ביצה מ -ר"ה ז
השנה

פרשת לך לך

ומעשרות בכור מעשר ופסח [דכתיב בהו ה' אלוקיך] ,מעמך זה לקט שכחה ופאה [את
 דף מ 
המפקיד פירות אצל חבירו :לרב הוו כרגלי כרגלי הנפקד ,ולשמואל כרגלי המפקיד ,ומייתי העני עמך] .ולקמן אמרינן דאתי נמי למעוטי יורש מבל תאחר .ב .לא תאחר לשלמו

פלוגתא במכניס שורו לרשות אחרת דבעל החצר מתחייב אליבא דרבנן כשנתן רשות ,ולרבי למעט חילופיו ,ומקשינן דחילופין :בעולות ושלמים קרבין ועובר עליהן ,ובחטאת

עד שקיבל עליו בעה"ב לשמור ,ולהו"א רב כרבנן ושמואל כרבי ,ודחינן דרב אתי אף כרבי מתה ,ותודה שנתערבה בתמורתה לאו בת הקרבה [דרק התודה טעונה לחם ולא תמורתה,
דהכא הנפקד קיבל עליו לשמור ,ושמואל אתי אף כרבנן דהתם ניח"ל לבעל השור שיהא וכששתיהן קיימות ממביא לחם ואומר שיהי' לשם אותה שהיא התודה] ,ולמסקנא מיירי

ברשות בעל החצר להפטר מנזקיו משא"כ הכא לענין תחומין ,ומייתי דבמתני' תנן מי שהיו
פירותיו בעיר אחרת ועירבו בני אותה העיר אסור ,ואם הוא עירב פירותיו כמוהו ואינו כרגלי
הנפקד ,דאיירי שיחד לו קרן זוית ,וה"ה מי שזימן אורחים וזיכה להם את מזונותיהם מערב
יו"ט ,וכן אמרינן דהתירו לר"א בר חנילאי להוליך לעירו רק בשר שהוא תלה אף שמונח
ברשות אחרת ,ולהו"א דהוי כייחד קרן זוית ,ודחי דאמאי אם הם תלו לו לא יוזיזנו ,דמ"ש
משור של פטם ,ובהמה דכרגלי הבעלים ,ומסיק דטעם האיסור משום בשר שנתעלם מן
העין [דטריד בשמעתיה ומסח דעתיה ,אא"כ תלה בעצמו ובכך יזכור] * .אין משקין [בכדי שיהא נוח להפשיט
את העור] ושוחטין את המדבריות אבל בייתות שרי ,ולת"ק בייתות הן אלו שלנות בתחום
ומדבריות שיוצאות בפסח וחוזרות ברביעה ראשונה [חשון] ,ולרבי כולהו בייתות הן,
ומדבריות הן אלו שלא נכנסות ליישוב כלל ,ומקשינן דרבי קאמר דאין מוקצה לר"ש אלא
גרגרות וצימוקין בלבד [דדחאן בידים] וש"מ דסבר כוותיה ,ומתרצינן :א .מדבריות דרבי הוו
כגרוגרות וצימוקין .ב .לרבי יש מוקצה ,ולדבריו דר"ש קאמר דאין מוקצה .ג .לרבי אין
מוקצה כר"ש ,ולדבריהם דרבנן דס"ל דיש מוקצה קאמר דמדבריות הן אלו שלא חוזרות כלל.

