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כדדף  – ב דף מכותמסכת     .חשוון התשע"ח יח ס"ד,ב 
 

 דף ב ע"א
דאמאי  הרמב״ן, הקשהמתני׳, כיצד העדים וכו׳ שהוא בן גרושה וכו׳. ) א

אין בן גרושה מתחייבין ממון שהפסידו, דמהשתא לא יזכה במתנות 
לא ברי הזיקא, ועוד  כהונה. ותירץ, דגרמא בעלמא הוא ולא גרמי דהא

 ,אבל זה לא הפסיד כלום ,דליכא דדאין דינא דגרמי אלא בשגרם והפסיד
כאשר זמם לעשות לאחיו ״שהרי אינו בן גרושה על פיהם, ורחמנא אמר 

קיים בהם כאשר ל אפשרדכיון שאי  ״. עוד תירץ,ולא כאשר זמם לגרום
ל את בניו, משום שאם יפסל צריך לפסוזמם בעיקר עדותם שהיא הפסול, 

אי שהוא מה שזמם לעשות, והתורה אמרה ״לו ולא לזרעו״, הכי נמי 
בתשלומי הממון, שהרי אף לבניו היה  ״כאשר זמם״אתה יכול לקיים 

מפסיד מתנות כהונה ואינו חייב לשלם להם, אף לו אינו משלם, שאין אנו 
 דליכא למימר דיפסל הוא ולא ׳בגמ יתאכדא ,מקיימין כאשר זמם לחצאין

ובחידושי זרעו דבכהאי גוונא לא מתקיים כאשר זמם אלא לחצאין. 
, משום דהוי מידי דלא קיץ, ומסתמא לא הרשב״אתירץ בשם  הריטב״א

אמרה תורה ״ועשיתם לו כאשר זמם״ אלא במידי דקיץ, דאפשר לעשות 
 כן מיד.

הא בגוונא שקיבל כבר מתנות כהונה הערוך לנר, הקשה  מתני׳, שם.) ב
חמת עדותם יתחייב להחזירם, ואם כן הרי הפסידוהו ממון. כיון שנפסל מ

ותירץ, דאין הכי נמי אם באו להפסידו להדיא בודאי ישלמו ממון, והכא 
 איירינן שאמרו שאינם יודעים שקיבל כבר מתנות כהונה.

 הרמב״ן והריטב״א, כתבו מתני׳, שהוא בן גרושה או בן חלוצה וכו׳.) ג
, דפסול חלוצה לכהן מדרבנן ובנה כשר דהא דתנן ״בן חלוצה״, לאו דוקא

מן התורה, ואיך ילקה את הארבעים. אלא איידי בן גרושה, שהוא 
פירש, דכיון דעל כל  הערוך לנרמדאורייתא, תנא נמי בן חלוצה. אמנם 

פנים פסלי רבנן חלוצה לכהן, רצו העדים לפוסלו ולהזיקו, ושפיר לקי מן 
או  ,יש בו דין הזמה מן התורהדמה לי אם רצו להפסידו ממון ש התורה,

) דסוכה שאסור לעלות לה .(כ״ג בסוכה וכדאיתא .רצו להפסידו יחוסוש
הנמוקי  . והוסיף דלכך כיוןלשבעה המדרבנן, מן התורה לא נקראת ראוי

(ב. מדפי הרי״ף), שפירש דבן חלוצה הוא חלל מדרבנן. [וכן פסק יוסף 
 (פ״כ מעדות ה״ח) דלא השמיט לגוונא דבן חלוצה מחיבורו]. הרמב״ם 

(סימן לח), אמאי לוקין, הא התומים  הקשה מתני׳, אלא לוקה ארבעים.) ד
 כדלקמןאין עדים זוממין נהרגין ולא משלמין עד שיגמר הדין על פיהם (

ה:), וקיימא לן (שם) דאם נהרגו, אין העדים נהרגים, ד״כאשר זמם ולא 
כיון דנגמר הדין שהוא בן גרושה, הרי נתקיים כבר כאשר כאשר עשה״, ו

עשה, ולא שייך בזה דין הזמה, ועוד, אמאי בעינן לקרא ד״לו לא לזרעו״ 

 דאין נעשין העדים בן גרושה תחתיו.
אבל הכא שלא כיוון אלא לשווייה בן גרושה ובן חלוצה דליכא בא״ד, ) ה

לאו בעלמא אם , דליכא כי אם הרש״שכי אם לאו בעלמא וכו׳. ביאר 
 יאכל תרומה או יעבוד עבודה.

ומה שגרס רש״י ד״ה ועוד, עיין פירוש  גמ׳, ועוד מדקתני לקמן וכו׳.) ו
רצה לפרש כונתו דכיון דלקמן בפירקין תני הכי,  והריטב״א״דקתני לקמן״. 

[כך גרס ודלא  ״דקתני לקמן״כ ׳לשון הגמתרתי למה לי. והקשה, דפירוש 
 ופירש קושית הגמ׳,שאמר כאן אלא כדקתני לקמן. אינו כמו  כרש״י] היינו

על האופן שמתקיימת בהן משמעותו  אין ״נעשין עדים זוממין״דלשון 
נעשין זוממין בתחלת זוממותן וכדקתני ש על האופןאלא  ,תורת הזמה

ובסוף דבריו כתב,  אבל אמרו להם וכו׳. ובהא לא איירי הכא. ,לקמן
 עוד כתב שכן . א שלשונו סתוםאל דגם רש״י כיוון לפרש כןאפשר ד

דקשיא  ביאר כוונתם, מהרש״אה. אמנם ׳ ד״ה ועודתוסב רשו הגמ׳פי
הכא אין מתקיים הא  ״דין הזמה״ב דמתני׳ איירילשון הזמה אי ד לגמ׳,
דלשון  ואי תימא ״,אין העדים נעשין זוממין״ ,למתני ווה להוה בהם

גבי לקמן לשון עשייתם לזוממין דקתני הא מ ,קאמר הכא עשייתם לזוממין
הכא לא איירי  על כרחך ״כו׳״אין העדים נעשין זוממין וכו׳ אבל אמרו ו

והדרא קושיין לדוכתא דהא לא  ,אלא אדין הזמה ,כיצד אלשון הזמה
 .מקיימת בהו הכא דין הזמה

, דאדרבה, הריטב״א . הקשהגמ׳, בעינן כאשר זמם לעשות לאחיו וליכא) ז
״ כתיב, ונדרוש לאחיו ולא לזרעו, ויפסלו אחיול ״כאשר זמם לעשות

העדים ולא זרעם. ותירץ, ד״לאחיו״ אינו מיותר כיוון דכבר דרשי מיניה 
לענין זוממי בת כהן, לדרוש ״לאחיו ולא לאחותו״, ולכך בעינן דיפסלו 
זרעו דכך בעא למיעבד לאחיו, שהרי זרעו כרעא דידיה ובכלל ״אחיו״ 

 י.ועיין לקמן באות  נינהו.
קשיא וכו׳ ויש לומר דמכל מקום  תוס׳ ד״ה בעינן כאשר זמם וליכא,) ח

דבשלמא גבי זרעו, שייך הריטב״א, אשתו נפסלת וכו׳ ולא לאשתו. העיר 
למימר דאי לא מתקיים בהו ליכא כאשר זמם, אבל גבי אשתו, שפיר 
קרינן ביה ״ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו״, כיון דבדידיה מתקיים. 

 באפיקי יםושית התוס׳, דלא חילקה תורה בפסולי יוחסין. ועיין ותירץ ק
 ט) מה שכתב ליישב דברי התוספות.-(ח״א סימן לח, אות ח

הא אכתי איכא למעוטי מ״לו״ ולא , בהגהות הרד״לשם. הקשה  בא״ד,) ט
 עיין שם מה שתירץ ועיין עוד .לאביו, שהרי עשו לאביו מצרי ראשון

 ימן מד).מסכת מכות (סבשו״ת שרידי אש 
דבר פדא מודה לדרשת  הריטב״א, ביארגמ׳, בר פדא אומר קל וחומר. ) י
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רבי יהושע בן לוי, אלא דאתי לחזק דבריו עוד מדין קל וחומר, דמילתא 
דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא. אי נמי, דלא ניחא ליה דרשא 

ר דרבי יהושע בן לוי, דסבירא ליה דכיון דמיפסל איהו, קרינן לגביה שפי
 .הצל״ח ״כאשר זמם״ וכן ביאר

 
 דף ב ע"ב

פירש הקונטרס וכו׳ וקשה טובא  תוס׳ ד״ה ומה הסוקל אינו נסקל,) יא
תירץ, דמשום דבר פדא נקט לשון  והריטב״אחדא דהוה ליה למימר וכו׳. 

פרטי ״המחלל״, נקטינן אנן לשון פרטי בסקילה, ונקטינן סקילה ולא שאר 
מיתות בית דין, משום דהיא מיתת בית דין החמורה לשיטת רבנן 

 דהלכתא כוותייהו.
דלמאן דאמר עקימת פיו  הריטב״א,הקשה גמ׳, הם שלא עשו במזיד. ) יב

ץ, דאפילו הכי, אינו מעשה גמור כמו הוי מעשה, מאי איכא למימר. ותיר
(סה:) דעדים זוממין אין  בסנהדריןמעשה ההורג. ועוד תירץ, דאמרינן 

 בהם מעשה הואיל ועיקר חיובם תלוי בראיה ולית בה מעשה.
גמ׳, משום דהוי לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין ) יג

דלרבי יהודה דאמר , ד״ה רבי יהודה(מה:)  התוס׳ בכתובות. הקשו עליו
לוקין על לאו שאין בו מעשה, אמאי איצטריך ״והיה אם בן הכות הרשע״, 
תיפוק ליה משום לא תענה. ותירצו, דלרבי יהודה איכא לשנויי משום 
דהוי לאו הניתן לאזהרת מיתת בית דין. עוד תירצו, דהא דלוקין על על 

לקמן כדאמרינן  לאו שאין בו מעשה מהכא הוא דקיימא ליה לרבי יהודה,
 (ד:), דרבי יהודה גמר הכי ממוציא שם רע ועדים זוממין.

, ד״ה ורבנן (ד:) התוס׳ לקמןהקשו  גמ׳, ותיפוק ליה משום לא תענה.) יד
ולמה לא משני דאין לוקין משום דהוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת 

. ותירצו, וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו ,בית דין
דנפקא ליה אזהרה  בי מאירדפריך לרתירצו,  עוד .דעדיפא מיניה משני

. ועוד דלר׳ מאיר אין זה לאו שניתן ״ולא יוסיפו לעשות״לעדים זוממין מ
לאזהרת מיתת בית דין דהא איהו סבירא ליה דאזהרה דעדים זוממין 

דלא  הוסיף, הריטב״או). שם( לקמןכדבעינן לפרושי  ״לא יוסיפו לעשות״מ
 לקמןניחא לן דהא איכא ר׳ ישמעאל דסבירא ליה לוקין עליו כדאיתא 

 . הרמב״ן. וכן תירץ נמי ):(יג
, משמעדלכאורה  הפני יהושע כתב ותיפוק ליה מלא תענה.גמ׳, ) טו

 ״,והצדיקו״מאי איצטריך למילף מקרא דא ,דאמימרא דעולא קשיא ליה
א שייך כאשר היכא דל ״לא תענה״חייב מלקות מלאו ד ו הכיהא בלא

כיון . והקשה לדחות להאי פירושא, וביאר, דאאידך גיסא קשיא, זמם
דאזהרה  ,היינו ל כרחךוע ,דאשכחן דגלי קרא דשייך חיוב מלקות בעדים

אפילו  ,הזמה גמורה ל ידימאי איריא ע ם כןא ״,לא תענה״שמענו מלאו ד
ואפילו  שלא דרך הזמה כגון דאסהידו תרי בחד נמי לילקו מהאי לאו גופא

דעיקר לאו דלא תענה לא ניתן כלל  ,בלאו התראה, ואהא משני שפיר
 .לאו שאין בו מעשההווי כיון ד ,למלקות

כל אלו שאמרנו שאין בהם הזמה גמורה דב י,מאירהכתב  גמ׳, שם.) טז
שהרי בדיני נפשות  ,לומר שיהא צריך התראה יש מפקפקין ,אלא מלקות

לו תצריכם ישא ,ודיני ממונות הוא שאין עדים זוממין צריכין התראה
דאיתא וכ ,אין זה כאשר זמם שהרי הם היו הורגים בלא התראה ,התראה

מי איכא מידי דאינהו בעו לחיוביה בלא התראה ואינהו ״ .)לג(בכתובות 
כים צרי ״כאשר זמם״מלקות שלהם מהשאין  אלואבל  ״.בעו התראה

מלקות במקום כאשר אותה  דמכל מקום ,כן ראהנלא כתב דו .התראה
לו היה צריך התראה לא היה התלמוד נשמט מדבר זה יוא עומדת, זמם

 .בברכת שמואל. ועיין שלא לגלותו
כל עונשי לאוין מלקות. עייין לקמן דף (ד:) אות  רש״י ד״ה ותיפוק ליה, ) יז

 טז איך ביאר הערוך לנר את דבריו.
אם הוזמו בב״ד ולא הספיק בעל רש״י ד״ה אין משלמין על פי עצמן, ) יח

התוס׳ רי״ד  דין להעמידן בדין וכו׳ ובאו בבית דין אחר והודו וכו׳. הקשה
(ה.), הא כיון שבאו עדים והזימום קודם שהודו ליכא לדינא בבבא קמא 

דמודה בקנס פטור, וכדמוכח התם (עה.) דקתני ראה עדים שממשמשין 
ואמר גנבתי וכו׳, משמע דווקא משום שהודה קודם העדאת עדים ובאין 

מהני לפוטרו, מדלא קתני רבותא טפי דפטור אף בהעידו עדים ולא נגמר 

של  אם אחר גמר דיןדינו, והודה בבית דין אחר. ולכך פירש, דהכי קאמר, 
אין  ,שהעידו עליו חזרו והזימו עצמן ואמרו עדות שקר העדנו אותו

דכיון שקדמו הן , עדים והזימום חר כךדבאו א אף ,עצמן ל פימשלמין ע
באו  ךכר דמודה בקנס ואח ,שבאו עדים לאחר מיכן פטורים ףוהודו א

(סימן שנ סעיף ב) ביאר בדעת רש״י, דדין  והקצות החושן עדים פטור.
מודה בקנס פטור אינו כנמחל שעבודו, אלא דדרשינן הכי מדאמרה תורה 

פרט למרשיע את עצמו, ומשום הכי אין הדבר  ״אשר ירשיעון אלוהים״,
תלוי אלא באותו בית דין שדנים אותו עכשיו. ולכך, אם לא גמרו דינו 

כלפי אותו בבית דין אחד, וברח והודה בבית דין אחר, הוי מודה בקנס 
ופטור, וכן להיפך, אם הודה בקנס בבית דין אחד, ושוב דנוהו  בית דין

דין השני מרשיע אותו, ולא הוי מרשיע בבית דין אחר, חייב, דהבית 
עצמו. ואין הכי נמי אם אותו בית דין שהוזמו בפניו ירשיע אותם יתחייבו, 

 דהא לגביו לא שייך לומר דהוו מרשיעים עצמם. 
רש״י ד״ה פירש גמ׳, קסברי כופרא כפרא והני לאו בני כפרה נינהו. ) יט

כוונתו, שאין כופר  הריטב״אשלא הרג שום אדם. וביאר  כופרא כפרה,
אלא למי שהרג את הנפש, לפוטרו ממיתה בידי שמים. והקשה, דתיפוק 
ליה דבלאו הכי לאו בני כפרה נינהו כיון שהזידו, ולא מצינו כפרה כזו 
למזידין. ועוד הקשה, דמכל מקום, יש להם לשלם מדין ״כאשר זמם״ 

נא או שרצו לגרום הפסד, דהא ״כאשר זמם״ לא בא לכפרה, אלא לממו
לקנסא, ולמה יהו פטורין משום דלאו בני כפרה נינהו. ואקושיא בתרא 

 בבבא קמאתירץ, דהזמה לא שייכא בהא למאן דאמר כופרא כפרה, דהא 
(מ.) איבעיא לן אם ממשכנין על הכופר למאן דאמר כופרא כפרה, וסלקא 
בתיקו. והכי קאמרינן, כופרא כפרה ולית בכפרה דין הזמה, ואי משום 

פירש,  רבינו תםהוי להו כפרה, ״הני לאו בני כפרה נינהו״. ובשם דלי
משום דבחייבי קרבן דהויא כפרה קיימא לן דטעמא דלא בני כפרה נינהו, 

טו, (במדבר בשגגה״ ״לעושה כדכתיב תורה אחת  ,דבעינן מעשה ממש
) יצא מגדף ויצאו עדים זוממין שאין בהם :סה(סנהדרין ב וכדאמרינן כט),

 ,פירש הרמב״ן בשםו .עתה לכופרא דהיא כפרה נמי לא חזומעשה, ומ
דהא עיקר עדותם לחייבו  ,דלמאן דאמר כופרא כפרה לא שייכא הזמה

מים, ועדותן לשמים לא מעלה ולא מוריד, שאין השמים שמיתה בידי 
צריכין לעדותן כלל, ואם כן ליכא לגבי המיתה ועשיתם לו וכו׳, וכיון שכן 

וכתב הריטב״א,  .שהכופר במקום מיתה בידי שמים אף כופר לא שייך בהו
הרי לא הרג שורם ״נכון הוא מאוד, ושמא לזה נתכוון רש״י במה שפירש ד

 , אלא שלשונו קצר כמנהגו.״את הנפש
, דמשמע דעדים זוממין לא חזו הרמב״ן והריטב״אכתבו  גמ׳, שם.) כ

הוה  דאי לאו קרא דמיעטינהו מגלות, ,לכפרה, והקשו, הא אמרינן לעיל
דשאני גלות שאינו אמרינן דלגלו כי היכי דתיהוי להו כפרה. ותירצו, 

 ,):(יא לקמןומיתת כהן גדול היא שמכפרת עליו כדאיתא  ,כפרה ממש
אם יצא חוץ לתחום נהרג, ודבר המסור לבית דין הוא ד וכדחזינן נמי

בבבא קמא להגלותו, מה שאין כן בכופר שאין ממשכנין אותו כדאסקינן 
יגלה באותו ספק ש הווה אמינאולכך אי לאו דגלי קרא דלא ליגלי  ),.(מ

 .של הריגה, ואחרי כן יתכפר במיתת כהן גדול,
בקובץ הקשה  גמ׳, ולימרו ליה אי אנת הוה לך מי הוה מיזדבנת.) כא

(אות ה), סוף סוף כיון דבשעה שהעידו עליו לא הוי ליה זוזי, הרי ביאורים 
אי דאית להו זוזי. וביאר, דכיון דכתיב זממו למוכרו לעבד, ומאי מהני מ

, [ועוד עיין מה כל דיני הנידון״ועשיתם לו כאשר זמם״, יש על העדים 
שכתבנו בסמוך באות כא], וכיון דדינו דאי אית ליה זוזי אינו נמכר, אף 
דהשתא לית ליה זוזי, מכל מקום דינן של העדים נמי הכי. וכתב דאין 

ו לעדים זוזי ימכרו לעבדים אפילו היכא להקשות דאם כן, היכא דלית לה
דהוי ליה לנידון זוזי מעיקרא, דהא שדינן עלייהו דיני הנידון, ואילו לא 
הוה ליה זוזי היה נמכר. דאין העדים נעשים זוממין עד שיגמר הדין על 
פיהם, ואי אפשר לחייבם להימכר כיון שלא נגמר דין הנידון להימכר, 

להימכר ולעדים אית להו זוזי, שפיר משלמין  אבל היכא דנגמר דין הנידון
ממון, דתשלומין ישנם בכלל מכירה, [דהא המכירה היא מכורח חיוב 

 התשלומין] אבל אין מכירה בכלל תשלומין.
 כתב גמ׳, אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעלים ומשלמין.) כב

דמהא דנקט דממון ביד בעלים ומשלמין יש שדקדקו, דאם כבר המאירי, 



 

 

שלמו, אין משלמין, דכמו שאמרו בדיני נפשות ״אם הרגו אין נהרגין״, 
הוא הדין בדיני ממונות, ״אם שלמו אין משלמין״, וכל שכן לענין מלקות, 
ד״אם לקו אין לוקין״. והעיר, דלא מצינו בכל הש״ס אלא דבדיני נפשות, 

שלא שלמו משלמין,  אף״אם הרגו אין נהרגין״, ופירש, דהכי קאמר, 
כא לא אתי למעט דאם שלמו לא משלמין, דכל דאפשר בחזרה ודאי דה

 מחייבין אותו להחזיר. 
, מאי טעמא דרבנן דפליגי אדרבי עקיבא, הפני יהושע ההקשגמ׳, שם. ) כג

דאם ממון הוא, אמאי משלמין כאשר זמם כאשר ממון ביד בעלים, הא 
ם משום לא הזיקו, רק שביקשו להזיק. וביאר, דקסברי תשלומי עדים זוממי

כפרה, ומשום הכי מחייבי רבנן על פי עצמו, שכן מצינו במי שכיחש 
ובקובץ בפיקדון ונשבע לשקר והודה, דמיחייב קרן וחומש משום דכפרה. 

(אות ח) ביאר, דהחיוב דחל על הנידון על ידי גמר דין, מתגלגל ביאורים 
לא גם על העדים זוממים, וכיון דעל הנידון היה חיוב ממון ולא קנס, ממי

על העדים יהא חיוב ממון. והוסיף, דאפשר דאפילו חייבו הנידון קנס, מכל 
 מקום, כיון דעל ידי הגמר דין נעשה ממון, הוי אצלם נמי ממון.
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, דהא דלא אמרה הגמ׳ הריטב״אביאר  גמ׳, אימא וכן אמר רב נחמן.) א
 ה.״וכן״, משום דרב נחמן לאו אדרבה קאי, אלא אדרבי עקיבא גופי

היאך נאמן  הריטב״א, הקשה גמ׳, אמר רבא באומר עדות שקר העדתי.) ב
העד לעשות עצמו עד שקר, הא אין אדם משים עצמו רשע. ותירץ, דאין 
אדם משים עצמו רשע שייך ברשעות שבגופו לחוד, אבל בממון פלגינן 
דיבוריה, ואף דאין מאמינים לו דרשע הוא, מאמינים לו שיש לחבירו 

 ממון אצלו.
לפי מה שפירש מ׳, כל כמיניה כיון שהגיד שוב וכו׳. הקשה הריטב״א ג) ג

באות הקודמת דחיוב התשלומין דידיה משום שהפסיד לנתבע, מאי קשיא 
לגמ׳ דאין חוזר ומגיד, הא אדרבא לפי שאין יכול לחזור מעדותו וחייב 

רבינו מאור הלוי  ותירץ בשם  הנתבע לשלם, נתחייב הוא לשלם לו.
דמתחייב מדין ״כאשר זמם״ והקשתה כיון שאין יכול לחזור דמשמע לגמ׳ 

 בו הא הווי כאשר עשה.
בתמיה וכי יכול הוא לחזור בו ויפטר הנידון  רש״י ד״ה כל כמיניה, ) ד

הקשה לקושיית הריטב״א על והפני יהושע מלשלם. עיין באות הקודמת 
דברי רש״י אלו. ותירץ, דכונת רבא במאי דאוקי ״באומר עדות שקר 

דתי״ דאיירינן בגוונא דהעד הוזם, ולאחר מיכן אמר עדות שקר הע
העדתי. דהווה אמינא דמאי דבעינן שיוזמו שניהם, היינו דוקא אי לאחר 
שהוזמו עדיין עומדין בעדותן, דהוו תרי ותרי כנגד עידי ההזמה, וחידשה 
התורה דאף על פי כן נאמין לבתראי, ואין לך אלא חידושו. אבל אם אחד 

ר שהעיד שקר, סלקא דעתין דאפשר להזימו כיון דהשתא ליתא מהן אמ
תרי ותרי וליכא רבותא וישלם לפי חלקו, והיינו דביאר רש״י, דמקשה 
הגמ׳, וכי כל כמיניה לפטור הנידון מלשלם, ובכך יחול עליו תורת הזמה, 
הא כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד ועדיין עדותו הקודמת קיימת. ועיין 

פירש, דכוונת והערוך לנר ה שביאר כונת רש״י גם באופן אחר. בדבריו מ
  רש״י כמו שפירש הריטב״א באות הקודמת.

, ואם תאמר וליחייבו שאר תוס׳ ד״ה מעידין אנו באיש פלוני וכו׳) ה
, הערוך לנר וכסות דהא מפסידין לאשה. ועוד י״ל שאומרת גרשתני. תמה

מאי סלקא דעתייהו דקשיא להו, הא על כרחך איירינן בגוונא דתובעת 
כתובתה על פי העדים, דאם אינה תובעת, היאך חייבו העדים לבעל, 

 דילמא כבר קיבלה כתובתה. 
ואף על גב דאמרינן האשה שאמרה לבעלה גרשתני  בא״ד, בתוה״ד,) ו

הא טבא  , אמאי העדים משלמין,המהרש״א נאמנת הני מילי וכו׳. הקשה
ליה עבדי, דאי לאו סהדותייהו היתה האשה נאמנת, והשתא דהעידו 
והוזמו גם היא אינה נאמנת. ותירץ, דאי לאו סהדותייהו לא היתה מעיזה 

 לומר גרשתני. 
דלכולי  (א: מדפי הרי״ף),גאון  בשםהרי״ף  פירשגמ׳, כיצד שמין וכו׳. ) ז

שמין לרב חסדא ד, עלמא שמין ספק זכות האשה, אלא דפליגי איך אומדין
יו ובריאותו לענין ספק נתאלמנה, וכפי קפדנותו וותרנותו ותבבעל כפי שנ

שמין כן באשה לענין  ר׳ אושעיאבממון לענין ספק נתגרשה, ולרב נתן ב

והרמב״ן  .מחמת שהיא קנטרנית ספק אם היא תמות או תתגרש
הא ודאי  דפליגי בהא,זה, דהיאך שייך  רושהקשו על פי והריטב״א

כששמין צריכין לשום בשני הצדדים מה קרוב יותר שימות הוא או היא, 
דמדיוק דברי הערוך לנר,  ריך עיון. וכתבוכן לענין גירושין, והניחו בצ

 ידאף א (סימן א) דכתב, דהלוקח נותן עיניו בו וכו׳, מיושב,הרא״ש 
 ח,מכל מקום כיון דצריך לשום בכמה יקנה הלוק ,שיימינן ב׳ הצדדים

או  ,אם באיש ואינו משגיח על האשה ,במה הלוקח נותן עיניו פליגי
 ובשם. (פכ״א מעדות ה״א)ברמב״ם . ועיין באשה ואינו משגיח על האיש

, דלמאן דאמר שמין בבעל, שמין בדמים שיתן הריטב״א פירש הרשב״ם
הבעל בספק זכותה שהיא מרובה, לפי שבידו לגרשה, ולמאן דאמר שמין 

 .במה שיתנו אחרים בזכותה, שאינו רב כל כךבאשה, אין שמין אלא 
, רש״י ד״ה אמר רב פפאפירש  גמ׳, רב פפא אמר באשה ובכתובתה.) ח

דלא בא לחלוק על רב נתן, אלא להוסיף דלא שמין הפסד הנכסי מלוג, 
(א: מדפי והרי״ף דיכולים העדים לומר דלא ידעו שהיו לה נכסי מלוג. 

הרי״ף) פירש, דאתי להוסיף, דשמין גם לפי גודל ערך הכתובה, דאם היא 
שווה הרבה, ירחיב לבו של הלוקח לתת בעבורה הרבה, ולסכן כספו כדי 

פירש להיפך, דיש יותר  רבינו מאיר הלויבשם והריטב״א להרויח הרבה. 
לקוחות קופצים על כתובה מועטת מכתובה מרובה, שאם הכתובה 

(סימן א) פירש, דשמין והרא״ש  ה אין הבעל קופץ לגרשה כל כך.מרוב
בקרקע המיוחד לכתובתה אם היא עידית או זיבורית, דבזה נותן הלוקח 

 .ברש״י ד״ה אמר רב פפאעיניו. וכן משמעות הלישנא בתרא 
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לכך נראה דתרי מילי  תוס׳ ד״ה המוסר שטרותיו לבית דין, בתוה״ד,) ט

. וכתב, דהא דלא משני בגמ׳ דמצי למיכתב הרמב״ן נינהו. וכן פירש
פרוזבול, משום דאכתי יצטרך לשום כמה אדם רוצה ליתן בטורח 
בכתיבת פרוזבול, ועוד, דילמא לא מיתרמי ליה בי דינא דחזי לפרוזבול. 
ועוד תירץ על קושיית תוס׳, דמתניתין אדינא תנן ולא אתקנתא דהלל. 

 ׳ דידן נמייש לומר דגמכתב, דרוזבול, וירושלמי מוקי לה בפעוד הביא דה
תקנתו אלא דמצי מוסר, והיינו דומיא דפרוזבול, דשטרותיו לאו דמסר 

כתב דאפשר שלכך כיוון נמי והריטב״א . שטרותיו דיכול למסור מכח
 רש״י. 

פירש הקונטרס תוס׳ ד״ה על מנת שאין בו אונאה הרי יש בו אונאה, ) י
תירצו, דלא  ד״ה על מנת(נא:) ציעא תוס׳ בבבא מוכו׳ ולא נראה וכו׳. 

מדמי להו אלא כי היכי דגבי אונאה יש חילוק בין לשון ״שאין עלי״ ללשון 
 ״שאין בו״, הכי נמי גבי שביעית.

הקשה  גמ׳, על מנת שלא תשמטני שביעית אין שביעית משמטתו.) יא
, כיון שיכול להתנות כך מדוע הוצרך הלל לתקן פרוזבול. ותירץ, הריטב״א

כל אדם זכור להתנות כן בשעת הלוואה, וגם אינו רוצה שיהא נראה דאין 
שמתייאש מלגבות חובו בזמנו. ועוד, שנראה כאילו מראה עין רעה 
בשמיטת שביעית. ועוד, דאם כן תשתכח תורת שביעית, מה שאין כן 
בתקנת הפרוזבול, שהוא זכר לשביעית, דאוושא מילתא כאשר באים כולן 

 לעשות פרוזבול.
 תניא המלוה חבירו סתם אינו רשאי לתבעו פחות משלושים יום. גמ׳,) יב

(א: מדפי הרי״ף), דאף דסתם הלואה שלושים יום, אין  הנמוקי יוסףפירש 
הר״ן זה כקובע זמן ממש, ולכך נאמן לומר תוך שלושים יום פרעתי. אבל 

דהווי כקבע לו זמן מקצת גאונים, (דף ז: מדפי הרי״ף) כתב בשם  בכתובות
ם יום, ואין הלוה נאמן לומר תוך שלושים יום פרעתי. ועוד כתב שלושי

(קמח.), דאם עברה שמיטה בתוך השלושים יום, אינה הר״ן בשבת 
כאן. וביאר, דלכך סמכו סוגיית סתם הלואה  הרש״שמשמטת, וכן כתב 

לענין דאם הלוהו פחות משלשים יום קודם לסוגיין, דאיכא נפקא מינא 
ר״ת להאיכא דאמרי. וכמו שפסק  עית משמטתומוצאי שביעית אין שבי
 בתוס׳ ד״ה איכא דאמרי.

, דאפילו הריטב״אכתב  גמ׳, דאמר מר שלושים יום בשנה חשוב שנה.) יג
(י.) דיום אחד בשנה חשוב שנה, בהא מודה בראש השנה למאן דאמר 

 דהוי שלושים יום, דאין אדם לוה מחבירו לפרוע למחר.
, דמתיז ראשה רש״י ד״ה וכיפירש  גמ׳, מתקיף לה רב כהנא וכו׳.) יד



 

 

דבית הצואר היה  פירש,זה  ובד״הבשבת בסייף לפתוח את החבית. 
 ל פישהיא טוחה ע ע״פאבל מגופה א ,לכך פותח הוי תיקון חדשהחיבור 

הביא  הריטב״אוכפתוחה ועומדת.  ווי להחבית בטיט אין זה חיבור וה
הצואר שלא נפתח מגופה לפותח בית שייך להקשות מ הדמ ,הקשו עליוד

 כמשמעות דברי הגמ׳ ,בסייף משמע שמתיז בגופה מתיזדה ,מעולם. ועוד
התם לעין יפה מכוין  ,רב ששתתירץ התם ואמנם  עיין שם, ).(קמו בשבת

, והכי נמי הווי ליה לתרוצי הכא. (וכן הכא לפתח קא מכוין ,ובדרך קלקול
באר דברי לרצה וועיין שם איך פירשו) ד״ה מה  )מח:( התוס׳ בשבתהקשו 
זה חיבור וזה אינו ״הא דמתרץ אמנם עשה הפתח בגוף החבית, וד רש״י,
 ,של בית הצואר שאין בכל הבגד שום פתח אחר אלא זההיינו ד ״חיבור

של חבית אבל  ,וחייב משום גמר מלאכה דמכה בפטיש ,חיבור גמור הוא
 ,כפתיחה חשובה ,כיון שיש לה פתח אחר אלא שהוא טוח בטיט בעלמא

 . ודחה הדברים, משום דאי איירינןולא חשיב פתח של התזה גמר מלאכה
 חייבלא  חמכוין לפתאף שד ליכא למימר ,פתח חדשחבית בשעשה 

דכל שהוא גמר  ,שבת ׳הלכה רווחת במסדהרי  ,חטאת משום גמר כלי
או שוויי  ,מישקל אקופי מגלימא לואפי ,מלאכה חייב משום מכה בפטיש

  ן בדבריו מה שהביא שהקשו עוד. ומה שתירץ.ועיי .קופינא דמרא
 בשבת דרש״יהביא, הערוך לנר עיין באות הקודמת, אמנם  שם. ,גמ׳) טו

למטה  השמרחיב פי ,מפרש להא דרשב״ג בד״ה התם ודאי,) .קמו(
מרחיב ״מדכתב מדוייק ו ה.כדקתני מתיז את ראשה שפת פי ,ממגופתה

וכשרוצה להרחיב פיה  ,, דהמגופה בראש החבית״פיה למטה ממגופתה
נעשה הנקב ל ידי כך וע ,מתיז המגופה עם חלק מעט שלמטה מהמגופה

פותח עם המגופה נקב חדש בחבית כיון דהיינו דבכהאי גוונא  .רחב יותר
ועל זה  ואם כן היינו ממש כפותח נקב חדש בפי החלוק, שמרחיב פיה,

כבר ועוד  תמחובר תהמתרץ, הכא מחובר לגמרי התם המגופה לא הי
. [ואולי בכהאי גוונא יותר קל, מאשר מהיכן שהקשה כאן נקב ההי

הריטב״א ממשקל אקופי מגלימא וכו׳, דהא הכא משתמש בגוף הפתח 
דהא דרב לאו בפותח  ,ר״תכ פירש והריטב״אהסתום אלא שמרחיבו].  

סגרו אותו על ידי ואלא שכבר נפתח בחול  איירינן, פתח חדש לגמרי
ואהא  בגד.החוט ה תובשבת או חוופת ,באמצעיתותפירת חוט או בגד 

של בית הצואר חיבור דתפירת , דופריק פריך ר׳ כהנא ממגופת חבית,
לענין כלאים, (כמבואר החוט או הבגד שבאמצעיתו חיבור גמור הוא 

 פ״ט מ״י), מה שאין כן מגופה אינה חיבור וכפתוחה ועומדת. בכלאים
ופסול מקוה במים שאובין מדרבנן  רש״י ד״ה לא פסלוהו, בתוה״ד,) טז

ד״ה אלו מטהרין, (יד.) רש״י בשבת , מהא דכתב הערוך לנרהוא. הקשה 
דפסול מים שאובין במקוה מדאורייתא, דכתיב ״אך מעין ובור״. ותירץ, 
דהתם מיירי בגוונא דכל המקוה מים שאובין, אבל הכא מיירי דהמקוה 

ינו פסול אלא מדרבנן. וכן כתבו כשר, ונפל לתוכו ג׳ לוגין מים שאובין, דא
 .ד״ה מכלל (סו:)התוס׳ בבבא בתרא 

גמ׳, אמר ליה רבא התם מיא דצבעא מקרי הכא חמרא מזיגא מקרי. ) יז
, דמי צבע לא אבד מהם שם המים, ונקראים ״מים של המאיריפירש 

הוסיף ביאור,  והריטב״אצבע״, אבל אלו יצא מהם שם מים ונכנס יין. 
שיפסלו המקוה משום דקרי ליה אינשי מיא דצבעא,  דבמי צבע גזרו רבנן

ואילו לא היו פוסלין את המקוה היו סבורין שאפילו מים גמורים אינן 
 פוסלין בשלשה לוגין.
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רש״י ד״ה  פירש גמ׳, אמר רב יהודה אמר רב וכו׳ לא עלתה לו טבילה.) א
כן לא , דשמא לאחר שטבל, בא ראשו ורובו במים שאובין, ואם לא עלתה

עלתה לו טבילתו לענין אכילה בתרומה, דגזרו י״ח דברים הפוסלים את 
יד.), וא׳ מהן מי שטבל בג׳ לוגין מים שאובין  בשבתהתרומה מדרבנן (

, דאם כן, לא הוה ליה הרמב״ן והריטב״אנפסל מלאכול בתרומה. והקשו 
למימר ״לא עלתה לו טבילה״, דמשמע שאין טבילה זו כלום. ועוד הקשה 

ריטב״א, דלרש״י דעלתה לו טבילתו, וספק אם טבל בשאובין ונפסל ה
לתרומה, אמאי אמרינן בסמוך ״אוקי גברא אחזקתיה וטמא״, אדרבה כיון 
דודאי נטהר מטומאתו, אין לפסלו לתרומה מספק. לכך פירשו, דלא 
עלתה לו טבילה, משום דחיישינן שמא ראשו או אחד מאיבריו לא באו 

ים השאובים, והן אינן ראויין לטבילה, ולא עלתה בשעת טבילה אלא במ
לו טבילה כלל. והא דנקטו ג׳ לוגין, אף שגם כל שהוא מים שאובים 
מספיק לפסול הטבילה, כתב הריטב״א, דאורחא דמילתא נקט, שמן 

 הסתם נשארין ג׳ לוגין שלא נתערבו. ועיין עוד באות הבאה.
, כך גירסת םתוס׳ ד״ה אמר רב יהודה אמר רב חבית מלאה מי) ב

תירצו, דרש״י והפני יהושע והערוך לנר הקונטרס וכו׳ ולא נראה וכו׳. 
אזיל לשיטתו [באות הקודמת], דהא דאמרינן דלא עלתה לו טבילה, היינו 
משום דחיישינן שמא בא בג׳ לוגין מים שאובין, ונפסל מלאכול בתרומה 

ן מועיל מגזירת ״י״ח דברים״, ומיושבת קושית התוס׳, דיש לומר דאי
השקה אלא לטהר מים טמאים, דגזירת הכתוב הוא הנלמד מ״זרע זרוע 
אשר יזרע״, אבל הכא שגזרו חכמים על ג׳ לוגין שאובין שלא תשתכח 
תורת מקוה, יש לומר דלא חילקו בין אם הם בפני עצמן ובין אם הם 
בתוך מקוה כשר. ועוד תירץ הפני יהושע, דלא שייך השקה בשאובין, 

אותן מן המים חוזרין להיות שאובין ואתי למיטעי, מה שאין דכשמעלין 
 כן במים טמאים, דמאחר שהשיקן, טהורין הן לעולם.

, אמאי חיישינן בשאובין לשמא, הא הפני יהושעשם. הקשה בא״ד, ) ג
פ״ד מ״ז), דכל ספק שאובין להקל. ותירץ, דשאני  טהרות( במתני׳איתא 

ה יותר מג׳ לוגין, אלא שספק אם הכא כיון דידעינן בודאי שנפלו כאן הרב
נתערב ונתבטלו, או עדיין עומדין במקום אחד, והוי ספק מחמת חסרון 
ידיעה, ובהאי גוונא לא מיקרי ספק. עוד תירץ, דשאני הכא דלאו חומר 
הוא לגביה אי לא עלתה ליה טבילה, כיון שעודנו במים, ויכול בקל לטבול 

 פעם אחרת.
לא גרסינן דהא ודאי אפשר  גין וכו׳,רש״י ד״ה אי אפשר לשלשת לו) ד

הרמב״ן (פ״ו ממקוואות ה״ז) גרס הכי, וכן גרסי הרמב״ם וכו׳. אבל 
, דכיון שהוא ספק קרוב לודאי, שייך לומר דאי אפשר בלאו והריטב״א

 הכי.
 רש״י בד״ה תניא נמי הכיוגם  תוס׳ ד״ה תניא נמי הכי חבית מלאה יין,) ה

לא גרס הכא מים וכו׳ מכל מקום אינה מקבלת טומאה דטהרו בהשקה. 
, המאירי(פ״ו ממקוואות ה״ז) גרס הכא ״מים״, וכן גרס  הרמב״םאמנם 

דאין השקה מועלת אלא כאשר המים הטהורים צפים על גבי המים 
הטמאים, אבל בים הגדול המים השאובים מהחבית עומדים ונקוים 

ים הגדול צפים על גביהם [משום דמימיו בעצמן במקומם, ואין מי ה
 מלוחים וכבדים], ולכך לא מועלת השקה.

