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* הציונים וההערות נכתבו בלימוד המסכתא, ויתכן שיש בהם 

תועלת ללומד המבקש לעמוד על עומק הבנת הפשט בגפ"ת, 
)וע"כ כשצוין "עי' מהרש"א" וכדו', ובפרט במקומות שיש בהם קושי 

. לא הובאו כאן קושיות והערות שאינם בהבנה(היינו שיש כאן קושי 

שייכים להדיא להבנת הפשט, ואף לא מערכות עמוקות שדרך 
הלומדים בעיון עמוק לעיין בהם ]ופעמים שציינו שיש כאן 

 מקום לעיין היטב[.

 

 

 

 אמנם, ח"לר אינו במסכתין ח"לר המיוחס שהפירוש ידוע* 
 .כן כתבנו כאן אף והמפרשים ס"בש כן צוין דכבר כיון

 שהוא" לראש ברכה" לספר הכונה", יצחק ברכת"ל הציונים* 

 .יצחק ברכת הגהות עם למסכתין ש"הרא' תוס

 לא עדיין (ם"רא, מאימראן משה' ר חידושי כגון) מהספרים חלק* 

 ". הפירושים אוצר"ב אלא בנפרד נדפסו

 ".והדר עוז" מהדורת י"עפ" מפרשים ילקוט"וה הציונים* 

 .שמואל בני=ש"בנ, שבע באר=ש"ב* "
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úåéøåä úëñî
ע"א‰ Šב'

íúà.גמ' ïéøúåî íäì åøîàéù ãò
בבית למדו רק  אם  לאפוקי

הרא"ש)המדרש  ותוס' .(ר"ח 

úåùòì.שם íúà ïéøúåî היינו
מעשה  בשעת (תוס 'שישאלו

עי"ש) .הרא"ש

ùîî.שם íäéô ìò íäéô ìòא "כ
זו ואצ"ל זו ב "ש)הוי .(ועי'

àéáîשם åðéà åúòéãéî áù àì
.'åëשב לא  שאכל בשעה 

הקרבן  שמביא השתא  אך מידיעתו,
רשעים זבח  הוי דאל"ה שב ,
מקבלין  דאין ופשיטא  תועבה 

אינו)הימנו ד"ה ע"ב  ה' חולין .(תוס'

åàרש"י áìçù äðùîá ïåùàøä
.íãאיסור להיתר כונתו אין

ע "ב ג ' להלן דהא  לגמרי, חלב
הגוף כל  עוקרין דאם אי' במתני'
לחלב כונתו אלא זה, דין ל"ש
בתוס ' וכ"ה וכדו', הקיבה שע "ג
אמר בד"ה ובר "ח  בגמ' הרא"ש

רבא .

äàøåäרש "י øîâ 'åë íìåòì ä"ã
.ïáø÷ áééçìãדשמואל ואף 

דידן, מתני' על קאי לא ע"כ
בי"ד נקט  ובמתני'ïéáééçדשמואל 

היחיד בפטור  אלא בזה איירי לא 
בי"ד  שגם  עשו ïéøåèôאף  לא (כי

פיהם) על הציבור הש "סרוב מ"מ ,
דממתני' דשמואל  הא הביא

עליו דאף(אחרונים)מקשינן וי"מ .
בי"ד , בחיוב מיירי דשמואל

פטורמ לגבי גם שמעינן מילא 
הוא . דינא  דחד היחיד,

ãòרש"י 'åë ïáø÷á úáééç ä"ã
.øåáéãä óåñ' תוס לפי

לה שיאמרו א"צ הנ"ל  הרא"ש
כל אלא  "להנשא", לשון בי"ד
היינו  למעשה לשאול  שבאה 
דייק קא  ולישנא לינשא, התירוה 

סק "ג) י "ד .(חזו"א

íéøåèôתוד"ה ,åôåñá ,åùòù ïéá
.éøîâìמהבי"ד כ"א דלגבי

בי"ד . בהוראת שעשה ליה  חשבינן

äìåúùתוד"ה ïåéë 'åë åøåä
.ã"éááהא לשיטתם,

סנהדרין  לזה א"צ פטור , דיחיד
חולקין  [ויש בי"ד  כל אלא גדולה ,
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ד

צ "ל הורו, בד"ה לעיל ומ "ש  בזה ].
פר של  הכללי הדין על  דכונתם 
אף חייבין, שבי"ד  ציבור  של הע "ד
אלא בזה איירי לא  שהמשנה
מרומ "ש וכ "כ  היחיד, בפטור
כ ' הנר אור ובספר  ועו"א.
כללית הוראה  בין לחלק  מהחזו"א
כללית שבהוראה  פרטית , להוראה
פטור היחיד בזה  חלב , להתיר כגון
גדולה , סנהדרין בהוראת רק 
בי"ד . בכל סגי פרטית  ובהוראה

ééáà.תוד"ה øîà' כ האחרונים 
בע "א , ופי' דוחק  שזה
אדסליק דקאי י"ל ובפשטות 

מג"ג. וכ "כ  מיניה ,

åì.תוד"ה óìçúð ä"ä 'åë àëéàå
פיהם על דהא תמוה , זה

.(ב "ש)כתוב 

ע"ב‰ Šב '

÷éðú.גמ' åæ ì"öàå åæ ח"נ עי'
בילקו"מ .

ãéæîשם àðåâ éàä éë ééáà ì"à
.àåä קתני במתני' דגם וקשה 

הוא א "כ  מהן", "אחד וידע 
שהוא וודאי הגדולה  בסנהדרין

האחרונים וכ ' מרומ "ש מזיד. (מג"ג

גדוליםחזו"א) הבי"ד שיהיו דשייך 

שמעון  משא"כ בהם, ויתלה  ממנו
וכדו'. עזאי בן

äåöîáשם éòè à÷å øåñàã òãéã
.'åë òåîùì, רש "ש עי'

וב "ש הרמב"ן , בשם  ומהרצ "ח
להקשות) ואין בזה(בד"ה והאריכו ,

האחרונים .

àëôéà.שם àîéà ò"äåñáומשמע
ר ' ודאי מהברייתות  דחד 
ר ' ספרא  דסתם והיינו היא, יהודה

ע "א)יהודה  ג' ריש להלן הרא"ש .(תוס'

åàèçùרש"י ìä÷ áåø ìáà ä"ã
äàøåäáã éëéä éëå 'åë

.'åë ïä ïéøåèô לענין בין לפי"ז
ענין  לא  רוב , לענין בין קהל מיעוט 
אלא קובע , פר שמביאים הבי"ד 
לשון  וא "כ  הציבור , חיוב  או פטור 
מן  חסר  דעיקר קשה הברייתא 

הספר .

åë'רש"י èåòéîã ììëî åàì ä"ã
.'åë àùéøá øãäð éëä éà'עי

בב "ש וכן הרא "ש בתוס ' היטב
ברישא . מהדר  בד"ה

àùéøîתוד"ה àäã 'åë àðú
.'åë éðú÷ã ïðéòãé
דהא בדבריהם התקשו האחרונים 

מיירי שטעוàìáברישא (עי'ידע 

התוס 'רש"ש) כונת  ובפשטות .
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ע "ה הוא הרי וסביר  גמיר  דבלא 
הוי  ותמיד  כלל, ידיעה  ידיעתו ואין
להדיא וכ "ה  ופטור, פיהם  על שוגג 
ר "ח . גם ועי' ה "ה , פי"ג ברמב"ם

àúëîñàתוד"ה î"î 'åë î"ù
.ïðéæç àì àø÷îוקשה

דממילא קרא , א"צ לחיוב  דהא
קרא בעינן לפטור  רק (וכה"קהוא,

כהונה) לכא 'משמרות זו דקו' ועו"ק .
מתרצים  בכל לא  מרומ"ש (ועי '

צ"ב ) ועדיין .דבריהם,

àùéøáשם øãäî àìã íåùî éàã
.àèåòéîîהקודם בתוס ' עי'

מ למיעוט .דלא  יחיד בין חלקים 
ומהדר ד"ה בגמ ' אברהם  זרע ועי'

ברישא .

ע"א‰ Šג'

ã"éááרש "י äéåìú äàøåä ä"ã
."éðéòî" øåáòì åøåäù 'åë

הזקנים  ע "א)הם כ"ד תענית .(רש"י 
וחד ד "ה  ע "א  ה ' רא "ש  תו' ועי'

למעשה .

ãòרש "י ,åáøúðå ïéèòåî ä"ã
äùòù ãéçéã ,åôåñ

.øåèô ã"éá úàøåäá דכ"ז ומ '
בי"ד בהוראת שעשה יחיד למ "ד 
לן, מיבעיא לא חייב  ולמ "ד  פטור,

דאזיל . ר "ש  בד"ה בגמ ' מג "ג  עי'
כיון  בגמ', הס"ד שהסביר ועי"ש

מספקת הידיעה אין (לר"ש)דהתם 

החטא , דשעת החיוב  מידי להוציא
דבשעת ונתרבו במועטין כאן אך 
דהידיעה אפשר  פטורין החטא 

מחייבת . גרידא 

åë'.רש"י éøúã ïåéë ä"ã'עי
כיון. ד"ה בגמ' מרומ"ש

àìùרש "י 'åë àîìã åà ä"ã
.'åë äàøåäá. מהרש "א עי'

בהוראה ]. פי' הרא"ש [ותוס'

éàî.תוד"ה åáøúðå ïéèòåî'נ
ברש"י  הבינו שהתוס'
לחיוב , מחיוב  אישתני בין שמחלק 
ברור נ' אמנם לחיוב , ומפטור 
אינם ונתרבו דמועטין רש"י שמ "ש
יש דלפי"ז כונתו קרבן, בני
ידיעה בתר אזיל ר"ש אם להסתפק

שהחטאáééçìגרידא כיון קרבן,
וצ "ע . מחייב, לא

ìòתוד"ה àìà 'åë ã"éá åøåä
.íéîìùì áø÷äדשייך פי'

חלב דרק  אומרים  שהצדוקים
ודם חלב אך  אסור , הקרבנות

תורה . אסרה לא  דחולין

åë'.תוד"ה ò"ö ,àìàכונתם ע "כ 
בתרא  מיעוט  éøçàדחטאו
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חטאו  דאם הראשונים , מתו שכבר 
מקצתן  מתו ואח "כ  ציבור ,רוב 

דלעיל ונתמעטו מרובין היינו א"כ
בקר"א) וכ"ה ט', י"ד ולפי"ז (חזו"א ,

התוס'. בדברי [והרש "שחסר
פי' דהתוס' כ' כהונה  ומשמרות 
אמנם ונתמעטו. דמרובין הא בע "א
על לחלוק  התוס ' כ' לא  לעיל

רש"י].