בחילופי עולות ושלמים שהומם וחיללו לאחר שעברו עליו שני רגלים ,או ברגל
עצמו ואליבא דר"מ שמחייב ברגל אחד ,וקמ"ל דלא אמרינן דאתי מכח קמא .ג.
והיה בך חטא להו"א דרשינן ולא בקרבנך חטא [דאין הקרבן נפסל] ,ודחי דמאחרים
נפקא דילפי דבכור שעברה שנתו הוקש למעשר דלא נפסל משנהה לחברתה ,ובן
עזאי יליף לשאר קדשים 'הבאים לרצות' שנא' בפיגול אותו לא ירצה ,למעט מאחר
נדרו שנרצה ,ומסקינן והיה בך חטא ולא באשתך ,וקמ"ל שאשתו של אדם מתה
רק בעוון נדרים ולא בעוון בל תאחר .ד .מוצא שפתיך זו מצוות עשה ,תשמור ל"ת,
ועשית אזהרה לבי"ד שיעשוך ,כאשר נדרת זה נדר ,לה' אלוקיך חטאות אשמות
עולות ושלמים ,נדבה כמשמעו ,אשר דברת אלו קדשי בדק הבית ,ומפרשינן דאף
דגמרינן להו מקראי אחריני [עשה מובאת שמה ,ל"ת מלא תאחר לשלמו ,ויקריב אותו שכופין
אותו] איצטריך קרא לאמר ולא הפריש [ומיירי שאמר הרי עלי עולה ע"מ שלא אתחייב
באחריותה] דלא קיימיה לדיבוריה ואינו דיבורא בעלמא ,וכן להפריש ולא הקריב
דמשהי גביה ולא אמרינן דבכל מקום שנמצא בי גזא דרחמנא איתיה .ה .בפיך זו
צדקה ומתחייב עליה לאלתר כיון דקיימי עניים ,וקמ"ל דאף שנכתב בעניינא
דרגלים לא אמרינן שיהא דומיא דקרבנות .ו .ובאת שמה והבאתם למימר שעובר
בעשה כבר לאחר רגל אחד ,אבל לאחר ג' רגלים עובר בכל יום בל"ת [ותנא דאחד

הומלך בכט' באדר למחרת מונין לו שנה שניה וקמ"ל דיום אחד בשנה חשוב שנה בין
בתחילת שנה ובין בסופה [ולכך במת בניסן ומינו אחר תחתיו בניסן מונין לזה ולזה] ,ולא אזלינן בתר
הזמן שנימנו להמליכו אפי' במלך בן מלך ,וכן שייך למנות שנה אחת לשני מלכים * .השנים
ליציאת מצרים נמנים בניסן וילפינן זאת להו"א מדכתיב שאהרן מת באב בשנת הארבעים
ליציאת מצרים ,ומשה דיבר לבנ"י בר"ח שבט בשנת הארבעים ליצי"מ ,ואז כבר מת אהרן
שנא' אחרי הכותו את סיחון שבא בגלל שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד [שנא' ויראו כל העדה כי
גוע אהרן] ,ומקשינן דנימא ר"ה בתמוז אב ואדר ,ולמסקנא ילפינן מדכתיב ויחל לבנות בחודש
השני בשני וזהו שני לירח שמונין בו למלכותו דומיא דשני קמא.

בחג מוקמינן שהיה הוולד חולה בעצרת ,או דחג היינו שבועות * .אמרינן דעובר אף
אם עברו שנה בלא ג' רגלים ,ולר"ש דבעי כסדרן את"ש ,ואף למ"ד דלא בעי כסדרן
משכח"ל אליבא דרבי בשנה מעוברת דמונה שס"ה ימים ,ואי אקדשה בתר חג
המצות ,כי מטי שלהי אדר בתרא שלמה שנה בלא רגלים ,ולרבנן דס"ל שמונה יב'
חודש מיום ליום מיירי שעצרת היתה בה' סיון [כשניסן ואייר שניהם מלאים] ,והקדישה
למחרת בו' בסיון ,ושנה לאחמ"כ חל עצרת בז' [שהיו שניהם חסרים] ,ודלא כאחרים
דסברי שאין מעברין או מחסרין חדשים אף לצורך * .יורש עובר בבל תאחר שנא'
מעמך ,ובעי באשה כיון דאינה בראיה ומאידך שייכא בשמחה [ולאביי אין באשה בל
דאחר דבעלה משמחה] * .מונין שנה לבכור תם ממתי שנראה להרצאה ,ובכור בעל מום
ממתי שנולד ומיירי שקים ליה בגוויה שכלו לו חודשיו.



 מס' ראש השנה
 דף ב 

ד' ראשי שנים הן :באחד בניסן ר"ה למלכי ישראל [ונפק"מ לענין שטרות שידעו איזהו שטר מוקדם בכור ואחד כל הקדשים כיון שעברו עליהם שנה בלא רגלים או רגלים בלא שנה עובר בבל תאחר ,לא
הפסול ,ולא יגבה ממשועבדים כלל] ,מהא דמלכות שלמה הוקשה ליציאת מצרים ,ואמרינן דאם תנא להכי ,דלמקבעיה בלאו קא מהדר ,ולא בלאוי יתירי] ,והא דאכלו פרה של שלמים וולדה

