





352





בס"ד ,כה תמוז התש"ע.

מסכת שבועות דף י – דף ט ז


דףיע"א

משמע ליה דכל שעיר יש לו כפרה לעצמו ,אלא שכל אחד מלמד על

א( גמ' ,ואיתקוש שעירי הרגלים לשעירי ראשי חדשים מה שעיר דראש

חבירו ולמד ממנו שתהיה כפרתן שוה ,וכיון שהוקשו כל המועדים זה

חודש במילתא דקודש מכפרי אף שעירי רגלים במילתא דקודש מכפרי.

לזה,הוצרכולכפראמילידקדש,ואיןלנוכפרהחלוקהלרגליםאלאעל

הקשו התוס' הרא"ש והריטב"א ,דאמנם מהכא מוכח דשעיר דרגלים

שאיןבהואיןבה.

מכפר על אוכל קודש בטומאה ,אבל על הנכנס בטומאה למקדש מנלן.

ה( תוס'ד"הקס"ד,בתוה"ד ,אפילולהךדלאכתבביהנמישעירושעיר

ותירצו,דכיוןדאשכחןדפנימיוחיצוןדיוםהכיפוריםמכפריאישבהואין

יליףוכו'.כתבהרש"ש,דישלדחוקבכוונתםדהכיקאמרי,הואילדבהך

בה,ואאיןבהוישבה,אכפרתקודשומקדש,מוקמינןנמיכפרת רגלים

דלקמיה כתיב "ושעיר" ,דעל כרחך אתי ללמדו מחבריה ,ואי אמרת

באיןבהואיןבהאכפרתקודשומקדש.והריטב"אהוסיףלתרץ,דדריש

דחבריה לא יליף מדלעיל מיניה ,אם כן אין בו שום חידוש לאגמוריה

היקישא דמקדש מקודש,מדכתיב ב"כל קודש לא תגע ואלהמקדש לא

אדבתריה,אבללקמןהאידבתריהשפיריליףמראשחדש.

תבוא",אובגזירהשוהדלעיל)ז"(.טומאתוטומאתו".

ו( גמ',אלאאמרר'יונהאמרקראאלהתעשולה'במועדיכםהוקשוכל

ב( תוס' ד"ה ואיתקוש ,בתוה"ד ,ותירץ ר"ת וכו',לענין חטאשאין מכיר

המועדים כולן זה לזה .כתב הריטב"א ,דלפי זה ,לא בעינן לדרשא דר'

בואלאה'וכו'.כתבהמהרש"א,דלפיזהמצינולמימר,דלרבימאירציץ

חמא בר חנינא .וכיון דלא גרס "אלא" הקשה ,דכיון דלא בעינן לדרשא

שפירעבודההיא.אלא,דלרבישמעוןאכתיבעינןלהאיתירוצא,דציץ

דר'חמאברחנינאהויליהלמימראלא.וכתב,דצריךלומר,דהיקישא

לאו עבודה היא ,והוי היקש גמור ,וכיון דחוזר ומלמד בהיקש מציץ,

ד"במועדיכם"לארויחאכוליהאי,דאיכאלמימרדאורחאדקראלמימר

עבדינןהיקישאלכולאמילתא,כמושכתבוהתוס'לרבימאיר.

הכי,אלאדדרשאדר'חמאברחנינאמדכתיב"ושעיר",אהנילילפותא

ג( גמ',והאמרר'יוחנןכלהתורהכולהלמידיןוכו'.הידמלאכי)כללא

ד"במועדיכם"דאףהנהודלאכתיבבהו"ושעיר"שווים.

אותג(,תמהמכאןעלמהשכתבהרא"ם)ויקראא,יד(,דהאדאיןלמדין

ז( גמ' ,איברא ר"ח נמי איקרי מועד וכו' ,דכתיב קרא עלי מועד לשבור

למד מלמד בקדשים ,היינו דווקא בדבר הנלמד בהיקש אבל לא לימוד

בחורי .כתב הטור )אורח חיים תיט( ,דמצוה להרבות בסעודת ראש

דוי"ו מוסיף על ענין ראשון .דהכא מבואר דגם בכהאי גוונא אין למדין

חודש ,דאיתקש למועד ,דכתיב "וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי

למדמלמד.

חדשיכם".והחקרילב )או"חפז(תמה,למהליהיקישא,האראשחודש

ד( רש"יד"הקס"דכלחדוחדמחבריהגמר,בתוה"ד ,ושליוםהכיפורים

גופי איקרי מועד כדאיתא הכא] .ועיין בפתח עינים )ערכין י (:שתירץ,

ושלסוכותלאיןבהידיעהלאבתחילהולאבסוף.וכןכתבברש"יד"ה

אמנםהחקרילבבקונטרסכונןלחקר)סוףיור"דח"ב(תמהעליו[.והבית

כולהו,דראשחודשגמרמרגליםלכפרעלשאיןבהידיעהלאבתחילה

יוסף )או"ח תיח סק"א-ב( הביא דעת רבינו ירוחם ,דהא דאסור לצום

ולא בסוף .אבל תוס' ד"ה ואיתקוש ,ותוס' לקמן )בעמוד ב'( ד"ה אותה

בראשחודש,הואמדיןמגילתתענית,וכיוןדבטלהמגילתתעניתמותר

כתבו,דלרבימאיר,האדרגליםמכפריעלשאיןבהידיעהתחילהוסוף,

לצום בו] .ולכאורה צריך עיון מהא דאמרינן הכא דראש חודש איקרי

ילפי מראש חודש ,וכן הא דמכפרי על טהור שאכל את הטמא ,ילפי

מועד.ועודדהמרדכי )ראשהשנהתש"ח(כתב,דאסורלהתענותבראש

מראשחודש,דתרווייהואיתנהובראשחודש,דדריש"חטאשאיןמכיר

השנה דאיקרי חג ,ואמרינן הכאדהוקשו כל המועדות זה לזה ,ואם כן,

בהאלאה'",וכןיליף"עוןעון"מציץלכפרעלטהורשאכלאתהטמא.

הוא הדין ראש חודש .והשאגת אריה )סימן קא( הקשה על השיטות

וכןכתבוהתוס'הרא"שוהריטב"א.והקשועלפירושרש"י,מנלןדרגלים

דמצוהלהתענותבראשהשנה,דהאראשחודשהוא,ואיקרימועד.ועיין

מכפרי על אין בה ואין בה ,האלא מצי למימר כדרבישמעון ,דהא לא

עודמהשכתבנובסנהדרין)ע(:אותג').ש.א(.אמנםעייןלעיל )ט.אות

דריש אותה ,דסבירא להו דכולהו מכפרי אהדדי .ותירצו ,דרבי מאיר

ו'( מה שהבאנו דברי הספורנו בפרשת פנחס אקרא "ובראשי חדשיכם

א

מסכת שבועות דף י
כה תמוז התש"ע

וכו'" ,דפירש דראש חודש נשתנה משאר המועדים שלא נצטוו עליו,

)יור"ד ג' סימן צו אות ד( כתב ,דלשיטת רש"י צריך לומר ,דבימים

אלא שכלל ישראל קבעו קדושתו בעצמם ,ולפי זה אף דראש חודש

הראשוניםלאחרהקמתהמשכן,קנוהכבשיםד'ימיםקודםמשלהקדש.

איקרימועדעדייןבגדרמועדיכםהוא[.

עוד כתב ,דאפשר דשיטת רש"י דאין הביקור מעכב ,ודלא כתוס' סוכה

ח( גמ' ,אמר רבי יוחנן ומודה ר"מ בשעיר הנעשה בפנים וכו .הקשה

)מב(.ד"השאינומבוקר,דפסליאףבדיעבדבלאביקורד'ימים.

הריטב"א ,מאי קמשמע לן ,הא לא שייכא האי דרשא אלא בשעיר

יב( בא"ד,שם.הקשההתוס'הרא"ש,מדועאיןלוקחיןביוםהאחרוןשל

החיצון שהוא של מוסף ,דדמי לשעירי רגלים ושעירי ראש חודש שהם

אדרב'טלאיםמתרומהישנה,וד'בהקפהלצורךמחר.ותירץבשםרבינו

חיצונים ומקרבנות מוסף .ותירץ ,וכן כתב התוס' הרא"ש ,דהוה אמינא

שמשוןמקוצי,דכשהיומוצאיםגבאיהלשכהכבשיםגדוליםויפים,היו

דאינומודהבשעירהנעשהבפנים,משוםדאיתקוששעירפנימיוחיצון,

קונים הרבה ביחד לתמידין ,ולא יחידים .והשיטה מקובצת )מנחות יט(:

מדכתיב"מלבדחטאתהכיפורים".

כתב בשמו דהיו קונים הרבה ביחד כדי לקנות בזול .והריטב"א כתב,

ט( תוס' ד"ה מהו ,בתוה"ד ,וי"ל דהכא כיון שנאבד נעקר הפרשתו וכו'.

דהגבאיםלאהיולוקחיןהטלאיםששהששה,משוםשאיןעניותבמקום

ביאר הקהילות יעקב )סימן ז'( ,דכיון שנאבד השעיר הרי זה כהקדש

עשירות.

טעות ,דאדעתא דהכי לא הקדישו הגזבר .והחזון יחזקאל )שבועות פ"א

יג( גמ' ,מאן ציית לך וכו' .כתב במשנת רבי אהרן )ב ,ט( על כגון דא,

ה"א(ביאר,דתוס'סברי,דהאדאיןקרבןעולהמכפראמישנתחייבעשה

דחס ושלום לחשוב שאמר כן ללא צורך ,שלא דיברו מימיהם שיחה

אחרהפרשה,אינומשוםשכברנתקדשבהפרשהואינושלולכפרעליו,

בטילה וכל דבריהם תורה .אלא דאתי למימר ,דאין לסברא זו שום צד

אלאמשוםשבשעהשהקדישהנקבעהכפרתהלכפרעלמהשהיהקודם

קיוםבעולם.

לכן,וכיוןשנקבעהכפרתהלשםכך,אינהמכפרתעודכפרהאחרתעל

יד( גמ' ,ולר' יוחנן רבך .בשו"ת מהר"ם מינץ )ענף א( הוכיח מכאן ,דר'

העתידדומיאדחטאת)דמשווההתםכפרתעולהלכפרתה(.אבלבנידון

יוחנןלאהוהרביהדרבחסדא.

דידן ,כיון שנאבד ,נעקרה הפרשתו לכפר לשם אותו רגל שהופרש

טו( גמ',ומחלליןאותהוכו',וביארו התוס'ד"המפרישיןשכר,בתוה"ד,

להקריב בו ,דהאחר שהופרש במקומו ,כיפר על העבירות שהיה מיועד

דלא נתנו לאומים את הקטורת עצמה שתתחלל על המלאכה אליבא

לכפר ,וכשיגיע ראש חודש תחול עליו הפרשה לעבירות שעברו קודם

דרבי עקיבא דמועיל ,משום בקטורת של צבור החמירו טפי .ובתוס'

לכן.

הרא"ש ביאר ,דבקטרת הבאה משל צבור מיגניא מילתא לחללה על
המלאכה].דהיינודבעצםמעשההחילולישגנותוזילזול[.

דףיע"ב

טז( גמ' ,ונותנין אותה לאומנין בשכרן .והקשה התוס' הרא"ש ,כיון

י( תוס'ד"האותה,בתוה"ד,וי"לדלעניןזהודאידרישאותהוכו'.הקשה

שחיללו את הקטורת על המעות ,אמאי הוצרכו ליתן הקטורת לאומנין,

המהרש"א ,אם כן אמאי הוצרכו התוס' לומר דלרבי מאיר אית ליה

מידלאחרשחללוהעלמעותהאומניןויצאהלחולין,יחללועליהמדמי

דרשאד"חטאתלה'"דמייריבאיןבהואיןבה,נימאדדריש"אותה"כרבי

הלשכההחדשהותחזורלקדושתה.ותירץ,דחיישינןדילמאאתילמיטעי

שמעון .וביאר ,דכיון דרבי מאיר אית ליה היקישא ד"מועדיכם" דרגלים

להקטירהבלאחילול.