תוס׳ ד״ה לוקין ומשלמין שלא השם המביאו לידי מכות מביאו לידי ) ו
פירש רש״י וכו׳ וקשה הא אמרינן בהשוכר את הפועלים וכו׳.  תשלומין,

 הוסיפו להקשות, דמשמע מרש״י דדוקאד״ה שלא, (לב:)  והתוס׳ בכתובות
משום דבאין משני מקראות קאמר רבי מאיר דלוקה ומשלם, אבל אילו 
באו ממקרא אחד לא, וקשה, דכל שכן הוא דאם בקרא אחד כתיב חיוב 

והמגיני מלקות ותשלומין, דיתחייב שניהם [דהשתא גזירת הכתוב הוא]. 
(שם) תירץ, דאין כוונת רש״י דממה דבאו המלקות ותשלומין משני  שלמה

לחייב תרווייהו, אלא כוונתו, דבפרשת עדים זוממים, אילו  שמות ילפינן
באו בשם אחד, כלומר, ״לא תזום את רעך ועשיתם לו כאשר זמם״, היה 

והכתוב מפרש עונשיה, ולא יתחייב אלא  עבירה אחתמשמע דעבר על 
תשלומין מ״כאשר זמם״, אבל השתא דאתי מתרי שמות, כלומר, דכתיב 

ואחת ד״לא תענה״, ישלם בעבור ״כאשר , אחת ד״הזמה״ תרי עבירות
זמם״ שהוא חטא על שזמם לעשות לאחיו רעה, וילקה על ״לא תענה״, 
שהעיד עדות שקר, ולעולם לרש״י נמי שייך מלקות ותשלומין במקרא 

כעין האי פירושא, דקסבר רבי מאיר  הרמב״ןכתב בשם  והריטב״אאחד. 
תענה״ ו״לא יוסיפו״,  (בעמוד ב׳) דאיכא תרי שמות בעדים זוממים, ״לא

ולכך לוקה ומשלם, מה שאין כן לרבנן דילפי מ״לא תענה״ אזהרה לעדים 
זוממים, והשם המביאו לידי מכות מביאו לידי תשלומין. [ועיין לקמן אות 

, דאילו היו המלקות ר״י(שם) פירשו בשם  והתוס׳ בכתובותח]. 
או הניתק והתשלומין סמוכים זה לזה, בשם אחד, הוה אמינא דהוה ל

לעשה ולא ילקה עליו, אבל השתא דנכתבו רחוקים זה מזה, בשתי שמות, 
 לא הוי ניתק לעשה.

, הערוך לנרדליכא אזהרה בשן ועין וכתיב שלם ישלם. הקשה בא״ד, ) ז
דאם כוונת התוס׳ לשן ועין דעבד, הא התם ליכא תשלומין, דהעבד יוצא 



 

 

יך לשלם, כדכתיב לחרות, ואם כוונתם למפיל שן ועין של ישראל, דצר
״עין תחת עין שן תחת שן״, הא התם לא כתיב ״שלם ישלם״. עוד הקשה, 
דשפיר איכא אזהרה במפיל שן ועין, בין של ישראל ובין של עבדו, מ״לא 

לג.) אזהרה לחובל בחבירו. ולכך בכתובות יוסיף פן יוסיף״, דילפינן מיניה (
״, דשם כתיב ״שלם הגיה דצריך לומר ״בשור המועד״ במקום ״בשן ועין

ישלם שור תחת השור״, והוא הדין דתוס׳ הוו מצו לאוכוחי הכי משאר 
 אבות נזיקין דמשלמים אף דליכא אזהרה, אלא דחד מנייהו נקט.
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, דלפירוש הריטב״אכתב  גמ׳, בשלמא לרבנן כדי רשעתו כתיב וכו׳.) ח
רווחא אות ו) נקטה הגמ׳ טעמא דכדי רשעתו ל לעיל(המובא  הרמב״ן

דמילתא, דבלאו הכי נמי לרבנן אינו לוקה ומשלם, דהשם המביאו לידי 
למחלוקת הב׳ דלא דכתב, ד רש״שב מלקות מביאו לידי תשלומין. ועיין

דעבירה שיש בה כמה  מא לןדהא קיי לא סגי בהאי טעמא, ,לילקי שמונים
לא מיקרי דולא נחשב כשתי רשעיות,  ,לאוין לוקה כמנין הלאוין שבה

(על הש״ס)  ובחידושי הבית מאיר. רשעיות אלא ב׳ עונשין נפרדין שתי
(שורש שמיני עמוד קמב) בביאור דעת  המגילת אסתרפירש, לפי דעת 

הרמב״ם, דמסוגיא דידן דייקינן דדוקא ממונא לא ילפינן מקנסא, הא 
קנסא מקנסא ילפינן, ולא פליגי עליה רבנן בהא, ושמואל מפרש דטעם 

בי מאיר אינו מחמת דסברי דעד זומם ממון הוא, חכמים דפליגי אדר
דאינהו נמי סברי דעד זומם קנסא, אלא דקנס מקנס לא ילפינן, וסבר 
שמואל כחכמים, ובהא פליג להלן רבי מאיר. ועיין שם מה שכתב 

 להקשות בדעת הרמב״ם.
גמ׳, מכלל דרבי יהודה סבר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו מנא ליה. ) ט

, מאי מקשינן מנין, אימא מהאי קרא גופיה ד״לא יבגבורת ארהקשה 
(ד: ובתוס׳ שם ד״ה וכל  בתמורהתותירו״ דנותר, ילפינן הכי, וכמבואר 

לאו) דמדאיצטריך עשה דשריפה לנתוקי הלאו, שמע מינה דבלאו הכי 
(שורש קלד, ג) כתב, ובשו״ת מהרי״ק היה לוקה, אף שאין בו מעשה. 
״בא הכתוב וכו׳ לומר דאין לוקין עליו״,  דמשמע מדברי רבי יהודה בנותר,

דלולי האי קרא הוה אמינא דלוקה, ואם הוא מקורו דלאו שאין בו מעשה 
לוקין עליו, היאך אמר דמשום ד״בא הכתוב״ אינו לוקה, אדרבה, ללא 
האי קרא הוה אמינא דאין לוקין אלאו שאין בו מעשה, אלא מוכרח דלא 

 ערוך לנר. יליף מיניה אלא ממקום אחר. ועיין
גמ׳, מנא ליה אמר עולא וכו׳ מה מוציא שם רע לאו שאין בו מעשה ) י

דלא חשבינן לאו שיש בו מעשה אלא כשיש בו  הריטב״א,כתב  וכו׳.
מעשה על ידי עצמו, אבל מוציא שם רע ועדים זוממין, אף שיש בו מעשה 

(ה.),  בבבא קמאעל ידי בית דין, לא חשיב לאו שיש בו מעשה. אולם, 
א דחשיב מוציא שם רע לאו שיש בו מעשה, הואיל ואתא לידי מעשה איכ

 על ידי בית דין, ופליגא אשמעתין דהכא.
(אבן העזר רפז, האבני נזר כתב  גמ׳, מה להצד השוה שבהן שכן קנס.) יא

 והפני יהושע בכתובותיב), דמוכח מהכא דמלקות דעדים זוממין הוי קנס. 
ום קא פריך, דכיון שהחיוב (לד:) כתב, דאין המלקות קנס, ומכל מק

תשלומין של עדים זוממין קנס, אין ללמוד ממנו וממוציא שם רע בצד 
 השוה, מאחר שמצינו שהתורה החמירה בשניהם לתת בהם תורת קנס.

״שכן לוקה  כדלעיל, אמאי לא פריך הערוך לנרהקשה  גמ׳, שם.) יב
יהודה,  ומשלם״. ותירץ, דלא בעי לומר כן כיון דהשתא מיירי אליבא דרבי

וסתם חכמים בכל מקום דפליגי ארבי מאיר רבי יהודה הוא, וכיון 
דחכמים דמתניתין דפליגי אדרבי מאיר סבירא להו דאין לוקה ומשלם, 

 לא רצה לומר דרבי יהודה סבר דלוקה ומשלם.
זה אין צריך התראה וכו׳  תוס׳ ד״ה אלא מה להצד השוה שבהן וכו׳,) יג

דלא  תירץ, והרמב״ןירץ ר״י וכו׳. ותימא דהא אין זה פירכא שוה ות
פרכינן צד חמור אלא היכא שיש בשני המלמדים חומרות שאין אחד 

 ,כגון הא דהכא ,ואין בלמד שום חומרא שלא תהא במלמדין, מהם בלמד
יש בלמד צד  ,וכן אידך דאמרינן לעיל, אבל בעלמא דלא פרכינן צד חמור

דלא פרכינן צד , הרא״הכתב בשם  והריטב״א .חומרא שאינה במלמדין
וד מהן, כגון מחמור אלא כשהחומרות הן בעיקר אותו דבר שאנו באין לל

 ,לענין המלקות, ומוציא שם רע חמור שלוקה ומשלם דאתינן למילף הכא

ועדים זוממין שלוקה בלא התראה, וחובל בחבירו שחייב חמשה דברים 
מקום מלקות, שהוא עיקר הממון שאנו באין ללמוד שם לחייב תשלומין ב

אבל בהצד השוה דעלמא אין החומרות באותו דבר שאנו באין ללמוד 
. אם היה מתקיים זה בכל השמועות ,נכון דפירושו . וכתב הריטב״א,מהם

תירץ, דשאני הכא דשפיר משכחת שני צדדים רבנו מאיר האשכנזי ובשם 
דזימנין דבעדים זוממין איכא חומרא דמוציא שם רע החמורים ביחד, 

ונמצא ם רע כגון שהעיד על האדם שהוציא ש ,יות לוקה ומשלםלה
כיון שרוב עדים  ,חומרא שוה בשניהם, ור׳ יהודה לא חשיב לה פירכא

והריטב״א ערער על דבריו משום דלשון ״צד חמור״ לא זוממין אינו כן, 
 משמע כן [אלא משמע דבר המשותף].

שלכאורה  הושעהפני יכתב . ורבנן האי לא תענה מאי דריש ביה גמ׳,) יד
ל אלא ע ,כל לאוין דאין לוקין עליהםגבי  תמוה מאי טעמא לא קמקשי כן

 נמינימא  אם כןו ,כדאשכחן בדוכתי טובא ,לאיסורא בעלמא אתי כורח
כיון דכמה עשין וכמה לאוין נאמרו  ,אפשר דשאני הכאוכתב, ד הכא כן.

לא  עוד,ו ״אל תשת ידך עם רשע״ ״מדבר שקר תרחק״כגון בגוונא דידן, 
נמי  אי גוונאדכהף וא ,למימר דכולהו אתי לאיסורא בעלמאלגמ׳ ניחא 

הא אמרינן בעלמא דכל היכא דאיכא  כל מקוםמ ,אשכחן טובא בש״ס
הכא דגלי  אם כן קל וחומר .ולא מוקמינן בלאוי יתירא ,למידרש דרשינן

 ,טפי אית לן למימר ״והיה אם בן הכות הרשע״רחמנא בעדים זוממין 
  ׳ עקיבא.דהאי לא תענה נמי אתי למלקות כדאמר ר

לענשן בדין הזמה ולא ניתן לעונש  רש״י ד״ה לאזהרה לעדים זוממין,) טו
, הבין דכוונתו דכיון דבעינן ליה לאזהרה שוב ליכא הריטב״אמלקות וכו׳. 

למילף מיניה מלקות. והקשה, דאם כן, לא ילקו כל חייבי לאוין, דכולן 
כרחיך לא אמרינן הכי אלא היכא שהלאו ניתן  אתו לאזהרה, אלא על

לאזהרת מיתת בית דין, או לכרת, דבכהאי גוונא אמרינן דלאותה אזהרה 
בא, ולא לענוש עליו מלקות, אבל בלאו גרידא לא איתמר הכי. ועל כן 

דכיון דלא תענה אזהרה לעדים זוממין  ,הרמב״ןפירש הנכון כמו שכתב ד
 ״כאשר זמם״וב אין לנו בו אלא עונש ש ״כאשר זמם״לקיים בהם עונש 

ולאפוקי  ,הכתוב עונשו רששכבר פי ,מקום שיש לקיים בו תורת הזמהב
שלוקין מן הלאו הזה  בבן גרושה וכדומה,כגון  ,היכא שאינו בתורת הזמה

דאיהו  ן,אין לומר כרבי מאיר והיינו דל ״.והצדיקו״משום שכתב רחמנא 
 .  וא מלא יוסיפו לעשותסבירא ליה דאזהרת עונש כאשר זמם ה

 לפרש,רש״י כתב, דכוונת  והערוך לנר עיין באות הקודמת, שם. ,בא״ד) טז
דכיון דהעונש נכתב בתורה מדין ״כאשר זמם״ אתי לא תענה לאזהרת 
עונש זה ולא למלקות. אמנם היכא דליכא לעונש דכאשר זמם כגון בבן 

שיש גרושה וכו׳ ילקה משום דעבר א״לא תענה״. וכדברי הרמב״ן, אלא 
 מלקותהיכי דהוי  דלקא ״,לא תענה״חילוק מעט ביניהן, דלרש״י לוקין א

בכל מקום  ,אבל לרמב״ן .אזהרה למלקות ״הלא תענה״ד ,״כאשר זמם״מ
״, לא תענה״לא לוקין א ,ממון ל ידיאפילו עדמקיימין כאשר זמם 

[ועיין בדבריו  .דהאזהרה אתיא על עצם הזמימה, ולא לחייב מלקות
ממה  ולפירוש הוהביא ראי שהאריך להוכיח מה הכריח לרש״י לומר כן].

כל עונשי לאווין מלקות וכו׳, , הותיפוק ליד״ה ) :ב( לעילרש״י שכתב 
התם אמאי דקשיא לה  תירצה הגמ׳רצה לפרש למה לא דלכאורה 

דצריך לא  ,אקושיא דהכא שתירצהכמו  ״תיפוק ליה משום לא תענה״,
כיון  לומר כןהכא שייך  דוקאד פירש,תענה לאזהרה לעדים זוממין, ולכן 

אזהרה, אבל לעיל דאין צריך לא תענה ל ם כןא ״כאשר זמם״דלוקין מ
 . ממילא לוקין אלא תענהואזהרה ללא צריך  ,לקיים כאשר זמם

. ורבי מאיר הכרזה מישמעו ויראו נפקאגמ׳, ורבנן מיבעי ליה להכרזה ) יז
ולא יוסיפו עוד לאזהרה ד״ה מוישמעו ויראו נפקא,  (ה.)רש״י  רשיפ

ולא  אוויר ישמעו״משמע דלרבנן כוליה קרא דד הגבורת ארי. ביאר אתיא
לא ״) :(סג סנהדריןב מהא דתניא והקשה, ,להכרזה לחוד אתא ״יוסיפו עוד

ופריך מסית בהדיא כתיב ביה  ,אזהרה למסית ולמדיח ״ישמע על פיך
 ״ולא יוסיפו עוד לעשות״וסיפא דקרא  רוש,פי ״,וכל ישראל ישמעו ויראו״

י וכ ,לימא דאתיא כרבנן ,אזהרה למדיח, והשתא למה משבש הברייתא
דגבי עדים זוממין ארישא דקרא  ״לא יוסיפו לעשות״ד ,דאמרי רבנן היכי

וכוליה קרא להכרזה אתיא ולא לאזהרה, הכי נמי  ״וישמעו ויראו קאי״ד
קאי  ״דישמעו ויראו״דגבי מסית ארישא  ״לא יוסיפו״דהאי  ,איכא למימר



 

 

ולא לאזהרה, דהא מסית נמי בעי הכרזה  ,וכוליה קרא להכרזה אתיא
מסית ובן סורר ומורה וזקן ממרא  ,) ד׳ צריכין הכרזה.פטשם ( כדתניא

ם נפקא ליה הכרזה דמסית, וא ״ישמעו ויראו״ומהאי קרא ד ,ועדים זוממין
 והערוך לנר .מלא ישמע על פיך נפקא ל כרחךלרבנן אזהרה דמסית בע כן

אזהרה למסית  הל״ד) עכו״ם(פ״ה מדהביא  ,הרמב״םעל הוסיף להקשות 
דאין לוקין אלא  בי מאירוהכא פסק כרבנן דר ישמעו ויראו״, כל ישראלו״מ

 , ולדבריהם כולי קרא אתי להכרזה.ארבעים
 

 דף ה ע"א
, דבית דין ד״ה משלשין(ג.) רש״י לעיל פירש  מתני׳, משלשין בממון.) א

נעשין שליש ביניהם להשוותם בפרעון איש כפי חלקו. אי נמי, לישנא 
פרעון ביניהם והוא הדין אם היו ד׳, בעלמא הוא, שאם היו ג׳ מחלקים ה

(פ״א מ״ג), ביאר דנקט בגוונא דג׳ עדים, משום והתוס׳ יו״ט מרבעין. 
מלקות [דהוו ל״ט] דבשלושה אפשר שיגיע לכל אחד מהם י״ג ואי אפשר 

על דבריו, דבשלשה נמי אין לכוון הערוך לנר לחצותו לשנים. והקשה 
שה, יקבל כל אחד י״ג, והרי המנין, דהא כשחולקין ל״ט מלקות בין השל

י״ג אי אפשר להשתלש, להכותו שליש מלפניו ושני שלישין מלאחריו, 
ועל כרחך אין לוקין אלא י״ב, ואם כן שפיר הוי מצי למיתני שנים או 
ארבעה דאומדין לכל אחד י״ח או ט׳. וכתב, דאולי אי הוי דינא דמשלשין, 

, אף שיגיע לא׳ מהם יותר היו מלקין בין שלשתן י״ג מלפנים וכ״ו מאחור
 , אבל במנין המלקות עצמן ילקו בשווה.לפניומחלקו המגיע 

היכי  הרמב״ן,בשם הריטב״א הקשה  גמ׳, אמר אביי נאמר רשע וכו׳.) ב
(לז:) דאין דנין אפשר (לחלק בנדה יליף האי גזירה שווה, הא אמרינן 

בי דההוכחה מהא דאם אפילו ג דיש שתירץ המלקות) מאי אפשר. וכתב,
מלקות משלשין כמו בממון, דאי ילקו כל אחד ארבעים לא מתקיים 
״כאשר זמם״, גבי קטלא שאי אפשר לשלש הוה לן למפטרינהו מהאי 
טעמא, ומדחייבינהו רחמנא, שמעינן דקטלא דכולהו כאשר זמם הוא, וכן 

דחה דבריהם דאם כן אינה גזירה שוה אלא גלוי  והרמב״ןלגבי מלקות. 
על כן פירש, דאביי סבר דדווקא גבי במה מצינו אין דנין מילתא בעלמא. ו

אפשר מאי אפשר, אבל לגבי גזירה שוה דיינינן, דעל כרחך הקישם 
הכתוב. ולרבא נמי אית ליה להאי גזירה שוה, אלא דפליג עליה, דאף 
בגזירה שוה אין דנים אפשר מדאי אפשר. אי נמי, לדידיה סברא היא ולא 

 בעינן גזרה שוה.
, היאך ילפינן להאי גזירה שוה בשעורי רבי שמואלהקשה  שם.גמ׳, ) ג

מקרא ד״בן הכות הרשע״ לענין דינא דאין משלשין במכות. הא האי קרא 
לא מיירי במלקות ד״כאשר זמם״, אלא במלקות ד״והצדיקו״ דהוי משום 
״לא תענה״, וכיוון דכל אחד מהם עבר בלאו לוקה מדינא, ואי אפשר 

איה למלקות ד״כאשר זמם״. ועל כן פירש, דהא לחלק המלקות, ומאי ר
דילפינן ממיתה היינו לא לענין המלקות דהתם, אלא דאין ֵשם מלקות 

 לחצאין, כפי שאין מיתה לחצאין.
, דנפקא מינה הפורת יוסףכתב גמ׳, רבא אמר בעינן כאשר זמם וכו׳. ) ד

בין טעמיהו דאביי לדרבא בגוונא שהנדון יכול לקבל ארבעים מלקות 
דים אינם יכולים ללקות אלא י״ח. או לגבי עדות דבן גרושה ובן והע

חלוצה דמלקות דידהו אינם מדין ״כאשר זמם״ אלא מדין ״והצדיקו״. 
(אות יח) ביאר, דמאי דתני מתניתין ״כיצד״, אתי  התפארת ישראל אמנם

למימר דאפילו באו לחייבו מלקות, ולוקין על מה שזממו לו ולא משום 
מי לרצו לחייבו ממון, אין משלשין במלקות [ועיין באות ״והצדיקו״, דד

 הקודמת].
, דקיבל מה שרצו רש״י ד״ה ממון מצטרףפירש  גמ׳, ממון מצטרף.) ה

אלא שהוסיף אבל במלקות שאין  הריטב״אלהפסידו בין כולם. וכן פירש 
(סוף והבית הלוי מי שרצו לחייבו מקבל כלום, אינו מצטרף ביד הזוממין. 

פרשת בשלח ד״ה חרפה) ביאר, דגבי ממון, מאה זוזין הם בדיוק החצי 
ממאתים. אבל במלקות, ההכאה השניה כאבת יותר מן הראשונה, ואי 

 אפשר לטעום כאב המכה האחרונה אם לא ילקוהו תחילה הקודמות. 
(פי״ח מעדות ה״ב), אם אחר הרמב״ם כתב מתני׳, עד שיזימו את עצמן. ) ו

באו שנים אחרים והעידו שביום זה ובמקום זה היינו שנבדקו העדים 
עמכם ועם אלו כל היום, ולא היו דברים מעולם וכו׳, הרי זו הכחשה. 

(שם) דבריו, דכיון שהזימו יחד עם העדים גם את הלחם משנה ופירש 
המלוה והלוה, לא הויא הזמה, וכמו שסיים דבריו, דאם הזימו את העדים 

והעדים שהזימום לא השגיחו על עצמה של בלבד הווי הזמה, ״הואיל 
עדות כלל אם אמת היה או שקר״. דהיינו דכדי שהזמה תועיל בעינן 
שעדותם תהיה לא על המעשה אלא על העדים עצמם בלבד. אמנם כתב, 

(חו״מ סימן לח ס״ו), דתלה החילוק בין הזמה להכחשה,  הטורדמדברי 
פילו הזימו גם למלוה דבעינן בהזמה שיזימו את גוף העדים, נראה, דא

ולוה, חשיבא הזמה. ועיין בדבריו דהוכיח מעוד טעם דהטור פליג על 
(ח״ב, סימן סג) דפירש דברי  מהר״י בן לבהרמב״ם. אמנם, הביא בשם 

הרמב״ם דלא הויא הזמה משום דלא שינו המקום, אלא אמרו שהיו 
ו במקום שהעידו הראשונים ולא היו דברים מעולם, אבל אם אמרו שהי

 עמהם במקום אחר, אפילו אם העידו גם על הלוה, הויא הזמה.
, דבאו אחרים והזימו הר״ח פירש מתני׳, באו אחרים והזימום וכו׳.) ז

(דף ב. מדפי  הרי״ף המזימין, ובאו עוד אחרים והזימו מזימי המזימים. אבל
, שכת אחת הזימה כל כת שבאה להעיד כרש״י בד״ה והזימוהרי״ף) פירש 

 וני. ועיין שם, שהביא כמה ראיות לפירוש זה ממתניתין וגמ׳.על אותו פל
, כת של עדות סרה רש״י ד״ה איסטטיתפירש  מתני׳, איסטטית היא זו.) ח

, דהוא הרי״ףהביאו פירוש  ד״ה איסטטית היא(בעמוד ב׳)  ובתוס׳וסטיא. 
(דף ב. מדפי הרי״ף)  וברי״ף, והוא מין צבע). מהרש״אמלשון סטיס (עיין 

 והבעל המאורעדות זו יורה של איסטיס שכל הנוגע בה יצטבע.  כתב, וכי
(שם) נמי פירשה בדרך זו, דאין דם אדם חשוב אצל הכת המזמת אלא 

 כצבע, ויצבעו הארץ בדם כפי שאדם צובע בצבע.
הרמב״ם בפירוש פירש  גמ׳, והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו וכו׳.) ט

עד שקר ולא עדות שקר.  (פ״א מ״ד), דדרשינן מדקאמרה תורה המשניות
פירש, ד״שקר״ קמא מיותר לדרשא. וכן דרשא ד״לענות בו  הריטב״אאבל 

סרה״ מיתורא היא, דלא בעינן למכתב ״בו״, אלא ודאי הכי קאמר לענות 
 בעצמו של עד סרה.

וכן מייתי  גמ׳, אי כדקיימי וכו׳ חזו למזרח בירה אין אלו זוממין.) י
(חו״מ סימן לא סעיף טו). וכתב  והטור(פי״ט מעדות ה״א),  הרמב״ם
(שם), דמהאי לישנא נראה, דאף דלא הויא הזמה, מכל מקום  הדרישה

הכחשה הויא, דהא המזימים אומרים שעמדו שם ולא ראו כלום. אבל 
כתב, דאפשר דאינה אפילו הכחשה, אלא רק במקום שהעידו שנעשה 

אבל בנדון הדבר לפנינו, דאמרינן שאם ראו אלו, היה גם לאלו לראות, 
 דידן, אפשר שאלו לא נשאו עיניהם ולא שמו לבם לדבר. 

, דודאי משום האי חששא הריטב״אפירש גמ׳, ניחוש לנהורא בריא. ) יא
דאינו שכיח לא נקטליה לנדון. אלא, הווה אמינא דמשום הא נציל 
העדים, קמשמע לן דאזלינן בדיני נפשות בתר רובא בין לקולא ובין 

 כך וכן מתפרש לקמן גבי גמלא פרחא.לחומרא ולא חיישינן ל
(קטז.) התוס׳ ביבמות הקשו  גמ׳, מהו דתימא ליחוש לגמלא פרחא.) יב

, דהתם ר״ת, הא התם אמרינן דחיישינן לגמלא פרחא. ותירץ ד״ה הכא
שרוצה לקלקל אשת חברו אזל בגמלא פרחא, אבל הכא אי אזלי בגמלא 

א דאזלו בגמלא תירץ, דאי אית וה״ר מנחםפרחא היו מתקלקלים טפי. 
, דנפקא מינה אי נאמנים הערוך לנרפרחא, היה להם לטעון כן. וכתב 

(גליון הרמב״ם,  הגרע״אבגוונא דאחר שהוזמו טענו העדים כן, וכן כתב 
דחה, דודאי אפילו לא  הריטב״א בשם הרמב״ןפי״ט מעדות ה״א). אמנם 

טענו, הוי טענינן ליה משום ״והצילו״, אלא, דלא מהימני משום דהוי 
 מילתא דלא שכיח.

 ואילו הוה אתי ומודה הוה מיפטר.רש״י ד״ה מאי טעמא, בתוה״ד, ) יג
דלא מצינו בחייבי מיתות דמודה תוס׳ בד״ה דבעידנא,  והקשו עליו

(עה.) דאם בבא קמא  י הגמ׳ביאר שיטת רש״י, על פוהפני יהושע ומיפטר. 
הודה לדברי העדים, אלא שאמר שלא הרג בפניהם אלא בפני עדים 
אחרים שהם העדים המזימים, סברי רבנן דהוי עדות שאי אתה יכול 
להזימה ואינה עדות ועל כן אינו נהרג. וסיים הפני יהושע, דאפשר דרש״י 

מיה דרש״י. לא נתכוון לכך, אך זכיתי ליישב דבריו, הואיל ויצא מפו
דחה דבריו. וכתב, דנראה דרש״י סבר, דדיני נפשות וקנס דין  ובערוך לנר

 אחד להם לענין מודה, דפטור.
(עה.) דאי בבבא קמא , הא קיימא לן המהר״ץ חיותשם. הקשה  בא״ד,) יד



 

 

לא חייב עצמו כלל, לא מיפטר בהודאתו. והכא אם הודה פטר עצמו 
אחר כך באו עדים, מכניסים לגמרי. ותירץ, דלשיטת רש״י אם הודה ו

כתב, דמהכא איכא ובחשק שלמה אותו לכיפה, ובעונש זה חייב עצמו. 
(פ״ז דבבא קמא סימן כו), דהא דלא פטרינן ליה  המהרש״לראיה לשיטת 

משום דהודה, אינו אלא אי מתחילה אמר לא גנבתי, ואחר שבאו עדי 
טעמא פטור אף גניבה הודה דטבח ומכר, דחזינן דמערים, אהל בלאו האי 

 דפטר עצמו לגמרי.
דאם כן כל חייבי מיתות בית דין וכו׳.  תוס׳ ד״ה דבעידנא, בתוה״ד,) טו

, דודאי דין תורה משכחת בלא הודה. דהא אם יחפש המהר״ץ חיותכתב 
. וכן על מנת כן אני עושהלפטור עצמו, לא היה אומר בשעת התראתו, 

 מצינו עוד שדין התורה מתקיים באופנים רחוקים.
 

 דף ה ע"ב
, דלא הריטב״אלהביא עדי שקר. וכן פירש  רש״י ד״ה הוחזקה זו,) טז

הוחזקה שטענתה שקר, ולא הוחזקה אלא להביא עדי שקר ואולי טענתה 
 אמת.

גמ׳, לימא ריש לקיש דאמר כר׳ יהודה ורבי יוחנן דאמר כרבנן וכו׳. ) יז
(ב. מדפי הרי״ף), ביאר דברי ריש לקיש, דאחר שהוכחשה כת  הרי״ף

הראשונה דאייתא האי איתתא, לא מקבלינן סהדותא דמאן דקא מסהיד 
באותה עדות, והוא כדברי ר׳ יהודה, דכיון דאיתזמא כת ראשונה לא 
מקבלין סהדותא דכת שניה, ועל כן אי מתזמא לא קטלינן לה, דהא אף 

יו הורגין על פיה. ור׳ יוחנן דסבר דמקבלים אם לא היתה מוזמת, לא ה
הכת השניה, סבר כרבנן. ואמרינן, דר׳ יוחנן סבר אף כר׳ יהודה, וטעמו 
דר׳ יהודה משום דאטו כולי עלמא גבי הני הוו קיימי, ועל כן מקבלים 

(שם),  הבעל המאורעדות המזימים רק על הכת הראשונה. והקשה עליו 
קה זו אלא בתרי זימני, אבל בחד זימנא הא אף ריש לקיש לא אמר שהוחז

לא הויא חזקה, דליכא מאן דאמר דהויא חזקה בפחות מתרי זימני. ועוד 
מאי קשיא לגמ׳ ״כת ראשונה נמי לא״, הא לפירושו אי לא הוזמה כת 
ראשונה, קטלינן על פיה. ועל כן פירש, דאיפליגו ריש לקיש ור׳ יוחנן 

בתר חזקה לפסול העדות. ודחינן, דר׳  בפלוגתא דר׳ יהודה ורבנן אי אזלינן
תירץ דברי הרי״ף,  ובמלחמות ה׳יוחנן כדברי הכל וריש לקיש כדברי הכל. 

דריש לקיש פסיל דוקא בעדות שניה, משום דבהכחשה לא מוקמינן להני 
עדים שקרים, דמאי חזית דסמכת אהני, סמוך אהני. אבל אחר דהוכחשה 

ן לכל הכתות, אבל בפלוגתא תרי זימני, איכא רגלים לדבר ופסלינ
דמתניתין שהוזמו והאמינה תורה למזימים, מחזקינן בשקרי, אפילו בחד 
זימנא. [דהיינו שביאר דאישתקרו עדי האשה על ידי עדים אחרים, ולא 

שהוכחשו בבדיקות]. וכן דחה מה שטען  רש״י בד״ה אישתקור,כדברי 
אמרינן, דמחזקינן הבעל המאור דבפחות מתרי זימני לא הויא חזקה, דהא 

ריעותא אפילו בחד זימנא. וכן מאי דמקשה הגמ׳ דאף הכת הראשונה לא 
תיהרג, היינו למסקנא כר׳ יוחנן, דטעמא דר׳ יהודה ד״אטו כולי עלמא גבי 
הני הוו קיימי״, והואיל והוחזקה באיסטטית, מקשינן אמאי כת ראשונה 

 נהרגת.
יש בין זה לזה, הא , מה דמיון המהרש״ל והמהר״םהקשו גמ׳, שם. ) יח

טעמא דריש לקיש משום דכת ראשונה שהביאה האשה נמצאו שקרנים, 
מה שאין כן בדינא דרבי יהודה [שלא נמצאה הכת המזימה שקרנית]. וכן 
טעמא דר׳ יוחנן לא לפסול את עדי האשה, הוא משום ד״אם היא הוחזקה 

מה את כל ישראל מי הוחזקו״, וזה לא שייך בדברי רבנן [דכת אחת מזי
כולן]. ובמהרש״ל הוסיף, דאדרבה מסברא ד״כל ישראל מי הוחזקו״ איכא 
למימר איפכא, דלא מחזיקים כל הני כתות בשקרי. וכתב המהרש״ל, 
דאפשר דהא דקאמר דריש לקיש כר׳ יהודה, היינו דכמו שפסל ריש לקיש 
עדי האשה משום דמהדרא אסהדי שקרא, כך טעמו דר׳ יהודה לומר 

 ום דמהדרא תמיד להזים.איסטטית, מש
, דהא הריטב״אכתב  גמ׳ שמעת מילי מיניה דבר נפחא ולא אמרת לי.) יט

דלא אמר ליה משמיה דר׳ יוחנן, משום דאולי לא שמע ממנו עדיין דברים 
אלו אף שהיה רבו. ועוד, דאולי לא חשש לומר שהוא מדר׳ יוחנן, משום 

כתב, דהוא משום והפורת יוסף שהכל יודעין שדבריו הם מדר׳ יוחנן רבו. 
דשמע מר׳ יוחנן בלשון תימא. ואפילו הכי הקפיד עליו ריש לקיש, מפני 

כתב, דלשני תירוצי  והערוך לנרשאפילו דבריו בעלמא, הם זיקוקין דנורא. 
הריטב״א יקשה, אמאי לא תירץ ר׳ אלעזר עצמו בהכי, ואין לומר שתירץ 

(כה:), ואם היה  בכתובותנמי עצמו, מדחזינן דריש לקיש הקפיד עליו 
מתרץ עצמו, לא היה מקפיד עליו עוד. וביאר, דלא עשה כן משום כבודו 
של ריש לקיש, דר׳ אלעזר למד בפני שניהם, ואם היה אומר שסמך עצמו 
שהכל יודעים שתורתו מדר׳ יוחנן, כאילו אומר לריש לקיש שלא למד 

 ממנו כלום.
 הריטב״אחיו קיים. אמנם משמע שהרי ארש״י ד״ה לעשות לאחיו, ) כ

הוכיח דשפיר מיקרי אחיו אפילו לאחר מיתה, וכדכתיב ״להקים לאחיו 
שם בישראל״ וכתיב, ״קרבו שאו את אחיכם״, אלא נפקא לן דהרגו אין 

והרש״ש ״ ואין עונשין מן הדין כדאיתא בגמ׳. זמםנהרגין, מדכתיב ״כאשר 
ו או בן אמו, קרי ליה י.) כתב, דגבי אח דקורבא, שהוא בן אבי סנהדרין(

אח אף לאחר מיתה. אבל אם קרינן ליה אחיו משום דאחיו הוא במצוות, 
(אל״ף  שדי חמדאחר שמת ונעשה חפשי מהמצוות, איננו אח. ועיין 

 שעב).
איך באה תקלה  הרמב״ן והריטב״א,הקשו גמ׳, אם לא שפכת דם נקי. ) כא

לו לבהמתן של על יד צדיק זה, הא אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה אפי
והתוס׳ דהיה חייב מיתה מעברות אחרות.  הריטב״א,צדיקים. ותירץ 

, דלא פרכינן אלא גבי אכילת איסור, ר׳׳תתירץ  ד״ה רבי נתן(יב:)  בשבת
 משום שגנאי הוא לצדיק ביותר. 

דלא קאמר  ד״ה למחר,(טז:)  התוס׳ בחגיגהכתבו גמ׳, למחר הוא מת. ) כב
ו שאין המת צועק אלא כשהוא שם, להו כשאינו שם, מפני שיאמרו ל

, דלהכי הערוך לנר אבל כשהוא מת והוא אצלו, היה לו לצעוק. וכתב
הכל בלילה, דאז אינו ניכר איזה קול הוא, ולא רש״י בד״ה כסבורין, כתב 

 ידעו אם הוא שם.
, דודאי נאמן עלינו הריטב״אפירש  גמ׳, דלמא בדינא קם בהדיה וכו׳.) כג

 יי לסייעתא שהביא.צדיק זה, אלא דמצי לדחו
דאגב אורחיה השמיענו  הריטב״א,כתב  גמ׳, אי נמי פיוסיה פייסיה.) כד

(אות פב) דאם חרף במרדכי בבא קמא דיש פיוס לאחר מיתה. וכן איתא 
(פ״ז מדעות ה״ג),  כיד המלךשוכני עפר, ילך על קברו ויפייסנו. ודלא 

 דבשפיכות דמים ליכא ריצוי, אחר שנהרג.
 הרא״שציין לגרסת  המסורת הש״ס. ה לשניםמתני׳, להקיש שלש) כה

(פ״א מ״ז), תמה התוס׳ יו״ט (סימן יא) ״להקיש שנים לשלשה״, ואמנם 
ביאר, דאי אפשר  ובפני יהושעאגרסא דידן דהא ילפינן שנים משלשה. 

לומר דכונת המשנה  להקיש שנים לשלשה אמזימין, דאם כן הווה לה 
ין מקרא ד״על פי שני עדים או למתניתין לילף היקישא בפרשת עדים זוממ

על פי שלשה עדים יקום דבר״, והרי מתניתין הקישא בקרא ״דיומת המת״ 
דלא איירי בעדים זוממין אלא במעידין לחייב מיתה, אלא דהכי פירושא, 
דכיון דפשיטא לן דקרא ד״על פי שנים עדים יומת המת״ לאו מילתא 

נידון, אדרבה הוו עדים דפסיקא, דהא היכא שהוזמו לא מהני עדותן על ה
זוממין, הכי נמי האי ״או שלשה עדים״ נמי איירי כשלא הוזמו, והיינו 
אפילו על ידי שנים כמו בשני עדים, ועיקר היקישא מדכתיב נמי תרי זימני 
״עדים״ משמע שבא להשוותן יחד דהנך כהנך. ועיין בדבריו שהאריך, וכן 

מקרא דעדים זוממין. והערוך מה שביאר לסיפא דמתניתין דבוודאי ילפינן 
לנר דחה דבריו מכמה טעמים וכתב צד אחד, שהפסוק דעידי מיתה 

 שהובא במשנה בטעות וילפינן מקרא דעדים זוממין]. 
 מתני׳, מה שלשה מזימין את השנים אף השנים יזימו את השלשה.) כו

(פי״ח מעדות ה״ג), וזו שהאמינה תורה עדים האחרונים על  הרמב״םכתב 
גזירת הכתוב היא, ואפילו אם הזימו שנים את המאה, נענשין  הראשונים

על פיהן, שהשנים כמאה, ומאה כתרי. וכן בשתי כתי עדים המכחישות זו 
בחדושי את זו, אין הולכין אחר הרוב, אלא דוחין את שתיהן. והקשה 

(פי״ב מגרושין הכ״א ד״ה אלא), הא היקישא דשנים לשלשה בדין  הגר״ח
יך שייך למילף מהזמה להכחשה, הא בהזמה הוי גזירת הזמה ילפינן, וא

הכתוב שהאחרונים נאמנים, ואין הראשונים מועילים אפילו להכחיש 
האחרונים. אלא על כרחך  לא ילפינן מהאי דרשא דבעדות לא אזלינן 
בתר רוב, אלא, דשנים ויותר משנים שוים בנאמנותן. [ועיין מה שהבאנו 

ע, דלכאורה אי ילפנינן כמו שלמד, הרי באות הקודמת דברי הפני יהוש



 

 

 הכחשה והזמה דין אחד להם, דהא לא ילפינן ההיקש בדין הזמה].
רש״י ד״ה ר׳ פירש  מתני׳, רבי עקיבא אומר לא בא השלישי וכו׳.) כז

, לא הוצרך ללמדנו זאת. ולא פליג רבי עקיבא אדרבי שמעון, עקיבא אומר
דליכא בינייהו אלא משמעות  הריטב״א,אלא מוסיף על דבריו. וכן כתב 

(פ״א מ״ז) דדברי רבי עקיבא בפירוש המשניות לרמב״ם דורשים. וכן איתא 
ורבי שמעון קיימין ואין עליהם חולק. עוד כתב הריטב״א, דאפשר דפליגי. 
והא דאמר רבי שמעון שיהרגו כולם, היינו דוקא כשבאו יחד, אבל אם 

בי עקיבא אפילו בכהאי גוונא באו ב׳ ואחריהם בא השלישי, לא יהרג. ולר
(דף ב: מדפי הרי״ף) והנמוקי יוסף נהרג, הואיל ונטפל לעוברי עבירה. 