ע"ב‰ Šג '

äàî.גמ' ïä 'éôà êëå ìéàåäבזה
תימא דלא יונתן, ר' על  מוסיף 
דע "א דסנהדרין לומר ד "כל" דקרא
מאה אפי' קמ "ל כולם , בעינן

.(מג"ג)

åùàøá.שם ïäî 'à ïéëøäù ïåâë
צ "ב הראש הרכנת ענין

מדועà)בתרתי: הדיין, כלפי
לפס "ד מסכים  לא  אם  ראש  מרכין

הבי"ד. הוראתá)של  הוי אמאי
זה . בענין כולם 

פ "ד)ובקוב"ש עמ' סוף  כ '(ח"ב 
ראשו  מרכין שהדיין מיירי דאה"נ
מסכים לא שבאמת  אף  בשקר

ובחזו"א  י"א)עמם , ע"ז (י"ד פליג
הוי  לא בכה "ג וגם  ייתכן, לא דזה 
להם דהסכים ופי' כלל , הוראה 

צ "ע ג"ז אמנם  הרבים , פסק מכח
דבפסק הוא, כך ממילא הרי דזה 
הרוב , אחר הולכים תמיד בי"ד
הוי  ואמאי ראשו, להרכנת וא"צ

יצחק  ובברכת תוס 'הוראה . (על

לשמועהרא"ש) במצוה  דטעה  כ '
ה ' בחפץ  וכ"כ חכמים, (לעיל דברי

תרתי) ד"ה ע"ב  כיון ב ' הוראה והוי ,
כמותם , שסובר חשבו שחבריו

צ "ב . ועדיין

ïéøåèôשם åìà éøä íúà ïéòåè
.'åë øîàã àîòè הענין כל 

להלן  הרא "ש  תוס' עי' היטב , צ"ב
ע "ב והאחרוניםד ' הורו, בד "ה 

שם . האריכו

åùàøá.שם ïéëøäù ïåâë ð"ä'עי
הרא "ש . תוס'

øîà÷ãשם úãò ìë éàî àìàå
.'åë ÷"ä àðîçø דהגוי והא 

על דעברו מוכיחם  הנביא "כולו",
ש לעמודìëגזירה יכול  הציבור

מה מהני דינא שלעיקר אף בה ,
בה ,áåøש לעמוד  יכול הציבור 

דבעינן  לומר ד"כל " הכא, וה"ה
דינא שלעיקר אף כולם , שיהיו
בטעות להוראה סנהדרין רוב  מהני
עוד  שהאריך עיי "ש מהמהרלב "ח, (ב"ש

.לפרש)
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íìåë.שם àëéà éà דין שבכל אף 
כל שם שיהיו בעינן
שהמיעוט בעינן כאן הסנהדרין,
הראש בהרכנת או בשתיקה יודו

.(שם)

åáø.שם éðôá ãéîìú 'éôàãובא
נזקק לא  והוא רבו לפני דין
מבין  והוא  שתק אם  נענש לדבר ,

שטועה  בסנהדרין)ברבו .(רש"י

àøåùëî.שם àáéù ïééèîðã
מן  קטנה  נסורת  שיגיענו
ישתלש נטעה , שאם  כלומר הקורה,
מעלי  ויקלו כולנו, בין העונש

.(שם)

ïúøôë.מתני' åàéáä àìù ïéáå
לא הוי דמחייב, ר "א  לגבי

זו אף ומרומ "ש)זו .(מג"ג

åë'.גמ' ù"øã è"î'אפי דפוטר 
בביתו עי"ש יושב (מג"ג

.ובחזו"א)

øáñ.שם àðú êãéàë áø à"áàå
רב על הגמ' שקו' מוכח  מזה

וחזו  מג "ג  עי' ר "ש , על  "א .ולא 

åäééðéá.שם àëéà éåìú íùà
והקשו  פטור . דלסומכוס
ר "ש בין איכא  מאי  א"כ  האחרונים 
כ ' דיסקין ובמהרי"ל לסומכוס,

אשם חיוב ספק הוי דלסומכוס
עד ירעה האשם יפריש ואם  תלוי

שיסתאב .

åë'.רש"י äðúéð àìù éôì ä"ã
ובחי' הש"ס, גליון עי'
ד ' י"ג שגגות  הרמב"ם  על הגר"ח
נראה "אכן בעיקר, והנה בד "ה 

כו'. דיחיד "

éåä.תוד"ה ÷ôñã ,åôåñá ,ìùî
ס"קבחזו"א ריש י"ד (סי '

דלאי "ב ) הוא דהספק  הגמ ' בפי' כ '
הוא אם בדינו חכמים הכריעו
דהא י"מ  אמנם בבי"ד, תולה
ג"כ אצלו עושה  לשאול , דהו"ל 
כאותה אשמה, ספק  של מצב
שלא במה אשמה ספק  של  הדרגה

חלב . מאכילת נזהר

ע"א‰ Šד'

åë'.גמ' úåöî ìë àìå úåöî ìëî
איתא ובברייתא במתני' אך 
בילקו"מ ח "נ עי' ד"דבר", הדרשה 

"נמי") תיבת הוסיף .(ובר"ח 

åë'.שם ãîìî äì äøôñå'תו עי'
רא "ש .

àìàשם àéåä àì äáæ éøîàã
.'åë éîîéá,'תי הנך  לפי
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ולאו  גדולה  בזבה גם  כ "ז שייך 
ב "ש וכ"כ יום , בשומרת דוקא
שומרת דנקט כ ' ובר"ח במתני'.
שהזכיר , נדה  לאיסור דסמיך  יום

העראה)ובמרומ "ש  דנקט(ד"ה כ'
זיבה . תחילת  דהיא יום שומרת

åë'רש"י äëéùçùî ÷ôñ ä"ã
ãéîú ÷øôá øîà éëäã

.'åë èçùðמהא להוכיח  בזה  כונתו
בקרבן  פסול זה דאין שרי, דמחו"כ 

ומרא"כ) בתוס ' .(רע "א

ïéòשם óøäë úåùîùä ïéá éøäù
.'åë' ובתוס מהרש"א, עי'

תמוהים [ודבריו בע "א  פי' הרא"ש 
ועי' עיי"ש ], סקי"ב החזו"א  כמ "ש

ר "ח . בפי' גם 

àîùåתוד"ה 'åë åúøôë àéáäù
.'åë éøééî àëäרע "א עי'

בקרבן  פסלות הוא דאם  שהקשה
וכ "ה יביא, שמחו"כ שייך איך 
אמנם בתוס'. מ"ט במנחות להדיא 
תלוי  דהפסול  י"ל  כאן התוס ' בד '
שאין  וכדו' ובמחו"כ  באיסור,

פסלות אין בקובץאיסור  (וכ"כ

בסוגריים) י "א, ח ', ביבמות .הערות
תלוי  אשם  דל"ש  בהא רש"ש [ועי'

.במחו"כ ]

èåòéîתוד"ה àì éàå 'åë äéá éø÷
áéúë éåäå úåöî øàùã

.'åë àîúñבכל חייב  דבסתמא  ר "ל 
במקצת , בין הגוף  בכל  בין גווני
לחייב קרא  בעינן בע "ז דהתם אלא
מצות משאר  לאפוקי מקצת 
במקצת , בהם  שפטור דגזה"כ
לקרא צריך  דאין הכא משא"כ
חייב , בסתמא  דאף  לחייב, דמקצת

לומר קרא  דגלי מקצתà÷åããע"כ
הגוף . כל ולא  חייב

øáããשם àëôà øîéîì àëéìå
.'åë òîùî åìåëכבר זו קו'

לעיל  וע"עהקשה  בקר"א, העיר (וכן

דיסקין) ומהרי"ל כהונה ,משמרות
ולעיל שמחה , מרבינו כ "ז ושמא

לא .

åá.שם ïéãåî ïé÷åãöä ïéàù øáã
להבין  בדבר בד"ה להלן עי'

כאן. כונתם 

éùà.תוד"ה áø דיסקין במהרי"ל 
דסגי  להו משמע  דלא  כ '
הגוף , כל למעוטי הדבר " ב"מן
גי' בגמ' גרסי דלא כ ' ובמרומ "ש

דידן.

åúáתוד"ה åîë 'åë øáãá
.'åë åúñåðàîקשה"

כל עקירת הוי מאנוסתו דבתו לומר 
.(קר"א)הגוף"

÷íåéתוד"ה éø÷î äãðáå 'åë ùé
.'åëאיסור דכלפי ר "ל ,
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שומרת איסור התרת הכללי, נדה 
ובגמ 'éøîâìיום  מקצת, ביטול  הוי

מה לפי נדה , אפי' א "ה  דפריך 
שלא העראה בהיתר שהעמיד 
גם להשמיענו יש  זה א"כ כדרכה,

בנדה .

הש "סéøîàã.תוד"ה גליון עי'
רא "ש . ובתו'

ע"ב‰ Šד '

ïéúð.במתני' åà רש "ש (וכ"ה עי'

.בחזו"א)

åë'בגמ' àìôåî äéä àìù
."ïìðî", קרא מאיזה היינו

סברא אלא קרא  דליכא  לו והשיב
.(ב "ש)

åàבמתני' ìä÷ä ìë åùòå
."ïáåø"כל רוב  היינו

ושבט  .(מג"ג)שבט 

á"éשם ïéàéáî íéèáù "á"é"
.íéøô או לוי שבט זה  אם 

ע "ב . ו' להלן עי' ומנשה , אפרים

äéäרש "י àìù åà ä"ã äðùîá
.'åë ï÷æ ð"à ,àìôåî
כמ "ש העבירוהו, שנזדקן דלאחר

קצ "א . ח"ו בשו"ת הרשב "א 

åë'רש "י àãñç 'ø øîà ä"ã
.'åë åðéöîå ìéàåäå
ר "ל מה  בדבריו התקשו האחרונים 

במתני'. זה  כ' לא ואמאי (ועי'בזה,

עדה  עדה למילף בעינן אמאי שהק ' ר"ח

ולא  בי"ד, להוראת קטנה מסנהדרין

תי'ילפי  והאחרונים דמשה . מסנהדרין נן

דמיירי  ידעינן לא הגז"ש דללא

דכונת  ל"נ  אמנם בעם. אלא בסנהדרין,

לזה) כאן .רש"י 

ïîåùáרש"י áìç óìçúðå ä"ã
.àåä ã"éáá äìåú åàì 'åë
ובאמת להיפך , פי' הרא"ש בתוס'
וכ "ה רבים, בלשון הכל גריס

בר "ח .