 דף ג -ד 

למלכי אומות העולם מונין מתשרי וילפינן מארתחשסתא ,שהדברים שאמר חנני לנחמיה
בכסליו ,אמרן נחמיה למלך בניסן ,ושניהם היו בשנת עשרים למלך דילפינן בגז"ש שנת
עשרים ,אך כורש בתחילה היה מלך כשר ומנו לו מניסן [דכתיב בששי בשת שתים לדריוש וכתיב
אח"כ בשביעי וכו' ולא נאמר בשנת שלש לדריוש] ,אך לאחר שהחמיץ מנו לו מתשרי [דבאדר בשנת שש

למלכו נסתיים בנין הבית ,ובאותו הזמן לשנה הבאה עלה עזרא ,וכתיב דבחודש אב בשנה השביעית עלה
לירושלים ,ואם מנינן מניסן הו"ל למימר בשנה השמינית] ,והמקורות שהחמיץ :א .מדנתן צרכי ביהמ"ק
בכדי שיתפללו לשלום המלך ,ואף שישראל הרגיל [עיין רש"י] ליתן צדקה ע"מ שיחיה בנו
הר"ז צדיק גמור [שאף אם ירעו לו תולה בעונו] ,בגוי אינו כן דקורא תגר .ב .שצוה שעל כל שלש

שורות של אבן יתנו אחת של עץ ,שאם ימרדו בו יוכל לשורפו ,ושונה הוא משלמה שאף

בנה כן דהא בנאו מלמעלה ,ושקעו בבנין ,וסדו בסיד .ג .מדהושיב שגל אצלו [למשכב ,ואסור
לבני נח] והיינו כלבה ,וידעינן זאת להו"א ממשמעות שגל ,וגבי בלשצאר לימדו את הכלבה

לשתות יין ,ובקרא שזכינו לכתם אופיר זה בשכר שהתורה חביבה על ישראל כחביבות שגל
לגויים ,ולמסקנא בעלמא שגל זו מלכה והכא מקובלנו שזו כלבה ונקראה שגל משום שחבבה
או הושיבה במקום שגל .ד .ליכא ראיה שהחמיץ מזה שנתן בתחילה צורכי ביהמ"ק בלא
קיצבה ,ולבסוף קצב ,דדילמא מעיקרא לא קים ליה בקיצותא * .באחד בניסן ר"ה לרגלים
[והיינו שהוא חודש ראשון לרגלים שחג הפסח חל בניסן] לעניין בל תאחר ,ומתני' כר"ש דאין עובר
בבל תאחר עד שיעברו ג' רגלים כסדרן ,ומצינו ה' שיטות אימתי עובר בבל תאחר :א .לת"ק
לאחר ג' רגלים ואפי' שלא כסדרן מדחזר הכתוב ומנה את הרגלים אחר שכתבם בפרטות,
ולאידך אתי למימר שיש לעצרת תשלומין כל שבעה דומיא דחג המצות ,ואין להקישו לחג
הסוכות שיהא תשלומין כל ח' משום שתפסת מרובה לא תפסת [אך אינו מפני דרגל בפ"ע הוא,
דהנ"מ לענין פז"ר קש"ב ,אך לענין תשלומין -דראשון הוא] ,אלא נכתב לומר שטעון לינה ,ות"ק יליף
תשלומין לעצרת דומיא דחודש שהוא למנויו אף עצרת למנויה [וכיון שנמנית ע"י שבועות מקריב
שבוע ,ואף שמונים גם ימים מ"מ מצוה למימני יומי ושבועי ,ועוד דחג שבועות כתיב] .ב .לר"ש ג' רגלים
כסדרן וחג המצות תחילה ,דחג הסוכות מיותר שבו דיבר הכתוב אלא נכתב כדי לומר שהוא
אחרון .ג .לר"מ לאחר רגל אחד דכתיב ובאת שמה והבאתם שמה ,ולאידך אתי לעשה .ד.
לר"א בן יעקב בשני רגלים דכתיב אלה תעשו במועדיכם ,ומיעוט מועדים שנים ,ולאידך אתי
להיקשא שכל מוספי המועדים מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו .ה .לראב"ש עובר אחר
חג הסוכות מדחזר הכתוב ושנאו אף שבו סיים הכתוב.