דרבי עקיבא פליג על רבי שמעון, ומחמיר עליו, דאם  הריב״א,הביא שיטת 
כתב, הר״י בן גיאת הוזמו שנים אף שלא הוזם השלישי, נהרגים. ובשום 

וענש הכתוב את השלישי,  דאף שלא הוזם השלישי, נעשו כולן זוממין
שנטפל לשנים שעברו והעידו שקר. דאי הוזם, גם הוא, היה נקרא שעבר 
עבירה, ולא מחמת שנטפל. וסיים הנמוקי יוסף, דאף לפירוש זה הלכה 

 כרבי שמעון, דתנא קמא סבירא ליה כוותיה ורבי עקיבא יחיד.
נר הרי״ץ גיאות. ובערוך לעיין באות הקודמת בדברי  מתני׳, שם.) כח

(ו. ד״ה הלכה כרבי) הקשה, כיצד נהרג השלישי שאמר אמת יחד לקמן 
עם הזוממים, רק מפני שנטפל להם. וביאר, דלא איירינן בגוונא דהשלישי 
אמר אמת אלא שגם הוא הוזם,  אלא דכיון דאתי לאחר שהעידו 
הראשונים, אין הזמתו הזמה, דהא יכול מימר דבעת שהעיד כבר היה 

(פא.)  בסנהדרין התוס׳י העדים הראשונים, וכמו דהעירו נחרץ דינו על יד
והכא לא שייך לתרץ מה שתירצו שם, ואם כן נימא שאין  ד״ה ונגמר דינו,

עדותו עדות כלל, ויליף מגזרת הכתוב שנהרג כיון שנטפל להם. [ולכאורה 
דבריו צרכים עיון, דהא התם כשהעידו אמיתה חמורה כבר נגזר דינו 

הכא הרי עדיין לא נגזר ומי יודע אם תעמוד עדותן, למיתה קלה, אבל 
 ועל כרחך דאתי לחייב, ועיין באות הבאה]. 

 , לא הוצרך ללמדנו זאת.רש״י ד״ה ר׳ עקיבא אומר פירש מתני׳, שם.) כט
(דף ב: מדפי הרי״ף) פירש, דהשלישי אינו יכול לומר שכבר ובנמוקי יוסף 

 בטענה זו. העידו השנים ונתקיימה העדות על ידם, ולהיפטר
 

 דף ו ע"א
דיני ממונות נילף מינייהו. הקשה  תוס׳ ד״ה אמר רבי יוסי, בתוה״ד,) א

, היאך לילף מיניהו, הא גבי דיני נפשות כתיב ״והצילו״, וכתב המהרש״א
דלענין מילי בד״ה מה בין, (לב.)  רש״י סנהדרין, דכן כתב הפני יהושע

ממונות. ועל כן כתב  להשוותם, דלא שייך בדיני דתלו בזכות וחובה אין
והוא משום  לא הוא ולא הם. יהרג , דלאבד״ה בדיני נפשות(שם, ט.)  רש״י

 ״והצילו״, ולא שייכא בדיני ממונות.
אבל בדיני ממונות וכו׳ אינו בטל לגמרי דחייב לו שבועה. בא״ד, ) ב

(שער ז פרק א), מה ענין שבועה לממון, ואף דלגבי  בשערי יושרהקשה 
לענין ממון נקיש תרי לתלתא שאינו נאמן. ועוד, דלא שבועה חד נאמן, 

תירצו כלום אקושיא קמייתא, דאדרבא נילף ממון מנפשות [ויפסל אף 
לשבועה]. ותירץ, דשאני ענין תרי עדים בממון מתרי עדים דנפשות, 
דלגבי ממון מתקיימת העדות חצי על פי אחד וחצי על פי השני, 

שגם עד אחד פועל מחצה בעדות  ומצטרפים יחד אצל הבית דין. וכיון
ממון, מחייב נמי שבועה (ולכך בעינן שיהיה נאמן לממונות ולא כעד אחד 
באיסורים דנאמן אפילו אינו נאמן לממון). אבל בנפשות, שני העדים 
פועלים יחד, ואחד לחוד אינו פועל כלום. ועל כן בנפשות דמקישים תרי 

פסול אין עדות חבירו  לתלתא, כמו תרי אם נמצא אחד מהם קרוב או
כלום, גם בתלתא בטלה העדות לגמרי. אבל בממון אי נקיש תלתא לתרי, 
כמו דבתרי אם בטל האחד, נשארה עדות חבירו לפי חלקו, גם בתלתא 
תשאר עדות השניים לפי חלקם והן עדות שלמה. והואיל וחלוק דין עדות 

ומיתרצא  דממון מנפשות בעיקר יסודה, לא שייך למילף ממון מנפשות
 נמי קושיא קמייתא.

(דף קא.) הוכיח דלדעת  ליבמותכתב דבחדושיו  הערוך לנר תוס׳ שם.) ג
התוס׳ ביבמות (שם) אף לרבי העד הכשר מחייב שבועה, [ודלא 

(סי׳  בשו״ת מהר״ם פאדוהכהראשונים שהבאנו לקמן אות ה׳] אבל מצא 
ל״ז) דפשיטא ליה דתוס׳ לא הכשירו לחייב שבועה אלא לר׳ יוסי ולא 

 לדידן דפסקינן כרבי, ותמה עליו מהראיה מהתוס׳ ביבמות.
בשו״ת נודע  מתני׳, רבי אומר אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות.) ד

(אבן העזר ח״ב סימן עו ד״ה וראיתי) רצה תחילה לומר דלרבי  ביהודה
ים ונפסל אחד עדיין השני מחייבו שבועה, אמנם חזר בו בגוונא דהיו שני

(סימן הטור והשולחן ערוך בתשובה (הובא באות הבאה), וכן  הרי״ףדהא 
, דרבי הריטב״אלו סעיף ב) כתבו, דאף לגבי שבועה אין נאמנים, וכן פירש 

גמיר דיני ממונות מנפשות, דמה התם עדות היחיד בטלה לגמרי, אף 
. ולכך חוזר ומלמד על הג׳ ועל קם אפילו לשבועהואינו בממונות כן 

המאה. והנודע ביהודה ביאר, דטעמא דאין העד הנשאר קם אפילו 
לשבועה, מפי השמועה למדנו, וכדכתב הרמב״ם ״כל מקום ששנים 
מחייבים אותו ממון, עד אחד מחייבו שבועה״. דהיינו דדוקא במקום 

ב׳ או ג׳ דנמצא אחד מהם ששנים מחייבים ממון, א׳ מחייבו שבועה, אבל 
 קרוב או פסול, שאינם מחייבים אותו ממון, אין הא׳ מחייבו שבועה.

הרי״ף  (סימן יא) בשם הרא״ש עיין באות הקודמת. כתב מתני׳, שם.) ה
, דאם השני לא ידע בחבירו שהוא קרוב או פסול, כשר. ונאמן בתשובה

ראיה  ב״ןהרמ לומר שלא ידע, כשם שנאמן לומר למיחזי אתינא. והביא
לדבריו מברייתא, וכתב דהרי״ף סבר, דטעמא דפסלינן לכולהו משום 
דנטפלו לפסולים, אבל אם לא ידעו דפסולים, לא פסלינן להו, וכשם 
דתליא בדעת הפסולים אי למיחזי אתו, או לאסהודי, לצרפם לפסול, כך 
תליא בדעת הכשרים אם הכירו בפסולים. והרא״ש הקשה, דאם תלוי 

ים, הווה ליה להש״ס למימר דשיילינן לכשרים אם הכירו בהכרת העד
כתב, דלפי זה, הא דשיילינן ״למחזי הריטב״א  בפסולם של אלו. אמנם

, הביא ראיה והערוך לנראתיתו או לאסהודי אתיתו״, היינו אף לכשרים. 
(כב.), גבי מעשה דטוביה הרופא ובנו, שראו מראש השנה  לסברת הרי״ף

ו להעיד, וקבלו אותם בית דין של כהנים כיון שלא עדות החודש יחד, ובא
ידעו שפסולים להעיד יחד, ומכל מקום כשנודע להם שפסולים, הכשירו 
עדותו של טוביה הרופא להעיד עם אחר, ולכאורה איך הכשירום, הרי 
שניהם כיוונו להעיד ואף העידו יחד, אלא משום שלא ידעו שקרוב פסול, 

שנא אי לא ידע שהשני קרוב, או שלא ידע  והיינו כסברת הרי״ף, [דמאי
]  וסיים דאולי מכאן לפסולשקרובים פסולים, סוף סוף לא נתכוין להצטרף 

 הוציא הרי״ף את דינו.  
, אם כן, מאי פריך הריטב״אהקשה מתני׳, אימתי בזמן שהתרו בהם. ) ו

פירש דהיינו  רש״י בד״ה הרוג יצילבסמוך ״הרוג יציל״. וכתב, דאמנם 
׳ יוסי, דאף בלא התרו בו מצטרף להציל הנידון. עוד כתב, לשיטת ר

דאפשר לומר, דהא דמקשינן הכי, היינו מקמי דידעינן דבמקיימי דבר 
הכתוב מדבר, אבל אחר דתריצנא הכי, אף לר׳ יוסי פסול דוקא אי נתכוון 

 לקיים דבר, ולמסקנא לא פליג אדר׳ יהודה בהא.
הריטב״א שבועות פירש בירו. גמ׳, כל חד וחד בתוך כדי דיבור של ח) ז

(לב. ד״ה אמר ליה), דכל שהתחיל השני תוך כדי דיבור של הראשון 
כדיבור א׳ חשיב, משום דשני עדים מחוברת עדותם, ומיחשיב כעדות 

 אחת.
משמע דקאי אף לענין קרוב או פסול. תוס׳ ד״ה אמר רבא, בתוה״ד, ) ח

רש״י, אין כוונת  (סימן לו ס״ק ו), דאף שכתבו התוס׳ כן בשםהש״ך  כתב
רש״י כן, אלא, דדווקא לענין הזמה בעינן תוך כדי דיבור ולא לענין קרוב 

 או פסול. דרבא קאי אמתניתין דעדים זוממים ואהא פירש רש״י דבריו.
, המהרש״לאבל בעדים זוממים שאינן אומרים אמת וכו׳. כתב בא״ד, ) ט

(פ״כ  ״םהרמבדלפי זה לא בטלה עדותם של הכתות שלא הוזמו. אמנם 
מעדות ה״ג) כתב, דאף העדויות האחרות בטלות, אלא דלענין הא דבעינן 
שתוזם כל העדות, חשיבא להו כעדות אחרת. ועל כן אין נענשת אלא 

, הראב״דהכת הראשונה, ולא האחרות שהיה הפסק ביניהם. והשיג עליו 
למה תבטל עדות האחרונה. וביאר המהרש״ל, דסבר הרמב״ם, דלגבי 

פסול דצרופם תליא בראיית העדות כאחד, אם בא להעיד, פוסל קרוב או 
למפרע את כולן. אבל לענין הזמה דתליא בהגדת העדות, לא בעינן 
שיוזמו כולם, אבל לענין צירוף דנמצא אחד קרוב או פסול, לא גרע מקרוב 
או פסול אחר. ומכל מקום, אף לתוס׳ אפשר ליישב, דלענין דין הזמה 

אמת. [ולא בעינן שיוזמו כולם], ולענין דין ביטול חשבינן שאינם עדי 
כתב, דהרמב״ם איירי  הרדב״זהעדות חשבינן כקרוב או פסול. אבל 



 

 

כשבאו יחד לבית דין ואמרו דלאסהודי אתו. אלא דעדותם היתה שלא 
בתוך כדי דבור, ועל כן לענין הזמה נחלקו, אבל לענין העדות עצמה לא 

 נחלקו, כיון דבאו ביחד.
לקרוב ופסול רש״י בד״ה היכי אמרינן להו, כתב היכי אמרינן להו גמ׳, ) י

(סימן לו) משמע, דשואלים רק לפסולים וכל זמן כן מלשון הטור וכו׳. ו
השולחן ערוך שלא נודע דאיכא פסולים אין שאלה כלל. אבל מלשון 

(פ״ה מעדות ה״ה) משמע, דשואלין לכולן. [ובדעת הרמב״ם,  והרמב״ם
(שם, סק״א), אי שיילינן לכולהו או רק  והב״ח(סימן לו)  הבית יוסףפליגי 

רבנו חיים כהן, הביא שיטת ובתוס׳ ד״ה לאסהודי אתיתו לפסולים]. 
 .הריטב״א דשואלים רק לכשרים, ועיין לעיל אות ה׳ דברי 

(דף ב:  והנמוקי יוסף קאי אדיני ממונות.תוס׳ ד״ה היכי אמרינן להו, ) יא
ות ולא התרו בו, או בדיני ממונות דלא מדפי הרי״ף) כתב, דבדיני נפש

 .שייכא התראה, יתברר על פי העדים
קשה היאך מצינו ידינו ורגלינו כשנותנין גט תוס׳ ד״ה שמואל אומר, ) יב

בשו״ת (סימן יא) הקשה כן, גם לענין קידושין. וביאר והרא״ש  וכו׳.
 א.(קמא, צד), דתוס׳ הקשו מגיטין משום דדמי לנפשות בתרתי, הגרע״א 

דשייכא ביה היקש  ב.מתיר אשת איש לעלמא שהוא חיוב מיתה, ד
שלשה לשנים כנפשות, דהא עד א׳ בטל לגמרי, דדוקא גבי ממון דאינו 
בטל לגמרי אלא קם לשבועה, לא שייך להקיש. אבל בקידושין דלא 
מתירין אשה לעלמא, לא דמיא כל כך לנפשות. אבל הרא״ש הקשה כן, 

דדמי לנפשות משום דאין עד א׳ מועיל כלל. רק מחמת הא דמקיש ג׳ לב׳, 
ומוכח דסבר, דהמקדש בעד א׳ אין חוששין לקדושיו, והואיל ולא מקישים 

 לממון, אפילו העידו ג׳ ונמצא א׳ מהן פסול, נפסלה העדות כולה.
שביאר דברי  הריטב״א,וכן כתב  אלא דוקא באותן שמעידים. בא״ד) יג

דהוו עדים מחמת  בשעת ראיהשפירש דכי אמרי דלאסהודי נתכוונו  רש״י
(קיג:) גבי ההיא  בבא בתרא הרשב״םאותה כוונה בלבד, והביא שכן כתב 

דשנים שנכנסו לבקר את החולה, וכתב שהקשו עליו דמה סברא היא זו. 
, למנוע מקרובים שיתכונו בשעת קידושיןועוד, דהיינו צריכין לסיים עדים 

ן לא צריך לומר אתם עידי. להעיד לפסול העדים, והא קיימא לן דבקידושי
ואף שנהגו בקצת מקומות לסיים עדים בקידושין, לא משורת דין התלמוד 
עושין אלא לפי שחשו לפירוש רש״י. ועוד הקשו, אמאי צריך לשיילוהו אי 
אתי לאסהודי או למיחזי, הא ודאי סתמא דמילתא הבאין בשעת מעשה, 

מיחזי אתיתון או אינם באים כדי להעיד. ועוד, לישנא דאמרינן ״ל
לאסהודי אתיתון״, אתיתון לב״ד משמע, דאי לא הוה לן למימר 

 ר״ח,״לאסהודי אזלתון״ או ״אתכוונתון״. והסיק דהנכון וכן יראה מפי׳ 
דמאי דשאלינן להו היינו אשעת ביאתם לבית דין להעיד, שאם בא 
להעיד או נצטרפו להעיד כשרים ופסולין, נפסלו הכשרים, ואם יאמרו 

א באו אלא לראות, מה יעשו שני אחים שראו באחד שהרג את הנפש של
 וכי נאמר להם שימנעו עצמם מלבא. 

(מג.) כתב, דהא הריטב״א בקדושין  אמנם, עיין באות הקודמתשם, ) יד
דתליא בהגדת עדות אינו אלא בדיני ממונות ונפשות, שאין העדות 

ַאֵמת הדבר מתקיימת עד שבאין לבית דין. אבל בקדושין שאין העדות ל
אלא לקיים הקידושין, שעת המעשה היא שעת העדות, ובה תליא אי אתי 
למיחזי או להעיד. [והיינו דלא כמו שכתב כאן וצריך עיון]. ובביאור דבריו 

  (שער ז פרק ד). בשערי יושר שם עיין
 ויש לומר משום דלפעמים שלא ידע זה בזה וכו׳ וכן פסק שם, בסוה״ד,) טו

יאר יותר, דמחמת שבאים להעיד בערבוביא מדין (סימן יא) ובהרא״ש 
ובערת הרע מקרבך, ואין האחד יודע שכבר העיד אחיו, שיילינן ליה ואם 

(סימן לו)  וכשהטוריאמר שבשעת מעשה לא כוון להעיד עדותן קיימת. 
הביא דעתו כתב דסבר דאם לא כיון לראות כדי להעיד אפילו בא לבית 

י להעיד ולא העיד אינו פוסל. אמנם הביא דין והעיד, או שכיון לראות כד
(סנהדרין ט.), דהא דלא פסלינן אם אמר שבשעת ראיה לא  הרמ״ה דעת

בא כדי להעיד, היינו דוקא כשלא העידו יחד בבית דין, אבל אם בשעת 
הגדה נצטרפו להעיד בתוך כדי דיבור, אפילו אם בשעת ראיה לא באו 

 הריטב״א דותן בטלה. וכן כתבאלא לראות, ואפילו לא ראו זה את זה, ע
(הבאו לעיל אות יג) דשואלין אותן  רש״י והרשב״ם בבבא בתרא בשיטת

אי בשעת ראית עדות נתכוונו להעיד, פסולין, וכל שכן אי אתו מעיקרא 

 למיחזי והשתא אתו להעיד והעידו.  
(סימן לו ס״ק ב), דטעמא  הסמ״ע עיין באות הקודמת. כתב שם.) טז

דשואלים לכולם, משום דאם ימתינו עד שנדע אם יש פסולים, איכא 
 למיחש שיאמרו להעיד באנו, לפסול העדות שהיא לחובת קרובם. אבל

, דהטעם דאם נמצא אחד מהם הרמב״ם(שם, ס״ק ג) דייק מלשון  הש״ך
ים קרוב או פסול, ולא נחשיבנו לעד מפני שבא לראות, גם את הכשר

שבאו לראות לא נחשיב לעד, דלא מסתבר שהקרובים שבאו לראות לא 
 יחשבו עדות, והכשרים יחשבו עדים. 

ד״ה נחלקה, ובתוס׳ (מא:)  התוס׳ בבא בתרא כתבו גמ׳, הלכה כרבי.) יז
, דאם מכחישים העדים עצמן, ולא ד״ה שבית שמאי (לא.) סנהדרין

 מסייעי להדדי, לא חשיבי כת אחת.
 

 דף ו ע"ב
הרמב״ם בפירוש פירש  ׳ היו שנים רואין אותו מחלון זה וכו׳.מתני) יח

העדים  וב׳העדים שבחלון זה  ב׳(פ״א מ״ט), דהמתרה רואה את  המשניות
, דמצטרפין התוס׳ ד״ה שמקצתןרואין אותו. ולא כדברי  וכולןשבחלון זה, 

משמע  מקצתן(פ״א מ״ט), דלשון  התוס׳ יו״טאף אותן שאין רואין. וכתב 
(פ״א מעדות הל״א) כתב,  דהרמב״םלן רואין את המתרה, והביא דאין כו

היו שני עדים רואין וכו׳ בזמן שמקצתן רואין וכו׳ ואם לא היו רואין אלו 
את אלו ולא צירף אותן המתרה הרי אלו שתי עדיות. וכתב, דנראה 
מדבריו שחזר ממה שכתב בפירושו וכתב כתוס׳ דמקצתן דוקא הוא. 

הוי  המתרה בלבדולא צירף וכו׳, דהיינו דאילו צירף ולפיכך התנה בסיפא 
 כמקצתן שראו וכו׳ והוו ככת אחת.

 הקשה  מתני׳, ולפיכך אם נמצאת אחת מהן זוממת הוא והן נהרגין.) יט
והיאך נעשו מקצתן זוממין, הרי אם יבואו עדים ויאמרו לאותה הריטב״א 

ון שבחלון האחד עמנו הייתם במקום פלוני, יכחישום העדים שבחל
 שמקצתןהאחר, וכיון שהכחשו אינם יכולים להזים. ותירץ, דלהכי קתני 

רואין אלו את אלו, ולא קתני שכולן רואין, דסגי בחד מאלו שיראו לאלו 
לעשות צירוף ביניהם, ואם כן לחיכא תרי שיכחישו. א״נ שרואין אלו את 
אלו קודם מעשה והרגישו בהם בשעת מעשה, או שרואין דרך ראיה 

 ולא שהכירום ממש, שיוכלו להכחיש את המזימים. כללית
והא דקתני נמי נמצא אחת מהן תוס׳ ד״ה הוא והן נהרגין, בתוה״ד, ) כ

, הא אם הוזם ה המהרש״אזוממת שהוזם גם המתרה עמהם וכו׳. הקש
המתרה, אין כאן מתרה ואיך הוא נהרג על ידי הכת שניה. ותירץ, דאיירי 

ואנו תולים שהיה שם איש אחר כשלא הכירו כת השניה את המתרה, 
 שהתרה בו והוי שפיר מעדותן.

, דהיינו קרא הערוך לנרפירש  מתני׳, שנאמר על פי שנים עדים וכו׳.) כא
דכתיב ביה ״יומת המת״. ועל פי שנים עדים דיליף מיניה שלא תהא 
שומעת מפי התורגמן, היינו קרא דכתיב ביה ״יקום דבר״, שהוא על שאר 

(עא.) דבעינן מפיהם ולא מפי כתבם, ופירש  בגיטיןן עדויות. והא דאמרינ
דהוא מקרא ד״על פי שנים עדים״. אליבא דר׳  ד״ה מפיהם,(שם)  רש״י

יוסי ילפינן ליה מקרא דיליף מיניה דלא תהא שומעת מפי התורגמן, 
ותרתי שמעית מיניה. אבל תנא קמא סבר, דלאו מחד קרא נפקא, ולית 

 ן בו. ליה קרא שיהיו שני עדיו מתרי
, הריטב״אכתב מתני׳, שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן. ) כב

, דאף דקרא איירי גבי עדים, הוא הדין בבעלי רבינו מאיר הלוידדעת 
דינים, דמעשה דהנהו לעוזי דאתו קמיה דרבא, דאתו לדינא משמע. [וכן 

שם]. ורצה לומר דאם כן, דינא ד״מפיהם ולא מפי כתבם״  הר״חפירש 
ים, נאמר נמי לבעלי דינים, שלא ישלחו טענותיהם לבית דין. שנאמר אעד

 , דבעדים הקפיד הכתוב ולא בבעלי דינים.רבותינואבל כתב, דדעת 
 , נעשית בעד אחד.המאיריפירש גמ׳, עדות מיוחדת. ) כג
, מאי קא הריטב״אהקשה  גמ׳, אמר רב נחמן עדות מיוחדת וכו׳.) כד

(ל:) כרבי יהושע בן קרחה, דבדיני  בסנהדריןמשמע לן, הא קיימא לן 
ממונות אפילו הלואה אחר הלואה מצטרפין, וכל שכן כאן שהיה מעשה 

תירץ, דרב נחמן אתי למימר דאין עדות הרב אברהם אב בי״ד אחד. ובשם 
מיוחדת כשרה בדיני ממונות אלא כשכולה כשרה, ולא כשנמצא אחד 

ה עליו, אי פסולא מהם קרוב או פסול, כיון דהלואה אחת היא. והקש



 

 

אתא לאשמועינן, בפסולא הוה ליה לאורויי. ועוד, למה נחמיר בממונות 
יותר מנפשות דאי לא ראו אלו את אלו, לא פסלינן לכולהו. ועל כן פירש, 
דאתי לאשמועינן אליבא דרבנן דפליגי עליה דר׳ יהושע בן קרחה, ואפילו 

צא אחד מהם הכי בהלואה אחת כשרה. וכתב, דיש בדבריו, דאם נמ
והקצות פסול, חברו מחייבו שבועה, מיהו לא זאת אתא לאשמועינן. 

(סימן לו סק״ב) כתב, על מה שהקשה דמחמרינן יותר מנפשות,  החושן
דקולא שהקלנו בו היא חומרתו, דהיכא דמצטרפים לכשרות, מצטרפים 

 לפסול.
 רש״י בד״ה לבועלעיין פירוש  גמ׳, לא נצרכא אלא לבועל את הערוה.) כה

, דכוונתו דכל חד מינייהו ראה שיעור ביאה, וכן פירש את הערוה
. והקשה, מאי רבותא, סוף סוף לא ראה זה את זה בשעת ראיה. הריטב״א

ותירץ, דאפילו הכי איכא רבותא כיון דידע כל חד מינייהו בחבריה, והיה 
פירשו, דאחד ראה שהערה  הר״ח והמאיריהמעשה צירוף אחד. אמנם 

ב. ד״ה עיין במאירי)  סוטה(ובחידושי הגרי״ז שגמר ביאתו.  בה, ואחד ראה
הביא, דאמרו לפני הגר״ח, דאם אחד העיד על תחילת הביאה ואחד העיד 
על גמר ביאה, אותו שמעיד על גמרהביאה בהכרח מעיד נמי על 

 ההעראה, והוי תרי עדים על מעשה אחד.
 הנדון להציל את הזוממין ואתרש״י ד״ה בדיני נפשות, בתוה״ד, ) כו

, אמאי אם נמצאת כת אחת זוממת הרמב״ןשתהא עדותן בטלה. הקשה 
פסלינן לחברתה, הא אפשר שאלו זוממין ואלו מעידין באמת. ואם מפני 
שנמצא אחד מהם פסול, הא אחר שהוזם נמצא שלא היה שם, ואינו 

נהרגים, [דאף שלגבי  העדיםמהם. ועל כן פירש, דקושית הגמ׳, אמאי 
נמצאו מקצתן זוממין, לא נפסלו הכשרים, אבל לגבי הא  בטלה כולה, אם

(פ״ד מעדות ה״א) מה  אור שמחדבעינן שיזומו כולן, הוא כת אחת]. (ועיין 
(פ״כ מעדות ה״ג), שכתב דגם  הרמב״םשביאר בזה). והקשה על דברי 

לאחר כדי דיבור דנחשבים לב׳ כיתות, אם נמצאת אחת זוממת בטלה 
 אות ט מה שהבאנו בביאור שיטת הרמב״ם]. כולה. [ועיין לעיל (ו.)

 
 דף ז ע"א

, לא ידענא מאי שייכא דהאי הריטב״אכתב  גמ׳, אילעא וטוביה וכו׳.) א
(ה:)  לעיל(כז:) גבי אלו הן הקרובין, או  בסנהדריןעובדא הכא, ולא נכתב 

 גבי נמצא אחד מהן קרוב או פסול.
בד״ה אילעא רש״י פירש  גמ׳, אילעא וטוביה קריביה דערבא הוו.) ב

(בהשגותיו על הרי״ף דף ג. מדפי  הראב״ד, עדי הלוואה היו. אמנם וטוביה
הרי״ף) פירש, דאיירינן בגוונא שאמר הלוה למלוה פרעתיך ובטענה זו 

, ונמצא הערב מתחייב המלוה עדים שלא פרעונפטר הערב, והביא 
לפרעו, והעדים היו קרובים לערב, ויודעים אנו שהוא ערב מעצם שטר 

(במלחמות ה׳, ובחידושיו) ביאר, דהראב״ד לא רצה והרמב״ן ההלואה. 
לבאר כרש״י, משום שאם היו עידי הלואה, ואמרו שראובן הלוה לשמעון, 
ולוי ערב. ולוי טוען לא היו דברים מעולם, למה לא יהא נאמן לגבי שמעון 
שהיתה הלוואה, ולא לגבי לוי שהיה הערב, הרי שתי עדויות אחרות הן. 

וד, כיון דעדותן פסולה לגבי הערב ואם כן לא ידעינן שהוא ערב, ואי וע
והבעל אפשר ליזיל אבתריה, אמאי אמרה הגמ׳ ״לאו בתר ערבא אזיל״. 

דטעמיה דהראב״ד, משום דאי טענותיהם בעיקר ההלואה,  כתב,המאור 
נימא ״פלגינן דיבורא״ ונאמנים ללווה ולמלווה ופסולים לערב, ולא 

התחייב כלל, אבל לפי מה שביאר דאיירינן לענין  נאמינם שהערב
הפרעון, דהיינו שאם הלוה לא פרע הערב מתחייב ממילא על פי השטר, 

עצמו נמי ביאר כהראב״ד דהכא  והרמב״ןליכא לפלוגי לעדותם. 
בשטענותיהן בפרעון החוב, אלא דאיירינן בגוונא שהיה למלוה שטר כשר 

, שאם נאמין שפרעעדים קרובים לערב עליהן והללו טוענין פרענו, והביא 
לעדים לפטור את הלוה אף הערב פטור, ואי אפשר לחייב האחד ולפטור 
את השני, אלא דרב פפא סבר דכיון דהשתא מלוה תבע ללוה וסהדי 
רחיקי מיניה, פטרינן ליה, דלא מתהני ערב בהכי, דאי נמי לא אתו סהדי, 

ליה ללוה לאו בתר ערבא  היה הלוה פורע, ואמר לו רב הונא, ״אי לית
אזליה״ וכיון שכן, השתא פטרת ליה משעבודא דאיכא עליה על פי 

 קרובים הלכך על כרחך בטלה עדותן.
דהיינו דנפסל גם גמ׳, אי לית ליה ללוה לאו בתר ערבא אזיל מלוה. [) ג

לפי מה שביאר הראב״ד (עיין באות הרמב״ן    לגבי לוה]. והקשה
המנינהו לגבי לוה שלא פרע, ולא לחיובי הקודמת), דלפלוג דיבורא ול

(כה.) גבי בר  ושם (ט:) לענין פלוני רבעני לרצוני. בסנהדרין ערב, כדאיתא
ביתוס דמהמנינן ליה שלוה ברבית, ולא מהימנינן ליה דאיהו אוזיף 

(כה.) גבי עד שבא ואמר מת בעלה של אשה זו  ביבמות ברביתא. וכן
 הבעל המאור לק, [וכעין דבריו כתבהרגתיו או הרגנוהו. וכתב דיש שחי

לדחות סברת הראב״ד כמו שהבינו, עיין באות הקודמת, ועיין בדבריו] 
דבהני גווני הוו שני ענינים אחרים, דכל הני סהדי לחיובי גברא קא אתו 
או למפסליה, וכיון שכן, בעיקר העדות שהם אומרים שרבע או שלוה 

ריתא היא ולא מקבלינן מילתא אח לדידיברבית נאמנין, ומה שאמר 
מיניה, אבל להאמינו שלוה לחייב לוה ולא לחייב ערב שהוא ענין 

בתשו׳ תירץ, דכיון דאמרה תורה  הרב אב״ד ובשם. ההלואה אי אפשר
דעדות שבטלה מקצתה מחמת פסול קורבה בטלה כולה, ולא פלגינן 

דם לעדות, הכי נמי אי אפשר לפלוג דברי העדים. והא דאמרינן פלגינן דא
קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע, היינו דוקא באדם המעיד על 
עצמו שאין כאן עדות כלל, ו״כמי שאינו דמי״, דהמעיד על עצמו אינו 
בגדר ״עד פסול״ כדי שנאמר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, וכמו 
שאין ההורג פוסל שאר העדים מפני שאינו בכלל העדות הכי נמי כשהוא 

עצמו. אמנם הרמב״ן הקשה על דבריו מסוגיין ד״סבר רב פפא מעיד על 
  למימר גבי לוה ומלוה רחיקי נינהו״, והרי לשיטתו ליכא לפלוגא לעדות.  

(סימן יג׳ אות ב׳), דליכא נפקא מינא בפלפולא חריפתא כתב  גמ׳, שם.) ד
להלכה בין פירוש רש״י להראב״ד ומשמעות דורשים איכא בינייהו, וכל 

(חו״מ סימן לג  הטורמשמע ליה עובדא. והוכיח כן מדברי חד מפרש כד
סעיף טז), דעדים הקרובים לערב פסולים למלוה, לא שנא אם בא ליפטר 

 בטענת כפירה או שטוען שפרע. 
 בסנהדרין, הא אמרינן הערוך לנרהקשה  מתני׳, אין סותרין את דינו.) ה

ותו בית דין, (מג.) דמכריזין על היוצא ליהרג מי יודע לו זכות, ואף בא
ואפילו אחר שנגמר דינו, מחזירין הדין. ודוחק לומר שמפני שברח קנסינן 
ליה, דלא שייך קנס בדיני נפשות (מלבד בעדים זוממים, שחדשה בהם 
תורה). ותירץ, דודאי אם בא מכח טענת זכות, סותרין דינו בין בבית דין 

אלא מבקש  זה ובין בבית דין אחר, והכא מיירי שאינו בא מכח טענה,
 שיעיינו שוב בדינו, אולי ימצאו זכות.

(פי״ג מסנהדרין ה״ז), הרמב״ם כתב  מתני׳, כל מקום שיעמדו שנים וכו׳.) ו
דאין הדברים אמורים אלא ברוצח, אבל שאר חייבי מיתות, אין נהרגין עד 

, דטעמו, הכסף משנה והרדב״זשיעידו עליו עדים הראשונים. וביארו 
(מה:) תרגמא שמואל להאי משנה בהן הן עדיו  דבסנהדריןמשום 

משום דסבר דבעינן לקרא ד״יד העדים תהיה בו בראשונה״  הראשונים,
, ואי לאו הכי, פטור. אבל לגבי רוצח וגואל הדם מרבינן מקראי כדכתיב

 דנהרג בכל מיתה שאתה יכול, ולא בעינן קרא כדכתיב. 
 כתב ינו בסנהדרין וכו׳.מתני׳, רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו הי) ז

, דאף דהיו קודם החורבן, מכל מקום לא היו בסנהדרין, הריטב״א
, המהר״ץ חיותדארבעים שנה קודם החורבן לא דנו דיני נפשות. והקשה 

דהא רבי עקיבא היה בחורבן ביתר שהיה נ״ב שנה אחר החורבן, ועל כן 
 בסנהדרין כתב, דמשום דאמרינןהפורת יוסף  אמנם לא היה בסנהדרין.

רש״י בד״ה  (יז:) שרבי עקיבא היה אחד מארבעה בבית דין שביבנה, פירש
שסנהדרין דנו דיני נפשות, דבזמן שדנו דיני נפשות לא  בימים, אילו היינו

היה. [ולכאורה קושית המהר״ץ חיות לא מובנת, דמהיכן מוכח דכיון 
, ואולי שרבי עקיבא היה בזמן חורבן ביתר, שלא היה לפני חורבן הבית

 היה לו מקור בן כמה היה כשנהרג על קידוש השם, אך לא ציין הדבר]
דהא דקאמר לא היה נהרג אדם מעולם  תוס׳ ד״ה דילמא, בתוה״ד,) ח

, דהא דאמרינן אי הרמב״ן לאו דוקא אלא רוב פעמים וכו׳. עוד כתב
טרפה הוה, לאו טרפות שבתוך הגוף אלא בטרפות הנראית, שאפשר 

. אבל מעולם לא עלה על דעת שנבדוק אותה בטרפות לבדקו לאחר מיתה
רש״י  שאינו ניכר מבחוץ, דאם כן עקרת פרשת רוצחין. ודלא כפירוש

 .בד״ה אם תמצי לומר
ועוד י״ל דאיכא למימר ראיתם שמחלל  תוס׳ ד״ה כמכחול, בתוה״ד,) ט

ר״ת  , דהאי תירוצא אינו אלא לפירושהמהרש״אאינו טריפה וכו׳. כתב 



 

 

, דאף אי אזלינן בתר רובא ולא חיישינן לטריפה, אי מאבתוס׳ ד״ה דל
שיילינן להו ואמרי לא ידעי, פטור. אבל לפי מה שהוכיחו התוס׳ (שם) 
דאף אם אמרו אין אנו יודעים חייב, אלא דעל רוב הפעמים נפטר מחמת 
שהוכחשו ברוב הבדיקות, הכא ליכא למימר דנפטר על ידי הכחשת 

 דיין קיים.העדים, דהא המחלל והעובד ע
(ח״ב סימן לט אות  המרחשת. הקשה גמ׳, במנאפים משיראו כמנאפים) י

ח), הא אמרינן דאין דנים בדיני נפשות על פי אומדנא, וכדאמרינן 
(לז:) גבי מעשה שראה רבי שמעון בן שטח אחד שרץ אחר  בסנהדרין

חבירו לחורבה, ונכנס אחריו לתוכה וראה סייף בידו ודם מטפטף והרוג 
דאף שודאי הרגו. ותירץ, דהא דאין דנין באומדנא, היינו כמעשה  מפרפר,

דשמעון בן שטח, דעיקר האומדנא הוא שראו העדים שרץ אחריו להרגו, 
ואחר שנעלם מעיניהם ראוהו עומד וסייף בידו ודם נוטף, דהמעשה 
נתברר לנו על ידי צרוף של ב׳ רִאיות יחד. אבל במנאפים כשרואין צורה 

 , והויא ראיה אחת, שפיר עונשין על פי אומד.של דרך מנאפים
 

 פרק אלו הן הגולין
 

, דנקשר למה דאמרינן המאיריכתב  מתני׳, ההורג נפש בשגגה.) יא
ביאר, דלא אתי למימר דההורג בשגגה והפני יהושע במתניתין אחר כך. 

גולה ולא ההורג במזיד, דזיל קרי ביה רב הוא. אלא קאי אסיפא, ואתי 
(י:) דתחילת דינו  לקמןלמימר, דאף אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דאמר 

של ההורג במזיד שמקדים לעיר מקלט, אינו אלא דרך מצוה ועצה טובה 
הרג עליו, ולהכי לא שייך לחלק בו לבית דין ואם הרגו גואל הדם, אינו נ

 בין דרך ירידה לדרך עליה.
קצת קשה אמאי לא קאמר ונפסק החבל  תוס׳ ד״ה משלשל בחבית,) יב

תירץ, דאי תני ברישא נפסק, הוה  ובמאיריוכו׳. ועיין שם מה שתירצו. 
אמינא דנשמט אינו גולה דקרוב למזיד הוא. ובסיפא, אי תני נשמט, הוה 

כתב, והרש״ש ו דרך ירידה אינו גולה דהוי אנוס. אמינא דבנפסק אפיל
דתירוץ התוס׳ אינו מספיק, ועדיין יקשה למה תני בסיפא נפסק. ופירש, 
דאורחא דמילתא שהמשלשל למטה מרפה ידיו מעט מהחוט ויקרה 
לפעמים שירפה הרבה ויפול. והמעלה למעלה תופש בחוזק, ואין דרך 

 ית.ליפול אלא מפסיקת החבל מחמת כובד החב
 

 דף ז ע"ב
שכל שהוא נופל דרך  המאירי, ביאר מתני׳, כל שבדרך ירידתו גולה.) יג

ירידה, הוא דבר המצוי מפני שטבע כל דבר כבד לירד, וצריך ליזהר 
בעצמו בשעת ירידה. אבל כל שהוא דרך עליה, כל שהוא נופל למטה 

 (פ״ו מרוצח הי״ב). הרמב״םהוא דרך אונס. וכן כתב 
 המהרש״א,דאיכא מבלי דעת יתירא. כתב  בתוה״ד,תוס׳ ד״ה פשיטא, ) יד

דהא דממעטינן פרט למתכוין להרוג את הבהמה, הוא מקרא בתרא. 
 דיותר מסתבר למעוטי מזיד ולא התרו בו מקרא קמא.