åë'.תוד"ה äùéøç ìáà 'åë éòá
קשה "אבל  גרי' בקר"א
נ' אחרונים שאר אך כו', דחרישה "
דאה"נ  ליישב  תוס ' שכונת שהבינו
צדוקין  [ובאמת דוקא לאו חרישה

כו'. רישא ונקט בה ] מודין

"àùøã".תוד"ה éàäá 'åë î"ù
ור "ל דוקא, לאו זו מילה
אין  להצדוקין דאה"נ צ "ל  דע "כ 

בשביעית . שבת

ïáàë.תוד"ה äùòð 'åë ãçàקשה
לגז"ש בעינן אמאי דא "כ 
חסירה . סנהדרין הוי הא במתני',
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מיירי  באמת דלרש "י כ' ובמרומ"ש
ובחזו"א עי"ש , מע"א ביותר
לענין  דמיירי דכאן דס"ד כ ' סקי"ח
בכלל הוי נפשות  לדיני ולא  הוראה
וראוי  חכם הוא  דסו"ס  סנהדרין ,

בר "ח . וכ "ה  להוראה ,

ע"א‰ Šה '

æ'במתני' åùòå ã"éá åøåä
'åëå ïáåø åà íéèáù

.î"ø éøáã דסגי השמיענו זו בבבא 
השמיענו  שלא  מה  שבטים , ברוב

ברש"י)ברישא  .(מג"ג

ã"éáרש "י åøåä ä"ã 'éðúîá
'åë íéèáù äòáù åùòå
.ìàøùé ìù ïáåø éåäã ïåâëå
שבטים רוב  גם  תרתי, בעינן דלר"מ 
דרשב "א מהא ישראל, רוב  וגם 
דסגי  דר "מ  משמיה אמר  בברייתא 
דמתני' דלתנא משמע רובא, בחד

תרתי רובא(אחרונים)בעינן ולר"מ  .
מסברא  זה  לומד  .(קר"א)דשבטים 

בפי'ù"øå.תוד"ה ח "נ עי'
דבריהם .

åôåñá,תוס' ,ø"ú ä"ã ù"àøä
.ã"éá åäåøéúäù ïåéë זהו

גווני  בכל  דסו"ס גדול , חידוש
היא . בטעות דהוראה עבירה , עברו

ע"ב‰ Šה '

àðîגמ' ìä÷ éø÷îã ãçà èáù
.åäì ילפינן בע "א  שלעיל אף 

קהל כל על  לחייב מקראי להו
דדוקא מנ"ל  מיקרי èáùוקהל,

גבר)קהל  .(הורה

åðééäãרש "י 'åë äãòä éðéòî ä"ã
.ã"éá úàøåä é"ò'תו עי'

ע "א רא"ש. בסוף  לדבריו (ובהמשך

.לעיל)

åðéã.רש "י úéá úàøåäá éà ä"ã
הרא "ש . תוס' עי'

àìà.רש"י ä"ã דידן ובעיא
א ' שבט דזה (או בכה"ג 

דהוי שישה) הקהל, מיעוט והם
שבטים מיעוט גם לריעותא  תרתי

קהל . מיעוט וגם

åë'רש "י àì íéèáù à"é ä"ã
.'åë ìä÷ éø÷éàסוגית דכל 

ולא ור "ש , דר"י אליבא  הגמ'
קהל האי דריש דלא  דר"מ אליבא 

.(אחרונים)כלל 

íéèáù.תוד"ה äòáù' התוס דברי
לפנינו  כתובים  שהם  כמו
ודבריהם כלל, ביאור להם אין
ינון  ביאת  עד  וחתומים סתומים 

בב "א .
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ע"א‰ Šו '

íéøöî.גמ' éàöåé ìò øôëúù
עד הדורות  כל על  היינו

עי"ש)רים מצ יוסף .(שער

íéùáëå.תוד"ה íéìéà. רש "ש עי'

äòù.תוד"ה úàøåäס"קבחזו"א)

ונראה) ד"ה "כלכ"ד כתב 
היתה כאילו מתפרשת  הסוגיה 

ממש  שעה)הוראה  הוראת ,(ולא
דרך מ"מ כן, דאינו דידע  אע "ג
את לפרש  כדי להאריך הגמ'
משא דרך המתפרשות ההלכות

ומתן".

éîã.תוס' éî ä"ã ù"àøä
דבריו  השאירו המפרשים
יש ישראל  לכל ודאי דהא בצ "ע,
זה ואין ציבור  בקרבנות  חלק

מעות . לפי מתחלק 
מייתי  לא  דלמא הגמ' בקו' [וי"מ 

áåø.[ ציבור

ïì,תוס' àðîå ä"ã ù"àøä
úòùáã éàîî ,åôåñá

.éåä ìä÷ã äáåø äòéãé, דחוק "זה
זה" כל  להזכיר  לגמ ' דהו"ל 

.(חזו"א)

úéáשם åàøù 'åë àø÷ éúééîå
.ïåùàø דבעינן זה ולענין

קהל רוב מהני הקהל רוב ידיעת 
ביחס מיעוט  שהם  אף  דהשתא,

החוטאים . שהם צדקיהו לדור 

ע"ב‰ Šו '

åë'.גמ' äùðîå íéøôà ééáà øîà
רב על לעיל  נחלק  שאביי אף 
יקשה שלא כאן מתרץ מ "מ  יוסף ,

שבטים להו חסרי (דברי דסו"ס

.שמואל)

íéìâãì.שם ãåáë ÷ìçì éãë אין
תרוץ אלא להקודם  המשך  זה 

øçàכל עי"ש בר "ח  כמבואר 
דליתא)הענין. בדק"ס  .(וכ"ה

äìò.רש"י äåä éàî ä"ã'תו עי'
הרא "ש .

"éëäåרש"י 'åë àéù÷ àì àä ä"ã
.'åë "äøåîú 'ñîá ïðéøîà
זה" כל כאן הביא למה  ידעתי "לא

אברהם) .(זרע 

åë'.תוד"ה äîéú ,ãéæî' בתוס
מהרמ "ה הקשה הרא "ש 
הוראתו  בגלל מזיד  הוי דבכה "ג
כונתם כאן ובתוס' בתחילה,
בסוף , בשוגג עשה דאם להקשות
כן  לעשות לעצמו הורה  שגם ע"כ
הוראה הוי שוב  וא"כ בשוגג,



íòèéáöä úåéøåä úëñî
à"ò 'æ ¯ á"ò 'å óã

יב

כ ' כבר אמנם  בשוגג . ועשיה
מתרץ שם הרמ "ה דתי' האחרונים

התוס '. קו' גם שפיר 

ïäëäתו' íà ø"úã ä"ã ù"àøä
.'åë éùåøôì àëéìå ,çéùîä
הגמ ' קו' דזו מאוד , תמוה  כ"ז
וכו'. ציבור  מה אימא ע "א  ז' להלן
כשהכהן  מיירי בגמ ' [ואולי
חטאו, לבד והציבור  הורה  המשיח
והרא "ש בי"ד , דהוראת  דומיא
וגם הוא שגם נימא שלא מיירי 

וצ "ע ]. חטאו, הציבור

ע"א‰ Šז '

ïéàåגמ' øôá øåáö äîåã éîì
çéùîå ,éåìú íùà ïéàéáî

.øôáלעיל אמר  כבר  דזה  וקשה 
ומשיח יחיד מכלל  מוצא  "ציבור
הב "ש וכה "ק  יחיד ", מכלל  מוצא

אחרונים ותי' בגמ '. ח "נ להלן (עי '

השלילהבילקו"מ ) ע "ד  הוא דלעיל 
החיוב . ע"ד וכאן

éåìú.שם íùà ïéàéáî ïéàå'עי
שהציבור שייך  מה על ר "ח 

תלוי. אשם  יביאו

åëå'.שם äåù åúââùå åúàèçù éî
המעשה , היינו "חטאתו"
לחטא , הסיבה היא  "ושגגתו"

øúéäìובמשיח äàøåääהיא
ברש רש"ש ועי' לחטא . "י הסיבה 

דכתיב . ד "ה 

ììëîרש"י àöåî àéùð ä"ã
ùôð íà ììëáã ,ãéçé

.úçà. מרומ "ש עי'

åë'רש"י éàãå íùà àéáîå ä"ã
ìò ïéáééçùá åøåä íàù

.íùà åúââùå úøë åðåãæ'עי
הנוסח: כת "י [וברש"י רש "ש.
חייבין  שאין בדבר הורו "שאם 
פטורין  חטאת, ושגגתו כרת זדונו

וא "ש ]. לגמרי",

åîöòרש "י éðôá åì øôëúð ä"ã
.íéøåñéà éðùá åøåäù ïåâë
בפנ"ע , דמתכפר פשיטא  ג"ז אך 

באיסור  היא  בי"ד  ,øçàדהוראת
רא"ש תו' עם וכה "ק  הורה (בד"ה

.הציבור)

øåáéöäרש "י íò åì øôëúð ä"ã
.'åë äøåä éë êëìä 'åë'עי

ע"ז. שתמה  רא"ש תוס '

éëרש "י êëìä 'åë àéùð äî ä"ã
.'åë àèçדא "כ וקשה 

דמי  לא  בהוראתו שחייב משיח
לא)ליה  תוד"ה היה(וכקו' לא  וא "כ  ,

וכה "ק כ "ז, כאן להזכיר  לרש"י  לו
ושע"י. ח "נ
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åë'רש "י äøéòù åà äáùë ä"ã
.'åë ã"éá ìù àìôåî