מכפריםנמיאמהשמכפרהחיצון,דהיינואיןבהוישבה.אםכן,מדיוקא

יז( גמ'וחוזריןולוקחיןאותהמתרומהחדשה.כתבהריטב"א,דטלאיןשל

ד"אותה" איכא למימר דמכפר אאין בה ויש בה כמו בחיצון ,וליכא

תמידיןלאחזרולקנותם,משוםשאיןידועלכלשהןשלתמידין,דהרבה

לאוכוחידמכפריאאיןבה ואיןבה,אבלרבישמעוןבןיהודה,דסבירא

יששלחולין,אבלקטורתליכאאלאשלציבור,ומגנייאמילתאלבזותה.

ליה דרגלים אין מכפרין אאין בה ויש בה ,על כרחך מדיוקא ד"אותה"

וכן משמעות דברי הרמב"ם )פ"ד משקלים יא( ,שכתב ,לפיכך אם הגיע

איכאלמיגמרדרגליםמכפריןאאיןבהואיןבה.

ר"חניסןוישלהןבהמותמןהתמידיןמתרומהישנהפודיןאותןויוצאין

יא( רש"י ד"ה תמידים ,בתוה"ד ,ותנן אין פוחתין מששה טלאים

לחולין וכו' .אמנם רש"י עצמו כתב להדיא לעיל בד"ה נפדין תמימים,

המבוקריןבלשכתהטלאיםוכו',ונמצאובכלשנהושנהארבעהטלאים

דכיוןשיצאולחולין,חוזריןולוקחיןאותןממעותתרומהחדשה.ובתורת

בלשכת הטלאים ממעות התרומה הישנה .כתב המצפה איתן ,דמוכח

חייםהקשהעלדבריו,דאםכן,אמאילאפירשהתנאעצמוזאתכדקתני

מדבריו,דהאדקיימאלןדתמידטעוןביקורד'ימיםהיינואחרלקיחתו

גבי קטורת .ותירץ ,דנראה ,דאף דלכתחילה שפיר למיעבד הכי ,משום

והקדשו,דאיסגיבביקורלפנילקיחתווהקדשו,מדועבעינןשיקחויקדיש

דזילאמילתאשישארוחוליןבידהדיוט,מכלמקוםמןהדיןחוליןגמורין

לאותן ד' טלאים שיוותרו ,יבקרם קודם לקיחתם והקדישם ,ואחר כך

הן ,ואפילו להדיוט נמי שרי .ושאני קטורת שהחמיר בה הכתובשאסור

יקחם מתרומה חדשה בראש חודש ניסן ,ויקדישם .וכתב ,דהטורי אבן

לעשותה לשם הדיוט ,שנאמר )שמות פ"ל לח( "איש אשר יעשה כמוה

)מגילה כט (:הוכיח מכמה מקומות דלא בעינן ביקור דוקא לאחר

ונכרתה וגו'" ,לכך בעו מדינא לחזור לקחתה מתרומה חדשה ,שאלו

שהוקדשו.וכןמשמעותדבריהמאיריבפסחים)צו.(.ובשו"תאגרותמשה

נשארה חולין ביד הדיוט משום לב בית דין מתנה ,הוה כאלו עשה

ב
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המותרמעיקראלשםהדיוט,וחייבכרת].ודבריומחודשיםמאוד[

שיכוליםביתדיןלתקןבהםיתקנו.

יח( תוס' ד"ה מותר הקטורת ,בתוה"ד ,ולא היה נכנס בחפניו אלא חצי

ג( גמ',שם.כתב החזוןאיש)מנחותכח,ז(,דבתחילתדבריוכתב,צריך

מנה וכו' .הקשה הרש"ש ,מאין פסיקא להו דחפניו מחזיקות חצי מנה,

לומר דבית דין מתנים לעקור את הקדושה למפרע ,דאי מתנין לעקור

אימא דלא היו מחזיקות אלא פחות מחצי מנה ,כשיעור שיתמלא מהם

מכאןולהבא,אכתיתיקשי,וכיקדושהשבהןלהיכןהלכה,האקדושת

לע"בשנהד'מנה.

הגוף לא פקעה בכדי .וכן הוכיח הקהילות יעקב )סימן ח( מתוס' מנחות

יט( בא"ד,נמצאלע"בשנהק"פמניםועודחסרד'מניםלפלגאדשס"ח

)עט (:ד"ה וליתני עלייהו .אמנם בסוף דבריו צידד החזון איש ,דאף אי

ולא דק וכו' .כתבהמהרש"א ,דיש לפרש דדייקא ,דמאי דאמרשהיו בו

נימא דמתנין לעקור מכאן ולהבא ,דכי אמרינן דקדושת הגוף לא פקעה

חצאים,היינומהשצריךלחצישנה,דרובשניםפשוטותהן,דהיינושנ"ד

בכדי ,היינו דוקא כשעדיין ראוי למצוותו ,אבל כשאינו ראוי למצוותו

ימים ולא החצי ממה שהיו מפטמים שס"ה כדי למלאות המעוברות,

שפירמצילאתנויי.

והשתאחצישנ"דהואקע"זועודג'מניםשהיוצריכיםבחצישנהשבו

ד( תוס' ד"ה הואיל וצורתה ,בתוה"ד ,לכ"נ לפרש שאני קטורת הואיל

יוםהכיפורים,הריק"פמנים,כמושנשארובע"בשנה.

וצורתה כל השנה כולה וכו' ,ולאחר קידוש כף אפשר דמיפסלא

כ( בא"ד ,וי"ס דל"ג שתים אלא אחת לשבעים שנה ותו לא וכו' ,וניחא

מדאורייתא כשאר קרבנות .פירשו התוס' בכריתות )ל (:ד"ה המפטם,

טפילמימראדלאדק.ביארהמהרש"ל,דטעמאדניחאלהאיגירסהטפי,

דמהלכה למשה מסיני צריך לכתחילה לעשות את הקטורת בבת אחת

משום דלא בעי למיתני פרטי אלא מספר שבעים לחוד ,אבל אי נחת

שלש מאות ושישים ושמונה מנה לכל השנה .וכיון שכן ,מוכרח דאין

לפרטשבעיםושתים,קשיאאמאילאתנאשבעיםושלשה,שיותרקרוב

לינהפוסלתבה.אבלכשהכהןכברלקחאתהקטורתבכף,ודאיפסלה

אל החשבון .וכן ביאר הרש"ש מה שכתבו תוס' להלן ,דיכול להיות

לינה,דבכהאיגוונאליכאגילוישלאתיפסלבלינה,והויכשארהקדשים

כשכלים ס' שנה בשתי שנים פשוטות זו אחר זו .אלא דלפי זה ,חציה

שנפסלים] .ולכאורה צריך לבאר ,דאף שהקטורת קדשה קדושת הגוף

היינובכלהשניםולאבשנהזודהאהויאמעוברת,ובעינןבהשפ"ואו

קודם ששם אותה בכף ,כיון שצריך לעשותה לכל השנה קבעה התורה

שפ"זמנים.

שאינהנפסלתבלינה,אמנםבעינןלמימר,שמעשהלקיחתהקטורתבכף,

כא( תוס'ד"המפרישין,בתוה"ד ,ולפיזההאדקאמרומחלליןאותהעל

מוסיףקדושהמשוםפעולתהקידוש,וכיוןשנשתנהמצבהקטורתבכך,

מעות האומנין היינו מדעתן וכו' .כתב האגודה ,דמשמע דאדם שזיכה

כיוןדליכאגילוידבהאיקידושאיןלינהפוסלת,ממילאפסלה[.

דבר לחבירו בלא ידיעתו ,לא יוכל להחליפו על דבר אחר בלא ידיעתו,

ה( בא"ד ,שם .כתב בשו"ת חתם סופר )או"ח סימן קנה( ,דמוכח

ואףשלאידעשניתןלו.

מדבריהם ,דפסול לינה הוי גזירת הכתוב ,ולא משום עיבור צורה ,דלא

כב( בא"ד ,ואפי' לר"ע וכו' .אמנם בספר הישר לרבינו תם )תרעח(

שייך בבשמים וסמים עיבור צורה כמו בבשר .ודלא כרש"י ד"ה הואיל

מבואר ,דסוגיין כבן עזאי .וכן כתב הריבב"ן על הירושלמי )שקלים פ"ב

וצורתה ,שכתב ,דטעמא דלינה כיון דמתקלקל .וכן מבואר ברש"י

ה"ב(.

בסנהדרין)ע(.ד"הובכלשהוא,וכמושכתבנושםבאותח.

כג( בא"ד ,אי נמי הכא איירי בשכר פטום אומני הקטורת של שנה

ו( בא"ד ,ועוד כיון דיש שיעור להקרבת קטורת וכו' .כתב המקדש דוד

חדשה,וצריךליתןלהןמתרומהחדשה.וביארהמלאכתבצלאל,דהיינו

)סימןגסק"ב(דתוס'פליגיעלרש"יבזבחים)קט (:ד"האמררבהשכתב,

טעמאמשוםדאומןקונהבשבחכלי,ואםכןהאומןזוכהבקטורתונמצא

דהאיפרסהוירקשיעורדרבנן.

ההקדשקונההקטורתמהמפטם,ובעולקנותומתרומהחדשה.

ז( בא"ד ,אע"ג דבס"פ לולב וערבה צריך לומר דמילוי ערב שבת חשיב



בזמנן,לפישא"אלמלאות בשבתוכו'.הקשההמקדשדוד )סימןגאות

דףיאע"א

ד'(,האאפשרלמלאותבשבתעלידימחיצהשלבניאדםוכיוצאבזה.

א( גמ' ,אלא מעתה לא תפסל בטבול יום וכו' .הרמב"ם )פי"א משאר

ועוד הקשה ,דוכי צריך למלאות דווקא מן השילוח ,הא אמרינן בסוכה

אבות הטומאה הי"ג( פסק ,דמנחות שלא קדשו בכלי דינם כתרומה

)מח,(:דאםנשפכהאונתגלתהממלאמןהכיור.

ונפסליןעלידיטבוליום.ותמההאורשמח)שם(,אםכן,מאיפריךהכא

ח( בסוה"ד ,אבל קשה דתפשוט מסיפא דהכא דפסלה דאורייתא דקתני

דאםהקטורתכקדושתדמיםלאתפסלבטבוליום,האלאגרעמתרומה

וחייביןעליהןמשוםנותרוכו'.הריטב"א)יומאמח(.תירץ,דאפשרלומר

שנפסלת .ותירץ ,דהטעם דקטורת שאינו אוכל מקבלת טומאה ,משום

דחייביןהיינומכתמרדותדרבנן.

דחיבתהקודשמכשרתה,וכלזמןשלאנתקדשקדושתהגוףאיןלהדין

ט( תוס'ד"המכלמקום,וי"מדודאילאהיתהכלישרתוכו'.כתבבשו"ת

חיבתהקדש,ולאיכולהלקבלטומאה.

המהרש"ם )ח"ג מז( ,דדבריהם דלא כדקתני להדיא בירושלמי שקלים

ב( גמ' ,לב בית דין מתנה עליהן .כתב הריטב"א ,דמשמע שאין צריך

)פ"בה"ה(,דהויכלישרת.וכתב,דמצינומקומותרביםשתוס'לאהביאו

תנאי מפורש ,אלא כמפורש דמי ,דהוי בלב כל אדם ,דמסתמא כל מה

ירושלמי.

