דהכיפריך,כיוןדדרשתמ"קרבן"דאינוחייבעלהחוליןבעזרה,נדרוש

משנה )פ"ו מבכורות ה"ה( ,אף בלאו הכי לא היה חל המכר ,וכמו שכתב

נמימ"קרבן"דהשוחטבדקהביתיהאחייב,דהיינודתרוייהונדרושמקרבן.

הרמב"ם )פ"ד ממעילה ה"ח( ,דהמוכר עולתו ושלמיו לא עשה ולא כלום

אבל רש"י בזבחים )קיג (:ד"ה או קרבן ,וביומא )סג (:ד"ה אי קרבן ,פירש,

ולכךלאלקי.

דפריךדלמא"קרבן"לאאתאלאפוקיחוליןבעזרה,אלאלהביאקדשיבדק

י(גמ',דאמרר'אלעזררביתקצוצהיוצאהבדיינין .הקשהבחידושיהגרי"ז,

הבית.וכתב,דפירושרש"ידהכאניחאטפי,דהאאמתהואדתרוייהונשמע

כיוןדריביתהואחובגמור,כדאיתא בקידושין )ו"(:ועודהיינומלוה",אמאי

מינה,דהאחוליןבאמתלאאיקרוקרבן.

לא אמרינן דלא מהני ,ולא יחולהחוב דהאיסור אינו בלקיחה של הריבית,

יז(בא"ד ,דהיינו למלאכת המשכן .כתב המראה כהן ,דיש להגיה "לבדק

אלא כבר בהלואה .אמנם עיין במשנה למלך )פ"ח ממלוה ולוה הל"א ד"ה

הבית".וכןהואברש"יזבחים)קיג(:ד"האוקרבן.

מישהיה(,ובחזוןאיש)יור"דסימןעסק"א(ובשערייושר )ח"ב,ש"ה,פ"ב(

יח(גמ' ,הא לא רבי קרא לה' הוה אמינא שעיר המשתלח בעל מום שפיר

דנקטודלאהויחוב.

דמי.כתבהשפתאמת,דלשוןהגמ' משמעדבלאו קרא בעלמוםנמיכשר.



וכןמוכחמגוףהקושיא,דאמרינן"תיפוקליה"דאיןהגורלקובעאלאבראוי

דףוע"ב

לה'".אבלהקשה,דנימאדקראאתאלומר,דכשעשהשעירהמשתלחבעל

יא(גמ',לחייםניתןולאלהישבון .עייןרש"יד"הלחייםניתן.ובשפתאמת

מוםאיכאמלקות.

כתבלפרש,דהכיקאמר,איישתשלומין,למהלאיחיה,האתיקןהאיסור.

יט(גמ',כגוןשהומםבוביוםוחיללו .עייןרש"יד"הכגוןשהומם,ותוס'ד"ה

יב(רש"יד"הבשינויקונה,בסוה"ד ,הכיגרסינןלישנאאחרינאבהנישינויי

וקראלמהלי,דלהכינקטדחיללו,דאילאחיללועלבעלמום,ליכאמלקות

דשנינן וכו' .ביאר החק נתן ,דכונת רש"י לומר ,דבשלמא למאי דפירש

ד"לאתקדישו"עלהשני.וביארהשפתאמת,דקשיאלרש"יותוס'דלמהלי

בעצמו דשינוי קונה איכא בינייהו היינו כגון גוזל עצים וכו' ,אתי שפיר

"וחיללו",האבלאוהכישייךלפרש,דכשנפלבומוםאסורלשלחוולדחותו

דאיכא נפקותא בין לישנא קמא ללישנא בתרא ,דללישנא קמא איכא בין

לצוק,דדחייתוזוהיאשחיטתו,וכשדוחהלצוקאתהבעלמוםחייבמלקות.

אביי ורבא נפקותא לדינא אם שינוי קונה ,וללישנא בתרא ליכא בינייהו

ועל זה תירצו ,דנקט "וחיללו" כדי לומר ההיכי תימצי שחייב על "לא

נפקותאלעניןדינא.אבללפירושהראשוןשכתבדשמעלפרש,קשיאליה,
דליכא נפקותא בין הלשונות ,דהא לתרוויהו אין נפקותא בין אביי ורבא,

טז

תקדישו" בשעיר המשתלח ,דלא שייך בשעיר הראשון שכבר נתקדש קודם
המום.

ועיין

בשיטה

מקובצת

)בהשמטות

אות

יט(.