כן. פי' לא וברא "ש 

הרא"ש øùôàåתו' 'åë ã"ä ä"ã
.'åë ïéáéùåîãכבר

קשה וגם  פלא , דדבריו ע "ז כ'
אינם "והם  הגמ' קו' מאי לדבריו
דכל ס "ד  דאיך מופלאים ",
להוראה ראויין יהיו לא הסנהדרין
בד"ה  ע "ב ד' לעיל בשער"י  (וכה"ק

מאימראן) ר"מ ובחי' עי "ש, ,ובציפיתי 
דשרי  א "כ  כך , מהם  חלק  רק  ואם 
דהוי  י"ל שוב  בסנהדרין להושיבם

וצ "ע . פר, לענין הוראה

ע"ב‰ Šז '

íéáëåëגמ' úãåáòá çéùî åìéàå
.éðú÷ àì הקשו האחרונים

ממתני' זה לדייק לגמ ' דהו"ל 
בהא דהא  וי"ל  בע "א . דלעיל 
בשג"מ חייב משיח  דאם תליא,
הגוף כל בעקירת חייב א"כ לחוד,

ומרומ "ש) מאימראן ר"מ  חי ' .(וכ"כ

éîשם 'åë úøë åðåãæá àøáñúå
.éðú÷. ע "א ח' להלן

åôåñá,רש "י ,áìçá àåä ä"ã
.'åë àéãäá 'éúë àì úéæëã

בכונתו המפרשים רש"ש נחלקו (עי'

ועוד) תמוה ,וילקו"מ לכאו' אמנם .
א "כ הם , הלמ"ס  דשיעורין דכיון
שהם היינו מודין הצדוקין דאין הא 

אפי' [ובנו"בù"ëáמחייבים  .
ס "ל דהצדוקין כ ' ל"ב יור"ד תנינא

שיעור על מכזית ,ìåãâשחייבים 
וצ "ע ].

כיון  אך כן, את "ל  דאף  ואפשר 
בשיעור מודים  הצדוקין שאין
הוי  השיעורים "ענין" כל כזית ,
בו, מודין צדוקין שאין "ענין"
שטעו  בהוראה  חייבים וע"כ
וכ "כ פטורין, כזית  שעל להורות 
א ' ע "ד  יומא  הש"ס גליוני בס '

רי"א . בד"ה
כזית התיר  משיח שהכהן [וצ"ל

התירו נקראéøîâìוהבי"ד  אז ורק ,
החזו"א וכ"כ איסורין, ב' שהתירו

ד ']. ט "ו

úåîå÷îתוד"ה éøúá éáúéã
.àøåñéà "ãçá" åøåî÷å

בגמ ' גרסו קו'(חש"ל)כך  [ועל .
מופלא הוא  דאם  י"ל לכא' התוס'
להוראתן, שהסכים  אף לא , והם 
הוראתו  אלא  הוראתן נחשב זה אין

בקר"א וכ "כ  ע "א)שלו, (לעיל

הוראתן]. דבטלה 

åë'.תוד"ה ì"ö ,åôåñá ,ø"úã וכן
השלישית הקו' לגבי צ "ל 

גבר)ששאלו .(הורה
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åë'ס'תו  ïéåùå ä"ã óåñá ù"àøä
.'åë áéúëã áâàåולעיל

וכפר) עיי"ש(בד"ה כן, פי' לא
יוסף . בשער 

ע"א‰ Šח '

ïäגמ' úçà ùôð ììëá ïìåë
.ïåéìòä ïî ïåúçú ãîìéå
כרת כתי' דהתם  ליה  תיפוק  וא"ת
וי"ל בסמוך. רבנן כדדרשי בהדיא 
השם את במברך כרת ההוא  דלרבי

וילמד) ד"ה ע"א ט ' יבמות .(תוס'

úãåáòáשם 'åë äìåòì øô éúééð
.éúééîã àåä íéáëåëובשגגת

כאן שייך דלא  ביבמות הוראה  (רי"ף

הענין) כל היטב עיי"ש .שם

éáéúëãשם àåä íéáëåë úãåáòá
.òîùî éàî. מהרש "א עי'

åë'רש "י ã"éá ïéà ä"ã 'éðúîá
.'åë íùàá 'éúëã' בגמ הנה

וכ ' מגז"ש, זה  לדין ילפינן
ועוד)אחרונים  דב "ש מג"ג, ה', (חפץ 

מחייבים  דלא  ילפינן øôדבגמ'
,øåáéö ìù ã"òä רש"י וכונת 

פטורין אמאי .íùàîלהסביר 
ט ' דלהלן במשנה  בתפא"י אמנם
אשם , חייבים  כן דהעושים כ ' ע"א 

והרא "ש הרמ"ה מח' זו ולכא'
עי' חייבין, אין בד"ה ע"ב להלן

מש "ש .

åë'.שם úåîùàáã ãåòåהאחרונים
להסביר חוזר דכאן כ ' הנ"ל

וצ "ע . מפר, פטורין אמאי

éôìרש"י 'åë çéùîä ïëå ä"ã
.úçà ùôð ììëá àåäùולא

ככל הוא דבזה  הוראה , בזה שייך 
פענח )יחיד  .(צפנח 

ïàëåרש "י 'åë äàöéù éôì ä"ã
.úøë 'éúë àìצ "ע דבריו

גם  שהביא בהערות כת"י פרש"י (ועי'

הוא  "ומשונה עליו שהקשה מהב "י 

מקומות") שאר .מפירוש

éëãרש"י 'åë ÷åìçð ìåëé ä"ã
.'åë éëéäלא שבגמ' אף 

רש"י  זה הוסיף  זה, ענין הוזכר
חילוק רק שמצינו נימא  דלא
בשוגג  בקרבנות  לא אבל בעונשין

רא"מ ) חי' מאימראן, ר"מ והדר, .(עוז

åë'תוד"ה ì"éå 'åë ãåîìé
.ãéçé ììëá åäééåøúã
מכלל מוצא נשיא ע"א ז' כדלעיל
רגיל , היקש זה  דאין ור"ל יחיד ,
סוג  לגבי ורק הוא , יחיד  בכלל  אלא

יחיד  מכלל יצא  (זרעהקרבנות

.אברהם)
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טו 

הרא "ש  ïìäì,תו' äî ä"ã
àìéîîù ,åôåñá

.'åë ïðéøîà äåäדלא דהשתא ר"ל
רק חטאת  מביא  דיחיד  ידעינן
כל על  א "כ  כרת , דמזיד בכה"ג 
על אף א "כ  חטאת, מביא  חטא
גרע דלא חטאת, מביא אשה אחות

חטא . מכל

ע"ב‰ Šח '

äùòבמתני' úåöî àéä åæéà
.äãðáùלא ובמקדש

לזה א "צ דפטורין דכיון פירש,
דוד) .(בית

éáééçîגמ' àì øåáéöã î"äðî
.'åëלעיל ילפינן ציבור  לגבי

כרת , בזדונו רק  דחייבין בע "א 
בכרת היא מקדש דטומאת  אלא
בחטאת רק  דחייבין לימוד ובעינן

ומהריל"ד)קבועה  .(קר"א

óàשם äòåá÷ úàèçá øåáéö äîå
.'åë éåìú íùà אמאי תמוה 

מחטאת ג"כ  תלוי אשם  ילפינן לא 
טרחו יחיד ובאחרונים וב"ש, (מהרש"א

.ליישב )

"íåùרש"י 'åë éìéî éðä àðî ä"ã
."íìåòá ïáø÷, רש "ש עי'

המשנה תחילת על הרא "ש ובתוס'

ובד ' והרא "ש . הרמ"ה בזה  נחלקו
הוראת דמיקרי דס "ל  צ "ל  הרמ"ה
אלא בה , נאגדין והציבור בי"ד
בלבד , מקרבן פטור  כאן שיש 
קרבן  דאין דהיכא ס"ל והרא"ש
הוראה כאן אין ציבור של  הע "ד 

משק ) בן בס' לפי"ז (וכ"כ ולכא ' .
לעיל אשם  קרבן לגבי גם נחלקו
יתחייבו  הציבור  אם במתני' בע "א 

שם . מ "ש  עי' לא , או כיחידים 

äìåòרש"י ïáø÷ éëä éà ä"ã
áéúëã íùàå óà 'åë ãøåéå

.'åë éåìú íùàá,' בגמ רש"ש עי'
ש "א . וכ"כ

àìרש"י 'åë äáéù àéä åæ ä"ã
.'åë àîéú. רש "ש עי'

ïéáééç,רש "י ã"éá ïéà ä"ã
.çéùîì ä"äå ,åôåñá'עי

וח"נ. תוי"ט 

הסוגיהáééç.תוד"ה היטב עי'
והנה ע"ב. י"ח בשבועות 

שם  הראשונים  ע"ב )רוב י "ז כ '(בדף
וכפשטות ל"ת, גם יש זה דבעשה

ר"ן)הסוגיה ריטב"א רמב "ן ,(עי"ש
כאן  מתני' קמ"ל מאי קשה  וא"כ
גם כאן יש סו"ס  הא זה, בעשה 
ופשיטא התירוהו שבי"ד ל"ת
האיסורין. ככל  פר  שחייבין
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טז 

דאגב כ ' שם  והר"ן הריטב"א
אך ל"ת, כאן דיש קמ "ל  אורחיה 
ידעינן  אי דבשלמא קשה זה  לכא'
שיש קמ "ל  עשה , כאן שיש מקודם
לא העשה  גם כאן אך  ל "ת , גם 
לפרוש שצריך  חידוש  והוא ידעינן
לו  הנאה  דיציאתו מת  באבר 

כביאתו.
מהראב "ד הביא  כאן ובשער"י
בי"ד עשה  בו שיש  ל"ת דכל דס "ד
דזה קשה ע "ז אך  קמ"ל. פטורין,
וכדו' בשבת  גם להשמיענו יכול 
ל "ת וגם  עשה גם בה  שיש 
ונדה מקדש דנקט  כ ' [ובתפא "י
הפעולה התחיל  תרתי דבהני