ג

מסכת שבועות דף י – דף יא
כה תמוז – כו תמוז התש"ע

י( בא"ד,שם.הקשהבחידושימרןרי"זהלוי)מכתבים,פא:מדפיהספר(,

הדין אינה בת פדייה ,דכיון שנעשית בה שחיטה בהכשר ,הוקבעה

אם כן ,מאי טעמא אם נטמאה הקטורת אחר שנתנה במכתשת אינה

בקדושתה.

נפדית ,הא לא גרע מבהמה בעלת מום שנפדית ,והא דאמרינן במנחות

יז( תוס'ד"האיהכי,בתוה"ד,ומ"מסברדאיןנפדיתאלאמחמתלבב"ד

)קא(.דטעמאדמנחותשנטמאואיןלהםפדיון,משוםדלאאשכחןקידוש

מתנה עליהן .כתב המהרש"א ,דאף דבשאר קדושת דמים ודאי לא בעי

בכלישרתדמפריק,לאשייךהכא.וסיים,שישליישב.

לבביתדיןמתנה,מכלמקוםלעניןפרהדקאסלקאדעתיךדבדקהבית

יא( בא"ד ,שם .הקשה בספר מנחת קנאות )סוטה טו ,(.לפי מה שכתבו

היא ,סבירא ליה דבעי לב בית דין מתנה ,משום דבעי העמדה והערכה

תוס' דדוקא לענין כלי שרת אמרינן אין עניות במקום עשירות ,היאך

כדמסיק .אבל המשמרות כהונה ביאר ,דקא סלקא דעתיך דבעי לב בית

איתא בזבחים )פח ,(.דסכין שנפגמה אין מתקנין אותה ,דאין עניות

דיןמתנה,היינומשוםדפרהאיקריחטאת,וחמירמקדושתדמיםגרידא.

במקום עשירות ,הא סכין של שחיטה לא הוי כלי שרת כדכתבו תוס'

יח( בא"ד ,והרי פרה דלא שכיח פירוש שימצאו נאה ממנה .כתב

חולין )ג (.ד"ה כגון .ובשו"ת קול מבשר )ח"ב כח ,ה( תירץ ,דאפשר

המהרש"א,דנטומפירושרש"יד"הדלאשכיחא,שפירשדבכלימיבית

דבזבחים מיירי בסכין שחותכין בו הבשר ,דהוי כלי שרת] .אמנם עיין

ראשוןוביתשנילאעשואלאשבע,דלדבריולאדמי,דודאיאבודיןלא

בפסחים )ע (.ועוד ובפירוש רש"י ,דסכין המיועד לחיתוך בשר ולשבירת

אסקי בית דין אדעתייהו ,ואין לב מתנה עליהן ,אבל גבי פרה אף דלא

עצמותנקראבלשוןהגמ'קופיץ[.

שכיח לעשותה ,מכל מקום השתא הרי עושין הפרה ,ולמה לא יהיו
מתנין עליה .ולכך פירשו ,דאף כשעושין הפרה לא שכיח שימצאו נאה

דףיאע"ב

הימנה,אלאאסקיאדעתייהולהתנות,והויממשלאשכיחכמואבודין.

יב( גמ',ואמאילימאלהביתדיןמתנהעליהן .כתבהריטב"א,דקושיין

]ולכאורהישלומרבשיטתרש"י,דלבביתדיןמתנהלאהויתנאיפרטי

מדר'אלעזר,דאילור'שמעוןליתליהלבביתדיןמתנהעליהוכדלהלן.

בכל פעם ,אלא שהיה לב בית דין על כלל הקרבנות ,ומשום הכי אף

והמלאכת בצלאל כתב ,דמלשון רש"י ד"ה לימא לב ,שכתב" ,שיפדו

דעתהשכיח,כיוןדעצםעשיתהפרהלאשכיחלאנכללהבהאיסתמא

בלאמום"משמע,דאינומקשהנמימדרבייהודה.וביאר,דכיוןדהלכה

דלבביתדיןמתנה[.

למשהמסינישילכוחטאותאלולמיתה,איןלביתדיןלשנותקדושתןעל

יט( בא"ד ,שם .כתב התורת חיים ,דלדבריהם ,דהפירכא ממצא נאה

יד תנאי .אמנם רבינו חננאל כתב ,דפריך בין למאן דאמר ימותו ובין

הימנה,משוםדההואגוונאלאשכיח,קשיא,מאיפריךאיהכימתהאו

למאןדאמרירעו.

נשחטה תפדה הא בעינן העמדה והערכה ,הא איכא למימר דבגוונא

יג( רש"י ד"ה דלא שכיחא ,בכל ימי בית ראשון וכו' .עיין תוס' ד"ה אי

דמתהאונשחטההוימשוםלבביתדיןמתנה,דשכיחהוא,ובמצאנאה

הכיומהשכתבנושםבאותיז.

הימנה הוי משום דקדוש בקדושת בדק הבית ,ושפיר איכא העמדה

יד( גמ' ,מצא אחרת נאה הימנה תפדה .כתב בשו"ת שבות יעקב )ח"א

והערכה .ותירץ ,דמשמע לגמ' דחד טעמא לכולהו ,ומשום לב בית דין

סימן לז( ,דהיינו משום שעדיין לא התחיל במצוה ,אבל מי שכבר הכין

מתנה עליהם] .ולכאורה צריך ביאור ,דכיון דבגוונא דמצא נאה הימנה

נרות של שעוה להדליק נר של חנוכה ,ותחב אותן במקום הראוי להם

לא בעינן לטעמא דלב בית דין ,איך אפשר לומר דהיינו נמי משום לב

ובתוךכךהביאולושמןזית,לאיסלקידומהן,כיוןשכברעוסקבמצוה.

בית דין מתנה ,הא מהאי טעמא אין תנאי דלב בית דין .אמנם לפי מה

אבל בשו"ת חכם צבי )סימן מה( דחה דבריו מגמ' דידן ,דמבואר שאף

שכתבנו לעיל אות יז בשם המשמרות כהונה בדעת אביי ,דאף דהווי

שכבר הקדיש הפרה קדושת הגוף ,מושכין ידיהן הימנה .ואף לאחר

קדושת בדק הבית בעינן ללב בית דין כיון דאיקרי חטאת ,לא קשיא

שחיטתההיומפקיעיןקדושתהעלידיאחרת,אלאשהיהנראהלחכמים

)ש.א[(.

גנאיהדבר,כמושכתברש"יד"האיןלה.ועייןעודבאותטז.

כ( רש"י ד"ה מטמאה טומאת אוכלין,אם נגע שרץ בבשרה וכו'.הקשה

טו( גמ',שחטהעלגבימערכתהאיןלהפדייהעולמית .פירש רש"יד"ה

בחידושיהרמב"ן,תיפוקליהדהאקיימאלן,דכלשסופולטמאטומאה

אין לה ,דמאחר שנעשית בהכשר גנאי הוא להוציאה לחולין .הקשה

חמורה מטמא טומאת אוכלין בלא שיקבל טומאה ממקום אחר ,ופרה

המקדש דוד )לו ,ג( ,תיפוק ליה דבלאו הכי אי אפשר לומר דאיגלאי

סופהלטמאטומאהחמורהלעוסקיןבה),ואףדאיןסופהלטמאכיאם

מילתא למפרע דלא היתה פרת חטאת כלל ,דאם כן ,נמצא שהכהן

לעוסקים בה ,סגי ,דומיא דשעיר המשתלח ופרים הנשרפים ,שאין סופן

ששחטהעברעלאיסורלבישתכלאים.אמנםאינימאדשיטתרש"יכמו

לטמאאלאלעוסקיןבהם,ואףעלפיכןמטמאיןטומאתאוכלין(.ותירץ

שפירש הרמב"םבפירושהמשניות)פרה ד,א(,דפרהנעשיתבבגדילבן

הריטב"א,דכיוןדעומדתלפדותאםמצאאחרתנאההימנה,לאחשיבא

שלכהןגדולביוםהכיפורים,לאקשיא.

סופהליטמאטומאהחמורה.

טז( רש"יד"האיןלהפדייהעולמית,מאחרשנעשיתבהכשרגנאיהוא

כא( גמ',ר"שאומרפרהמטמאהטומאתאוכליןהואילוהיתהלהשעת

להוציאה לחולין .אמנם תוס' בבא קמא )עז (:ד"ה אומר ,סברי ,דמעיקר

הכושר .כתבו התוס' בבא קמא )עז (.ד"ה פרה )הראשון( ,דהא דקתני

ד

מסכת שבועות דף יא – דף יב
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הואילוהיתהלהשעתהכושרמיירילאחרהזאה,דאיןסבראשתהאבת

כתבהמהרש"א,דלעיל )יא(:דפריךאמתניתין"ואמאילימאלבביתדין

פדייה אחר שהוזה דמה ,ואפילו הכי מטמאה טומאת אוכלין ,הואיל

מתנהוכו'",לאקשיא,דאיכאלמימרדלאומדלאאהדרלהורבישמעון

והיתה לה שעת הכושר קודם הזאה .אמנם ברש"י )הכא( ד"ה הואיל,

פריך,דבאמתלאאיצטריך,אלאמדקאמרוליהמהושיקרבוזהבזהוכו'

הגירסא ,הואיל ויש לה שעת הכושר .אמנם רש"י בחולין )פא (:ד"ה

פריך,דמאיקשיאלהו,דודאייקרבודלבביתדיןמתנה.אבללר'יוחנן

הואיל,גרס"והיתה".

דגמיר דרבנן סברי לב בית דין מתנה ,אלא דבדעת רבי שמעון הוכיח
דסברדאיןלבביתדיןמתנה,קשיאלהוממתניתיןהיכימצידייקוכו'.

דףיבע"א

ז( רש"י ד"ה מודה רבי שמעון ,בתוה"ד ,כגון שעיר של ראש חדש אדר

א( גמ' ,אלא רבנן דפרה .הקשה בחידושי הגרע"א ,למאי דמסקי תוס'

שאבדונמצאבניסןוכו'.כתבהמהרש"א,דנקטמילתאדפסיקאשנמצא

דפרהקדושהבקדושתבדקהבית,ואםכןמדינאדתפדה,אלאדבמתה

בניסן,דהשתאאףאםנאבדגםבשארראשחדשאינוראויליקרבעוד.

אונשחטה,דלאמהניבהפדייהמשוםדבעיהעמדהוהערכה,בעינןללב

מיהו קושטא הוא דגם אם נמצא באדר אינו ראוי להקרב עוד לחובת

בית דין מתנה ,והא בכהאי גוונא נמי יש לומר הטעם דכיון דלית ליה

ציבור ,ולא אתי אלא לאפוקי שאר ראשי חודשים ,שאם מצא אחר כן

תקנתאברעיה.ונשארבצריךעיוןגדול.

באותוחודשהיהראויליקרבלחובתצבורבראשחודששאחריו.

ב( תוס'ד"הוממאידר'יהודההיא ,תימהכיאתיאנמיכר'יהודהמצי

ח( תוס' ד"ה אשם שמתו בעליו ,בתוה"ד ,והלכתא לא גמירי אלא כל

למימרשאניחטאתציבורדליתלהותקנתאברעיה.הקשההמהרש"א,

שבחטאתמתהבאשםקרבעולה.כתבוהתוס'בפסחים )עג(.ד"האשם

האלאאמרר'יהודהדימותואלאגבישעירהפנימידחיישינןלתקלה,

בחדתירוצא,דכיגמירידבאשםרועה,הוילמצוה.

כיוןדאיאפשרלהביאואלאמשנהלשנה,וכמושכתבוהתוס')יא(.ד"ה

ט( בא"ד ,ותימה דבפ"ק דזבחים ובפ"ק דמנחות אמר רב הונא אשם

פר ,אבל שעירי הרגלים וראש חודש לכולי עלמא משהין אותן מרגל

שניתק לרעיה וכו' .בחידושי הרמב"ן כתב ,דאפשר שגם זו מהסוגיות

לרגל ומראש חודש לראש חודש ,ואם כן למה ימותו ,אלא על כרחך

המתחלפות.