 סבור שמותר להרוג את ישראל. והביארש״י ד״ה באומר מותר, ) טו
אל. , שהיה סובר שהוא בהמה או גוי, ונמצא ישרדיש מפרשים הריטב״א

ולא דמי להא דנתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, שהטעות מגוף 
 לגוף, אבל בהא דרבא, הטעות בגוף אחד.

רש״י בד״ה אנוס פירש  גמ׳, אמר ליה אביי אומר מותר אנוס הוא.) טז
, דהא ד״ה אבל (סח:)התוס׳ שבת , והיאך הוא קורהו מזיד. וכן פירשו הוא

מקום מחייבין ליה אי לאו משום דגבי דקאמר אנוס, לאו דוקא אנוס דבכל 
גלות כתיבא בשגגה טובא (כבתוס׳ הכא, ד״ה אלא), אלא דהוי למכתב 

 בד״ה פטור (שם)רש״י פרט לאנוס, דיותר קרוב לאונס מלמזיד. אמנם 
, דמה הערוך לנרכתב, דאומר מותר אנוס הוא, ועל כן נפטר. וכתב 

עתין דהתם, דלא ילפינן שהוצרך רש״י שם לפרש כן, היינו דוקא לסלקא ד
לתינוק שנשבה מקראי, אבל הכא פירש אליבא דאמת, שאומר מותר אינו 

 אונס גמור.
מייתי לפירושו, הריטב״א שלשון פתע הוא בסמוך. ו רש״י ד״ה בפתע,) יז

וכתב, דמה שחייב ההורג גלות בסמוך, היינו שהיו שניהם בתחילת קרן 
שמר ממנו. אבל אם היה זוית, דאז הוי פתע שלא היה הנהרג יכול להי

הנהרג בסוף קרן זוית, כיון שכשיצא מהמבוי, היה רואה את ההורג קודם 
שיראנו, והיה יכול להישמר, כשלא נשמר, נמצא שהוא פושע והורג אנוס. 

(פ״ו מרוצח ה״י) כתב, דפטורא דקרן זוית הוא משום דהוי  הרמב״םאמנם 
(כז:) פטרינן שובר  מאבבבא ק, דהא הכסף משנהקרוב למזיד. ותמה עליו 

כלי בקרן זוית, מפני דהוי אנוס. וכתב, דאולי דחק הרמב״ם לפרש כן מפני 
האור דבשאר מילי שנאמרו בברייתא, פטור משום דהוי קרוב למזיד. וישב 

, דהכא שהיה לו ליזהר שלא להכנס לקרן זוית בכלי זין, דיכול שמח
זיד. אבל גבי שיבר להיכנס לשם איש אשר לא ידע ליזהר, הוי קרוב למ

את הכד, דהמניח את כדו ברשות הרבים עשה שלא ברשות, לא הוי ליה 
 ליזהר בזה והוי אנוס.

דכל דברים האלו, הואיל  המאירי, כתבגמ׳, בבלי דעת פרט למתכוין. ) יח
ויש שם קצת כוונה, קרוב למזיד הוא. ואם הרגו גואל הדם, אינו נהרג 

עצמם מגואל הדם. אבל אותם  עליהם. ותקנתם, שישבו בביתם וישמרו
 הפטורים מצד דהוי קרוב לאונס, גואל הדם נהרג עליו.

(פ״ו מרוצח  הרמב״םכתב  גמ׳, פרט למתכוין להרוג את הבהמה וכו׳.) יט
ה״י), נתכוון להרוג את זה והרג את זה ואפילו נתכוון לגוי או לבהמה 

לא נקטה , דהערוך לנרונמצא ישראל, הרי הוא קרוב למזיד ופטור. וביאר 
(עט.) פליגי בה תנא קמא ורבי  דבסנהדריןהגמ׳ נתכוון לאדם, משום 

שמעון, ואליבא דתנא קמא חייב מיתה, ולא בעי קרא לפוטרו מגלות, 
ונקטה  ככולי עלמא. אבל הרמב״ם נקט כהלכתא, דנתכוין להרוג את זה 

 והרג את זה, פטור.
אמאי איצטריך , ד״ה פרט (כו:)התוס׳ בבבא קמא הקשו  גמ׳, שם.) כ

למעוטי, הא על כרחך היינו נתכוון לצד זה והלכה לצד אחר, או נתכוון 
לזרוק ב׳ וזרק ד׳ דנתמעטו מ״ואשר לא צדה״. ותירצו, דאיצטריך כגון 

שם איתא להגיה, זה על גב  ובמהרש״אשהיו הבהמה והאדם זה בצד זה (
 ׳ לקמןהתוסזה). אי נמי, כסבור בהמה ונמצא אדם. ומהאי טעמא כתבו 

, דלא פטרינן ליה בכלל אומר מותר. דהואיל ונתכוון בד״ה ורב חסדא(ט.) 
 לאותו דבר, הוי קרוב למזיד.

בלא מתכוין.  רש״י ד״ה שדחפו בגופו, פירשגמ׳, שדחפו בגופו. ) כא
, דלשון ״הדפו״ היינו דחיפה בגופו. והכא דוקא משום הריטב״אופירש 

(פ״ו הרמב״ם כוין. אמנם דכתיב גבי ״בפתע״, מפרשינן דהוי בלא מת
 הכסף משנהמרוצח ה״י) כתב שאם דחפו בגופו אינו גולה, והקשה 

דמשמעות הברייתא דגולה. ורצה ליישב, שהרמב״ם מפרש, דפרט דקתני 
ברישא דברייתא קאי נמי אסיפא, והוי כאילו אמרה, ״הדפו פרט לדחפו 

ו שלא בגופו״ כלומר, דהדפו משמע שהדפו במתכוין, פרט לדחפו בגופ
 במתכוין. 

רש״י ד״ה כבר נגעת,  פירשגמ׳, כבר נגעת בירידה שהיא צורך עליה. ) כב
(פ״ו מרוצח הי״ד) כתב, דפטור הרמב״ם  דמרבינן לה לעיל לחיובא. אמנם

דלדבריו הא דאייתינא בברייתא דלעיל  הכסף משנה, מן הגלות, וכתב
ב״ם) כתב, (על הרמבהגהות הגר״א  ירידה לצורך עליה, היינו לפטור. אבל

״, ומסקנא דסוגיא לנזקיןדהרמב״ם גרס בסמוך ״איבעית אימא הא והא 
המגיד  ), וכן כתבכתוס׳ בד״ה ואי בעית אימא דלא כרבי יוחנן, (ודלא

(פ״ו מחובל ה״ד). ולפי זה, שאר ירידה לצורך עליה, חייב. וכן כתב  משנה
 . ועיין לקמן אות כד וכה.המאירי

 מן אות כו.עיין לקגמ׳, לימא כתנאי. ) כג
דכל  רש״י ד״ה הא דאתליע,פירש  גמ׳, הא דאיתלע הא דלא איתלע.) כד

, דהיינו הריטב״אשליבה שהתליעה כשדורסין עליה נכפפת למטה. וכתב 
כשמניח רגלו האחת עליה, ואף דאכתי לא העמיד עליה  מידשנכפפת 

שתי רגליו, ולכן חשיב לה ירידה דהא לא עלה כלל. אבל כשלא התליעה, 
נכפפת אלא כשהניח שתי רגליו עליה, וכל גופו עלה, וחשיבא אינה 

 כעליה. וכן פירש גבי ״מיהדק ולא מיהדק״.
התוס׳ ד״ה ואי בעית  וכתבוגמ׳, איבעית אימא הא והא לגלות. ) כה

ועיין מה  ולפי האי איבעית אימא כולי עלמא סברי ירידה היא.אימא, 
אי איבעית אימא דלדבריו גם בההריטב״א שהבאנו באות הקודמת דברי 

כולי עלמא סברי דרך עליה היא. [אמנם סברת תוס׳ היתה דההתלעה 
גורמת שתהיה דרך ירידה, ובלא התליע אין כאן ירידה. אמנם מסקנת 
דבריהם דבלא התלעה ובמיהדק ליכא ירידה כלל (ודלא כריטב״א דאיכא 



 

 

 נמי ירידה) ובהתליע יש ירידה צורך עליה] ועיין לעיל אות כב. 
דהתוס׳  המהר״ם,אם כן קשה ברייתא זו לברייתא דלעיל. כתב  ד,בא״) כו

לא כיוונו לומר דקשיא אברייתא גופא, משום דהיא איירא בירידה לצורך 
עליה גמורה, כגון שמשפיל עצמו בגרזן להרימה בכח. אלא דהגמ׳ 
שהקשתה לימא כתנאי הקשתה ארבי יוחנן דאמר כבר נגעת בירידה 

תנאי אמרה לשמעתתיה, ועלה משני דכולי שהיא צורך עליה, לימא כ
 עלמא סברי דעליה היא, והקשו התוס׳ הא אדרבה קשיא עליה טפי. 

, יצא רש״י בד״ה מן העץ המתבקע פירשמתני׳, מן העץ המתבקע. ) כז
מתוך קתו  הברזלפירש, דהיינו שנשמט ובמאירי  וניתז למרחוק. קיסם

 ברמב״ם וכן הוא בשעה שהכה בעץ, וניתז למרחוק מתוך העץ המתבקע,
 (פ״ו מרוצח הט״ו) שפסק שאינו גולה. 

 בשיעורי רבי שמואל,ביאר  גמ׳, תניא אמר להם רבי לחכמים וכו׳.) כח
דאף דכתבה הגמ׳ דפליגי במאי איירי קרא, מכל מקום מה דלא מחייבים 
בשאר אנפי אף שאינם מפורשים בהדיא, הוא משום דלרבי נשמט הברזל 

. ולרבנן דלא מחייבי בניתז מן ר״חשפירש  מקתו הוא קרוב למזיד, וכפי
העץ המתבקע (בין לפירוש רש״י ובין לפירוש הרמב״ם שהובאו באות 

 הקודמת), היינו משום דהוי כח כחו כדאמרינן בסמוך (ח.).
, רש״י ד״ה יש אם למסורתפירש גמ׳, רבי סבר יש אם למסורת. ) כט

ל הברזל מן ולפי המסורת ״ונישל״ כתיב, ופירושו נישל שהשי בתוה״ד
(פ״ב מ״א), איך תתחלף התוס׳ יו״ט העץ המתבקע ומצא את רעהו. ותמה 

תיבת ִנשל שהיא פועל נפעל, בהשיל שהוא פועל הפעיל. ואין לומר 
שנחסר בתיבה זו ה״א או יו״ד, שהרי לפי המסורת אין לנו אלא כמו 
שכתוב. ועל כן פירש, שהנו״ן אינה מן היסוד, אלא באה להוראת נפעל. 

כתב,  הרש״שכוונתו, שעל ידי הברזל נשל קיסם מן המתבקע. אמנם ו
דהתוס׳ יום טוב שגה בהבנתו, והוא מבנין ִפֵעל הדגוש כמו ִפֵקד, ומוציא 
העומדים בקל. [היינו, שהדגש גורם שהפועל שלא גרם פעולה נוספת 
בדבר אחר, ונקרא פועל עומד, יהפך לפועל שנגרמה ממנו תוצאה לאחר, 

ל יוצא. ובענייננו, שהברזל עשה פעולה בעץ]. אבל הקשה, דגם ונקרא פוע
אי דריש אם למקרא, מצינו פועל יוצא כמו ״ונשל גוים״, או ״של נעליך״. 
וכתב, דאולי הוא מפני שהוא יוצא לשלישי, דלא כתיב ״ונשל הברזל עץ״, 

 אלא ״מן העץ״ דהיינו שעשה לעץ שיפיל ממנו קיסם.
כשאתה קורא ונשל אתה מוסיף רש״י ד״ה יש אם למסורת, בתוה״ד, ) ל

, דדבריו הריטב״אהברה של אל״ף וכו׳. ולפי המסורת ונישל כתיב. וכתב 
קשים, דלפי דקדוק הלשון אין מקום בשום פועל קל שיהא אל״ף או ה״א 
באמצע, וכמו שמצינו דהיכא דכתיב ״ונפל״ לא כתיב ה״א ואל״ף, וכן גבי 

 (ח.)התוס׳ לקמן ים רבים מפניך״. ועל כן פירש כמו שפירשו ״ונשל גו
 . בד״ה היינו
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, אם הטעם הראשון אינו הריטב״אהקשה  גמ׳, היינו דקאמר להו ועוד.) א
אמת ולא סבירא ליה דיש אם למסורת, מאי שייך למימר ״ועוד״. ותירץ, 
ן דרבי אמר מעיקרא, דאף שבכל התורה יש אם למקרא, הכא דרשינ

מסורת מדלא כתב ״מעצו״. ואם תמצי לומר דאין בזה הכרע, מפני שבכל 
 התורה דרשינן מקרא, נלמד מן המפורש.

 בשעורי רבי שמואל,כתב  גמ׳, מהו דתימא ככח כחו דמי קמ״ל.) ב
דמתבאר מסוגיין דבין לרבי ובין לרבנן לא מחייב גלות אלא בכחו ולא 

עיין, מאי סברת רבנן דחשיבי בכח כוחו, אלא דפליגי בגדר כח כחו. ויש ל
מן העץ המתבקע כח כחו, הא לענין צרורות מחשבינן ליה ככחו ממש. 
וכן אליבא דרבי, דחשיב להאי דשדא פיסא ככחו, דאף דחשיב כגרזן 
שבידו, מכל מקום, הא הוי כח כחו. ועל כן פירש, דכח כחו דהכא אינו 

אר פטורי גלות חסרון במעשה כבעלמא, אלא הוא בגדר קרוב לאונס, כש
 הרמב״ם[דהיינו שאין לו להעלות על ליבו שיקרה כן]. וכן מדויק מלשון 

(פ״ו מרוצח הט״ו), שסיים עלה וכתב, שאין זה מכחו אלא מכח כחו 
 ונמצא כמו אונס.

 הריטב״א,כתב  מתני׳, רבי אליעזר בן יעקב אומר אם מכשיצאתה וכו׳.) ג
יעקב חידש הדין, תלו בו.  דלאו פלוגתא היא, אלא מפני שרבי אליעזר בן

ואפילו אם תמצי לומר דפליגי, הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, שמשנתו קב 

(פ״ח מרוצח ה״ו) דנקט לישנא דידוע דהלכה הכסף משנה ונקי. אמנם 
, דמהא דמקשי גמרא על רבי הערוך לנרכרבי אליעזר, סבר דפליגי. וכתב 

, מוכח דלא פליגי. אליעזר בן יעקב מברייתא דאמרה ומצא פרט למצוי
 דאי פליגי, מאי מקשינן, אימא דהברייתא אתיא כרבנן.

, ד״ה דלא סגי(לב:) התוס׳ בבא קמא  כתבומתני׳, אם יש רשות לניזק. ) ד
דהכא מיירי בגוונא דיש לו רשות להכנס מפני שיש לו דרך בשדה זו 
במכר או במתנה. אבל אם שאל רשות ליכנס לתוכה לפי שעה, יודע הוא 

לאלתר כיון ששאל רשות, והוי ליה קרוב למזיד ופטור מגלות. וכן  שיכנס
 .הריטב״א, והביאו הרמב״ןכתב 

המהרש״א מוחק ולמזיק,  שאין רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם. מתני׳,) ה
ובמאירי וכוונתו שהרי למזיק ודאי  הרשות להכנס לשם דהא חצרו היא. 

כתב (גבי הא דאמרינן דומיא דיער), ד״למזיק״ נקט אגב שיטפא דלישנא, 
ולא אתא למעט אלא חצר המזיק שאין לניזק רשות ליכנס לשם. וכל שכן 

(פ״ב מ״ב) כתב, דאיצטריך  והתוס׳ יו״טאם לא היה רשות למזיק ליכנס. 
למתני ״ולמזיק״, דלא תימא שאם היה רשות למזיק להכנס לשם, היה על 

נמי קיים הגרסא, והיינו דהמזיק  והערוך לנרק להרחיק עצמו מן הנזק. הניז
היינו בגוונא שהנכנס הוא המזיק, ואתי למימר, דאף אם נכנס לחצר חברו 

 שלא ברשות, והרג את הבעל הבית, פטור. דלא הוי דומיא דיער. 
 פירוש דמהשתא לא צריך לאוקמא בסותר. אמנם תוס׳ ד״ה לא צריכא,) ו

ש אוקימתא דרב פפא נמי דוקא בסותר. משום דאי מהדרינן פירהריטב״א 
מסותר את כותלו, הוה ליה למימר אלא. ועל כן פירש, דהשתא מפרשינן 
דהא דאמרן בסותר את כותלו בלילה, לא שסותרה בלילה, אלא שסותרה 

 במקום העשוי לתשמיש בלילה.
דין  (פ״ה מרוצח ה״ב), דשליח ביתהרמב״ם  כתבגמ׳, ושליח בית דין. ) ז

שהכה בעל דין הנמנע מלבא לדין, והמיתו בשגגה, פטור מגלות. ובהכי 
דלא שמענו זה,  הראב״ד,פירש להא דאמרינן שליח בית דין. והשיג עליו 

אלא רק שליח בית דין המלקה מה שאמדוהו בית דין ומת תחת ידו פטור. 
הקשה, דהא  והרש״ש, דאין ״לא שמענו״ השגה. הכסף משנהוכתב 

 ובתפארת ישראל(כב:), דהוסיף לו רצועה אחת ומת גולה.  לקמןאמרינן 
 .במניינו(אות יט) כתב, דהתם גולה מפני שטעה 

דמ״מ איכא מצוה מתחילה. וכן כתב תוס׳ ד״ה אף ע״ג בתוה״ד, ) ח
דלא פרכינן מיניה כלל משום דמצוה ממש איכא להלקותו. וכן  הריטב״א,

שהרגו בשעת עשיית  (פ״ה מרוצח ה״ו), דפטור משוםברמב״ם איתא 
אלא שהוסיף לתרץ, דשליח בית דין לא מיפטר  הרמב״ן המצוה. וכן כתב

 משום דמצוה קעביד, אלא דכיון דאמדוהו, אנוס הוא.
ראיה טובה מזו היה לי להשיבו  רש״י ד״ה לאו מילתא היא דאמרי,) ט

דלפירוש רש״י, אמר רבא, דאף דקושטא קאמר, מכל הריטב״א וכו׳. וכתב 
פירש, התוס׳ שאנץ בה נצחת יותר הייתי יכול להשיבו. אמנם מקום תשו

דהואיל ולא איירי קרא בחטיבת מצוה, מצי למתני באותם שאין גולין, גם 
 החוטב עצי סוכה וערבה וכל חטיבת מצוה.
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, דליכא למימר הריטב״אכתב  גמ׳, שהרי כבר נאמר שדך לא תזרע.) י
עשה ולא תעשה כמו בשבת ויום דאתא לאוקמי נמי בעשה כדי שיהא בו 

טוב, דהא בר מהא איכא עשה, דכתיב ״ושבתה הארץ שבת שבתון יהיה 
לארץ״. ולא מוקמינן בעשה יתירי, כיון דאיכא למידרשיה בערב שביעית. 
ולרבותא נקט, דלא מיבעיא דלא בעינן לעשה דהא אפילו לא תעשה אית 

 ביה דכתיב שדך לא תזרע. 
רש״י פירש  ל ערב שביעית שנכנס לשביעית.גמ׳, אלא אפילו חריש ש) יא

דאי אשבת מאי שנא חריש וקציר הא שאר מלאכות נמי ד״ה אין צ״ל, 
פ״א מ״ד) פירש, דיליף ליה משום  שביעית(והר״ע מברטנורא אסירן. 

דאינו ענין לשבת בראשית, שכבר נאמר ״ששת ימים תעבוד וכו׳״. והקשה 
דאי מיתורא, נימא דקאי אתוספת שבת בראשית. ולרש״י נמי  הגרע״א,

הקשה קצת, דלמא קאי אתוספת שבת דשבת בראשית, ונימא דלא אסרה 
התורה, אלא חרישה וקצירה. [ולכאורה יש לומר, דדין תוספת שבת 

 מרחיב חלות השבת אף על זמן התוספת, ואם כן מה שייך לחלק]  
דמאן דלא דריש  הריטב״א,כתב  גמ׳, יצא קציר העומר שהוא מצוה.) יב



 

 

ליה, או דסבר דאינו דוחה שבת. או דסבר דילפינן ליה מהלכה למשה 
 מסיני.

(ח״א,  בשו״ת הרשב״אהקשה  גמ׳, דלמא חרישת עומר דמצוה.) יג
תקלד), איך תהיה חרישת העומר מצוה, דלמא לא יביאו מהנזרע בהאי 

וה, הכל הולך חרישה, כגון שנאנסו. ותירץ, דהואיל ומתכוון לשם מצו
הקשה,  ובערוך לנראחר הכוונה, ואף אם נאנס, מעלין עליו כאילו עשאה. 

איך שייך לקרוא לחרישת עומר מצוה, וכי יש סיבה שצריך לחרוש דוקא 
הריטב״א במועד  ביום זה, ואינו יכול להמתין לאחר השבת. והביא דאמנם

י שאין (ג:) פירש דטעמא דאמרינן דמצא חרוש אינו חורש, מפנ קטן
לחרישה זמן קבוע, מכל מקום מאי סלקא דעתין. ותירץ, דלא קאמר 
דמשום שהחרישה עצמה מצוה היא חורש, אלא דהמצוה הוא העומר, 

מצוה, אף שאינה מצוה.  לצורךולא אמרה תורה תשבות, הואיל וחורש 
 ובכך נתיישבה גם קושית הרשב״א.

(פ״ב מ״ג),  אהר״ע מברטנורפירש  מתני׳, האב גולה על ידי הבן.) יד
 בתוס׳ הגרע״א,כשלא הכהו ללמדו תורה או מוסר או אומנות. וכתב 

דבגמ׳ מוקי לה אף במלמדו אומנות, אלא דאית ליה אומנות אחרת, דאם 
תוס׳ ד״ה אין מכהו כדי ללמדו כלל, אמאי נקט בן טפי מאחר. וזו סברת 

 סשיתפרנ, ולא מלאכה הרמב״ם בפירוש המשניות, וכן לשון והא אמרת
 בה.
דהשתא  הריטב״א, כתב גמ׳, רבא אמר פרט לעושה חבורה באביו.) טו

אתי קרא שפיר, דכל ״מכה נפש״ היינו מכת נפש ולא חבלה שאינה מכת 
 נפש.

, הפורת יוסףהקשה  גמ׳, כגון שהכהו הכאה שאין בה שווה פרוטה.) טז
אף אי אית בה שווה פרוטה ילקה, משום דהמלקות הם משום הכאת 

(ח״א סימן יט אות י), האפיקי ים העבד, והתשלומים לאדון. ותירץ 
דמשום דרפואתו לעצמו, אם יש בדמי הרפואה שווה פרוטה אינו לוקה. 

(סימן תכב דס״ק א) תירץ, דעיקר הקצות החושן ועל פי מה שכתב 
אדון זוכה ממנו, ונמצא דהוו תשלומין ומלקות תשלומי החבלה לעבד וה

 לעבד.
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דג׳ לשונות  הריטב״א,כתב  גמ׳, אלמא גר תושב עובד כוכבים הוא.) א

, והוא שקיבל בבית דין של ישראל שבע גר תושב א.נאמרו בכותים. 
מצוות בני נח ודינו כמצווה ועושה, ומותר להתיישב בינינו, ועל כן נקרא 

, בן נח ב.אנו להחיותו, ובודאי שאסור לגרום לו מיתה.  תושב. ומצווין
שידוע שמקיים המצוות מעצמו בלא קבלה בבית דין, דהוי כאינו מצווה 
ועושה. ואף שאין אנו מצווים להחיותו, מכל מקום אין לגרום לו מיתה, 

, שאינו מקיים המצוות כלל. ומותר כותיג. דסוף סוף עושה אותם. 
לגרום לו הריגה במקום שאין איבה. והא דבעי קבלה לז׳ להורידו לבור או 

מצוות, אף שכבר מצווין ועומדים, משום דבזמן מתן תורה שנאמר בו 
 ״עמד ויתר גוים״, עשאן כאינם מצווים ועושים.

ורישא כשהרג  רש״י ד״ה ל״ק כו׳ גר תושב שהרג גר תושב, בתוה״ד,) ב
רב כהנא, דהא  פירש דבריו, דאמר הריטב״אאת ישראל אינו גולה. 

דאמרינן במתניתין ״חוץ מגר תושב״, לא קאי על שני הדינים דתני 
ברישא, אלא רק דאם הרג ישראל אינו גולה אלא נהרג, אבל ישראל 
שהרג גר תושב, גולה. והא דאמרינן בסיפא ״גר תושב גולה על ידי גר 
תושב״, לרבותא נקט, דאפילו גר תושב שהרגו צריך כפרה, וכל שכן 

 הגר״א הגהות(ח: באות א),  לעילל שמצווה עליו להחיותו. [ועיין ישרא
ביאר, דישראל רבינו מאיר הלוי דגר תושב גולה על ידי גר תושב]. ובשם 

שהרג גר תושב נמי אינו גולה וכדדייקא רישא, אלא דנקט תלמודא 
לישנא קלילא. ומוכח מהא דלא קתני סיפא גלות, אלא בגר תושב על ידי 

אי קשיא, דלפי זה לא חידש רב כהנא כלום בתירוצו, ולא גר תושב. ו
יישב הקושיא דאנן ידעינן דרישא מיירי בהכי וסיפא מיירי בהכי, אלא 
דהוה קשיא לן רישא אסיפא, יש לומר, דרב כהנא סבר דלאו פירכא היא 
כלל דהא לא דמו כלל. וכתב הריטב״א שהוא דוחק, דרב כהנא לא חידש 

רינן בקושיא, אלא דמתרץ הקושיא, דלא תיקשי כלום בתרוצו מהא דאמ
 רישא אסיפא, ומשום הכי פירש כרש״י.

אשבע מצוות שנצטוו בני נח קאי וכו׳, נהרגין ואפילו  רש״י ד״ה לפיכך,) ג
, הא אין הדין נותן להרוג אדם בשוגג. ומהא הרמב״ןבשוגג. והקשה 

חידוש טפי  (נז.) דנהרג בדיין אחד ועד אחד, ולא אמרינןבסנהדרין דאיתא 
דנהרג אפילו בשוגג מוכח נמי דלא נהרג. ועל כן כתב, דאין בן נח נהרג 
אשוגג לעולם. מיהו גבי שפיכות דמים אם הרג ישראל, דאפילו גבי 

 ישראל לא נתנה לו מחילה אלא על ידי גלות, נהרג עליו.
גמ׳, אמר רב חסדא לא קשיא כאן שהרגו דרך ירידה כאן שהרגו דרך ) ד

(פ״ו הרמב״ם כתב אמר ליה רבא ולאו קל וחומר הוא וכו׳. עלייה וכו׳ 
מרוצח הי״ב), דדרך עליה פטור מגלות, דהוי כמו אונס. אבל דרך נפילה 

(שם),  האור שמחדמצוי להיות יותר, הואיל ולא זרז עצמו, ִיגלה. וכתב 
דהוא פלוגתא דרב חסדא ורבא דסוגיין, ופסק כרבא. וכתב, דסברת רב 

ד. ואולי סבר, דכיון דדרך ירידה הוא דבר מצוי, הנהרג חסדא נפלאת מאו
 פשע בנפשו דהיה לו להיזהר.

(ז:), דיש הריטב״א לעיל  כתב גמ׳, ואזדו לטעמייהו דאיתמר וכו׳.) ה
מפרשים, דאומר מותר היינו, דסבור שהוא בהמה. אבל הביא, דפירש 

, דאומר מותר הוא שסבור שמותר בד״ה אומר מותר(שם) רש״י לעיל 
רוג את הישראל, והוא מפרש דאזדי לטעמייהו בעיקר טעמא, משום לה

 .בתוס׳ ד״ה דאומר מותר שהוא סברא אחת, וכדאיתא
דאף דלדידן אנוס פטור אף בידי  הריטב״א,פירש  גמ׳, לא בידי שמים.) ו

שמים, בן נח חייב. אי נמי, דהכא ידע ביה קודשא בריך הוא, דהיה קרוב 
 למזיד יותר משאר אומר מותר.

, דלא הטעה אותך, אלא ידע מה שבלבך הריטב״אפירש  גמ׳, נביא הוא.) ז
 ועל כן אמר לך שהיא אחותו.
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רש״י לעיל פירש גמ׳, מכאן שבן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למד. ) ח
, שהיה לו ללמוד דרך ארץ. והקשה בד״ה כדקא מהדרי ליה(בעמוד א) 

למד, ולא על הּביאה , דאם נענש על שהיה לו ללמוד ולא הריטב״א
עצמה, שמע מינה דאומר מותר אנוס הוא, ותקשי לרבא. ועוד, היכן 
מצינו שנצטוו בני נח ללמוד דרך ארץ. ועל כן פירש, דאבימלך נתחייב 
בעבירה זו משום אומר מותר, שהוא קרוב למזיד, אבל בלא סברא ד״היה 

ר מותר לו ללמוד״ והוא קרוב למזיד, לא היה נענש אף אי בשאר אומ
נענשים, מפני שעשה על פי נביא. אבל הואיל ואברהם לא אמר לו באמת, 
אלא רק לפי מה שלמד ממנו, נמצא שאבימלך הטעה עצמו במה שלא 

 למד, על כן היה קרוב למזיד.
דמשמע כאן לא ראה וכו׳. הקשה  רש״י ד״ה בלא ראות פרט לסומא,) ט

נכתב קמיה , אי משמעות  הקרא משמע למעוטי [אף אם לא הרמב״ן
״ואשר לא יבא״], למה הקדים רבי יהודה ואמר דמ״ואשר יבא את רעהו 
ביער״ משמע לאתויי סומא. ועל כן פירש, דרבי יהודה מפרש לקרא 
ד״בלא ראות״ פרט לסומא, משום דאי אתי לרבויי, מיער נפקא ליה. (וכיון 

ר, דמשמעותיה דקרא דריש, לא הוי ריבוי אחר ריבוי). אבל רבי מאיר סב
דודאי משמעות בלא ראות למעט, והוי מעוט אחר מעוט, שאינו אלא 

(פח.) משמע, דאף לרבי מאיר דריש ממשמעות דבנדרים לרבות. והקשה, 
דקרא דאתי למעט ולא דריש לה מדרשא דאין מיעוט אחר מיעוט, 

 ומוחלפת השיטה.
, דאי מקרא הווי הערוך לנרכתב  להיכן גולין לערי מקלט., מתני׳) י

דערי מקלט שבעבר הירדן המזרחי אינן קולטין אלא ליושבים שם,  אמינא
והנך שבעבר המערבי רק ליושבים שם, קא משמע לן מתניתין שכל אחד 

 היה יכול לגלות לכל אחת מששת הערים.
כתב  מתני׳, עד שלא נבחרו וכו׳ לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות.) יא

חדא שלא יברחו  דנראה דטעם הדבר,  )במדבר פל״ה כחהמשך חכמה (
הרוצחים מארץ ישראל לחוץ לארץ, ועוד, דרוצח שגולה צריך שיהיה 
באופן שיקוה תמיד שימות הכהן המשיח ויצא במיתתו, וכיון שכבר אמר 
ה׳ יתב״ש (במדבר פל״ד, יז) שאלעזר יהיה בחלוקת הארץ, נמצא דהרוצח 

 יתאש ממיתתו עד התנחל הארץ, וליכא דין גלות. 
שנדחק לבאר בערוך לנר  עייןות להן דרכים מזו לזו. מתני׳, ומכוונ) יב

(י:) אמר רבי אליעזר בן יעקב מקלט היה כתוב  ובגמ׳ לקמןלשון מזו לזו. 



 

 

על פרשת דרכים, כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם. אמר רב כהנא מאי קרא, 
, וכן פירש רש״י בפירוש התורה עשה לך הכנה לדרך״תכין לך הדרך״, 

ה לפי זה משמעות ״מזו לזו״ היינו האופן איך להגיע להאי קרא. [ולכאור
(פ״ח  והרמב״םלקמן]  ספר החינוךממקום ההריגה לעיר המקלט וכדברי 

מרוצח ה״ה) כתב, וחייבין בית דין לכוין הדרכים לערי מקלט ולתקן אותם 
ולהרחיבן וכו׳ ומקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכירו 

ינו שמשמעות תכין לך הדרך אינו רק לכוין הרצחנים ויפנו לשם. דהי
לרצחן את כיוון מנוסתו, אלא להכין את עצם הדרך שתהיה קלה 

(דברים פרשת שופטים מהספרי (שם), דהוא  הכסף משנהלמנוסה. וכתב 
פיסקא קפ, ג), דיליף מ״תכין לך הדרך״ תכוין לך סרטאות שיהיו 

דכתבה התורה  (ק:) ילפא הגמ׳ מהא ובבבא בתראמפולשות לתוכו. 
דרך [ולא דרך] שאותה דרך צריכה שתהיה כפולה ברחבה מדרך ה

(י:) ביאר  ובערוך לנר לקמןהרבים, דהיינו בת שלושים ושתיים אמה. 
דהכל דרשה א׳ הוא, שיעשה הכנות שיבא לדרך שמוליכו לעיר מקלט 
והכנות הם לעשות דרכים שמפולשין לאותו דרך וגם לכתוב מקלט על 

(מצוה תקכ) שכתב,  ספר החינוך. וכן משמעות דברי פרשת דרכים
ויתישרו וכו׳ שמקלט  לעומת העריםשהמצוה היא שיתוקנו הדרכים 

מקלט היו כותבין בפרשת הדרכים, ומפנין הדרכים שלא יהא בהן דבר 
שיאחר הבורח מן המרוצה. ועיין שם בערוך לנר מה שרצה לבאר באופן 

 אחר.
(פ״ב מ״ו), דמה  התוס׳ יו״טכתב  מר וכו׳.מתני׳, רבי יוסי בר יהודה או) יג

שנכתבו דברים אלו בשם תנא ולא מסתמא, אינו מוכח דפליגי עליה, 
אמנם הכא אפשר דרבי מחבר המשניות נקט בהאי לישנא, לרמז שהוא 

(י.), רבי אומר מעצמן הן גולין  לקמןעצמו פליג עליה, וכדאיתא בברייתא 
טות, והן אינן יודעין שבשוגג קולטות כסבורין הן אחד מזיד ואחד שוגג קול

, הטעם דלא התוס׳ ד״ה והתניאבמזיד אין קולטות. ועיין שם מה שפירשו 
 פליג רבי עליה במתניתין אלא בברייתא.

(דברים, יט, ג), הא על  המזרחיהקשה גמ׳, ושלשת שיהיו משולשין. ) יד
״ ידי קביעת ג׳ ערי מקלט נחלקה הארץ לד׳ רבעים, והוי למימר ״ורבעת

כתב, דכיון ובגור אריה  ). ועיין שם מה שתירץ.רש״י ד״ה ושלשת(עיין 
ביאר והשפתי חכמים שכל עיר קולטת שליש מהארץ, אמרינן ״ושלשת״. 

(ולכאורה, הוא רש״י שם), דהואיל ויש בין ג׳ ערים אלו מהלך שוה, נקרא 
 משולש.

בר (במדבפירוש הרמב״ן על התורה ותמה גמ׳, בגלעד שכיחי רוצחין. ) טו
(י.) דאף ארבעים ושתים ערי הלווים קולטות,  לקמןלה, יד), דהא אמרינן 

והיו מהן ל״ו בארץ כנען וששה בעבר הירדן, ונמצאו ד׳ ערים לכל שבט, 
רש״י ד״ה ושבט מנשה מיחשב בארץ כנען מפני שרובו ישב שם, [כן לשון 

, נחלת שני שבטים ונחלת עשרה שבטים]. ונמצא שהיו במדה בעבר הירדן
ובמנין. (ומה שריבה בעבר הירדן וכתב בה ט׳ ערים לב׳ שבטים, הוא 
מתוך שש ערי המקלט, כדי שיפריש משה חציין). וביאר על פי הפשט, 
דעבר הירדן היתה גדולה מאוד וראויה לשלש ערי מקלט כמו בכל ארץ 

ר ניתנו למגרש הלויים ולא היו קולטות. כנען, והארבעים ושתים עי
(חלק ו׳, ב׳ אלפים קלח) ביאר, דאף שהדין המוסכם  ובשו״ת רדב״ז

(מכות פ״ב  הירושלמיבשמעתין דארבעים ושנים עיר קולטות, סמך על 
 ה״ו) דמשמע מיניה שלא היו קולטות, כדי לקיים פשט הכתוב.

 לפי כשהורגים מזיד. פירש תוס׳ ד״ה בגלעד שכיחי רוצחין, בתוה״ד,) טז
, דעל כרחך הא דמזמנן לפונדק אחד הוא מפני המזידין. דאי המהרש״א

מפני השוגגין, שוגג הראשון למה נזדמן [דאין שייך למימר שהיו שוגגין 
מרובין, בלא דברי התוס׳]. ועוד כתב, דאפשר לומר דהוי כרבי יוסי ב״ר 

ן לערי מקלט. אמנם יהודה, דבתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימי
פירש, דהרוצחין היו מראין עצמן שוגגין, ולכן היו מרבין להן  הריטב״א

 ערי מקלט ומבחינים אם הרגו בשוגג, דאי אפשר שלא יהיו ביניהם שוגגין.
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(חידושי אגדות),  המהרש״אכתב גמ׳, בשכם נמי שכיחי רוצחים. ) יז

א קושיא לדוכתא. דמיהו לא הוה שכיחי כמו בגלעד, דאי הכי הדר
ביאר דלא הווי שכיחי כמו בגלעד, על פי מה שהביאה הגמ׳  והערוך לנר

דבשכם היו מתחברים להרוג ככהנים בבית הגרנות, דהיינו דאף דבשכם 
(עח.)  דבסנהדריןכמו בגלעד,  חייביםנמי שכיחי רוצחים, מכל מקום ליכא 

ין, משום דליכא אמרינן, הכוהו י׳ בני אדם בעשרה מקלות ומת כולן פטור
כל נפש באחד מהם, ומשום הכי, בשכם היו מתחברים הרבה כשהיו 

 בתוס׳ לעילהורגין, ולא היו חייבין ולא בעינן לקיים ״וה׳ אינה לידו״ [עיין 
] ולא נהרגו בשוגג. אבל בגלעד שהיו עוקבים מדם, פירוש ד״ה בגלעד(ט:) 

בדאי לא היו אורבין, בזה מסתמא היו אחד אחד, כיון שעשו בסתר ו
 מתחברים, לכן נפישי בהו חייבים.

, דקולטת רש״י בד״ה בין לדעת פירש גמ׳, בין לדעת בין שלא לדעת.) יח
 אפילו ברח לשם שלא לדעת קליטה, דלא היה יודע שהיא קולטת.

 והמנחת חינוך פירש עוד, דהכניסוהו אחרים לשם בעודו ישן.והריטב״א 
רש״י, בערים הקולטות לדעת,  (מצוה תקכ, ב) כתב דנראה דלביאורו של

, (דף והשפת אמתצריך דעת דוקא בשעת כניסה, וסיים דצריך עיון בזה. 
ט: ד״ה הללו קולטות מדעת) הקשה לפירוש רש״י (עיין מה שהקשה) 

(יג.) דערי הלווים  לקמן וביאר באופן אחר. דהגמ׳ כוונה למאי דאיתא
כן ״מדעת״, היינו ברצונם תליא מילתא, וצריכין לשלם להם שכר, ואם 

מדעת הבעלי בתים שבעיר. אבל שלש ערי מקלט קולטות בעל כורחם 
 דבני העיר. 