ונא עי"ש ].בהיתר עליו סרה 
התוס ' שי' אבל)אמנם  בד"ה (שם

דאי' ומה  עשה, רק לאו כאן דאין
כאן  ויש  מנין אזהרה  בגמ ' שם 
וכמ "ש דרבי, אליבא  רק זה לאו,

בתשובה  בד"ה רע"א קי "ח  (תנינא

מתני'.מ "ש) א "ש  ולפי"ז עי"ש ,

ãòתוס' ,ïéáééç ïéà ä"ã ù"àøä
.åôåñ טרחו באחרונים 

עליו, מהקושיות  רש "י שי' ליישב
מלשון  דרש "י הכרחו אמנם
דלדברי  "פרוש ", המשנה 
לו  אסור דאדרבא  קשה הראשונים
וכ "כ א "ש , ולרש "י עתה, לפרוש 
על מ"ש  [ועי' ומרומ"ש . שע "י

א "ש ג"כ ולרש"י חייב, תוד "ה 
עשה ]. רק דהוי

ע"א‰ Šט '

àæâãרש"י ,åôåñá ,ì"à ä"ã
.éà÷ éà÷ãë äéãéãאך

גזא להזכיר  לו היה דלא קשה
רש"ש "דידך " גם ועי ' שע"י, (וכה"ק 

דחוק ) דפרש"י  .שכ'

ù"øåרש "י 'åë øîåà à"ø ä"ã
ïéáééç çéùîå àéùð øáñ

.ïìåëáמשמיעת פטור  נשיא אך
מהרש"א)הקול  .(עי'

åôåñá,תוס ' ,ì"à ä"ã ù"àøä
.'åë øéùòì éîã àìåבשער

גזא כאן שייך  דלא  הקשה  יוסף 
תשובתו  דעיקר כיון דידך או דידיה 

אידחי. דאידחי דכיון

ע"ב‰ Šט '

íéãéçéì.גמ' äåù åúàèçù éî'עי
רש "ש .

ìä÷ì,רש "י äåù åðáø÷ù éî ä"ã
.ìä÷ ìùá øôëúîã היינו
וקדשיו מקדש  (תוס 'בטומאת

.הרא"ש)
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ë"äåé.רש "י úøôëá 'åë àöé ä"ã
וכל וח"נ, יוסף  שער  עי'

היטב . צ"ב בסוגיה השו"ט 

íäåרש "י 'åë àéùð ë"à ä"ã
.'åë øôá íéøôëúî'תו עי'

רא "ש .

"ãéçéå".שם åôåñáצ "ע זה 
ובנ"ש  וח "נ ה', וחפץ (מהרש"א

ט"ס ) דזה .כ'

äðéàåרש "י åôåñá ïðçåé ø"à ä"ã
.äòåá÷ úàèç ùîî'עי

ה '. ט', קה "י

ïäëתוס ' 'éðúî ä"ã ù"àøä
.ù"øë àìã 'åë çéùîוכ "ה

ודוקא במשנה . להלן ברש"י
פליג  לא במשיח  אך פליג, בשעיר
מביא גווני דבכל  כיון במתני' כאן
פלוגתא התנא הביא  ולכן פר ,
גם דפליג  דלהלן במתניתין דר "ש 

במשיח  וגם שם)בנשיא  .(מג"ג

àúùä.תוס' ä"ã ù"àøä מדבריו
לכתוב לתנא דהו"ל מ '
או  עבר ואח "כ שחטא  "משיח
הוי  ובזה  כו', חטא " ואח"כ שעבר
אמאי  הקושיה  ועיקר זו, אף  זו לא 
נפק "מ יש  שאצלו נשיא בהדי כתב

ויל "ע . משיח, אצל משא"כ

ע"א‰ Šי '

åë'.גמ' ãîìî åúàèç ìò áéø÷äå
דריש  קא (ראב "ד מהייתור

עוד  הביא שם אהרן ובקרבן שם, בתו"כ

לפרש) .אופנים

î"äî.שם äðùîä éøçà קאי זה
לפני  דחטא גונא על רק
שנתמנה , אחר  וידע שנתמנה 
ג"כ ידע  דאם כהדיוט, הוא  דלרבנן
קרא לזה וא"צ פשיטא זה קודם,

י"ז) ט "ו .(חזו"א

ïçëùàשם 'åë éúéú àëéäî äøéæâ
.'åë áéúëã כאן הענין כל 

ע "ד אמנם ימצאנו. מי עמוק עמוק 
לפרש: אופנים כמה  מצינו הפשט 

ומצפ"א ב "ש  בעוד עי' (וכ"ה

עלאחרונים) גזירה  ששייך דמשמע 
זה שייך שלא אף שיחטאו, הכלל 

הבחירה ,èøôäעל  יסוד שזהו ,
באים שג "כ  מנגעים  מייתי ולפי"ז
גזירה היינו והבשורה  חטא , על 
מהכלל . בחלק  יהיה שכך  ודאית
שלפעמים שפי' מהאחרונים ויש
משמיא התערבות  גם  שייך 
תועליות למען האישית בבחירה 
עי' לפרט , או לכלל  מסוימות 
שמשמע מנגעים  מייתי וע"ז מג"ג,
ראויים שלא בצדיקים  אפי' שיהיו
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פי' ושער "י הרא"ש ובתוס ' לזה .
כאן זהäøéæâשאין אלא שיחטאו

גלוי  שכך  בעלמא  הודעה לשון
לפניו. וידוע 

אמאי  קשה  הפירושים לכל  אמנם
מפסוקים ולא דוקא  מנגעים מייתי
הזה העם  "וקם כגון מפורשים 

ט "ז)וזנה " ל"א פרשת(דברים וכל ,
נבואה בהם  שיש ועוד, האזינו

וצ "ע . יחטאו, שלעתיד ודאית

êìéàå.שם øåáãä ïî äéäé éë íãà
עתיד לשון (פיה"מד "יהיה"

בתו"כ, ור"ש מ"א, פ"ז בנגעים לר"מ

כי  אדם מדכתי' פי' שם במשנה  ובא"ר

מאמירה  דרק לומר לאמר, בתר יהיה

מטמא) .ואילך

åë'רש"י ïéñðåà éòâðì èøô ä"ã
.ãù úçéôð é"òדזה וקשה 

הרא "ש . תוס' וכה "ק  למסקנה, רק

é"òרש"י ,åôåñá ,øîà àáø ä"ã
å .äéåëå äàëäבראב "ד

מלחת כגון בתים באונסי כ ' בתו"כ
החילוק , להסביר צ"פ [ועי' וכדו'.
פנימי  זה אם  רק  טמאים  דנגעים 
מתקלקל , האדם או הבית  וגוף 
קלקול אין וכדו' שד ע "י משא"כ

חיצוני]. רק  פנימי

éñåéרש"י 'øë àìãå 'åë áùéå ä"ã
.'åë. הרא "ש תוס' עי'

êë,'תוס ìë ì"à ä"ã ù"àøä
íúðåæî éãë ,åôåñá

.íåöîöá עליו גם דא "כ ותמוה
ד"לא רש "י על שהקשה  מה  קשה

לחם" וצע "ג.(ב "ש)לחכמים ,

éàîשם äáéùéáå 'åë ïúð ä"ã
.àëéà äñðøôכהרמב "ם ס"ל

מהציבור , להתפרנס אסור דלת"ח
ואחרונים ראשונים ע"ז חלקו וכבר

המנהג. וכן

øåáéöä.שם, ìò ñðøô ,åôåñá
ממילא הוא  הישיבה דראש 

הציבור  על .(שע"י)פרנס 

ע"ב‰ Šי '

åë'.גמ' òéâîù íé÷éãöì íäéøùà
פשטות את סותר כאן הדרש 

"הבל" שזה  שאומר (רש"י הקרא 

וח "נ) מהרש"א ועי ' .עה"פ,

שכ 'שם. מאימראן ר"מ חי' עי'
היו  הצדיקים כל שאם
הרשעים וכל  בעוה"ז סובלים 
מבינים דכו"ע  ניחא , היה  נהנים ,
לגיהנם , ואלו לג"ע לעוה"ב שאלו
סובלים מהצדיקים  שחלק  כיון אך 
זהו  ברשעים, וכן מתענגים, וחלק
דאין  שם  וכ ' הדעת . לבלבול  הגורם
מסתרי  הוא כי בענין לחקור  מה 
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בעולם אדם  שום ואין הבריאה
זאת . להבין שיוכל 

åúåçàשם åì äðîãæðù äæå
.'åë íéòùåôå' כ במהרש"א

לאחותו שנתכוין ,(וצ"ע )דמיירי
מישור  שם)ובאורח דמיירי (בנזיר כ'

במזיד . חטא דבעבר

äøéáò.שם íùì ïéåëúðù àåä'עי
נזיר  ללוט )תוס' ד"ה א' (כ"ג

ולמ "ד באחותו, אסור  שב "נ
עצמם . וגדרו פרשו שמותר ,

åë'.שם ïåùîù øîàéåמיותר כ"ז
ליתא  .(מהרש"א)ובמדרש 

åë'.שם å"éå ìò ãå÷ð äîìאף
להפוך יכולה הנקודה שאין
דידע דהכונה צ"ל הפסוק , פשט

ברורה  לא .(מפרשים)ידיעה 

äàìå.שם ìçø ä÷áø äøù'תו עי'
גדולה . ד "ה  רא "ש 

äøéáòî.שם àéðäúî à÷ àäå
עבירה גדולה  דאמרינן דהא
היינו  לשמה , שלא ממצוה לשמה 
מעורבת לשמה  שלא במצוה כי
לגמרי  היא  ואין האדם  של  הנאה
היינו  לשמה  עבירה  א"כ לש "ש ,
וכאן  כלל , הנאה ללא  לגמרי לש"ש
קא וע "ז נהנתה , במציאות  סו"ס

כלל הנאה  לה  היתה שלא משני
ק "ג) ביבמות .(תוס '

åë'.שם úåðáø÷ á"î øëùáùוגם
"בא ענין היה  בלק  אצל

ושלמה דוד ע "י .(מהרש"א)לשמה "

äøéáòרש "י äìåãâ øîà÷ãî
.àåä àúåòéøâ 'åë äîùì
דאפשר מובנים, דבריו אין
לשמה דעבירה אלא היא דחשובה