דאיתליהלבביתדיןמתנה.ותירץבדוחק,דכיוןדגביחטאתצבורדלא
הוהלהתקנתאאלאמיתה,כגוןשעירהנעשהבחוץ,דאיאפשרלהביאו

דףיבע"ב

אלא משנה לשנה ,איצטרכו לב בית דין מתנה להקריבו ברגל וראש

י( תוס' ד"ה כבנות שוח לאדם ,בתוה"ד ,והשתא מעיקרא סבור דאזלינן

חודש,עשוכןבשעיריראשחודשורגלים,אבלגבימותרתמידיןשיפדו

בתר לקיטה ולבסוף סבור דאזלינן בתר חנטה .הקשה התוס' הרא"ש,

מייימרלבביתדיןמתנה.

דלפיזה,לאהויהוסיפואהאדומיאדהנך,דהאמעיקראנמינהגובהן

ג( גמ',ולרבישמעוןדליתליהלבביתדיןמתנהעליהןמאיעבדיןלהו.

שביעית בשנחנטו בחמישית ונלקטו בשביעית .ותוס' בעבודה זרה )יד(.

ביארהריטב"אבשםרש"י,מאיתקנתאעבידלהושיהוהןעצמםקריבין.

ד"ה בנות שוח כתבו ,דמעיקרא סבור דכדי להתחייב בשביעית ,בעינן

וביאר דבריו ,דלכאורה לאקשיא ,דהא אפשר להו ברעיה,אלאשאלה

דביןהחנטהוביןהלקיטהיהיהבשביעית,ולכךבבנותשוחסלקאדעתין

הגמ' מאי תקנתא עביד להו שיהו הם עצמם קריבין ,דכיון שהופרשו

דאין נוהג שביעית כלל ,ולבסוף אמור דאזלינן בתר חנטה ,אף על פי

להקרבה והם תמימים ,כל מאי דאפשר לתקוני בהו שיהו הן עצמם

שהלקיטה לאחר שביעית .וכן כתב בפירוש הרא"ש למסכת דמאי )פ"א

קריביןאיתלןלמעבד.

מ"א(,ולפיזהאתישפיר.

ד( גמ',שם .כתב בחידושיהרשב"א,דבקטורתאיכאלמימרדרבישמעון

יא( גמ',אמררבאהאיבורכא .הקשה הריטב"א,האמחלוקתםפלוגתא

סברדקדושתדמיםהיא,ואיתליהפדיון.ובחידושיהר"ןלעיל)יא(:כתב

דר' אלעזר ותנא קמא )בעמוד א'( ,ואי רבאכר'אלעזר סבירא ליה ,לא

בדעתרש"י,דהיכאדליתליהתקנתאברעיה,מודהרבישמעוןדלבבית

הוי ליה למימר האי בורכא .וביאר ,דרבא משמע ליה ,דכיון דרב נחמן

דיןמתנהעליהם.

פסיקואמר"איןמקייציןבעולתהעוף",מכללדסברדלכוליעלמאהיא,

ה( רש"י ד"ה מקיצין בהן את המזבח ,בתוה"ד ,ה"נ אלו שלוקחו לצורך

וליכא בה פלוגתא ,דאי לתנא קמא קאמר לה ,הוי ליה למימר הכי

תמידין ולא הוצרכו יקרבו לקיץ המזבח שהרי לשם עולה הופרשו וכו'.

בהדיא ,ומשום הכי אמר הא בורכא .ורב נחמן בר יצחק אמר דלאו

הקשההריטב"א,לפיזה,מאיאמרינןדמודהרבישמעוןבשעיריחטאת

בורכא היא ,וכדפירש רש"י ד"הלנדבת צבור אזלא ,דהוי כרבנןדפליגי

שאין מקייצין בגופן משום גזירה ,הא בלאו הכי פשיטא דאין מקיצין,

עליהדר'אלעזר.וכדביארהרש"ש,דרש"יגרסר'אלעזרולאר'יהושע.

דהרי הופרשו לחטאת ואין מקיצין בהן קייץ שהם עולות .אמנם לדברי

יב( גמ' ,פשעים אלו המרדים .כתב המרומי שדה ,דלא חשיב עוונות,

התוס')בעמודב'(ד"השמתחלה,דהכיגמירידמותרחטאתצבורלעולה.

דהא ילפינן ליה מפשע דחמיר וחטא דקיל ,ודוק לגבי וידוי צריך לפרש

אתישפיר,דבעינןלגזירה.

הקלקלתחילה,ולהכיכתיבבוידוי"והתודהעליואתעונותבניישראל

ו( תוס' ד"ה מקיצין ,בתוה"ד ,ואם תאמר ממתני' היכי מצי דייק וכו'.

ואתכלפשעיהםוגו'".

ה

מסכת שבועות דף יב – דף יג
כז תמוז – כח תמוז התש"ע

יג( רש"י ד"ה בין כשעשאן בשוגג ,האי שוגג דהכא ליכא לפרושי אלא

המקום .והגאון רבי חיים פלאג'י )ברכת מועדיך לחיים ,דרוש טו

בדבר שאין שגגתו חטאת וכו' .אמנם היד המלך )פ"א מתשובה ה"ב(

לתשובה ,דף קמג ,:ובספר צוואה מחיים יב (:ביאר הטעם ,דכיון שהוא

כתב דדעת הרמב"ם )שם( ,דיום הכיפורים מכפר גם על שגגת כרת

מקשה ערפושלאלפייס את חבירו ,נגד מצות התורה,הרי הואכבועט

שחייביןעליהןחטאת,אלאדלאנפטרמחיובהקרבן.

בתורתד'.אבלהברכייוסף)או"חתרוסק"א(והגליוניהש"ס)יומאפה(.

יד( גמ',האיעשההיכידמיאידלאעבדתשובהזבחרשעיםתועבהוכו'.

כתבו ,דאף בכהאי גוונא מהני תשובה על עבירות שבינו לבין המקום.

הקשההמנחתחינוך)שסב,ד(,מהאדמבוארבשולחןערוך)חו"מלד,ב(,

ועייןאותהבאה.

דהעוברעלעשהולאתעשהשאיןבהמלקותלאנפסללעדות,דלאהוי

ג( גמ',שם.כתבהפריחדש )או"חתר"וסק"א(בשםהגאוןרבישמואל

בכלל"אלתשתרשעעד",ואםכןאיךאמרינןהכאדבלאעבידתשובה

גרמיזאן ,שבעבירה שבין אדם לחבירו יש בה גם כן עבירה דבין אדם

על עשה ,הוי זבח רשעים תועבה .עוד הקשה בשם רבי וולף

למקום ,וכל זמן שלא ריצה ופייס את חבירו ,אפילו החלק שבין אדם

מבאסקאוויטץ הא דוקא ברגיל בעבירה נקרא מומר ,ואם כן אפשר

למקוםלאנמחל.

דמייריבלאעבראלאפעםאחת.

ד( גמ',ומפרברית .כתברש"יבאבות )ג,יא(,דהיינומישלאמלעצמו

טו( גמ',עברעלמצותעשהועשהתשובהוכו' .הרמב"ם )פ"אמתשובה

כלל.אבלהרמב"ם)פ"גממילהה"ח(מפרש,דאייריבמושךבערלתו.

ה"ד(כתב,דהיינודוקאאםעבראמצותעשהשאיןבהכרת.אבלבספר

ה( רש"יד"הזההמפרבריתבבשר,שהיאמצוהיחידית.ביארהריטב"א,

תוספתיוםהכיפורים )יומא פה(.כתב,דאףאמצותעשהשישבהכרת,

דהוי מצוה יחידית שנצטוה בה אברהם אבינו ע"ה .וכתב ,דאין צורך

מועלתתשובה.

בפירושרש"י,אלאדרישלהמדכתיבבפרשתמילה"וערלזכראשרלא

טז( גמ',שם.כתבהאורזרוע )ח"א,קי"ב(,דאםעברעלמצותעשהושב

ימול וגו' ,את בריתי הפר" .וכן כתב רש"י בסנהדרין )צט (.ד"ה המפר

בתשובה ,מוחלין לו גוף העוון מיד ,ואין צריך לא צום ולא קרבן

ברית.

להתכפר,ודוקאאםעברעללאתעשהוכריתותומיתותביתדין,צריך

ו( גמ',הכרתתכרתוכו'.כתבהרמב"ןבשערהגמול )פ"ג( ,דאףשהכופר

לסגףאתעצמוולצערעצמותמיד,כדישיתכפרלו.

בעיקר מנוי בין הנך שנכרתין בעולם הזה ובעולם הבא ,מכל מקום יש

יז( תוס'ד"הלאזז,בסוה"ד ,אינהמחילהגמורהאלאשמקיליןלוהדין

כופרבעיקרשמאריכיןלוימיוואוכלחייהעולםהזה.והקשה,במהזכה

אבלבמצותעשהמוחליןלגמרי.כתבהעינישמואל,דנראההטעם,על

לכך,האאיןלכופרבעיקרזכותבעולם,שהריכלמעשיולשםכפרנותו.

פי מה שכתבו המפרשים בטעמא דלא ענשינן על עשה אלא בעידן

ותירץ,שישבדרכיושלבעלהרחמיםלרחםעלמישעשהטובהאפילו

דריתחא ,אבל על לא תעשה אף שבלא בעידן דריתחא ענשינן ,דכל

עשאהלשםעבודהזרה.

עונשי השם יתב"ש מידה כנגד מידה ,ובלא תעשה שעבר בפועל ,גם

ז( רש"י ד"ה ורבנן ,בסוה"ד ,אבל שאר עבירות בלא תשובה נמי מיתה

עונשו בפועל ,ולכך עונשו נמצא בכל עת ,ובעשה שלא עבר אלא בשב

ממרקת אחר יום הכיפורים וכו' .כתב המהרש"א ,דנראה מפירושו,

ואל תעשה ,לא שייך עונש דהעונש יהיה בפועל ,אבל בעידן דריתחא

דלרבנן,בשארעבירותנמי,איןמיתהממרקתבלאיוםהכיפורים.וכתב

השם יתברך מסיר השגחתו ,והעונש יבא ממילא על ידי עת הזעם ,אך

דכן מסתבר ,דאי לאו הכי היו סברות רבי ורבנן הפוכות ,דלרבי ,מיתה

היכא שמתחרט ועשה תשובה ,שוב אי אפשר להסיר ההשגחה מאתו

בלאיוםהכיפוריםאינומכפר]עייןרש"ילקמןד"הכרתדיוה"כ,ודלא

ושובלאשייךעונש.

כתוס' סוף ד"ה בעומד במרדו[ ,ולרבנן דוקא מיתה ולא יום הכיפורים.

יח( בא"ד ,שם .כתב המנחת חינוך )שס"ד ,יד( ,דלא משמע כן ,דהא

והמנחת חינוך )שסד אות כז( כתב ,דהדברים מוכרחים ,דאי לא תימא

במשנה דיומא כולל דתשובה מכפרת על עשה ולא תעשה ,ומשמע

הכי,לאשייךחיובכרתכללדהמיתהמכפרת.ועייןעודאותהבאה.

דשוין.

ח( תוס'ד"הבעומדבמרדו,הקשההר"רשלמהמדריו"שדבפרקבתרא
ביומאאמרינןמיתהויוםהכיפוריםמכפריםעםהתשובהוכו',והאלא

דףיגע"א

אתיאאפילוכרבנןוכו'.כתבהרש"ש,דלפימהשכתברש"יד"הורבנן,

א( גמ',רביאומרעלכלעבירותשבתורהביןעשהתשובהביןלאעשה

דגםלרבנןאיןהמיתהמכפרתאלאעםיוםהכיפורים,אתישפיר,דהתם

תשובהיוםהכיפוריםמכפרוכו'.כתבהתוספתיוםהכיפורים)יומאפה,(:

היינומיתהאויוםהכיפוריםולכךבעיתשובהעלכלאחדבפניעצמו.

