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��א"דף�כג�ע

�מתני)�א �אחת', �חטאת �מביאין ��.שניהם �התוסהקשו �ז(�לעיל' �שניהם�"ד:) ה

�אחת �חטאת �סמיכה�,מביאין �בעי �הא �יסמוכוו, �דשניהם �אפשר �אי דאותו�,

�משתמש�בקדשים �מחוייב �שאינו �ובתוס. �כח(�גיטין' �סמיכה"ד:) �והא�בעי �ה

ין�קרבן�על�הספק�משום�דאין�מביא.)�פט(�בפסחיםמדאיתא��,הוסיפו�להקשות

�לסמוך �אפשר �דאי .� �התוס(ותירצו �)בגיטין' �תקנו�, �מחוייב �דודאי �כיון דהכא

�יקיים�חובתו�,על�הספקאחד�חכמים�שיביאו�קרבן� �כדי�שהחייב�בקרבן ואי�,

�משום�סמיכה �לא�מעכבא, ,� �להקריב �בההיא�דפסחים�לא�תיקנו מותר�אבל

� �סמיכההפסח �שאי�,בלא �כיון �סנו �מחמת �בא �אלא �שחייב�פק �ודאי קרבן

���.)שם(ל�"מהרשבו�ש"ברש�עייןו�.סמיכה

ה�"י�ד"רש�פירש�.מביא�אשם�תלוי'�תיכת�חלב�וחתיכת�קדש�וכוח',�מתני)�ב

�מעילות�לא�מיחייב��,זה�מביא �בספק �אשם�תלוי �עקיבא�דמחייב �לרבי דאף

�.לפי�שאין�כאן�אלא�עבירה�אחת�ספק�חלב�ספק�קודש,�אשם�תלוי'�הכא�ב

ידיעה��ןאידאין�צריך�להביא�שנים�לפי�ש,�עוד�ביאר)�גאות�(�ובשיטה�מקובצת

�םלאו.�ואף�ששתי�מיני�עבירות�הם�אשם�תלוי�אחד�מגין�על�שניהם,�בינתיים

�התוס �והתניא"ד�:)יח(�לעיל' �כתבו�ה ,� �וספק �חלב �ספק וספק��נותרדהאוכל

�אחד �בהעלם �פיגול �ואחת, �אחת �כל �על �תלוי �אשם �מיחייב עולת�ה�וכתב.

��.י"ך�לומר�כתירוץ�דרשדלדידהו�צרי,�שלמה

�,חלב�ונותר�לפניו.)�יט(לעיל��מהא�דתנן,�עולת�שלמהההקשה��.שם',�מתני)�ג

�וו �יהושע�פוטר �רבי �אכל �יודע�איזה�מהן �ואינו �רבי��'כואכל�אחד�מהן אמר

�,:)יט(�לעיל�'וילפינן�לה�בגמ,�מאשם�תלויאפילו��שעיהודה�פוטרו�היה�רבי�יהו

אם�כן�הכא�נמי�נימא�ו,�ידע�שחטאש�פרט�לזו"�כי�תחטא�ולא�ידע"מדכתיב�

כגון�חלב�,�דדוקא�בששניהם�בני�חטאת�,וכתב.�ואמאי�מביא�אשם�תלוי,�הכי

,�"ולא�ידע"שפיר�קרינן�ביה�,�אבל�הכא�דחד�בר�חטאת�וחד�בר�אשם,�ונותר

 .דאינו�יודע�אם�חייב�חטאת�או�אשם

�מתני)�ד �וכו', �קדש �חלב �וחתיכת �חלב �חתיכת �שניהם�' �אין �אומר �יוסי רבי

�ב"הרעוכתב��,דתנא�קמא�רבי�יוסי�היא,�איתא'�בגמלהלן��.אין�אשם�אחדמבי

�)ז"ה�מ"כריתות�פ( �א, �נמי �בבאהדקאי �אי �התוסוהקשה�. �)שם(�ט"וי' דהכא�,

דאמר��האב�לא�מיירי�תנא�קמאדמשום�,�למימר�דתנא�קמא�רבי�יוסי�לא�שייך

�בשותפות �אחד �אשם �מביאים �שניהם �דאין �יוסי �רבי �לו. �ליכא הא�מדיוקא

�ש"ברשועיין��.סבירא�להו�הכי�כולי�עלמאהא�ד�,חטאת�כל�אחד�ואחדביא�מד

��).'בגמ(

'�בגמ�.רבי�עקיבא�אומר�זה�מביא�אשם�תלוי�וזה�מביא�אשם�תלוי',�מתני)�ה

והקשו�.�ינו�כמאן�דאמר�דלא�בעינן�חתיכה�משתי�חתיכותידה,�מבואר�להלן

הא�,�סבור�כןהיאך�יכול�רבי�עקיבא�ל,�ה�ורבי�שמעון�סבר"ד:)�ו(�בסוכה'�התוס

� �יח(לעיל �אם��,מבואר:) �דיש �משום �חתיכות �משתי �חתיכה �בעינן דלא

רבי�ד,�ובסוכה�התם�איתא,�"מצוות"ולא�,�"אחת�מכל�מצות"כתיב�ו,�למסורת

�יש�אם�למקראסבר�עקיבא� .� �טו(�בנדהותירצו האי�ד�,'ה�לא�שהתה�וכו"ד.)

�מצות"ילפותא�דאם�למסורת�מ �למאן�קאי" �יש�אם�למקרא�אף ל�בכ�דאמר

���.מקום

�.'א�קמא�וכונלרבי�יוסי�חטאת�הוא�דלא�מייתי�הא�אשם�מייתי�היינו�ת',�גמ)�ו

�ש"הרש�כתב �תנא�קמא�וכוד, �היינו �יוסי �דרבי �הטעם�דלא�מקשינן ארישא�',

�וחתיכת�קדש �דחתיכת�חולין �ולתנא�, �אשם�אחד �מייתי �שמעון קמא�דלרבי

�,הוא�יבאדתנא�קמא�דהתם�רבי�עק�,משום.�מביא�כל�אחד,�דהוא�רבי�עקיבא

דאין�אשם�תלוי�,�ורבי�יוסי�אתי�למימר,�י�בספק�מעילותדסובר�דיש�אשם�תלו

אבל�בסיפא�אינו�,�אתא�לאפוקי�מתנא�קמא,�ואדרבה,�כרבנן�,בספק�מעילות

דברישא�אף�לתנא�קמא�דהוא�רבי�,�תירץ�עולת�שלמהוה�.ענין�לספק�מעילות

אשם�ודאי�,�:)ז(�לעיל�רעקיבא�סב�דהא�רבי,�עקיבא�מביאין�שניהם�אשם�אחד

�כיון�בשותפותלא�מייתי�ו,�כאחדומייתו�אשם�תלוי�,�להיעה�בתחלא�בעי�ידי

�כמו�שכתב,�קמןתרוייהו�לאו�משום�דאיירי�בדליתנהו�[,�דהוה�מעילה�מרובה

�לעיליהש �מקובצת �כב(�טה �כג:) �]אות ,� �פריך �אסיפאולא �אלא �איתא�, דאם

�חטאת�אחת�דתנא�קמא�סבר �דמביאין �לאתוי, �הוה�להו �הכיטפי דעדיפא��,י

 .וייהו�כהדדירתת�דנקא�לוחטאת�ב,�כל�אחדסלעים�ל'�ן�באשם�בכיון�ד,�להו

תימא�חתיכה�משתי�חתיכות�איכא�בינייהו�והתניא�רבי�יוסי�אומר��וכי',�גמ)�ז

דהכי�נמי�הוה�מצי�לאתויי�מדסבר�רבי�יוסי�הכי��,ל"בהגהות�הרדכתב��.'וכו

��.עיין�שם�,.)עד(�בגיטין

בהדי��,ה�וניתי�אשם�ודאי"ד�י"רשפירש��.דאי�דנותרוליתי�נמי�אשם�ו',�גמ)�ח

�אשם�וחטאת �שנים�,משמע�מלשונו. �אסיפא�דאכלו �דקאי דזה�וזה�מביאים�,

�נותר �ספק �משום �תלוי �אשם .� �מקויהשוהקשה �טו(�בצתטה �)אות לא��אולי,

� �הקודש �ודאי�ואיךאכלו �אשם �יביאו .� �היעבוכתב �"רשד�,ץ"בהגהות הבין�י

ושניהם�',�אמר�זה�חטאת�ואשם�תלוי�וכומעון�דרבי�שדקאי�א�'דקושיית�הגמ

�אחת �חטאת �מביאים �מנייהו, �דחד �נותר �משום �פריך, �ועלה ��ליתו, בין�נמי

��.בשותפותדמביאין�אשם�סבר�רבי�שמעון�דהא��,אשם�מעילותשניהם�

�וכתב.�אכילה�גסה�שאכל�הרבה,�ה�בגסה"י�ד"רש�פירש�.ההיא�בגסה',�גמ)�ט

�ש"הרש �דחוק, �[דהוא .� �כוונתוולכאורה �הו, �שיווי �אין �באחד �הדין�דאם א

�הרבה �שוה, �לא �דאחד �משום �מעט�ואם �אם �מגיע��,כי �הרבה וכשאוכל

�לפרוטה ,� �דוחק ��.)].נ.י.א(הוא �הקשה �שלמההעוד �רנט(�מנחם �)סימן דלא�,

�בשמ �"צינו �"אכילה�דקה"ס�לשון ��אךוהי, �"הא�בדקה"קאמר �גרשוםו. �רבינו

�גסה�דגסה�,פירש �בהמה �היינו ,� �כל �ממהרת �כבהמה�דאינה �להתקלקל כך

�בתרא�,דקה �דשינויא �הגשמים�,דומיא �וימות �החמה כיוון��ש"הרשו�,דימות

�לדבריו .� ��,ץ"היעבוהקשה �דאין �הנאכלות �גסהבחטאות �ממיני�, �כולם אלא

מסתברא�דמילתא�,�ואף�דאיכא�נמי�נותר�דשלמים�,וכן�אשמות�,הדקה�באות

על��,פירש)�שם(�מנחם�שלמהוה�.היינו�נותר�אחד�לכל�הקרבנות,�קטדפסיקא�נ

� �.)פד(�בפסחיםדאיתא��מאיפי �הגדול�בשלקאכל�הנאכל�בשור�, יאכל�בגדי�,

�הרך�בצלי ,� �בתוסועיין �קלב(�בחולין' �נאכלין"ד:) �נאכל�לסתם��,ה�אינן דצלי

�,תרוייהו�הוו�יא�,והשתא,�ומבושל�תלוי�בדעות�בני�אדם�אבל�שלוק,�בני�אדם
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ראוי�צלי�ד,�ור�הגדולתר�משיאכל�גדי�הרך�יו,�בהמה�דקה�צליהבהמה�גסה�וה

כזית�משום�הכי�ד�,הכא�בגסה,�נישושפיר�קמ,�ולסתם�בני�אדם�נאכל�צלי�,טפי

��.ישוה�פרוטה�כזית�צליש�אבל�בדקה�אפשר,�אינו�שוה�פרוטהבשר�

�ד"רש)�י �בגסה"י �ההיא �וכו�,ה �הרבה �גסה�שאכל �אכילה �סוה' �ד"עד ביאר�.

עינן�שההקדש�יהיה�ב,�היה�מעילהדכדי�שת,�:)יג(בהגהות�החתם�סופר�לעיל�

�ולנ �לגזבר �הנהשוה�פרוטה �אינו, �לגזבר �שוה�פרוטה �חייב�ואם�אינו אמנם�,

מכל�מקום�שוה�פרוטה�להעלותו�,�שוה�פרוטה�לגזבר�אינובקדשי�מזבח�אף�ד

�ולהקטירו �כזיתמ�דאין�הקטרה�פחותה,�אך�צריך�שיהיה�כזית, ,�נותראמנם�,

הוה��,אם�עלה�לא�ירדמכל�מקום�כיון�ש,�להעלותו�ראוי�ןאיכתחילה�לאף�ד

�).ב(�במעילהכדאיתא�[,�כשוה�פרוטהלהקדש�ליה� אך�,�]'הועיין�שם�באות�,

�אלא�אם,�ולא�נהנה�בפרוטה�שוה�פרוטה�להאוכלו�מאחר�שנסרחאכתי�אין�

�גסה �אכילה �אכלו �כן .� �נמי �הוהיינו �השניתירוץ �אינה�ד, �הגשמים בימות

אכילה�אם�אכל��ובימות�החמה�נמי,�יא�אכילתו�פרוטהוממהרת�להסריח�וש

��.)אורח�חיים�סימן�קפ(ת�"בשו�נמי�וכן�ביאר.�שוה�פרוטה,�גסה

איסור�והתניא�האוכל�נבילה��שמעון�איסור�חל�על�ומי�אית�ליה�לרבי',�גמ)�יא

��.'וכו �התוסהקשה �פ(�ט"יו' �מ"כריתות �)ח"ה �מברייתא, �מקשה �אמאי ולא�,

רבי��,כלאווטריפות�דנשבע�שלא�לאכול�נבילות�:)�כב(�שבועותב�הא�דתנינןמ

�פוטר �שמעון ,� �טעמו�,.)כד�שם(ומפרשינן �על�, �חל �איסור �ליה �דלית משום

�איסור �כולל, �באיסור �ואפילו .� �בתוסוכתב �יט(�א"הגרע' �אות �)שם דמהתם�,

�מוכח �אינו ,� �לה �דמוקי �התם �לקיש �לריש �כג(דהא �:)שם �חצי�, �על בנשבע

יסור�ין�ראיה�דלית�ליה�אא,�בי�שמעון�דכל�שהוא�למכותוטעמיה�דר,�שיעור

דרבי�שמעון�לית�,�ברייתא�דהכא�לאו�אי,�יוחנן�דמוקי�לה�בכולל'�ואף�ר�.כולל

מאי�,�יוחנן'�דהא�פרכינן�התם�לר,�לא�הוה�מוקים�למתניתין�בכולל,�ליה�כולל

�שמעון �דרבי �טעמא �כולל, �ליה �דלית �לטעמיה �שמעון �רבי �ומשני אלמא�,

�ד �מוקיבלאו �הוה �לא �שלמהוה�.הכי�ברייתא �רס(�מנחם �תירץ�)סימן אין�ד,

�דשבועות�להוכיח ��,ממתניתין �משום �למימר �דאיכא �דליתיה�דהיינו משום

�והן ��,בלאו �דהא �שבועה �לומר �יכול �ושחוטות�שאוכלאין דאפילו��,נבילות

,�תירץ�נר�תמידוה.).�שם�כד(כדאיתא�התם��,בכולל�לא�חל�לבטל�את�המצוה

�בחלבה �כוליא �דאכל �האוקימתא �ידעינן �כבר �דבקושיא �נמי, הא��וידעינן

�איסור�עולין�ך�חל�עליאדפרכינן�עלה�ה �ידעינן�הדין�דאיסור�חמור, �נמי �,וכן

�הוה�כחמור�חל�וכוונת�המקשה�להקשות�מהא�דיום�הכפורים� אנבילה�נמי

�לרבי�,קל�על �לא�חל �הכי �שמעון�ואפילו �דשבועות�לא�שמעינן�, וממתניתין

הוא�קל�משום�ד�דהא�דחשיב�יום�הכפורים�אנבילה�חמור�על�,חמור�על�קל

�י�אית�ליה�לרבימה�ו"ד'�תוסעל��החק�נתןכמו�שביאר�ו[�,בלאו�נבילהבכרת�ו

�ד�].שמעון �התם �איסורב�אייריאבל �דתרוייהו �נבילה �על �לאו�שבועה לא�,

 .וקאיהאי�דלשמעינן�

��

 ב"דף�כג�ע

�גמ)�יב �הוא�מיתה�דהא', �קל �מעילה �"רשפירש��.איסור �מיתה"די �איסור ,�ה

�ד �ח�יןדאהקולה�היא �שגגתו �על �ו�.טאתחייבין �הגרזעיין ציין�ש�,ס"בחידושי

דכרת�אית�,�דכתב,�ה�כרת"ד)�שם'�ובעמוד�ב(�,ה�כרת"ד.)�כה(�שבתבי�"לרש

,�אבל�מיתה�בידי�שמים�אינו�הולך�ערירי,�ה�תרתי�ימיו�נקצרין�והולך�עריריב

ם�כן�דא�,עוד�ולכאורה�צריך�עיון[�.ונשאר�בצריך�עיון,�כרת�חמור�ומשום�הכי

�ואולי�.י"רש�ולא�כדברי,�מיתהבא�היא�במה�שהוא�דהקול'�מדוע�אמרה�הגמ

�יש�לומר �לפרש��י"רשד, �אתי �דליכא�מיתה�במעילה�נמי �אלאאליבא�דרבנן

דרבי�אליבא��כיון�דאיירינן�הכא�היינו,�דהוא�במיתה�'ה�הגמאמרמה�שו�.לאו

מכל�ד,�למימר'�ואתיא�הגמ,�הזיד�במעילה�במיתה.)�פג(�בסנהדריןליה��איתד

 �.].)נ.י.א.�(כרתגבי�למקום�קל�הוא�

.�קדשים�היינו�איסור�חלב�דאימורין�.יסור�חמור�כרתואיסור�קדשים�א',�גמ)�יג

�לנרה�וכתבו �הגרז"והרש�ערוך �ובחידושי �לומרד�,ס"ש �חלב�"�צריך איסור

 ."חמור

�גמ)�יד �קרא', �גלי �בקדשים �מינה �שמע �אלא �לנרה�הקשה. �כי��ערוך דלמא

� �חלב"כתיב �מעילה�"'לה�כל ��,לענין �האגונא �מן �חלב��,חלבשנהנה דמשום

� �דליכא �בהנאההא �מותר .� �לומר �קראואין �בעי �לא �דלהכי �בעי, �דהא

�).קיז(�חוליןבכדמוכח��,קדשים�קליםדהווי��מעילה�אף�דאית�ביה�אשמועינןל

עובר�ד,�קדיםאיסור�מעילה�ד,�הקשה�עוד�מצפה�איתןוב�.וועיין�לקמן�אות�ט

�היאךואם�כן��,עבר�עד�דאכלאיסור�חלב�לא�אילו�ו�,לחתיכה�המשעה�דאגבה

�מוכח �דחייל�איסור�מעילה�אאיסור�חלב, �האדם�שעובר�הא�, בתחילה�לגבי

משום�,�במעילה�דין�הוא�שיתחייב�בה�ולא�יפטר�ממנה�ותפקע�מעילתו�בכדי

�כשאכל �כך �אחר �שנתחייב �חלב �איסור �ותירץ. �דהא�מד, �רבי �בדברי שמע

�.)פג(�ריןבסנהד�אית�ליהוכד,�תההיינו�אפילו�לחיוב�מי,�דמרבה�חלב�למעילה

'�התוסשכתבו��כמוובאכילה�וחיוב�מיתה�ליכא�אלא�,�דאיכא�בהזיד�במעילה

�ומינה�ה"ד�.)לג(�בפסחים �תרוו, �אתו �כן �אחתיואם �בבת �יהו �מוכח, �ושפיר

דרבי��,לפי�זה�יישב�נמי�קושית�הערוך�לנרו.�דחייל�איסור�מעילה�אאיסור�חלב

ולא�מיירי�באיסור��,באכילה�אלא�כאשיילא�ד�,איירי�בכל�חיוב�אפילו�במיתה

�לחוד �אהנאה �שלמהוה. �תירץ�עולת ,� �פי �שכתבעל �בפירוש�"הרמב�מה ם

�מ"כריתות�פ(�המשניות �איסור��,)ד"ג דהיכא�דליכא�איסור�אכילה�לא�שייך

,�וממילא�ליכא�למימר�דיחול�איסור�מעילה�על�החלב�רק�לענין�הנאה,�הנאה

עילה�לאכילת�כיון�דלא�חל�מאלא�,�איסור�אכילה�כבר�יש�בו�מצד�החלבהד

שתירץ�קושיית��ועוד�עיין�בדבריו�מה.�הנאהיסור�האי�נמי�לא�חל�החלב�הכ

 .המצפה�איתן

�גמ)�טו �קאתו', �הדדי �בהדי �דתרוייהו �קדושים �הן �בהוייתן �דקסבר הקשה�.

ותו�,�אתי�שפיר�טפי�ןקדושיהן�במעי�אמן�נאמר�דסבר�אי�הא��,השפת�אמת

� �,קרא�לרבות�אי�בעיעוד�דאם�כן�אמו�.לא�מוקי�בבכור�דקדוש�מרחםאמאי

� �צריך �איסור �על �חל �דאיסור �הא �דבלאו �תימא �הואי �קדשים�לריבוי אמורי

קשה�למאן�דיליף��ם�כןא,�יותרת�וכליותלענין�)�.זקי(�בחולין�וכדמשמע�,קלים

�בקדשים�ינהמ �איסור �על �חל �וק�,דאיסור �בבכור �מיירי �לן�דילמא �משמע א

 �.ועיין�שם,�דאמורי�קדשים�קלים�מועלין�בהם

�מיתה"ד�י"רש)�טז �על�,ה�איסור �חייבין �חטאת�קל�הוא�דאין �שגגתו �הקשה.

�נר�תמידה דאשם�בן�,�חמיר�טפי�מחטאת�דלכאורה�אשם�דמיחייב�אמעילה,

 .שקלים�וחטאת�בת�דנקא'�ב

��

��פרק�המביא�אשם

 

הקשה�.�האי�בשריפה�דהוי�כזבח�פסול,�ד"בתוה,�ה�לבית�השריפה"י�ד"רש)�יז

�התוס �פ(�ט"יו' �מ"כריתות �)א"ו �ד, �הדלרבנן �ומקדיש �דגומר הקדש��ויסברי

�גמור ��והוי, �ממש �פסולזבח �רש, �נקט �"ואמאי �פסולכי �קשה�.זבח ,�וטפי

וכדאמרינן�,�לאו�חולין�בעזרה�נינהוליבייהו�לא�קשיא�מעיקרא�כלל�דהא�דא

 :).כד(�לקמן�'עלה�בגמ

�גמ)�יח �ומקדיש', �גומר �נוקפו �דלבו �כיון �סברי �ורבנן �ד"רשפירש�. ה�שלבו�"י

�נוקפו �מס, �ומייתישמתיירא �שחטא �החטא �המשניות"הרמבו�.פק �בפירוש �ם

ומשום�הכי�גמר�בלבו�,�דלב�אדם�חולה�מן�העוונות,�פירש�)א"ו�מ"כריתות�פ(

 .להקדישו�אף�שלא�חטא

תנא�בין�שנודע�לו�שחטא�ובין�שנודע�לו�שלא�חטא�פליגי�רבי�מאיר�',�גמ)�יט

משום��,ש"הרשביאר�,�והא�דנקט�במתניתין�לגונא�דנודע�לו�שלא�חטא�.ורבנן

�ייב�אשם�תלוי�אף�בספק�מעילותדרבי�עקיבא�מח נודע�לו��א�לא�שייכאהוב,

�שחטא �ודאי, �להביא�האשם�לחטאו �צריך �איל�,דאכתי �להביא�אותו .�ויכול

�תירץ�עוד �למ, �דבעי �בתרמשום �יתני �אבל �ובשוה �ודאי �הנסקל�באשם ר

�כן�ובעגלה�ערופה �אינו �שלא�חטאלא�שייך�א�ובהני, �לא�נודע�לו דאמרינן�,

 .חולין�גמורים�ווידה
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�מתני)�כ �וכו', �יקרב �אומר �אליעזר �'רבי �במנחות"רשפירש�. ה�רבי�"ד�:)קב(�י

�אומר ��,אליעזר �דאמר �לטעמיה �כה(�לקמןדאזיל �תלוי�.) �אשם �אדם מתנדב

�יום ��.בכל �תמידהוכתב �"דרש�,נר �ההוה�אמינא �לפי �פירש�כן ,�:)כד(�לקמןי

� �מסקינןאמנם �התם �היא�דרבי, �לו �דאמרו �אליעזר �עייו. �לנרבן �לקמן�ערוך

 .:)כד(

��

 א"דף�כד�ע

�גמ)�א �ב', �לחכמים �מאיר �מפריש�בומודה�רבי �'חטאות�לאחריות�וכו' �כתבו.