ממנה  ועוד)גדולה  .(ב "ש

ע"א‰ Šי "א 

àìåòגמ' øîàã àäî äéì èåùôú
.'åë. רש "ש עי'

íãìשם áìç ìåëàì øîåîã ïåéë
.éåä øîåî éîðמומר האי

כולה לכה"ת מומר היינו לחלב 
ומה לחלב , רק א "נ מדם , חוץ 
בכרת שוה  דאיסורן לדם , שמומר 

אח בלאו ונאמרו לגבוה  ד ,ועולין
איסורין, בשאר  א ' לדבר מומר אך 
אפי' דבר לאותו אלא  מומר  אינו

מעם)לת "ק  ד"ה שם חולין .(תוס '

øîåî.שם éîð ñéòëäì øîà ãçå
בע "ב וציונים בהגהות עי'
לכאן, השייך  הרא"ש תו' שהביאו
עי' משומד, גווני דתרי ומ"ש
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ע "ז בסופו)בתוס' וחד, ד"ה (שם

ולהחזיר מורידין, אם דנפק"מ 
כ ' שם יונה  ר ' ובתלמידי אבידתו.
ועי' ושחיטה. קרבן לגבי דנפק"מ

א '. ב' יור"ד חזו"א

ïéãäרש "י àåäå 'åë ì"î÷ ä"ã
.øéòù éúééðå 'åëדהו"א

התחלת שעת בתר  או דניזיל 
החיוב , סיום  שעת  בתר או החיוב,

אחריו נגרר  השני (וכ"כ והחצי

סוס "ג) .בקה"י 

åë'רש"י éàãåì éðúùéàãî ä"ã
.÷ôñ ïáø÷ì éîð åðúùéà
דסו"ס גופו, אישתני  דבמאי תמוה,
ומאי  תלוי, אשם מביא גוני בכל
דהא נ"ל  ע"כ זו. היא  סברא 
לו  נודע ואח"כ תלוי אשם המביא 
חטאתו  להביא צריך שחטא 
אישתני  דבחטאת וכיון הודאית ,
והשתא כשבה דמעיקרא  גופו
שלו  האש"ת  חיוב  דאף י "ל שעיר ,
רש"י  כונת אף ואפשר  שוה . אינו

.(מג"ג)לזה 

äôéøèåרש"י äìéáð ìëåà ä"ã
.ïäá äö÷ ùôðäù 'åë'עי

הרא "ש . מטריפות,תוס' שהקשה (ומה

במסורת  כאן (הביאום שם בע"ז בתוס '

ע "ז) תי' .הש"ס)

ע"ב‰ Šי"א 

åé÷åìà.גמ' 'ä àìà 'åë ïìäì äî
להלן מה קאמר  ,êìîולא

גמור מלך אינו אם  אפי' דאה"נ
להלן) בשער"י  הא(וכ"ה יובן ובזה  .

להלן. דרבי

åäãéãì.שם åäì ïðéôééë ïðà àëä
אז  שהיו לו ענה  דלא  מהא
דאפי' מוכח  לאוה"ע, כפופים 

נשיא  דין לו יש  (המאירי בכה"ג 

ועוד) ח "נ השניה, המשנה .בד"ה

â"ë.שם éåä àì ,àì éàå מלשון
בכ "ג  דמשיחה משמע זה

טעון מעכבת  ד"ה ברש"י גם (עי'

ראשוניםמשיחה) בזה  ונחלקו ,
דמעכבת דס"ל ולהני ואחרונים .
אלא כו' בין אין דקתני דמתני' צ"ל 
בגדים דמרובה  והיינו כו', הבא  פר 

היינו דבר, לכל כ"ג  øçàהוא
קשה ובאמת המשחה. שמן שנגנז
משיחה א "צ  שנגנז דאחר  לומר
בדיעבד , אפי' מעכב שנגנז וקודם

הקר"א להוכיח  מ "ז)וכ"כ (בנזיר

כאן  הקר "א  וכ"כ מעכב , דלא
דגם לומר  הברייתא שלåðáדכונת 

דוקא לאו וזה  משיחה, צריך  כ"ג 
הבן. את  למנות  בגדים  ריבוי וה"ה
הברייתא דהא כן, צ"ל [ובע "כ 



íòèéáöä úåéøåä úëñî
à"ò á"é ¯ á"ò à"é óã

כא

ובזה האיפה, דעשירית קרא מייתי
הרא "ש תוס' עי' משיח, כהן א"צ

הבא)במתני' בעמ ' ].(נדפס

úéøåîשם àëìî éòáã ìë åàìå
.äéðáì àúåëìîזה לשון

דאת "ל הגמ ' דכונת ואפשר צ"ב,
אך עליו, כשנחלקו משיחה  דבעי
עצמם המלך בני בין במחלוקת

ואדוניה) יצטרכו (כשלמה אמאי
הקובע הוא  המלך  והא  משיחה ,
הנבחר לבן המלוכה מוריש  והוא 

א') א' כריתות לר"מ  מפיה"מ  .(וכ"מ 

àéëã.שם àîñøôàáקשה אך 
שאין  ישראל  למלכי דמ "מ 
לראשון, אפי' כלל , משיחה בהם
המחלוקת , מפני מושחין אמאי

ב '. נ"ח מאלין רא "ל  חי' ועי'

ìáááרש"י êúøö éøä ì"à ä"ã
.'åë êáâ ìò éåäã 'åë לפי"ז

מהא רבי לו הקשה מה קשה
השער"י  בזה ומ "ש ישראל, דמלכי 

הוית) וחזה ידע(בד"ה דודאי צ"ע
לריש כפוף  אם  המציאות רבי
גבולי, ענין דזה  ואפשר גלותא .
כייפי  בבל בני דברים  בכמה דהא
ה ' סנהדרין תוס ' עי' א "י, לבני

דהכא . ד "ה  ע "א 

åë'רש "י çéùî ïäë ïéá ïéà ä"ã
."øåáéö ìùî" àìå כונתו

דגם øåáéöבזה ìù ã"òä øô בעינן
יכולçéùîäכ "ג הדיוט  כהן ואין ,

ושע"י)להקריבו להדיא(ח "נ וכ "ה  ,
בקידושין  וכשיטתו כת"י, בפרש"י
שם כתוס' ודלא ע"ב, ל"ו

ובמגילה .

ע"א‰ Šי"ב

"äéã÷ùגמ' ïøäà ìù åì÷îå
."äéçøôåלכתוב א"צ לכא'

חלק היו ופרחיה  דשקדיה  זה,
ביומא ותורא"ש תו"י ועי' מהמקל.
הרי  פרחים תני אמאי שהק' שם 
נשארו  דמ"מ ותי' לשקדים , נעשו
כאן  קמ"ל זה  ושמא  פרחים , גם 

בנפרד . להו תני וע"כ

éòáãשם ïàî éàä éîà éáø øîà
.'åë òãéì כ"ז כאן הביא 

על המלכים למושחים  דשייך 
מלכותם שתימשך  לסימן המעיין

אמר) בד"ה גבר .(הורה

êùîשם éà à÷éæ áéùð àìã
.'åë òãéð äøåäðליתא אם אך

מה הנר , שיכבה  סיבה ואין זיקא 
נימא אא "כ  דולק, אם זה  סימן
אך כבה , אם  להיפך רק דהסימן
רק דהסימן להדיא  כ' במהרש"א 

וצ"ב. עי"ש , רא"ש לטוב תו' (ועי '

אמשיך) .ד"ה



íòèéáöä úåéøåä úëñî
à"ò á"é óã

כב

àúéðúî.שם åñøâמה היינו
שעי"כ ללמדם, הרב  שעתיד
שגיאותיו  יכיר וגם יותר טוב יבין

.(מאירי)

åë'.שם êéðéò åéäå áéúëã היכן
פיו, על  להסתכל כאן רמוז
דבור דלפעמים שפי' מהרש "א  עי'
וע"י  אנפי, לתרי משתמע האדם 
להבין  ניתן ועיניו שפתיו עקימת 
פיו  על  "מוריך ", את  והיינו כונתו,

כונתו. לך  שמורה

ïúåëìî.שם äëùîð àì êôá כי
משא "כ המתקיים, דבר  הקרן
בנפילתו  ונשבר  חרס כלי היא פך 

שם) במגילה .(מהרש"א

êìî.שם ìåëé çéùî ø"ú'כתי אך
ס "ד . ומאי מלך  ולא כהן כאן
רק נאמר אילו דר"ל  פי' ובב "ש
הק ' המגן ובאלף  להלן, וכן משיח ,
פי' וע"כ כהן, ברישא הול"ל דא "כ

הירושלמי) דאה"נ (עפ"י דהו"א
חייבים  משיח ,שלשתן כהן (מלך,

בגדים) כהן ומרובה דכתי' והא 
וע"ז  בגדים , מרובה  גם  לרבות 
מרובה ולאפוקי משיח ת "ל  קאמר 

בגדים .

áåùרש "י 'åë íëì ïéà ä"ã
.åúåà ïéøéæçî íëðéàכך

בידם  קבלה ה'היתה  כריתות (רש"ש

אברהם .ע"ב ) זרע ועי' .

åë'רש"י íù íù àéúà ä"ã
.'åë äîù éúãòåðå áéúëå
ב ' יומא עי' זה לפסוק שהוצרך  מה 
כו', ליה " דדמי דאיכא "היכא  ע"ב 
בארון  מדבר  לא זה  פסוק  אמנם
עי' במשכן, אלא דוקא ובקה"ק

המגן מביא(בגמ ')אלף  דע"כ
מקום היינו דונועדתי קרא  בתחילה 
מקום היינו שמה  גם וא "כ  הכפורת 

הארון.