דרבינמימודהדאיןיוםהכיפוריםמכפרעלעבירותשביןאדםלחבירו

ט( גמ' ,אמר אביי לא קשיא הא רבי הא ר' יהודה .כתב הריטב"א ,דאף

עדשירצהו.ואףדאמרעלכלהעבירותחוץוכו',איןלמדיןמןהכללות

דסתםספראהיא,תנאיהווואליבאדר'יהודה.עודכתב,דתנאדספרא,

אפילובמקוםשנאמרבהםחוץ.

בתר דכתב חדא סתמא כר' יהודה כסתם ספרא ,סתם אחריתא כרבי,

ב( גמ',שם.כתבהרי"ף)בעיןיעקב(,שאםלאתיקןהאדםעבירותשבינו

וממילאידעינןדלאור'יהודההיא,וכדאיתאבכמהדוכתימתניתיןדלא

לבין חבירו ,אין יום הכיפורים מכפר אפילו על עבירות שבינו לבין

כרבימאירודלאכר'עקיבא,שאיןהכללאלאעלהרוב.

ו

מסכת שבועות דף יג – דף יד
כח תמוז – כט תמוז התש"ע

י( גמ',דאילאתימאהכיכרתדיוםהכיפוריםלרביליתליה .כתב הבית

דאיירילעניןאיסורשהייה.

יצחק )או"ח צו( ,דרבים מקשים ,דמשכחת לה באומר אחטא ויום

טז( בא"ד ,ומיהו קשיא הא דנקט עזרות דה"ל למימר עזרה .התוספות

הכיפורים מכפר ,דאף לדידיה אין יום הכיפורים מכפר ,כדאיתא ביומא

ישנים )יומא סא (.כתבו ,דנקט עזרות ,לפי שהעזרה חלוקה בקדושתה,

)פה .(:והביא בשם החידושי הרי"ם ,דכיון דסבר דיום הכיפורים מכפר,

עזרתכהנים,ועזרתישראל.

הוה ליה כשגגת כרת ואינו חייב כרת .והבית יצחק פקפק בתירוצו,

יז( רש"י ד"ה הושוו כולן בכפרה אחת ,בהא יכפר בתרא השוה כהנים

דלכאורה לא הוי שגגת כרת ,כיון דסוף סוף הזיד בכרת ,אלא דחשב

וכו'.הקשההמהרש"א בשםהמהר"יבןלב,דהאייכפרגופיהאיצטריך

דיכופרלו.

לרבות הלוים .וכתב דאינה קושיא ,דהא ב"ויכפר" דרישא דקרא מצי
לכללינהוכולהודכתיביבקרא,ומשוםהכימיתוראד"ויכפר"דמציעתא

דףיגע"ב

ודסיפאדקרא,דרישלרבותעוד,ודקאמרדהושווכולהוב"ויכפר"בתרא,

יא( גמ' ,משכחת ליה דאכל אומצא וחנקיה ומית .פירש רש"י ד"ה

לאו מיתורא הוא ,אלא מהיקשא דכתיבי בהדדי ב"ויכפר" הוא ,דכל

וחנקתיה ,שלא עבר עליו רגע מן היום לאחר עבירתו .וביאר המהר"ץ

היקשאהכיהואמדכתיביבהדדי,בלאויתוראדקרא.

חיות,דמודהרביבמבעט,דאיןיוםהכיפוריםמכפר],עייןכריתות )ז,[(.

יח( גמ' ,מאי טעמא דרבי שמעון .הקשו התוס' ביומא )סו (.ד"ה אמר,

אלאכיוןדקיימאלןדיוםהכיפוריםכלשעתאושעתאמכפר,אםכן,נהי

מאי קבעי מאי טעמא דרבי שמעון ,הא הוא עצמו נתן טעם לדבריו

דברגע העבירה מקרי מבעט ,מכל מקום רגע אחר האכילה שוב אינו

דכשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר וכו' .וכן הביא המהרש"א

עושהמעשהנגדהתורה,ומכפר,ומשוםהכיהכאדלאנשארבחייםרגע

קושיאזובשםהמהר"יבןלב.ותירצוהתוס',דרבישמעוןנמיאיתליה

אחדאחרהעבירה,איןיוםהכיפוריםמכפר.

דתנאדבירביישמעאל דלקמן )יד (.וכדהוכיחו מיומא)שם(.אבלרש"י

יב( גמ' ,שם .כתבו התוספות ישנים )כריתות ז ,(.דמכאן דקדק הריב"א,

ד"ה ר' שמעון כתב ,דכוונת ר' שמעון להוכיח כדבריו ,והדרא קושיא

דכרתאיןזרעונכרתים ,דהאהכאזרעולאנכרתוואתאיוםהכיפורים

לדוכתאמאימקשינןמאיטעמאדרבישמעון.

ומכפרעלייהו,ואםכןאכתילאמשכחתלהכרתבבניו.אמנםבשםרבו

יט( גמ' ,שיהו שוים במראה ובקומה ובדמים .כתב הריטב"א )יומא סב(.

כתב ,דכיון דבעוד הבשר בין שיניו חרה בו אף ה' ונפרע ממנו קודם

דלאבעינןשויןממשבדקדוק,אלאשיהיודומיןכלמהשאפשר,דבהא

שהותלמצואכפרה,לאנמחלהעוןונכרתיןגםזרעו,דליכאלמימרלהם

סגי לענין בעלי חיים .וכעין זה כתבו התוספות הרא"ש ותוספות ישנים

נמחל,שהריהםלאחטאוכלל.

)שם(.

יג( גמ' ,שם .בשו"ת אחיעזר )ח"ג ,ס( הוכיח מדמחייב הכא כרת אפילו
בעודובגרונוקודםשבאלמעיו,דלחיובדיוםהכיפוריםלאבעינןהנאת

דףידע"א

מעיו .ודלא כמו שכתב בשו"ת החתם סופר )או"ח קכז( .ובשו"ת

א( גמ' ,כולן קרויין ביתו .הקשה הרשב"א ,הא ביתו זו אשתו ,כדתנן

המהרש"ם)ח"א,א(כתב,דאפשרדאיירינןבגוונאשאכליותרמכשיעור,

ביומא )ב (.דאף אשה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו ראשונה.

ובשעהשנכנסהכותבתלמעיונחנקבגרונו.

ותירץ ,דתרי ביתו כתיבי ,חד לביתו ממש דהיינו אשתו ,וחד לרבות

יד( רש"יד"הדתניא חומרבשעירכו'לאגרסינןליה.ובחידושיהרמב"ן

הכהנים שגם הם קרוין ביתו דכתיב "בית אהרן ברכו את ה'" .והיינו,

כתב ,דגרסינן ליה .והכי גרסינן ,תניא חומר בשעיר וכו' ,ותירוצא

דבוידוי הראשון הוא אומר חטאתי אני וביתי ,ובוידוי שני אומר חטאנו

אחרינא הוא ,דאפילו בדעבד מבעוד יום ולא חנקתיה אומצא משכחת

אניובניאהרןעםקדושיך.

לה,כגוןשמתבוביום,שאיןיוםהכיפוריםמכפראלאבסופו.

ב( גמ' ,ת"ל שוב אשר לו הכתוב שנה עליו לעכב .הקשה הריטב"א,

טו( רש"י ד"ה זה מזבח ,בסוה"ד ,אם הקטיר קטורת בטומאה ובשהייה.

דתיפוק ליה מדכתיב "חוקה" בפרשת יום הכפורים והיינו לעיכובא.

כתב הגבורת ארי )יומא ,מילואים לדף סא( ,דצריך לגרוס ברש"י "ולא

ותירץ,דחוקהדהתםעלעיקרהעבודותולאעלהפרטים.והקשה,היאך

שהה",וכמושכתברש"יבחולין )קלא(:ד"המזבחכמשמעו,דאייריבמי

יליףלעילמ"ומאתעדת"למעטכהנים,האאיצטריךלשנותעליולעכב.

שעבדבטומאהבמזבחבלאחיובמקדש,כגוןשנטמאבמקדשועבדבלא

ותירץ,וכןתירץהרמב"ן,דכיוןדכתיבביהלקיחהבהדיא,דכתיב"ומאת

שהייה,דאיןכאןטומאתמקדש.וכןפירש המהרש"א )ביומא ס(:בדעת

עדת בני ישראל יקח" ,שפיר מדריש ביה חוקה לעיכובא ,מה שאין כן

תוס' )שם(ד"הוכפר,דאיאיירילעניןאיסורשהייה,לאהויליהלתלות

בלשון "אשר לו" דלא כתיב לקיחה בהדיא .ובשו"ת בית הלוי )ח"א כה

הדבר במזבח אלא בעזרה .ובשו"ת מלמד להועיל )ח"ג סימן סח( כתב,

אותג(כתב,דאפשרדלאשייךהכאלומרד"חוקה"אתילעכב,דהאעל

דהאי"ובשהייה"צריךלהיותבדיבורהקודם,זההיכל,אםנטמאבהיכל,

כרחךהאדכתיב"אשרלו",איןהכוונהדבשעתהכפרהיהיהשלו,דכיון

"ובשהייה" .אבל הרש"ש גרס ברש"י כנדפס כאן ,וכתב ,דרש"י בחולין

שהוקדש לחטאת דהוי קדשי קדשים ,לכולי עלמא לא הוי ממון בעלים

)שם( לא כתב כן .אמנם רש"י ביומא )סא (.ד"ה ואת המזבח פירש,

כלל,ולכךלאשייךלמילףמ"חוקה",דלאילפינןמינהאלאסדרהעבודה

ז

מסכת שבועות דף יד
כט תמוז התש"ע

ביום הכפרים ,ולא הקדש הקרבנות שיכול להקדישם גם לפני יום

דביאה ראשונה בועל בעילת מצוה ופורש ,שלא יפרוש מיד כשגמר

הכיפורים.ותוכןדבריומבוארברש"ייומא)סב (:ד"העיכובא.והמרומי

ביאתו ,שאם כן נמצאת יציאתו הנאה לו כביאתו ,אלא ממתין עד

שדה תירץ,דכיוןדקראד"מאתעדת"גלידהוימשלציבור,ממילאלא

שימות האבר .אבל הרשב"א )בתורת הבית קסה :ובחידושיו לנדה סה(:

גרע יום הכיפורים משאר קרבנות צבור דבעינן מתרומת הלשכה דוקא,

כתב דדבריו אינם מחוורים ,דהא התירו לו לגמור ביאתו ,ולא תהא

ואיןיחידיכוללנדב.אבלקרבןאהרן.סלקאדעתיןדדומהלשארחטאת

הנאהלובפרישתויותרמביאתוהגמורה.וכןכתבהרמב"ן )הלכותנדה

יחיד,דאחריכוללהביאמדעתו.

סוףפ"ג(.

ג( תוס' ד"ה דלא מחסרי ,בתוה"ד ,אלא אפילו למ"ד שמצווין לשקול

ט( מתני',שם .כתבבשו"תנודעביהודה )מהדו"תיור"דסימןפה(,דהא

והשעירבאמתרומתהלשכהמ"מאםחסרווכו'.הריטב"אהוסיף,שאין

דקתני חייב ולא חייבין ,משום דאמרה לו נטמאתי ולא אמרה לו

ממשכניןאותןכמושממשכניןלישראלעלמחציתהשקל,אפילואיןלו

שיפרוש ,ואנוסה היא על הפרישה .אבל היכא דאמרה לו בפירוש

מהיאכל.