�בתוס �אשמות"ד' �ה�במפריש�שני ,� �לגרוס �צריך �"דאין ,�"באחת�מהןונתכפר

�חיים �שניהם �דאפילו �שו, �או �חטא �שלא �לו �עד��,חטאנודע �ירעו שניהם

��.שיסתאבו �אמתוכתב ��השפת �בעינן �דלגרסתם �שיסתאבו"לגרוס �עד "�ירעו

�רבים �הכ"פ(�ם"רמבה�מנםא�.לשון �המוקדשין �א"ד�מפסולי �כתב) שנתחייב�,

�ירעה�וכו �והפריש�שנים�לאחריות�מתכפר�באחת�והשני אין�ו�,'באשם�תלוי

�כן �שהוא �ודאי �באשם �לומר �צריך .� �למלךוהקשה �המשנה ,� �מה אין�ו"כתב

�ודאי �באשם �לומר �הואמ�,"צריך �וחומר �קל �תלו�,אדרבה�,אי �יותר�באשם י

אילו�ו,�אם�נודע�לו�שלא�חטא�הרי�הוא�חולין,�בודאיד,�ראוי�להחמיר�מבודאי

� �תלוי �באשם �לנלרבנן �ויפול �דבהירעה �נוקפו, �דלבו �משום �כרחך, �ועל

,�שלא�חטא�או�שחטא�לא�איירי�הכא�בנודע�לוו',�דלא�כתוס�ם�מפרש"בדהרמ

�באחת �במתכפר �אלא ,� �כן �קשיאואם �לסוגיין, �שייך �נוקפודל�מה �בו �יומא,

�בקמש �מאיר �רבי �דמודה �לן �האמע .� �אמתוביאר �מיירי��,השפת �לא דודאי

�בנודע�שלא�חטא �דמביא�עיקר�הדין�אלא, �ד, גבי�דעל�כל�פנים�נשמע�מכאן

אף�רבי�מאיר�מודה�ו,�שני�ירעהדבחטאת�מפורש�דה,�השני�ירעהאשם�תלוי�ד

�במפריש�לאחריות �ומקד, ��דישגמר �לשם�אשםנמי ואין�"ם�סיימה�שו�.השני

�דאפילו,�עוד�כתב�.חטאות�לאחריות'�דינו�כמו�בד,�"צריך�לומר�באשם�ודאי

�"הרמב�םא �כגירסתם �גורס �התוס�היה �להביא' �יכול �היה �ב�לא גונא�הדין

 .דוקא�אליבא�דרבי�מאירהכא�'�ורבותא�דגמ�,דהא�קיימא�לן�כחכמים�,נודעד

המים�כתב��.'עדיו�וכו�ומאיר�באשם�תלוי�שהוזומודים�חכמים�לרבי�מ',�גמ)�ב

�בדשתיק�לעדים�בשעה�הא��,קדושים �מיירי �שחייבוהוודאי �במכחישם, ,�דאי

והוא�,�טאתחדאינו�מתחייב�,�:)יא(�לעילבמתניתין��ריהא�רבנן�דרבי�מאיר�סב

,�ואמרינן�בזה�סברא�דלבו�נוקפ�אמאי�אמרינן�דלא,�ולפי�זה.�אשם�תלויהדין�

�דעדים �משום�דלא�סמוך�עילוי �שתיק�להוהא�, �וכתב. מכל�מקום�כשבאו�ד,

,�איגלאי�מילתא�דהא�דשתיק�להו�משום�דידע�שיבואו�עדי�הזמה,�עדי�הזמה

� �הוסיף �בד"רשומשום�הכי �גבי"י �עדים�ה�אבל ,� �ומזמי��מייתינאדסבר סהדי

באר�י�ל"רשאתי�,�"דלמא�אתו�עדים�ומזמי�להו"לגירסא�דילן��והכי�נמי,�להו

ערוך�בועיין�.�י�הזמהמשום�דידע�שיבואו�עד�דאיגלאי�מילתא�דהא�דשתיק�כן

 .'ו,�'ד�יותבאות�לקמן�מה�שכתבנוו,�י"על�רש�לנר

�גמ)�ג �וכו', �זוממין �עדיה �נמצאו �דתניא �קנאות �כמנחת �היא הקשה��.'הרי

יודע�בעצמו�דהוא�,�ה�שהוזמו�עדיו"י�בד"רשלפי�מה�שפירש��,עולת�שלמהה

והביא�"אם�כן�במנחת�סוטה�דהבעל�מביא�את�המנחה�כדכתיב�,�שלא�אכל

�קרבנ �"האת ,� �ספק �הא �תצא�לחולין �גמר��לואמאי �ענין �ובכל �נסתרה שמא

�וכתב�.ומקדיש �המנחה, �הקדישה �שהיא �איירי �אם�ו�,דהכא �בודאי יודעת

�נסתרה�או�לא �"והביא�את�קרבנה)�"במדבר�ה�טו(ואף�דכתיב�בקרא�. איהי�,

�ל�נמי ��אלא�,הקדישיכולה �לשהוא �מעות�לקרבןחייב �לה �יתן .� יולדת�בכמו

�בכסף�משנהמע�וכן�מש.�בשם�הספרי�)ב"ד�מי"פי(בנגעים�ש�"הרוזבה�שכתב�

ועיין�בדבריו�,�ערוך�לנרמהועיין�באות�הבאה�מה�שהובא�).�ב"ג�מסוטה�הי"פ(

 .שביאר�לפי�זה�כאן�מה

�ד"רש)�ד �עדיו"י �שהוזמו �תלוי �באשם �ה �ד"בסוה, �שלא�, �בעצמו �יודע דהוא

�מים�קדושיםהקושית��'בעיין�באות�.�'אכל�וסבר�מייתינא�סהדי�ומזמי�להו�וכו

�הקשה��,ומה�שביאר �י"על�הרש(�ערוך�לנרהוכן �וכתב). �פירוש�רש, י�"דלולי

�מפרש �היה �אכל, �שלא �ודאי �דיודע �איירי �דלא �אם�, �יודע �אינו �שהוא אלא

סמיך��היינו�דאמרינן�דלאו,�שאמרו�שאכל�ספק�חלב�אמת�דברו�העדים�במה

�ע �וכוידעתיה �דסבר �דעדים �לוי �דהיינו', ,� �אצלו �זה �אלא��בתורתדאין ודאי

 .�ספק

�,ערוך�לנרה�הקשה.�זכה�בו�שור�הנסקל�שהוזמו�עדיו�כל�המחזיק�בו',�גמ)�ה

דשור�הנסקל�אינו��,ה�אם�עד�שלא�נסקל"בד'�התוס�אוישהב�רבינו�תם�לשיטת

והא�יכול�ליהנות�ממנו�כל�זמן�שלא�יסקל��,אמאי�מייאש�מיניה,�םנאסר�מחיי

�ה�דאמרו�לו�נרבע"בד'�סהתו�כמו�שתירצו�כאןדאפשר�לתרץ�,�וכתב.�או�ימות

�אפרים�לשיטת�שורו �מלאחר��ייאשדמ�,רבינו �יותר �בחייו �שוה �שהוא ממה

לא�מייאש�ומפקיר�אלא�מה�שיכול�ליהנות�ממנו�,�והכי�נמי�לרבינו�תם,�המית

�יכול�אלא�מחיים�והשתא�אינו�,גם�לאחר�שחיטה �עוד�כתב. דמשום�הנאה�,

�די �זו �וכפורתא �בית �עד �עליו �לרכוב ��,הסקילהל �נמנע�לא �ולא �ליה חשיב

כיון�דיכול�ד',�ל�רבינו�אפרים�שפיר�הקשו�התוסאבל�ע,�פקירו�מחמת�כןמלה

 .הנות�מהנבילה�מסתמא�לא�הפקירהיל

�גמ)�ו �דר', �רבא�מסתברא�מילתיה �וכואמר �יוחנן �בי �יד' �מידע ע�הוא�בעצמו

י�סברא�אהלהא�רבא�לית�ליה�,�ערוך�לנרההקשה�.�דלא�רבע�ולא�מפקר�ליה

�שה �תלוי �אשם �עדיוגבי �יהודה�,וזמו �לרב �מדפריך �ו, �בד"רשכדפירש ה�"י

�[�.בפלוגתא �עיין �מקובצתאמנם �טז(�בשיטה �ואות �ז �אות �רבה) �שם ,�דגורס

� �]רבא�היינווהכא �אשם�תלוי�, �גבי �רבא�אלא �דלא�פליג �לתרץ והיה�אפשר

�מסופק�אם�אכלש ��,הוא�עצמו �וסבר �עדים�אינודמספק �,חושש�שמא�יבואו

אבל�הכא�דאיירי�שאומרים�שהוא�רבע�וידע��,דדלמא�באמת�אכל�ספק�חלב

�הוא �ששקר �רבא�,בודאי �גם �עדים�יסבור�בזה �ומייתי �דטרח �מה. �לפי �אבל

� �בד"רששכתב �עדיו"י �שהוזמו �יודע�באשם�תלו�דאף�התם�,ה�באשם�תלוי י

דהתם�דוקא�פליג�,�ותירץ.�שניהם�שוים�הןד�,אין�לתרץ�כן,�בודאי�שלא�חטא

משום�דאינם�מחייבים�,�יא�עדים�להזימםרבא�וסבר�דלא�אמרינן�דיטרח�להב

 .בודאי�יטרח�להזימם,�מיתה�אבל�הכא�דמחייבים�אותו,�אותו�אלא�קרבן

חשק�בהגהות�כתב��.זכה�בה�עיר�הנדחת�שהוזמו�עדיה�כל�המחזיק�בה',�גמ)�ז

�שלמה ,�:)נח(�קידושיןא�ב"הריטבדברי�הוכיח�מכאן�לאפשר�דלכאורה�היה�,

כגון�הנשרפים��,ליהנות�מהם�שמותר�כאלודכל�איסורי�הנאה�הוי�הפקר�אף�

�מותר �דאפרן �הנ, �שלא�כדרך �סכנהאו �בו �שאין �לחולי �אתן היו��הכא�רידה,

אמנם�.�מדים�לשריפה�מותר�ליהנות�מאפרןנכסי�עיר�הנדחת�הפקר�ואף�דעו

�זוכה�במה�,דחה �דהזוכה�בהן �מאפרן�דיש�לומר �יותר �,ששוים�הם�בעצמם

 .רבינו�אפריםלשיטת��ה�דאמרו�לו"ד'�התוסוכדרך�שכתבו�

�גמ)�ח �ב', �אמר �אחד �ומכל �חטא �אחרינא �חטאי �לא �אנא �רקפדעתיה כתב�.

�לנרה �ערוך ,� �אלא �מפקר �לא �זה �צדיקים�דלפי �נכסי �דהרי �שבתוכה נכסים

�לה�פליטים�חוצהש �םמפקיר�דאינו�,):יאק(�בסנהדרין�נןכדת, �חטאו�, דאפילו

 .אחריני�לא�נאסרים

�תוס)�ט �שורו"ד' �נרבע �לו �דאמרו �לשי�,ה �קשה �וכומכאן �אפרים �רבינו .�'טת

� �לנרהכתב �ערוך �אפרים, �מותר�נמי�דלרבינו �שנסקל�אינו �,בהנאה�אלא�עד

מדאיתקש�לאשה�,�ג�ברובע�ונרבע"ילפינן�דין�כדהא�,�אבל�אחר�שנסקל�אסור

,�ר�בהנאה�לאחר�סקילהמהתם�נמי�איכא�למילף�דאסואם�כן�,�הנהרגת�עמו

�א �מת �כל �בהנאהדהא �הק�.סור �יישב �זה �מסווולפי �גייןשיא טעמא��האד,

,�אסורה�בהנאהתהיה�דסבר�שיעשו�בה�דין�מיתת�בית�דין�ומשום��,מייאשד

�הנות�ממנה�לרכוב�עליה�עד�בית�הסקילהיואף�שיכול�ל הנאה��האי�משום,

 ].ה�הובא�באות[�ו�תםנרביוכמו�שביאר�לשיטת�,�ימנע�מלהפקירו�פורתא�לא

כתב�.�'ין�ליה�וכוומנ'�שהיה�אומר�רובע�ונרבע�אינו�אסור�בהנאה�וכו,�ד"בא)�י

�לנרה ��,ערוך �.)כח(�בתמורהדלכאורה�סוגיא�מפורשת�כוותיה �שם�, דאמרינן

�ונרבע �רובע �גבי �הנאה�נינהו", �איסורי �י"רש�ואף�שפירש�,"אבל�הכא�דלאו

רבינו�,�םאחד�או�על�פי�הבעלי�בע�על�פי�עדדאיירי�ברובע�ונר�,ה�אבל"ד�)שם(

 .ניחא�ליה�להעמיד�בדוחק�זה�אפרים�לא

�אסו�,ד"בא)�יא �דנרבע �בהדיא �איכא �דבתוספתא �בהנאהעוד �ור לכאורה�ו.
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�ביאור ��,צריך �מאי �בהנאהטעמא �אסור �הנסקלה, �משור �למילף �ליכא �,א

��.ו�אפריםנכדהוכיח�רבי �,ה�ברובע�ונרבע"ד.)�עא(�בזבחים�'התוסועוד�הקשו

.�שאין�ברובע�דיש�בנוגח�מה:)�מ(בבבא�קמא�דאמרינן�,�גחודליכא�למילף�מנ

�)אות�ב(�ה�מקובצתטיהשופירש�שם� דמכל�מקום�סברא�הוא�למילף�מיניה�,

 .כיון�דשוין�הן�לסקילה�,לענין�איסור�הנאה

ריני�כל�חד�אמר�בדעתיה�אנא�לא�חטאו�אח�עיר�הנדחת�דרבים�נינהו',�גמ)�יב

�)מ"ה�ומבואר�בר"ד�א�מצוה�תסד�אות(�המנחת�חינוךכתב��.חטאו �זה�, דלפי

כיון�,�נכסי�כולם�הפקר�והעיר�לא�הואם�כת�אחת�של�עדים�מעידים�על�כל�

וממילא�לא�סובר�דישרף�,�דכל�אחד�רוצה�להזים�הכת�שהרי�מעידים�גם�עליו

 .ואיירי�הכא�בדאיכא�כמה�כיתי�עדים,�ממונו

�.בגירסתו�ובפירושו�,ה�מקבל�מתנה"י�ד"ברשעיין��.'מקבל�מתנה�וכו',�גמ)�יג

�לב(�בגיטיןובאמת� �הכי.) �לכאורה�מוכח�דגרסינן ,� תא�מינה�אבריימדפרכינן

דמשום�הכי�דבריו�,�והכא�מעיקרא�משמע,�להבא�משמע"�בטל"דקתני�התם�ד

��,קיימין �דמעיקרא �דין �בעל �כהודאת �המתנהדהוי �קיבל �שביאר�[�,לא וכמו

ליישב�גם��י"רכתבו�בשם��ה�מבוטלת�היא"ד)�שם(בגיטין�'�ובתוס].�י�גופיה"רש

מים�דהוי�היו�דבריו�קיי,�להבא�משמע"�בטילה"דאי�,�דידןבסוגיא�שם�כגירסא�

הרי�,�אבל�השתא�דמעיקרא�משמע,�וכל�המחזיק�בה�זכה�בה,�כמפקיר�השתא

דלא�,�שאינן�מתנות�תנות�שאדם�נותן�לחבירו�וזוכה�בהןכל�מ�אומר�עלהוא�כ

 .בעל�כרחו�מדזכי�בהו�,אמר�כלום

�ד"רש)�יד �מתנה"י �מקבל �ה �אותה��,ד"בתוה, �גובה �חוב �בעל �עליו �יש ואם

.�שלא�יגבנה�בעל�חוב,�מועיל,�יו�קיימיןדהיכא�דאמרינן�דדבר�,משמע.�הימנה

�,לאחרים�בהיאך�מהימן�במקום�שח�,.)לב(�א�בגיטין"בחידושי�הריטבוהקשה�

�וה �א �לחוב��,.)יט(�בכתובותאמרינן �נאמן �זה�אינו �הוא �אמנה �שטר דהאומר

�ד"הראבוכתב�בשם�.�לאחריני .�חב�לאחרים�איירינן�בגונא�דאינונמי��דהכא,

�,דדוקא�בשטר�אמנה�אינו�נאמן,�תירץ�א"הרשב�ובחידושי.�וכתב�דהוא�דוחק

אבל�במקבל�מתנה�דלאו�דידיה�,�מקויים�ובא�להוציאו�מחזקתו�משום�שהוא

נאמן�לומר�לא�קיבלתיו�בתורת�,�דבעי�מלוה�לטורפו�ומכח�זכייתו�הוא,�הוא

נתכוון�לזכות�קבלו�בתורת�מתנה�ווהמלוה�שבא�להוציא�ממנו�ואומר�ש,�זכיה

 .עליו�הראיה,�בו

��

 ב"כד�עדף�

�גמ)�טו �והדרא', �קיימין �דבריו �לאו �ד"רש�ריסג�כן�.'למרה�וכו�מאי ה�מאי�"י

�למרה�,ופירש�,לאו �הדרא �דבריו �דאהני �היכי �אלמא .� �בספר�"הרמבאבל ן

�בגיטין �טז(�הזכות �הרי. �ף"מדפי �כלוםירג) �אמר �דלא �ארישא �דקאי י�והכ�,ס

ריה�לא�לא�אמר�כלום�דלא�הדרא�למ�וקנהמאי�לאו�לא�אמר�כלום��,גרסינן

 .קמא�ואיהו�נמי�לא�קנה�וכל�המחזיק�בה�זכה

�גמ)�טז �וכו', �ולא�הדרא�למרה �קיימין �לא�דבריו �בה' �זכה �בה �המחזיק �.וכל

� �נתןהקשה �לעיל"רשד�,החק �א(�י �'בעמוד �מתנה"ד) �כתב�,ה�מקבל דשאני�,

,�לפיכך�לא�אמר�כלום,�והוא�כבר�קבלה,�רישא�מסיפא�דברישא�משמע�להבא

�לשעבר �משמע ��,ובסיפא �קיימיןומשום �דבריו �הכי �הכא�, �דמשני ולמאי

�דברי �בהדאמרינן �זכה �בה �המחזיק �וכל �קיימין �ו �היינוד, ,� מכח��הפקרדהוי

דודאי�הוא�הדין�היכא�דמשמע�להבא�,�מאי�שנא�רישא�מסיפא,�קשיא,�רודיבו

,�ניחא�"לא�אמר�כלום"דגריס�ברישא��,י"גירסת�רש�ובשלמא�בלא.�יהיה�הפקר

�קיימין �דבריו �ברישא �דגרסינן �והביאור, �משמ, �דלהבא �עדברישא יכול�,

,�אבל�בסיפא�דלשעבר�משמע�,ר�שכבר�זכה�בהמשום�דמפקיר�לאח,�להפקיר

�קבלה �בשעת �שמפקירה �כלום, �אמר �לא �בה, �זכה �לא �דאכתי �משום ל�אב,

.�דברישא�נמי�דלהבא�משמע�ליהוי�הפקר�,ותו�קשיא�.רס�איפכאגהא�י�"רש

�וכתב �בדוחק, �ליישב �דאפשר �סברת, �המתרץ�דהשתא�לפי חילוקא�דרישא�,

�משום�להבא�ולשעבר �וסיפא�לאו אלא�דברישא�לא�משמע�לישנא�דהפקר�,

�דהפקר �לישנא �משמע �ובסיפא .� �זהאמנם ��לפי �הגמקשיא �בגיטין�'קושיית

�.)לב( �.א"המהרשוכן�הקשה�שם�.�להבא�משמע"�בטל"למאי�דבעי�למימר�ד,

מימר�ל�בעינןי�אכת�,)שם�'לעיל�בעמוד�א(י�"רשפירוש�דל,�)החק�נתן(ותירץ�

�ה �מתרץסברת�להבא�ולשעבר�גם�בדברי �בידו�, �המקרקעי �אין משום�דאכתי

�להפקירם �כדי �לשעבר, �אמר �אי �אבל �בשעת�, �בהם �זכה �דלא �דמודה היינו

�אלא�להפקיר�לאחרים �קבלה�לעצמו �למאן, �פריך�בגיטין דאמר��ומשום�הכי

,�שמעבא�מדאי�נימא�דלה,�מי�קושיא�קמייתאולפי�זה�ניחא�נ.�דלהבא�משמע

�בכ �להפקירםואין �חו �הקרקע, �לידיה �מטא �לא �דאכתי �להפקירה�, �יכול ואין

 .לאחרים

�גמ)�יז ,'� �וכודהאומר �זו �שדה �על �לי �אין �ודברים �ין �מדין�' �נפשיה �סליק כי

�נפשיה �לא�סליק �מגופיה�דשדה �ודברים �בבבא�בתרא"הרשב�פירש. .)�מג(�ם

שון�מתנה�דטעמא�דלא�אמר�כלום�משום�דאין�זה�ל�,ידי�יהו�מסולקותוה�"ד

,�ערוך�לנרהוהקשה�.�הלואי�שלא�יהא�לי�חלק�בו�,לחבירו�אלא�לשון�תפילה

א�מסקינן�דטעמא�משום�דמדין�ודברים�סליק�נפשיה�מגופיה�דארעא�לא�דהכ

 .�סליק�נפשיה

�הקשו.�נפשיה�סליק�נפשיה�מדין�ודברים�מגופה�דשדה�מי�סליק�כי',�גמ)�יח

�התוס �פג(בכתובות�' �עסק�בה"ד.) �לי �ה�ואין ,� �שנאמאי �דבשדה, האומר�דין�,

אם�אומר�לכשתברח�ממני�,�ובעבד,�ודברים�אין�לי�על�שדה�זו�לא�אמר�כלום

לפי�ד�,ערוך�לנרהותמה�.�שתירצו�ועיין�שם�מה,�דבריו�קיימין,�אין�לי�עסק�בך

� �ל�שתירצומה �מידיהכא �קשיא �נפשי�,א �דסליק �לפרש �יש מדין��הדהכא

�לי�עסק��,ודברים בך�אין�לפרש�בענין�אחר�אבל�כשאמר�כשתברח�ממני�אין

 .�כ�ועיין�עוד�באות.�רק�בלשון�שחרור

.�ותיובתא�דריש�לקיש�ורב�ששת,�ד"בסוה,�ה�וקתני�לא�אמר�כלום"י�ד"רש)�יט

�ש"הרשוביאר�.�"ורב�ששת"לחק�מש)�אות�יא(�טה�מקובצתיבשעיין� רב�דדא,

�קאמר� �נמי �דאיהו �לעיל"רשלגירסת�[ששת�לא�קשיא�מידי �עמוד�א(�י ה�"ד)

דמהאי�טעמא�יש�למחקו��,כתבעוד�.�דבאי�אפשי�לא�אמר�כלום�]מתנה�מקבל

 ).אות�יב(�מקובצת�שיטההשמחקו��וכמ�ה�ותנא�קמא"בדנמי�להלן�

�ד"רש)�כ �ודברים�ס"י �דאמר�כל�הלשונות��,לק�נפשיהיה�מדין �עסקינן ובהכי

�עז(�גיטיןי�"רשבאבל�.�הללו באומר�אחד��דאף,�כתב�בה�ה�ואין�לי�עסק"ד.)

�מכל�הלשונות�הללו �כתב�ו. �פג(�בכתובותכן טה�יובש�.ה�האומר�לחבירו"ד.)

�בכתובות �שם(�מקובצת �כתב) �רש, �שפירש �מה �הכא"דלפי �לתרץ��י אפשר

�שם(�בכתובות�'התוסקושיית� �"ד) �עסק �לי �שהקשו�,בהה�ואין �בעבד�, אמאי

�לי�עסק�בך"מועיל�כשאומר� �"אין אמנם�הביא�.�דהא�לא�אמר�כל�הלשונות,

ומשמע�,�לקות�הימנהמסולקות�הימנה�רגלי�מסוידי�,�דגרסינן�מהירושלמישם�

 .'וכו"�דין�ודברים�אין�לי"דהא�לא�אמר�,�מהלשונות�דמועיל�באחד

אי�כי�אמר�אי�אפשי�בהן�כל�המחזיק�בהן�'�כסיו�וכונמיתיבי�הכותב�',�גמ)�כא

�'וכו�זכה�בהן �דקשיא�לריש�לקיש. �והיינו �מה�שפירש�,ש"הרשהקשה�ו. �לפי

לא�במתנת�אדריש�לקיש�לא�איירי��,מתנה�ה�מקבל"ד)�'עמוד�א(י�לעיל�"רש

�נמי�לריש�לקיש�כןאם�,�לא�בשטר�מתנת�קרקעאבל�,�דאתי�לידיה,�מטלטלי

בשטר�דומיא��דהא�התם�לא�אתו�העבדים�לידיה�אלא�שזיכה�לו,�לא�קשיא

 .בשטר�מתנת�קרקע�דמימרא�דרב�ששת�דאיירי

�גמ)�כב �וכו', וך�ערההקשה�.�עד�שתכנס�לבית�הספק'�רבי�אליעזר�דאמרו�לו

אבל�במתניתין�הא�נודע�לו�שלא�חטא��,דהתם�בעי�מיהא�איסורא�קצת,�לנר

�כלל �תלוי, �אשם �יביא �ואמאי �ש�,וביאר. �אמר �לא �עתה�דבאמת יקריבנו

אלא�אתא�למימר�דאי�אפשר�שלא�יבוא�בקרוב�לידי��,שנודע�לו�שלא�חטאכ

�ספק�שום�איסור �עליו�ושיכול�להביא, �לא�, ומשום�דתנא�קמא�קאמר�דודאי

 .קאמר�איהו�דאפשר�שיבוא�בקרוב�לידי�כך,�יקרב

ורא�בעיא�או�דקצת�איס�,הספק�ה�לבית"י�ד"רשפירש�.�לבית�הספק',�גמ)�כג

אשר�"ילפינן�מקרא�ד.)�כה(�דלקמן,�ערוך�לנרההקשה�ו.�עשה�או�לאו�או�כרת

הכתר��ץותיר.�מע�עשה�או�לאו�הבא�מכלל�עשהומינה�לא�מש,�"עשנהילא�ת

�,).טו(�הטורי�אבן�בראש�השנה�שהביא�א"כהרשבי�"דאולי�יסבור�רש,�ישועה
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ה 

�דמד �בלאו �נמי �מצות�עשה�עובר �דהמבטל �מדבריו �"לא�תגרע"שמע �והיינו,

�לא�תיעשנה" �עשה" �על �בעובר �אף �תירץ. �עוד ,� �פי ן�"הרמבפירש�ה�שמעל

משום�דעשה�,�דעשה�דוחה�לא�תעשה�טעםהד,�)ח,�שמות�כ(�התורה�בפירוש

אם�הוא�לאו�,�עשהאו�כל�שכן�בלואם�יש�אשם�תלוי��,םעיין�ש�,חמור�מלאו

 �."עשנהיתלא�"דיחשב�,�הבא�מכלל�עשה

ה�"י�ד"רש�כך�הוא�גירסת.�פסול�חבזי�אמר�משום�דמתחזי�כשרב�א',�גמ)�כד

�ט"יו'�התוס�ביאר�,ומה�שלא�גורס�דמתרץ�ארישא�.י�גרסינן�רב�אשי�אמרכה

�מ"פ�כריתות( �דאם�כןמשום��)א"ו �"כזבח�פסול�מיחזי"נואי, דהא�זבח�פסול�,

�דלרבנן,�הוא �והתוס�.הבנודע�לו�שלא�חטא�גמר�ומקדיש�לי, �ה�רב�אשי"בד'

דהקושיא�,�ה�אלמא"בד�דאינהו�מפרשימשום�,�דרב�אשי�מתרץ�ארישא�גרסי

�מאיר �אינה�אלא�לרבי �דלרבנן[, �זבח�פסול�הוא, �בודאי ולא�קשיא�מעיקרא�,

�]כלל �פסול, �כזבח �נקט �מאיר �רבי �ומשום �דלדידיה, �ליה�, �ומקדיש �גמר לא

�עבנוד �בתוס�והקשה�עליו. �דבנשחט�)אות�כ�כריתות(�א"הגרע' �מאיר�, לרבי

� �ומקדיש�ליהנמי ��,גמר �רבה�מהאכדמשמע �דאמר �מתוך, שלבו��אשם�תלוי

ביה�דוקא�קמקשי�כדפירשו�יאיירי�לרבי�מאיר�דאל�התםו,�נוקפו�גמר�ומקדישו

�'התוס �פסולואכת, �כזבח �דנקט �הא �שפיר �אתי �לא �י .� ,�כתב�ש"רשהאמנם

�,שויואליבא�דרבי�מאיר�לא�גמר�ומקד,�רב�אשי�פליג�אדרבה',�תוסגירסת�הדל

 .פסולמתרץ�דברישא�מתחזי�כזבח�כי�ומשום�ה�,ואפילו�לאחר�שחיטה

�גמ)�כה ��.שם', �הרדהקשה �ל"בהגהות �לגזירה, �גזירה �הוי �דלכאורה הא�ד,

�יקברו �לא �דנשרפים �טעמא �בתמורה"רש�פירש, �לד(�י �הנשרפ�ה"ד.) �,ןיכל

� �אתי �דלמא �גזירה �להומשום �ואכיל �איניש �להו�, �קברינן �לא �הכא ואמאי

�רהכתותירץ�.�גופיה�גזירה�איהואלא�גזרינן�אטו�זבח�פסול�ד,�כעיקר�דינייהו

י�"אמאי�בעי�רש,�ס"א�בגליון�הש"הגרע)�שם(הקשה�בהקדמת�מה�ש,�ישועה

תיפוק�ליה�דנשרפים�ולא�יקברו�משום�דצריך�לקיים�מצות�,�לטעמא�דגזירה

דאינם�מחויבים��דנפקא�מינה�לקטנים,�)שם(�רושליםבתפארת�יוכתב��.שריפה

� �בעו �מקום �ומכל �במצות �משום �גזירההלשרוף �דמתחזי�, �הא �עיקר �כן ואם

�גזירה�לגזירה� גזירה�אחת�משום�ביטול�מצות�שריפה��אלאכזבח�פסול�אינו

�דהוא�מצוה�של�תורה �לקיום�מצות�עשה�שלא�יבטלנה�,כתב�עוד. ,�דאפילו

�גזרינן �נמי �מערכת�הג(�י�חמדהשדכמו�שכתב�, �)יב�תאו' �גזרינן�, ומשום�הכי

 .הכא�משום�זבח�פסול�דבעי�שריפה�משום�מצות�עשה

�גמ)�כו �סליחה', �בשעת �ידיעה �ליה �הוה �לא �והא .� �אמתנסתפק אי��,השפת

וכפרה�לא��,דהא�הקטרה�נמי�אית�בה�מן�הכפרה,�מקטירין�נמי�את�האימורין

�הידי �אחר �עהשייך �וכתב. �טפי, �רבותא �תני �האימוריןדיקט�דמדלא �את ,�יר

שנטמאו�האימורין��ודהוי�כמ,�ומכל�מקום�הבשר�יאכל�,ןאפשר�דאין�מקטירי

�שנאבדו ��,או �הבשר�אין �נאכל�להסתפק�אבל�לענין �לכהניםאי ,� דכהנים�אף

�אוכלים�ובעלים�מתכפרים �ייםוס�.הדם�התיר�הבשר�לכהניםש�כיון, צריך�ד,

 .עיון

�גמ)�כז �ע', �נאסרתעגלה �מאימתי �רופה �ערו. �דעגלה �בהנאה�הא �אסורה פה

מדכתיב�ילפינן�.)�נז(�קידושיןוב.�ממת�"שם�שם"מגזירה�שוה��.)ו(�לעילילפינן�

�ה�כקדשיםרבה�כפ �דברים�א(�דכתיב, �כפר�לעמך�ישראל"�)ח, ."� '�בתוסועיין

�שם(�בקידושין �א�,ה�כפרה"ד) �קראי�בעומאי �תרי .� '�התוסומכל�מקום�כתבו

ה�"ד.)�שם�ס(�םיישנ'�בתוסכתבו�וכן�.�דאין�בה�מעילה�,הריה�ו"ד:)�נט(�ביומא

 .והרי

��

 א"דף�כה�ע

�גמ)�א �אוסרתה', �ירידתה �למימר �חבריא �ונסבין �ושכחתי �בה �שמעתי �.גבול

� �ב"הריטבביאר �.)נז(�קידושיןא �דאי, �לאוקל�תמשום �בפמן �איסורא ,�ותחי

 .דתפסת�מועט�תפסת

�גמ)�ב �וכו', �ינאי �רבי �אמר �למימר' �חבריא �ונסבין .� הביא��עינייםביפה

 .דרבי�ינאי�בעצמו�אמר�כן,�)א"ט�ה"סוטה�פ(�ירושלמיהמ

�גמ)�ג �ינא', �רבי ��.'וכו�יאמר �התוסכתבו �פב(�בחולין' �ינאי"ד.) �רבי �אמר �,ה

�לטעמיה �ינאי �דרבי �כקדשים, �כפרה �בה �מדכתיב �דעגלה �איסורא ,�דיליף

 .וקדשים�נאסרים�מחיים

�גמ)�ד �השוחט�פרת�חטאת�וכו�מנא�אמינא�לה', �'דתנן �פב(�בחולין. אמרה�.)