 דף ה-ו 
איתא בברייתא דפסח נכלל באלו שעוברים עליהם בג' רגלים ,ולר' חסדא בכדי
נקטה [דאינו עובר בשאר רגלים] ,ולר' ששת איירי בשלמי פסח וקמ"ל דאין דינם כפסח.
* דרשות הפסוקים בדיני בל תאחר :א .ילפינן מקרא דכי תידור נדר בגז"ש דאף
נדבה עמו ,לה' אלוקיך אלו דמין ,ערכין ,חרמין ,והקדשות [שכולן קדשי בדק הבית] ,כי
דרש ידרשנו אלו חטאות אשמות עולות ושלמים [שהם חובה] ,ה' אלוקיך אלו צדקות

 דף ז 
בברייתא איתא דא' בניסן הוא ר"ה לחדשים ולעיבורין ולתרומת שקלים ,וי"א אף
לשכירות בתים ,ומפרשינן :לחדשים -להו"א שנא' החודש הזה לכם ראש חדשים
ונאמר שמור את חדש האביב ,ודחי' דשייכא אביב נמי באדר [דלא בעינן רוב אביב],
ובעי' למילף מתשרי שיש בו אסיפה וקרי ליה שביעי ,ודחי' דשייכא אסיף נמי באלול
[דלא בעינן רוב אסיף] ,ומסקינן דגמרינן לה מדברי קבלה ,ולא קאמרי מקרא דבחודש
הראשון הוא חודש ניסן דדלמא זהו ראשון לספורו של המן ,ותנא דמתני' לא תני לה
דמיירי בשנים ולא בחדשים .עיבורין -להו"א היינו לעיין בעיבור השנה ,ודחי' דאין
מעברין אלא מר"ה ,ולמס' היינו להפסקת עיבורין [שכיון שקידשו את החודש לשם ניסן,
א"א תו לעבר את השנה] ,ומייתי פלוגתא האם אין לעבר לאחר הפורים משום שיזלזלו,
או שיודעים דתלי בחושבנא ,ותנא דמתני' לא תני לה דבהפסקה לא קמיירי .תרומת
שקלים -דמצוה להביא מתרומה חדשה שנא' חדש בחודשו לחדשי השנה וגמיר
בגז"ש משנה שיש עמה חודשים מקרא דראשון הוא לכם לחדשי השנה ,ותנא דידן
לא מייתי לה דלא פסיקא ליה כיון שאם הביא מהתרומה הישנה יצא בדיעבד [ויחיד
שהביא משלו יצא ובלבד שימסרם לציבור יפה ולא חיישינן שמא ימסרם בלב שלם] * .המשכיר
בית לחבירו לשנה מונה יב' חודש מיום ליום ,ואם אמר לשנה זו אפי' לא נכנס אלא
בא' באדר כיון שהגיע ניסן עלתה לו שנה [אך אם שכר אחרי א' אדר לא עלתה לו שנה אף
למ"ד דיום אחד בשנה חשוב שנה ,דלא טרח איניש לשכור פחות מל' יום] ,ולא מנינן מתשרי
דאנשים שוכרים לכל ימות הגשמים ,ותנא דידן לא תני לה משום דאף בניסן שכיחי
קיטרי * .מקשינן דאחד באלול ר"ה למעשר בהמה אתיא כר"מ ,ואילו רישא דאחד
בניסן לבל תאחר אתי כר"ש ,וסיפא דא' תשרי ר"ה למעשר בהמה אתי כר"ש ,וא"כ
רישא וסיפא ר"ש ומציעתא ר"מ ,ומשנינן :א .רבי נסיב לה אליבא דתנאי ,ואיכא
ארבעה לדברי הכל דלר"מ דל רגלים [דלדעתו ברגל אחד עובר] ,ולר"ש דל מעשר בהמה
[דלדעתו הוא בתשרי ,שכבר נמנה למעלה במשנה] .ב .לרנב"י ד' חדשים ובהם כמה ראשי
שנים ,ולא מנה לעומר ושתי הלחם דלא חיילי מאורתא ,משא"כ רגלים דמעיקרא
מחייב וקאי [דהיה לו להקריבו מערב הרגל ומאורתא נמי חייל] ,ויובלות כר' ישמעאל בריב"ב
דחייל מאורתא של ר"ה ,או משום דהנך תלו במעשה משא"כ בל תאחר דמימלא
חייל .ג .לרב אשי ארבעה ראשי חדשים ומהם שלשה לד"ה ,ואחד בשבט מחלוקת
ב"ש וב"ה.
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