נטמאתיופרושממני,הרירצונהנמיבפרישהוחייבתבקרבן.
ֹ

ד( גמ' ,כדתנא דבי רבי ישמעאל כך היא מידת הדין נוהגת מוטב יבוא

י( גמ',אילימאדלאידעאישרץטמאאיצפרדעטמאוכו'.פירשרש"י

זכאי ויכפר על החייב וכו' .הקשה הר"י מיגש דאם כן גבי שעיר

ד"הנעלמו ,דסבורדשרץאינומטמא.בחידושיהרמב"ןוהרשב"א פירשו

המשתלח נמי ניבעי תרי וידויי ,חד לכפר לו שאר עבירות וחד לכהנים

דבריו ,דלא איירי במסתפק אי שרץ טמא או צפרדע ,אלא היה סבור

וישראל ,וליכא למימר דר' יהודה סבר דוידוי ראשון דפר מכפר לכהן

דצפרדעטמאולאשרץ.ואפילוהכיאמרינןדהויידיעה,משום"דזילקרי

גדול אפילו בשאר עבירות ,דהא קתני במתניתין בהדיא ,אחד כהנים

ביה רב" הוא ,דהיינו דכיון שאינו צריך להוראת חכם ,כידיעה דמיא.

ואחד כהן משיח ואחד ישראל כולן מתכפרין בשעיר המשתלח .ותירץ,

והקשו,אםכן,אפילותינוקשנשבהלביןהגוייםיהאחייבאליבאדרבי,

דכיון דנתכפר בוידוי ראשון במקצת ,הוה עליה שם זכאי במקצת ,וסגי

דהא"זילקריביהרב"הוא.ותירצו,דתינוקשנשבהדלאידעדאיכאשם

להיות ראוי הוא לכפר על הכהנים ועל ישראל דמקצת זכאי מכפר על

טומאה בתורה ,לא אזיל לבי רב ,שהרי הוא סבור שלא הוזכר מעולם

החייבקרינאבי'ולאבעינאעדדהויזכאיבכולהומילי.

טומאה בתורה ,אבל היודע דאיכא שם טומאה בעולם ,אף דסבור

ה( גמ' ,שם .בסידור השל"ה ,והמטה אפרים )תרה סעיף ו( ילפי מינה,

שהצפרדעמטמאולאהצב,מיקריידיעה,דאזיללבירבוגמרלה.אבל

דהמסבבכפרותלאחרים,ראוישיקדיםלעשותכפרותלעצמו,ואחרכך

הריטב"א כתב ,דכוונת רש"י ,דהוא מסתפק אי צב מטמא או צפרדע

לאחרים.

מטמא,וכתוס'ד"הזילקרי,ולפיזהפירשדלאשייךלומרעליה"זילקרי
ביה רב" ,דשייך בגוונא שיודע שיש טומאה בעולם ,ושהזהירה עליה

פרקידיעותהטומאה

תורה ,דכשיסתפק אם הצב מטמא או הצפרדע ילך וישאל על ספיקו,


ו( מתני' ,ולאידעומשאכלידע .כתב הרש"ש,דלכאורהשפתיתרהוא,

אבלמישאינויודעשישטומאהבעולם,היאךילךלבירבללמוד.

דהאכבראמרונעלמה,נעלםנעלמווכו',ואכלאתהקדש.וכתב,דאתי

יא( גמ' ,שם .הבעל המאור )א :מדפי הרי"ף( מפרש ,דלא הוי ידיעה,

לאפוקי דאם אכל כזית בהעלם ואחר כך נודע לו ,ולא הניח אכילתו,

משום דהדברים פשוטים כל כך ,ואפילו לרבי דאמר ד"ידיעת בית רבו

דאינו מביא קרבן ,משום דאינו שב מידיעתו ,דאמרינן הוכיח סופו על

שמהידיעה",הווימחוסרידיעתביתרבו,ורבינוחננאלפירש,וכדפירשו

תחילתו.

דבריו הרמב"ן והריטב"א ,דבעיין לאו לענין ידיעה בתחלה ,דהא ודאי

ז( מתני',הריזהבעולהויורד.כתבהרמב"ןבפירושהתורה)ויקראה,ז(,

משום"דזילקריביהרב"לאחשבינןליהידיעה,ואפילוידיעתביתרבו.

דיתכן ,דהא דהקילה התורה בטומאת מקדש וקדשיו לחייב רק בעולה

אלא בעיין לענין העלמה ,שידע שנטמא ושנגע בצב הזה ויודע שהוא

ויורד ולא בחטאת קבועה ,משום דהווי כטועה בדבר מצוה ,כי הכהן

מטמא ,ונעלם ממנו אחר כך אם הצב שנגע בו מטמא ,ובספק זה נכנס

האוכל קדשים והבא למקדש להשתחוות או להקריב קרבן ,עוסק הוא

למקדש.והיינודמהדרינן,דאםכןפשיטאשהואפטורמקרבן,דהוישוגג

במצוה ודעתו לשמים .ובפירוש הטור על התורה )שם( כתב בשם יש

קרובלמזיד,כיוןשידעבשעתכניסהשנגעבאותוצב,ויודעשישטומאה

מפרשים,דהטעםמשוםשאינונהנהבחטאוכאוכלחלבודםואוכלביום

בתורה ,והיה לו לשאול על ספיקו .וכעין זה כתבו התוס' בכריתות )יז(.

הכיפורים וכדומה .והחינוך )קכג( כתב ,דהתורה הקילה ,לפי שענין

ד"הספק,גבינסתפקאםהויחלבואכלו,דאינומביאאשםתלוי.אמנם

הטהרהקשהמאודעלהאדםלשומרו.

השיטה מקובצת )כתובות כב (.כתב בשם תלמידי רבינו יונה ,דמביא
אשם תלוי ,ואם כן כשנודע לו אחר כך דחטא מביא חטאת ,כמו בכל

דףידע"ב

אשםתלוידהואלהגןעדשיוודעלוויביאחטאת.וכןכתבבשו"תחתם

ח( מתני' ,היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מייד חייב

סופר)חו"מכט(.

וכו' .כתב הראב"ד )בעלי הנפש ,סוף שער הפרישה( ,דהא דקיימא לן

יב( רש"יד"הזילקריביהרבהוא,בתוה"ד ,וכשאכלאתהקודשנעלמה

ח

מסכת שבועות דף יד – דף טו
כט תמוז – א אב התש"ע

ממנונגיעהראשונהוכו'.החזוןאיש )הוריותטו,י(דייק,דמדכתברש"י

כו'ליבעינמימלךונביאכו'.תמה המהרש"א,אימאדקושטאהואדבעי

נעלמהממנונגיעההראשונה,ולאפירשדנעלםממנודשרץטמא,מוכח,

בהעמדת סנהדרין נמי מלך ונביא כו' ,והא דלא חשיב התם אלא דבעי

דאיןחייביןבטומאתמקדשעלהעלםהלכה.

שבעיםואחד,משוםדלאחשיבאלאמילידסנהדרין,כמושכתבו התוס'

יג( ]בא"ד ,שם .לפי מה שכתבנו באות יא בשם הרמב"ן והרשב"א,

ד"השאיןמוסיפיןעלהעירגבימוציאיןלמלחמתהרשות.ותירץ,דודאי

דשיטתרש"ידסבורדשרץאינומטמאכלל,מבוארברש"יהכאדאפילו

גבי אין מוסיפין על העיר כו' וגבי מוציאין למלחמת כו' ניחא ,דעיקר

הכיבשעהשאכלאתהקודשבעינןשיעלםממנונגיעתהשרץ,אףעלפי

מלתייהו ליתא התם ,אלא משום מילי דסנהדרין דבעינן בהו שבעים

דסבור שאינו טמא .וכעין זה מבואר ברש"י לקמן )יט (.ד"ה ונכנס

ואחד.אבלהעמדתסנהדריןעיקרמלתיההתם,והויליהלמתניכלמה

)הראשון( ,גבי נכנס לא' מב' שבילין ונכנס למקדש ,דאפילו הכי בעינן

דבעיבהעמדתן .והתורתחייםתירץ,דליכאלמימרהכי,משום,דכלימי

דיעלם ממנו הילוכו בשביל זה ,אף דאפילו אם היה זוכר שנכנס היה

בית שני היו נוהגין סנהדרין אף דכבר פסקה הנבואה בתחילת הבית

מותר לו ליכנס ,כמו שכתבו התוס' )שם( ד"ה הלך ,דאיירי ברשות

כשמתוחגיזכריהומלאכי,ומלךנמילאהוהבתחילתביתשניאףדהוו

הרבים),ש.א.[(.

סנהדרין.ועייןבחידושיהחתםסופר.

יד( תוס'ד"הזילקריביהרבהוא,בתוה"ד ,וא"תתיפוקליהדידעבבית

ד( בא"ד,ועודאע"גדאהרןהיהבבניןמשכןוכינשאלובאוריםותומים

רבו כשלמד וכו' .,כתב הריטב"א ,דלשיטת רש"י להלן ד"ה או דלמא,

לעשות משכן וכו' .הריטב"א תירץ ,דכיון שנאמר למשה ככל אשר אני

דידיעת בית רבו היינו דוקא שידע ידיעת בית רבו בשעה שנטמא ,או

מראהאותך,הויכאוריםותומים,שכןהראהלובהר.ועודתירץ,דבימי

אחרשנטמאנודעלוקודםשנכנסלמקדש,אתישפירדהכאליכאידיעת

המילואיםשימשמשהבבגדיהכהןגדול]וצריךעיוןמעבודהזרה)לד(.

בית רבו .אבל התוס' הרא"ש )לעיל ה .וכן מתבאר בדבריו הכא( כתב

דקתנידשימשבחלוקלבן[.והתוס'הרא"ש תירץ,דאוריםותומיםנדרש

בדעתרש"י,דאינוצריךשידעידיעתביתרבובשעהשנטמא,אלאצריך

מייתוראדקרא,ד"וכןתעשו".

שידעשנגעבשרץ.ולפיזהקשהקושייתהתוס'.

ה( בא"ד ,שם.מבוארבתוס'דצריךלשאולבאוריםותומים.אבלהסדרי

טו( גמ',בןבבלשעלהלארץישראלונעלםממנומקוםמקדשוכו'.כתב

טהרות )כלים א( כתב ,דאין צריך לשאול באורים ותומים,אלאשהכהן

בחידושי הרמב"ן ,דמדקא מיבעיא לן גבי מקדש ולא גבי קודש ,וכגון

הגדול ילבשם .וכתב ,דלכך כיוון רש"י ד"ה וכן תעשו ,ואחיו כהן גדול

שלאידעשהואבשרקודש,לכאורהמשמעדחייב,אףהיכאדלאהיה

ואוריםותומים,דאףבימיהמילואיםכתברש"יבתענית )יא(:ד"הבמה,

לוהיכרבשוםקודשבעולם.וייתכןדהיינומשוםשאיןבשרקודשידוע

דאהרוןהיהלבושבבגדיכהונה.

מחמת עצמו כדי שיהיה בזה חסרון ידיעה ,מה שאין כן מקדש .אמנם

ו( רש"י ד"ה שתי תודות ,מנחמיה בן חכליה גמרינן .וכן כתב הריטב"א,

אפשרדחדמינייהונקט,כיוןדרביירמיהעצמוהיהבןבבלשעלהלארץ

דלית לן ראיה ממשה ,דמנלן דהוו התם .והמהרש"א כתב ,דאצל משה

ישראל.

לאהיהלמשכןשוםקביעותמקום,ולאהיהצריךלקדשהמקוםבהיקף

טז( תוס'ד"האודלמא,בסוה"ד,ה"מלשנוייכגוןשלאידעבשעתנגיעה

ב'תודותובשיירימנחה,אלאשהמשכןנתקדשבמשיחה.והמקדשדוד

שנגע בשרץ .ביאר המהרש"א ,דהך מילתא על כרחך פשיטא ליה

)סימןא,סק"ב(כתבעלפיהריטב"אוהר"ימיגאש,דהאדבעינןבעזרה

דהעלמההיא,ולאמיבעיאליה,וגרעמ"לאידעמקוםמקדש",דאילאו

וירושלים דבר הנאכל בהם ונפסל כשיצאו מהם ,מדין חינוך הוא ,דעל

הכיהוהליהלמבעיבפשיטותטפי,כגוןדלאידעבשעתנגיעה.