åë'רש "י éúìòî å"ç àîù ä"ã
.'åë åá éúòâðù ברש"י

יותר שם  ששמתי כ' בכריתות
שמא כאן דכונתו כ ' ובח"נ מידי.
ובראש סיכה, לידי בא  נגיעה  מתוך
בטיפות נגע  שמא פי' משביר

ליתא ï÷æáùהשמן כת"י (וברש"י 

בו") "שנגעתי .תיבות

éôèרש "י 'åë àéáåøå àø÷ ä"ã
.úå÷øé øàùîבהם ויש

בכריתות)שמתוקים  .(רש"י 

éôìרש "י ,åôåñá ,àçúåëî ä"ã
.íéø÷é ïäéîãùשהוא ואף

בפחות  להתנהג צריך (עי'עשיר ,

.מהרש"א)



íòèéáöä úåéøåä úëñî
á"ò á"é ¯ à"ò á"é óã

כג 

øôñî,תוס ' àåäùëå ä"ã ù"àøä
.åð÷æ úàמה על  מזה העירו

ה')שמובא  קס"א יור"ד היטב באר (עי '

בזקן  כלל לנגוע אין קבלה  שעפ"י
ח "ד  או"ח  ואגרו"מ יהוידע  בן (עי'

.קי"א)

ע"ב‰ Šי "ב 

åéìò.גמ' äðåäë úåöî ìë éðùäå
ועשירית יו"כ  מפר חוץ
לר "מ וא "צ  פשוט שזה  האיפה 

זה  .(ב "ש)להזכיר 

äáéà.שם íåùî ìåãâ ïäëמשמע
כ "ג  הוי מדאו' הדין דמעיקר

בב "ש) דשפיר(וכ"ה קשה  א "כ  אך  ,
כ ' זו קו' ומכח  כמתני'. לסבור  מצי 

ע"ב )הרשב"א ז' דמתני'(במגילה
פנ"י  ועי' דרבנן. במילי אפי' איירי
המפרשים והאריכו ע"ב, ט ' שם 
ותוס ' ברש "י [ותלוי זה בענין
השני  של  דינו מה  ועוד , ביומא

מדאו'].

éàðúã.שם àáéìà äì áéñðå
חסדא דרב  שינויא "לכאורה 
ומה היא  מילתא  חדא יוסף  ודרב
דפרישית למאי אבל  לדא. דא  בין
לענין  טובא דנפ "מ שפיר, אתי
דאמר חסדא דלרב הלכה, פסק

אמר גופא  דר"מ משמע  ר "מ , סיפא 
סתם בלשון ומדנשנו מילתא, להך

בהאמשנה , דהלכה משמע  ממילא 
מצות כל  דאמר לגמרי כר "מ 
שעובד והיינו עליו, גדולה  כהונה
בשינויא משא "כ  לכתחילה , אפילו
גופא ר "מ  דלאו דאמר  יוסף, דרב
רבי  אלא  דמתני' סיפא הך לה תנא 
שפיר א"כ כר"מ, לה דנסיב  הוא 
לא נמי גופא  דרבי למימר מצינן
דיעבד לענין אלא  כר"מ סבר
כיון  דסיפא, בבא עיקר בה  דאיירי
משא "כ דאורייתא, מידי דהוי
הוי  דלא לכתחילה לעבוד לענין
רבי  מצי שפיר  מדרבנן, אלא

יוסי" כר' במגילה לסבור  הפנ"י (ל'

ר"י) ד"ה הרא"ש תוס ' עי' .שם.

áøìשם ïîçð áøã äéøá àðåä ì"à
.'åë àðéðú àôôשפשט א"כ

בנצטרע ליה  איבעיא אמאי מהא,
משיח ליה איבעיא  ולא  דוקא
היטב עי' מהו, מום בעל  שנהיה

י"ג. כ "א  ויקרא  חכמה  משך

מיירי גם אי הסוגיה  בכל  יל"ע
דמרש"י  עובר , או קבוע  במום

עבר) אך(ד"ה קבוע , דזה משמע 
במום אף משמע  הרא"ש בתוס'
להתרפא בידו זה  שאין אלא עובר
דלא שכ ' גבר בהורה  ועי ' קרי, כמו



íòèéáöä úåéøåä úëñî
à"ò â"é ¯ á"ò á"é óã

כד

ממנו, קדושה  שיפקע הטעם ידע 
להחזו"א דוקא קשה זה  לכא ' אך 
מידחא) ד"ה הרא"ש תוס' על להלן ,(עי'

דוקא היתר זה  להקר"א אך 
וא "ש . הקרא  קאי ע"ז כי באלמנה
מום זה  דלכא' בנצטרע יל "ע  גם 
מום לך  "אין רש"י ל ' וגם  עובר,

צ"ע מזה" המגן)גדול אלף  ,(ועי '
היטב . צ"ע וכ "ז

ìëשם äîéøôå äòéøôá åðéàù
.ø÷éòבסוטה הקריעה  כי

בה קריעה  וכל אבילות, ענין אינה 
קאמר זו קריעה  ועל  דמי, שפיר
עיקר כל  והיינו יקרע, לא  דכ "ג

.(מג"ג)

åë'.רש"י àåä éáø ä"ã' בתוס
ע"ז. פליג הרא "ש 

úåø÷ìרש"י ,ïåùàø çåúôì ä"ã
.äøåúáהתורה שקריאת אף 

דס "ל אפשר אפ"ה דרבנן,
דאו' הוא  בזה ד"וקדשתו" (ונחלקו

ישהראשונים) בזה  שנהגו דכיון ,
ראשון. לפתוח לכהן כבוד  כאן

éçã,תוס' àçãéî ä"ã ù"àøä
äðåäë ïéã ìëî ,åôåñá

.éøîâìובחזו"א ט "ו)בקר "א  (ט "ו,

באלמנה בעיא  האי אם נחלקו
כ "ג. דיני לכל או דוקא

ע"א‰ Šי"ג 

øôëîäגמ' íéã÷éù àåä ïéã
.'åë øôëúîìהמפרשים

על חולקת  זו ברייתא  אם  נחלקו
או  לקרא, וא "צ  הוא דדין לעיל,

לא .

האריכו úåéçäì.במתני'
והפוסקים המפרשים
או  פיקו"נ היינו להחיות  האי אם 

פרנסה .

דנוúåñëì.שם (עפ"י והפוסקים 

לכסותהירושלמי) באישה
להחיות היינו ואיש  להחיות (אם

מאי.פרנסה)

åáøì.שם íãå÷ àåä 'îâá'כדאי
עצמו  דאבידת ל "ג בב"מ

רבו לאבידת רנ"ב )קודמת .(ש"ך

àéáðì.שם íãå÷ ìåãâ ïäëזה
מעלת דלכא' טעם , צריך 
מוכיח שהוא יותר  גדולה  הנביא
בדרגתו  וגם  העם, את ומתקן לכלל 
עמו  מדבר הקב"ה הא  האישית 
תפארת [ובס ' כה "ג. משא "כ  וכו',

ו')ציון פרשה רבה כ '(במדבר
לכולם , היא כ "ג עבודת  דתועלת
נועדה בעיקרה הנבואה  משא"כ

החוטאים ]. להוכיח



íòèéáöä úåéøåä úëñî
à"ò â"é óã

כה

÷íãåשם äîçìî çåùî àéðúäå
.'åë ïâñìהרא "ש תוס' עי'

ודברי  להו, איבעיא  מוכרחיםד "ה  ו
לענין מהו דנקט  א "כäàîåèמהא ,

òãé דלהחיותו מהברייתא  השואל
כאן  מקשה מה  קשה וא"כ שאני,

מזה ליתא הגמ ' כת"י  בגמ ' (ובאמת

קודם  מלחמה "משוח  דלעיל בבריתא

אחרת) ברייתא זו כאן ולפי"ז ,לסגן",
בתוד "ה שם  בנזיר  היטב  ועי'
ברכת [ובהגהות וצע"ג . והתניא,

הרא "ש  תוס' על ברכה יצחק (בס'

ששאללראש) הרא"ש דכונת  כ'
דלהחיותו טומאה, àøáñîלענין

שאותה מהברייתא ולא ליה פשוט
שמא כ ' חו"ב  ובספר כלל . ידע  לא 

דנזיר ההיא מובאת אגב לא (ששם

דלעיל) הברייתא כאן כלל גם נקט 
לישנא ]. האי

â"ëìבמתני' íãå÷ ç"ú øæîî
.ä"òהמפרשים נחלקו

בנתין  גם או בממזר  רק  זה  דין אם 
דוקא אם נחלקו וכן וכו', וגר 

הואä"òכשהכ "ג  אם אפי ' או
ממנו  גדול שהממזר אלא  ת"ח

בחכמה .

â"ëîשם íéðéðôî àéä äø÷é
.'åë ñðëðù לגבי בגמ' לעיל 

מסברא אמרינן למלך  קודם  חכם
בו  כיוצא לנו אין שמת  חכם כי

לסברא גם  צריך למה  ויל "ע  כו',
ת "ח האם  וכן כאן, לפסוק וגם 
לכ "ג  כ "ש  וא"כ למלך  גם  קודם
במפרשים ויש לו, קודם  שהמלך
או  לכשר, ממזר ת"ח בין חילוק
וצ "ע ועוד , ל "ת "ח ", "חכם" בין

היטב .

אךשם. דברים, בשאר וכ "ז
כהן  לעולם  התורה בקריאת 
אפי' ישראל ואח"כ לוי ואח "כ 

שלום  דרכי מפני קל"ה)ת"ח, .(ב"י

íéìùåîשם ìëä äî éðôî
.íéøáëòá'פי במרומ"ש

הנאה בלא  אפי' אותם  דרודפים 
ומזיקים רע שסורן אמר וע"ז מכך,

הנאה . בלא

íìåëì,רש"י úîãå÷ åîà ä"ã
.éôè àúåìéæ äéì úéàãואף

בעצמו לו איירי קודמת  ולא (פוסקים,

בפיקו"נ) אמו כאן דדוקא  מ ' אמנם ,
וכהא בעלמא , אחרת  אשה ולא 
מדין  כאן זה  שאין אף  דמתני',
או"א כיבוד דבדין או"א, כיבוד

היטב . ויל"ע קודם, אביו

åë'תוס' äæ àìà ä"ã ù"àøä
.'åë 'éòîùàì àìàא "כ אך

ופר הע "ד  דפר לנד "ד  שייך זה אין
מרומ "ש)ע"ז .(עי '



íòèéáöä úåéøåä úëñî
á"ò â"é ¯ à"ò â"é óã

כו 

àòøàשם çøåà åàì 'åë è"î ä"ã
.'åëגם שייך  טעמא האי לכא'