(במדבר פל״ה יג ד״ה ועוד יראה לי) דמה  גמ׳ שם. ובמשך חכמה) יט
שאמרה הגמ׳ כאן דקולטת אף שלא לדעת היינו דוקא בישראל, ויליף לה 

דוקא אם ״, אבל גר תושב קולטת לכםמדכתיב, ״שש ערי מקלט תהיינה 
נמלט לשם בכוונה, ומדוייק מקרא ד״לבני ישראל ולגר ולתושב כו׳ 

 למקלט״. 
(פ״ח מרוצח ה״ח)  ובמשנה למלך, כרכים גדולים. רש״י ד״ה וערי מבצר) כ

תמה, מהיכי תיתי דעיר מבצר תהיה עיר גדולה. ופירש, דקושית הגמ׳, 
ד כתב, דעיר מבצר מוקפת חומה, ואין עושין ערי מקלט מוקפת חומה. עו

(לג:) דהא דאין נותנים ערים מוקפות חומה ללויים, היינו  בערכיןדמשמע 
בתחילת נתינתם, אבל אחר שישבו בה, מקיפים אותה חומה. והקשה, 
דלכאורה טעמא דאין עושין ערי מקלט עיר חומה, מהטעם שכתב רש״י 
גבי כרכים גדולים, לפי שמתקבצים שם מכל המקומות לסחורה, ותהא 

ל הדם מצויה, ויארוב לרוצח ויהרגנו, דגם בה מצויין הרבה בני רגל גוא
 אדם. 

(פ״ח מרוצח  המשנה למלך כתב גמ׳, ערים הללו אין עושין אותן וכו׳.) כא
ה״ח), דדינים אלו נאמרו בכל ערי הלווים, ולא בשש ערי מקלט בלבד. 

(חו״מ סימן תכה סעיף סב) כתב, דגם בדינים אלו הערוך השולחן  אמנם
ש בין שש הערים לארבעים ושנים ערי הלווים, והש״ס חשיב רק יש הפר

 הדברים שיש הפרש בעיקר הקליטה והישיבה.
ויהא רגל גואל הדם מצויה רש״י ד״ה ולא כרכים גדולים, בתוה״ד, ) כב

שמפני ריבוי השיירות, יכול לבא שם גואל הדם  ,פירש המאירישם. ו
 בהבלע.

 החזון יחזקאלכתב גמ׳, ואין מושיבין אותן אלא במקום מים. ) כג
(תוספתא פ״ב ה״ג), דהאי דינא קאי אהא דאמר (שם, ה״ב), דאם נפלה, 
בונין אותה אפילו שלא במקומה. [דאי קאי על הערים שנמנו בקרא, מאי 

 שייך למימר שאין מושיבין אותן וכו׳].
דהטעם משום דלא  ״א,הריטבכתב גמ׳, תלמיד שגלה מגלין רבו עמו. ) כד

(פ״ז מרוצח ושמירת נפש ה״א),  הרמב״םמהכל אדם זוכה ללמוד. וכתב 
תלמיד שגלה לערי מקלט מגלין רבו עמו, שנאמר (דברים יט, ה, דברים ד, 
מב) ״וחי״, עשה לו כדי שיחיה, וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד 

בשעורי רבי  כמיתה חשובין, וכן הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו. וכתב
(אות שכט), דצריך לומר דחיובא ד״וחי״ לא רמיא רק על הבית  שמואל

 דין, אלא על כל אדם שיכול להעמיד לו חיותו. ועיין באות הבאה. 
(דף ט: ד״ה הללו קולטות מדעת), דביאר  בשפת אמתעיין  גמ׳, שם.) כה

באופן אחר, דהרב יכול לבוא בעל כורחם של בני הארבעים ושתים ערי 
 וים, ואין צריך לשלם להם שכר. הלו

, אמאי לא הוכיח מדוד, הערוך לנרהקשה  גמ׳, כי הא דרב חסדא.) כו
(ל:). ותירץ, דבעי לאוכוחי, דהתורה בשבת כדאמר דהוה ביה כהאי גוונא 

קולטת כערי מקלט בין לדעת ובין שלא לדעת, ועל כן לא מייתי מדוד 



 

 

 שהיה יודע שהוא בסכנת מוות.
(דברים פ״ד, מא), ד״אז״ הוא  בעלי התוס׳כתבו ה. גמ׳, אז יבדיל מש) כז

לשון שירה כמו ״אז ישיר משה״. דאחר ששמעו שאמר הקדוש ברוך הוא 
״ולארץ לא יכופר כי ארם בדם שופכו״, אמרו שאף ההורג בשגגה נהרג, 
וכשהגיד משה רפואתו, אמרו שירה. ומשה עצמו ָטעם ַטעם זה, כשהוצרך 

 לברוח כשהרג את המצרי.
דאין הפירוש דאף   הריטב״א,פירש  , מי אוהב בהמון לו תבואה.גמ׳) כח

תבואה באל״ף, בוי״ו קרינן, כמו ״בכל צרתם לא צר (ישעי׳ ס״ג  אדכתיב ל
(לא.), אלא  בסוטהט׳)״, מדלא מני ליה בהדיא במסורת, ולא אתיוה 

פירוש הפסוק בדרך אתמהא, ומי אוהב ללמוד ולדרוש בהמון מבלי שיהא 
 .לו כל תבואה
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בכל מקום. וכן פסק  ברש״י ד״ה מקלט,פירש  גמ׳, מקלט היה כתוב.) כט
 (ט:) אות י. לעיל(פ״ח מרוצח ה״ה). ועיין מה שכתבנו הרמב״ם 

 גמ׳, אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד לזה אין עדים ולזה אין עדים.) ל
(חידושי אגדות), הרי הגלות לעיר מקלט כדי שלא  המהרש״אהקשה 

יהרגנו גואל הדם, וזה שאין לו עדים, מי יהרגנו. ותירץ, דשייך בגוונא 
שהוא מודה, או דאיכא עדים פסולים, שפטרו הגואל הדם אם יהרגנהו. 

הריטב״א , הא בגוונא דגולה על פי עצמו, נסתפק הערוך לנרוהקשה עליו 
א לידי חיוב מיתה אם יהרגנו גואל הדם ביציאתו, (ב.), משום דמבי לעיל

ולא הכריע. ועל מה שכתב דגולה על פי עדים פסולים, כתב דלא נראה כן 
מדעת הראשונים. וכתב, דלא זכה להבין קושית המהרש״א, דהא אמרינן 

(ב:) דגלות אתיא לכפרה על שהרג הנפש, וכן כתב  ולעיל(יב.)  לקמן
ני ב׳ טעמים גולה, לכפרה ולהנצל מגואל (מצוה ת״י) שמפ החנוךבספר 
ועל כן אפילו אין עדים בדבר צריך לגלות לכפרת חטאו, וכיון שאין  הדם.

עדים, ובית דין אינם יכולים לכופו, הקדוש ברוך הוא מזמן שיהרוג בעדים 
 בשוגג, שיגלה ויהיה לו כפרה. 

 (ח:) התוס׳ בסוטה הקשוגמ׳, וזה שהרג בשוגג יורד בסולם ונפל עליו. ) לא
, הא ההורג נפש מיתתו בסייף ולא בסקילה. ותירצו, ד״ה מי שנתחייב

דאף דלאו בר סקילה, מיהו מידה במידה היא, דהזורק על חבירו להרגו, 
 דרך ירידה היא. ואם הרגו בסייף, הקדוש ברוך הוא נפרע מהן בענין אחר.

על צווארו בשוגג,  (בסוגיין) כתב, דהוי למימר דהפיל חרבובמלא הרועים 
כתב,  והערוך לנר מפני דמיתת רוצח בסייף, ודין ד׳ מיתות לא בטלו.

דאיירי קרא דהרגו בתחילה בשבת, ונתחייב סייף וסקילה דנידון בחמורה 
 שבהם, שהיא סקילה.

, דהורה הערוך לנר כתבגמ׳, מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים. ) לב
לך בדרך רעה כבלעם. אבל לא בזה לג׳ ענינים. דמן התורה ידענו להו

שמענו על הצדיקים, דאולי לא נאמר בהם מפני שיתמעט שכרם, ולכך 
מביא מן הנביאים גם על ההולך בדרך טובה. ומן הכתובים שמענו דאף 
באדם אחד שפעמים הולך עם הלצים ופעמים בדרך טובה, מוליכים אותו 

 לפי נטיית ליבו.
(חידושי  המהרש״אפירש  אותו.גמ׳, בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים ) לג

אגדות), דלא קאמר בלשון יחיד על הקדוש ברוך הוא, אלא דהמלאכים 
 שנבראו ממחשבותיו, הם מוליכים אותו.

(מצוה תי, טו), דמשמע,  המנחת חינוךכתב גמ׳, עיר שרובה רוצחים. ) לד
דבכל ענין אינה קולטת, ואפילו אם היו רוצחין בשוגג, או אף שכבר 

ידי מיתת כהן גדול ודרים שם. ואם כשברח לשם היה  נתכפר להם על
מחצה על מחצה ועל ידו נהיה רובם רוצחים, קולטת, כיון של היה שם 

הרמב״ם ), תלה דנחלקו 123(תרומות עמוד  הצפנת פענחרוב קודם. אמנם 
 הראב״ד(פ״ז מרוצח ה״ח) שכתב, דעיר שרובה רוצחים אינה קולטת, עם 

הכסף משנה רוב רוצחים, אינה קולטת. אבל  שהשיג עליו דרק אם יש בה
(שם) כתבו, דספר מוטעה נזדמן לראב״ד בדברי הרמב״ם (ולא  והמגדל עוז

 פליגי).
(סימן  בשו״ת חוות יאירכתב  גמ׳, איתמר עיר שאין בה זקנים וכו׳.) לה

 קסז, בסופו), דאיפליגו אי בעינן לקרא כדכתיב.
(מצוה רמח,  מנחת חינוךהכתב  גמ׳, עיר שאין בה זקנים אינה קולטת.) לו

במרכבת כז), דכיון דילפינן מזקני עירו, הכי נמי בעי עשרים ושלושה. אבל 
 (פ״ט מרוצח ה״ד) כתב, דסגי בשלושה. המשנה
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הביא מי והריטב״א ודיבור לשון עז. רש״י ד״ה בלשון עזה, בסוה״ד, ) א
ישראל  שפירש, שהוא משום דכופל הדבור ״וידבר ה׳ וכו׳ דבר אל בני

 וכו׳ אשר דברתי אליכם״.
(חידושי אגדות), דבפרשיות  המהרש״אכתב  גמ׳, מפני שהן של תורה.) ב

התורה נמי מצינו בלשון ״ויאמר״, ובתורה איכא הכי ואיכא הכי. אבל 
בספר יהושע לא מצינו פרשה שנאמרה לקיים מצוה האמורה בתורה, 

ר״ כדרכן, וזו יצאה לבד מפרשת רוצחין, ועל כן נאמרו כולן בלשון ״ויאמ
 מכללן להורות שהיא של תורה.

וברש״י הם כהנים גדולים שהיו עד יאשיהו.  רש״י ד״ה אחד כהן משוח,) ג
פירש, הם ששימשו מיאשיהו ואילך. ותמה ד״ה ואחד המרובה בגדים 

(בעמוד  ולקמן, דלפי זה לא משכחת ששימשו שניהם בזמן אחד, הריטב״א
תת כולן. וביאר, דמשכחת לשניהם בזמן ב׳) איבעיא לן אי חוזר רק במי

יאשיהו, כגון שהלך המשוח למקום אחר ונתעכב שם, דממנים אחר 
תחתיו בריבוי בגדים, דאין מושחין שנים בדור אחד. והא דאמר ״שעבר 

״, לא הוי משיחה ממש, אלא מריבויו וגם רש״י מודה בזה [עיין ממשיחתו
ירש במתניתין ״מרובה ], אלא דפד״ה ליהדר בהנך(בעמוד ב׳)  רש״י

 בגדים״ גבי כהן גדול העיקרי, וליתא בזמן יאשיהו.
גמ׳, שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו ואיכא דמתני כדי ) ד

, דאיכא בינייהו, העיון יעקבכתב שיתפללו על בניהם שלא ימותו. 
דללישנא קמא לא נענשו אלא על ידי קללת הרוצח. וללישנא בתרא 

ב ואל תעשה, אם לא התפלל שלא יענש. ולהכי מייתי נענשו אפילו בש
בסמוך ללישנא בתרא מעשה דההוא גברא דאכליה אריה, דאף שלא 

 קללו, נענש. דללישנא קמא אין ראיה מכאן.
וכן  הרמב״ן, פירשגמ׳, קללת חכם אפילו בחינם היא באה וכו׳. ) ה

ו דקרי לקללת דוד בחנם, מפני שלא היה בה תנאי. מיהו לאהריטב״א, 
בחנם ממש, דבכל אדם אמרינן דקללת חנם לא תבא, ומחמת שנצטער 
דוד על שלא גילה לו מיד, נתקיימה קללתו. עוד פירש הרמב״ן, ד״על 
חנם״ הווי חידוש טפי מ״על תנאי״, ובקללת אחיתופל היה נמי תנאי, וגם 
היה בחנם. אבל בשל עלי, היה רק על תנאי ולא בחנם, שהרי היה יודע 

יעו. ונתקיימה בו, מפני שהיה צריך להתיר הקללה אחר בשעה שהשב
 שהגיד לו.

, או דלא סבירא ליה העץ יוסףכתב  גמ׳, בשעה שכרה דוד שיתין.) ו
שמששת ימי בראשית נבראו. או דאף אם נבראו, לימא נתמלאו עפר או 

 צרורות וצריך לכרותן.
 (חידושי אגדות), דמשום שהנטבע המהרש״אפירש  גמ׳, יחנק בגרונו.) ז

במים מת בחנק, על כן מי שיודע להצילו מאותה מיתה ולא מצילו, ידון 
 בה.

שאני כבוש על התהום מיום מתן  רש״י ד״ה קפא תהומא, בתוה״ד,) ח
כתב, שהיה שם מששת ימי ד״ה אחספא  (נג:) וברש״י סוכהתורה. 

(חידושי אגדות, ומהרש״א , דמדרשים חלוקים. הערוך לנרבראשית. וכתב 
י השיתין הם מקור מי התהום, שכבש הקדוש ברוך הוא שם) כתב, דנקב

בששת ימי בראשית את המים בתוך האדמה שלא יעלו על הארץ כפי 
טבעם, והוא מקור מי הברכה, ועל ידי שירדו הנסכים לשם, מתברך 
העולם. ובסיני נתקיים העולם קיום גמור על ידי מאמר ״אנוכי ה׳ 

רה, היה העולם ראוי לישטף, אלוקיך״, דאם לא היו ישראל מקבלים התו
דתנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. [ונמצאו ב׳ מדרשים 
אלו מכוונים כאחד]. ועל ידי שנכתב שם ה׳ על החרס, חזרו המים 

 להכבש שם.
(חלק  המכתב מאליהוביאר גמ׳, קללת חכם אפילו על תנאי היא באה. ) ט

ו נגד אותו האיש, לא ), שאילו לא היה בלבו של החכם משה222ד, עמ׳ 
היה יכול להוציא הקללה מפיו אפילו על תנאי, ואף שלא התכוון לכך, 
כלפי שמיא גליא ומתחשבים ברגשותיו הסמויות שאינן נגלות אפילו לו 
עצמו. והקללה פועלת, כיון שבמידה וקיום המקולל הוא בזכות החכם, 



 

 

  אם החכם בעומק לבו אינו חפץ בו, יוכל הלה לאבד זכותו.
, כה ש רש״י ד״ה אפי׳ על תנאיופירגמ׳, כה יעשה לך אלהים וכו׳. ) י

ג, יז) כתב  והרד״ק (שמואל א יעשה לך כמו שנעשה לי שאין בני מהוגנין.
דהוא לימוד על פי הדרש, אבל לפי פשוטו, כך היה המנהג בשבועה. וכן 

(שם). והכריח זה, דהרי עלי לא היה יודע שהוא קללה [דלא הרלב״ג  כתב
דע מה התנבא]. וכן בן הדד אמר בלשון זה ״כה יעשה לי אלקים וכה י

, דחז״ל יתרצו, דכבר נתן עלי אל הכלי יקר יוסיף״ (מלכים א, כ,י). וכתב
ליבו ששמואל ראה נבואה רעה, כיון שלא רצה להגידה לו. ועיין שם, 

 שהכריח מלשון הפסוקים שהיה לשון קללה.
 

 דף יא ע"ב
מה ראה לסמוך יהודה לראובן. רש״י ד״ה מאי דכתיב יחי ראובן, ) יא

(צב.), דלא מייתי בבא קמא (חדושי אגדות) פירש, על פי הגמ׳ ובמהרש״א 
לקרא ד״וזאת ליהודה״ אלא לקרא ד״יחי ראובן ואל ימות״ דכפל בו 
הלשון, משום שעל ידי שהתפלל על ראובן שלא יזכר לו מעשה בלהה, 

 ודה, על כן ביקש רחמים על יהודה.ויהודה גרם לו שי
רבנו דמכל מקום לא הודה ברבים. כתב  תוס׳ ד״ה מי גרם, בסוה״ד,) יב

לג, ז), שהיתה קבלה ביד משה רבינו איש מפי איש, שלא  דברים( בחיי
 הודה ראובן עד שהודה יהודה.

 גמ׳, איבעיא להו במיתת כולן הוא חוזר או דילמא במיתת אחד מהן.) יג
מרוצח ה״ט), אחד כהן גדול המשוח ואחד המרובה (פ״ז הרמב״ם כתב 

בבגדים ואחד הכהן הגדול העובד ואחד הכהן שעבר כל אחד מארבעתן 
(שם, ה״י), דהא נראה  המשנה למלךשמת מחזיר את הרוצח. ותמה עליו 

דהבעיא לא איפשטא בגמ׳, וכיון שהוא ספק כפרה היה צריך להיות שלא 
צא  משום דהווי ספק נפשות, דאי יצא אלא במיתת כולם. ועוד, שלא י

נימא כהצד שיצא רק במיתת כולם, אם יצא קודם הותר דמו. והיה 
 ד״ה אינו יוצא,(יח:)  התוס׳ בסנהדרין לרמב״ם לפרש הדברם. ואמנם

נקטו בפשיטות שההורג כהן גדול, ולא היה משוח שעבר או משוח 
ד״ה (עג.)  התוס׳ ביומאמלחמה (לר׳ יהודה), אינו יוצא לעולם. אמנם 

הקשו, אמאי ההורג כהן גדול אינו יוצא במיתת משוח שעבר או  וכולן
משוח מלחמה. ותירצו, דכהן גדול הוא העיקר, וכיון שבשעה שהרג היה 
כהן גדול, אינו יוצא במיתת משוח שעבר או משוח מלחמה, אי נמי דלא 

] דמקשי ומתרצי [בתירוץ השניהעין משפט, הוו וכו׳ וכבר העיר (שם) 
 כדברי הגמ׳ דידן. 

רש״י בד״ה פירש  מתני׳, משנגמר דינו מת כהן גדול הרי זה אינו גולה.) יד
(פ״ב מ״ו) פירש, דכיון ור״ע מברטנורא , מפרש טעמא בגמ׳ מק״ו. ה״ז

דלא  התוס׳ יו״ט, דנגמר דינו ועמד לגלות כאילו גלה כבר. והקשה עליו
התוס׳ בד״ה  ש, כדכתבומצינו לומר דנגמר דינו בא להקל עליו. ועל כן פיר

דמיתת כהן גדול מכפרת על הגלות. ואמרינן בגמ׳, דמכפרת  אמר אביי,
 גם על מי שלא גלה, מקל וחומר ממי שכבר גלה.

(פ״ב התוס׳ יו״ט כתב מתני׳, כשם שהעיר קולטת כך תחומה קולט. ) טו
מ״ז), דנפקא ליה מדאמר ״וישב בה״ ודרשינן ולא בתחומה, הא לקלוט 

תמה, מנין למדרש בה ולא בתחומה, דילמא בה  שי הש״סובחדוקולטת. 
(נו:) דהוי כעיר עצמה, אבל  בנדריםולא בעיבורה של עיר, דדרשינן 

תחומה אינו נחשב כעיר כלל. וביאר, דקים ליה דעיבורה של עיר הוי 
, ולהכי אי אפשר למעוטיה אלא לתחומה. וכתב, דנפקא לן ממשכעיר 

דבעיבור העיר היה רשאי לדור ולישב.  מינה דבר שלא נזכר בראשונים,
לא  דהתוס׳ יו״ט, ותימא בספריכתב, שהוא דרשא מפורשת  ובערוך לנר
 הזכיר זאת.

, דאם הכהו כדי הגליוני הש״סכתב  מתני׳, מצוה ביד גואל הדם.) טז
להמית ולא מת, כל שכן דאיכא מצוה על הנרצח עצמו, לנקום דמו. 

לפטרו, כפי שגואל הדם אסור. ואין יכול ואסור לו ליקח אף ממון רב כדי 
 לוותר על רציחתו, לפי שנפשו של הקדוש ברוך הוא היא ואינה שלו.

, העיון יעקבתמה  גמ׳, שהיה להן לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות.) יז
איך יתפלל שיגמור דינו לזכות, אם הוא חייב מיתה על פי הדין. ועוד כיון 

לל שיגמור דינו לזכות. ותירץ כבר נעשה הרציחה על ידו, ולמה יתפ
 בסנהדרין(חלק א סימן קצד), דבדיני נפשות אמרינן  בתשובה מאהבה

(יז:), דאם כולן עונין לחיוב זכאי הוא, ולכך אם דנוהו שחייב גלות ודאי 
שיצא הפסק דין על פי הרוב, אבל אי חייבוהו כולם היה זכאי בדין. וכיון 

ש רחמים שלא יטעו המיעוט אלא שכן, אמרינן שהיה לו לכהן גדול לבק
ישוו בדעתם עם הרוב, ואז בין אם יחייבוהו כולם או יזכוהו כולם יצא 

יישב, דכיון שאם היה הקדוש ברוך הוא מוחל  והערוך לנרזכאי מהגלות. 
לחטאיו, לא צריך עוד לכפרת גלות, והיה  פטור מגלות, והוא מאי דהוי 

הרוצח, ובכך יטה מן הדין  ליה להתפלל שימחול הקדוש ברוך הוא חטא
(פרשת מסעי  השפת אמתלב הדיינים לגמור דינו לזכות. וכעין זה כתב 

 שנת תרנ״ד), בשם אביו, עיין שם היטב. 
דמוכח מינה,  הרש״ש, כתב גמ׳, מת קודם שמת כה״ג מוליכין כו׳.) יח

דגם להמתים יש כפרה, דמיתת כהן גדול מכפרת, כדלעיל, וסייעתא 
 .(ו.)בהוריות ״ח ססי׳ תרכ״א) וציין לעיין להשולחן ערוך (או

 
 דף יב ע"א

(סימן בשו״ת הרשב״א  כתבגמ׳, שתי טעיות טעה יואב באותה שעה. ) א
(פ״ה מרוצח הי״ב) נראה, שאין המזבח קולט  הרמב״םתקכ״ד), דמלשון 

אלא את ההורג בשגגה. והקשה, אמאי לא מנה רב טעות נוספת שטעה 
ג והוא מזיד היה. ותירץ דסבר, שיואב לא יואב שאין מזבח קולט אלא שוג

נידון על רציחה אלא על שהיה מורד במלכות, ולכן היה נקלט אילו תפס 
(מט.)  תוס׳ בסנהדריןבגג מזבח בית עולמים אף שהיה מזיד. וכן כתבו 

 שפירשרש״י . (ועיין להלן אות ו)  אמנם כתב דמלשון ד״ה מאי טעמא
הפסוק ד״מעם מזבחי״, משמע  , דטעה יואב בפירושבד״ה טעה יואב

 שהמזבח קולט גם את ההורג במזיד שבו דיבר הכתוב. 
בדרשא דמעם מזבחי תקחנו ולא מעל מזבחי כו׳.  רש״י ד״ה טעה יואב,) ב

) ד״ה ולא (פה. ביומא דסתר למה שפירשה הגרע״א בגליון הש״ס, הקש
בעבודה אין מפסיק לבא לידון אלא משלים  אם התחיל, דמעל מזבח

עבודתו. דהיינו דווקא אם התחיל בעבודה אין מפסיק, אבל אם לא 
התחיל אינו נקלט אף שנמצא על גגו של מזבח, וברש״י בסוגיין משמע 

(יומא,  ר חזות קשות, והיד יצחקדסגי שיהא על גג המזבח. ותירצו בספ
נמי מיטעא טעה, דטעה שם), דהתם פירש לאביי דאמר להלן דבהא 

שאינו קולט אלא כהן ועבודה בידו והוא זר היה, אבל לדעת רב שלא מנה 
טעות זו, משמע שהמזבח קולט גם את הזר, והכא פירש רש״י לדעת רב. 

 (ועיין עוד לקמן אות ה).
, דכונת רש״י, דיואב הריטב״אוכסבור דהיינו מעל מזבחי. ביאר  בא״ד,) ג

חי״, אלא דסבר דקרנות מעל מזבחי קרינן ודאי ידע לדרשא ד״מעל מזב
בהו. או באופן אחר, דידע שפיר שקרנות לאו מעל מזבחי נינהו, אלא דלא 

מזבחי, כלומר מסמוך אליו תקחנו למות, ולא  מעםדריש כדידן, אלא דרש 
 ממזבחי ממש ואפילו מקרנותיו דהא הוו מזבח.

 של שילה. גמ׳, שאינו קולט אלא מזבח בית עולמים והוא תפס מזבח) ד
, והוא תפס במזבח של במה שעשה דוד וכו׳ רש״י בד״ה הכי גרסינןוכתב 

ואי אפשר לומר מזבח של שילה שהוא היה בימי דוד ושלמה בגבעון. 
הביא, דיש גורסים ״במזבח גבעון״ כי שם היה המשכן  ובחידושי הריטב״א

 בימי דוד ושלמה עד שנבנה בית עולמים. עוד כתב, דיש לקיים גירסא
דידן, וכן הוא בכל הספרים הישנים, ושילה לאו דוקא, אלא משום דשילה 
היא עיקר משכן יותר מכולם, חוץ מבית עולמים, וכולם וטפלין לו, תפס 

(עשין עה),  הדינא דחיי״מזבח שילה״ כי גבעון קמה תחת שילה. וכתב 
דרש״י נייד מפירוש זה משום דסבירא ליה דמזבח שבגבעון היה קולט כמו 

זבח של בית עולמים, כיון שאין דין מזבח של בית עולמים תלוי דוקא מ
בהיותו בבית עולמים, אלא בהיותו המזבח המיוחד לציבור כולו, וכיון 
שהמזבח שבגבעון ָבמת ציבור היה, היה קולט את יואב כמו המזבח 

 .בערוך לנרשבבית עולמים. ועיין עוד 
פרשת הכלי חמדה (כתב  גמ׳, אביי אומר בהא נמי מיטעא טעה כו׳.) ה

יתרו, אות ב׳), דסברת רב דפליג, ולדעתו מזבח קולט אף את הזר, לפי 
(קיג.), ואם כן יש לכל  בזבחיםשמצינו בבמה שהעבודה כשרה בזר, כדתנן 

להקלט על גבי המזבח, אבל אביי  ככהןישראל קדושת כהונה, והזר נחשב 
ר שום ענין לקדושת סבר דבבמה אין צריך כהונה, ואין להכשר עבודת הז

בכוס הכהנים לעבודתם, ולפיכך אינו נקלט על גבי המזבח. ועיין עוד 



 

 

 , בביאור פלוגתתם.הישועות
ונסמך (פ״ה מרוצח הי״ד), דמי שברח למזבח  הרמב״םכתב  גמ׳, שם.) ו

, או מבית דין שלא בדין המלכות, מחמת פחד המלך שלא יהרגנו לו
מעל רי זה ניצל, ואין לוקחין אותו , אפילו היה זר הבהוראת שעהיהרגוהו 

בעדות גמורה למות לעולם, אלא אם נתחייב מיתת בית דין  המזבח
כשאר כל הרוגי בית דין. ועיין לעיל אות א מה שהקשה  והתראה

הוסיף להקשות דלדברי הרמב״ם, לא היו והכסף משנה הרשב״א ותירץ, 
לא התראה. יכולין לקחת את יואב להמיתו, דהרי הרג לאבנר ועמשא ל

(מט.) (שהבאנו לעיל אות א׳), שהקשו כן  התוס׳ בסנהדריןוהביא לדברי 
ומה שתירצו. והעיר, דפשטא דקרא ודשמעתא משמע שנהרג מפני שהרג, 
ועוד, דאפילו לדבריהם שהיה מורד במלכות עדיין קשיא, דהמזבח היה 
קולטו. ורצה לדחוק דמורד במלכות אין המזבח קולטו. [דהיינו דמה 

כתב הרמב״ם שיהרגנו מדין מלכות לא איירי במורד במלכות אלא ש
(פ״ג  הרמב״םשנהרג על ידי המלך על עבירות אחרות, וכמו שכתב 

ממלכים ה״י, ופ״ב מרוצח ה״ד)] ונשאר בצריך עיון. ועיין מה שתירץ 
הרמב״ם שבנסמך למזבח  ובתוך דבריו העיר על מה שכתבבערוך לנר, 

להיות על גגו, ולפי זה גם אם יאחוז בקרנותיו ניצל, דהיינו שלא צריך 
 ינצל.  

(פרק  רש״י בישעיהפירש  גמ׳, שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעות.) ז
ס״ג, פסוק א׳), פירשו רבותינו שתי טעיות עתיד שרו של שעיר לטעות 

 המהרש״אחדא שבצרה הוא בצר ועוד שאין קולטת אלא שוגג. וכתב 
ך גרס בסוגיין, ומשום דהאי טענתא שאינה (בחידושי אגדות), דאפשר שכ

קולטת אלא אדם והוא מלאך, היא אותה טעות דשוגג ומזיד, דמלאך מזיד 
הוא ולא שייך ביה שוגג. אך כתב, דיש לקיים גירסת הספרים שלנו, והכי 

, ולא מלאך מפני גואל הדםקאמר, שאינה קולטת אלא אדם שינצל שם 
שהרג ישראל, דגואל הדם שלהם הוא הקדוש ברוך הוא, ואין מקלט 

 בערוך לנר.להציל ממנו כי מלא כל הארץ כבודו. ועיין 
בחידושי . פירש גמ׳, טועה שאינה קולטת אלא בצר והוא גולה לבצרה) ח

, דהא אין מקלט אלא בארץ ישראל, דאדום, דלא גלה לבצרה הריטב״א
ישראל, ומשום דאיכא אינשי דקרו לבצר בצרה  אלא גלה לבצרה שבארץ

דמרש״י כתב  ובערוך לנרסבר דבצרה היינו בצר שהיא עיר מקלט. 
.  והביא שבמואב(סג, א), נראה שאינה בארץ ישראל אלא בצרה  בישעיה

(פ״ח מרוצח ה״ד), שלימות המשיח יתוספו ג׳ ערי  הרמב״ם למה שכתב
ו על ארץ ישראל, וקיני קנזי מקלט בארצות קיני קנזי וקדמוני שיתוספ

וקדמוני הם עמון מואב ואדום, ולכן שפיר שייך שיטעה דבצרה קולטו, 
שהרי לימות המשיח יהיו ערי מקלט גם במואב ואדום. (ועיין שם שהקשה 

(נח:), דמשמע שאין בצרה בארץ ישראל).  מעבודה זרה על הריטב״א
עיון, שהרי בצרה [ובעיקר מה שכתב הריטב״א דאינה בצרה דאדום צריך 

(בראשית לו, לג)  ברש״י בפירוש התורהבמואב היא ולא באדום, כמבואר 
 ].בצרה שבמואבואכן הערוך לנר העתיק את דבריו וכתב 

, דרוצח המאירי. כתב גמ׳, אמר אביי לא קשיא כאן לקלוט כאן לדור) ט
שדר בתחומה אפילו במחילות שתחת הקרקע, התיר עצמו למיתה ואין 

הרג עליו. כיון ד״בה ולא בתחומה״ אתא למימר דתחומה גואל הדם נ
קולט דוקא אי שוהה שם, ולא בדרך דירה, [ועיין לקמן אות כ״ה 

 דמשמעות דבריו דאסור לדור שם אלא שאסור לדור בה אף במחילות].
(פ״א מרוצח ה״ב) דמי שראוי  הרמב״םכתב גמ׳, מצוה ביד גואל הדם. ) י

דיליף לה מהא דאיתא  הערוך לנראר ליורשו הוא הנקרא גואל הדם, ובי
 (כא.) לענין ובא גואלו הקרוב אליו, דגואל נקרא הראוי ליורשו.  בקידושין

, דהא הערוך לנר כתב גמ׳, אין שם גואל הדם רשות ביד כל אדם.) יא
דתליא רשות דכל אדם אם יש לו גואל הדם, כיון שעליו מוטל המצוה, 

 ה מגואל הדם.ואין רשות לאחר להרוג הרוצח ולבטל המצו
רש״י  פירש גמ׳, מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי מי כתיב אם רצח כו׳.) יב

איכא לפרושי לשון ציווי כמו ועשה בצלאל ואיכא לפרושי  ד״ה ורצח,
, דהא ודאי יש בלשון הריטב״א לשון רשות כמו ועשה ה׳ להם. וביאר

בי המקרא גם מצוה וגם רשות, אבל רובא מצוה נינהו, ובהא איפליגו, דר
יוסי סבר דבתר רובא אזלינן, ורבי עקיבא סבר דהיכא שבא לקבוע מצוה 
בדמו של זה צריך מקרא מפורש. וביאר עוד, דמאי דפליגי גבי כל אדם, 

הא בהא תליא, דלעולם נחתי כל אדם חד דרגא מגואל הדם, הלכך למאן 
דאמר גואל הדם מצוה הרי שאר כל אדם רשות, ולמאן דאמר גואל הדם 

וו שאר כל אדם באיסור לכתחילה, אלא דבדיעבד אין חייבין עליו רשות ה
ערוך  לפום גירסא הנכונה דגרסינן ושאר כל אדם אין חייבין עליו. ועיין

שתמה היאך יהא שרי דמו לשאר כל אדם בלא שיגלה הכתוב דבר  לנר,
בחידושי זה בפירוש, ורק מצד הסברא שמורידין דרגה אחת. ועיין עוד 

 (פ״א מרוצח הי״ג). וימרן רי״ז הל
 גמ׳, רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל הדם והרגו נהרג עליו.) יג

, דהאי  מימרא פליגא אדרב הרמ״ה, ומורו הרב הלויהביא בשם  הריטב״א
(י:), דאמר רוצח שגולה לעיר מקלטו והרגו גואל הדם בדרך  דלעילהונא 

פטור, דהשתא כשהשיגו בדרך פטור, היכא דיצא משם מיבעיא ורב הונא 
סבר כרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. אמנם הוא כתב דלא פליגי, דדילמא 
הכא מודה רב הונא דגואל הדם נהרג עליו, כיון דכבר קלטוהו מחיצות 

ור שם, והוא הדין דאפשר לומר איפכא, דאף דהכא לרוצח ודעתו לחז
אינו נהרג, מכל מקום בגוונא דרב הונא נהרג, דהכא פשע הרוצח בעצמו 

ערוך  לצאת חוץ למקלטו, מה שאין כן התם שהיה בורח למקלטו. ועיין
(פ״ה מרוצח ה״י), דסבירא ליה  הרמב״םדלמדו בדעת לנר ושיח יצחק 
 כהרמ״ה והרא״ה.