ידיאכילתםהואמודיעדעדכאןתחוםאכילתקדשזה,וכמושהמזבח
מתחנך על ידי הקרבה כן העזרה וירושלים מתחנכין על ידי אכילת

דףטוע"א

קדשיםהנאכליםבה,ולכךבימימשהשהיהמשיחהבמקוםחינוך,אין

א( רש"י ד"ה וכן תעשו ,בתוה"ד] ,וכימי[ )ובימי( משה דהוא מלך .וכן

צריך לחינוך שעל ידי אכילת הקדשים ,והווי ככלי שרת שבימי משה

איתאבירושלמיסנהדרין)פ"אה"ג(.וכןכתבהרמב"םבפירושהמשניות,

משיחתןמקדשתןולאעבודתן.

)ובפ"ומביתהבחירההי"א(.

ז( רש"י ד"ה תלאן בשירות ,מדכפל קרא בלישניה וכו' .אבל הרמב"ם

ב( בסוה"ד,ושבעיםזקנים.וכןמבוארבפירושהמשניותלהרמב"ם.אמנם

)פ"אמכליהמקדשהי"ב(כתב,דילפינןמדכתיבישרתובםבקודש.

הרשב"א הביא בשם הר"י מיגאש ,דאף דבהקמת המשכן עדיין לא היו

ח( גמ' ,תנא שתי תודות שאמרו בלחמן ולא בבשרן .פירש רש"י ד"ה

שבעים זקנים ,משה היה במקום שבעים ואחד .וכן כתב בחידושי הר"ן

בלחמן ,דלקחו ב' לחמים מהתודה .אבל הרמב"ם )פ"ו מבית הבחירה

בשמו .וכן מבואר ברש"י סנהדרין )טז (:ד"ה כן תעשו .ותוס' )שם( ד"ה

הי"ב( פירש ,דעושין בית דין שתי תודות ולוקחים בית דין החמץ של

את תבנית כתבו בשם רש"י הכא ,דיליף ממשה דהוי במקום שבעים

שניהם.וכדפירשהמאירי ,דלוקחיםלחםאחדמכלתודה].ולכאורהיש

ואחד.ועייןמהשכתבנובמסכתסנהדריןדףיגאותיט.

לומר דמקור דברי הרמב"ם" ,מדנקטו שתי תודות בלחמן ולא בבשרן",

ג( תוס'ד"הוכןתעשו,פירשבקונטרסוכו'ותימהכו'בהעמדתסנהדרין

ולא אמרו" ,לחמים ולא בשר" ומשמעות שתי תודות כפשוטו ,אלא

ט
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שלקחו את הלחם של אותן שתי התודות .ומקור דברי רש"י מלישנא

שאינהשלחמץ.

דקרא "ואעמידה שתי תודות גדולות" ,ומפרשינן דגדולות היינו לחמי

טו( גמ',איןבניןביתהמקדשבלילה.הקשההקהלותיעקב)סימןי'(,כיון

חמץ,דהיינוב'לחמיםולאתודות).א.ג.[(.

דאיןבניןביתהמקדשבלילה,אמאיכתבהרמב"ם )פ"אמביתהבחירה

ט( גמ' ,אלא גדולה שבתודה ומאי ניהו חמץ .וכתב הריטב"א ,דלפי זה,

הי"ב( ,דאנשים ונשים חייבין לבנותה ולסעד בעצמן ובממונם ,הא הוי

טעמאדלאכתיב"חמץ",משוםדלאבעיקראלאדכוריבפירוש"חמץ",

מצות עשה שהזמן גרמא .ותירץ ,דאף דאת עצם הבניה אי אפשר

כיוןשהכתובגינהושאמר"כלשאורלאתקטירו".

לעשות בלילה ,מכל מקום ההכנות לבנין כאריגת היריעות ועשיית

י( תוס'ד"הללמדך,בסוה"ד ,מ"מלאהיהלולהתפארבכךכיוןשמצוה

האדניםוכיוצאבזה,ודאיכשרלמיעבדאףבלילה.

בזהכמובזהוכו'.כתבהריטב"א,דכוונתםכמושכתבבחידושיהרמב"ן,

טז( גמ' ,ת"ר שיר של תודה וכו' .כתב המנחת חינוך )שצד ,י( ,דכל

דשאני התם דהוי במקום צוואה ,דאתי קרא למימר לעשות מצוה מן

ישראלשוררו,ולארקהלויים.

המובחר,אבלאיןהכתובמשתבחומתפארבקרבןשלפטםיותרמשאר

יז( רש"י ד"ה תנו רבנן שיר של תודה ,בסוה"ד ,ומהו שיר של תודה,

שוורים .אמנם הרשב"א כתב את תירוץ הרמב"ן ואת תירוץ התוס' ,

מזמור לתודה .הרמב"ם )פ"ו מבית הבחירה הי"ב( ,לא כתב מזמור

היינומשוםדהביןדהווב'תירוצים.

לתודה ,וכתב המשנה למלך ,דהרמב"ם מפרש שיר של תודה ,היינו

יא( תוס' ד"ה אין עזרה מתקדשת אל בשיירי מנחה ,תימה למאן דאמר

ארוממךה'כידיליתני.

וכו'.הקשההמהרש"א,אימאדסביראליהכמאןדאמרלקמןבאחדמכל

יח( גמ' ,אסור להתרפאות בדברי תורה .כתב השלטי גבורים )ברכות ג.

אלו תנן .ותירץ המצפה איתן ,דהא ר' יהודה הוא דאמר דאין מנחה

מדפיהרי"ף(בשםהריא"ז,דאםישלוקדחתמותרללחושולהתרפאות

בבמה ,ואיהו גופיה סבירא ליה דקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא,

בדבריתורה,הואילואיןבומכה.ובזהיישבקושייתתוס'ד"האסור.

ואם כן על כרחך דסבירא ליה דבכל אלו תנן ועזרא לזכר בעלמא הוא

יט( גמ' ,שם .כתב המאירי )שבת סז ,(.דאפשר דהיינו בגוונא שעיקר

דעבד.

רפואתועלידיהתורה,אבלאםמלבדזהעושהעודדברלריפויהמחלה

יב( בא"ד ,וכ"ת דקדשה במנחת העומר וכו' .הריטב"א כתב ,דאין לומר

שרי .ובזה יישב קושיית תוס' ד"ה אסור] .ועיין במאירי )הכא( שנראה

כן,דהאלחמיםבעינאוליכא.

דסוברדאףבסכנהאסור[.
כ( גמ' ,שם .הקשה התורת חיים ,מהא דאיתא בעירובין )נד ,(.החש

דףטוע"ב

בראשו יעסוק בתורה .ותירץ ,דשאני הכא שאומר את הפסוקים דרך

יג( רש"יד"הוכיתימא,בסוה"ד,כדכתיבסיפאדקראכלשאורוכלדבש

לחש ,אבל התם איירי שעוסק בתורה לשם שמים ומתכוין שיועיל לו

וכו'.כתב בשו"תאגרותמשה)או"חד,קיט,ב(,דאףדאמרינןבביצה )ז(.

זכותלימודהתורה.עודתירץ,דהתםנמילהגןאיירי,וחשבראשוהיינו

דאיןלמדיןחמץמשאור,שאניהכאדתחילתהקרא"חמץ"ועלהנאמר

שהוא חושש שמא יבוא לידי כאב ראשו .והמהרש"א )חידושי אגדות,

"כיכלשאורלאתקטירו",אלמאדיןאחדלהםלהקטרה.

שבת סז(.תירץ,דהתםאייריבלומדמשוםרפואתהנפשוממילאיתרפא

יד( גמ' ,אין בנין בית המקדש דוחה שבת .הקשה בשו"ת חתם סופר

גוףהחולהברפואתהנפש,ולאאסרואלאבלימודלרפואתהגוףבלבד.

)או"חקנ(עלמהשכתבותוס'בשבת )צה (.ד"הוהרודה,דביוםטובאינו

והפתח עינים תירץ ,לפי מה שכתבנו באות יז בשם הריא"ז ,דדוקא

חייב משום בונה ,כיון דחיובא דמגבן הוי משום בונה ,ומתוך שהותר

בדאיכאמכהאסור.

בונה בגוונא דמגבן ,הותר כל בונה .דלדבריהם אמאי אין בנין בית

כא( גמ',להגןשאני.החינוך)תקיב(ביאר,דלאאסרהתורהשיאמראדם

המקדשביוםטוב.וכתב,דמוכחמינה,דבניןלצורךמצוהלאהויאפילו

דבריתורהלעוררנפשוטובהכדישיגןעליואותוהזכותלשומרו.אבל

צורךקצת,היכאדלאהויצורךהיום,ולכךלאהותרבניןביתהמקדש

בשו"תהרשב"א )ח"ה,קיט(כתב,דמותרלישאקמיעיןשישבהןפסוקין,

משוםמתוך,דבעינןצורךקצת.אמנםכתבלדחות,דבמעשההבניןחוץ

ודוקאלהגןשלאיחלה,אבללאלהתרפאות,והוכיחכןמסוגיין.

ממלאכת"בונה"איכאנמימלאכתממרח,דבונהבסידוטיט,דליתביה

כב( רש"יד"הכיהדדינינהו ,שתיהןמקדשותיחדאושתיהןיאכלואו

היתרדלצורך.ובשו"תאמריאש)סימןמא(ובשו"תאבנינזר)או"חתיב(

שתיהןישרפו.ביארהריטב"א,דאיאמרתקדושתןוהליכתןבאיןכאחת

כתבו,דבגמרהבניןאיכאמשום"מכהבפטיש".ובשו"תבאריצחק)או"ח

יהיושתיהןנאכלות,ואילאאמרתשהןבאיןכאחתשתיהןנשרפות.

יג ,ג( כתב ,דאין לומר דרק מדרבנן אסור,דכיון דמן התורה בעי קידוש

כג( רש"יד"הואפילולמאןדאמר,בתוה"ד ,אוסנהדריןאושתיתודות.

בחמץ ,איך יכולים חז"ל לעקור דבר מן התורה ולחייב את הנכנס שם

החזון איש )חו"מ ליקוטים סימןכד( כתב ,דנראה ,דודאי לא סגי באחד

בטומאהקרבןולמלקות.אלאדכתב,דלתירוץב'בתוס' )בעמודא'(ד"ה

מכל הנך בלא לחם ,דאי לאו הכי ,כל אדם יוכל להוסיף על ידי לחם.

איןעזרה,דהיכאדלאאפשרלאצריך,ישלומרדכיוןדרבנןאסרולבנות

וכתב ,דרש"י הכא כתב לא כן .ואולי הוי טעות סופר ,וצריך לומר או

ביוםטוב,אםכןהוילאאפשר,וסגיבקידוששמתקדשתבשיירימנחה

סנהדריןושתיהלחם.
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דףטזע"א

רק בדבר הנאכל בה ונפסל כשיוצא ממנה כדאמרינן לעיל )טו ,(.ובבתי

א( גמ',עלפינביאנאכלתועלפינביאנשרפת.הקשההרש"ש,האאין

ערי חומה אסור לאכול תודה .וביאר הגר"מ זמבא )בשו"ת זרע אברהם

נביארשאילחדשדבר,והאומרשנאמרלומןהשמיםדיןקבועלדורות,

א( ,דשיטת רש"י כמו שכתב הקרית ספר )פ"א מבית הבחירה( ,דערי

הווי נביא שקר ,כמו שכתב הרמב"ם )פ"ט מיסודי התורה הל"ד( .ותירץ

חומהמקודשיןלאכילתקדשיםקלים,אלאשנפסלביוצאבדרכואליהם,

עלפימהשכתבהרמב"ם )פ"ומביתהבחירההי"ב(,דאוכליןשםלחם

)ונפקאמינהאםיוסיפועלירושליםעדלעירחומה,באופןשלאייפסל

תודהאחתמשתיהתודותוהשנייהנשרפתועלפיהנביאשורפיןאתזו

ביוצא( ואם כן אף היכא שנפסל ביוצא בינתיים ,מכל מקום הוי דבר

ואוכלין את זו ,דמבואר דעיקר הדין שהאחת נאכלת איכא ילפותא או

הנאכל בה ונפסל ביוצא ממנה .ובשו"ת אגרות משה )יור"ד ד' סימן כב

הלכהלמשהמסיני,ולאחידשהנביארקאיזומהןנאכלתואיזהנשרפת.