כוונת כאן וכ"נ דוד, חסדי  (וכה"ק

להק ') .הרש"ש

äçùîä.שם ïîùá çåùî ä"ã
דס "ל מוכח כאן דבריו מכל 
המשיחה שמן, שהיה דבזמן
דס "ל מהראשונים ויש  מעכבת,
נטמא אם שמן, שהיה  בזמן דאף
א "צ תחתיו, אחר וממנין כ"ג 
כאן. טפי א"ש ולפי"ז למושחו,

åë'.שם ë"àã àøéäð àìåר "ל
דהמרובה לומר א"א דע"כ

משמש  כי äúòבגדים  גדול, ככהן
הדין לפי àáäזהו אע "כ  בברייתא ,

כהן  הוא  בגדים המרובה  הי"מ
øáòù,ככ "ג לשמש חזר והמשיח  ,

ד "ה ברש"י עיי"ש  במתני' וכמו
וזה . וזה

åë'.שם äùî 'ø áøä 'éôå' וכ
נזיר המפרשים  בתוספות גם (עי '

הלבנון) ארזי  פי ' íäéðùùדהיינועם
עתה . משמשים

åë'.שם íéãâá äáåøî ä"ã
בגמ דידן היינו לגירסא  '

משמש בגדים  שהמרובה כפשוטו
äúò שנגנז לאחר  ונתמנה ככ "ג,

והוא המשיח, כ "ג ונטמא  השמן
אך עכשיו, שעובד כיון לו קודם

ñøâהרא"ש àìמחמת" בגמ ' כאן
עיי"ש , בנזיר וכהסוגיה קריו",
שהמרובה להיפך, זה לדבריו וא"כ

הכ "ג הוא  והמשיחïåùàøäבגדים ,
זמני  באופן שהתמנה הכהן הוא 
זה , יתכן איך לו ק' היה  ולכן ועבר,

כו'. פי' גבר)וע"ז והורה שע"י .(עפ"י

â"äë.שם úîå הראשון היינו
מ "ז  בנזיר תוס ' עי' ביאור (ליתר

שהוא  כ' ששם אלא מרובה, ד"ה ע"ב 

מת) שהוא כ' והרא"ש .גלה

ע"ב‰ Šי "ג 

ìåúç.גמ' ìëåàù äîîåבגלל
נינהו  וחדא  עכבר, שאוכל 

.(אחרונים)

úìâìåâî.שם äöéá. רכה מבושלת 

ãîåòשם ãçà ñðëð íëçùëזה]
אמותיו] בד' נכנס  שהחכם 

áùåé ãçàåעבר שהחכם  [זה 
מפניו].

כשהתלמידיםïéòéñôî.שם
ע "ג  המדרש  בבית יושבין
לישב מסיבתן ע "ג ההולך קרקע,
ראשי  על כפוסע נראה במקומו,

ולא העם ד"ה ע"ב  כ"ז מגילה (רש"י

.פסעתי)



íòèéáöä úåéøåä úëñî
à"ò ã"é ¯ á"ò â"é óã

כז 

íòä.שם éùàø ìòדרישה עי'
דין  להסביר שהאריך ה' רמ "ד 
דרבים דאפשר  כ' ובח"נ זה,

דעלמא .צרי  בענינא היינו להם כים

éåäéîìשם éòá àì â"áùø øîà
.åäìéãì éìéã ïéá àøëéä לפי

לענין  כמו דברים בהרבה  שחלוקים 
וכדו' נשיא(מהרש"א)קרבן וכן ,

עליך אימתו ובעינן למלך דומה
ביניהם .(יעב"ץ ) היכר בעינן ע "כ  ,

åë'.שם ïãéãì éë àúìéî ïé÷úð
כבודם לחזק כדי עשה  כ"ז
הנשיאים יתנהגו ולא ת "ח  של 
ורצו  החכמים , על יתירה בגדולה

ואב "ד  נשיא ור"נ ר"מ ïîæìשיהיו
äîואח "כ זה , ענין שיתקנו עד

לרשב "ג הנשיאות (בן יחזירו

.יהוידע )

ïàëîתוס ' íééúùä åéäå ù"àøä
.'åë ïàëî íééúùäå דבריו

וב ' מכאן ב ' דאם לכא ', תמוהין
המחלוקת לכל ליתא א"כ מכאן,
דהגודל וע "כ  בזה, שייך  סימן ומאי 

הדקו"ל וא"כ המנין, מן אינו
יוסף , בשער  וכה "ק  באמה , דנסיים 

צ "ב . ותי'

ע"א‰ Šי"ד

î"øגמ' ,øîà î"ø íåùî åøîà
.øîà àìהמשניות בכל הנה

ר"מ", ו"דברי אומר" "ר"מ איתא
רצה לא  זה  בדין דוקא שנא  ומאי
ולומר לשנות אלא כן לומר  רבי
תמוה וביותר  ר "מ, "משום "
התם אי' מתני ' דהא  דברישא 

"î"ø éøáã"ול "מ גופא! זה  בדין
וזה בזה, שעמד מהמפרשים  למי

פלא .
ראשונים " "דורות בס' (חלקאמנם

תל"ה) עמ ' פנ"ז ה' כרך עמדראשון
היו  דהמשניות מכאן והוכיח  בזה 
והוא רבי של  זמנו לפני כתובות 
שם דמתני' ורישא וסדרן, השלימן
שינה ולא לפניו כתובה היתה
בעצמו  רבי שהוסיף ובמה הלשון,

ע "ש . הלשון, את שינה 



íòèéáöä úåéøåä úëñî
íéðåéöå úåäâäì úåôñåä

כח

íéðåéöå úåäâäì úåôñåä
("¯„‰Â ÊÂÚ"Ï È˙ÁÏ˘˘)

ע"ב  ג' øîàדף  ä"ã ù"àøä 'ñåú
.ïðçåé 'øצ"לëאוכל

כו'. משום חלב ספק

ע"א  ה' ÷ìäדף óà ä"ã é"ùø
éëä" .äèîì øåîàä

"î"ø ùéøã חדש דיבור  (הורה הוא 

ופשוט .גבר) ,

ע"א ו' úàèç.דף  óà ä"ã é"ùø
לפנים  דמן (רש"ש צ"ל

.ומרא"כ)

ע"ב ìçì÷שם éãë 11 äøåù 'îâ
.'åëאחר תירוץ  זה מכאן

כמבואר יחד התרוצים ב ' ול"ג 
זה דתי' בדק"ס וכ "ה  בר"ח, להדיא

רש"י. לפני היה  לא וגם  ליתא 

ע"א  ז' 22.דף  äøåù 'îâמה צ"ל
הור כו'åציבור

דבליצקי)ïבהוראת כת"י  (גמ '

ופשוט .

éàãåשם íùà àéáîå ä"ã é"ùø
ïéáééçùá åøåä íàù ã"àá

.íùà åúââùå úøë åðåãæ ìò יעוין
אך בדבריו, מאוד  שהתקשה  רש "ש

כת "י "שאם(דבליצקי)ברש "י איתא
כרת זדונו חייבין שאין בדבר הורו

לגמרי". פטורין חטאת , ושגגתו
א "ש . ולפי"ז

ע"ב ÷àשם àäã" 10 äøåù 'îâ
àåäå øéòù éðä åúééî

."éúééî àì, ליתא כ "ז כת"י בגמ '
מיותר . נראה זה ובאמת

ïëåשם äðùîá ïåùàøä é"ùø
.àåä øåáöå çéùîä ברש"י

"הוא" תיבת ליתא  הנ"ל  כת "י
ישר . וכ "ה 

ע"א  ח ' ïçëùà.דף ä"ã é"ùø
כו'åצ "ל  ונשיא יחיד 

כת"י. ברש "י וכ "ה 

éúééð.שם éàî ä"ã é"ùøצ "ל
דבשוגג  הנדחת  עיר  אנשי

מצו"ד) – נמחק  .(והשאר

àéäù.שם ä"ãåúלה מפיק צ"ל
בריתי את  ישועה והפר (אור

מפרשים) .בילקוט 

ע"ב  צ "לîâ'שם ראשונה  מילה
וא "ו ללא  ,(רש"ש)"מן"

בפסוק . וכ "ה 

ïåùàøä.שם é"ùøמשובש הלשון
כך : øùàוצ"ל íåéä ïîì"



íòèéáöä úåéøåä úëñî
íéðåéöå úåäâäì úåôñåä

כט

äàìäå ,íëéúåøåãì äàìäå 'ä äåö
,êìéàå ïàëî úååöî øàù øîåìë

àéä åæéà'(באה"מ )כו.

ע"ב  י' åìéôàדף 'îòä óåñá 'îâ
.íéòùø ìù ïúáåè
ובגמ ' מובן, לה אין "אפילו" מילת
אי' שם יבמות  ובגמ' ליתא, כת "י

"כל".

íùìשם äðååëúð ä"ã é"ùø
.äåöî' בגמ אלו מילים אין

מפירושו  חלק  אלא  ד"ה זה ואין
אימא אלא לד"ה לעיל  ושייך 

יוסף ) של .(תוקפו

íééøâåñáע"אי"בדף 'îâ
àúîã] úåòáåøî

.[ìëéîì àéñçî כאן לפרש "י
כלל דל "ש  תיתכן, לא  זו גירסא 
בכל וליתא מחסיא , למתא 

גי' והיא  שם  ובכריתות  הדפוסים
ועוד)משובשת  יוסף  שער .(דק"ס 

ע"א י"ג íåé.דף  ïéâá ä"ã é"ùø
עומרåצ"ל גלל  כבש

כת"י) .(רש"י
ע"ב íéðåîîùשם ç"ú éðá 'îâ

.'åë ñðøô íäéáàיותר
בני לגרוס וכ "הíéîëçנכון ,

וברי"ו  נ"ט פ "א קידושין ברא"ש
כאן. מרש"י וכ"מ וברמב"ם

é"ùøáåשם 'åë ñøâ èùô 'îâá
."ùøéô" :èùô ä"ã' ק

שלמד לפני פירש הוא דלפי"ז 
דל "ג  הביא ג ' אות ובדק "ס  וגרס.
כ"י  בגמ ' ליתא וכן  "פשט ",
הגדות מס' הביא  שם [ובהערות

פשט(הקדמון)התלמוד  ותנא  "גרס
וא "ש ]. ותנא "

ע"א  ז ' ד "הברש "ש  רש"י על 
צ "ל ומביא

מוצא .éאינ 
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