 ערוך לנרעיין  כרבי יוסי הגלילי ולא כרבי עקיבא כו׳.גמ׳, כמאן לא ) יד
בביאור הסוגיא. ובסוף דבריו הקשה, אמאי אמרינן דרב פליג ארבי יוסי 
הגלילי ורבי עקיבא, הא אינהו לא אתו אלא לפירושי למי התיר קרא 
הריגת הרוצח ולעולם אפשר דמודים דעד עמדו לפני העדה לא נהרג, 

 והניח בצריך עיון.
ביאר  יכול מיד תלמוד לומר עד עמדו לפני העדה למשפט. גמ׳,) טו

, דהיינו כדי שיהיו העדה מתרין בו, שאם יפשע מכאן ואילך הריטב״א
לצאת חוץ לתחומו, או אם לא ירצה לדור שם, שיהא דמו מותר מכאן 

פירש, דאחר שיצא,  והרש״שואילך לגואל הדם אם יצא חוץ לתחומו. 
שפירש, רבינו חננאל הדם להרגו. ועיין עוד  בית דין פוסקין שהותר לגואל

 דאיירי קודם שנגמר דינו לגלות.
כתב  גמ׳, לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללתו כו׳. ) טז

משמע, דאם לא עשה תשובה, בנו ), (פה.דבסנהדרין דאף הריטב״א, 
נעשה שליח להכותו ולקללו כיון ש״אינו עושה מעשה עמך״, מכל מקום 

נן שפיר דהא בשוגג הרג, ו״עושה מעשה עמך״ הוא. אמנם הכא מקשי
(שם), שאין הבן  השאילתות(סימן קל״ד אות ב׳) כתב בדעת  העמק שאלה

נעשה שליח לאביו להכותו אף בדלא עשה תשובה, וביאר, דלא חילקו 
בין עושה מעשה עמך לשאינו עושה אלא לענין עונש, דאם אינו עושה 

יסורא מיהא איכא בכל גווני, וכדמשמע מעשה עמך ליכא עונש, אבל א
(פ״ה ממרים  והרמב״ם(דף ה. מדפיו) שיטת הרי״ף ביבמות מסוגיין. וכן 

 הי״ב), ועיין באות הבאה.
ביאר דאיירינן בגוונא  דהריטב״אעיין באות הקודמת  גמ׳, והא בבן בנו.) יז

בהל׳ שכתב להאי דינא הרמב״ם תמה על והערוך לנר דהאב הרג בשוגג. 
״א ה״ג) לענין מזיד, ולענין שוגג לא הביאו כלל. וביאר, דהרמב״ם (פ רוצח

והריטב״א לשיטתם אזלי, דלכאורה לדברי הריטב״א מדוע נדחקה הגמ׳ 
ליישב  ״הא בבנו הא בבן בנו״, לימא דתרווייהו בבנו איירי, כפשטות לשון 
הברייתא. והא דקתני דבנו נעשה לו גואל הדם, מיירי באביו שהרג במזיד 

א עשה תשובה, והא דקתני אינו נעשה לו גואל הדם איירי בהרג בשוגג ול
או במזיד ועשה תשובה. אמנם אין כאן קושיא, דכיון דהגמ׳ לא הביאה 
אלא לסיפא, יש לומר דהיתה יודעת דהך ברייתא גבי שוגג אתמר. והנה 
בירושלמי דפרקין, מייתי לפלוגתא אי הבן נעשה גואל הדם, אקרא 

וא ימית את הרוצח״ ולדעת הרמב״ם (פ״א מרוצח ה״ב) ד״גואל הדם ה
האי קרא בהורג במזיד איירי, ואם כן לדעתו הירושלמי למד דפליגי בהרג 
במזיד, ויש לומר דלפי המסקנא גם לש״ס דילן איירי בהורג במזיד, 
דלשיטתו לא קשיא לוקמיה בבנו ובלא עשה תשובה, דמכל מקום איסורא 

על כרחך פשיטא לש״ס דידן דבהורג בשוגג  איכא. אבל לשיטת הריטב״א
איירי, דאי לאו הכי יקשה לוקי בבנו וכדלעיל. ויכול לסבור, או דש״ס דילן 

(שם ה״ב) בשם רש״י,  המשנה למלךפליג אירושלמי, או כמו שכתב 
ד״גואל הדם ימית וכו׳״ איירי בהורג בשוגג, ומוקי גם לפי המסקנא בהורג 



 

 

 שלמי לדידיה. בשוגג דוקא, וכן שיטת הירו
 ),(חלק ג׳ פרשה י״ז הגרי״פ פערלא לרס״ג . העיר בפירושגמ׳, שם) יח

אמאי מדמה הגמ׳ דין עשיית הבן גואל הדם להרוג את אביו, לדין עשייתו 
שליח להכותו ולקללו, הא שאני, דלענין הכאה לקללה אין לבית דין 

בל למנותו שליח כיון שהוא חייב בכבוד אביו אלא ימנו שליח אחר, א
לענין גואל הדם הא מעיקר הדבר מוטל הדין עליו לגאול דם הנהרג מיד 
הרוצח, ומניין שידחה האי דינא מפני מצות כיבוד אב. ותירץ, דהוא מוכח 
מהא דבמסית איכא קרא ד״לא תחמול״ ללמד שהבן הורג את אביו, והרי 
 הריגת המסית מוטלת מעיקר הדין על הניסת, ואף על פי כן אי לאו דגלי
קרא אסור היה לבן הניסת להרוג את אביו המסית. ועוד תירץ, דאפשר 
דבגואל הדם נמי אין מצות ההריגה מוטלת עליו מעיקר הדין, אלא 

 שעושה בשליחות בית דין.
בחידושי  ביאר מתני׳, אילן שהוא עומד בתוך התחום ונופו נוטה כו׳.) יט

 א מציעאבבבדהא דלא מייתינן הכא חדא מהנהו דאייתינן  הריטב״א,
(קיט.), דאפליגו תנאי אי אמרינן שדי נופא בתר עיקרו לענין ערלה ועוד, 

(כב.) לענין חיוב מעשר בעציץ נקוב העומד על התחום  דגיטיןוכן ההיא 
ונופו נוטה לחוצה לארץ, דבאשרוש כולי עלמא לא פליגי דאמרינן שדי 

התם הנידון נופו בתר עיקרו. היינו משום, דהנהו כולהו לא דמו לדהכא, ד
על הנוף לענין פרי לענין יניקתו אי בתר עיקרו או בתר אוירו, אבל הכא 
לא מיירי לענין הפרי עצמו ויניקתו אלא לענין נופו של אילן, ואפילו הוא 

 אילן של סרק, איזה חשוב יותר להיות נדון שהוא מקומו, נופו או עיקרו.
בחידושי ׳. תימה דבשלהי כיצד צולין כו תוס׳ ד״ה אילן שהוא,) כ

בתירוץ השני), דלא אמרו  בתוס׳ שאנץוהוא תוס׳ (תירץ בשם  הריטב״א
גגים לא נתקדשו אלא לענין אכילת פסחים וקדשים קלים, ולא באכילת 

 מעשר שני הקל.
עוד יש לומר דמיירי אפילו באילן שענפיו מרובין כו׳. ביאר בסוה״ד, ) כא

דתוס׳ סברי בהאי שינויא דעל האילן אפילו כשענפיו מרובין  המהר״ם,
מיקרי אויר ירושלים, דנתקדש כירושלים עצמה אפילו עד הרקיע, ודוקא 

כתב, דכוונתם, דלא אמרו דגגות  המהרש״אעל הגגות לא נתקדש. אבל 
לא נתקדשו אלא לענין אכילת קדשי קדשים בעזרה, דאויר עזרה לאו 

ן אכילת מעשר שני וקדשים קלים, אויר דירושלים כעזרה, אבל הכא לעני
הרמב״ם (פ״ו מבית הבחירה ה״ז) בשיטת  האור שמחכירושלים, וכן כתב 

(שם) לענין קדושת ירושלים לאכילת קדשים קלים ומעשר שני. וביאר 
דהטעם, דדוקא בקדושת עזרה והיכל שמצוה לבנות בית ואסור להוסיף 

אלא העזרה והאויר שבתוכה, אבל לא על הבנין בלא קידוש, לא נתקדשה 
גגה, מה שאין כן ירושלים שאין צריך לאכילת קדשים קלים בית, דגם 
בשוק מצי לאכלם, אמרינן דכל אוירה של ירושלים נתקדש, והוא הדין 

ד״ה ואין שוחטין, ובגליון (יז:) תוס׳ שבועות באויר שעל הגגים. ועיין עוד 
 גות ה״ד).(פי״א משגובמשנה למלך  (שם). הש״ס

רש״י ד״ה בדירה תלה,  פירשגמ׳, ערי מקלט בדירה תלה רחמנא. ) כב
 ,כתבובחידושי הריטב״א  .ונופו ראוי לדירה יותר מעיקרודכתיב וכו׳ 

בעיקרו לא מיתדר פירוש ישיבה כתיב בה וכו׳ הלכך בנופו מיתדר ליה 
דתחום העיר קולט אף שאינו ראוי לדירה  דאיכא דקשיא ליה,, והביא ליה

דלעיל. וכתב דלאו מילתא היא, דהתם יכול לדור במחילות דשפיר חזו כ
לדירה, אלא דגזירת הכתוב שידור בעיר ובעיבורה בלחוד, אבל עיקרו לא 
חזי לדירה כלל וכדנקטינן בלישנא לא מיתדר ליה. [דהיינו דלמד 
דהשהייה שקולטת בתחום העיר, משום שראוי המקום לדירה, דבלאו 

וי לקליטה, אלא שאסור לו לדור שם, ועיין לעיל אות הכי אין המקום רא
 ט׳ מה שכתב המאירי]. 
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וצריך עיון מנא ליה דלא אמרינן גם להקל.  תוס׳ ד״ה אימור דשמעת,) כג
הוסיף להקשות, מהכי תיתי לגמ׳ דרבי יהודה אמר רק  שיח יצחקובספר 

למימר דרבי להחמיר הלך אחר הנוף ויסתרו המשניות זו את זו, הא איכא 
יהודה אזיל לגמרי אחר הנוף כדי שיתיישבו תרי המשניות אחת כרבי 

 יהודה ואחת כרבנן.
תירץ, דאין סברא לומר  ובערוך לנרויש לומר דמסברא כו׳,  בא״ד,) כד

דרבי יהודה מחשיב את הנוף יותר מן העיקר לקבוע הדין אחריו, כיון 
הרבה, וכמו שיש  שהנוף טפל לגבי העיקר, ועוד, שהנוף מתפשט לצדדים

 לו נוף הנוטה לצד זה יש לו נוף הנוטה לצד העיקר.
ואסור לאוכלו בעיקרו רש״י ד״ה עיקרו בפנים ונופו לחוץ, בסוה״ד, ) כה

התוס׳ אות ד׳ ציין לדברי  בהגהות הב״ח. מקודם שנכנסאלא אם כן פדאו 
(פ״ג מ״י) שכתב, דבדוקא נקט רש״י ״קודם שנכנס״, דאילו  יו״ט מעשרות

אחר שנכנס אינו רשאי לפדותו ולאוכלו, כיון שמחמירים עליו בתרווייהו, 
שמא הולך העיקר בתר הנוף ואינו רשאי לאכלו שם כיון שהנוף בחוץ, 
ושמא אין העיקר הולך אחר הנוף ואינו יכול לפדות שם כיון שהעיקר 

(שם), אמאי לא מצי לפדותו ולאכלו שם  ספות הגרע״אבתובפנים. ותמה 
ממה נפשך, שאם אותו מקום נידון כבפנים ואינו רשאי לפדות שם, הא 
רשאי לאכלו שם בקדושת מעשר שני, ואם תבא לדון אותו מקום כבחוץ 
הא מהני ביה פדיון, והיאך שייך ב׳ חומרות אלו דסתרי אהדדי. ועיין מה 

תירץ (בתירוץ השני),  ובערוך לנר(בועז). בתפארת ישראל שכתב בזה 
דודאי אין כוונת רש״י דלא מצי לפדות ולאכול אם יאכל בקדושת מעשר 
שני מספק, והא דכתב לפדותו קודם שנכנס, היינו כדי שיוכל לאכול מבלי 

הבעל שינהוג בהן קדושת מעשר שני מספק. וכשיטת רש״י כתב נמי 
י לא מצי אכיל כלל לחומרא דשדינן (ג. מדפי הרי״ף), דבעיקרו נמהמאור 

וכתב, דיש ספרים דגרסי  בחידושי הריטב״א,עיקרו בתר נוף כו׳. וכן כתב 
כתבו, תוס׳ ד״ה גבי מעשר בהדיא ״ומפרק נמי לא מצי פריק ליה״. אבל 

דנהי דשדינן עיקר בתר נוף לחומרא מכל מקום נוף לא שדינן בתר עיקרו 
עיקרו בפנים ונופו נוטה לחוץ לא גם לחומרא. [ומשמע דהוא הדין אם 

אמרו אלא שאסור לאכול בעיקר שבפנים, אבל הנוף עצמו העומד בחוץ 
 אין מחמירים שלא לפדות בו מעשר שני].

רש״י ד״ה רב עיין גמ׳, רב אשי אמר מאי אחר הנוף אף אחר הנוף. ) כו
(פ״ג מ״י הר״ש במעשרות ושיטת אשי אמר, ותוס׳ ד״ה רב אשי אמר. 

כאן), אין דברי רב אשי עולים לענין קליטת רוצח,  שאנץ בתוס׳ומובא 
אלא לענין אכילת מעשר שני, ואתא לשנויי, דלא תקשי ממעשר אמעשר, 
והכי קאמרה מתניתין, בירושלים הלך אחר הנוף שבין נוף ובין עיקר 
מכנגד החומה ולפנים כלפנים, ואוכלים שם מעשר שני ולא פודים, 

, ופודים מעשר שני ואין אוכלים. ולהאי ומכנגד החומה ולחוץ כלחוץ
(עמוד א׳) דיש חילוק בין ערי מקלט  דלעילפירושא קיים אף שינויא 

 דתליא בדירה לבין מעשר שני דתליא בחומה.  
וקשה דאם כן כי היכי דקתני הולך  תוס׳ ד״ה רב אשי אמר, בתוה״ד,) כז

פ״ח ( הרמב״ם, על פי הנראה מלשון הצפנת פענחאחר הנוף כו׳. תירץ 
מרוצח הי״א) דשאני קליטת הרוצח בנוף העומד בחוץ הנמשך אחר 
העיקר שבפנים, לבין קליטתו בעיקר שבחוץ כשהוא נמשך אחר הנוף 
שבפנים. שבעיקר הנמשך אחר הנוף אהני קליטתו שאם יהרגנו גואל הדם 
נהרג עליו, אבל כשנקלט בנוף הנמשך אחר העיקר לא אהני קליטתו שאם 

ם יהרג עליו. ולפי זה כתב, דהוא מאי דקא משמע לן תנא, יהרגנו גואל הד
 דאזלינן בתר הנוף שבפנים. 

רוצח  רש״י ד״ה הרג באותה העיר, פירש מתני׳, הרג באותה העיר.) כח
 השיח יצחק,שגלה לעיר מקלט וחזר והרג באותה העיר בשוגג. וביאר 

יר דאם יצא מעיר המקלט וחזר והרג לא יתחייב בתוספת גלות, כיון דהת
דמו לגואל הדם כשיצא, והוי כבא במחתרת ושיבר כלים, דאיתא 

(עב.), דפטור על הכלים, והיינו משום שבאותה שעה הותר דמו  בסנהדרין
מדין רודף. ועוד כתב, שאם הרג בהיותו חוץ לעיר מקלטו יתחייב לגלות 
לעיר אחרת, דרק כשהרג באותה העיר אינו גולה לעיר אחרת, שאסור לו 

העיר משום עשה ד״בעיר מקלטו ישב״, אבל זה שהוא כבר חוץ לצאת מן 
 לעיר דינו כבן לוי שהרג שגולה מעיר לעיר.

, דיש אומרים שאינו המאיריכתב  מתני׳, גולה משכונה לשכונה כו׳.) כט
יוצא מאותה שכונה שגלה בה, ויש אומרים שיכול לצאת בכל העיר חוץ 

שכתב (פ״ז  הרמב״םברי בד הערוך לנרמאותה שכונה שהרג בה. וכן דייק 
מרוצח ה״ה), רוצח שהרג בשגגה בעיר מקלטו גולה בה משכונה לשכונה 
ואינו יוצא מן העיר, דמשמע שבתוך העיר מותר להלך בכולה, פרט 

 לאותה שכונה שהרג בה.
שאם יצא מן השכונה שגלה אליה, הותר  השיח יצחק, כתב מתני׳, שם.) ל



 

 

ו גלה משכונה לשכונה, אבל דמו לגואל הדם של הנהרג האחרון שמחמת
גואל דמו של הנהרג הראשון אינו רשאי להורגו כל זמן שנמצא בתוך 

(על מסכת מכות) כתב לדון, אי  הצפנת פענחהעיר שגלה אליה. אמנם 
(יא:) כשם שהעיר  לעילשרי לגואל הדם האחרון להורגו, כיון דקיימא לן 

וא בתחומה של קולטת כך תחומה קולט, וזה שנמצא בתוך העיר הרי ה
 אותה שכונה.

דבמיתת כהן גדול מתכפרות לו שתי  השיח יצחק, כתב מתני׳, שם.) לא
ההריגות, וחוזר לעיר מושבו אף שנתחייב בגלות נוספת משכונה לשכונה. 

נסתפק בדבר, שמא לא יהני ליה  ,(על מסכת מכות)הצפנת פענח אבל 
דאיתא  מיתת כהן גדול אלא לכפר ההריגה הנוספת, דשמא דמיא להא

 (ח:), לענין שעיר הפנימי שמכפר כפרה אחת ולא שתי כפרות. בשבועות
רוצח שגלה לעיר מקלט וחזר והרג כו׳.  רש״י ד״ה הרג באותה העיר,) לב

(נדפס בקובץ תלפיות כרך ח׳ חוברת ג׳ ד׳) פירש, דלא  התוס׳ רי״דאבל 
איירי ברוצח שגלה אלא ברציחה ראשונה, דמי שהרג בעיר מקלט אין 
מטריחין אותו לגלות לעיר מקלט אחרת, אלא גולה משכונה לשכונה ודי 
לו, וכן בן לוי שהרג אין מטריחין אותו לגלות לאחת מששת ערי המקלט, 

מ״ח עיירות שלהן, ואותה העיר קולטתו, דכתיב אלא גולה מעירו לאחת מ
״ואת הערים אשר תתנו ללוים שש ערי מקלט ועליהם תתנו ארבעים 

 ושתים עיר״, מלמד שכולן קולטות את הלויים.
גמ׳ מכאן אמרו בן לוי שהרג גולה מפלך לפלך ואם גלה לפלכו פלכו ) לג

(קיז.)  התוס׳ ד״ה פלכו קולטו, אמנם בזבחיםעיין מה שפירשו  קולטו.
ד״מכאן אמרו״ קאי אהא דמסיים ״ואם גלה  רש״י ד״ה מכאן אמרו,פירש 

לפלכו פלכו קולטו״, דהיינו דאף דלכתחילה צריך לגלות מעירו לעיר 
אם גלה בפלכו משכונה לשכונה, פלכו קולטו,  בדיעבדאחרת, מכל מקום 

בחידושי . אבל ד״ה עיר שקלטתו כבר(שם)  וכן פירשו התוס׳ בזבחים
פירש, ש״מכאן אמרו״ קאי ארישא, דהיינו דבן לוי שהרג גולה  ב״אהריט

 בערוך לנר.מפלך לפלך. ועיין  לכתחילה
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בחידושי כתב מתני׳, וחוזר לשררה שהיה בה דברי רבי מאיר כו׳. ) א

דהא דמתניתין נקטה פלוגתייהו בשדה שהוחזק הוא, ובברייתא  הריטב״א,
להלן נקטוה שהוחזקה באבותיו, לא קשיין. דבמתניתין אשמועינן כוחו 
דרבי יהודה, דאפילו למה שהוחזק הוא עצמו אינו חוזר, וניחא ליה 
למינקט כחו דר׳ יהודה דהלכתא כותיה, ואילו בברייתא אשמועינן דלרבי 

אפילו למה שהוחזקו אבותיו, אף שלא הוחזק הוא עצמו.  מאיר חוזר היינו
ביאר טעמא דברייתא, דמסתמא  כל שררה שאדם מחזיק בה  והתוס׳ יו״ט,

ובשו״ת קיבלה מאבותיו, שכן הדין דהזוכה בה זוכה לעצמו ולזרעו אחריו. 
(יורה דעה סימן שיג אות יג) ביאר, דכיון דאיירי בנמכר לעבד  אבני נזר

ל שררתו והפחית את כבודו, אין צריך לומר שהפסידה שויתר מדעת ע
כשמכר עצמו, אבל בשררה שנופלת לו מאבותיו לאחר שכבר נמכר לעבד 
שלא ראינוהו שהוא מוותר על שררה זו, סלקא דעתין שישוב אליה לאחר 
יציאתו מבית אדונו, קא משמע לן רבי יהודה שאינו שב למה שהחזיקו 

רי בשררה שהחזיקו אבותיו נקט כן נמי גבי אבותיו, ומאחר שאצל עבד איי
 גולה.

דבין רבי יהודה ובין רבי מאיר מודו, דאם  הריטב״א, כתב מתני׳, שם.) ב
לא הוחזק בשררה זו, לא הוא ולא אבותיו, אין מחזיקין אותו עתה אפילו 
למנותו ריש גרגותא, ואף שהרג בשוגג, וכל שכן שאין ממנין בשום מינוי 

ד כתב, דאפשר דהא דלרבי יהודה אינו חוזר למי שהרג במזיד. עו
לשררתו, היינו דוקא בשפיכות דמים, או בשנמכר ונעשה עבד לאחרים, 
שהם דברים חמורים ומאוסים מאוד, אבל בשאר עבירות, כל שחזר 
בתשובה שלימה, אפילו לכתחילה ממנין אותו לכל הראוי לו, ואין צורך 

ואפילו מומר. והביא, שכן לומר שחוזר למה שהוחזק הוא או אבותיו, 
ד״ה וכי,  (לט.) ד״ה לא, ותוס׳ סוטה (קט.) במנחות(והוא  לתוס׳נראה 

), דהתירו לכהן שהמיר וחזר בתשובה שלימה ד״ה אי (כז.) ותוס׳ תענית
לישא כפיו, והיינו דדוקא ברוצח אסור משום דכתיב ביה ״ידיכם דמים 

כתב, דכהן גדול  המאירי אבל מורו הרב הלוי.מלאו״, וסיים דכן דעת 
שחטא ולקה חוזר לגדולתו, אבל אב בית דין שחטא, אינו חוזר לשררתו 

 והרמב״ם(פ״ב ה״א).  בירושלמי דמכילתיןאחר שלקה, וכן איתא להדיא 
(פי״ז מסנהדרין ה״ט), כתב דכהן גדול חוזר אבל ראש הישיבה שחטא 

 ולקה אינו חוזר לשררותו. 
דאגב אורחין שמעינן משמעתין, דכל  הריטב״א, כתב מתני׳, שם.) ג

שהוחזקו אבותיו בשום מינוי ושררה, והוא ראוי לכך שהוא קם תחת 
אבותיו, דלא פליגי אלא לאלו לפי שהורעו בעבירות אלו, ואין צריך לומר 
דכל שמינוהו סתם בשום מינוי בלא קביעות זמן, שאין מסלקין אותו 

בתשובה על  ינו מאיר הלוי,רבמאותו מינוי אלא בטענה. והביא שכן כתב 
היה אומר בשם  הרב רבי מאירענין שליח ציבור. וכתב עוד, דמורו 

דנפקא לן מדכתיב ״למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו  הרמב״ן,
בקרב ישראל״ כל משימות שהם בישראל יהיו לו ולבניו וכן הוא 

י לגבי מלך (פ״ג ה״ב) מפי רבינו. [דהיינו, דהתם אייר בירושלמי הוריות
ולא לגבי שאר שררות, והריטב״א הוסיף דגם לגבי שאר שררות]. ועיין 

 (אות תקל״ג). מרדכי בבא בתראעוד 
 לעיל(אות א׳) עיין  בהגהות הב״ח כתבגמ׳, לכם לכל צרכיכם משמע. ) ד

(ט.) דדרשינן ליה למעוטי דוקא לכם ולא לגרים. והיינו דרב כהנא קאמר 
הרג ישראל שאינו גולה. ותירצו בספר התם דאתא למעוטי גר תושב ש

שהתורה חזרה וכתבה עוד פעמיים  לשם זבח,ובספר  עדות לישראל
״לכם״, האחת (בפסוק י״א) ״ערי מקלט תהיינה לכם״, והשנית (בפסוק י״ג) 

מנין לגמ׳ לעיל למעט  הלשם זבח,״שש ערי מקלט תהיינה לכם״. והקשה 
ה דינם כישראל, ולא גרים מלהיקלט בערי מקלט, שמא לענין קליט

נתמעטו אלא שלהם אין העיר מיועדת לכל צרכיהם, וללמד שצריך 
לעלות שכר. ותירץ, דהתם קאי אליבא דרב כהנא דהכא, ולדעת רבי 
יהודה שאפילו לישראל לא ניתנו ששת הערים רק למקלט ולא לכל 

 צרכיהם.
 , דאףהערוך לנרביאר  גמ׳, דמר סבר ועליהם תתנו כי הנך לקליטה.) ה

ד״אין היקש למחצה״, מכל מקום סבר רבי יהודה, שלא הוקשו ארבעים 
ושתים העיירות לששת הערים אלא לדין קליטה המפורש בתורה, אבל 
מה שניתנו לכל צרכי הלויים אינו מפורש בקרא אלא דנתרבה מ״לכם״, 
ואפשר דמשום הכי אין ההיקש מלמד להאי דינא. ועוד, דאפילו לרבי 

ה לגמרי, ואפילו בדיני קליטה חלוקים, שהרי שש מאיר אין דינם שו
הערים קולטות בין לדעת בין שלא לדעת, ומ״ב הערים אין קולטות אלא 

 (י.). לעיללדעת כדאיתא 
 

 פרק אלו הן הלוקין
 
דהקדים  הפני יהושע, ביארמתני׳, ואלו הן הלוקין הבא על אחותו כו׳. ) ו

חייבי לאוין, שהרי עיקר התנא חייבי כריתות, (אף דהיה לו לשנות ברישא 
מלקות ילפינן מלאו דחסימה). משום דאתא לאשמועינן רבותא, דאף 
חייבי כריתות שאין דומין ללאו דחסימה לוקין, ועוד יש בהם חידוש גדול 
דאף דשייך בהו חיוב ממון באנס או פיתה, מכל מקום איכא נמי מלקות. 

 (עיין שם עוד).
דוקא דתנא ושייר לוקין טובא.  אלו לאו רש״י ד״ה אלו הן הלוקין,) ז

כתב, דממה ששנה ״אלו״ שנאמר בגמ׳ דוקא על ענין  המאיריאמנם 
קתני״, נראה   (טז:, מ.) ״והא אלובקידושין מדוייק בלא שיור, כמו שהקשו 

שביאורו על המינים ולא על האישים, דלא אתא לומר הפרטים, אלא 
וחייבי מיתה בידי שהמלקות באה על שלשה מינים, והם חייבי כריתות 

 שמים וחייבי מלקיות גרידא.
בחידושי כאן, וכן  הריטב״א כתב מתני׳, ממזרת ונתינה לישראל.) ח

(עח:), דמדמנה נתינים בין הלוקין, מוכח,  הרמב״ן והרשב״א יבמות
(פי״ב מאיסורי ביאה ה״ב),  הרמב״םדאסורים מן התורה. אמנם שיטת 

דלשיטתו, נתינה  המגיד משנה, דנתינים אינם אסורים אלא מדרבנן. וכתב
הוזכרה אגב גררא דממזרת, דומיא דחלוצה אצל גרושה. ובחידושי 
הרמב״ן (שם) והריטב״א דחו להאי תירוץ, כיון דמה ענין נתינה אצל 

 ממזרת. והריטב״א מסיק, דהנכון כמאן דלא גריס במתנתין נתין.
 הקשה מתני׳, הטמא שאכל את הקדש והבא אל המקדש טמא.) ט

(פ״א אות ט״ז), אמאי כפל התנא לשנות ״טמא״.  רת ישראל כריתותהתפא



 

 

ותירץ, דאתא לאשמועינן על נטמא בפנים שחייב, ונרמז באמרו ״הבא אל 
 המקדש טמא״, היינו שבא אל המקדש ואחר כך נטמא,[וצריך עיון].

כתיב ביה ושרפת את הנותר באש לא יאכל כו׳.  רש״י ד״ה נותר,) י
מצוה קמ״ד) כתב, דבנותר ופיגול איכא נמי לאו (מצוה תס״ט, ו ובחינוך

(פרשת ראה פרק צ״ט), ״לא  בספריד״לא תאכל כל תועבה״ שכן אמרו 
 תאכל כל תועבה״ בפסול קדשים הכתוב מדבר.

התפארת  ביארמתני׳, אכל טבל ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו. ) יא
 םדטבל היינו אפילו טבול למעשר ראשון ומעשר עני, וכתב בשישראל, 

דאף דלוקה בכולהו, מחויב מיתה ) י״ט פ״י ממאכלות אסורותהרמב״ם 
דוקא בטבול לתרומה גדולה ותרומת מעשר. והוסיף, דלדעתו בטבול 
למעשר ראשון נמי חייב מיתה דמדלא הפריש מעשר ראשון לא הפריש 
תרומת מעשר, אבל אם הפריש תרומת מעשר לפני מעשר ראשון (אף 

מהר״ן ב מיתה דלא אקרי קודש. אמנם הביא שאסור להקדים) אינו חיי
דאפילו בטבול למעשר עני חייב מיתה. והקשה  ד״ה וחכמים,פד:)  (בנדרים

עליו, דבשלמא להרמב״ם נקט דוקא להני, לגלויי דאף דחייב מיתה אית 
בהו מלקות, אלא לדידיה, מאי טעמא לא נקיט נמי טבול למעשר עני, 

מאי טעמא נקיט תרומת מעשר, וליכא למימר שנכלל בטבל, דאם כן 
  ונשאר בצריך עיון.

פירשו  מתני׳, אי אתם מודים לי באוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב.) יב
שבכל דבר שהוא בריה ואמרה תורה  ד״ה מאי טעמא, (צו.) התוס׳ חולין

 רש״י חולין״לא תאכל״, הוי כאילו פירש הכתוב בין גדול ובין קטן. אבל 
א דחייבה תורה על נמלה, ילפינן דעל בריה פירש, דמה ד״ה טמאה (קב:)

 ד״ה מפרש נמי, (כא:)רש״י בשבועות חייב בכל שהוא. והטעם, פירש 
 שמשום שהיא בריה חשובה להיות חייב עליה בכל שהוא.

פי׳ וכו׳ משמע לפירושו דבחלוצה לחודא  תוס׳ ד״ה גרושה וחלוצה,) יג
ונת רש״י, דאינו פירש דכ והמהרש״לאיכא מלקות דאורייתא וזה אינו כו׳. 

אלא אסמכתא בעלמא שהרי ודאי חלוצה אינה אלא דרבנן כדאיתא 
 (פה) כאן שנה רבי חלוצה דרבנן. ביבמות

אי נמי מכת מרדות דרבנן ובהא כיון דהיא גם גרושה כו׳.  בסוה״ד,) יד
(פי״ז מאיסורי ביאה ה״ז), דדעתם, דכל שיש במעשה  המשנה למלךכתב 

העבירה שעשה מלקות דאורייתא, שוב אינו לוקה מכת מרדות דרבנן. וכן 
(כללים מערכת מ׳ כלל  והשדי חמד (כלל ג׳ אות תנ״ט) היד מלאכיכתבו 

(אורח חיים, פתיחת  הפרי מגדים אבל הרב ארעא דישראל. קפ״ד) בשם
ח) כתב, דדוקא בכהאי גוונא שמכתוב אחד כוללת, חלק ראשון אות כ״

ילפינן לתרוויהו, דנחשב כלאו שבכללות שאינו לוקה שנים, ועשאום רבנן 
למלקות שלהם כעין של תורה ואינו לוקה שנים, אבל בעבירות חלוקות 

 נענש שנים, מלקות על הלאו, ומכת מרדות על שעבר על דברי חכמים.
 

 דף יג ע"ב
גמ׳, חייבי מיתות בית דין אינו בכלל מלקות ארבעים שאם עשו ) טו

 בשו״ת נודע ביהודה ביארתשובה אין בית דין של מטה מוחלין להן. 
(קמא, אורח חיים סימן ל״ט), דאין תשובה מועילה על עונשי בית דין של 
מטה,  דאי תועיל בטלו עונשי תורה, ואין אדם שיומת בבית דין כי יאמר 

י שב, והרי הקדוש ברוך הוא רצה ליתן עונש מיתה על קצת חטאתי והננ
(דף פ׳ סוף ד״ה זאת)  והמעין החכמהעונות, כדי שיתיירא האדם מלעבור. 

ביאר, דהטעם משום שתשובה היא דבר המסור ללב ולא ברור לבית דין 
 העין זוכרמה בליבו, ורק הקדוש ברוך הוא יודע מי שב באמת. וכן כתבו 

(הלכות סנהדרין סימן נח  ובערוך השלחן העתידות כ׳) (מערכת מלקות א
(דרוש ג ד״ה ובזה) ביאר, דאף שתשובה מועילה  והמאיר לעולםס״ב). 

לענין עונשי שמים אינה עוקרת החטא למפרע, אלא שכוחה להגביר מדת 
 הרחמים לבל יענישוהו, ולכך לגבי עונשי בית דין של מטה, בחיובו עומד. 

וקשה לרבי יצחק לאו דכל כריתות  ),הב׳אומר (תוס׳ ד״ה רבי יצחק ) טז
תירצו, דהא דמסקינן דקרבן לא  בכוס הישועות, ואמרי צבי,למה לי כו׳. 

בעי אזהרה, אינו אלא לרבי ישמעאל ורבי עקיבא, אבל רבי יצחק סבר 
תירץ, דלרבי יצחק בעבר עבירה שיש בה ב׳ ובערוך לנר  קרבן בעי אזהרה.

ותר או בא על אשת אחיו שהיא אחות אשתו, כריתות, כגון שאכל חלב נ
בגוונא דאיסור חל על ידי כולל או מוסיף, יתחייב כרת על עבירה אחת 

ועל השניה ילקה, ולפי זה צריך לאו לרבי יצחק ללקות במקום שחייב 
 אור תורה, בחוברתוהגרי״ח זוננפלד כרת בלאו הכי משום איסור אחר. 

מה שכתב  תבנית אות יוסף,עוד  פקפק בחידושו של הערוך לנר. ועיין
 לתרץ קושיית תוס׳.

הפני  ביארגמ׳, מאי טעמא דרבי ישמעאל דכתיב אם לא תשמר כו׳. ) יז
דהא דהוצרך ליתן טעם למה מחייב רבי ישמעאל מיתה ומלקות. זקן, 

משום דקשיא דנאמר קים ליה בדרבה מיניה ולא נחייבו אלא מיתה. אבל 
מ׳ לילפותא ד״כדי רשעתו״, וכדפריך כתב, דאכתי לא ידעה הג הלשם זבח

בתר הכי ״ורבי עקיבא מאי טעמא״. והא דהוצרך ליתן טעם לרבי 
ישמעאל הוא משום דגבי מלקות כתיב ״והיה אם בן הכות הרשע״, ולא 
פירש הכתוב על איזו עבירה חייב מלקות, ומסתמא הוא על עבירות שלא 

כגון חייבי מיתות,  פירש הכתוב עונשן, אבל על עבירות שמפורש עונשן,
מנין לומר שיהא בהם עוד עונש מלקות זולת עונש מיתה המפורש בהו. 

(שנה א׳ חלק א׳ ירושלים תרנ״א)  אור תורהבחוברת  והגרי״ח זוננפלד
ביאר, דכיון שרבי ישמעאל גופיה נקט אחד חייבי כריתות ואחד חייבי 

טעם לחלק  מיתות, משמע שיש סברא לחלק ביניהם, והרי רבי עקיבא נתן
 ביניהם, ודבריו מסתברים, הלכך הקשתה הגמ׳ מאי טעמא דרבי ישמעאל.

גמ׳, אם לא תשמור כתיב וכדרבי אבין א״ר אילעי כו׳ השמר פן ואל ) יח
(סימן לא), דהא דהוצרך למידק לאו  הראב״ן כתבאינו אלא לא תעשה. 

תשמור״. היינו משום,  לאמ״תשמור״, אף דכתיב ביה לאו בפירוש ״אם 
י לאו דר׳ אבין, הווה אמינא דהכי קאמר, אם לא תשמור כל עשה דא

שבתורה, ו״הפלה״ וגו׳, ולעולם חייבי עשה נמי לוקין, ולהכי אייתי דר׳ 
אבין, דהכי דרשינן לקרא ״אם לא תעשה את כל דברי״ וגו׳ כלומר אם לא 

 תקיים לא תעשה לוקה ולא על עשה.
 ביאר לאו דחסימה.גמ׳, השתא דאתית להכי כולהו נמי דומיא ד) יט

דכולהו נמי, היינו דמצית לתרוצי חייבי עשה ולאו שאין בו  הריטב״א,
מעשה, דהא לא דמי ללאו דחסימה. והקשה, דאף חייבי כריתות ממעיט, 
דהא לא דמי ללאו דחסימה. ותירץ, דהא כתיב ״את כל דברי התורה 

מינן הזאת״ שהוא רבוי, וכיון דמקרא אחד מרבה ומקרא אחד ממעט, מוק
ריבויא לחמורים ומיעוטא לקלים יותר. עוד תירץ, דאטו משום דאית ביה 

(טו.),  לקמןבלאו חומרא דכרת, מגרע גרע בחומר מלקות, דהכי אמרינן 
גבי לאו שיש עמו עשה משום דאית ביה עשה לא גרע, וסיים דזה ברור. 

 מדנפשיה. המהרש״לוכן כתב 
גמ׳, ורבי ישמעאל הני מילי מיתה וממון כו׳. אבל מיתה ומלקות מיתה ) כ

(י.), דלרבי בסנהדרין על פי מה דאיתא  השיח יצחק, ביאראריכתא היא. 
ד״ה מלקות  (שם)רש״י ישמעאל מלקות במקום מיתה עומדת. ופירש 

דכיון שעבר על אזהרת בוראו ראוי הוא למות, ומיתה זו  במקום מיתה,
כתוב והרי היא כאחת מן המיתות. והוא מה דאמרינן הכא קנס עליו ה

 .דמיתה ומלקות מיתה אריכתא היא
 הריטב״א, כתבגמ׳, ורבי עקיבא אי הכי חייבי כריתות נמי כו׳. ) כא

דמשמע, דלאו ״אי אמרת בשלמא״ הוא, דהא בלאו האי טעמא דכדי 
ן רשעתו, תיקשי גופא דמתניתין, היאך נקטה בטעמא דחייבי כריתות, ישנ

בכלל מלקות, לפי שאם עשו תשובה בית דין של מעלה מוחלין אותו, הא 
השתא מיהת לא עביד תשובה, ואשכחן לשון ״אי הכי״ דלא הוי אי 
אמרת בשלמא. אמנם כתב, דאיכא דלא גריס ״אי הכי״. אבל כתב, 

פירש בלשון ״אי אמרת בשלמא״, דאנן הוה סבירא לן דטעמא  דהרמב״ן
דדריש ״כדי רשעתו״, אלא סברא בעלמא קאמר,  דרבי עקיבא לאו משום

דחייבי מיתות כיון שאם עשו תשובה אין בית דין של מטה מוחלין אותן 
שאין מלקין אותן, דהא לעולם מקיימים בהם לאו שבהן במיתה ולא יבטל 
הלאו מעונש, אבל חייבי כריתות הואיל ואם עשו תשובה בית דין של 

תן, דאי לאו לא מיקיים בהו ההוא לאו, מעלה מוחלין להם, לכך מלקין או
אבל השתא דנקטת טעמא דרבי עקיבא משום ״כדי רשעתו״, אפילו חייבי 
כריתות נמי, דהשתא בשעת החיוב תרי רשעיות איכא כיון דלא עביד 

 תשובה.
ואמאי פריך תוס׳ ד״ה מה עבודת כוכבים שב ואל תעשה, בתוה״ד, ) כב

(פ״ד  בשער המלך כו׳. תירץ הא מכל מקום אינה דומיא דעבודת כוכבים
 ,(הובא לקמן אות כז)תוס׳ בזבחים  מתפילין הי״א), על פי מה שכתבו



 

 

דרבינא סבר דקרבן בעי אזהרה, ולדידיה, הטעם שפסח ומילה אין בו 
קרבן מפני שאין בהם לאו, והסוגיא דעירובין שם היא כרבינא, ופריך 

 חייב קרבן.שפיר אם איתא דהשמר לאו הוא הרי יש בפסח לאו וית
גמ׳, ורבי עקיבא סבר לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין ) כג

לפי שלא ניתן לאו זה לאזהרת רש״י ד״ה אין לוקין עליו,  פירשעליו. 
עונש מלקות כשאר לאוין, שהרי הוצרך להזהירו שאם לא כן לא היה 

כה, ד) כתב, דלא לקי משום  דברים( הרא״םיכול לחייבו מיתה. אבל 
הקשה עליו, אטו משום דאית  ובגבורת ארינו דומה ללאו דחסימה. שאי

ביה מיתת בית דין מיגרע גרע דלא יהא בו מלקות. (ועיין לעיל אות יט 
(אורח חיים סימן צד) ביאר דברי  ובחקרי לב). הריטב״א והמהרש״לבשם 

רש״י, דעיקר הלאו אתי למיתה ולא למלקות, שהרי אם יתרו בו מיתה, 
לקה, ואינו דומה ללאו דחסימה שעיקרו למלקות. ועיין ימות ולא י

 במאירי.
 הריטב״א,כתב  גמ׳, רבינא אמר לעולם כדאמרינן מעיקרא וכו׳.) כד

דרבינא נמי אית ליה לדרבא דלעיל, דהא טעמא תריצא הוא, אלא 
דלרווחא דמילתא שני הכי, והכי אורחא דתלמודא. והוכיח כן מהא 

ן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין דסוגיין דעלמא כרבא ד״לאו שנית
דאין לוקין עליו, ואף היכא דליכא מיתת בית דין  הגאוניםעליו״. וכן פסקו 

אפילו במזיד, כגון לאו דמחמר ולאו דתחומין אפילו למאן דאמר דתחומין 
 דאורייתא. 

ויש לומר דמכל מקום קשה  תוס׳ ד״ה מה עבודת כוכבים, בתוה״ד,) כה
כתבו תירוץ  ד״ה אזהרה מנלן (קו.) וס׳ בזבחיםבת לישנא דקום עשה כו׳.

זה בלשון אחר קצת, דלישנא דמתניתין קא דייק, דקתני פסח ומילה מצות 
 בתוס׳ שאנץ.עשה וכו׳, ומשמעותו דלית בהו אזהרה כלל. וכן הוא 
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מיהו ממילה קשה למה לי קרא דהא  תוס׳ ד״ה לאפוקי הני, בתוה״ד,) א
לא הויא כו׳ ויש לומר דלעולם כל זמן שלא מל עונש כרת עליו. כתב 

, דיש לבאר דבריהם על פי פלוגתת הרמב״ם והראב״ד בענין הערוך לנר
(פ״א ממילה ה״ב), אינו חייב כרת עד  דלהרמב״ם חיוב כרת במילה,

ום עומד באיסור כרת. (שם) סבר, כל י והראב״דשימות והוא ערל במזיד. 
 ובקושיתם סברי כהרמב״ם, ובתירוצם נקטו כהראב״ד.

 גמ׳, וכדרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן שאם עשאן כולם בהעלם אחד כו׳.) ב
דר׳ יוחנן גופיה אינו צריך ללמוד מאחותו לחלק בעריות, הריטב״א, כתב 

(סה.), חלוקת לאו שמה חלוקה, וכל העריות בסנהדרין שהרי סבירא ליה 
חלוקות בלאוין, ולדידיה בעי קרא לחלק בגוונא שבא על חמש נדות שהן 
בני לאו אחד, בהעלם אחד, שחייב על כל אחת ואחת, ולרבנן דלא סבירא 

כתב,  והערוך לנרלהו חלוקת לאו שמה חלוקה, אתא לחלק לכל העריות. 
דרבי יוחנן נמי יליף לחלק בעריות מייתורא ד״אחותו״, ולא שעצם חילוק 

ין הוא המחלק, ולא קאמר ר׳ יוחנן חלוקת לאוין שמה חלוקה, אלא לאו
לתת טעם למה מפטם וסך חלוקין לחטאות ולא אוב וידעוני, ואמר 
שמפטם וסך שחלוקים בלאוין למדים מ״אחותו״, אבל לא אוב וידעוני 

 שאינם חלוקים בלאוין.
גמ׳, נפקא ליה מואל אשה בנדת טומאתה לחייב על כל אשה ואשה. ) ג

(ב:), דיליף לחלק בעריות ממאי דקאמר ״ואל  רבינו גרשום בכריתות רשפי
אשה״ דהוי מצי למימר ״ואל נדה בטומאתה״, ומהא דהאי ״ואל אשה״ 
סמוך לפרשת עריות כתיב, היינו למדים חילוק בכל העריות, אף שנכתב 

שכתב, לחלק על כל  ד״ה ואל אשה(נה.)  מרש״י יבמותגבי נדה. וכן נראה 
ד״ה הרי שמות.  (ב:)מרש״י כריתות ה שבפרשה. וכן נראה אשה ואש

(שם) העיר, איך ילפינן שאר עריות מנדה, הא איכא והבאר שבע בכריתות 
(לימוד קס״ג) מה לימודי השם למיפרך דבא לחלק על נדה לבד. ועיין 

פירש, דמהאי דרשא ילפינן לחלק שיהיה חייב  הריטב״אשתירץ. אמנם 
 בערוך לנר,בחמש נדות שהן מלאו אחד. וביאר  על כל אחת ואחת אפילו

דלפירושו, ילפינן מהאי קרא לחלק בה׳ נדות, ומקל וחומר נלמד לשאר 
עריות, דמה בחמש נדות שהן מלאו אחד חייב על כל אחת ואחת, קל 

 (שם)ובבאר שבע בכריתות וחומר שאר עריות שהן שמות מחולקין. 
א מה לנדה שכן מטמאה את הקשה, איך מצי למילף שאר עריות מנדה, ה

 מנחת שלמה כריתות(נד.) לגבי העראה. ועיין ביבמות בועלה, וכדפריך 
 (שם).