,�ה�עגלה�ערופה"ד�)שם('�התוסוהקשו�.�דאינה�משנה�,ח�האי�קושיאמכ'�הגמ

�וכתבו�).'בגמ�להלן(תנאי�היא�כדאמר�הכא��אמאי�לא�משני דקבלה�היתה�,

אינה��האהכא�פריך�מהתם�קשה�אמאי�לפי�זה�ולכאורה��.בידם�דאינה�משנה

�משנה �ר(�מנחם�שלמהוה. �פסימן �תירץ�קושיית�התוס) ,'� א�הכדהא�דאמרינן

�היא �לרב�המנונא�דס�,תנאי אבל��,בר�דנאסרה�מחיים�ואיהו�משני�הכיהיינו

�דלהלן(מפרש�הברייתא��,רבא�דסובר�דנאסרת�לאחר�עריפה דיליף�מכשיר�)

ואליבא�דרבא�קאמר��,ה�תנאי�היא"ד'�התוסוכקושיית�,�ממכפר�לאחר�שחיטה

 .בחק�נתןועיין��.ר�כןהתם�דאינה�משנה�דליכא�תנא�דסב

�תוס)�ה �שמע"ד' �רבי �פטר �וןה�אמאי �וכו�,ד"בתוה, �מקום �דמכל .�'ויש�לומר

� �פב(�בחולין�'התוסאמנם �ערופה"ד.) �עגלה �ה �הקשו, �דקתני�, �הא דלמא

�"שוחטה" ,� �ר�הנסקלמשום�פרת�חטאת�ושוהיינו ,� �טשם�כ(וכדקאמר דאף�.)

עיין��,משום�דסליק�מבהמה�,דאיירי�בעוף�דקדשים�קתני�שחיטה�ולא�מליקה

',�קושיית�התוסתירץ�.)�חולין�פב(ש�"אהר'�תוסוב.�ל"בהגהות�הרד�עייןו.�שם

העריפה�,�אבל�בעריפה,�צוק�הדחייה�מתרת�את�האיברים�בהנאהדבדחייה�ד

ועיין�עוד�.�שמותרת�בהנאה�מחיים�מאן�דאית�ליהאפילו�ל,�אוסרתם�בהנאה

ב�מאבות�הטומאות�"פ(�ובאבי�עזרי).�ת�סימן�נב�אות�ה"ת�שו"לר(בספר�הישר�

�י"ה �קושיית�התוס) �תירץ �זושדחי', ��אהי�יתו �היא�סברא�רק �בפסולשחיטתו

�קדשים �ד, �היינו �בקדשים �דין �היא �שהדחייה �ומליקהמשום �כשחיטה אם�,

בשחיטה�איכא�ד,�שחט�באותו�היום�את�אמו�נפסל�השעיר�מדין�מחוסר�זמן

�ואת�בנו �לדינא�דאותו ,� �על ��הלאואבל�לא�שבדחייה�יעבור �ואת�"של אותו

�"בנו �אינו, �שהלאו �בקדשים�דוקא�כיון �שחיטה, �בכל �לאו �אלא וביאר�.

מהיכי�תיתי�להוכיח�מהאי�מתניתין�שעגלה�ערופה�אסורה��דקושייתם�היתה

�לגבי�חיוב�היינו�נמי�"שחיטתה�אהי�עריפתה�זו"דסברת��יש�לומרהא��,מחיים

וכשתירצו�דמלישנא�דמתניתין�משמע�דאיירי�בשחיטה�,�אותו�ואת�בנוד�לאו

י�רבותא�טפי�דאף�בעריפה�פליגי�שוב�קשיא�אמאי�התנא�גופיה�לא�תנ,�דווקא

�וחכמים �שמעון �רבי �זוהי�, �דדחייתו �לומר �צריך �תירוצם �דלפי �כרחך ועל

מידי��יאהוצלהועילה�העריפה�וכן�.�היא�סברא�בפסולי�קדשים�בלבדחיטתו�ש

 .דין�התורה�קיום�מיתה�אלאסתם�נה�כיון�שאי,�נבילה

טעמא�דרבי�ד�רהביא�'גמה�.'בכל�יום�ובכל�עת�וכו'�אליעזר�וכו�רבי',�מתני)�ו

דהיינו�אפילו��,ערוך�לנרה�וכתב,�נמי�בנדבה�אתיאשם�תלוי�זר�משום�דאליע

�יום�הכפורים�דכיפר�ספיקויואפ�,בלא�חטא�כלל �אחר �לו �לו, בעינן��,ולאמרו

ר�מאחד�בכל�יום�כדין�יכול�לנדב�אפילו�יותנמי��הכיו�.שיחטא�חטא�כל�דהו

כיון�דבעינן�ספק��,ן�בוטאלבבא�ב�אמרו�לוהאי�דאבל�ל�,שיעור�הנדבה�שאין�ל

למה�לא�מביא�גם�ביום�שאחר��י�לאו�הכידא(�,יום�שלם�כשמביא�אשם�תלוי

לא�יכול�להביא�אפילו�שנים�ביום��,)דדלמא�כבר�חטא�בו�ביום�,ם�הכיפוריםיו

כיון�שמה�שחטא��,דאם�הביא�אחד�שחרית�לא�יכול�להביא�אחר�בערב�,חדא

 .ועיין�באות�הבאה.�שלםובערב�עדיין�לא�עבר�יום��,עד�שחרית�נתכפר

�מתני)�ז �אחד', �יום �הכיפורים �יום �מאחר �הקודמת(�.חוץ �באות �עיין ביאר�).

�ש"הרש �דטעמא, �לאשם�, �דאתמול �תלוי �מהאשם �לעת �מעת �היה �יום דכל

�דהיום �תלוי ,� �קרוב �לזהאו �בינתיים, �חטא �שמא �חשש �ובזה ,� יום�אבל

�בסופו �אפילו �מכפר �הכיפורים �לה, �יכול �אינו �דלמחר �תלוי אלא��ביאואשם

ומשום�הכי��,ואם�כן�יחסר�הרבה�ממעת�לעת�,קודם�תמיד�של�בין�הערביים

 ".�בכל�יום�ובכל�עת"קאמר�

�,ערוך�לנרהביאר��.'אמרו�עליו�על�בבא�בן�בוטא�שהיה�מתנדב�וכו,�'ינמת)�ח

מהא�דרצה�להביא�כל�יום��,דרבי�אליעזר�מייתי�ראיה�לדבריו�מבבא�בן�בוטא

�יום�הכיפורים �במוצאי �ואפילו �ספיקוד, �כיפר �ודאי �החכמים�, �לו רק�שאמרו
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ו 

�]'ואפילו�נבילה�כדאמרינן�להלן�בגמ[,�דבעינן�ספק�חטא�כל�דהו איהו��אבל,

וכמו�[,�אפילו�בנדבה�ואפילו�למחרת�יום�הכפורים�דבא,�יה�סבירא�ליהשלנפ

�ו�שביאר �באות .[� �דאמרינן �כד(�לעילוהא �ב(�ולקמן:) �עמוד �אליעזר) �רבי

אלא�החכמים�שמהם�הביא�ראיה�,�אליעזר�בעצמו�לאו�היינו�רבי�,דאמרו�לו

 .לעצמו

לכאורה�משמע��.'מאי�טעמא�דרבי�אליעזר�אי�סלקא�דעתך�חובה�וכו',�גמ)�ט

.)�עז(�י�זבחים"ברשאמנם�עיין��.דרבי�אליעזר�נדבה�ממש�קאמר�'ון�הגמשלמ

כתב��וכן.�משום�שאין�לך�אדם�שאינו�עומד�בספק�חטא,�שפירש�ה�ונימא"ד

,�)ח"יורה�דעה�סימן�ה�סק(�התבואות�שורוכתב�.�בכל�יוםה�"ד:)�מא(�בחולין

דמשום�,�י"וניחא�הטעם�דכתב�רש,�אליעזר�דאמרו�לו�י�שם�כרבי"דכוונת�רש

לכאורה�אמנם�.�[דעל�ספק�לאו�נמי�מייתימשום�,�מביא�,דעומד�כל�יום�בספק

�ביאור �צריך �אכתי ,� �יום �כל �דחטא �מוכרח �לאוהיאך �הפחות�בספק .�לכל

�נ.י.א( .[(.� �דנדבהוהא �אליעזר �כרבי �מוקים �היא�דלא �גמורה �רצה�, דלא

וכן�כתב�,�דרבי�אליעזר�שמותי�הוא,�דלא�כהלכתא�דחולין�לאוקמיה�מתניתין

 .ועיין�באות�הבאה�.ערוך�לנרה

�גמ)�י �היא', �נדבה �מינה �שמע ��.אלא �לנרהביאר �שרוצה��,ערוך �מי דהיינו

�להביא�על�הספק �ספק�איסור�כרת, �שבא�לידו �מי �אבל�ודאי ,�בחובה�מביא,

'�והתוס[�,על�חלבו�אשם�תלוי�חייביןוי�כד,�:)יז(�לעילדהא�איהו�גופיה�קאמר�

'�התוסכמו�שכתבו��ולא�התםכתבו�דרבי�אליעזר�גרסינן��ה�בעינן"ד:)�יב(�בנדה

�יח(�לעיל �באנו"ד.) �]ה �המחוייב, �דאף �מהא �דיליף �אלא �ליה�כל, �מתיידע י

התורה�דחיוב�,�הביאול�לדמי�שרוצה�להביא�בלא�ספק�חטא�יכ,�א�חטאתימב

 .בתורת�נדבהנמי�

�גמ)�יא �ישראל', �של �ממונם �על �חסה ��.דהתורה �לנרהביאר �ערוך '�הגמד,

�ד �משום �טעמא �להאי �יקשההוצרכה �לכאורה �תלוי�כיון, �אלא�דאשם �אינו

,�אם�ירצה�יביא�ויתכפר,�אמאי�חייבתו�התורה,�פרהלהגן�מן�היסורים�ולא�לכ

אסור�,�אסור�לאבד�עצמו�לדעתכמו�ש�,"'חסה�וכו"דהתורה�אבל�השתא�כיון�

 .לחוס�על�גופן�של�ישראלרצון�התורה�היכא�ד,�לסכן�עצמו

��

 ב"דף�כה�ע

�'גמ)�יב �בא�על�הנבילה�וכו, �אשם�תלוי �בר' �טעמא�י �מאי �לו אליעזר�דאמרו

דמשמע�דלאמרו�לו�מיחייב�אשם�תלוי�,�ד"בסוה,�דכתיבה�"י�ד"ברשעיין��.'וכו

.�דאינו�חובה�אלא�רשות�,לויאשם�ת�ה"ד'�התוסולא�כמו�שכתבו�.�בספק�לאו

מביא�שום��אפילו�בודאי�אינו�דבנבילה',�ת�התוסקושיי�יוולכאורה�יקשה�על

�קרבן �מבודאי, �בספק �יחמיר �ואיך .� �לנרהותירץ �ערוך �דהחמירה, �דמצינו

�ש�התורה �לענין �מבודאי ��ווויבספק �הקרבןשל �אודאי, �דמייתי �דחטאת בת�,

שום�דעל�ודאי�מתחרט�יותר�לפי�מ,�והביאור,�שקלים'�ואשם�תלוי�בן�ב,�דנקא

�שעשה�איסור �[שיודע�בודאי .� �סעיף�(�א"ברמכמבואר �תרג אורח�חיים�סימן

,�אבל�על�ספק�אינו�מתחרט�כל�כך�,את�עיקר�הכפרה�הווהמוהתשובה�,�)]א

יש�להחמיר�בספק�נבילה�ומהאי�טעמא�נמי�,�פרתובכ�ולכך�החמירה�התורה

 .יותר�מודאי

�גמ)�יג �חטא', �שעברוחייבי �ואשמות �יום�ת �חייברהכיפו�עליהן �וכויים '�ן

�מ"מנה �כהונה�הקשה. �המשמרות �ה�דסבר�שמעון�לרבי, ,�:)ד(�הנשבראש

��רגלים�'גב�בל�תאחרעובר�על�ד �]דהיינו�מפסח�ועד�סוכות[כסדרן ואמרינן�,

�ו( �.)שם �תאחרנמת�ואשמות�ודבחטא, �בל �אית�בהו �י �ודאי�אם, �דחייבין�כן

רגלים�'�ו�גיעל�יעבורמשכחת�ש�לא,�יהכ�ולאי�דא,�הכיפורים�ן�יוםבעבר�עליה

�כסדרן �תירץו. �נפקאד�כיוןד, �מקראי�למסקנא �אחריני�לן �כן�אם, �כרחך�, על

�רבי�שמעון�השתא�יליףגם�לפי�סברא�דו,�דרשא�אחרינא�מהאי�קרא�דאיכא

�מהניודרש�הני �כרבי�,קראי�ת �כסדרן�וסוגיין �בעי �דלא �יהודה �הכי�םומשו,

 .דרשי�מהאי�קרא

�ילפי,�)ויקרא�פרשתא�ג�אות�א(�תורת�כהניםדבהביא��דנר�תמיה.�שם,�'גמ)�יד

,�)ו�רק�ז�פרשהפשם�(ינן�פילו�,"יאוהב"בשעיר�נשיא�ובפר�כהן�משוח��במדכתי

ומשמע��.רים�מכפרום�הכיפיו�אלמא�דאין,�יםרויפהכ�אפילו�אחר�יום�דמביאין

�נמידה�ואדה,�אורהלכ מהתורת�הביא��,ת�הזבחכהברו�.חטאות�יחייב�ללכ�ין

ונתן�אותם�"א�דרדדרשי�הכי�מק,�)ח-�פרק�ד�אות�ז,�רשת�אחרי�מותבפ(�כהנים

מנא�"דהא�דפריך�הכא�,�)נר�תמידה(וביאר�.�)ויקרא�טז�כא"�(ריהשע�על�ראש

��נויהי�"מילי�הני �אשםלענין �הכ�םשוומ, �י �ד"רשפירש �מילי"י �מנהני �ה

�לא�מכפר�יום�דאשמות �הולייע�יםרופהכי�ודאין �ןיועי�.תואאחט�הזכירולא�.

 .הבאהת�ובא

�גמ)�טו �איוהב�".מנלן"�ולא"�מילי�מנהני"הא�דנקט�ד�נר�תמידב�דקדק�.שם',

,�מילי�אמר�מנהני�מילי�דבעי�אתרי�אכדהי)�,.מד(ת�ומהשיטה�מקובצת�בכתוב

�ליימ�ה�מנהני"י�ד"דמרש�,כתב�אמנם�.ות�ואשמותנמי�הא�בעי�אחטא�והכא

�לחוממש �אאשמות �דפריך �[דייהוע �הביאו. �הקודמת �באות .�]בזה�רועיין

�עי[ �הרשב�ןיאמנם �במנחות"בחידושי �מלי��,דכתב�:)בע(�א �הני �מנא דלשון

�ידעינן �מנא �פשוט �דבר �על �לשאול �דבא �היינו �אדבר�, �קאי �מנלן �לשון אבל

 ].מחודש

�גמ)�טז �י�הוא�דכתיב�וכומהפני�ריכתיב�האי�קרא�בשעכי�והא�', אבל�שעיר�'

�וכותהמש �'לח .� �יג(�עותבובש�'התוסהקשו �ואיתקש"ד:) �המשת�ה �,חלשעיר

�תדה �המ�הקישום �השתשעיר �לשעיר �נימיפלח ,� �כן �רם �נקשינהו �לעניןנמי

ו�יא�מוכח�דלאגם�בסודהת,�)הכא(�באר�שבעה�בכתו.�א�דפשעיםיחטאים�דומ

�הוא �גמור �היקש �הוי, �לא ��דאי �"לעם�אשר"כתיב �מק, �הוה �אלילא �אשינן

� �למשתיפנדווקא �חלמי ,� ��חמשתלאבל �מקישינן �הוי דלא��רלומ�לפנימילא

,�מקשינן�אותן�לגמריד,�ועוד�.ותכפר�לח�מרובהתדמש�כיון,�בו�כהנים�יתכפרו

�"מכפרזה�מכפר�אף�זה�מה�"�אלא�אמרינן �ולא�נקטינן�לשון�דהיקשא, לאו�ו,

�היקש�גמור�הוא �ו�.בדבר�אחד�םנקישם�א�ונל�ודי, �ביומא'�התוסכתבו�כן�כן

�בידאפשר�דסוגיין�כר,�עוד�כתב�.ת�אחרותוח�קושיכמ�ה�שני�שעירי"ד.)�סב(

לענין�שיהיו�שוים�במראה�בקומה��שא�אלאידלית�ליה�הך�היק�,יהודה�אתיא

ערוך�הועוד�תירץ�.�בברכת�הזבחועיין�עוד�).�שם(�בשבועותכדאיתא��,דמיםבו

לא�שייך�ללמוד�,�ואם�כן,�היקש�היינו,�"חטאים�דומיא�דפשעים"ד�כיוןד�,לנר

�הפנימי�שעיר �משעיר �המשתלח �דבקדשים, ,� �אין �בהיקש �הלמד חוזר�דבר

 :).מט(�בזבחיםומלמד�בהיקש�כדאיתא�

�גמ)�יז �דה', �וממאי �נינהו �קרבן �בני �לאו �פשעים ��.'כוני �שבעכתב �,הבאר

�כן �להקשות �שייך �לא �הפנימי �דשעיר �דאדרשא �דשעיר, �אין��משום הפנימי

�על �ידועות�מכפר �מצוות �חטאים��,.)ח(�בשבועות�כדאיתא�,עבירות כלומר

 .עבירות�דלאו�בני�קרבן�נינהוודאי�איירי�ב,�ואם�כן,�נודע�לו�שחטאד

ומיעטיה�קרא�בשעיר�המשתלח�למימרא�דעל�חטאים�דבני�קרבן�לא�',�גמ)�יח

��.מכפר �לנרההקשה �מוכח�,ערוך �לא �דסוגיין שעיר�"ד�אלא�,דמדרשות

�מכפר�"המשתלח �אינו �מנלן, �אכתי �יום"ד�אבל �של אינו��"הכפורים�עיצומו

�שהתוסואף��.הנך�חטאיםאמכפר� �יג(�בשבועות' עבד�סמוך�לשקיעת�ה�ד"ד.)

ה�אחר�שדשעיר�המשתלח�אינו�מכפר�עבירות�שע�,כתבו�בחד�תירוצא�החמה

דכפרה�דאשם�תלוי�מכפר�בסוף�יום�,�מוכח:)�יח(�לעילמכל�מקום��.שנשתלח

עיצומו�ואם�כן�היכי�מוכח�מהכא�ד,�ואף�שכבר�קרבו�כל�הקרבנות,�הכפורים

הכי�דמשום�,�ותירץ.�בי�חטאות�ואשמות�ודאיןיום�הכפורים�לא�יכפר�על�חייד

�הגמ �הכא�'הוסיפה �המשתלח, �משעיר �דילפינן �בשינויא �קרא�", ומיעטיה

�,האי�לישנאיכא�לבילפותא�משעיר�הפנימי�ל,�לכןקודם�ו,�"בשעיר�המשתלח

�אחייבי� �מכפר �לא �המשתלח �דשעיר �התורה �דמיעטה �דמהא �למימר ואתא

מינה��מאי�נפקא�היכי�ולא�ידא�,כח�דאף�יום�הכפורים�לא�מכפרומ�,חטאות

ואז��,כןילאחר�מ�אלאא�לא�יבוא�חטאת�ביום�הכפורים�ה,�בהא�דאינו�מכפר

 .דאף�סוף�היום�אינו�מכפר,�מוכחאלא�,�סוף�היום�כבר�כיפר�לו

�גמ)�יט �וכו', �דקרא �מרישיה �אביי �אמר �מה�.'אלא ��עיין �בד"רששפירש ה�"י

�וכולא �חטאת �'קשויי .� �אמתוכתב �לפרש�,השפת �אפשר �היה �דבריו ,�דלולי
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�גז דבתרוייהו�כתיב��,ירה�שוה�למילף�שעיר�המשתלח�משעיר�הפנימידהיינו

�חטאתם" �לכל �"מפשעיהם �קרבן, �בני �דלאו �פשעים �ודאי �דהתם ונתבאר�[,

הוה�פרכינן�מה�לשעיר�הפנימי�שאין��,אלא�דאי�לאו�מופנה,�]באות�הקודמת

 .נה�לא�פרכינןאבל�השתא�דמופ,�כפר�על�מצוה�ידועהמ

איצטריך�"�פשעיהם"ד�,ש"הרשהקשה�.�'ואת�כל�פשעיהם�למה�לי�וכו',�גמ)�כ

�דדרשי �לו(�ביומא�להא �מרדים:) �היינו ��,דפשעים �שם(�י"רשופירש ה�"ד)

�לכך�כיוןדאולי�,�וכתב.�דחמיר�טפי�ממזיד�לתיאבון,�דעושה�להכעיס�,המרדים

�ה�קמייתא"י�ד"רשאמנם�ו.�[קדמייתא�נמי�לא�תייתי,�רב�תחליפא�דאמר�להלן

להלן�הוא�משום�דאיכא�למיפרך�אדרב�דימי�דטעמא�דרב�תחליפא�,�פירש�נמי

 ].ביי�כדמעיקראאואד

�גמ)�כא �,הבאר�שבעכתב��.'אמר�רבי�אלעזר�אמר�קרא�מכל�חטאתיכם�וכו',

� �אלעזר �רבי �רבי�דהכאדודאי �קרא��,עזריה�אלעזר�בן�אינו דהא�דריש�להאי

,�דעבירות�שבין�אדם�לחבירו�אין�יום�הכפורים�מכפר�,:)פה(�ביומא"�'לפני�ה"ד

�פדת�אלעזר�אלא�רבי �בן �לנרהוהקשה�. ��,ערוך �קשיא דפסקינן��אהאדאכתי

�יחטא�אשם�תלועל�מכפר��ם�הכיפוריםדהכא�דיו�תיןכסתם�מתני �להא�ו, כן

ג�"פ(�ם"רמבב�עיין�,עבירות�שבין�אדם�לחבירועל�מכפר��ם�הכיפוריםדאין�יו

�ה �)ט"משגגות �את, �קרא�ווהיכי �מחד �תירץ�.תרווייהו �הכי שפיר�ד�,ומשום

אי�לא��אפילונפקא�מהך�קרא��יומאדדרשא�ד�,י�הדרשותתשל�רשאיכא�למיד

דהחטא�,�אהכד�מיותר�לדרשה"�לפני"ואם�כן�,�לבדב�"'ה"א�מאל"�לפני"כתיב�

 ".גלו�כל�תעלומותנלפניו�"כמו�,�"לפני"לשון�ביה�שייך�ד'�שאין�מכיר�בו�וכו

�גמ[)�כב �ה', �אלא �בו �מכיר �שאין �חטא �מכפר' �הכפורים �יום �קשה�. לכאורה

�נקט �הכפורים�אמאי �יום �יליף, �דמיניה �קרא �המשתלחא�דהא �בשעיר .�יירי

� �אמנם �יג(�בשבועותעיין �בתוס.) �לשקיעת�החמה"ד' �סמוך �דעבד �,דכתבו�,ה

�אלא �שילוחו �בשעת �דוקא �מכפר �אין �המשתלח �הכפורים��דשעיר �יום כל

השתא�שפיר�ו,�מכפר�אם�עבר�עבירה�אחר�ששלחו�את�השעירואפילו�,�מכפר

יום�הכפורים�,�משום�דעל�ידי�שעיר�המשתלח,�ים�מכפריום�הכפור,�הכא�נקט

 ..)]נ.י.א.�(מכפר�עד�סופו

�:)יט(�לעילשמעון�דאמר��לרבי�,השפת�אמתחקר�.�שם',�גמ)�כג דחטא�ואינו�,

�יודע�במה�חטא�אם�בחלב�או�בדם �יום�הכפורים�,שםאמביא�, על�מכפר��אי

ין�מכיר�א"דלא�הוי�,�אין�מכפר,�דיש�לומר�כיון�דידע�ומכיר�שחטא.�האי�אשם

שאין�מכיר�בו�"הוי�בכלל�,�או�דלמא�כיון�דאינו�מכיר�במה�חטא,�"'בו�אלא�ה

 ".'אלא�ה

��

 א"דף�כו�ע

�גמ)�א �מלקיות�שעבר�עליהם�יום�הכפורים�חייבין', �חייבי ,�הבאר�שבע�כתב.