אות ד( כתב ,דכוונת רש"י הכא ,דלא נתפרש לו איזהקדושה יש בערי

ב( גמ',בכלאלותנןוכו',ועזראזכרבעלמאהואדעבד.הקשה האילת

חומה ,ולא על האופן שבו הן מתקדשות .אלא דהקשה ,מהא דמפורש

השחר ,דלפי זה הא דנשרפה אחד אינו בדין ,דמצד הדין כולן מותרות,

בכלים )פ"א משנה ז( ,שמשלחין משם את המצורעים כמו מירושלים.

דהאכברקדשהירושלים,ולפימהשכתבותוס' )טו(:ד"האמטולהכי,

וכמושכתברש"יגופיהלהלןברש"יד"הכלהמצוותהאלו.

החלה לא יצאה לחוץ ,ואם כן מנלן לדורות דנשרפת .וכתב ,דצריך

ח( רש"י ד"ה כל המצוות האלו ,בסוה"ד ,ושאין עושין מגרשיהן שדה.

לומר,דלזכרבעלמאהיהעםכלהדיניםכמובמוסיפיןעלהעזרה

הקשו המשנה למלך )פי"ג משמיטה ויובל ה"ה( והטורי אבן )מגילה י,(:

ג( תוס'ד"התניבאחתמכלאלו ,תימהדמהדחקולהגיהוכו'.הרש"ש

מנלןדהאידינאלאנהיגאלאבעריחומה,והמשנהלמלךהוכיחמבבא

כתב,דאינומגיהאלאמפרש,ותניהיינו"פירש".

בתרא )כד (:דנוהג בכל ערי ישראל .וכן כתב הרמב"ם )שם( .ורש"י

ד( גמ' ,אע"ג דלא הוו אורים ותומים .כתב הריטב"א ,דהוא הדין דלא

במגילה )י (:ד"ה כל מצות לא כתב אלא מצות בתי ערי חומה ושילוח

היהלהםמלךישראל,אלאנקטאוריםותומיםשלאהיוכללבביתשני,

מרגלים ,ולא הזכיר דין מגרשים .אלא דכתב ,דנפקא מינה נמי לקריאת

שהםמחמשהדבריםשחסרושם,כדאיתאביומא)כא.(:והקשה,דאכתי

המגילה ,דקורין בחמשה עשר .ותמה הטורי אבן ,דמהיכי תיתי שתלוי

מנלןדסגיבאחת,דהאבביתשנינהידלאהוואוריםותומיםולאמלך,

דין קריאת ט"ו בקדושה דלעתיד לבוא ,הא תליא בהיתה מוקפת חומה

האאידךכולהוהווהתם.ותירץ,דכיוןדאפיקתיהל"וכןתעשו"מכולהו,

מימותיהושע.

הואהדיןאפילובאחת.
ה( רש"י ד"ה אלא בעולי גולה ,בתוה"ד ,אבל לא מעשר שני וחברים

דףטזע"ב

אוכליםשםמעשרשני.הקשההחשקשלמה,איךיעלהעלהדעתדעמי

ט( תוס' ד"ה מה"מ ,בסוה"ד ,דה"א איסורא בעלמא הוא דאיכא .הדגול

הארץ יהיו מחמירים בקדושת מעשר שני יותר מהחברים .וכתב,

מרבבה )סימן תמב סק"י( ,הוכיח מדבריהם ,דליכא איסור חצי שיעור

דבמגילת תענית הגירסא ,התחתונה שהיתה קדושתה חמורה חברים

אלא במידי דאכילה ,דהא כתבו דסלקא דעתין דהא דבעינן שיעור

ועמיהארץנכנסיםלשםואוכליםשםקדשיםקלים,וכלשכןמעשרשני.

שהייה היינו לאיסורא ,ומוכח ,דבפחות מהשיעור ליכא איסורא .ודלא

וכתב ,דכן צריך לומר נמי הכא .וכן בשו"ת בנין ציון )החדשות ס ,י(

כפריחדש)או"חתמבסעיףז(.וכתב,דדוחקלומרדקושייתהש"סלריש

מביאתשובתרש"י)סימןלד(דגרסינןהכי.

לקיש .והמלאכת בצלאל כתב ,דיש לדחות לפי מה שכתב בשו"ת חכם

ו( תוס'ד"האלאבבניגולה ,אע"פשהיההדברבאלידיתקלההכניסוה

צבי )סימן פו( ,דדוקא בעושה מעשה דמחשיב לחצי השיעור ,אסור

וכו'.כתבהמהרש"א,דמהשהכניסוהודאילאקשיאלהו,דלהאקאמר

מהתורה ,ולא במשהו חמץ ,שהוא בשב ואל תעשה ,דלפי זה הכי נמי

הא אמרת ולא קדשום ,אלא למה הכניסוה מפני שנשרפה וכו' ,אלא

בחצישיעורבזמן,כיוןדמהשאינויוצאמהמקדשהואבשבואלתעשה,

דמשמעלהודאףדבאמתלאקדשוהד"בכלאלו"תנן,מכלמקוםמשמע

איןבואיסורחצישיעור.עודכתב,דכלזהאינואלאלסלקאדעתין,דכל

מהא דקתני "לא נתקדשה בכלאלו אלא בעולי גולה שלא במלך וכו'",

איסורשהייההואמהאדגמירישהייהבכשיעור,ונימאאיסוראדעלמא,

שעשו בו כל מה שיכלו לקדש ,דהיינו בנביא ,ע"א ,ב' תודות ובשיר.

אבללמסקנאאפשרדאףחצישיעוראסור .ועייןעודמהשכתבנולהלן

ואהאקשיאלהו,כיוןדבאמתלאקדשוהמפנישלאהיוכלאלו,אםכן

אות טז בשם הרמב"ן והריטב"א ,ומבואר מדבריהם דכל האיסור הוא

לאהיהלהםלעשותשארדבריםשמקדשיןכיוןשהיהמביאעמיהארץ

ברגעהאחרון.

לידיתקלה,שיסברוויאמרושהיאמקודשתבכך,ואהאכתבושעשוכן

י( תוס'ד"התנהוענין,בתוה"ד ,ולאכמושפירשבקונטרסדולאיטמאו

כדישימסרווכו'.

משמעשנטמאבחוץוכו'.כתבהריטב"א,דאפשר,דאףרש"ילאנתכוון

ז( רש"יד"הוקדשום,לאפירשליבמהמקודשיםעריארץישראל.אמנם

דלא יטמאו בטומאת חוץ משמע ,אלא לפום פשטיה ,ומקמי דאייתר לן

רש"י)ערכיןלב (:ד"הוקדשום כתב,דגםשארעיירותקדשועלידישתי

קרא לכרת ,אבל למסקנא מודה דמשמע בה אפילו בטומאת פנים ,דאי

תודותוביתדיןושיר.והטוריאבן)מגילהי(.תמהעליודהאאיןמקדשין

לאוהכי,לרש"יאזהרהמנין.

יא

מסכת שבועות דף טז
ב אב התש"ע

יא( תוס' ד"ה קדושתו קדושת עולם ,בתוה"ד ,ויש לפרש קדושת עולם

להשתחוות לך ארצה ,דסתם השתחואה היינו ארצה ,אבל במה

שהאריכו בקדושה יותר .כתב הריטב"א ,דאינו נכון ,דלישנא דקדושת

שמפורש ארצה ליכא למשמע מיניה ,דאפשר דגם בלי פישוט ידים

עולםלאמשמעהכי.

ורגליםאיקריהשתחואהומעשהדלוטכךהיהשהשתחוהבפישוטידים

יב( בסוה"ד ,א"נ לפי שאין ראוי לחזור וכו' ,כעין זה כתב בחידושי

ורגלים .וכך תירץ המנחת חינוך )כח אות ב( .ורש"י בהוריות )שם( ד"ה

הרמב"ן )עמוד א'( ,דקרי לה קדושת עולם ,דמאחר שנתקדשה ושרתה

השתחואה ,הביא קרא ד"וישתחו אפים ארצה" .והתוס' הרא"ש )שם(

שםשכינה,לאהשרההקדושברוךהואשכינתובמקוםאחרבתחתונים

תמהעליו,דאיאפשרללמודמהתם,וכדלעיל.ועייןעודשם.

אףעלפישחרב,מהשאיןכןבמשכןושארהמקומות,וכתב,דכןהכתוב

טו( תוס' ד"ה קידה על אפים ,תימה השתחואה נמי אשכחן על אפים

אומר"זאתמנוחתיעדיעד".

דכתיבויוצאיוסףאותםמעםברכיווישתחולאפיוארצה.כתבהרש"ש,

יג( תוס'ד"האואידיואידי,בתוה"ד,וקשהדא"כר'אלעזראמוראחולק

דלכאורה לא קשה מידי ,דאפיו היינו אפיו של יעקב .וכן מה שהקשו

עלרביאלעזרתנאוכו'.כתבהכסףמשנה )פ"במממריםה"א(,שקבלו

מאפיםארץישתחוולך,קאיעלהמלאך.

עליהםמזמןחתימתהמשניות,לאלחלוקעלהתנאים,ודוקאהיכידמצי

טז( גמ' ,בעי רבא צריך שהייה למלקות וכו' .הקשו החידושי הרמב"ן

לאשכוחי חד תנא כוותיה מצי פליג .ובקונטרס דברי סופרים )סימן ב'

והריטב"א )יז ,(.למאן דאמר התראת ספק לא שמה התראה ,היכי לקי,

אותו(הקשה,דקבלהזומהטבעה.וביארבאופןאחר,דחתימתהמשנה

הא הוי התראת ספק כדאמרינן לקמן )כא (.לגבי הנשבע שיאכל,

היה בקיבוץ כל חכמי ישראל או רובן ,אשר להם הכח של בית דין

וכדפירשרש"י)שם(ד"ההתראתספק,דאיןהמתרהיכוללכויןשיעבור

הגדול ,כמו שכתב הרמב"ם בהקדמתו ליד החזקה ,ואסור לשום אדם

היוםבתוךכדידיבורשלהתראה.ותירצו,דבעייןלמאןדאמרהתראת

לחלוקעליהםבלתיאםישלהחולקיןכחשלביתדיןהגדול.

ספק שמה התראה .עודתירצו,דכוונת הגמ' לדין למלקות ,ולאמלקות

יד( גמ',וכןהואאומרהבואנבואאניואמךוכו' .הקשההמהר"ץחיות,

ממש .עוד כתב הריטב"א ,דיש אומרים דמשכחת לה מלקות ממש,

אמאי לא הביאה הברייתא מקראי דמקמיה דכתיב )בראשית יט ,א(

ואפילולמאןדאמרלאשמההתראה,למאןדאמרדאפשרלצמצם,כגון

"וישתחוואפיםארצה",וכתבבשםהשעריוסף)הוריותה,(.דחלוםיוסף

שיצמצמועליולהתרותבובזמןשאםיצאמידיוכללצאתבקצרה,ואם
לא

היה סתם ,דהשמש והירח משתחוים לו ,ויעקב אמר הבוא נבוא

יב

יצא

מיד

שוב

לא

יוכל

לצאת

בלי

שהייה.