הקשה  גמ׳, אלא לחייבו על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו.) ד
למה לי קרא הא תנן  הרא״ש, (טו.) בשםבשיטה מקובצת כריתות 

, ולא מצריך (יד.), יש בא ביאה אחת וחייב עליה שש חטאות בכריתות
קרא אלא מחייב אכולהו באיסור כולל ואיסור מוסיף, וכל שכן היכא דהוי 
איסור בת אחת. ותירץ, דהכא בעי קרא משום דכולם איסור אחוה. 

(טו.) פירשו, דצריך קרא על שמות מחולקין  ובתוספות ישנים בכריתות
ם וגוף אחד, והקשו, אם כן מנא ליה לאוקמא בכי האי גוונא דשלשתן ש

אחוה אחת, דלמא מיירי במחולקין לגמרי כגון בת בתו וכלתו. ותירצו, 
דהאי קרא באחוה מיירי. אך הקשו דלפי זה איסור כולל ואיסור מוסיף 

 מנא לן דהכא איסור בת אחת הוא. והניחו בצריך עיון.
רש״י ד״ה ברשיעא  פירשגמ׳, והיכי משכחת לה ברשיעא בר רשיעא ) ה

הבא על אמו והוליד שתי בנות וחזר ובא על אחת מהן והוליד  בר רשיעא,
דמשכחת לה נמי בגוונא   הריטב״א,(טו.). וכתב  בכריתותבן וכו׳. והוא 

דהבא על אמו לא הוליד ממנה אלא בת אחת, והיתה לו אחות כשרה, 
ובא אותו רשע על הכשרה והוליד ממנה בן, וחזר אותו בן ובא על 

אביו, והיא אחות אביו מאמו, והיא אחות אמו הפסולה, שהיא אחותו מ
עיין ביבמות (מאמה. והא דלא נקטה בהכי משום דאיכא מאן דאמר 

ובערוך  בהמשך הדברים) דאחות האם מן האם היא שניה מדברי סופרים.
(נד:) איתא להדיא  ביבמותתמה, דליכא למאן דאמר הכי, ואדרבה  לנר

(על כריתות) כתב,  תמיד ובנרשהיא דאורייתא, וליכא מאן דפליג. 
דאפשר שטעות סופר הוא בריטב״א וראשי תיבות ס״ד הוחלפו במ״ד, 

 וצריך לומר ״דאיכא סלקא דעתך״.
תוס׳  כתבו גמ׳, שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל.) ו

(טו.), דאתא להודיע שבחן, שאף על פי שהיו טרודין היו  ישנים כריתות
(סא.) גבי רב המנונא  היד רמה בסנהדריןעוסקין בדברי תורה. וכן פירש 

(אורח חיים סימן רנ) הוסיף,  ובמחזיק ברכהאירכסו ליה תורי כו׳. 
דאשמועינן, דאף שהיה נשיא רצה לטפל במצוה זו בעצמו. ועיין עוד 

 (שם). שושנים לדוד כריתות
 באר יעקב(או״ח סימן ר״נ, ג) בשם ספר  המחזיק ברכהכתב גמ׳, שם. ) ז

(חו״מ סימן ח), להוכיח מכאן, שמותר לנשיא וגדול בישראל לעשות 
מלאכה בפני שלשה במקום שעושה לשם מצוה, משום דהעיסוק במצוה 

(קיט.), רב ספרא מחריך ושבת  (מא.)בקדושין אינו מבזה, וכדאשכחן 
ח שיבוטא ומצוה בו יותר מבשלוחו. ודחה דבריו, דאין רישא רבא מל

להוכיח ממקח וממכר [דהוא מעשה דרבן גמליאל] למלאכה, כיון דבמקח 
וממכר ליכא זילותא, ולהוכיח מהולכת הבהמה בשוק נמי אי אפשר, דלא 
הוזכר שרבן גמליאל הוליכה ויש לומר דמשרתיו הוליכוה אחריו. ועיין 

 ה).(סימן ר״ חות יאירעוד 
גמ׳, ונראין דברים מקל וחומר ומה נדה שהיא שם אחד חייב כו׳. ) ח

הא אין עונשין מן הדין. ותירץ, דקרבן עונשין. (עיין  הריטב״א, הקשה
שינויי נוסחאות במגיה על הריטב״א דיש גורסים ד״קרב עונשין״ ויש 
גורסין ״דסבר עונשין״, ויש גורסין ״דכרת עונשין״). עוד תירץ, כדפירש 

, דכיון דהילפותא לחלק בעלמא, הוה גילוי מילתא בעלמא, ב״דהרא
גליון ב:). ועיין  בערוך לנר כריתותושפיר דיינינן מדין קל וחומר. (ועיין 

 וברית יעקב(לד:).  ובאהל דוד שבועות(לא:).  הש״ס להגרע״א שבועות
 ובהאור שמח(פרשת אחרי ד״ה ערות אביך).  וליקוטי הרא״ם(דרוש י״ג) 

איסורי ביאה ה״ז), לא הביא הריטב״א, אלא כתב דנחלקן בכך (פ״ב מ
 (פ״ג ה״ד).בתוספתא שבועות תנאים 

גמ׳, אחותו דסיפא למה לי לחייבו על אחותו בת אביו ובת אמו לומר ) ט
 (כלל ח׳) והבאר יעקב(לאוין צ׳)  הדינא דחיי הקשו שאין עונשין מן הדין.

תוס׳ (כלל א׳), לשיטת  יםוהגנת ורד(פא.) והתוספת יום הכיפורים יומא 
(נז:), שעונשי שמים עונשין מן הדין, הרי אחותו דסיפא הרא״ש קידושין 

לחייבו על בת אביו ואמו לענין כרת נאמר, ואמרינן דילפינן מיניה שאין 
ד״ה מה לחמץ, ורבינו  (קטו:)כתוס׳ חולין עונשין מן הדין. ולכאורה מוכח 

דסברי דגם  ד״ה למעוטי, (פח:) והרשב״ם בבא בתרא (ה:),חננאל לעיל 
כרת אין עונשין מן הדין. ותירץ הבאר יעקב, שהכונה הכא לענין קרבן, 



 

 

אבל כרת עונשין מן הדין. ובגנת ורדים כתב, דשמא יש לומר דהילפותא 
 באם אינו ענין לכרת, תנהו ענין למיתת בית דין.

יה גבי ואם תאמר למה לי בקדשים תיפוק ל תוס׳ ד״ה ההוא מיבעי ליה,) י
דאין הכי נמי דאחותו בת אביו ובת אמו  הערוך לנר,אזהרה כו׳. תירץ 

ידעינן שפיר מ״אחותך״ דגבי אזהרה ומ״ונכרתו״ דעליה קאי, ולא 
איצטריך אחותו דסיפא אלא לאשמועינן דאין עונשין מן הדין ונילף לכל 

 התורה שאין עונשין מן הדין.
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בחידושי  כתב אלעזר א״ר רבי הושעיא כו׳.גמ׳, ואידך סבר לה כרבי ) יא

דמדאמרינן ואידך סבר כרבי אלעזר, משמע דרבנן לא סבירא הגרע״א, 
להו כן, והקשה הא לרבנן נמי כן הוא, מיתורא דאחותו דרישא, ומכוח 
אם אינו ענין לעריות, תנהו ענין לכל מקום שיש ב׳ לאוין וכרת אחד, 

ם כונת הש״ס דר׳ יצחק סבר כן וא רש״י בסוד״ה הוא מיבעי,וכדפירש 
מסברא ולא מקרא, אם כן, היאך שייך לומר דסובר כרבי אלעזר, הא 
איכא למימר דרבי אלעזר גופיה יליף כן באם אינו ענין מאחותו דרישא 

(ג., אות ד׳) דכתב, דפשיטא שיטה מקובצת כריתות ולא מסברא. (ועיין 
ם שיש ב׳ לאוין לבעלי הש״ס שרבי אלעזר קיבל מרבותיו, דכל מקו

 מחולקין וכרת אחד, חילוק חטאת ביניהן בלא קרא דאחותו).
וכיון דאתו להכי בעריות רש״י ד״ה ה״ג לה להך שיטתא כו׳, בתוה״ד, ) יב

נמי לא בעי חילוק ולא מצטריך ליה למדרש אל אשה דלעיל. הקשה 
, דודאי קרא ד״אל אשה״ צריך למידרש, דחמש נדות אין ללמוד הריטב״א
לעזר, דההוא בחלוקין בלאוין, וה׳ נדות שהן בני לאו אחד וגופין מדרבי א

 בחידושי הגרע״אמחולקין לא נפקא אלא מקרא ד״ואל אשה״. וכן הקשה 
דאף רש״י לא נתכוין  הערוך לנר והרש״ש, ונשאר בצריך עיון גדול. ותירצו

לומר שלא בעי כלל למידרש קרא ד״ואל אשה״, אלא כוונתו, שחילוק 
בעי למילף מהאי קרא, אבל לענין ה׳ נדות שהם שם אחד, ודאי עריות לא 

 דמהאי קרא ילפינן לחייב על כל אחת ואחת.
גמ׳, רבי יוחנן אומר תני ברדלא אתיא טומאתו טומאתו כתיב הכא ) יג

ד״טומאתו״ דמקדש אינו מופנה דהא מצטריך לרבות  הריטב״א, כתב וכו׳.
תו דקדש מופנה לגזרה (ח:), אבל טומא לעילמחוסר כפורים, וכדאיתא 

שוה, ובהא סגי במופנה מצד אחד לדברי הכל, דהא מסתמא לא ענש 
 הכתוב אלא אם כן הזהיר.

 הריטב״א, הקשה גמ׳, אלא ר׳ יוחנן מאי טעמא לא אמר כריש לקיש.) יד
מאי קא פריך לר׳ יוחנן, הא גמיר לה מגזרה שוה, דלגמרי דיינינן מינה. 

הגזרה שוה אינה מיותרת דיש כמה ותירץ דעדיף למילף מקרא מפורש, ד
, אם כן אמאי הוצרכה הכסא שלמהדברים ללמוד ממנה. והקשה עליו 

הגמ׳ למימר דריש לקיש גזרה שוה לא גמר, הא אפילו גמר, עדיף ליה 
ללמוד ממקרא מפורש. ותירץ, דהוה מצי לשנויי הכי, אלא דלרווחא 

על הריטב״א,  הקשה ובערוך לנרמתרץ דאפשר שכלל לא גמר גזרה שוה. 
דאם כן היאך אמרינן דריש לקיש גזרה שוה לא גמר, הא על כרחך גמר 
הגזרה שוה לדברים אחרים. ולכך פירש, דבאמת לא למדו מגזרה שוה 

 עוד דברים וקושית הגמ׳ לרבי יוחנן, גזרה שוה למה לי.
גמ׳, וריש לקיש האי בכל קדש לא תגע להכי הוא דאתא ההוא מיבעי ) טו

(פי״ב מתרומות הל״א), מאי קושיא, נהי דקרא  המלך השער תמהכו׳. 
אתא לטמא שנגע בקודש, מכל מקום ילפינן בקל וחומר לאוכל קודש, 
דאם על הנגיעה חייב על אכילה לא כל שכן. ותירץ, דהכי קא פריך, כיון 
דלריש לקיש נפקא אזהרה לטמא שאכל קודש מהאי קרא, מהיכא נפקא 

ימא דקרא אתא לאזהרה לאוכל, ועלה , נלוקהליה דטמא שנגע בקודש 
 הפנים יפותמשני, דנפקא ליה מדהוציאו הכתוב בלשון נגיעה. וכן כתבו 

כתב, דליכא למימר דיליף מיניה  והערוך לנר. והריטב״אכ, ז׳)  ויקרא(
אוכל בקל וחומר, דהא אין מזהירין מן הדין. [אבל קושית השער המלך 

ב, ג. עיין בגור אריה ורא״ם שם) על התורה (ויקרא כ דרש״י היא אליבא 
 דכתב, דאפשר ללמוד אוכל מקל וחומר מנוגע].

גמ׳, ואכתי להכי הוא דאתא ההוא מיבעי ליה לטמא שאכל בשר קדש ) טז
(אות ג׳), דפריך, מנין לריש לקיש  בהגהות הב״ח פירשלפני זריקת דמים. 

וכן  מהרש״ל,דגם קודם זריקה חייב הא בעי קרא לאחר זריקה, וכן פירש 

(פי״א  משנה למלך ועיין עודד״ה ואכתי. (לד.)  ברש״י זבחיםהוא 
פירש, דקא סלקא דעתין,  הריטב״אמטומאת צרעת ה״ב ד״ה תנן). אבל 

דנפקא ליה ההיא לריש לקיש מדכתיב ״לא תגע״ לשון נגיעה, כלומר, דבר 
שאין לנו בו אלא נגיעה והיינו קודם זריקת דמים, ומשני דההיא דריש 

 מ״בכל״ נפקא ליה ואייתר לשון נגיעה לאזהרת נוגע.לקיש 
ולא קאמר דאיכא מלקות בנגיעת תוס׳ ד״ה ההוא לתרומה, בתוה״ד, ) יז

ד״ה (שם)  ורש״י ד״ה לענין מלקות, (לג:) תוס׳ זבחיםתרומה. אמנם שיטת 
(הכא), דלר׳ יוחנן טמא לוקה על נגיעת תרומה.  המאיריוכן בתרומה, 

דהנך קמאי, צריך ליישב הקושיה היכן מצינו דאליבא  הערוך לנר, וכתב
חומר בתרומה מבקדשים. דאינהו סברי, דאף לר׳ יוחנן דאוקמיה לקרא 
ד״בכל קודש לא תגע״ לנגיעת תרומה, מכל מקום גם בנגיעת קודש איירי 
קרא והוא מריבוי ״בכל״, אלא דסבירא ליה שכל דבר הנלמד מריבוי אין 

אורייתא, ומאחר שגם קודש אסור לוקין עליו, וליכא אלא איסור ד
מדאורייתא, לא מיחשיב חומרא בתרומה, אף שעל התרומה לוקין ועל 
קודש אין לוקין, כיון דעל כל פנים שניהם אסורים מן התורה, [וצריך 

 עיון]. 
ואשמעינן רבי יוחנן הני מילי רש״י ד״ה כל לא תעשה, בתוה״ד, ) יח

לקיימו קודם עבירת בעשה כו׳ אבל עשה שקדם את הלאו ואתה יכול 
דמדוייק מדברי רש״י, דסבירא ליה, שקדמו  הריטב״א,הלאו כו׳. כתב 

תוס׳ עשה אינו תלוי בקדימה בכתוב, אלא ביכול לקדמו במעשה. וכשיטת 
והקשה, אם כן, מה מסייעינן לר׳ יוחנן מבא למקדש ד״ה כל לא תעשה. 

רץ, טמא, הא התם אין העשה מתקיים אלא לאחר עבירת הלאו. ותי
דהתם זמנין דקודם במעשה לעקירת הלאו, וכגון שנטמא בפנים שגם 
נטמא בפנים למדנו מקרא ד״ולא יטמאו את מחניהם״. עוד כתב 

שכל שקדמו בכתוב אף על פי שאינו קודמו במעשה וכל  הריטב״א,
 שקודמו במעשה אף על פי שמאוחר בכתוב, הוה ליה לאו שקדמו עשה.

ר, דלא אמר ר׳ יוחנן דלוקין אלאו שקדמו ביאר דרש״י סב והפני יהושע
עשה, אלא אם כן הקדימה היא בשניהם גם בכתוב וגם במעשה. וכן 

דבאונס  הפני יהושע, (כלל כ״ג). והוסיף הערוך לנר והגנת ורדיםפירשו 
פטור ממלקות אף שהעשה נכתב לפני הלאו, לפי שלא שייך לקיים העשה 

ד״ה אלא אמר (טז.)  לקמן רש״י קודם עבירת הלאו, שהרי לפי מה שפירש
(כלל  והיבין שמועהעשה זו נאמרה שלאחר ששילחה יחזירנה. רבא, 

, שאין הדבר תלוי אלא בקדימה בכתוב, הכריתותקצט) פירש בשם ספר 
וכל שהוקדם העשה בכתיבה הוה ליה לאו שקדמו עשה ולוקין עליו. וכן 

 הגבורת ארי.פירש 
 

 דף טו ע"א
 פירשר להו לא אמר רבה האלהים אמרה כו׳. גמ׳, אמרו לו אמרת אמ) א

אחרים ששמעוהו משמו ולא שמעוהו מפיו אמרו לו  רש״י ד״ה אמרו לו,
כתב, דרש״י ותוס׳ פירשו, ששאלו לר׳ יוחנן אי והריטב״א  אמרת דבר זה.

אמר דבר זה, והשיב לא. וכתב, דכן ודאי פשטא דהאי לישנא. אבל 
ר בו ר׳ יוחנן, משום דקשיא ליה דטעמא דחז ,הקשה, מהא דאמרינן לקמן

אונס, והא רבין משמיה דרבי יוחנן גופיה אמר שבאונס כל ימיו בעמוד 
והחזר, ואם כן לא קשה מאונס. ותירץ, דכשאמר ״לא״ אכתי לא אסיק 
אדעתיה ההוא טעם ד״כל ימיו״, ואחר כך נתן דעתו ואמר לההוא טעם 

רבה בר בר חנא אם פירש, ששאלו ל רבותיובפני רבין תלמידו. ובשם 
והוסיף, דמה  המהרש״ל,אמר כן משמו של ר׳ יוחנן, והשיב לא. וכן כתב 

שאמרו אחר כך אמר רבה כו׳, הוא רבה בר נחמני ולא רבה בר בר חנה. 
הוכיח כהאי פירושא, ממה שאמר ״לא״, דבשלמא אם רבה  ובערוך לנר

בר בר חנה נשאל והשיב, שפיר, אף שאין זה אמת, דשינה משום כבוד 
והמהר״ם רבו, אבל אם ר׳ יוחנן עצמו נשאל, קשיא, והרי אינו אמת. 

כתבו, שלא לגמרי חזר בו ר׳ יוחנן, אלא מהא שאמר כל לא והפני יהושע 
לל, שהרי אונס שגירש נמי קדמו עשה תעשה שקדמו עשה בלשון כ

ואפילו הכי אינו לוקה, מוכח דאין זה כלל, אבל מגוף הדבר ודאי לא חזר 
(חלק א׳ סימן קל״א) כתב,  ובשו״ת מהרי״טבו שהרי כתיבא ותנינא. 

(פ״א  הכסף משנהדפשטות הגמרא משמע שלגמרי הדר ביה. וכן דעת 
 מנערה ה״ז).



 

 

נודע  בשו״ת העיר אל הוא מחזיר כו׳.גמ׳, דתניא אונס שגירש אם ישר) ב
(תנינא אבן העזר סימן קכט ד״ה ואמנם בעסקי), אמאי נקטה ביהודה 

הברייתא אונס, ולא נקטה מוציא שם רע המוקדם בקרא, דגם במוציא 
שם רע הדין כן, שישראל מחזיר ואינו לוקה, ואם כהן הוא, לוקה ואינו 

ד). ותירץ, שהברייתא (פ״ג מנערה בתולה ה״ ברמב״םמחזיר כמבואר 
נשנית בימי התנאים שאחר חורבן הבית, וניחא להברייתא לשנות דין 

 הנוהג בימיהם, מה שאין כן מוציא שם רע שאינו נוהג אלא בפני הבית.
גמ׳, אמר עולא לא יאמר לו תהיה לאשה באונס וליגמר ממוציא שם ) ג

היאך מצי למילף ממוציא שם רע, הא שאני  הפני יהושע, הקשה רע.
התם דאשתו היא וקנסו רחמנא שלא יגרשנה, אבל באונס דלאו אשתו 
היא ואינה קנויה לו על ידי ביאה זו, מהיכי תיתי דנאמר שיהא חייב 
לישאנה. ותירץ, דאפשר שאין כוונת עולא שלא יהיה כתוב באונס כלל, 

ר ימהרנה״ כמו במפותה, אלא שלא יהיה כתוב בלשון עשה, אלא ״מה
ומקל וחומר דמוציא שם רע נילף דלו תהיה לאשה כל ימיו ולא יוכל 

(לט.) בכתובות לשלחה. עוד הקשה, הא בעינן לקרא ד״לאתהיה לאשה״ 
למילף מיניה, שאם נמצא בה דבר ערוה או שאינה ראויה לבא בישראל 

ערוך ץ. ועיין אינו רשאי לקיימה, דבעינן אשה הראויה לו. ועיין  מה שתיר
 לנר.

, שאין כאן הריטב״אפירש גמ׳, ומה מוציא שם רע שלא עשה מעשה. ) ד
אלא דיבור, דאפילו למאן דאמר דעקימת פה הוי מעשה, מכל מקום אינו 

 כל כך כמעשה דבעילה שפגמה.
,  הריטב״אכתב  גמ׳, ואימא אם אינו ענין לפניו דמוציא שם רע וכו׳.) ה

קל וחומר ומשמע לן דאונס קל, ולכך  דלעיל לא פריך לה, משום דעבדי
ודאי דעדיף לומר דקאי אאונס הקל אפילו לאחריו וכו׳. אבל השתא דלא 
אתינן עלה אלא משום לישנא ד״לו תהיה לאישה״, דלא שייך לפניו, 

דשייך ביה, ולא  דידיהשהרי אשתו היא, יש לומר שניתן אותו לאחריו 
 נשדיה אקרא אחרינא.

, ובפרק עשרה יוחסין פירש וכו׳. כתב תוה״דתוס׳ ד״ה כל ימיו, ב) ו
, דבפרק עשרה יוחסין ליתא בפירוש רש״י בהגהות רז״ו מבאסקוויץ

 בסוף הדיבור. ד״ה נתקו לעשה(סד.)  ברש״י בפסחיםשלפנינו, אבל נמצא 
(חלק ב׳ סימן מא), דשני פירושי רש״י תלו  האפיקי יםשם. כתב  בא״ד,) ז

אי דאמר רחמנא לא תעביד״ ועביד, בפלוגתא דאביי ורבא בדינא ד״כל מ
אי מהני אי לאו, דלרבא דסבר אי עביד לא מהני, העשה חל מיד 
כשקידשה ולא אחרי שגירשה [דהא לא מהני], ואם כן העשה שעליו כל 
ימיו קאי על לא יוכל לשלחה. ולאביי, דסבירא ליה אי עביד מהני, 

ביי כל ימיו קאי השילוח מועיל, ואחרי הגירושין מתחדש העשה, ולכך, לא
אליבא דרבא, רש״י ד״ה אלא אמר רבא א״לו תהיה לאשה״, והכא פירש 

דבגיטין (על מסכת מכות) כתב,  והצפנת פענחוהתם פירש אליבא דאביי. 
 (צ.) מבואר כפירוש רש״י בסוגיין עיין שם.

וכן פירש , (הנמשך לעמוד ב׳)תוס׳ ד״ה הניחא למאן דתני, בתוה״ד ) ח
, דרש״י לא פירש שצריך הפני יהושעח הקן כו׳. כתב הקונטרס בפרק שילו

קיום דוקא בתוך כדי דיבור, אלא בשילוח הקן, משום דכל כמה שלא 
שילחה בקום ושלח קאי. מה שאין כן באונס, דמשמע דעיקר הלאו 

רש״י לעיל והעשה שאינו רוצה לקיימה ורוצה בשלוחה, וכן נראה מלשון 
א לבית דין מרחיבין לו הזמן, והיינו , שאפילו כשבד״ה הניחא(עמוד א׳) 

 עד שנותן אמתלא לדבריו.
 

 דף טו ע"ב
ודוחק הוא האי תירוצא. ביאר  תוס׳ ד״ה מידי הוא טעמא, בתוה״ד,) ט

(כלל קפה, קצא), דדוחק הוא לאוקמי מתניתין במזהירים  היבין שמועה
(לימוד פה), דגם לפירוש הר״ש הלמודי השם אותו לצאת. והעיר 

פירש, דהדוחק  והבית פנחסמדרוי״ש, אוקמינן במזהירים אותו לצאת. 
הוא, מנא ליה לרבי יוחנן לומר בטלו ולא בטלו, ולהביא ראיה ממתניתין 
דבא למקדש טמא, דלמא קיימו ולא קיימו, וליכא ראיה ממתניתין. אבל 

דוחק הוא האי פירושא״, הגיה בתוס׳, וכתב, דצריך לגרוס ״ו המהרש״א
וכוונתם, דהאי פירוש שפירש הקונטרס, דהא דקאמר הניחא וכו׳, קאי 

(עמוד א׳)  לעיללשינויא ד״כל ימיו בעמוד והחזר״ דוחק, וכמו שכתבו 

 ולכך כתב דשני דיבורי התוס׳ אחד הם.בד״ה הניחא, 
בשו״ת נודע  כתב גמ׳, במאי קא מיפלגי בהתראת ספק קא מיפלגי.) י

(תנינא אבן העזר סימן ע״ז), דלא פליגי רבי יוחנן וריש לקיש  ביהודה
בהתראת ספק, אלא לענין מלקות, אבל למיתה לרבי יוחנן נמי דלא הויא 

טז.) גבי הכה לקמן התראה. ואף דמצינו דפליגי תנאים נמי לענין מיתה, (
את זה וחזר והכה את זה, ולשיטתו, דוקא במיתה סבר רבי יהודה דלא 

ה אבל במלקות מודה. וריש לקיש סבר דאין לחלק בין מיתה שמה התרא
(פט״ז מסנהדרין ה״ד) לא כתב  שהרמב״םלמלקות. ויישב בכך מה 

שהתראת ספק שמה התראה אלא לענין מלקות, והשמיט הך דהכה את 
(שם) כתב, ובאור שמח זה וחזר והכה את זה (עיין להלן טז. אות ב). 

 (פי״א ה״ז), דמשוה מיתה למלקות.מהירושלמי דיבמות דדבריו נסתרו 
, ואם תאמר כי לא קיים שילוח תוס׳ ד״ה במאי קא מיפלגי, בתוה״ד) יא

(סימן י״ט), דקושית תוס׳ הכסא שלמה, והעמק יהושע האם כו׳. כתבו 
דלמאן דאמר קיימו ולא  רש״י ד״ה וריש לקיש,מתורצת במה שכתב 

תן להיות תחת קיימו, עבירת הלאו נגמרה מיד כשעבר הלאו, והעשה ני
המלקות, והתראת ספק אינה אם יש ספק בקבלת העונש אלא אם יש 
ספק בעבירת הלאו, אבל כל שעבר בודאי על העבירה, כמו אונס שגירש, 

 אף שיש ספק בקבלת העונש הוי התראת ודאי.
גמ׳, הניחא למאן דאמר ביטלו ולא ביטלו אלא למאן דאמר קיימו לא ) יב

עיין בפירושם. וס׳ ד״ה הניחא למאן דתני, רש״י ותכך גרסי קיימו כו׳. 
 ורבינו חננאל והרמב״ן והריטב״א(ג: מדפי הרי״ף) הרי״ף אבל גירסת 

להיפך, ״הניחא למאן דתני קיימו לא קיימו אלא למאן דאמר ביטלו ולא 
ביטלו וכו׳״, ולהאי גירסא, רבי יוחנן סבר קיימו ולא קיימו, וריש לקיש 

דקושיית הגמ׳, ״הניחא וכו׳״  ידושי הרמב״ן,בחביטלו ולא ביטלו. וביאר 
קאי אמאי דסליק מיניה, דההוא לתיקוני לאו הוא דאתא. דבשלמא אי 
אמרינן קיימו ולא קיימו, דכל לא תעשה שיש בה קום עשה, אם קיים 
עשה שבה כגון שלח את האם, פטור, וכן כל זמן שיכול לומר אשלחנה. 

לו דהיינו שלא הרגה הוא, חייב, ואי לא קיימו כגון שמתה, אף שלא ביט
איכא למימר לתקוני לאו הוא דאתא. אלא למאן דאמר לעולם לא 
מתחייב עד שבטלו כלומר ששחטה, או ששבר גפיה מאי איכא למימר, 
הא ליכא למימר דלתקוניה לאו אתא, דהא אף דלא מתקן ליה לעולם, 

או כגון מתה מאליה, פטור, כל זמן שלא ביטלו, הלכך לנתוקי מל
 ולאוקומי אעשה אתא.

גמ׳, שבועה שאוכל ככר זו היום כו׳ ריש לקיש אמר אינו לוקה משום ) יג
, דספק אם ) ד״ה התראת ספק(כא.רש״י שבועות  פירש דהוי התראת ספק.

יעבור על התראה אם לאו, שיכול לומר עדיין יש שהות ביום, ואין 
 . וביארהמתרה יכול לכוין שיעבור היום בתוך כדי דיבור של התראה

(הכא), דצריך לומר, שהתרו בו ללא הפסק בכל העת דלפני  באילת השחר
בין השמשות, דממה נפשך עבר בתוך כדי דיבור של התראה, אלא דהוי 
ספק מתי הזמן, וכמו בהכה את זה וחזר והכה את זה. דאי לאו הכי, הא 
הוי ספק אם היתה התראה, דהא אם העבירה היתה אחר כדי דיבור של 

 (אות תכו). בשיעורי רבי שמואל ה, אינה התראה. ועיין גםהתרא
כתב  גמ׳, ואזדו לטעמייהו דאיתמר שבועה שלא אוכל כיכר זה כו׳.) יד

(פ״ד משבועות ה״כ), שבועה שאוכל ככר זה היום ועבר היום הרמב״ם 
ולא אכלה וכו׳ במזיד אינו לוקה, שהרי לא עשה מעשה. דהיינו כרבי 

דהווי לאו שאין בו מעשה, ולא מטעם התראת יוחנן, דאינו לוקה מטעם 
ספק, שהתראת ספק שמה התראה. וכן פסק ב (פט״ז מסנהדרין ה״ד), 
דהתראת ספק שמה התראה. אך כתב (פ״ה משבועות ה״א וה״ב), דאין 
לוקין על התראת ספק אלא אם כן היה לאו שבו מפורש בתורה, כמו 

מה כוונתו שכתב הכסף משנה, שיתבאר בהלכות סנהדרין. ותמה 
״בהלכות סנהדרין״, כיון שלא נמצא מזה. וכתב, דאפשר דכוונתו מה 
דמשמע שיש התראת ספק שלוקין עליה, ומכל מקום צריך לדעת מנין 

 ובשו״ת נודע ביהודה הלחם משנהלרמב״ם חילוק זה. ועיין מה שכתבו 
ו (יורה דעה סימן רל״ בביאור הגר״א(תנינא אבן העזר סימן עז). אמנם 

״ דהיינו ״לאו שב״מסק״ח) כתב, דטעות סופר הוא, שהיה כתוב ״לאו 
 שאין בו מעשה״, ופירשו בטעות ״לאו שאינו מפורש בתורה״.

ומיהו יש לומר דלא מסתבר ליה תוס׳ ד״ה מידי הוא טעמא, בסוה״ד, ) טו



 

 

(מכות סימן כ׳), דאם לא מסתבר  מנחת שילהעדיפו וכו׳. הקשה בספר 
מא דאין הכי נמי דמשום האי סברא יהא בכאן נמי ליה להעדיפו וכו׳, ני

כבכל דוכתי דקיימו ולא קיימו ומאי פריך הגמ׳. וכתב, דאפשר שלכך 
 סיימו התוס׳ בצריך עיון.

דלא הוי התראת ספק משום  תוס׳ ד״ה במא קא מיפלגי, בתוה״ד,) טז
אתוס׳ ד״ה (לג.)  המהרש״א בגיטיןדשמא ישאל על נזירותו כו׳. הקשה 

דהא ודאי ישאל על נזירותו כדי שלא ילקה, והיאך מצינו נזיר  ,ואפקעינהו
שילקה. ותירץ, דודאי ביודעים בו שעבר על נזירותו במתכוין, החכם לא 
יתיר לו כדי שלא ילקה, אבל התראת ספק מיהא הוי, דשמא הנזיר יבא 

(סימן ע״ג סק״ו) והתומים לחכם שלא ידע אם עבר על נזירותו וישאל לו. 
(סימן קכ״ט) תירצו, דאפשר ששכר נזירותו עדיף ליה ות יאיר ובשו״ת חו

ויקבל מלקות על ששתה ויפטר, במקום לישאל ולהפסיד שכר נזירותו. 
 נזיר בתוספתא(שם) הוסיף, דביותר לפי המבואר  ובגליוני הש״ס בגיטין

(פ״ג ה״ח), שאף שנשאל על נזירותו לוקה מכת מרדות, בודאי עדיף ליה 
 חידושי הרי״םללקות ולקבל שכר הנזירות. (ועיין  שלא לשאול, אלא

 (חו״מ לד סק״ז), שהקשה אמאי השמיטו הפוסקים תוספתא זו).
 

 דף טז ע"א
, מאי המהר״םהקשה  גמ׳, סבר לה כאידך תנא דר׳ יהודה דתניא וכו׳.) א

משני דסבר לה כאידך, הא כשם דיליף מדאיצטריך לנתק גבי נותר דלאו 
ו, לילף דהתראת ספק שמה התראה. וכן קשיא שאין בו מעשה לוקין עלי

לר׳ יוחנן דיליף מנותר דהתראת ספק שמה התראה, ולא יליף דלאו שאין 
בו מעשה לוקין עליו. ותירץ, דר׳ שמעון בן לקיש סבירא ליה, דאידך תנא 
דר׳ יהודה אית ליה שום דרשה דהתראת ספק לא שמה התראה, ואם כן 

שה בנותר לא אתי לנתק, אלא על כרחך הא דכתב עשה אחר לא תע
ללמד דלאו שאין בו מעשה לוקים עליו. וכן צריך לתרץ לר׳ יוחנן לענין 

(שורש  והמהרי״קמה שהקשה עליו.  ערוך לנרלאו שאין בו מעשה. ועיין 
קל״ד אות ג׳) פירש, דלאו מקרא דנותר ילפי ר׳ יוחנן וריש לקיש כל חד 

דמדקאמר שאילולא הכתוב לשיטתיה, אלא מברייתא דר׳ יהודה ילפי, 
היה המותיר לוקה, יליף ר׳ יוחנן דלר׳ יהודה התראת ספק שמה התראה 
וסבר כוותיה, ולריש לקיש שיטת ר׳ יהודה דלאו שאין בו מעשה לוקין 
וסבר כוותיה, ופריך לריש לקיש דמכאן מוכח דסובר ר׳ יהודה התראת 

ספק סובר  ספק שמה התראה והיאך פליג עליה, ומשני דבענין התראת
ריש לקיש כאידך תנא, ופריך לר׳ יוחנן הא מהכא מוכח דר׳ יהודה סבר 
דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו, והיאך פליג עליה, ומשני דסובר כאידך 
תנא, ור׳ יהודה גופיה דסבר לאו שאין בו מעשה והתראת ספק לוקין 

 עליהם, לא מקרא דנותר דקדק, אלא מסברא.
לקיש תרי תנאי אליבא דר׳ יהודה אי לר׳ יוחנן  גמ׳, אי לר׳ שמעון בן) ב

, דיש גורסים להיפך, ״לר׳ יוחנן רש״יהביא בשם  לא קשיא וכו׳. הריטב״א
לא קשיא תרי תנאי אליבא דר׳ יהודה לריש לקיש לא קשיא הא דידיה 

(תנינא  ובשו״ת נודע ביהודההא דרביה״. וכתב לקיים לשתי הגרסאות. 
לגירסא דידן, אמאי לא ערבינהו, דהכי הוה אבן העזר סימן ע״ט) הקשה 

ליה למימר ״לא קשיא בהתראת ספק תרי תנאי אליבא דר׳ יהודה ובלאו 
שאין בו מעשה הא דידיה הא דרביה״, דהרי לר׳ יוחנן נמי בעינן לומר 
דתרי תנאי אליבא דר׳ יהודה בהתראת ספק. וכתב, דמינה מוכח, דלר׳ 

אמר ר׳ יוחנן אליבא דר׳ יהודה  יוחנן לא צריך לומר תרי תנאי, שלא
 דהתראת ספק שמה התראה אלא לענין מלקות אבל גבי מיתה לא.

 רש״י,דגירסת  הריטב״אכתב  גמ׳, תנן התם הנוטל אם על הבנים כו׳.) ג
״תנן התם״, ואף דתנינא לה בפירקין, מכל מקום משום דעיקרה בפרק 

(ד:) לא גרס תנן התם  דבפסחיםשילוח הקן קאמר ״תנן התם״. והוסיף, 
גבי אוכלין כל חמש כדגרסי בעיקר נוסחי, משום דליתא לההיא מתניתין 

כתב, דמצינו לישנא  הרש״שבשום דוכתא אלא בההוא פירקא גופא. אבל 
 רש״י בפסחים(ד:), והוא על פי  בפסחיםדתנן התם על מתניתין דבפרקין 

 ין היא.שכתב תנן התם גרסינן ואף דבפרקד״ה תנן התם, (שם) 
רש״י ד״ה לוקה ואינו פירש גמ׳, ר׳ יהודה אומר לוקה ואינו משלח. ) ד

דטעמא דמילתא, משום דסבר שלח מעיקרא משמע, ואין זה לאו  משלח,
 בחוליןהוי ניתק לעשה אלא לאו שקדמו עשה הוא. וכמסקנת הגמ׳ 

(קמא:), דבעי התם ר׳ אבא בר ממל אי טעמא דר׳ יהודה משום דסבר לאו 
שה לוקין עליו, או דבעלמא אין לוקין, ורק בשלוח הקן לוקה הניתק לע

משום דשלח מעיקרא משמע, ומסקינן, דסבר לאו הניתק לעשה אין לוקה, 
והרמב״ם בפירוש ובשלוח הקן לוקה משום דשלח מעיקרא משמע. 

(כאן) כתב, דרבי יהודה סבר לאו הניתק לעשה לוקין עליו ואין המשניות 
זכרתי לך שאין לוקין אלא אם לא קיים העשה הלכה, אבל העיקר מה ש

 .ונזר הקודש(על המשניות),  פני יהושע, וערוך לנר. ובית שאולשבה. ועיין 
 השאגת אריההקשו  גמ׳, אמר ר׳ יוחנן אין לנו אלא זאת ועוד אחרת.) ה

(פסחים  ובחמדת שלמה(חלק א׳ סימן יט),  ובשו״ת הגרע״א(סימן פב), 
ד״בל  ד״ה רב אשי(כט:) תוס׳ בפסחים יטת כט: ד״ה עוד נראה לי), לש

יראה״ הוי לאו הניתק לעשה ד״תשביתו״, הרי משכחת עוד לאו הניתק 
לעשה שלוקין עליו בביטלו לעשה, דלר׳ יהודה דסבר אין ביעור חמץ אלא 
שריפה משכחת לה ביטלו לעשה כגון שאיבד החמץ שלא על ידי שריפה, 

או לים, משכחת לה בטלו, לרבה  וגם לרבנן דסברי אף מפרר וזורה לרוח
(כח.), שבשאר נהרות צריך פירור, וכגון שהשליך לשאר בפסחים הסובר 

, ד״ה רבי שמעון(כח:)  תוס׳ פסחיםנהרות ולא פירר. וכן למה שכתבו 
שהשבתה צריך להיות שלא כדרך אכילה, משכחת לה בטלו, בגוונא 

(מועד סימן קיח  שהחזון אישאכל החמץ, ובזה ביטל העשה בידים. ותירץ 
שיוציא החמץ מרשותו לענין  א.סק״ז), דעשה דתשביתו כולל שתי מצות, 

מצות  ב.בל יראה, וסגי בהטלה לים בלא פירור ולהטיל עליו מפולת, 
ביעור, איסור הנאה מן העולם, ובהא פליגי ר׳ יהודה ורבנן אי בעינן 

סגי בהוצאה שריפה או די במפרר וזורה לרוח, אבל לענין תיקון הלאו, 
(סימן יט)  ובקדושת יו״טמרשותו באופן המועיל שלא יעבור בבל יראה. 