�מיתות�בית�דין�נקיט�חייביד �דחייבי��,לרבותא�,מלקיות�ולא�חייבי וכל�שכן

� �הכפוריםמיתות �יום �אחר �חייבין .� �לנרבועיין �דבריו�ערוך �על .�שנתקשה

עבר�על�לא�תעשה�,�חילוקי�כפרה'�בד.)�פו(�ביומאעל�פי�מאי�דאיתא�,�וביאר

אבל�כריתות�ומיתות�בין�דין�אפילו�עשה�,�יום�הכפורים�מכפר,�ועשה�תשובה

והשתא�בחייבי�מיתות�בית�דין�,�אלא�תולה�,תשובה�אין�יום�הכפורים�מכפר

�דאפילו�בלא�,יום�הכפורים�לאחר�ביה�חייב�אףריך�לאשמועינן�דבאתרו�לא�צ

מצוות�לא��היינוד(חייבי�מלקיות�אבל�גבי�,�ביה�אין�יום�הכפורים�מכפר�אתרו

�יום�הכפוריםוב�)תעשה �ביה�מכפר �לא�אתרו ,� �דבאתרו�אצטריך לאשמועינן

 .יום�הכפורים�לפטרו�ממלקות�מכפר�ביה�אין

השפת�הקשה��.'וכומאי�שנא�מחייבי�חטאות�ואשמות�ודאין��פשיטא',�גמ)�ב

הא�דחייבי�חטאות�חייבין�לאחר�יום�הכפורים�,�ילפינן:)�כה(�לעילהא��,אמת

דאינן�בני�,�ודרשינן�חטאים�דומיא�דפשעים�,"פשעיהם�לכל�חטאתם"מקרא�ד

מאי�",�מה�סברת�המקשה�דמקשה,�אם�כןו,�אבל�אבני�קרבן�אין�מכפר,�קרבן

�חטאות �"שנא�מחייבי �אדרבההא�, �מלקות�הםא�דפשעינימא�דומי, ,�ם�דבני

�יתכפרופשו �יר ,� �פריך �"פשיטא"ומאי .� �דיליף �רבא�לשיטתו )�שם(�לעילמיהו

אמרינן�דהא�ודאי�לענין�מזיד�לא�,�תי�קשהאכ�אבל.�ניחא,�"'לפני�ה"מקרא�ד

כגון�,�האדם�אין�מכפר�הוא�דמכפר�אבל�מכיר�בו'�בו�אלא�ה�חטא�שאין�מכיר

ואם�כן��,ר�אפילו�במכיר�בודהא�ודאי�יום�הכפורים�מכפ,�במזיד�בלא�התראה

�בר�מלקות �פשיטותא�למעוטי �אלא�ה�,מאי �מכיר�בו �כללא�דאין �דהאי '�כיון

�אזדונות� �אשגגות�אלאלא�קאי �וכתב�דצריך�ליישב�בדוחק. ',�דפשיטא�לגמ,

�דחילקה�תורה�דא �יום�הכפורים�מכפר�דכיון �מכיר�בו��אלאשגגות�אין באין

,�כול�להתכפר�בהבאת�קרבןבו�יעל�כרחך�הטעם�משום�דאם�מכיר�,�'האלא�

�לכפרועל �יכול �הכפורים �יום �אין �מלקות�,ה �חייבי �גבי �נמי �והכי בגוונא�,

 .אין�יום�הכפורים�מכפר,�לוקיםד

,�ה�ממונא"י�ד"רשפירש��.'סלקא�דעתיך�אמינא�התם�ממונא�הוא�וכו',�גמ)�ג

�לא�שייכא�כפרה �ממון �דמיחייב�לגבוה�דבתשלומי �ערוך�לנרההקשה�. איך�,

�דכ �לומר �עאפשר �היא �קרבן �ידיפרת �לגבוה�ל �שמשלם �איתא�הא�,ממון

לא�הא��,ובמה�יתכפר�,דאחר�יכול�להפריש�ולהקריב�קרבן�בעדו)�.כא(�בערכין

אילימא�)�.י(�בתמורהאליביה�פריך��,ורבא�גופא�דמתרץ�הכא�.הפריש�מממונו

�לי �דמכפר �פשיטא �כפרה �הלענין ,� �דואי �מאי�נימא �מכפר �ממונו הפרשת

�,ין�לומרוא�.הפרשת�אחר�ל�ידיא�יקשה�היאך�יתכפר�עאדרב�,פשיטותא�איכא

דבמאי�קנה��,מתנה�ממש�אינה�הא�,כיון�דאחר�נותן�לו�במתנה�נחשב�כשלוד

�כממונוה �נחשב �להיות �משך �לא �[א .� �פירוש �דאין �הוא"ואפשר "�ממונא

� �הקרבן �הממון�תלוישכפרת �בתשלום �ד, �אלא �נתחייב �שעבר �ערך�במה נמי

חבירו�יכול�לשלם�בעדו�דכמו�כל�חוב�יכול�,�רואם�כן�יש�לומ,�להקדשקרבן�ה

 .)].�ב.ש.�(כמו�כן�אותו�חוב

�גמ)�ד �דא', �שמעון �למיולרבי �איכא �מאי �היא �חוטאת �יולדת הקשה��.מרמר

�)דמיחייבא�עליה�קרבן(�,ולד�מעליאא�איירי�הכא�בילדה�ספק�ה�,הבאר�שבע

ו�שאין�מכיר�ב�מאי�פריך�דהוי�חטאואם�כן��,)מיחייבא�עליה�דלא(ספק�רוח�

�ה �אלא �ונשבעה�אה', �ילדה �ודאי �לידה�, �היה �אם �זוכרת �דאינה אלא

דהא�דקאמר�חטא�שאין�,�)סימן�רצ(�מנחם�שלמההותירץ�.�דמחייבתה�בקרבן

,�אלא�על�הסיבה�שמביא�עליה�את�הקרבן�,לא�קאי�אחטא�גופא',�מכיר�בו�וכו

�איירי �דהא�בענינא�דקרבן �כתב�והחק�נתן. �בראס�ידןסוגיא�דד, דהא�דאמר�,

��רבי �וכודשמעון �ובשעה �הואיל �קרבן �מביאה �יולדת �ונשבעת' �קופצת לאו�,

�השבועה �את �זוכרת �דבאמת �קרבן�,היינו �קמייתי �ועלה �לומ, �רצה �,ראלא

��דרחמנא �לן �ונשבעתגלי �קופצת �לילד �שכורעת �אינה��,שבשעה �היא אבל

דהא�לא�היה�דעתה�עליה�בשעת�שבועה�מחמת�צער��,זוכרת�את�השבועה

דרב�יוסף�,�כתבעוד�.�'ה�דהוי�חטא�שאין�מכיר�בו�אלא�,ולהכי�קפריך,�לידה

,�דעתיובר�דזוכרת�וס�אלא�,ןכ�רלא�סב,�ידה�היאזוהא�מ:)�לא(�בנדהדמקשה�

דהוי�אין��,פריךומשום�הכי�,�יא�דרב�יוסףשקו�מחמתכן�אבל�סוגיין�לא�סברה�

 .'מכיר�בו�אלא�ה

�גמ)�ה �וכו', �קא�מייתא�קרבן �יולדת�כי �ד"רשפירש��.ולא�לכפרה�מייתי' ה�"י

�לכפרה ��,מייתא�ולא �לידהמיכפרדהא �בשעת �א �ו. �נתןהקשה �דבנדה�,החק

.�אשבועה�הוא�דקמייתי�,דכי�קמייתא�קרבן�לכפרה,�שמעון�מפרש�רבי�):לא(

�עליה�,וכתב �מכפר �דודאי �לפרש �אפשר �דהיה ,� �לכפרה �דלאו �בלבדאלא

�'התוסוכן�פירשו�,�ואפילו�לרבי�שמעון,�אלא�עיקרו�להכשירה�בקדשים,�אתיא

דאף�כוונת��,דיש�לומר,�וכתב.�דהתם�סוגיא�ואימא�יולדתה�"ד.)�ח(�בשבועות

�י�לפרש�כן"רש �דודאי�עיקרו�לכפרה�אתי, אלא�דאם�לא�היה�צורך�בהיתר�,

�לחוד �כפרה �בשביל �בקרבן �יולדת �התורה �מחייבת �היתה �לא ,�לקדשים

 .דבשביל�כפרה�סגי�לה�בצער�לידה

�ד"רש)�ו �לא�לכפרה"י �ה �ד"בתוה, ,� �הנגע �נגעודמצער �נתכפר .� ההעמק�כתב

כגון��ניהוג�דיני�הצרעתמכפר�דוקא�רע��על�הוצאת�שםד�,)ויקרא�יג�ב(�דבר

�פריעה�ופרימה�וישיבה�בדד �הרע�אבל�, בלא��אף�מכפרעצם�הנגע�על�לשון

�הדי ��.ניםניהוג �עוד�במה�שכתב �יד(ועיין �יב �במדבר .(� �על�ועיין מה�שכתבנו

 .יד�באות:)�טז(�בערכיןדבריו�
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�גמ)�ז ,'� �קדשיםמצורע �באכילת �לאישתרויי �אלא �מייתי �לכפרה .�לאו

דעל�,�דרצה�לומר�,הבאר�שבעוכתב�.�משני�לאישתרויי�בקהל.)�ח(�ובשבועות

וכן�הביא�בשם�בעל�.�כנס�למחנה�ישראל�שנאסר�לו�קודם�לכןלהידי�זה�מותר�

�אהרן �והקשה�.הקרבן ,� �דוכתי �בכמה �להדמדמוכח �ישראל �למחנה סגי�כנס

�בטבילה �קרבן, ��נןובהדיא�ת�ולא�בעי �ד"ד�מ"פי(�בנגעיםהכי �וכתב). דצריך�,

 ,�"באהל�יילאישתרו",�לגרוס�שם

וישב�מחוץ�"דכתיב�,�היינו�בתשמיש�המטה�דנאסר�לו�קודם�שמביא�קרבןד)�ח

 �).ח�,ויקרא�יד"�(לאהלו�שבעת�ימים

.)�טו(�בסוטה'�התוסהקשו��.נזיר�כי�קא�מייתי�קרבן�לאו�לכפרה�מייתי',�גמ)�ט

�אלע"ד �כרבי �לה �סבר �הקפרה �לר�,זר �נזיר �דחטאת �אמרינן �אלעזר�'דהכא

�אתי �לכפרה �לא �הקפר �נזיר�, �חטאת �על �נסכים �מביאין �דאין �אמרינן והתם

 .אלמא�דהיא�מכפרת,�משום�דאתיא�על�חטא

�גמ)�י �אלא�למיחל�עליה�נזירות�טהרה', �גרסי�.לא�לכפרה�קמייתי '�התוס�כן

� �ח(בשבועות �יולדת"ד.) �ואימא �טו(�סוטהוב�,ה �לה"ד.) �סבר �אלעזר��ה כרבי

ובנזיר�טמא�,�והיינו�בנזיר�טהור.�אי�נמי�למשרייה�בשתיית�יין,�סיפוווה�,הקפר

�הוא�למיחל�עליה�נזירות�דטהרה �אלעזר�הקפר�הוא, �בנזיר��דדינא�דרבי בין

�טהור �בנזיר �ובין �טמא ,� �י(�בנדריםכדמוכח .(.� �בסוטה"הרשוכתב �,)שם(�ש

�באכילת�קדשי �לאישתרויי �םדליכא�למיגרס�כדלפנינו �באכילת�, �מותר דנזיר

 .ובמים�קדושים.�בקרני�ראםועיין�עוד�.�קדשים�גם�בלי�קרבנות

�גמ)�יא �וכו', �סוטה �ספק �מעתה ��.'אלא �ד"רשפירש �סוטה"י �ספק דהיינו��,ה

�אם�נטמאת�אם�לא�נטמאת�,סוטה�סתם �דספק דאף��,הברכת�הזבח�וביאר.

ודע�דהתם�היינו�דנ,�אדם�אחר�לא�חשיב�דמכיר�בו,�היא�יודעת�אם�נטמאהש

אבל�הכא�ידיעתה�,�"'ה�חטא�שאין�מכיר�בו�אלא"הוי��לא�ואם�כן,�שחטא�לו

דאיירי��,כתב�הבאר�שבע�מנםא.�ולא�מעלה�מידי,�היא�שאומרת�שלא�חטאה

כן�ודחק�,�או�הבועל�שקינא�לה�ממנו�עליה�הבעל�הכא�שאינה�יודעת�אם�בא

�,עלשמא�היה�הב�פקא�להמס�ידא�,ערוך�לנרהוהקשה�עליו�.�י"בלשון�רש�נמי

�ד�,סתירה�אינה �יהיהא �שלא ��ובעינן �והאשה�אלא�הסתירהבמקום .�הבועל

��,ועוד �להביא �העל �יכול �קנאותאיך ��,מנחת �הא �עליה�הואיודע �בא .�אם

�פירש �ב�,ומשום�הכי �שקינא�לה�הבעלדאיירי ואינה��,וישנה�,נסתרה�לאחר

מנחת�יש�כאן�ואם�כן��,או�הבועלעל�הבבא�עליה�בשעת�השינה�יודעת�אם�

,�אף�הבועל�בא�עליה�לאחר�מיכן,�שהרי�יתכן�דאף�שבעלה�בא�עליה,�קנאות

וכל�שכן�,�דהיא�נמי�אינה�יודעת',�דאין�מכיר�בו�אלא�ה,�ומכל�מקום�יש�חטא

 .והבועל�עצמו�חטא�במזיד,�היתה�בשינה�אנוסהכיון�ד,�שאין�כאן�אשם�תלוי

�גמ)�יב �סלקא�דעתיה�דמקשה�,ערוך�לנרה�הקשה�.'שם�וכו', ודאי��הא�,מאי

כיון�,�שינויא�אחרינאמה�הוצרך�רבא�ל�,עודו�.ר�בו�הבועל�כדתירץ�אביימכי

דאין�מכיר�בו�אדם��דבגוונא,�דהמקשה�ורבא�סברו,�וביאר.�עלדמכיר�בו�הבו

�סגי �הכיפורים �קודם�,ביום �בו �מכיר �היה �שמת��,ואפילו �כגון �לה ומשכחת

ת�ואביי�סבר�דבעינן�שלא�יכיר�בו�אדם�גם�בשע�,הבועל�קודם�יום�הכפורים

 .דלעולם�מכיר�בו�הבועל,�כי�תירץהומשום�,�החטא

לא�גריס��הבאר�שבע�.לכל�חטאתם�ולא�לכל�טומאתם'�ספק�סוטה�וכו',�גמ)�יג

�תירוצא �אטומאתה��,להאי �קרבן �דמייתא �היא �כפרה �ממחוסרי �לאו דסוטה

כי�הוא�"�אמר�ייאב"ולא�,�"אמר�אביי"וכן�נמי�גרסינן�,�םלהיות�ניתרת�בקדשי

�הראשון �המתרץ .� �הזבחהאבל �לה�סירג�ברכת �ומבאר, �ד, �דאף טמאה�אינה

�הטמאים �כשאר ,� �מקום �המשתלח�למעטה�בעינןמכל �שעיר �מכפרת כיון�,

 ).במדבר�ה�יג".�(ונסתרה�והיא�נטמאה",�בלשון�הכתוב�"טמאה"ת�דנקרא

�גמ[)�יד �וכו', �אמר �רבא �מכיר �הורג �אביי �'אמר .� �באות �שביאר��יבעיין מה

�,הכא�דפליגי�בהכי�נמילפרש�אורה�יש�לכו,�בפלוגתייהו�גבי�סוטה�ערוך�לנרה

,�דאביי�סבר�דהכרה�דאדם�סגי�אפילו�בשעת�החטא�ולא�בעינן�בשעת�הכפרה

ורבא�סבר�דבעינן�,�לכל�הפחות�בשעת�החטא,�ומשום�הכי�מתרץ�דהורג�מכיר

דאפשר�שמת�ההורג�ותו�,�תירץ�כךומשום�הכי�לא�,�הכרה�אף�בשעת�הכפרה

 .)].נ.י.א.�('אין�מכיר�בו�אלא�ה

�גמ)�טו �נקבה', �קרבנו �שכל �ליחיד ��.מה �ד"רשפירש �צריכי"י �מצרך �הני ,�ה

�הוא �דקולא �ידיעה, �בעינן �דוקא �התם �דאימא �ופריך .� �שבעוהקשה �,הבאר

�נקבה� �זכר�חומראאמאי�חשיב�קרבן �קולא�וקרבן משום�שאין�בקרבן�ציבור�,

שכן�ניתנה�למשיח�,�א�אדרבה�איפכא�מסתברא�דקרבן�נקבה�חומראה,�נקבה

�בשאר�עבירות�קרבנ�,ה�זרהונשיא�בעבוד �ם�זכרואילו �וב, �דקרבן דאתי�ודאי

דהא�לא�,�שאר�עבירותדאתי�אעבודה�זרה�ראוי�להיות�חמור�יותר�מקרבן�א

�זרה �עבודה �לעובד �שניתנה �משום �אלא �משריפה �חמורה �דסקילה ,�ידעינן

.�דבריושנתקשה�ב,�)סימן�רצה(�מנחם�שלמהבועיין�:).�עו(�בסנהדריןכדאיתא�

,�]בהמה[ם�חטאת�ידמספק�אין�מביא,�:)לב(�בסוטהדאיתא��מאי�על�פי,�וביאר

�דאי�דחטאת�משום �דחזי �ומאן �היא�יבצפון �דחטאת �ידע �בצפון �נקבה תי

�עולה�נקבה[�,ומיכסיף �]דהא�אין �זה, �ולפי �חטאת�ןימביא�רזכ�דקרבנן�וההנ,

יחיד��אדדוק,�ושפיר�פריך,�למימר�דעולה�הוא�דהא�לא�מיכספי�דמצו,�בספק

�המביא�זכר�לחטאתו�יביא�גם�בלא�אבל�,לא�יביא�בלא�הודע�הבנק�שקרבנו

 .מצפה�איתןבבנר�תמיד�ו,�ערוך�לנרב�עוד�ועיין.�הודע

�דבהוריות�,הבאר�שבעהקשה��.מה�לנשיא�שכן�אינו�בשמיעת�הקול',�גמ)�טז

�ט( �להדיאנת.) �הקול�,ן �בשמיעת �חייב �דנשיא �דרבי. �יוסי��ואף �ורבי עקיבא

�התם� �פליגי �:)ח(הגלילי �דחייבמכל�מקו, ��.ם�הלכה�כרבנן �פסק �ם"הרמבוכן

ואולי�מקורו��,פליג�עליה�שם�ופסק�דפטור�ד"הראב�אמנם).�ז"י�משגגות�ה"פ(

�[אכמה .� �לא(�בשבועותועיין דמלך�פטור�משבועת�העדות�משום�דלא�חזי�.)

� �ופירש �מדאורייתא �שם(�י"רשלהעיד �מלך"ד) �שכן �כל �להעיד��,ה דפסול

�מל �עליך �תשים �שום �משום �עליךמדאורייתא �אימתו �שתהא ��].ך בחק�ועיין

 .נתן

�גמ)�יז �פרכת�אי�משום�דאינן�מחייבין�אלא�על�העלם�דבר�וכו', כתב��.'מאי

'�בגמדהא�איתא��,ולולא�משום�דאינן�בשמיעת�הק�,דכן�צריך�לגרוס�,ש"הרש

�,פירכאנה�אם�כן�אי�,דיחיד�לא�אתי�מנשיא�שכן�אינו�בשמיעת�הקול�,להלן

�הקול �בשמיעת �אינו �נמי �דנשיא �שכתבנו[. �במה �הקודמת �באות .�ועיין

שאינו�בשמיעת�הקול�הוא�משום��כל�מה,�דמלך,�ולכאורה�יש�לבאר�לפי�זה

כמו�,�עידהלדין�ולעמוד�ו�ואינו�יכול�לבוא�לבית,�דבעינן�שתהא�אימתו�עליך

�בשבועות"רששכתב� �לא(�י �מלך"ד.) אבל�ציבור�אינם�בשמיעת��,ה�כל�שכן

 .]ושפיר�פרכינן�מינה�,יתהקול�כל�עיקר�ולא�רק�מחמת�סיבה�צדד

��

 ב"דף�כו�ע

�גמ)�יח �להשתנות', �תאמר�בנשיא�שעשוי �,)אות�א(�מקובצת�שיטהההקשה�.

�נשיא �להיות �להשתנות �יכול �יחיד �גם �הא �שאין��,ותירץ. �מאותם דפריך

�בברכת�הזבחוכן�תירץ��.מעמידין�מהם�מלך �ערוך�לנרהוכתב�. �לומר�דוחקד,

� �להשתנות"דיחיד�מקרי �עשוי �אות�"אין �[ם�יחידיםמפני ורה�יש�לומר�ולכא.

�הגמ �דקושיית �להנ�'דכונתם �דיחיד �קרא �איצטריך �עשויים�דלמא �דאין י

�(פירכא�בעלמא�דלא�דמי�אולא�הוי�,להשתנות �נ.י.א. ,�ערוך�לנרותירץ�ה.)].

��נמידקרא�דחטאת�יחיד�אמור� �ךוראויות�למל�אינן�הןעל�נקבות�והרי וכיון�,

�נקבות �ומחצה �זכרים �מחצה �דאיכא �שובמחצ, �מי �איכא �נמי �זכרים אינן�ה

�למלואר �ךויים �רובא, �ראויים �אינן �להו �הוו �קאמרשומ, �הכי �ום �אין�, דיחיד

 .עשוי�להשתנות

,�ערוך�לנרההקשה��.בתר�יום�הכפורים�הו�ענין�היכא�דמתיידע�ליהתנ',�גמ)�יט

�ג �לי �למה �דאכתי �ידיעות' �תרי, �אלא �לכתוב �לגופא�,לא �חד �ידיעה�, דצריך

�לחטאת �דמתי, �להיכא �הכפוריםוחד �יום �בתר �ליה �ידע ,� �מיניה�ותו נילף

בגזירה�,�יה�בתר�יום�הכפוריםלכולהו�בין�לענין�ידיעה�בין�להיכא�דמתיידע�ל

דאי�לאו�דכתיב�בכל�חד�מינייהו�לא�הוה�ילפינן�,�ותירץ.�"מצות�מצות"שוה�ד

�גזירה �בהך �דנילף �אמינא �הוה �אלא �שוה �בגזירה �תלוי��מחדא �מאשם שוה

,�עדיף�לפטור,�דאי�מספקא�לן�מהיכא�למילף,�ים�דפטורשעבר�עליו�יום�הכפור
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דתרי�מינייהו�להיכא�דמתיידע�,�קראי'�ולהכי�איכא�ג,�דלא�ניתי�חולין�בעזרה

�חטאת�ליה�בתר�יום�הכפורים�דחייב �לחיוב, �מינייהו �ילפינן ולא�לפטור��ותו

�יום�הכפורים �עליו �שעבר �אשם�תלוי �לענין �מ, �דהא�איכא�למילף שנים�כיון

�והא�מאחד �משנייםועדיף�דרשא�, �זה�איתא�, והעולת��.).לז(�בקידושיןוכענין

�תירץשלמה� �ל, �ואם�הודע"דבעינן �רבא�" �מיניה�הא�דאמר �למילף �כדי נוסף

דילפינן�מינה�דאף�לאחר�שהביא�אשם�תלוי�,�להלן�או�הודע�אליו�מכל�מקום

�ונודע�לו�לאחר�יום�הכיפורים�שחטא�עליו�להביא�קרבן�לחטאתו עיין�שם�ו.

 .ובכתר�ישועה�,עוד

�גמ)�כ �בא', �למה �תלוי �אשם �חטאת �מייתי �ליה �מתיידע �כי �דאמרת �.השתא

�ערוך�לנרההקשה� �דמתיידע�ליה�ד�נימא, �מקמי לא�דלמא�מביא�אשם�תלוי

�לא�יוכל�להביא�חטאתו�,לעולם�וודע�לוי �ותירץ. �דפריך�הכי, דמסיק��משום,

 .אי�לא�מתיידע�ליה�ףוא,�אשם�תלוי�עלנמי�דיום�הכפורים�מכפר�

�גמ)�כא �משתמרת�לפי', ��.שאינה �ד"רשפירש �משתמרת"י �שאינה לא��,ה

אם�כן�,�ערוך�לנרההקשה�ו.�שמרוה�יפה�ונפסלה�בהיסח�הדעת�ושמא�נטמאה

�צורה �עבור �בשריפהאחלד�,עודו�.ניבעי �דינה �צורתו �שעברה כדאיתא��,ר

אלא�דבלאו��,הכידהוה�מצי�למיפרך��,וכתב.�ואמאי�קתני�יקבר�,.)לד(�בפסחים

 .פירהכי�פריך�ש

ום�חולין�בעזרה�נמי�שמו�,ד"בתוה,�בהנאה�רתדמו�ה�ובדין�הוא"י�ד"רש)�כב

�שיטהההקשה�.�ליקה�לאאסרה�תורה�אלא�שחיטה�אבל�מ�ליכא�למימר�דלא

דאף�בחטאת�העוף�איכא�משום�,�.)כט(�נזירבהא�דמבואר�מ�,)אות�כ(�מקובצת

�לנרערוך�הותירץ�.�ועיין�מה�שביאר.�חולין�בעזרה�אף�דאינו�שוחט�אלא�מולק

�ד�,:)כ(�לעיל �תלוי �הדבר �במתניתין �יוסי �ורבי �מאיר �דרבי �זבחיםדבפלוגתא

�:)סט( �משחיטה, �מליקה �ילפינן ��,אי �דנזירוסוגיא �פריך�, �מאיר �דרבי אליבא

�משחיטה �מליקה �דיליף �"רש�אבל, �יוסי�י �כרבי �לן �דקיימא �כהלכתא מפרש

�במליקה�ומשום�הכי�פירש�,.)מו(�בעירוביןרבי�מאיר�כדאיתא�דליג�אפהיכא�ד

�בעזרה �שנשחטו �חולין �משום �ליכא �חייםוה. �למסכת�(�מקור בחידושים

איסור�הכנסה�ואפילו��.א�"חולין�בעזרה"איסורים�ד'�איכא�בד,�תירץ�)כריתות

��,בלא�שחיטה �כג(�תמורהי�"רשועיין איסור�שחיטה�דחולין��.ב.�ה�יאכלו"ד.)

עיין��"לך�בשלךחוט�שלי�בשלי�ושש"מקרא�ד:)�נז(�בקידושיןונפקא�לן�[�,בעזרה

�אם�,]שם �לעולם �שחט�דנאסר �ה, �בעזרהאפילו �שתא�אינו �באיסורא�, והכא

�איירידשח �יטה �רש, �כתב �ד"ועלה �ולא�וניאי �בשחיטה אבל��,במליקה�אלא

ובהא�לא�שני�לן�בין�שחיטה��,חולין�בעזרה�אכילתבסוגיא�דנזיר�איירי�לענין�

�למליקה �הלכות. �תירץ�ובליקוטי ,� �העוף �בחטאת �איירי �שנודע�דהתם קודם

,�היא�עבודה�גמורהשחיטה�שומשום�הכי�יש�למליקה�דין��,הספק�שלא�חטא

� �הכא �באבל �להאיירי �ילדה�נודע �שלא �נבילה�ונתברר, �נעשית ,�דבמליקתו

�ועיקו �שי�רובנחירה �לא �בעזרהיסימנים �חולין �איסור �ך �רש, �"וכונת כהאי�י

�לה �דנודע �ילדה�גוונא ��.שלא �"בשוועיין �הלוי �בית �"ח(ת �סימן �סקיא ).�א"ב

 ).ה"ב�סימן�ז�סק"ח(ובאחיעזר�

�גמ)�כג �וכו', �יוחנן �דרבי �כוותיה �תניא �אסור�' �שילדה �נודע �משנמלקה אם

,�איכא�פירכאאף�ואדרבה�,�סייעתא�הא�לא�הויא,�ערוך�לנרה�הקשה�.בהנאה

�אלא �אסרו �לא �יוחנן ��דרבי �אסרינן �והכא �באכילה �בהנאהאפילו ,�ותירץ.

משום�רב�,�א�דנקט�אסורה�באכילהוה�,אסור�בהנאהנמי�דלעולם�לרבי�יוחנן�

כשאר��,מן�הדין�היינודמה�שאסורה�בהנאה��,כתב�עוד�.דאמר�מותר�באכילה

�הלכך�,ה�ואסורה"י�בד"רש�רשוכמו�שפי�,קדשים�שאין�בהם�הנאה�רק�אכילה

 .ן�באות�הבאהועיי.�דאסורה�באכילה�לאשמועינן�אלא�בי�יוחנןר�בעילא�

�גמ)�כד �הקודמת�.שם', �באות �עיין �ה. �עוד �לנרהקשה �ערוך �יוחנן�, �רבי הא

�חטאת�העוף �גזירה�דיאמרו �הספק��מפרש�טעמא�דאסורה�משום הבאה�על

�נאכלת �ד, �קתני �ובברייתא �הדיןאסורה �מעיקר כריתות�(�דבתוספתא�,וכתב.

ולא�כמו��לפי�מה�שגרס[�נית�,ר�שמביא�רישא�דברייתא�דהכאאח�,)ד"ד�הי"פ

משנמלקה�נודע�"�]ובאור�הגנוז�במנחת�ביכוריםוכן�הגיה�שם��,לפנינו�עיין�שם

משמיצה�דמה�וכפרה�נודע�לה�אסור��,באכילה�הכפרה�אסור�הלה�מיצה�דמ

�"ספיקה�והלכה�לה�שעל�ספק�בא�מתחלתה�כיפרה�,בהנאה �פירושו. �,והכי

�,לא�תאכל�מכל�מקום�כשרהדאף��,אם�נודע�לה�משנמלקה�קודם�שמצה�דמה

בשעת�כפרה�ם�כן�א�,אבל�אם�אחר�שמצה�דמה�נודע�לה�,גזירה�שמא�יאמרו

שעל�ספק�באה�מתחלה�וכפרה��,כשאר�חטאת�העוף�ספק�אסור�בהנאה�ההי

�השיטה�מקובצתוכן�כתב�[,�דכן�צריך�לגרוס�בסוגיין,�וכתב�.לה�כמו�שלא�נודע

�יב( �אות �שפיר)]. �ומיושב �הקודמת[, �באות �שהקשה �מה �נמי יתי�ימד�,]וכן

�יוחנן �ראיה�לרבי ,�ה�משום�גזירהך�טעמא�דרישא�דאסורה�באכילחדעל�כר,

דהתם�נודע�לה�,�ומסיפא�דאסורה�בהנאה�לא�קשיא,�והיינו�כדאמר�רבי�יוחנן

 .צה�דמהימשמ

�נימת)�כה �היפה�ב', �למעילתו' �והשני �ד"רשפירש��.סלעים�יקרב�לאשמו ה�"י

�אילי �דהיפה�ב�,ם�לחוליןלקח�בהן�שני אשם�מעילות�והשני�סלעים�יקרב�ל'

�וחומש�שמשלם�ל�היפה�עשרה �הוא�קרן �הרי �גזברזוז .� �ע�מברטנורא"ראבל

�ו"פ( �פירש) �ב, �דהיפה �חייב' �שהיה �לאשם �יקרב �מעילתו"ו�,סלעים היינו�"

.�ויביא�מביתו�עוד�אשם�למעילתו,�שהיה�חייב�ששישלם�לגזבר�הקרן�והחומ

הרי�שילם�את��,סלעים'�שוה�בשמו�הדכיון�שהקריב�א�,הברכת�הזבחהקשה�ו

הוסיף�להקשות�,�ערוך�לנרוה.�פעם�שניה�ואמאי�צריך�לשלם�את�הקרן�,הקרן

� �דברי �ע�מברטנורא"רעל �לגזבר�בשביל�ב, �שיתנו לא��מדוע�,סלעים�וחומש'

�ד�,יקריב�בעצמו �ובשרו��,בהא�נפקותא�אית�ליההרי �הוא�עבודתו שאם�כהן

�ע�,שלו �הוא �ישראל �ואם �פנים �כל �לל �הנאה �טובת �לו �כהן�ייש �לכל תנו

�וכיח�דלאעיין�בדבריו�שהו[.�תנו�לגזבר�דוקאיאם�צריך�ל�מה�שאין�כן�,שירצה

ותירץ�].�מתחת�ידו�וחומשאין�לו�כפרה�עד�שיוציא�קרן�,�כיון�שמעלד�אמרינן

,�"מקריב�ליה"�ולא,�"ויהיב�ליה"דקאמר�'�לשון�הגמ�דקשיא�ליה,�ערוך�לנרה

�הקרן�והחומש�דכיון�שמעל�בעינן�דוקא�שישלם�,ע�מברטנורא"רומינה�למד�

:)�קח(�בבבא�קמאדאיתא�והיינו�כ�.ושמקריבו�לאשמ�ואינו�יוצא�במה,�לגזבר

אין�לו�תקנה�עד�שיוציא�הקרן�והחומש�מתחת�,�דאף�שיורשו,�גוזל�אביולענין�

�ידו .� �תרומה�דואף �תגבי �מ"פ(�בתרומותנן ��,)ב"ו שאכלה�תרומה�בת�ישראל

�ואחר�כך�ניסת�לכהן �וחומש�לעצמה, �מעילה�,משלמת�קרן �שאני�ענין ולא�,

 .ילפינן�מעילה�מתרומה�לענין�זה

�מתני)�כו �הקודמת�.שם', �באות �לנרב�ועיין�.עיין ��,ערוך הדברים�שתלה

�ב �והראב"הרמבפלוגתת �"ם �ה"פ(ד �ממעילה �מעיקרא��,)ה"א �לאתויי �בעי אי

�אשמו �והדר �איפכא�,מעילתו �או �כתב"דהרמב, �ם �שלא�, �עד �מעילתו הביא

�יצא �לא �אשמו �ו�,הביא �י"רשכפירוש �הראב. �שם(�ד"אבל �מסוגיא�) השיגו

בכסף�ועיין�.�[מעילה�והדר�האשםהתשלום�ינן�קודם�דבע,�).קיא(�בבבא�קמא

�שם(�משנה (� �קורקוס"מהרבשם �הרמב�י �כוונתו"שגם �דבעינן�"בכהרא�ם ד

�המעילה �תשלום �קודם �למ�אלא, �המעילהדקרי �קרבן �עילתו .[� ע�"כרוהיינו

�מברטנורא �למעילתו"ד, �"השני �המ, �תשלום �שמעלהיינו �עילה �יביא�, והדר

�מביתו �אשמו �עיין. �המשנה��,שכתב�ישועה�בכתר�אמנם �הכרח�מלשון דאין

�למעילה �האשם �שהקדימה ,� �איתא �מט(�בסנהדריןדהא �ששנו:) �מקום �כל

 .חכמים�דרך�מנין�אין�מוקדם�ומאוחר

��

 א"דף�כז�ע

�'גמ)�א �חומשין, �שיתכפר�בכינוס �ד"שר�פירש�.מהו �חומשין"י �בכינוס ,�ה

�חומ �לאשם�יםשדבאותן �בהן �שיתכפר �לנדבה�יפול�והקרן�,מהו הקשה�ו.

,�יתייקמ�דחומש�בהדי�גזילו:)�כו(�לעיל�יתאאדהא�מ,�)אות�ג(�יטה�מקובצתשה

�שיו �איך�יתכן �תאם�כן �עם��לעולם�החומשין�הריכפר�בחומשין צריך�לצרפן

�הקרן �ופירש. �ממנו, �ונהנה �לאשמו �סלע �שהפריש �עד��כגון �פעמים כמה

�נוסף�סלעשמצטרף�החומש�ל �ב, �שיביא�בהנך �מהו �עכשיו' �,סלעים�דיש�לו

�חייבאש �שהיה �ם �דומה. ��דהשתא �הקדשהלאדם �בשבח �מתכפר ובכתר�.

��ישועה �לנרהביא ��מהערוך �גוונא�דלא�הפריש�מעיקרא�שיווי�דבשכתב האי
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'�אף�שדעתו�להשלים�עד�ב�,אלא�הפריש�סלע�אחד,�סלעים'�האשם�שהוא�ב

הוא�דין�ש,�וכתב�עליו,�כן�י"מעילה�ומשום�הכי�לא�פירש�רשביה��תסלעים�לי

 .ועיין�באות�הבאה�ושלאחריה.�ראיהך�מחודש�וצרי

הקשה�,�)ו"ד�ממעילה�ה"פ(�משנה�למלךוה.�עיין�באות�הקודמת�.שם',�גמ)�ב

ומש�בא�עם�הקרן�אינו�אלא�דהח�דהדין�,תירץו�,השיטה�מקובצת�קושייתנמי�

�מעכב�לכתחילה �ואינו �הקרן, �בדמי �לקח�אשם�לחובתו �שכבר ,�והכא�איירי

]� �דיש�טעות�ה�בעולת�שלמהועיין �וצריך�שכתב �המשנה�למלך �בדברי דפוס

ואם�כן�,�ולא�כלל�בתוכם�את�חומשו,�]האשם�"מהחומשין"לומר�שכבר�לקח�

�ולא�עם�הקרן �עצמו �על�כרחך�יבוא�החומש�בפני �ונסתפקה�הגמ. אם�יכול�'

והאשם�שלקח�מהקרן�ירעה�עד�שיסתאב�,�להביא�אשם�חובתו�מדמי�החומש

�א �לנדבה �דמיו �ולא�יויפלו �שכתב. �מה �נמי �למלך�ועיין �עוד�המשנה ומה�,

ובאות��.ועיין�באות�הבאה�.האי�פירושאא)�עיין�אביר�יעקב(�חק�נתןבשתמה�

 .ד

�גמ)�ג �באות�הקודמת�.שם', �עיין �הערוך�לנר�ו. �המשנה�למלךעל��הקשהנמי

�שם ��,עיין �כפירוש �לפרש �דיש �כתב �בכינוס"ד�י"רשולכך דאיירי��דהיינו�,ה

�בב �שמעל �שילם�'שלאחר �לחולין �והוציאם �הב�,להקדש�סלעים �אותם '�או

בהם�וכשמעל��,ושוב�נעשו�הקדש�אשם�,סלעים�בעצמם�או�אחרים�תחתיהם

שהביא�בכל�פעם�החומש�עם��ואם�כן�איירי�,שוב�צריך�לשלמם�פעם�שנית

�,מעל�שוב�בקרן�,וקודם�שקנה�הגזבר�האשם�בעד�הקרן�והחומש�,הקרן�לגזבר

�ד �וכן �א�,פעמים' �קרן �כאן �יש �שלבסוף �עד '� �להביא �ודשצריך �אשם '�בו

�נסתפק�רב�מנשיאו�,חומשין ,� �נימא�כיון �לשיעור�דאי השתא�עולין�החומשין

�ל�,אשם �לקנות�בהדמותר �גזבר �בו' ��,חומשים�אשם�שיתכפר ממילא�והקרן

חומשים�'�דהאו�אם�צריך�להקריב�בקרן�עם��,מותר�אשם�ויפול�לנדבה�יהיה

�[אשם �עיין�שם�שהכריח�לפרש�כן. �'ו�באות�המכח�הקושיא�שהובא, ועיין�].

 .באות�הבאה

�גמ)�ד ��.שם', �הקשה �ג(השיטה�מקובצת �השמטות�אות �תוס) �בשם ,�ש"הרא'

בעי�למימר�דיקריב�מהחומשין�את�האשם�מעילות�שנתחייב�בו�על�מה��אךהי

שאם�אשם�מעילתו�שוה�עשרה�זוז�אינו�,�הא�תנינן�בסיפא,�שנהנה�מההקדש

עדיף�טפי�נא�דאפשר�דהאי�גו,�ותירץ.�ומוכח�שאינו�מתכפר,�נפטר�מהחומש

�דו,�כשנצטרפו�כל�החומשין�לשיעור�אשם עיין�.)�סה(בבבא�קמא��מצינוכעין

משנה�כ�'דברי�הגמפירש�ש�"הרא'�דמבואר�דהתוס,�הכתר�ישועהוכתב�.�שם

�(�למלך �באות �)בהמובא �מעיל, �אשם �מהחומשים �הביא �אם ות�דמספקינן

�דחייב�על�מה�שנהנה�מן�ההקדש �האשםקרבן�אם�מתכפר�בזה�גם�במקום�,

�מתחילה �בו �שנתחייב �ד, �למשום �דוגמא �קמא �מפורש�בבבא �כךמצינו עוד�.

באות��ההובא(ושיית�הערוך�לנר�על�המשנה�למלך�ק�תלפי�זה�מיושבד�,כתב

�)הקודמת �ש, �התשלומים �שחיוב �קמא �בבבא �בברייתא �דמצינו �כפל�דכמו ל

�החומש �את �פוטר ,� �הדין �מהחומשהוא �פוטר �מעילות �אשם �קרבן והקשה�.

�,ועיין�מה�רצה�ליישב�ודחה,�םדהתברייתא�לא�פשט�ספיקו�מדאם�כן�מדוע�

 .אתידלא�שמיעא�ליה�ההיא�ברי�בעינן�למימרעל�כרחך�ועל�כן�הסיק�ד

�גמ)�ה �הערוך�לנרהקשה��.שם', י�"רש�הא�כבר�כתב�,מה�מסופק�רב�מנשיא,

�חומש"ד�:)כו(�לעיל �אלמא �מהוי�ה �בעי �קרן �כי �דחומש �הקפידה �,דהתורה

�,קרן�נדבת�צבור�שהיא�עולההומ�,מחומשים�אשםשיביא��לקא�דעתךוהיאך�ס

�כ�הא �חומש �הוי �כתבו�.קרןלא �דד, �דאפשר �"רשברי �לסלקא��שםי נאמרו

�ששוה��דעתא �במה�שמביא�איל �מעילתו �בחומש�על �מחיובו �להיפטר דמצי

�סלעים �משני �יותר �התורה�, �שציותה �ממה �מוכח �יהיה �כרחך �על �זה דלפי

אף�שמביאו�עם�אשם�ד,�ינו�על�הקרןדהי"�וחמישיתו�יוסף�עליו")�ויקרא�ה�כד(

דמסיק�ממתניתן�דחומש�מאי�אבל�ל�,כי�קרן�הצריך�שיהי�כל�מקוםמ�,מעילות

להקריבו��נמישאם�הביאו�עם�הקרן�שצריך��אין�מוכח�,לעולם�מייתי�עם�קרן

�:ט(�במעילהמבואר�ד�ואף�.כמו�הקרן �כשעדיין�לא�נקרב�האשםד�,בברייתא)

ובזה��.הך�ברייתא�השיא�לא�שמיע�לימנרב��.לעולם�יביא�החומש�עם�האשם

טא�ידאף�דלא�אפש�,דרב�מנשיא�אאיבעיהם�"הרמב�נמי�אמאי�לא�הביאיישב�

�מקוםמכ �לוה�ל ��יה �בכל �כדרכו �לחומרא �ולפסוק �דלא�הלהביאה אבעיות

�מה�שכתבא�.נפשטו �לפי �בהל�,מנם �דהביא ��כותכיון �ה"פ(מעילה הך��,)ו"ד

�בשניהם �ויביא �הקרן �חומש�על �דמוסיף �ספקא�,אשמו�ברייתא �עוד �כאן �,ין

 �.קרן�נדבת�צבורהפשיטא�שלא�יכול�להביא�מחומשין�אשם�ומד

�ד"רש)�ו �ה�בכינוס�חומשין"י �מעל�בב, �כגון סלעים�דאשם�כמה�פעמים�עד�'

�לב �החומשין �שיעלו �סלעים' �לנר�הקשה. �הערוך �משכחת�לה�שימעול�, איך

ין�כדין�נעשה�חול�נההא�כיון�שמעל�בו�פעם�ראשו,�באותו�הקרן�כמה�פעמים

דשמא�,�תירץץ�"בהגהות�היעבו.�ג�ועיין�מה�שתירץ�באות.�מי�שמעל�בהקדש

 .סלעים'�חומשין�לב'�אשמות�עד�שהגיע�הד'�י�כגון�שמעל�בד"כונת�רש

דמכל�מקום�,�ינו�גרשוםברכתב��.גביה�יל�רועהזבמאי�עסקינן�דא�הכא',�גמ)�ז

�אפרשיה �דאיהו ��חשיב �מכיסולהאי �זבח �שיוד(, �בעינן �בצהא �יא �)םיסלע'

�ומש �הרבה �טובות �לרועה �מקודםם�שעשה ,� �ליהומשום�הכי חשיב�ו�,אוזיל

�אי �ו�.הודאפרשיה �מדבריו�ישועה�רהכתדקדק עינן�בד�דהא�,ליה�דסבירא,

�ב �שישוה �לס' �התודרצ�משוםעים �בשי�הורן �מנכסיו �פסיד �סלעים' �אלא,

�דאי�,:)כו(�במגילהוכדאיתא��,לנותן�ד�הנאהיחשיב�כמכר�משום�דעב�מתנהד

� �לא�הוה�יהיב�ליה�המיני�דהוה�ליה�הנאהלאו �הקשה�עליו�אמנם. �אותהד,

�לא�שייכא�אסבר ��אאל, �מתנהגבי �נותן �אבל�במוכר�בזול, יש�לומר�דאוזיל�,

�מ �למעות�שוםגביה �דחוק �ומש�.שהמוכר �כתבום �כמו��דנראה�,הכי יותר

�מדמש �דסלעלה�תש"ד�י"רשמע �דכתב�ומי �ניהליה�בחנם�מאי, �דיהביה �ואי

�אלא�שוה�ב�נןילא�בעהא��איכפת�לן �ה�בשו�ים�והריסלע' �סלעים' ,�היינוד,

 .אלא�שיהיה�שוה�האיל�כך,�סלעים'�צריך�להפסיד�מנכסיו�ב�שאין

יש�ואם�כן��,הקודמת�תון�באיעי�.אתמני�הא�חסר�ליהדני�אפטמו�ש',�גמ[)�ח

� �הגמלפרש �דברי ��י"רשול�,כפשוטו�גרשום�לרבינו' �לכאורה �לפרשנמי ,�יש

�למימר �ב�יןאד�דאתי �זה �"שבח�הקדש"גדר ��דהוי, �הקדשיוצא �מממון �לאב,

 .)].נ.י.א.�(תמניא�שן�להקדתדנ,�היינו�,ר�תמניאהכא�דחס

�גמ)�ט ��.שם', �דהא��,ישועה�רהכתהקשה �דכשר �פשיטא �רבותא �מאי �כן אם

דלא�נימא�,�דאשמועינן,�ותירץ].�ועיין�באות�הקודמת[סלעים�'�הוציא�עליו�ב

� �סלע �רק �שוה �היה �לאשם �שלקחו �דבשעה �אחדכיון �דיחוי, ואף��,חשיב

�ב �ושוה �עכשיו �דנשתנה �סלעים' �ידחה, �כשר�אלא, �דיחוי�, �דהוי משום

 .דאין�דיחוי�בבעלי�חיים�עודו�,דיחוי�ולא�הוי�,מעיקרא

דלכאורה�היה�אפשר�לומר�,�הכתר�ישועהכתב�.�דהא�חסר�ליה�תמניא',�גמ)�י

� �מכיסו �בהוציא �לפיטומו�כמהדגם �מסלע �פחות �שתים��,פרוטות �שוה יהא

בעל�הבית�שמשום�דכ,�אך�יש�לומר�דלא�מהני�.ירחת�טיפולו�לפטמורוף�טבצי

�,הוצאות�על�איל�אחד�כמו�שהיה�מפטמו�לבדוה�מפטם�את�כל�בהמותיו�אין

�אדם �לכל �שוה �שיהא �סלעים �דשתי �קצבה �נתנה �והתורה �והוסיף. �כךדל,

�בד"רש�נתכוון �ליה"י �חסר �דהא �ה �לכתוב, �במה�שדקדק בפיטומו��שהוציא,

 .לא�סגי�בטירחת�הטיפולו�דדהיינ�,סלע

שלפנינו�בתוספתא�.�'ז�אי�הכי�אימא�סיפא�ישלם�סלע�הא�חסר�ליה',�גמ)�יא

לקח�איל�בסלע��,והכי�קתני,�לרישא�וסיפא�בחד�בבא�תני)�ה"ד�ה"כריתות�פ(

דהא��,ולכאורה�משמע.�א�סלע�מביתוייפה�שתיים�כשר�ויב�ופיטמו�והרי�הוא

ודאי�קשיא�אמאי�צריך��האו,�קאי�נמי�ארישא�דפיטמו,�דצריך�לשלם�מביתו

�מביתו �סלע �כלל �[לשלם �הגמ. �סברת �מה�'לפי �דעל �צריך��כאן �לא שפיטם

�לשלם .[� �עיין �שלמהבאמנם �שם(�מנחם �התוספתא �דברייתא��,)על שכתב

�היא �אחריתי �ברייתא �בסוגיין ��,דמייתי �הכא �"מביתו�ישלם"מדקתני והתם�,

 ."מביתו�יביא"קתני�

�גמ)�יב �תשלומין', �דחיוב �טעמא �גזירה�היינו �וכו�דסלע �יאמרו כתב��.'שמא

�לנרה �בפחותד�,ערוך �מרועה �דדוקא�אם�לקח �מב�פשוט האי��סלעים�שייך'

�גזירה �כש. �בלקח�מעדרו �היה�שוה�פחות�מבאבל �בשעת�' �כך �ואחר סלעים

באותה�ניכר�ש�ואיך�,דמי�יודע�מתי�הפרישוכה�הגזירה�לא�שיי�,כפרה�נשתבח
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�שוה�ב�לא�היהשעה� �סלעים' �ייזה��ועל�פי. ד�מפסולי�"פ(�ם"הרמבשב�דברי

אמאי��,עדיין�קשהאמנם�.�שלא�כתב�דצריך�לשלם�מביתו,�)ד"המוקדשין�הכ

 .לא�הביא�הך�דינא�דלקח�מרועה

�גמ)�יג �ק', �אלמא �יוחנן(סבר �רבי �הקדש) �בשבח �מתכפר �אדם .� '�התוסהקשו

�קמשמע�לן"ד�.)פ(�במנחות �כה(�ובתמורה�,ה�מאי �ה�ואת�אמרת"ד:) דהכא�,

ובתמורה��,)שם(�במנחותוכן��,יוחנן�דמתכפר�בשבח�הקדשאמרינן�דסבר�רבי�

דהכא�,�ותירצו.�אמרינן�דסבר�רבי�יוחנן�אין�אדם�מתכפר�בשבח�הקדש�)שם(

�בו �בתודה�איירימנחות �ב, �דמתכפרודוקא �יוחנן �רבי �סבר �ה ,� בתמורה�אבל

�בחטאת �חטאת�למיתה�אזלא�,איירי �משום�הלכה�דולד �מתכפר �ואין ועיין�.

 .'שם�בסוגיא�ובתוס

�גמ)�יד �לא�וכו', �או �חיים�נדחין �אלעזר�בעלי �רבי �'בעי �טלאים�בעולם�. הוזלו

איבעיות�שייכי�אהדדי�ובחד�זימנא�שאלם��'דכל�הנך�ג�,ערוך�לנרה�כתב�.'וכו

משום�דכשהשיב�לו�דאדם�מתכפר�בשבח�הקדש�אהך�,�רבי�אלעזר�לרבי�יוחנן

�דולד�תודה עמד�בל�בלקח�איל�בסלע�והוקר�וא�,דדוקא�בולד�תודה�,אפשר,

�שתיים �דיחוי�,על �משום �בו �לדון �יש �היה��,אכתי �סלע �שוה �שהיה דבשעה

�לכך �נסתפק�ת�,פסול�מאשם�דהפרישו �ובבעלי��וומשום�הכי �מעיקרו בדיחוי

אכתי�יש��,כשהשיבו�דדיחוי�מעיקרא�הוי�דיחוי�ויש�דיחוי�בבעלי�חייםו�,חיים

� �דיחוי�אינומה�שלקח�בסלע�דלדון ,� �שהוציא �בתר�הממון אלא�דלא�אזלינן

�טלאים�בעולם�,ששוה�בשעת�כפרה�בתר�מה �הוזלו �נסתפק�תו �,ומשום�הכי

�לאשם�בב �דהקפידה�תודה�שיקח�איל �אמרינן �דאי �משום��,סלעים' יש�כאן

�ב�,דיחוי �שוה �היה �לא �שהפרישו �דבשעה �דלא��אבל�,סלעים' �אמרינן אי

� �הקפידה �הקרבה�אלאהתורה �בשעת �נדריך �מבחר ��,על בתר��דוקאאזלינן

ופשט�לו�רבי��,סלעים'�מב�שלקח�בפחות�לא�מקרי�דיחוי�מהשעת�הקרבה�ו

�ף�שקלים�בעינןיוחנן�דכס �זה�הקשה�על�מה�שפסק��.ואם�כן�הוי�דיחוי, ולפי

�מפ"פ(�ם"הרמב �הכסד �המוקדשין �על��,)ד"ולי �ועמד �והוקר �בסלע דבלקח

�דידחההא�נדחה��,שתיים�כשר �חיים�אמרינן �בבעלי �ואפילו �מעיקרו �,ותירץ.

,�)כדעת�רבי�יוחנן(�,ה�ושמע�מינה�יש"ד.)�בי(�בזבחים'�התוס�על�פי�מה�שכתבו

�ובזה�יישבו[,�ה�לא�הוי�דיחוישדהיכא�דההכשר�בא�ממילא�בלא�מע אמאי�,

,�]לא�מייתי�רבי�יוחנן�ראיה�ממחוסר�זמן�דלא�נפסל�משום�דדחוי�הוא�מעיקרו

 .ממילא�אתיההכשר�,�כשנתייקר,�והכא�נמי

ואי�קשיא�ליפשוט�ליה�מדקימא�לן�,�ד"בתוה,�ןה�בעלי�חיים�נדחי"י�ד"רש)�טו

,�דהתם�אינה�ראויה�גם�עכשיו,�ש"הרשהקשה�.�חטאת�שכיפרו�בעליה�מתה

 ).עמוד�ב(�לקמןכדתנן�,�משום�דאין�מביאין�מחטא�על�חטא

קדושת�דמים�מדחה��,ד"בסוה',�ה�הכי�גרסינן�שמע�מינה�תלת�וכו"י�ד"רש)�טז

ה�שמע�"ד:)�כו(�ורהבתמ'�התוסוכן�כתבו�.�ויש�דיחוי�בדמים�חדא�מילתא�היא

�וכו �דקדו�,'מינה �לפרש �דאין �התמורה�שוהוכיחו �מן �היינו �מדחה �דמים ת

 .ואין�בהם�תמורה,�אמר�הכי�גבי�עופות)�.כח(�דלקמןמשום��,]בסוגיא�דהתם[

,�ערוך�לנרההעיר�.�כגון�זב�וזבה�ויולדת�ומצורע,�ה�במחוסרי�כפרה"י�ד"רש)�יז

ולא�,�נם�אינו�אלא�בעופותדכל�קרב,�דבזב�וזבה�לא�שייך�שמא�יוזלו�טלאים

�מקוםצמ �בשום �קיצבה �בהם �ינו �כבש�, �דמביאים �ומצורע �ביולדת ובשלמא

�קצבהעשירות�ב �שיהיה�בהם�קצבה�דבבהמות�אשכחן �שייך ,� �וזבה�אבל זב

 .ולא�שייך�בהם�קצבה,�ם�עופותיאאפילו�בעשירות�מבי

,�ערוך�לנרההקשה��.אין�לן�דבר�שבא�לבטלה�אלא�אשם�נזיר�בלבד',�גמ)�יח

כי�'�ו�לאשם�וכותנביא�כבש�בן�שוה"כדכתיב�,�רה�אמרה�דלכפרה�אתיתודה

�(טמא�נזרו �יב" �במדבר�ו �ותירץ). כיון�שמביא�גם�עולה�וחטאת�דכתיב�בהו�,

�דמייתי�לבטלה�םאש�אם�כן,�)שם�שם�יא("�וכפר�עליו�מאשר�חטא�על�הנפש"

 .הוא

�גמ)�יט �עיין�באות�הקודמת�.שם', אמאי�לא�חשיב��,ערוך�לנרהועוד�הקשה�.

�מי�אשם�מצורענ דהמצורע�,�ותירץ.�את�ועולה�לכפרהדאיהו�נמי�מייתי�חט,

� �אשם �מייתי �לכפרהלא �לא, �דם�רכשואלא �מתן �ידי �על �בקדשים �לאכול יה

דרבי�שמעון��,עודו.�עולהנעשה�בחטאת�ואינו�ד,�ואינו�לבטלה,�ושמן�אבהונות

� �אזיל �כדאיתא �הצדיק �כשמעון �דסבר �.)י(�בנדריםלשיטתו ,� �ט(דאמר ,�:)שם

�טמאמ �נזיר �אשם �אכלתי �לא �ימי �והוה�, �הנזירות �על �מתחרטים �שהם מפני

 .אתי�לבטלהומשום�הכי�קאמר�ד�,עיין�שם,�בעזרהחולין�

��

 ב"דף�כז�ע

�על�,ה�לא�יביאנו�בנו�אחריו"ד�י"רש�שפיר�.תחתיו�יביאנו�בנו�לא',�מתני)�כ

ם�בפירוש�המשניות�"הרמבכתב�ן�וכ.�ך�לומר�על�חטא�האביצר�איןו�,חיוב�שלו

�,)שם(�ט"יו�'התוסוכתב�).�ג"ג�משגגות�ה"פ(�ביד�החזקה�וכן�,)ז"ו�מ"פ�יתותכר(

,�דהוה�ליה�למיתני�סתמא�לא�יביאנה"�בנויביאנה��לא"מדתקני��כןדיש�לדייק�

�מעשומ �יביא, �לא �עצמו �של �חטא �על �דאפילו על��רקוסוק�י"במהר�ןיועי.

 ).שם(ם�"הרמב

�מתני)�כא �שם', �אייר�,עשב�הבארכתב�. �הוא�ואביו(שניהם�ש�ידודאי חטאו�)

�חטא�באותו �בחטא�אחר, �דאי �אביו, �ל�הא�אפילו �יכול �הביאולא �כתב�. וכן

 ).ג"ג�משגגות�ה"פ(�וסקי�קור"רההמ

�מתני)�כב �יביא', �וכו�ונולא �אמש �שאכל �חלב �על �אפילו �חטא �על '�מחטא

�וכו ��.'שנאמר �ה"פ(�ם"הרמבכתב �משגגות �ה�)ג"ג �שאכל�דאם �חלב �על ביא

��.פריכ�אמש �וסקורק�י"המהרוביאר ,� �שפיר �חשיב �גונא על��קרבנו"דכהאי

דסמיך�ליה�במביא�א�לא�קאי',�שנאמר�וכו�במתניתין�דתנן�נמי�והא�,"חטאתו

שהפריש��תחטא�,הדם�דמביא�על�,אלא�אדלעיל�מיניה�,שמעל�חלב�שאכל�א

�,)ו"ד�ה"כריתות�פ(�בתוספתאמדתניא��,כןעוד�בדבריו�שהוכיח��ןיועי.�על�חלב

�.מע�דבחלב�על�חלב�כיפרשומ�,ם�לא�כיפרדהפריש�על�חלב�והביא�על�הד

�הגרוב �הש"חידושי �על �שע(�ס"ח �סימן �חטא��,ביאר) �על �זה �מחטא דבמביא

�,אבל�מחלב�על�חלב�אחר�דאמש�,הקרבן�פסול�משום�דהוה�שינוי�קודש,�אחר

� �לשנותולכתחילה �יכול �אינו �כשר, �בדיעבד �אבל �שייך, �הקרבן��דלא לפסול

 .שם�קרבן�אחרבאופן�שאין�לו�

:)�כז(�בנזיר�'התוס�הקשו.�יוצא�בקרבן�אביו�בקרבנו�הוא�יוצא�ואינו,�'מג)�כג

�אביו�ואינו�ה"ד �בקרבן �דחטאת��,כךל�אקר�ריךטאיצ�דועמ�,יוצא �ודאי הא

קאמר�בתר�הכי�אבל�יוצא�הוא�בקרבן�מאי�,�עודו�.שמתו�בעליה�למיתה�אזלא

�וכו �הקלה �על �הקלה �שהפריש�מן �למיתה��הא�,'אביו �בעליה חטאת�שמתו

על�התורת�כהנים�פרשת�ויקרא�פרק�ז�פרשה�ו�אות�(ם�"המלבי�בתכו�.אזלא

�)רסו �'תנימב(�י"רש�ודלפי�מה�שכתב, ם�"והרמב�,אחריו�ה�לא�יביאנו�בנו"ד)

�,ניחא,�חטא�שחטא�הבן�י�הכא�אף�לעניןירדאי�,)ז"מ�ו"פ(�המשניות�בפירוש

�,הוה�אמינאד,�זולתרץ�קושיא�כיוונו�ם�"י�והרמב"רשד�,הבאר�שבעוכן�כתב�

ת�ולא�הוי�בכלל�מית,�ין�בעלים�חייםהוי�כמו�שעדי,�יון�דבן�יוצא�בקרבן�אביוכ

�חטאת�אלאבעלים� �שחייב �בן �לו �שאין �מי �ד, �לן �קמשמע �יוצא�בה�אין הבן

�בעליה �ושוב�הוה�בכלל�מתו �אך�הקשה. פשוט�שלא�יקריבנה�על�כשם�שד,

�אביו �דמטע, �תמותמא �בעליה �שמתו �חטאת ,� �טעמא �פמהאי �שלא�נמי שוט

כחטאת�וליכא�למימר�דבן�עם�אביו�לא�חשבינן�.�ה�בנו�על�חטא�עצמויקריבנ

�בעליה �שמתו ,� �הואוהואיל �דאביו �וכרעא �נכסיו �יורש �ש, �נדחכיון �יתכבר

�).ט(�הוריותבלגמרי�סברא�זו� ,�כוונתוב�שתמה�,)שם�נזיר(בשפת�אמת�ועיין�.

�המ,�ת�בעליםדוודאי�למסקנא�דאין�הבן�יוצא�בקרבן�אביו�שוב�הוי�בכלל�מית

 .וקרן�אורה�שם�,משהבבאר��ועיין�עוד.�בסלקא�דעתך�שאין�כן

ילו�מן�הקלה�על�הקלה�או�יכול�לא�יצא�במעות�שהפריש�אביו�אפ',�גמ[)�כד

�מקלה�ילופא�ממעטינן�אמהיכ,�לכאורה�צריך�ביאור.�על�החמורה�המן�החמור

קשה�להלן�גבי��וכן.�כךל�קראי�הא�בבהמה�בעינן�תרי�,מורהה�לחלקלה�וחמור

אף�מן�הקלה��על�חטא�אחר�דדריש�שהפריש�לעצמו�מתכפר�בקרבן�נויהא�דא

�בהמה�וגם�לענין�גם,�"על�חטאתו"חד�מ,�חמורההעל��על�הקלה�ומן�החמורה

דתלתא�קרבנו��פריש�אביוה�בבהמה�שה"י�בד"רשדאף�דכתב�[.�מעות�לענין

�בנשיא �וחד �ביחיד �תרתי �כתיב �חטאתו"�לאב, �על �כתיב" �נשיאב�לא ועיין�.
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בקלה��ן�אביו�ביןבבהמה�דקר�דאחר�שנתמעט�גבי�,לומריך�רוצ].�הבאה�באות

עצמו�דהכי��ןקרב�יוגב,�מעות�נן�נמי�גבייעיד�,ה�על�קלהבקל�על�חמורה�ובין

 )]..נ.י.א.�(םואין�חילוק�ביניה,�הוא

�גמ)�כה �לא', �בבהמה�יכול �עצמו �בקרבן �וכו�יצא �אב' �במל �ועיוצא �'וכות

�חטאתו�קרבנו�על�רלומ�מודתל �הבאר�שבע�השהק. מהאי�קרא�מיעטנו�א�ה,

�בה�רכב �המגבי �שידר�איךהו, �השתא �ליה �נן �מעות�גבינמי �ותירץ. �דתרתי,

�מש �ובין�,ינהמעינן �בהמה �בעינ�,מעות�בין �הפדתרוייהו �אותושרן �לשם �ה

�פרשה�ו�אות�רסועל�התורת�כהנים�פ(�ם"והמלבי.�חטא �)רשת�ויקרא�פרק�ז

ת�קרבנו�על�חטאתו�והביא�א"�הוה�ליה�למימרד�,דיש�כאן�שינוי�לשון�,ביאר

�ש �חטא �עיאשר �תמימהיזעירת ��בכדכתי�,"ם �משיח �כהן �דו(בפר �,)ג�,יקרא

�יואמא,�בהמה�מביא�והדר�מפרש�איזו,�מביא�קרבן�על�חטאדמפרש�קודם�ד

� �חטאתו"כתב �על �לבסוף" �אתרוייהו, �דמוסב �דרשינן �מינה אקרבנו��,אלא

�עי �ב�,יםזואשעירת �בבידהיינו �במעותבו�מההן �ין �"קרבנו"ד, �מעות�, היינו

�לקרבנו �שהופרשו �עיזים"ו, �"שעירת �הבהמה, ��.היינו דהילפותא��,הביאועוד

� �מהכפילות �אשר�לע"היא �זהלד�,בתוכ�."חטא�חטאתו �פי �לגרוס, �,צריך

�,רביא)�סימן�שו(�מנחם�שלמהוה.�"חטא�על�חטאתו�אשר�תלמוד�לומר�קרבנו"

 ).השם�ל(פרשה�דידה��בסוף"�על�חטאתו"ב�כבשה�נמי�כתידגבי��וםשמ

אימא�'�אבל�מעות�וכו'�כיון�דלא�מצי�מעיל�כפורי�נמי�לא�מכפר�וכו',�גמ)�כו

�מייתי �נמי ��.בתחלה �ד"רשפירש �מעיל"י �מצי �דלא �כיון �יכול��,ה דאינו

�מעילתו �ידי �על �לחולין �להוציאה ,� �לחוליןאבל �יוצאים �מעות וכדאיתא�,

�ומשום.�[ל�אלא�בבהמה�וכלי�שרת�בלבדועאין�מועל�אחר�מ.)�נד(�בקידושין

� �דעתיןהכי �ד�סלקא �עותמגבי �יו, �בהם �ימעל �דאם �לחוליןכיון ויוכל��ציאם

עולת�הוהעיר�].�לכתחילה�נמי�יביאם�לחטאת�אחרת,�לשנותם�לחטאת�אחרת

�זה�,שלמה �דלפי �הגמ, �'לשון �מעיל", �מצי �"לא �כך, �כל �בדקדוק �אינו �אדה,

ה�דבבהמ,�והוכיח�מכאן.�לחולין�יוצא�ינואלא�שא,�מעילה�ןכא�קרבאיו,�מועל

 .שהעיר�ועיין�מה.�דליכא�נמי�קרבן�מעילה,�היינו,�דאין�מועל�אחר�מועל

ומהקדש�כשבה�ושעירה�תורין�'�מביאין�מהקדש�כשבה�שעירה�וכו',�מתני)�כז

�יונה �ובני .� �משגגות�ה"פ(ם�"ברמבעיין �וה"י �י"ט �שכתב) דיחלל�המעות�על�,

ג�אות�סימן�י(�החזון�איש�בנגעיםוכתב�.�ויהנה�בהם�,או�על�העופות,�השעירה

,�רוטה�מחוללמדין�הקדש�שוה�מנה�שחיללו�על�שוה�פ�ודאין�לפרש�כונת,�)יג

�להביא�באותן �יכול �הגדול�דהרי �הקרבן �טעם�ש�,דמים �לחלל�ואין �לו יתירו

והמותר��,דיכול�לקנות�אף�בפחות�ממה�שהפריש�,אלא�כונתו.�בפחות�משויו

,�עיקראמדאף�שאין�ההקדש�מקבל�את�כל�דמי�הקרבן�דהפריש�,�יהיה�חולין

�העני �תקנת �איכא �מקום �מכל .� �שפירש �בד"רשוכמו �או�"י �כשבה �הפריש ה

 .שעירה

�מתני)�כח �וכובשכהפריש��כיצד', �יביא�עוף �שעירה�העני ��.'ה�או י�"רשכתב

אות�(�טה�מקובצתיהש�אמנם�.דהשאר�חולין�,ה�או�שעירהה�הפריש�כשב"בד

�כד ��,כתב) �פקעי�ת�המעותשוקדדדודאי �בכדי�לא �נדבה, �בהם �ויביא עיין�ו.

�ל�בדבריו �התורה �שרצון �הסברא �דמצד �עליוחשביאר �וס �לבאר�צריך, �היה

�י"כרש .� �גרשוםאמנם ��בגונא�נןדאיירי�,פירש�רבינו מעות��מקצתשהפריש

�והעני �לכבשתו �יב, �עוףידלא �דמים �בהני �א �ד, �בגונא��מתניתיןדהיינו איירא

�מותר �דליכא �במהו, �ש�מרויח �לא �בהמהיהיה �לשיעור �להוסיף �צריך וכן�.

פחות�היינו�ריש�מקצת�מעות�לכבשתו�דאיירי�שהפ�מיכןאחר�להעני�דתנן�ב

� �משיעור�קןטפי �דלותאלא�בשיעור�עשירית�האיפה�, �לדלי �והעני יביא�בהן�,

 .האיפה�עשירית

�ד"רש)�כט �שעירה"י �או �כשבה �הפריש �ה �חולין�,ד"בסוה, �והשאר כתב�.

ריש�הפדהרי�,�בקדושה�ודהמעות�נתפסדאף��,)יכין�אות�נה(�התפארת�ישראל

.�השאר�חולין�,:)כב(�תמורהבכדאמרינן�,�ילכו�לים�המלח,�מעות�לחטאתו�ומת

ו�"פ'�ויקרא�ה(�"אתווכפר�עליו�הכהן�מחט",�דכתיב,�דשאני�הכא�דרבייא�קרא

�י"ופ �ופסוק ��)ב"י �ממקצת �חטאתמשמע �יביא �שהפריש �דבר �בהעניד, .�היינו

�דד[ �דחסהיינו �הכתוב �עליה�גזירת �חוליןש�רחמנא �יהיו �לא, �הכידאי �המ�ו

כעין��,ביאר�ישועה�רכתוב.�]טה�מקובצת�באות�הקודמתיכסברת�השו,�מרויח

�קי(�בבבא�קמאהא�דאיתא� �בעליה.) �חטאת�שמתו �גבי �לא�, דאדעתא�דהכי

ום�ומכל�מק,�דאדעתא�דיעני�לא�הפריש�המעות�,נמי�יש�לומר�הכא�,השאפר

נימא�קרבן�עולה�ויורד�גבי�,�ואם�כן,�אזלא�למיתה�דהיא�הלכתא�בלא�טעמא

ליכא�הלכה�דנימא�דיוליכה�לים�המלח��גבהיעני�לא�אפרשה�והכי�דאדעתא�ד

�גם�בלא�טעם �עוד�כתב. �דיש�לומר�דהקרא�משמיענו�הסברא, כעין�שכתבו�,

דמצינו�דאין�הסברא�פשוטה��,ה�ואיבעית�אימא�קרא"ד:)�כב(�בשבועות'�התוס

�הסברא �משמיענו �והפסוק �כך �כל �משו, �הכתוב �דטעם �יש�לומר �נמי ם�והכי

 .דאדעתא�דיעני�לא�אפרשה

�מתני)�ל �שלמהה�הקשה�.שם', �עולת �כח(�דלקמן, �ד.) �שהפריש�אמרינן עני

�נו�והעשירימעות�לק ,� אבל�לא�]�כשבה�ושעירה[מוסיף�ומביא�מדמי�חטאתו

על�המעות��דכיון�שקבע�שם�עולה�,ה�ואמר"י�ד"רשופירש�שם��,מדמי�עולתו

�לחטאת �יכול�לשנותן �אין �ואם�כן. �הכאיה, �מייתי �עני�כי דהוא�חטאת��קרבן

�ועולה �כבר�הופרש�לחטאת�הא, �לקדו, �יכול�לשנותו �ה�אחרתשואין ,�וכתב.

,�ניחא,�דהשאר�חולין,�דמפרש,�או�שעירה�ה�הפריש�כשבה"י�בד"רשדלשיטת�

�חוליד �ןאם�השאר �לעולה, �לשנותן �אף �דיכול �ודאי �עוד�תירץ. ,� �מה�אף לפי

משום�דעולה�,�דמי�עולהדאין�מביא�חובתו�מ�דהא,�)שם(�רבינו�גרשוםשפירש�

�היא �חמורה �קדושה �לשנות, �יכול �ואין �לחטאתה �מור, �מקדושה�ידאין דין

�מורה�לקדושה�קלהח �יכול�לשנות��לה�לחטאת�הואודוקא�מע�,אם�כן, דאין

,�אמנם�הקשה.�שפיר�מצי�לשנות,�מחטאת�לעולהכא�דמשנה�אבל�ה,�המעות

א�מנחות�קילי�ה,�דאם�כן�היכי�מצי�לאתויי�ממעות�דעופות�עשירית�האיפה

� �כדאיתא �מעופות �צ(�בזבחיםאף �ותירץ.). �אין�, �קדושות �מיני �בשני דדוקא

�ומנחה�,משנים �עופות �דמי�אבל �שפיר �חטאת, �איקרי �נמי �דמנחה �,משום

� �)ד(�במנחותכדאיתא �מזו, �חמורה �דזו �ואף ,� �לשנות �חטאת�בהמה�יכול כמו

 �.חמורה�מחטאת�העוףד

�,ה�מחטאתו"י�בד"רש�שוין�פירעי�.'וכמחטאתו�מחטאתו�על�חטאתו�ו',�גמ)�לא

פרשה�י�אות��על�תורת�כהנים�פרשת�ויקרא�פרק�יז(�ם"מלביוה�.על�חטאתו

��,משום�דבחטאת�עשיר�וכן�בעוף�,ביאר)�שכה וכיפר�"יותר�ראוי�לומר�לשון

,�"מחטאתווכפר�עליו�"ראוי�לומר��ואילו�בעשירית�האיפה�יותר�,"על�חטאתו

 .להני�דרשות�ילפינן,�ומדשינה�הלשון,�הטעם�עיין�שם

�גמ)�לב �למכתב�', �ואיצטריך �ושעירה �כשבה �גבי �מחטאתו �למכתב ואיצטריך

�וכו �עוף ��.'גבי �נתןהקשה �החק �קשה, �דאכתי �למכתב�, �איצטריך אמאי

�בכשבה�"מחטאתו" �עו, �גבי �דכתיב �מדמיכיון �להביא �שיכול עשירית��וף

מדמי�כשבה�עוף�כל�שכן�שיוכל�להביא�,�אף�דלא�הוי�מין�דמים�כעוף�,האיפה

,�קל�וחומרלה�מהאי�דבאמת�שמעינן�,�ותירץ.�דתרוייהו�מיני�דמים�,שעירהו

בעוף�לא�הוה�בי�כשבה�אלא�משום�דאי�הוה�כתיב�ולא�איצטריך�למכתביה�ג

� �קל �מיניה �לכשבהושמעינן �לעשירית��,חומר �מעוף �דדוקא �אמינא דהוה

עד�ת�ואבל�אי�העני�כל�כך�מעשיר�,האיפה�יכול�להביא�משום�דסמיכי�להדדי

� �כ�,דלותדלי כתיב��משום�הכי�,שבה�עשירית�האיפהלא�יוכל�להביא�מדמי

�מינה�אף��,כשבה�גבי �דלות�ושמעינן �תוספת�לא�כתיב�אלא�בדלי ואף�דגבי

�לעשירות �דמעלה �ומוסיף, �דמעלה �משום ��,התם �לענין לא��הורשהאבל

�מורידין�,שמעינן �בקודש�ואין �דמעלין .� �עוד �שט(�מנחם�שלמהבועיין �).סימן

 .ברהםובזרעו�של�א

אלא�מייתי�עשירית�האיפה�'�עוף�וכו�אי�לא�כתיב�קרא�מחטאתו�גבי',�גמ)�לג

�לנדבה �יפלו �דאפריש �מעות �והלין �ביתיה ��.מן �צריך��,ש"הרשתמה אמאי

�לעשות�כן �ויפסיד, ,� �יצאהא �עשיר �שהביא�קרבן ,�.)כח(�לקמןכדאיתא��,עני

� �בנג"הרוכתב �ש �מי"פי(עים �ב"ד �יוצא) �לכתחילה �יביא�ו�,דאפילו �כן אם

�ל �עוףהמעות �מביתו, �להביא �יצטרך �ולא ��דהרי, �עליוהתורה �חסה וכתב�.

�שלמהה ��,עולת �גרשוםדלפירוש �במתניתין�,ניחא�רבינו דאיירי��דפירש
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וטפי�ניחא�ליה�לאתויי�עשירית�האיפה�והמעות�,�מעות�לקנו�מקצתשהפריש�

�לנדבה �יפלו �שהפריש �עוף, �להביא �שהפריש �המעות �על �[משיוסיף וכגון�.

� �כל �משהפריש ��עטכך �ששיעור �שיהעד �על �עולה �עשירית�עהשלמה ור

 .ובנר�תמיד�וכתר�ישועה�.ל"בהגהות�הרדועיין�].�האיפה

,�דלא�נקט�שמיעת�הקול�וביטוי�שפתים�הא.�'מטמא�מקדש�עשיר�וכו',�גמ)�לד

�נמי�בפרשהודאינהו�נמי�בע[ �לה�ויורד�כמטמא�מקדש�וקדימי .[� '�התוסכתבו

�מא(�ביומא �מקדש"ד.) �מטמא �ה �מי, �טפידנקט �דשכיחא �לתא �כתב�. ועוד

�ש(�מנחם�שלמהה ��,)'סימן �מדרשא �[דהא�אתי �ז(�בשבועותכדדרשינן מנין�:)

 .ועדיפא�ליה,�]'בטומאת�מקדש�וקדשיו�וכושאין�הכתוב�מדבר�אלא�

��

 א"דף�כח�ע

�גמ)�א �מדחה', �דמים �קדושת �מינה �"ברש�עיין�.שמע �לעיל �כז(י �הכי�"ד.) ה

ת�ושכא�נפקותא�היכי�גרסינן�קדשכתב�דלי,�ד"בסוה�,גרסינן�שמע�מינה�תלת

��,דמים�מדחה�או�יש�דיחוי�בדמים �כו(�בתמורה�'התוסוכן�כתבו ה�שמע�"ד:)

�ד�,מינה �דלגירסא �לפרושי �דליכא �שהוכיחו �שם �מדחה"עיין �דמים "�קדושת

 .ואין�תמורה�בעופות,�דהא�הכא�בבהמה�איירי,�היינו�דמדחה�מתמורה

�בתמורה'�התוסהקשו�.�מאמתיב�רב�עוקבא�בר�ח'�שמע�מינה�תלת�וכו',�גמ)�ב

�מינה"ד�:)כו( �שמע ��,ה �דאמר �יוחנן �לרבי �נמי �פרכינן �לא �,.)כז(�לעילאמאי

�ב �של �בהמה �וכו' �שותפין �וכו' �תלת �מינה �שמע �דייקינן �נמי �'ומינה �,ועוד.

�ניסייעיה�מרבנן �שמעון �מרבי �אדמותיב �דה, �ליהכואף �דקמשני �הוא �י מכל�,

,�שמעון�דברייתא�ריך�ליה�מרביאדפ,�ועוד.�מאי�סלקא�דעתיך�דמקשה,�מקום

� �ניפריך �מרליה �דמתניתיןא' �יח(�בתמורה�ליעזר �נקבה�:) �המפריש דאמר

�עולה �יקרב �עצמו �הוא �זכר �וילדה �לעולתו �ותירצו. �סבר, �דהמקשה דרבי�,

�:)שם�יט(לטעמיה�דאית�ליה�התם�,�דאמר�הכא�הוא�עצמו�יקרב�עולהשמעון�

�דלאד�,אזיל �לגופיה�לא�נחתא�ליה�כל�מידי �קדושת�הגוף�חזי ,�ךיומינה�פר,

�דבקדושת�דמים�ליכא�דיחוי �בדבריו �דחזינן �לסיו, �יה�מרבנןעולא�מצי דעד�,

כגון��אלא�התם�דקדיש�קדושת�דמים,�כאן�לא�פליגי�רבנן�עליה�דרבי�שמעון

�:)שם�יט(במפריש�נקבה�לעולה� �וטעמא, �דנחתא�להו�יהתם�דמ�איתאכד, גו

אין�קדושת�דמים�ד�,עוף�א�גביאבל�הכ�.קדושת�דמים�נחתא�להו�קדושת�הגוף

בהא�אפילו�רבנן�מודו�דלא��,דיון�לעופותדאין�פ,�:)כז(�לעילכדאמרינן��וחלה�ב

�ידחה ,� �הכי �ומשום �ליהנמי �למימר �דמצי �יוחנן �אדרבי �פריך �לא אדפרכת�,

שייך�למימר�)�במילתא�דרבי�יוחנן(דהתם�נמי�,�מרבי�שמעון�ליסייעיה�מרבנן

דוקא�רבי�שמעון�ד�,אליעזר�מי�דלא�פריך�מרביובהכי�ניחא�נ',�מגו�דנחתא�וכו

�וכנתבאר �לטעמיה �דאזיל �מדבריו, �קשיא �מר, �אבל �קשיא' �לא ,�אליעזר

�הכא �דמתרצינן �ובתירוץ �מתרץ, �הכי �בפלו, �תליא�גדלאו �הגוף �דקדושת תא

 .ועיין�באות�הבאה,�כרבנן�יאלא�בבעלי�חיים�נדחים�ואנא�דאמר�,מילתא

�גמ)�ג �הקודמת�.שם', �באות �עיין �והעי, �שבער �דאין��,הבאר �כדבריהם דאם

�כלל �בעופות �דמים �בדמים�,קדושת �דיחוי �יש �מינה �שמע �פריך �מאי וכמו�,

� �בד"רששהעיר �מדחה"י �דמים �קדושת �ה �תוסד�,והביא. �יב(�בזבחים' �ה"ד.)

דיחוי�בדבר�דאין�בו�קדושת�שמע�מינה�דיש��,דהכי�קאמר�,פירשו�שמע�מינה

�ועיין�שם�מה,�"יםמיש�דיחוי�בד"�גריס�דלא�ר�חיים"הרעוד�כתבו�בשם�.�הגוף

�בזבחיםדיותר�נראה�כמו�שתירצו��,וכתב.�שהאריך�להקשות�עוד�על�דבריהם

היינו�,�)יתחנדשותפין�'�דבהמה�של�בדאמר�(דעיקר�חידושו�דרבי�יוחנן��,)שם(

�,אושעיא�וכן�ברבי�,אף�דבידו�לתקן�על�ידי�שיקח�חציה�השני�,נדחיתמה�ש

�ולהיות�ענ �נכסיו �להפקיר �לא�,שיוצא�בקן�יבידו �מרבנן�ומשום�הכי �,מסייע

 .ו�לתקןידם�איירי�היכא�דאין�בתדה

�ד"רש)�ד �ה�קודם�לפסח"י �נסבה, �כדי ��,הבאר�שבעהקשה�. דנקט�הטעם�הא

�פסח �בדמיה �דיביא �דמילתיה �סיפא �משום �יכול��,הכי �הפסח �קודם דדוקא

וכדתניא�הכי��,מותר�פסח�הוי�שלמים�אבל�לאחר�הפסח,�להביא�בדמיה�פסח

�בסיו �דמייתי �דברייתא �כ(�בתמורהמא .(.� �הזבחוכתב �ולא�ד�,הברכת פשיטא

�לאשמועינן �איצטריך �לנרה�הקשהו. �תמ�,ערוך �יתרץ �לא יהת�הבאר�דאכתי

דקודם�כיון�דבפסחים�מחלק�בין�מותר�,�דעל�כל�פנים�בעי�לאשמועינן,�שבע

�ל �הפסחפסח �לאחר �תירץו. ,� �דאמר �לפסחו"דכיון �נקבה �"המפריש טא�פשי,

�קוד �הפסחדאיירי �ם �אילד, �הפסח �אחר �"לפסחו"נו �ל, דדוקא��אשמועינןואי

אכתי�לא�,�תרו�לשלמיםיביא�בדמיו�פסח�אבל�לאחר�הפסח�מו�קודם�הפסח

�לה �אשמועינן �הפסח, �קודם �מום �בו �נעשה �בין �מחלק �לא �לאחר��דהא או

�הפסח �למימר, �ליה �הוה �והכי �הפסח�, �קודם �ואם �וימכר �שיסתאב �עד ירעה

 .הוא�שלא�לצורך"�קודם�הפסח"דנקט�מאי�שתא�וה,�הוא�יביא�בדמיו�פסח

�גמ)�ה '�אין�הקינין�מתפרשות�אלא�או�בלקיחת�בעלים�או�בעשיית�כהן�וכו',

�.הכי�נמי�שכבר�אמר�משעת�הפרשתו'�מיתיבי�מטמא�מקדש�עני�שהפריש�וכו

�בעלים�,מבואר �בלקיחת �דאמרינן �מן��,דהא �הקן �לקיחת �בשעת �דוקא לאו

�הו�,השוק ��אאלא �הפרשת �בשעת ��.המעותהדין �לנרהוהקשה �על�ערוך

�הי"פ(�ם"הרמב �המוקדשין �מפסולי �שכתב�,)א"ה �דמי�, �אלו �אמר �אם אפילו

�עולתי�יחטאת �דמי �חטאתו��ול�יש�,ואלו �כאחת �בהן �וליקח �המעות לערב

�ועולתו �קשה. .�לא�הזכיר�דמועיל�פירוש�הבעלים�בשעת�הפרשהמדוע��,וכן

� �דהווכתב �"רמבלקשה �ם �מה�שאמר �חסדא �הקינ"דרב �או�אין �מתפרשות ין

�ךולכ,�'גמבכדמוכח��הפרשת�מעותבשעת��אףלא�אמר�ו�"הבעשייאו��בלקיחה

שמועיל�קריאת�השם�מהברייתא�דהמקשן�הקשה�לרב�חסדא�דמוכח��,ביאר

אמר�רב�ו�,על�העופות�עצמן�כל�שכןו�,בין�הפרשה�להקרבה�אפילו�על�המעות

עת�שכבר�אמר�מש"�התרצה�להגיאם��אףו�,ברייתא�משבשתא�היאדהששת�

��,"תוועני �אפשר �הפרשה"�הלהגינמי �משעת �אמר �ו�,"שכבר �זה �היהילפי

לדחוק�לרב�חסדא��נצטרךו�,באמת�מוכח�דקריאת�השם�בשעת�הפרשה�מהני

��דאיהו �איירי �מהמעות�בהפרשת�אלאלא �ולא �הזכיר�ה�,הקינין �לא לכך

�המעות �הפרשת �בזמן �שם �קביעת �ששת��,שמועיל �רב �סובר �באמת אכן

�ל�אאל�,בשתושהברייתא�מש �וליטעמיךדאמר �לא��ל�כרחךעד�,מקשן אפילו

מסיק�רב�דוכיון��,בה�הצריך�אתה�להגי�ל�כל�פניםע�,משבשתא�היאדתסבור�

�מש �דהברייתא �כפשוטה�תנשאר�,בשתוששת �חסדא �דרב �מימרא ואין��,גם

�ד �לדחוק �קובעתצריך �מעות �שפירא�והשתא�,הפרשת ��תי שהשמיט�מה

�רב�חסדא��,ם�הברייתא"הרמב �דרק�עוגם�שפסק�דברי לקיחה��ל�ידיכפשוטן

לכאורה�ד�,הכתר�ישועהוכתב�.�הפרשת�מעות�ל�ידיוהקרבה�מתפרשות�ולא�ע

דקאמר�דאם�הפריש�מעות�לקנו�והעשיר�מוסיף�עליהן��,:)כז(�לעילמוכח�כן�

ומסתמא�משמע�דאף�כשפירש�בשעת�הפרשה�זה��,ומביא�כשבה�או�שעירה

מי�החטאת�ולא�על�דמי�ד�ולא�אמרינן�דמוסיף�דוקא�על�,לחטאתי�וזה�לעולתי

�כהן�,ומוכח�,העולה �בעשיית �או �לקיחה �בשעת �פירש �דלא �חל�,דכיון �,לא

שכתבנו�בשם��מה,�לא�אמנם�עיין�שם�באות[�.ושעת�הפרשה�לאו�כלום�היא

 ).שם(בנזיר�בבאר�משה�ובחידושי�רבי�מאיר�שמחה�ועיין�עוד��].עולת�שלמהה

�גמ)�ו �הקינין�מתפרשות', �'וכו�אין �עופות��,שפת�אמתה�נסתפק. �שיש�לו במי

פרש�לחטאת�מת�וינדאאי�נמי�אמרינן�,�ן�לחובתוומפריש�מהם�ק,�בתוך�ביתו

�להולעו �דלמא��,הפרשת�מעות�וגם�לא�שעת�דלא�הוי�שעת�לקיחה�כיון, או

�,וכתב.�סתם�ואחר�כך�מפרישן�שלקחןי�אלא�בגונא�קלאפוא�ולא�את,�מתפרש

 .נאמתפרש�בכהאי�גו�פירשד�תברסדמ

ה�"י�ד"רש�פירש�.חובתו�מדמי�חטאתו�ולא�מדמי�עולתו�מוסיף�ומביא',�גמ)�ז

�)ד"בתוה(�ואמר �לחטאת, �לשנותן �יכול �ואינו �המעות �על �עולה �שם .�דקבע

�ישועה �מדבריו�הכתר �דקדק �מחטאת�לעולה�אין�, �ובין �מעולה�לחטאת דבין

�לשנות �יכול �אחד, �דנקבע�שם�קרבן �כיון �גרשום�אמנם. משום��,פירש�רבינו

ועולה��,עות�שהפריש�לעולה�יש�להם�קדושת�עולהוהמ,�דחובתו�היא�חטאת

משום�,�ומחטאת�יכול�להביא�חטאת�אבל�מעולה�לא,�קדושה�יותר�מחטאת

�היינו,�דלפי�זה,�:)כז(�לעיל�עולת�שלמההוכתב�.�דמעלין�בקודש�ואין�מורידין

�במטמא �העשיר�דוקא �כך �ואחר �שהפריש �עני �ל�,מקדש �היפךאבל יכול�,

דאף�בהפרשת�,�מסקינן�הא�,הכתר�ישועהה�הקשו.�עולהחטאת�להביא�מדמי�
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� �וחטאת�לחמעות �שם�עולה �הוא�פשטות�הסוגיא�דלא�כיש(, �ודכן ערוך�הב

אחד�קדשי�מזבח�ואחד�.)�לב(�בתמורהותנן�,�)אות�דב�שנזכר�ם"הרמבעל��לנר

� �ואפילו �מקדושה�לקדושה �אותן �משנין �הבית�אין �בדק מקדושה�קלה�קדשי

 �.לקדושה�חמורה

�גמ)�ח �וכ', �חגא �וולרבי �לקח' �כך �ואחר ��.תני �מקובצתעיין �יז(�בשיטה )�אות

� �ובסוגיא �הדפוס �מן �שחסר �מה �מא(�דיומאשהביא �אאית:) בהגהות��אמנם.

 .עיין�שם,�דחק�ליישב�גם�לגירסתנו�ץ"היעב

�גמ)�ט �זאת', �רחמנא �דמיעט �מצורע �גבי ��.שאני �ד"רשפירש �זאת"י �ה זאת�,

�תורת�המצורע �תהיה .� �לנרוהקשה �ט(�דלעיל�,הערוך �קרא�דרש:) �מהאי ינן

� �אחרינא �הרבה"דרשא �למצורעים �אחת �"תורה �לפרש. �כתב �הכי ,�ומשום

"�זאת�תורת�אשר�בו�נגע�צרעת�אשר�לא�תשיג�ידו�בטהרתו"דדרשא�דהכא�מ

 .בכתר�ישועהועיין��.מהתורת�כהניםוהביא�כן�).�ויקרא�יד�לב(

מכח�סברא�פשיטא�שעני�דהא�ודאי��,הערוך�לנרהקשה��.והתניא�תורת',�גמ)�י

�יצאשהבי �עשיר �קרבן �בקדש�,א �מעלין �כןוא�,משום �רבויא��ם �צריך לא

�ד�אלא�"תורת"ד �מיעוטא �הברייתא��,"זאת"משום �פתחה �היאך והשתא

�זאת"דרשה�ד�שידענו�טרם�"תורת"בדרשה�ד דכתיב�כ�דסדר�זה�אינו�עודו".

עשיר�שהביא�קרבן�עני�שמלמד��"זאת"�,למימרליה��ויוה�,קודם�תורת�"זאת"

�עשיר�תיכול�אפיל�,לא�יצא �שהביא�קרבן �עני �"תורת"�למוד�לומרו ,�והביא.

�ד ��רשתפהחינוך �קכ(ויקרא �ג"מצוה �ד) �לענין �כתב �עליהם�' �שמביא חטאים

�ויורד �יצאד�,עולה �שעירה�לא �והביא�כשבה�או �עני לפי��,והטעם�,אם�הוא

�שהקב �ר"שאחר �בכךיה �ופטרו �עליו �להביא��,חם �עצמו �שידחוק �בדין אינו

מה��,)ד"דרך�מצותיך�הערה�י(�בפרשת�דרכים�תמהו�.מה�שתשיג�ידומביותר�

ן�וכ�,"עני�שהביא�קרבן�עשיר�יצא"�להדיא�בסוף�נגעים�תנןהא��מקור�דבריו

�הי"פ(�ם"במרה�כתב �משגגות �שם�)ג"י �לנר�.עיין �הערוך �מאי�דל�,ותירץ פי

� �לעיל �לו �סדרדקשיא �כרחךדע�,החינוך�הוכיח�,הדרשא�על �עני��ל מסברא

וכיון��,גבי�מצורע�דיצא�"תורת"צריך��משום�הכיו�,שהביא�קרבן�עשיר�לא�יצא

� �אמינאה�"תורת"דכתיב �יצא�וי �עני �עשיר�שהביא�קרבן �כתיב��,דאפילו לכן

הסברא��תנשאר�,חטאים�דלא�כתיב�לא�רבוי�ולא�מיעוט'�אבל�גבי�ד�,"זאת"

�שש �עני �בין �עשיר �יצאוידבין �לא �קשיאלו�,נו �דנגעיםיממתנית�א ם�התד�,ן

 ."תורת"רא�מצורע�איירי�דרבי�קב

�גמ)�יא �וכו', �עשיר �מקדש �מטמא �אבל �הוא �קרא �אמר �מינה �'ולילף כתב�.

�דלמאן�דאמר�דאף�במטמא�מקדש�עשיר�שהביא�קרבן�עני�לא�,המצפה�איתן

 .עיין�שם.�לרבי�ולרבנן.)�יז(�בערכיןלכדדרשינן�"�הוא"איצטריך�האי��,יצא

דהא��,הערוך�לנרביאר��.'ים�בכל�מקום�וכוכבשים�קודמין�את�העז',�מתני)�יב

בכל�מקום�משום�ד.�כדתנןו�,אינו�כןאף�דיש�מקום�אחד�ד�"בכל�מקום"דנקט�

והתם�דקדמי�עזים�לכבשים�בנקבות�,�הכבשים�קודמין�לעזים,�דאיירי�בזכרים

�דמדשוין�לענין�נקבות�הוא,�ומכל�מקום�שפיר�ילפינן�מינה�דשקולין�הם,�איירי

�זכרים �לגבי �הדין �יונה. �תורים�ובני �גבי �יואף�דבמקו�,וכן ה�נם�אחד�קודם�בן

�לתור �תורין�,נקט�הכי�.כדמפרש, �משום�דבתורים�רבים�לעולם�קדמי ומכל�,

� �ושמעינן �יחיד �יונה �בן �מדקודם �שקודמקום �ליםהיחידים �אף�, �מינה ילפינן

�לרבים .� �גבי �ואוכן �םאב ,� �לאם�הוא �דקדימת�האב �"בכיבוד"אף ואם�לאב�,

 .דיועיין�באות�.�י�דשקוליןילפינן�מהדד,�"במורא"

�מתני)�יג �מאיזה��.מלמד�ששניהם�שקולים', �שיכול�להביא�לנדרו �לענין היינו

�יכול"בד�י"רששירצה�כדפירש� �הקרבתו�,ה �סדר �לענין �אבל דבאים�שניים�,

אם�כבש�קודם��,.)יג(�בהוריותפליגי�תנאי�,�אחד�כשבה�ואחד�שעירה�,להקריב

�נתרבתה�בעבודת�כוכביםשעירה�משום�ש�או�,משום�דנתרבה�באליה ועיין�.

 .ערוך�לנרב

כתב�.�ששניהם�שקולים�תלמוד�לומר�איש�אמו�ואביו�תיראו�מלמד',�מתני)�יד

משום�.�דאין�להקשות�דקרא�קמא�איירי�בכבוד�והאי�קרא�במורא�,הבאר�שבע

�שהובא�באות[�ערוך�לנרבועיין�.).�לא(�בקידושיןדכבוד�ומורא�שוין�כדאיתא�

 .]אי

הא�להלן�,�ס"הגרז�בחידושיהקשה�.�יכול�מפני�שכיבוד�האב�קודם',�מתני)�טו

�וכו�,מסיים �לאם �קודם �האב �חכמים �אמרו �אבל �חייבין�', �ואמו �שהוא מפני

�אביו �והביא�.בכבוד �ישראל, �כתב�דבתפארת �וכודה, �לאם �קודם �דהאב '�א

�הוא �מדרבנן �תוסבד�אמנם�הוכיח. �ה(�יבמות' �בכבודי"ד:) �חייבין �כולכם �,ה

�ד �להדיא �וכו"מבואר �מפני �לאם �קודם �'האב �דאורייתאמ" �משמע�, וכן

� �מממרים�הי"פ(ם�"הרמבמסתימת�לשון �ד"ו �להגהות�הב). ,�)אות�ו(ח�"וציין

,�)אות�כא(בשיטה�מקובצת�וכן�גרס�,�"עודף"תיבת�"�קודם"דגרס�במקום�תיבת�

�דו �ביאר �ליישב �כוונתם �קושייתובודאי ,� �אב��"'וכו�יכול"דדהפירוש שכיבוד

�ה �גדולהיא �יותר �מצוה �קדימה, �לענין �לא �אבל �ליי. �וכתב �שב ,�דידןגירסא

הוא�ואמו�ד"בלא�הטעם��קודם�לכיבוד�אםשכיבוד�אב��,"'וכו�יכול"דפירוש�ו

�אביו �בכבוד �"חייבין ,� �מינה �נתגרשהש�בגונאונפקא �ואמו�דל, �שהוא טעם

.)�לא(�י�בקידושין"רשוכמו�שכתב�,�שניהם�שוין,�חייבין�בכבוד�אביו�בנתגרשה

�ה�שבן�אלמנה"ד ,� �)עיף�ידסימן�רמ�ס(�ביורה�דעה�נפסקוכן כיבוד��אבל�אם,

�קודם �עצמו�האב �בנתגרשה�,מצד �אפילו �קודם �[היה .� �כתב �א"המהרשוכן

 .�"]עדיף"אמנם�איהו�גריס�,�בחידושי�אגדות

�בכבוד�אביו',�מתני)�טז יורה�דעה�(בפתחי�תשובה�.�מפני�שהוא�ואמו�חייבין

בודות�שחייבת�האשה�לעשות�לבעלה�אם�דוקא�בע�,נסתפק)�ט"סימן�רמ�סק

ניחא�לשון��,דוקא�בהני�מלאכותדאי�נימא�,�וכתב.�או�לאו�דוקא,�יאמרינן�הכ

�[לא(�בקידושין�'הגמ �דינאא.) �]האי �אומרת�אבי, �ואמו �מים �השקני �אומר ו

�וכוהשק �מים �ני ,'� �דוהיינו �במשום �זו �מלאכה �חייבתאמו �לעולם אפילו�,

 ..)סא(�בותובכתכדאיתא�,�הכניסה�לו�כמה�שפחות

�ימתנ)�יז �שם', �.לא(�ןדושיבקי�אאית. �שני) �לא��,שוין�םהדבנתגרשה דכבר

�האם �האב�חייבת �בכבוד .� �רמ�יוסף�ביתבוכתב �סימן �דעה �)יורה �דלדעת,

ל�פמים�בס�להם�דנותן,�פסק�חםויר�נוירבאבל�.�שירצה�יקדים�לאיזה,�ם"הרמב

 .ולא�יקדים�אחד�לחבירו,�מר�להם�בואו�לשתותווא

�גמ)�יח �וכו', �גוזלות �סאה �ארבע �אוכל �שהיה �נדבאי �בן �על �שיטהב�.'אמרו

�אות�כב(�מקובצת �ג�,.)כז(�בפסחים�'הביא�גירסת�הגמ) �דאכל מאות�עגלים�'

ופירש�.�מאות�גרבי�יין�ואוכל�ארבעים�סאה�גוזלות�בקינוח�סעודה'�ושותה�ג

�בפסח"רש �עגלים�ה"בד�)שם(�יםי �מאות �כהנים��שהיה�,שלש �בביתו מגדל

אמנם�.�אפשר�שיאכל�בעצמו�כן�משום�דאי,�)הכא(�ערוך�לנרהוביאר�.�הרבה

�הקשה �כן, �משמע �דלא ,� �אוכל"דלשון �שהיה �בעצמו" �אוכל �שהיה .�משמע

רק�,�וא�לא�אכל�הרבהשה�כיון,�כריסו�מקדשי�שמים�למה�הכריז�שימלא,�ועוד

�בי �בני �תועל�ידי �רבותא�שלא�נמצא�נותר, �ומאי �וכתב. �פירוש�רש, י�"דלולי

�היה�מפרש �כן, �דהיה�אוכל�בעצמו �ביום�אחד�קאמר�ולא, ,�נהאלא�בכל�ש,

,�היו�מבזין�אותו�שהוא�רעבתן,�כמעט�עגל�ליוםשאכל�מגיע�לחשבון�שום�שומ

 .לשם�שמים�הכריזו�עליו�שהוא�על�כןו

��

 ב"דף�כח�ע

עיין�.�לאחר�אכילתו�,ה�בקינוח�סעודה"י�בד"רשפירש��.סעודה�בקינוח',�גמ)�יט

�בפסחים"מרשהקודמת�באות��הבאנוש�מה �י ,� �עליו �לנרהומה�שכתב .�ערוך

ם�ואף�דהת.�הוא�בעצמו�אכלש,�י"ות�לשון�רשדהכא�משמע�ערוך�לנרוכתב�ה

�ג �הגירסא �הוא' �ומשום�הכי �עגלים �כהניםדפי�מאות �בית �בני �לו ,�רש�דהיו

�צריך�לומר�כך�אלא�שקיצר�הכא�נמי �"ארבעים�סאה"וכן�צריך�לומר�, ולא�,

 .ארבע

�גמ)�כ �פי', �בן �אלישמע �איכהכנס .]� �מקובצתיבשעיין �א(�טה דגורס��)אות

��והוא�"ישמעאל" �פי �הגמעל �נז(�בפסחים' .[(.� חידושי�(�א"המהרשהקשה

כהנים�גדולים�האמאי�לא�צווחה�העזרה�גם�על�שאר�,�)שם(�בפסחים)�אגדות

בני�ביתו�היו�בעלי�כיון�דד,�)הכא(�ערוך�לנרהוכתב�.�בבית�שנישהיו�כשרים�ה

�כמו ��זרוע �"רששפירש �שם(י �פיאבי"ד) �בן �ישמעאל �העזרה��,ה �עליו צווחה
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טו 

שהוסיף�שלכך��)שם(�בחידושי�החתם�סופרועיין�.�היה�כמותם�לאכשר�ושהוא�

� �פינחס"כתב �של �"תלמידו �נ, �והרג �זמרי �במעשה �לרשעים �החניף שיא�דלא

�מישראל �משפחתוו, �כבני �חנפן �היה �לא �פיאכי �בן �ישמעאל �גם �כתב. ,�עוד

�צווחה�העזרהדדו �קא�עליו �הגדולמשום�ש, �מעלות�הכהן �כל �בו �היו צדיק�,

�ועשיר �וחכם ��עליוד, �.)מט(�בסוטהתנן �זיו�, �בטל �פיאבי �בן �ישמעאל משמת

 �).בפסחים�שם(�הבן�יהוידעוכן�כתב�.�הכהונה

ה�כריך�"י�ד"רשפירש�.�הוה�כריך�שיראי�על�ידיה�והוה�עביד�עבודה',�גמ)�כא

ה�כריך�ידיה�"ד.)�נז(�ובפסחים�,דיו�בדם�ובשריכדי�שלא�ילכלך��,שיראיבידיה�

�חציצה�פירש�בשיראי �מ�.משום �נראה �וכן �כד(�בזבחים�'התוסדברי ה�"ד.)

דלקיחה�על�,�אמרינן.)�לז(�ובסוכה,�דהכא�משמע�דהוי�חציצה�,שהקשו�,הואיל

,�דהכא�שכורך�ידיו�בסודר�חשיב�חציצה,�ותירצו.�ידי�דבר�אחר�שמה�לקיחה

'�והתוס.�משום�דהתם�כורך�הסודר�על�הלולב,�ולא�דמי�להתם�דשמה�לקיחה

דדוקא�היכא�שלוקח�דרך�כבוד�,�רצוית�ה�דבעינא�לקיחה�תמה"ד)�שם(�בסוכה

עיין�שם�ו.�אבל�הכא�דלקח�דרך�בזיון�לא�אמרינן�הכי,�אמרינן�דשמה�לקיחה

�עוד �שתירצו �חציצה, �שמים�ובאמת�לא�הוי .�דנענש�רק�משום�דביזה�קדשי

 .ובאות�שלאחריה�ועיין�באות�הבאה

הבאר�כתב�ו.�דהכא�ודפסחיםי�"רש�עיין�באות�הקודמת�בפירוש�.שם',�גמ)�כב

דמסתמא�כיון�שכרך�ידיו�בזה�כדי�שלא��,משום�יתור�בגדיםדאיכא�נמי��,שבע

�בפסחים"כרש[יתלכלך� �]י �שלש�על�שלש, ��,הוה�בשיראי �,בגדים�יתורוהווי

,�"ומחלל�קדשי�שמים",�דצריך�לגרוס,�וכתב.�עיין�שם.)�יט(�בזבחיםכדאיתא�

� �"מבזה"ולא �נמי, �בהכי �עבודה�דאיכא �חילול �רש�.משום �לפירוש י�"וכן

 .שהשיג�על�הבאר�שבע�ערוך�לנרבועיין�.�פסחיםד

הובא�באות�(�י�בפסחים"רשלפי�מה�שפירש��,ערוך�לנרההקשה�.�שם',�גמ)�כג

.�איך�לא�מיחו�בו�אחיו�הכהנים,�דיש�כאן�משום�חציצה)�הקודמת�ושלפניה

�ותירץ ,� �שתירצו �מה �התוסלפי �הוי��,בסוכה' �בזיון �דרך �דלקח �הכא דדוקא

ולפי�זה�,�לקיחה�על�ידי�דבר�אחר�שמה�לקיחהאבל�בלוקח�דרך�כבוד��,חציצה

�לומר �ח�,יש �בזה �ואין �כבוד �דרך �דכריך �סברו �ציצהדהכהנים �יודע�, אבל

�היתה �שמים�לבזות�מחשבות�יודע�שכיונתו �קדשי משום��כךב�םואף�מחלל,

 .חציצה

�גמ)�כד ,'� �גדול�הואנאמרו �דכהן הקשה��.ישייליה�ליששכר�איש�כפר�ברקאי

�בפסחים �יהוידע �.)נז(�הבן �והעשירים�ו, �השרים �מן �לשאול �יכלו �לא כי

דודאי�מזדמן�להם�שאוכלים�פעמים�בשר�גדיים�ופעמים�,�הנמצאים�לפניהם

,�דודאי�גם�המלך�היה�מודה�דבשר�כבשים�עדיף�מגדיים,�ותירץ.�בשר�כבשים

�וטוב�יותר�,�אלא�עיקר�מחלוקתם�היתה �בגדיים�בשר�שמן אם�שייך�שיזדמן

דהקרבנות�שבאין�לפניו�הם�מן�,�מהכהןולכך�הוצרכו�לשאול�,�מבשר�כבשים

 .השמנים�והמובחרים�ויודע�גם�בשמנים�מה�טוב�יותר

קציוה�לידיה�דשמאלא�'�הואיל�ואחוי�בידיה�קוצו�לידיה�דימינא�וכו',�גמ)�כה

�)חידושי�אגדות(א�"המהרשביאר��.שמע�מלכא�אמר�ליקצו�נמי�לידיה�דימינא

�.)נז(�בפסחים �מדה, �כנגד �מדה �עונשו �דקיבל �ד, �ידיה�משום �על �שיראי כרך

ביאר�,�יד�השמאליתלבסוף�קצצו�אף�ש�מהו.�ביד�ימין�הדוועב,�בשעת�עבודה

�יהוידע �)שם(�הבן �ד, �קומשום �השיראי �יד�כרך �על �שמאלו דם�העבודה�ביד

וכיון�דיד�שמאל�קדמה�בעבירה�היא�נקצצה�תחילה�ואחר�כך�יד�ימין��,ימינו

 .שעבד�בה

דכתיב�לעיל�מיניה�שעירת�'�וכו�היינו�קרא�דמתניתין�,ה�ואם�כבש"י�ד"רש)�כו

�לחטאת �עזים .� �נז(�בפסחיםאמנם (:� �ד"רשפירש �עז"י �או �כבש �או דקאי��,ה

�דשלמים �אקרא �וחזינן, �שמעת�, �מזה �בזה �מובחר �רמז �הכתוב �הראה מדלא

דמצינו�,�ולפי�זה�לא�קאי�עלה�מאמר�רבי�שמעון�במתניתין.�דשניהן�שויןמינה�

�לעזים �קודמין �כבשים �מקום �כ�,בכל �דמשמע�תבתדכאן �בלשון �התורה ם

 .דשוים�נינהו

�גמ)�כז �בעולם', �שלום �מרבים �חכמים ��.תלמידי �לנרהביאר הביא�ד�,ערוך

לומר�דיששכר�בן�ברקאי�אם�היה�תלמיד�חכם�ושונה�מתניתין��,מאמר�זה�כאן

את�עצמו�מגזירת�המלך�אלא�היה��דכבשים�ועזים�שוים�לא�רק�שהיה�מציל

�והמלכה �המלך �בין �שלום �מטיל �גם �פליגי�לומר, �דתרוייהו��,דלא משום

 .]לא�מסיימי�להא�מילתא:)�נז(�בפסחיםאמנם�.�[מובחרים

�גמ)�כח �בעולם', �שלום �מרבים �חכמים ��.תלמידי �ישועההעיר בשם��הכתר

�יהודאה �"ח(�אפיקי �דרוש �י"בע�טר �אות ��מה�,)א"נ �שייך על��"ריבוי"לשון

��,שלום �למימר �ליה �מרבים"ד�,ביארו�."מביאים"והוי �אאיכות�" מתפרש

�וגדלותחב �הרמב�,שיבות �"וכלשון �"פ(ם �ד �הימכלי �גדול�דכ�,)ב"המקדש הן

בענייני�חול�אינו�ד�,דמרבין�מגדילין�דפירוש,�מרבין�אותו�בבגדי�כהונה�גדולה

�,קודם�המחלוקתמלוקת�שיהא�טוב�יותר�חהמאחר��םשיב�השלוחמרבה�ומ

� �אבל �ובענייני �מחלוקת �כשיש �התורה �נראה �בתחילה �שלאחד דעת�סותר

��,חבירו �מיכןאך �בירור�מאם�לא�ח�,שהצדק�אתו�והודה�ל�לאחר �יותר שיב

��ההי �מחלוקת �השלוםחמ�,"מרבים"�והיינו�,תחילהכלל �ומגדילים .�שיבים

�עוד� �ה�כן"א�דף�קפג�ד"ח(�בדרשות�חתם�סופרועיין ).�ח"ה�ת"א�דף�ג�ד"וח.

�ביאר:)�קכב(�ערוך�לנר�יבמותוה ,� התלמיד�חכם�מביא�שלום�במה�שדלא�די

שגורם�גם�במה�אלא�נוסף��,הוראתו�ל�ידיולאחרים�ע�,למודו�ל�ידיעל�עצמו�ע

דהיינו�העשירים�שאינם�עצמם�בני�תורה�אבל��,לאחרים�שבאים�לידי�שלום

וזה�מרבים�שלום�,�גם�להם�יש�שלום�שכר�לפעולתם�,מחזיקים�ללומדי�תורה

�ידישע �דיל�ל �למודי �בעצמם �שאינם �העשירים �גם �זוכים �הם��,'מודם אבל

�תורה �הגמ�.לשלום�אוהבי �כפי �הדברים �המשך �ביאר �עוד �ב' .)�סד(ברכות

�תורתיך" �לאוהבי �רב �בארמנותיך�'וכו�שלום �שלוה �בחילך משום��,"שלום

וכשהם�אוהבי�,�דהיינו�עושר�וגם�ארמונות�,להם�חיליש�מדבר�מהעשירים�שד

��.ועיין�שם�שהאריך,�תורה�יש�להם�שלום

ס�"מסכתות�בש'�שד�:)יבמות�קכב(�הערוך�לנר�העיר�.ורב�שלום�בניך�'גמ)�כט

חידושי�(א�"מהרשב�ועיין[�.כריתותו�,נזיר�,יבמות�,ברכות�,נסתיימו�במאמר�זה

י�דהו�,ס�רמז�לזה�בכפל�בניך�בפסוק"שמצאו�מסדרי�הש�,וביאר)].�אגדות�שם

�בניך�ליה �לכפול �ולא �שלומם �ורב �ד�,לסיים �על �מרמז �דבניך �אמרו '�ולכן

�אילו �"שר�,מסכתות �שלהם ושענינם��,ריתותכ�במותי�ירזנ�רכותב�"בניך"ת

��,תועלת�השלום �השלום �לדוענין �הוא��.א�,ענינים' �הקדוש�ברוך �בין שלום

ברכות�ו�.נשמהלבין�גוף��.ד�,בין�איש�לאשתו�.ג�,בין�אדם�לחבירו�.ב�,לאדם

�בכל��ענינהש �קריאת�שמע�תפלה�וברכות�להתאחד�האדם�עם�בוראו מדיני

הוא�ענין��,ויבמות�.רוך�הוא�לאדםשלום�שבין�הקדוש�בההוא�ענין��,עניני�חייו

אשר��,כוונת�היבום�שהוא�להקים�לאחיו�שםועל�פי��,שלום�שבין�אדם�לחבירו

�נקרא�חסד�עם�החיים�ועם�המתים �איש��,ונזיר�.על�כן �שלום�שבין הוא�ענין

�פ�וכדאמרינן�,לאשתו �נסמכה �לפ�רשתלמה �שרואה��רשתנזיר �שמי סוטה

�היין �מן �עצמו �יזיר �בקלקולה �איש�שגור�,סוטה �בין �פירוד �ועושה �זנות ם

�גוף�ונשמה�,וכריתות�.לאשתו �שלום�שבין �כרת��,עניני שתועלת��,הואשענין

�בע �הזההמצות �שבגוף�ולם �הבהמי �לנפש �קיום �אחר��,ליתן �גם �יכלה לבל

� �ממנוהפרד �החיים �בארץ�הושיהי�,רוח �השוכן �הנפש �בין �תמידי �,קישור

ובין�הנשמה��,עדן�התחתון�ובין�הרוח�אשר�משכן�כבודו�בגן,�ובפרט�על�הקבר

�העליון �עדן �מתפללים�על�הקברים�,אשר�משכנה�בגן �כן �על �ידי�ו�,אשר על

� �זה �התחייקישור �לעת �יחדיו�הישוב �ויחיו �הגוף �אל �כשיחטא��,הרוח אבל

כדכתיב�גבי�כרת��,אז�נכרת�הנפש�מן�רוח�ונשמה�,האדם�בעבירה�שחייב�כרת

ימי�חייו�על�הארץ�אין�עוד��לא�בלבד�שכל�על�ידי�זהו�,"ונכרתה�הנפש�ההיא"

�האלקי �ונשמתו �הבהמיות �נפשו �בין �שיקום��,קשור �תקוה �לו �אין �גם אלא

�מסכת�כריתות�היא�השלום�הרביעי��,בתחיית�המתים�ויאבד�נצח �ענין ולכן

�בע �ונשמה �גוף �בין �שלום �הבאלעשות �ובעולם �הזה �האדם��,ולם שישמר

ואם�חטא�איך��,יהםושגורמין�פירוד�בינ�,מאותן�עבירות�שחייב�כרת�עליהם

�נר�ד �נשמתו �ישוב�ויאור�בקרב�נפשו �למען �וישוב�מחטאו ועיין��.'יביא�קרבן

 .במנחם�שלמה�ונר�תמידעוד�
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�.ורב�שלום�בניך�אל�תקרי�בניך�אלא�בוניך'�שנאמר�וכל�בניך�למודי�ה',�גמ)�ל

� �גורס �שבעכן �הגמ�הבאר �פי �סד(�בברכות�'על (.� �עינייםועיין שהביא��ביפה

�בברכו �"פ(�תמהירושלמי �ט �לה) �גרסינן �דלא �וביאר, �לפרושי�, �בעינן דלא

�דקרא �מרישא �כבר �דמשמע �חכמים �בתלמידי �דאיירי �דכתיב, �בניך�", וכל

 ".'למודי�ה

��

��הדרך�עלך�המביא�אשם�

 .וסליקא�לה�מסכת�כריתות

��

 מסכת�מעילה

 א"דף�ב�ע

�מתני)�א �דמה', �את �וזרקו �פסולין �ושקבלו �ה(�לקמן. �דטמא�:) �דפסול איתא

�שיריים �עושה �קיבל, �דאם �אי�כלומר �הדם �את �ידי�טמא �על �לתקן �אפשר

�ויזרוק �ויקבל �הכשר �שיחזור �אינם�ו. �הדם �את �וזרקו �שקיבלו �פסולין שאר

� �בקבלת �לתקן �ואפשר �שיריים �עושים �כשרוזריקת .� �בפירוש�"הרמבוכתב ם

ושקבלו�פסולין�וזרקו�את��דהא�דקתני�במתניתין,�)א"א�ה"פ�מעילה(המשניות�

�הגהת�החק�נתןלפי�[וביאר�.�ביחד�דתרוייהו�עשו�הפסוליןהיינו�שניהם��,דמה

�]שם �הפסולין, �קבלו �שרק �איירי �דאי �דעושה�הייד, �טמא �בפסול �אפילו נו

�שיריים ��אבל, �עשה �הזריקה �הכשר��,כשראת �שיחזור �ידי �על �תקנה �לו יש

�ויזרוק �ויקבל �נתן. �החק �וביאר �שכתב�יינודה, �מפסולי�"בפ(�ד"הראב�כמו א

�הכ �)ח"המוקדשין �ו. �משנהכתב �שם(�הכסף �כן"הרמב�אףד). �סובר �ם ועיין�,

 .באות�ג

וזו�ואין�'�דכן�הוא�וכו�והאי�כל,�ה�וכן�אם�שחט�בלילה�וזרק�ביום"י�ד"רש)�ב

דצריך�לגרוס�בהיפך�ואז�הוא��,ה�שחטן�בדרום"ד'�בתוסועיין�.�[צריך�לומר�זו

�זו �אף �זו �לא .[� �ד�,ש"הרשוכתב �דרבותא �לומר �דיש �שלא��,בבאהאי במה

�מעילה�מועילה �הזריקה�להוציאם�מידי ,]� �שהקשו �התוסוכמו .�ה�פשיטא"ד'

כגון��,שכשר�יותר�ורבותא�טפי�בגוונא,�)]אות�לח(�טה�מקובצתיבשועיין�שם�

כוונו�ליישב��ה�שחטן�בדרום"ד'�תוסדגם��,וכתב�עוד.�ששחט�בלילה�וזרק�ביום

ה�"דד�ד"תוב�בסוההכ',�וכו"�ועוד�יש�לומר",�וצריך�לגרוס�בסוף�דבריהם,�כן

 .פשיטא

מה�שכתבנו�עיין�.�בטמאין�מיירי�,ה�ושקבלו�פסולין�וזרקו�את�דמה"י�ד"רש)�ג

�א �'באות .� �ד"ברשאמנם �להלן �פסולין"י �ושקבלו �[�ה �לקמן :)�ד(שנדפס

�כאן �]והעתיקוהו �מומין�,כתב, �בבעלי �אף ��.דאיירי הא��,הברכת�הזבחותמה

יצאו��ן�דלאואמאי�תנ�,ואם�כן�איכא�תקנה,�ים�שירייםשאר�פסולין�אין�עוש

 .שמיישב�מהוב�.י"שמחבר�הדיבורים�ברש�בצאן�קדשיםועיין�.�מידי�מעילה

�גמ)�ד �פשיטא', �בדרום �ששחטן �קדשים �עזרא�הקשה�.קדשי �התקנת מאי�,

�פשיטותא �ב(�דלקמן, �עמוד �לרבי�) �דלרבה�דאם�עלה�לא�ירד�אפילו אמרינן

�שמעון ,� �הכא �דקתני �כיו�,מדרבנן�היינומעילה �מעילה �ליכא ן�דמדאורייתא

�למזבח�כלל�דלא �לא�ירדו�ולרב�יוסף�נמי�,חזי �דאם�עלו �אשמועינן דמשום�,

�מדאורייתא �מועלין �הכי �וביאר. �פריך, �יוסף �[�דלרב �כתב �כן טה�יהשוכמו

�יאות�(�מקובצת �'בגמ(עביד�להלן�קד�ותצריכותהד) �,אליבא�דרב�יוסף�היינו)

משום�ו�,קינון�דמינהמקשן�עדיין�לא�ידע�מסברת�רבה�דכמאן�דחו,�]עיין�שם

�פשיטאכה �פריך �י �דלא, �תיתי �בהןולמע�דמהיכי �דסלקא��,ומשני�,ל משום

 .רבה�באמתכמו�שסבר�,�קינהו�דמידעתך�דכמאן�דחנ

�גמ)�ה �קלים', �לקדשים �הוא �ראוי �קדשים �לקדשי �ראוי �דאינו �הקשה�.נהי

ינו�ראוי�למזבח�סוף�סוף�לא�חזי�לקדשי�קדשים�וא)�אות�ה(�טה�מקובצתיבש

�מועלים �ואמאי �ו, �דביאר �ירדו"משום �לא �עלו �"אם .� �לא��'בגמאמנם אכתי

� �טעמאלאמרינן �האי �הסוגיא�אלא, �בהמשך �להלן �אחוץ�. �דמשני �להלן וגם

אם�עלה�לא�"לא�אמרינן�משום��,הואיל�ומרצין�לפיגולן�,לזמנן�וחוץ�למקומן

וכתב�].�מהאי�טעמא�פירשלא��ה�הואיל�ומרצין�לפגולן"י�ד"ברשוגם�.�["ירד

�אמת �השפת ,� �דגמשינודהשתא ��'יא �מטעם �ירד"אינו �לא �עלו �"ואם אלא�,

היכן�לוכי�קדושה�שבהן�"�,עולאא�'מקשה�הגמ)�.יב(�דלקמן,�מטעמא�אחרינא

�מידי�,"הלכה �עלה �משני �כן�,ולא �לומרי�ואם �קדושת��,דהטעם�,ש דעיקר

�בשעת�שחיטה �גם�קודם�שחיטה�ואף�,הקרבן ��,דמועלין משום�דמיוחד�היינו

�קדשים �אגל�,לשחיטת �כשמתו �נגמראבל �דלא �מילתא �אףו�.הקדושה�האי

��,חייבד�,מתה�ר�כךכשמעל�בה�ואחדדפשיטא� משום�דבשעת�מעילתו�היינו

כשנשחט�לשם��משום�הכיו�,הקדושה�האבל�כשמת�בטל�,עומד�לשחוט�ההי

�קדושה��,קדשים�אף�דנעשה�בפסול �לקדשים�קלים�שפיר�אמרינן �דראוי כיון

ה�"י�בד"רש�פירשלהלן�ד�ואף[�.קדשים�שמתוולא�הוי�כ�,שבהם�להיכן�הלכה

,�מחוסר�זמן�הוא�ומשום�דלילה�לא�,דלא�פרכינן�משחטן�בלילה�,חוץ�לזמנן

לזמנן��אחוץ�'בתירוץ�הגמ�מכל�מקום.�"אם�עלו�לא�ירדו"דודאי�טעמא�משום�

מדלא�זכר�כלל��,דאכתי�אינו�מהאי�טעמא,�י"וחוץ�למקומן�משמע�קצת�ברש

�טעמא ��.]להאי �הקשה �הגריעוד �שהו(�ד"בשיעורי �זכרון �בספר "�ישורון"בא

�ח �)חלק �ל, �שפיר �אתי �לא �דדאכתי �ירדו"טעמא �לא �עלו מה��אלא�"אם

�ב �אימוריןשמועלין �ה, �לא�על �בשראבל �בדרום��ריוה, �קדשים�ששחטן קדשי

.�"אם�עלה�לא�ירד"ד�לא�שייך�ביה�דינאהא��,ואמאי�,מועלין�אף�בבשר�דידהו

�ביאר �הכי �ומשום �דד, �טעמא �דאמרינן �י"מאי �לא �עלה �הטעם�"רדאם �אינו

,�פסול�גמור�דקדשיםנו�חזינן�דאיכיון�דאם�עלו�לא�ירדו�אלא�ד,�דמועלין�בהם

�צדדי �פסול �אלא �שמתו, �כקדשים �הוו �לא �הכי �ומשום �בהם, �ומועלין ואף�.

אורח�(�ת�חתם�סופר"בשו�במה�שביאר�אמנם�עיין.�כיון�לכךטה�מקובצת�יהש

�קפ �חיים�סימן �ומשמע�קצת�מדבריו). ,�סיבה�וטעם�הוא,�דאם�עלה�לא�ירד,

�יש�מעילה �הכי �דמשום .� �קצת �משמע �כריתות"ברשוכן �כג(�י �אכילה�"ד.) ה

 ].שכתבנו�שם�באות�יועיין�מה�[�.גסה

�גמ)�ו �שם', �עמוד�ב(�לקמן. �ירדו) �בדרום�אם�עלו �אמר�רבה�דנשחטו אפילו�,

�,ואמרינן�התם,�תרד�לרבי�שמעון�דאית�ליה�בנשחטה�בלילה�אם�עלתה�לא

�דלדבריו �הי, �מדרבנןהמעילה �רק �דלאד�,א �בהם��כיון �אין �למזבח ראויים

�מדאורייתא �מעילה .� �)הכא(�אורה�הקרןוכתב �בלילהד, �לרבי��,בנשחטה אף

� �ליה �דאית �פד�בזבחים(יהודה �תרד.) �עלתה ��,דאם �מקום �בהמכל �ימעלו

מיעוטים�'�משום�ג�,והא�דאם�עלו�ירדו�,קינון�דמינולאו�כמה�דח,�מדאורייתא

�התם �ליה �דאית �מעיל, �אבל �התורה�איכאה �מה�.מן ��ועיין �לקמןשכתבנו

 .מהכסף�משנה)�אות�יג�'עמוד�ב(

�תוס)�ז �פשיטא"ד' �ה �ד"בסוה, �ניחא�, �מורי �שפירש �מה �דלפי �לומר �יש ועוד

אכן��.ה�חוץ�לזמנו"ד'�תוסבלהלן�התירוץ�השני��יינודה�,החק�נתןכתב�.�שפיר

�הקשה �תירצו, �מב�דכן �מוציאה �הזריקה �שאין �דפשיטא �הראשון �דייתירוץ

סברא�בדברי��אמרינן�להאיתירוץ�השני�דל,�וביאר.�לה�כיון�דפסולה�היאמעי

�כדלהלן �המקשן �כתב�ש"והרש. ,� �שייכים �אלו �תוסלדתיבות �ה' ה�"דקודם

�בצפון �וקיבל�דמן �בדרום �שחטן ,� �משום לשבש�הספרים�דשחט��י"רשהביאו

והשתא�כתבו�דהחידוש�,�דהוא�חידוש�יותר�,ביום�וזרק�בלילה�גרסינן�בסיפא

�ד�אבה �מעילהמו�אינההזריקה �מידי �להוציא �עילה �למיקבע��אף, דמהניא

 .,]'בנמשך�לעמוד�ב[�ה�חוץ�לזמנו"בדשביארו�להלן��כמובפיגול�

בלילה�וזרק��ושחט,�ד"בתוה,�מיחזו�ה�חוץ�לזמנו�וחוץ�למקומו�לא"י�ד"רש)�ח

�הוא �דין �הוא�בלילה �זמן �מחוסר �לאו �דלילה �דמועלין .� �אמתכתב �,השפת

�רש �כוונת �ירד"דודאי �לא �עלה �אם �מצד �הוא �י �מעילה, �יהיה �הכי ,�דמשום

]� �טעמא�מפרשינן �פד(�בזבחיםדמהאי �]דאם�עלה�לא�ירד:) ,]� מה�אמנם�עיין

 ].עד�סוף�הסוגיא�כךי�זה�אכתי�אין�הכרח�לפול,�הבאות�שנתבאר�

��

 ב"דף�ב�ע

�גמ)�ט �שירדו', �מהו �אם�עלו ��.איבעיא�להו �בתוסעיין �שירדו"ד' �מהו �,ה�עלו

דאילו�חוץ�לזמנו�וחוץ�למקומו�מפורש�בזבחים�,�טן�בדרוםדהספק�דוקא�אשח

�וכן.�שמעון�ורבנן�וכן�שחטה�בלילה�פליגי�בה�להדיא�רבי,�דאם�עלו�לא�ירדו
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� �השניכתב )�שם(ובהגהות��,)ר�אברהם�סופר"הרשבהוצאת�(�בפירוש�קדמון

�ד"מרש�דקדק �'כו"מתיבת��,ד"בסוה�ה�איבעיא�להו"י �אכולהו�דקאי" אמנם�.

 ".'כו"א�לתיבת�כתב�יד�ליתב

י�"רשפירש�.�גי�דאם�עלו�ירדויאליבא�דרבי�יהודה�כולי�עלמא�לא�פל',�גמ)�י

�יהודה"ד �דרבי �אליבא �ה �מג, �דממעט �מיעוטים' �דמה�, �ויצא �דמה נשפך

�בלילה �ונשחטה �ירדו, �עלו �אם �נמי �הכי �לא. �שמעינן��אמנם �היכי מבואר

�בדרוםימ �בשחטן �הדין �דהוא �נייהו .� �בתוסועיין �דרב"ד' �אליבא �יהודהה �י

דפסול�שכן�בפסול�דדרום��כל�,שביארו�דאם�בנשחטה�בלילה�אם�עלתה�תרד

� �וכן �הזמן �מפסול ��מקום�חמור �תוסבשיטתם�להלן �ורבה�אמר"ד' �ה אמנם�.

הכי��,מיעוטים'�דברים�מג'�דכי�היכי�דממעט�ג�,תירצוה�פרט�"ד.)�פד(�בזבחים

�,"מכל�דבר�רע"לנשחטה�בדרום�.)�לו�שם(כדדרשינן��נוסף�נמי�אית�ליה�מיעוט

�יהודה דשחטן��,עוד�תירצו�.אם�עלתה�תרד�ומינה�פשיטא�לן�בסוגיין�דלרבי

 .לכולי�עלמא�אם�עלתה�תרדד,�כשחטן�בחוץ�הווי]�לרבי�יהודה[בדרום�

אם��דבשחטן�בדרום�,פסק)�ז"ג�מפסולי�המוקדשין�ה"פ(�ם"הרמב.�שם',�גמ)�יא

�ירד �לא ��.עלה �משנהוהקשה �ד�,הכסף �מהא �ה(פסק �ו"שם �יה) ודה�כרבי

נשחטה�ינן�דלרבי�יהודה�ודאי�דהוא�הדין�ובסוגיין�אמר,�דנשחטה�בלילה�תרד

�תרד �עלתה �דאם �בדרום .� �קו"המהרוכתב �)שם(�קוסרי �דמותבינן�, דתיובתא

� �.)ג(�לקמןלרבה ,� �התם �דדייקינן[דתנן �מאי �]לפי �ירדו, �לא �עלו �דאם מהא�,

�,לומר�חקדהא�דו,�א�דרבי�יהודה�ודאי�דתרדקשיא�נמי�למאי�דאמרינן�דאליב

משום�דכל�הני�מתניתין�כרבי�שמעון�,�דלרב�יוסף�ניחא�ואליבא�דרבי�שמעון

ם�דהא�"רמבכאן�יצא�לומ.�דהלכה�כרבי�יהודה,�ועוד.�אתי�ולא�כרבי�יהודה

הוי�נמי�להא�דאמרינן�דאליבא�דרבי�יהודה�כולי�עלמא�לא�,�דאמרינן�תיובתא

�פליגי �שם(�לחם�משנהוה. �בזבחים�א�דאיתאוה�,כךכתב�דסוגיות�חלוקות�ב)

�כז( �ירדו:) �דלא �למטה �שנתנן �למעלה �בניתנים �יהודה �רבי �דמודה ,�פליגא,

�בדרום �בנשחטו �דהוא�הדין .� �אורהועיין �דבריו�שדחה�בקרן �תירץו, '�דהתוס,

משום��,הא�דמודה�רבי�יהודה�בנשחטו�בדרוםדביארו��ה�פרט"ד.)�פד(�בזבחים

� �שם�לו(דדרשינן �רע"מ.) �דבר �"כל �בגמ, �פליגי�שם�א�'והרי �תנאי יתא�דתרי

ם�"והרמב,�ן�דאמר�דלא�לקי�אשחיטת�דרוםאואיכא�למ�,אליבא�דרבי�יהודה

כן�ליכא�ואם�,�מדלא�חשיב�במנין�הלאוין�שחיטת�דרום,�כותיה�סקפנראה�ד

 .ום�הכי�לא�פסק�דירדשומ,�מיעוטא

�גמ[)�יב �שמעון�אלא�וכו�ורבה�אמר�לך�עד�כאן�לא�קאמר�רבי', בל�הכא�א'

�כ �בדרום �דשחטן �דחנכיון ��.קינוןמאן �בתוסעיין �ורבה"ד' �מה�ה �לך �אמר

� �בשם �י"רשביארו �תרד, �עלתה �אם �יהודה �לרבי �במקומה �שלא .�דבנמלקה

� �עיין �לקמן"ברשאמנם �ג(�י �בקודש"ד.) �פסולו �היה �שלא �וכל �,ד"בסוה�,ה

�הג �היארשביאר �עבודה �דתחלת �משום �בדרום �דשחטן �יעותא �זה�. ולפי

�יש�לפרש�כאן �לכאורה �קאמרדהכ, �לרבי�בנ�,י �לא�תרד �במקומן �שלא יתנין

�בתחלת�עבודה�,שמעון �משום�דלא�שני �בדרום, �דמן �קבל �או �בשחטן ,�אבל

 .)].א.ש.�(תרד,�דשני�בתחלת�עבודה

וכתב�).�א"ג�ממעילה�ה"פ(�ם"הרמבכן�פסק�.�מאי�מועלין�בהן�מדרבנן',�גמ)�יג

�הכסף�משנה �אלא�לרבהראף�דלא�אמד, �הכי �ינן �ג(�ולקמן, �ותבתאי.) ולרב�,

�לכאורה�המעילה�מדאורייתאיוסף� מכל�מקום�לא�פליגי�אלא�אליבא�דרבי�,

�שמעון �תרד, �עלמא �לכולי �יהודה �לרבי �אבל ,� �כן �מדרבנןאם �מועלין .�מאי

 ].שלא�כתב�כן)�עמוד�א(�בקרן�אורה�לעילעיין�אמנם�[

�גמ)�יד �וכו', �תנינא �נמי �מתו �וכו', �אמינא �דעתך ��.'סלקא �נתןכתב ,�החק

טעמא�דחטאת�אבל�,�יון�דנהנה�כל�שהוא�מעלכ'�מתו�נמי�וכו,�י"דגירסת�רש

�קדשי �לא�מעלשאר �ם�שמתו .� �עולא�הוא �לך �ומאי�אמר �קדשים �שאר הדין

דסלקא�דעתך�אמינא�חטאת�הואיל�ולכפרה�אתיא�בדילי�,�שנא�דנקט�חטאת

�מינה�ולית�בה�מעילה �קמשמע�לן, �יעקבובספר�. הקשה�לגירסת��משנת�רבי

�י"רש �לד, �תיתי �חטמהיכי �דהא�דקתני �בדוקאיוקי �הוי �את �נמי�, �ברישא הא

�החטאת�כשהיא�חיה �הנהנה�מן �קתני �דוקא, �חטאת�לאו �ודאי �והתם אלא�,

�לה �דדמי �וכל �חטאת �קדשים, �קדשי �דהיינו �שו. �בדבריו �האריךעיין ובסוף�,

�דבריו�כתב �דנראה�דקושיא�ותירוץ�זה�הוא�הוספת�התלמידים, ולא�גרסינן�,

��.'לה�בגמ

ון�דקדושת�דמים�היא�לא�מעל�עד�דכי�,ד"בתוה�,ה�כשהיא�חיה"י�ד"רש)�טו

�וכו �שיחסר �וכו' �זהב �כוס�של �עומד�לדמים�כגון �כל�שאינו �אבל �פי�' �על אף

�מעל �חסרו �שלא .� �מהרשכתב �א"בגליון �קשה�דלשונו, �יט(�דלקמן, ה�"דב.)

אלא�דדבר�שיש�בו�פגם�,�מבואר�דהחילוק�אינו�בין�עומד�לדמיו�או�לא,�מכדי

�עד�שיפגום �לא�מעל �לאיפגומיוכוס�של�זהב�לא�, �קאי �בלא�, ולכך�מעל�אף

��.פגם

�ג(�ד"בא)�טז �לדף �.)בנמשך �דלאו�, �משום �ציבור �ושלמי �ואשם �עולה כגון

�אתו �לכפרה .� �איתא �גרשוםוכן �בפירוש�רבינו .� �עזראותמה �התקנת דאשם�,

 .ודאי�לכפרה�אתי
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