הקשה, דמשכחת בטלו בקנה חמץ ביום טוב אחרון של פסח דאסור 
ותירץ, דר׳ יוחנן לא בהגהות הרד״ל, לשורפו עד שיוצא הפסח. וכן הקשה 

אמר אלא דאין לנו דומיא דשלוח הקן שביטול העשה הוא אחר עבירת 
 ו.הלא

גמ׳, אלא אונס ביטלו ולא ביטלו היכי משכחת לה אי דקטלה קם ליה ) ו
, דמהכא מוכח, דלמאן בחידושי הרמב״ן והריטב״אכתבו  בדרבה מיניה.

דאמר בטלו ולא בטלו, חיוב המלקות בא עליו בשעת ביטול העשה, ודלא 
שכתב, דהחיוב הוא על שעת עבירת ד״ה וריש לקיש, (טו:) כרש״י לעיל 

יטול העשה הוא כעין תנאי, שאם נאמר שנדון למפרע על שעת הלאו, וב
עבירת הלאו היכי אמרינן ״קים ליה בדרבה מיניה״, הרי אין המלקות 
והמיתה באים כאחד, דהמיתה היא על שעת קטלא והמלקות על שעת 

דסברת רש״י, דאף שעיקר החיוב הוא על  הערוך לנר,עבירת הלאו. וכתב 
ם שייך לומר ״קים ליה וכו׳״ על שעת ביטול שעת עבירת הלאו, מכל מקו

העשה, משום דאף שעיקר החיוב הוא בשעת עבירת הלאו ואז צריך 
להתרות בו, מכל מקום לא נגמר החיוב עד שעת הביטול, שהרי כל זמן 
שיכול לקיימו אינו לוקה, ושייך לומר ״קים ליה וכו׳״ בשעת גמר החיוב. 

 והדברי יחזקאלה סימן סח אות ג׳). (יורה דע בשו״ת בית יצחקועיין עוד 
(סימן כ״ו) ביאר, דפליגי אי אמרינן ״קים ליה וכו׳״ כש״הקים ליה וכו׳״ 
הוא לא בגוף החיוב אלא בתנאי החיוב, דהרמב״ן והריטב״א סברי 

 שבתנאי לא אומרים ״קים ליה וכו׳״, ורש״י סובר דאומרים.
ליה בדרבה  ומכל מקום לא הוה קםתוס׳ ד״ה אי דקטלה, בתוה״ד, ) ז

(אות ד׳). וכן כתב  הגהות הב״חמיניה דמיירי שהרגה בשוגג. עיין 
דכונתם שנאמר דחייבי מיתות שוגגים חייבים מלקות. המהרש״ל, 

תירץ קושית תוס׳, דהכא נקטינן דחייבי מיתות שוגגים  ובהגהות מים חיים
 בכתובותהקשה על המהרש״ל, מהא דמסיק  והמהרש״אפטורים ממלקות. 

(לה.) דחייבי מיתות שוגגין ודבר אחר לכולי עלמא פטורין, אבל הכא לא 
שייך למימר הכי, כיון דהא דלוקה הכא אינו על מה שהרגה דהא שוגג 
היה, אלא כיון שהרגה ונתבטל העשה חייב מלקות משום שגירשה. ועיין 

 (סימן כו). דברי יחזקאל
ון דהרגה כו׳. ויש לומר דאם כן היינו כמו מתה מאליה כיבא״ד, ) ח

דמכל מקום משכחת במזיד ולא אתרו ביה.  הגרע״א בגליון הש״ס,הקשה 
 והחמדת ישראל(חלק ב׳, יורה דעה סימן ס״ח אות א),  הבית יצחקותירצו 

, דכיון שבמזיד מכניסין אותו לכיפה, והיד דוד(קונטרס נר ישראל), 
אי אפשר  , שכיפה פוטר ממלקות,ד״ה ומר(פא.)  ברש״י בסנהדריןומשמע 



 

 

תירץ,  ובאמתחת בנימין לאוקמי במזיד דבכך אמרינן שוב ״קים ליה וכו׳״.
 דבכך נמי הוי כשוגג, שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד.

האור הקשה  גמ׳, אמר ר׳ שימי מחוזנאה כגון שקיבל כו׳ אמר רב כו׳.) ט
שבלא (פ״א מנערה ה״ג), מאי סלקא דעתך דרב שימי, וכי לא ידע  שמח

דעתה לא מצי לקבל קידושין, ואי אמרה לו אם תרצה קדשני לך ואם 
תרצה לחברך הא נמי חשיב שהיא המבטלת לעשה. ותירץ, דרב שימי 

(נט:), דאם נתנה רשות לשלוחה לקבל לה  בקידושיןסבר כריש לקיש 
קידושין וחזרה בה שלא בפני השליח אין חזרתה כלום, ואם כן מצי 

נה לו רשות לקדשה לאחר, וחזרה בה שלא בפני לאוקמי בגוונא שנת
השליח, ושלחה אחריו שליח ולא ציית לה וקיבל קידושין מאחר, דהשתא 
הוא הגורם לבטל העשה וביטלו קרינא ביה. ולפי זה מבואר הא דבמסקנא 
פירשו דברי ר׳ יוחנן ״אנו אין לנו כו׳״ על פאה, אבל אונס לא משכחת 

כולה לחזור בה אפילו שלא בפני השליח, לה, משום דר׳ יוחנן סובר שי
 ואם כן לא משכחת לה קידושין שלא מדעתה.

ולא נראה דאם כן אינו מצוה תוס׳ ד״ה כגון שהדירה ברבים, בתוה״ד, ) י
דלהלן אמרינן דגם נדר על דעת  הרמב״ן והריטב״א,לקיימה. וכן הקשו 

רצו, רבים יש לו הפרה לדבר מצוה, והא אדרבה עבירה היא להתירו. ותי
שתחלה הדירה לפי שמצא בה דבר ערוה לפי דעתו ולכך גירשה, ולאחר 

תירץ  ובערוך לנרמיכן נמצא שלא היה אמת דמצוה להחזירה ולהתירה. 
דברי רש״י, שמצא בה עון שאינה אסורה לו אלא מדרבנן, או דבר מכוער 

 רמת שמואלבעלמא, ובהאי גונא יש מצוה להחזירה, עיין שם. ובספר 
יתה עוברת על דת שהאכילתו דבר שאינו מעוׂשר ומציא כתב, שה

. ועיין עוד הצפנת פענחלמיעבד תשובה ואז מצוה לקיימה. וכן כתב 
 (סימן ע״ד). בשו״ת שער אפרים

שמצא בה עון שאסורה לו והדירה על דעת רש״י ד״ה על דעת רבים, ) יא
בים דלמדנו מדבריו, שאין נדר על דעת ר בחידושי הרמב״ן,רבים כו׳. כתב 

כלום, אלא בשנדר לקיים מצוה, אבל לדבר הרשות לא. ויש לסברא זו 
(לה:), דמקשינן ולידרה ברבים, ואמרינן דיש לו הפרה, ולא  בגיטיןרגלים 

אקשינן ולידרה על דעת רבים. וסיים, דכונת רש״י היתה לומר, שאין על 
דעת רבים בדבר איסור, דכיון עביד איסור במה שהדירה אין הרבים 

כימים בדבר. [ועיין מה שכתב בהגהות הב״ח אות ג׳ וצריך עיון] מס
שכתב, דכי  כרבינו תםכתב, דלמדנו מדברי רש״י, שסובר  והריטב״א

אמרינן דעל דעת רבים יש לו הפרה היינו דוקא בגוונא דההיא מקרי 
דרדקי שהיה בנדר טעות, דסברי דאיכא אחריני דדייקי כוותיה או טפי 

א, וכיון דאיכא מצוה יש לו התרה אפילו לדבר מיניה ואשתכח דליכ
 מצוה.

הקשה  גמ׳, ותו ליכא והא איכא גזל דרחמנא אמר לא תגזול כו׳.) יב
(מצוה לח), אמאי הוי גזל, לאו הניתק לעשה, והרי כל גוזל  המנחת חינוך

(ד:).  בתמורהעובר נמי בלא תחמד ואין עשה מנתק ב׳ לאוין כדאיתא 
, דהא דאין עשה עוקר ד״ה תנינא(טו.) לעיל התוס׳  ותירץ, על פי דברי

שני לאוין היינו בסמוכין, אבל כשאינן סמוכין עוקר. ועוד, שאין עוקר ב׳ 
לאוין אלא כי ההוא דתמורה, דלא הוי ניתוק גמור דאין שם מעשה לתקן 

 הלאו, ד״והיה קודש״ לאו עשייה היא, דמאליו קדוש, מה שאין כן הכא.  
 

 דף טז ע"ב
, מכה רש״י ד״ה דהוה פשעפירש גמ׳, מקרי דרדקי דהוה פשע בינוקי. ) יג

מלקה , פירש בד״ה פשע בינוקי,(מו.)  ורש״י בבכורותאותם יותר מדאי. 
פירש, שלא היה קובע יפה בלימודים והיו  והריטב״אאותן ומתים. 

 מתבטלים, או שלא היה מדקדק לתקן טעויותיהם.
הרשב״א כתב  ייק כוותיה.גמ׳, ואהדריה רבינא דלא אשתכח דד) יד

כתב, דדוקא לדבר מצוה שהוא כעין אביהם של דרבינו תם  (לו.), בגיטין
תינוקות דשייכי בנדר ובמצוה, דחרטתן שוה דאנן סהדי שנתחרטו כולם 
משום למוד בניהם ועל דעתם הודר, אבל בנדר שאין אותם הרבים 

ה, לפי שאין שייכים ביה ולא בחרטתו, אין לו הפרה, ואפילו לדבר מצו
חרטת הרבים החורטין שוה להתחרט בענין אחד, ופתחו של זה אינו 
כפתחו של זה וכו׳. וסיים, דמיהו במסכת מכות בשמעתא דקיימו ולא 
קיימו משמע לכאורה, דאפילו בכל מצוה דעלמא אמרו כן, וצריך עיון. 

(סימן תסא) כתב, דבמסכת מכות גבי אונס שגירש, ובשו״ת הריב״ש 
(שם) כתב,  והר״ן בגיטיןדלכל דבר מצוה מתירין, ודלא כרבינו תם. מוכח, 
, שאין מתירין לדבר מצוה אלא כעין עובדא דמקרי דרדקי, רבינו תםבשם 

דהוה ליה כעין נדרי טעות, שהיו סבורין שהתינוקות יצליחו יותר בלמודן 
ממקרי דרדקי אחר, ונמצא להיפך, אבל בשביל מצוה אחרת שאין הנדר 

 מחמתה אין לו הפרה. ועיין לעיל אות יא.טעות 
(פ״ו משביעית ה״ט), דהמקרי דרדקי הוא  הרמב״םשיטת  גמ׳, שם.) טו

השיג עליו, ופירש, שבני  הראב״דשנדר ותלה נדרו בדעת רבים. אבל 
העיר הם שנדרו שלא יהנה אותו המלמד מנכסיהם והוא לא היה רוצה 

 רדב״ז וכסף משנהיין ללמוד אלא בשכר והתיר להם אמימר את נדרם, וע
 (שם).

 גמ׳, האי מאן דאכיל ביניתא כו׳ משום שרץ השורץ על הארץ.) טז
, הרמ״הגרס, מלקינן ליה משום רמש האדמה, ופירש בשם  הריטב״א

דהאי ביניתא הוא שרץ הנוצר מן העפר עצמו, ולכן אינו בכלל הלאוין 
האמורים בשרצים שבהם נאמר ״השורץ על הארץ״ או ״הרומש על 

מה״, דהיינו שהוא רוחש ורומש עליה ואינו נוצר ממנה, ואתא ר׳ האד
יהודה ללמדנו שלוקין עליו משום רמש האדמה, מהא דאמר הכתוב ״ולא 
תטמאו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה״. ועיין 

 מה שהקשה עליו.
וקשה דמאי קא משמע לן כו׳  תוס׳ ד״ה ביניתא דבי כרבא, בתוה״ד,) יז

(בשורש תשיעי), דר׳ יהודה איירי בתולעת הנמצאת  הקנאת סופריםתירץ 
בכרוב תלוש, ואילו היתה נוצרת שם בתלוש, לא היתה אסורה משום 
שרץ הארץ, ככל תולעי הפירות התלושים כל זמן שלא פירשו, וקא 
משמע לן ר׳ יהודה שאסורה, ומשום דדרכה לבא מהחוץ, וכבר שרצה על 

דכתב דתולעת  ש״י ד״ה ביניתא דבי כרבא,רהארץ. ודייק כן בלשון 
 .בערוך לנרבכרוב, דהיינו שלא נולדה בו. ועיין  הנמצאת

ופירש רבינו תם ביניתא כמו דג קטן הנמצא במחרישה וכו׳.  בא״ד,) יח
(יורה דעה סימן יד (א) אות י״ב), דלהאי פירושא אינו דג החזון איש כתב 

אפשר שהוא מתהוה מן העולה מהים ליבשה, אלא עיקר מקומו ביבשה, ו
 .בחידושי הריטב״אהאויר והלחות. ועיין 

ומשמע בין שרץ המים בין שרץ  רש״י ד״ה לוקה ארבעה, בתוה״ד,) יט
והריטב״א,  (לאוין סימן קלב), והסמ״ג(סימן ע),  היראיםהארץ כו׳. ביארו 

דלא הוי לאו שבכללות (דאין לוקין עליו), משום דהטעם דאין לוקין על 
משום דילפינן מ״לאו דחסימה״, דלא לקי אלא אם מייחד לאו שבכללות 

כלאו דחסימה. וסברא הוא, דכיון שלא ייחד לו היוצר ב״ה לאו, חזינן 
דלא הקפיד עליו כשאר לאוין, אבל בשרצים שייחדה התורה לאו לכל 
שרץ ושרץ במקום אחר, אין לומר שכללו לפי שלא הקפיד עליו, ועל כן 

ביאר, דלא נחשב לאו שבכללות,  המאיריל לוקין על הלאו הכללי. אב
דאם כן אף לאו של נבילה כולל נבלת שור וכשב וכל הבהמות הטהורות, 
אלא על כרחך דלא מיקרי לאו שבכללות אלא היכא שכולל שמות 
חלוקים בלאו אחד, כגון ״נא ומבושל״, ״אתנן ומחיר״, או כגון ״לא תאכלו 

 שם. בביאורו לסמ״גהרש״ל על הדם״. וכן כתב 
, דלכאורה משמע מדבריו דרק הערוך לנרכתב  רש״י ד״ה נמלה חיה.) כ

, וכן נראה ממה שפירש נמלה חיהבחי יש דין בריה ולא במת, דלכך פירש 
 דבחולין, שכשבולעו הוא מת. והקשה,  בד״ה משום כזית נבילהבסמוך 

, וכן ברש״י שם ד״ה טמאה(קב:), מבואר דבמת נמי יש דין בריה, כמבואר 
 והחקרי לבד הנשה דיש לו דין בריה אף שאין בו רוח חיים כשאוכלו. מגי

(יור״ד סוף סימן ע״א) כתב, דלאו דוקא נקט רש״י נמלה חיה אלא לרבותא 
כתב, דדוקא בשרץ בעינן חי דבעינן שבשעת  והערוך לנרבעלמא עיין שם. 

(ספר האשכול סוף הלכות  ובנחל אשכולאכילתו יהא ראוי לשרוץ. 
כתב, דיתכן שנמלה מיד כשמתה מתעפש מעט מרגליה ואין טריפות) 

(פ״ב ממאכלות  הרמב״םצורתה שלימה ובטילה מתורת בריה. אכן 
אסורות הכ״א) כתב, דאפילו סרחה הבריה ונשתנית צורתה הואיל 

 ואכלה כולה, לוקה.
גמ׳, המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצו כו׳. האי מאן דשתי ) כא

הריטב״א בשם הרמ״ה, כתבו  שום לא תשקצו.בקרנא דאומנא קא עבר מ
(סימן פ׳), דהווי איסור דאורייתא. ד״אל  והסמ״ק(סימן עג),  והיראים



 

 

כתבו, שאינו אלא כל המפרשים, והמאירי בשם  הריטב״אתשקצו״. אבל 
 (יור״ד סימן קט״ז), הלבוש וכן פסקו מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.

 הט״זימן צ״ב סק״ב). אמנם (או״ח ס והמגן אברהם(שם) והפרי חדש 
(סימן יג), דאפילו  התבואות שור(סק״ו) פסק, שהוא דאורייתא. וכתב 

להפוסקים שדברים מאוסים אסורים מדאורייתא, לא כל המאוסים שוים 
(יור״ד קט״ז סק״ט), דהטעם דלא לקי  הט״זויש שאינם אלא מדרבנן. וכתב 

י לאו שבכללות, אלאו זה, אף להשיטות דהוא דאורייתא, משום דהוו
(סוף סימן קט״ז) כתב, דאינו לאו  הפרישהדדברים הרבה נכללו בו. אבל 

שבכללות, כיון שאינו מדבר אלא על איסור שיקוץ, ואלו כולם בכלל 
שיקוץ הם. והטעם דאין לוקין, משום דקים להו לרבנן דאין לוקין אהאי 

ו, וכן כתב לאו, כדאשכחן בחצי שיעור שאסור מן התורה ואין לוקין עלי
 (שם). הבית יוסף

ויש לומר דקא משמע לן  תוס׳ ד״ה ואפילו שנים והוא, בתוה״ד,) כב
, אם כן מאי הרש״שרבותא טפי דכיון דעתה כשהוא חי כו׳. הקשה 

אשמועינן ר׳ יוסף שאמר ״אפילו אחד והוא״, הא לענין ריסוק שמעינן כבר 
יוסף לא אתי הרבותא מדברי רבה שאמר אפילו שנים והוא. ותירץ, דר׳ 

לחדש, ולא אמר אלא דר׳ יוחנן אמר  בהאי לישנא. וכהאי גוונא נמצא 
 הרבה בש״ס.

תירץ קושית תוס׳, דבריסק ט׳ הווה אמינא,  בערוך לנרשם. בא״ד, ) כג
דמצטרף משום דמסתמא נתכסה השלם מהמרוסקים הרבים ולא ניכר, 

מינא אבל בשנים והוא, שאי אפשר שנתכסה לגמרי ועדיין ניכר, הוה א
דאינו מצטרף, קא משמע לן שאפילו בשנים והוא מצטרף, ואכתי הוה 
אמינא דמצטרף משום שהמרוסקים הוו רובא, ושדי ליה בתר רוב ובטל 
בו, אבל אחד והוא, דליכא רוב וליכא ביטול, הוה אמינא שלא מצטרף, 

 קא משמע לן דמצטרף.
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הרא״ש פירש גמ׳, וחכמים אומרים קורא את השם ואינו צריך להפריש. ) א

(פד.), שקורא את השם היינו שקובע מקום למעשר עני בתוך  בנדרים
(שם). אבל המאירי הכרי, ואינו צריך להפרישו משאר התבואה, וכן כתב 

פירשו, שקורא השם ומפרישו לעצמו, והא  ד״ה קורא שם,(שם) התוס׳ 
 ריך להפריש, היינו דאין צריך לתתו לעני.דאמרו שאינו צ

, הריטב״אכתב  גמ׳, מר סבר לא נחשדו עמי ישראל על מעשר עני כו׳.) ב
(מח.), ששלח ר׳ יוחנן כה״ג בכל  בסוטהדאיכא דקשיא ליה מהא דאיתא 

גבול ישראל ומצא שלא היו מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד. וכתב, 
ל הנכון דהתם לא קאמר אלא דיש מתרצים הווי מחלוקת הסוגיות, אב

שלא היו זריזין להפריש חברים אלא תרומה גדולה בלבד, אבל מעשר עני 
לא היו מפרישין כל כך בזריזות, אבל מכל מקום לא היו חשודין בו כמו 

 במעשר ראשון ומעשר שני.
רש״י ד״ה לא נחשדו, פירש  גמ׳, כיון דממונא הוא אפרושי מפריש כו׳.) ג

איסור אכילה אלא גזל עניים, ואיהו לגזל עניים לא  דממונא הוא, אין בו
(פ״ד מ״ג) גרס, ״כיון דממונא דידיה הוא״, ופירש  הר״ש בדמאיחייש. אבל 

(שם) אליבא דהאי גירסא, שטובת הנאה שלו ואם ירצה יתן, לכן  הרא״ש
אפרושי מפריש להפקיע איסור טבל, ולא נחשב לו כגזול כיון שממונו הוא 

 בו עניים.ועדיין לא זכו 
גמ׳, רבי שמעון אומר כל שהוא למכות לא אמרו כזית אלא לענין ) ד

מחלוקת בזו דלא אמרו כזית אלא לענין קרבן רש״י ד״ה כך, פירש  קרבן.
רבינו  פירש בשם הריטב״א על שגגת כרת, והלכה למשה מסיני היא. אבל

דיש טעם למלקות, דכיון דאכל במזיד, אחשביה לחומר איסור  מאיר,
ייב בכל שהוא, אבל קרבן שהוא על אכילת שוגג בעי כזית להתח

(חלק א׳ סימן ג אות ח׳), דלפירוש הרמ״ה,  הבית הלוילהחשיבו. וכתב 
סובר ר׳ שמעון סתם אכילה בכזית, ורק כשאכל במזיד מתחייב על כל 

(חושן משפט ליקוטים סימן כ״ג), דאין  החזון איששהוא דאחשביה. וכתב 
הכל שהו במזיד החשיבו משום הנאתו מטעמו, דהא  כוונתו, דכיון דאכל

אם אכל בשוגג דסבר שזה בשר כשר, נמי נהנה מטעמו. ועוד, דאם אכל 
כל שהו מיד מלקין אותו מיד אף שלא היה בדעתו להפסיק. אלא כוונתו, 
דאוכל במזיד עונשו על המרד בצוואת התורה וכשאוכל כל שהו נמי 

גג שכפרתו על שנכשל ואכל חלב מרדו מרובה וראוי לעונש, אבל שו
(שער הכולל דין א׳)  הברוך טעםשפיר בעי שיעורא. ועיין מה דכתבו 

 (אורח חיים סימן תמב). וישועות יעקב (סימן ק״ב),והלחם שלמה 
אלא על כרחך הטעם תלוי דכל תוס׳ ד״ה ורבנן בריית נשמה, בתוה״ד, ) ה

(סימן צ״ב), ה בשו״ת פני ארישאובד שמו כשנחתך הוי בריה כו׳. כתב 
, דהיינו טעמא ד״ה מאי טעמא(צו.)  התוס׳ בחוליןדכונתם כפי שכתבו 

דהני, דכי אמר רחמנא ״לא תאכל גיד ולא תאכל עוף טמא״ וכן ״אבר מן 
החי״, כאילו פירש בין גדול ובין קטן, דכולהו מיקרי גיד ועוף, ובלבד 

, אבל אי הוי שיהיו שלמים, אבל נבילה חתיכה נמי משמע נבילה, וכן טבל
של טבל״ הוי חשיב בריה.  והיינו דכתבו תוס׳ הכא  חטהכתיב ״אל תאכל 

(צט:) הרמב״ן חולין אובד שמו דהיינו השם שכתבה תורה. ועיין בחידושי 
 שהאריך להקשות על דבריהם.

ביאר  מתני׳, השובר את העצם בפסח הטהור הרי זה לוקה ארבעים.) ו
דאף דלאו מפורש הוא, יש בו חידוש שסתם שבירת עצם הפני יהושע, 

, וסלקא בעצמות שיש בהם מוחבמזיד על ידי התראה שכיחה הרבה 
דעתך אמינא דהעשה של אכילת קדשים (שהוא המוח) דחי ללאו של 

 ״עצם לא תשברו בו״, קא משמע לן דלקי. 
 כתב מתני׳, אבל המותיר בטהור והשובר בטמא אינו לוקה ארבעים.) ז

(מצוה טז) דאף  דהתנא כלל שובר בטמא עם מותיר,  נחת חינוךהמ
ובמותיר ליכא מלקות אבל איסור יש. מכל מקום בשובר בטמא, איסור 
נמי ליכא, דמהיכי תיתי שיהא בו איסור כיון דנתמעט מקרא ד״בו״ ולא 

 (פד.). בפסחים בטמא כדאיתא
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כתב  לא תיליד.גמ׳, דילידא אימיה כר׳ שמעון תיליד ואי לא ) ח

דלא גרסינן ואי לא לא תיליד, כי הרבה יש למטה מר׳ שמעון  הריטב״א,
כתב, דנראה פירושו, כמו ״יש אם אהל משה שטוב להם להוליד. ובספר 

למקרא״, וכדומה, דהיינו, מאן דמצי לסרוסי דקרא כר׳ שמעון, מצי 
 למילף, ומאן דלא ידע למילף הכי לא ילמוד כלל שום ילפותא.

 הרש״ש, ביאר, מאי חומרא דבכורים ממעשר שכן אסורים לזרים. גמ׳) ט
דאין לומר תרומה תוכיח, דבכורים כבר נאסרו בעשה ד״והבאתם שמה״ 

 כו׳.
אמאי  הפני יהושע, הקשה גמ׳, אדרבה מעשר חמור שכן אסור לאונן.) י

נקט רבא האי פירכא שאינה אלא לר׳ שמעון הסובר שבכורים מותרים 
דסברי דבכורים אסורים לאונן ליכא פירכא, הא עדיפא לאונן, אבל לרבנן 

מינה הוי ליה לאקשויי, דמצינו כמה חומרות במעשר שאינן בבכורים, 
(פ״ב בבכורים שאוסרת את הגורן ויש לה שיעור, וכיוצא באלו השנויות 

מ״ג). ותירץ, דרבא מהדר למיפרך מחומרא במעשר שיש בה איסור לאו 
רים האסורים לזרים, שיש בה לאו ומיתה בגוף האכילה, כחומרא דבכו

 בגוף האכילה.
 הריטב״א,ביאר  גמ׳, אדרבה מעשר חמור שכן טעונין כסף צורה.) יא

דהיינו בפדיונו, מה שאין כן בתודה ושלמים, שאפילו כשנפסלין פסול 
הגוף שיש להם פדיון, לא הצריך הכתוב שהפדיון יהא טעון צורה. ועיין 

 ק״ב).(סימן ע ס בשו״ת עמודי אור
 הריטב״א, ביאר גמ׳, וכולהו חמירא מעולה דאית בהו שתי אכילות.) יב

דהיינו וכולהו אידך דלית לן בהו כפרה, כגון תודה ושלמים ובכורות, 
חמירי מעולה, שכן יש להם שתי אכילות, מה שאין כן בעולה שאין בה 
אלא אכילת מזבח. והקשה, דאדרבה, היא חומרא בעולה, וכדאמרינן 
לעיל שכן כליל, וכן בכמה דוכתי. ותירץ, דהשתא מתורת טעמא פרכינן, 

הו אידך חזי טפי לתת גבול בקלעים או חומה או זריקת דמים, לומר דבכול
טפי מעולה, דבמילי דאית ביה אכילת אדם חזי למיתן הני גבולים, 

(יח.), כל היכא דחזיא לפנים קרינא ביה דלא חזיא חוץ  לקמןוכדאמרינן 
 לקלעים.

 גמ׳, וכי מזהירין מן הדין הא אפילו למאן דאמר עונשין מן הדין כו׳.) יג
והרמב״ן (יד.).  לעילדהוא ר׳ יצחק  רש״י ד״ה ואפילו למאן דאמר, פירש

(שם) דטעמיה דר׳ יצחק משום  לעילהשיגו עליו, שהרי מפורש והריטב״א 
ד״ה גמר עונש (שם)  רש״ידגמר עונש מאזהרה, וכן פירש להדיא 



 

 

. ולכך פירש הרמב״ן, דהיינו רבי ד״ה ואידך(שם)  תוס׳ ועיין מאזהרה.
(עד.) עונשין מן הדין, ולא אשכחן בשום דוכתא סנהדרין בשמעון הסובר 

 יבמותאיתא (ועיין  דביבמותדאמר מזהירין מן הדין. והריטב״א כתב, 
(כב:) דאפילו למאן דאמר עונשין מן הדין ולא בעי ייתורא וילפותא כלל 

צפנת לעונש כרת באחותו, בעי ייתורא ד״אחותך היא״ לאזהרה. ועיין עוד 
 פענח.

והא דקתני בתודה ושלמים כו׳ לוקה לאו  ה איסורא, בתוה״ד,תוס׳ ד״) יד
, אמאי שבקי לוקה דבכורים דתני ברישא. ואין הרש״שדוקא כו׳. העיר 

לומר, משום דלמסקנא שפיר לוקה עלייהו, דהא גם אתודה ושלמים לוקה 
 לפני זריקה למסקנא.

(בנמשך דף הבא), מיהו יש לומר דאיסורא לאו לא אשמועינן בא״ד ) טו
, דהנפקא מיניה בהא דאיכא נמי לאו, הוא השיח יצחק לא מהכא. ביארא

לענין חולה שמאכילים אותו הקל הקל תחילה, שיאכילהו תחילה דבר 
הנאסר רק בעשה. ועוד, שעל מצות עשה אינו חייב לבזבז יותר מחומש, 

(מכות  הגבורת אריואילו על לא תעשה מחוייב ליתן כל ממונו. וכן כתב 
(אורח חיים סימן תרנ״ו) שכתב בהגהות חתם סופר עיין  יח:). [אכן

דמחוייב ליתן כל ממונו כדי לא לעבור על עשה בקום ועשה]. עוד כתב 
השאגת אריה, דנפקא מינה דעשה מתכפר בתשובה, אבל לאו תשובה 

 (פו.).ביומא תולה ויום הכיפורים מכפר כדאיתא 
דאף  מהרש״א,ה טוב לי להעמיד לאו בדבר אחר כו׳. ביאר בא״ד,) טז

(יז.) רש״י לעיל דבדבר שיש בו חידוש, נמי שמענו כבר איסור, כדפירש 
בד״ה לפני זריקה,  ובד״ה אפילו לאחר זריקה, וד״ה חוץ לקלעים, ולקמן 

, מה שאין כן באוכל חוץ איסור עשה. היינו בד״ה לאוכל עולה (יח:)
 .איסור לאולחומה מקל וחומר שמעינן 

כל היכא דאיכא למידרש דרשינן ולא  כדאמרינן בעלמאבא״ד, ) יז
דקצת קשה, דלא שייך כאן לומר  המהרש״א, מוקמינן בלאו יתירי. כתב

דאתי ללאו יתירא באוכל חוץ לחומה, כיון דאין עונשין מן הדין. וסיים 
(קונטרס ישוב הדעת), דכוונתו בקושיא  בשיח השדהדיש ליישב. וביאר 

לא מוקמינן תו אשאר מלקות,  דלא דמי, דהתם כיון דאיכא מלקות אחד,
מה שאין כן הכא, דאכתי לא שמעינן מלקות, איכא לאוקי קרא למלקות. 
וכתב, דיש לומר, דאף דלא דמי לגמרי, סברה הגמ׳ דיותר מסתבר לאוקמי 
בדבר חדש ולא לאוקמי בדבר דכבר ידעינן עיקר איסורו, והתוס׳ לא 

 .הוראת שעה הביאו אלא דוגמא קצת לדבר, וכעין זה כתב בספר
כלומר לכתוב לא תוכל כו׳ דמוקמי איסור חוץ לחומה בכל חד בא״ד, ) יח

דאין להקשות למה לו לרבי שמעון  המהר״ם,מקל וחומר ממעשר. כתב 
בברייתא, לנקוט קל וחומר בחוץ לחומה בכל חד וחד, והרי חוץ לחומה 
ילפינן כל חד מינייהו מיתורא דהדר מפרש להו קרא, דלולי קל וחומר 

יתורא דקרא לא היינו אומרים שילקה בכל חד בחוץ לחומה, אלא היינו מ
מרבים רק איסורא ולא מלקות, אבל עתה שיש קל וחומר ממעשר, אתא 
יתורא לגלות על הקל וחומר שיהיה מלקות בכל חד וחד, בחוץ מן 

 החומה.
 הצפנת פענח,וקצת קשה בברייתא דמוקי רבי שמעון כו׳. תירץ  בא״ד,) יט

לחומה דוקא,  חוץדיש לומר, דמ״ובשר בשדה״ נלמד איסור לבשר שיצא 
(פי״א ממעשה מהרמב״ם החומה, כדמוכח  למקוםאבל לא ביצא 

הקרבנות ה״ו), ומקרא ד״לא תוכל לאכול״ ילפינן איסור נוסף לבשר שיצא 
חומה, כיון שיצא מירושלים או מהעזרה, כדמוכח ברמב״ם (שם  למקום

לא הוי כלפנים ולא כלחוץ, ולכך אין הבשר נפסל  ה״ה), שמקום מחיצה
במקום חומה, דלגבי פסול בעינן שיצא לחוץ, ומכל מקום האוכלו שם 

 לוקה מ״לא תוכל״ שלא אכלו בפנים.
ופירש ריב״א דודאי גבי חטאת ואשם כו׳ אבל אם חזרו ודאי בא״ד, ) כ

דבחטאת ואשם לא איירי קרא ד״לא תוכל״  המהרש״א,מותרין. ביאר 
ביצאו וחזרו, אלא בלא ראו מעולם פני הבית. ובהכי נתיישבה נמי קושיא 
קמייתא דתוס׳, דאוקמי רבי שמעון בקרך וצאנך לחטאת ואשם, תיפוק 
ליה מ״ובשר״ כו׳, דרבי שמעון אוקמי ״בקרך וצאנך״ לחטאת ואשם שלא 

ליף אלא בראה פני הבית ויצא ראו פני הבית, ומ״ובשר בשדה״ לא י
שבחטאת ואשם אפשר  ד״ה אבל(סח:)  בתוס׳ חוליןלחוץ. [וכן נראה 

להעמיד את הלאו של ״לא תוכל״ גם בכי האי גונא שלא ראו מעולם פני 

הבית]. והקשה, לפי זה, מאי פריך לרבא ״ולילקי נמי משום ובשר בשדה 
הבית. ותירץ, דלפני וגו׳״, אימא דרבא נמי איירי בעולה שלא ראה פני 

תירצו,  והעלה דיונה ופני זקןזריקה דקאמר רבא, לא משמע הכי. 
דמקשינן אמאי לא אשמועינן רבא דמשכחת שילקה שש, וכגון שראה פני 

 הבית.

 
 דף יח ע"א

ולאו שבכללות לא הוי כיון  רש״י ד״ה קרא יתירא הוא, בתוה״ד,) א
 שבכללות כו׳. הקשודאכולה קאי הוי לאו אכל חד וחד והיכי דמי לאו 

(ד.) דגבי  בכריתות , מהא דאיתאד״ה שנאמר(קלו:)  התוס׳ בבא מציעא
״חלב שור וכשב ועז״ לא לקי אלא חדא, וכן ״לחם קלי וכרמל״. וגבי 
״מעשר דגן תירוש ויצהר״ לא הוי לקי אלא חדא, אי לאו דאיכא קראי 

י אכל חדא (ה.), ומאי שנא מ״זג וחרצן״, ו״ריחים ורכב״, דלק בכריתות
וחדא. ותירצו, ד״זג וחרצן״ ו״ריחים ורכב שני שמות נינהו, וכן כולם, אבל 

. מעשר, וכן שם לחםחד הוא, וכן שם  חלב״חלב שור וכשב ועז״ שם 
(חושן משפט דרוש י״א אות א׳), דלדבריהם, צריך לומר  הבית יצחקוכתב 

 דכונת הגמ׳ הכא לכתוב ״לא תוכל לאכלם מעשר דגנך תירושך ויצהרך״.
(פי״א ממעשה האור שמח  כתב גמ׳, הני מילי היכא דלכהנים חזי כו׳.) ב

הקרבנות ה״ג), דמאי דנקט דלכהנים לא חזי, הוא שיטפא דלישנא, לפי 
ילואים, שהם לאכילה לכהנים, והכא דאיירינן דהקרא איירי על בשר המ

 לא חזי. דלמזבחבעולה הוה ליה למימר, 
 ביארגמ׳, הני מילי היכא דבפנים חזי הכא דבפנים נמי לא חזי. ) ג

(ריש הלכות פסולי המקודשים), דהאי לאו אינו  בחידושי מרן רי״ז הלוי
החזירה. דין מיוחד בקדשים, דהרי שייך אף בחולין, בעובר שהוציא ידו ו

(סח.),  דבחוליןואין לומר דהוו תרי נפרדים אלא דיוצאים מקרא אחד, 
שכתבו  בתוס׳ ד״ה ולילקי משום ובשר,מוכח דהם דין אחד, וכדמפורש 
(פי״א ממעשה הקרבנות ה״ו).  ברמב״םושם יוצא חדא הוא. וכן דייק 

דשייך  למחיצה של אכילהוהיינו, דגדר הלאו הוא איסור על היוצא חוץ 
שאינו שייך  למחיצה של הקרבהמי בחולין, ולא איסור על היוצא חוץ נ

בחולין, והוא ביאור הגמ׳ שאם בפנים נמי לא חזי לאכילה, לא שייך לאו 
 זה.

אלא בשוה פרוטה וישנו תוס׳ בד״ה ולילקי משום זר לא כו׳, בתוה״ד, ) ד
, דלענין מעילה ילפינן חטא חטא המהרש״אבלא אכילה ורבא כו׳. פירש 

פירש, דכמו בתרומה  והמהר״םרומה ומועלין בנהנה שוה פרוטה. מת
שאינו תלוי בכזית אלא בשוה פרוטה, ואי נילף מהתם לא יהיה תלוי 

(חו״מ ליקוטים סימן כג) הקשה, דהיינו דוקא לדעת  והחזון אישבכזית. 
(לב:), ששיעור תרומה בפרוטה, אבל לרבנן  בפסחיםאבא שאול דסבר 

 שיעורה בכזית.
 

 יח ע"ב דף
מזר שאכל חטאת כו׳. כתבו תוס׳ ד״ה כל שבקדש, בתוה״ד,  ) ה

שהוא דיבור בפני עצמו, וצריך לומר ״זר שאכל  המהרש״א והמהר״ם,
 חטאת״ כו׳.

תוס׳ דעת גמ׳, כל שהוא בכליל תהיה ליתן לא תעשה על אכילתו. ) ו
הכא, בחידושי הרמב״ן בתירוץ השני, וכן כתב  סוד״ה לאו(עד.)  מנחות

דהאי לאו הווי לאו שבכללות, דכולל כמה דברים, ״מנחת כהן״ אימורים 
(סימן לב) כתב, דאינו לאו  הראב״ןועולה״, ואין לוקין עליו. אבל 

 (פי״א ממעשה הקרבנות ה״ג) שלוקין עליו. הרמב״םשבכללות, וכן דעת 
בהשגותיו לספר המצוות (שורש ט׳), על מה  הרמב״ן הקשה גמ׳, שם.) ז

(שם), שאין ריבוי מלקיות בריבוי הלאוין, והא באכילת הרמב״ם  שהשריש
עולה יש בו לאו אחד מ״ונדריך זו עולה״, ולאו אחר הכתוב במנחת כהן 
כולל כל שהוא כליל, ואמרו כאן שהוא לוקה עליה בריבוי לאוין. ועיין 

 (שם, אות ד׳ ה) מה שתירץ. מרגניתא טבא
 הרש״ש, כתב פטור כו׳. גמ׳, זר שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה) ח

דמשמע דלאחר זריקה אפילו לפני הקטרת אימורין חייב, ואף דלא קרינן 
(נט:). דכיון דאם נטמאו או אבדו שרי בפסחים עדיין ואכלו וכו׳, כדאיתא 

וכל שכן ד״ה והלבונה, (מג.) תוס׳ זבחים  כדאיתא שם, וכהאי גונא כתבו



 

 

 שנא קמא.דהכא כתיב ״אשר כופר בהם״ וכפי שדרשו בלי
והא דאמר לעיל רבי שמעון כו׳ איסור בעלמא ולא מלקות. בא״ד, ) ט

ד״ה איסורא בעלמא, (יז:) בתוס׳ לעיל דאפילו לשיטת ר״י  המהר״ם,ביאר 
דלרבי שמעון לוקה, לא תיקשי מהכא, דלא אמרינן הכא דפטור אלא 
מלאו דזרות, אבל אלאו שלפני זריקה דיליף רבי שמעון מקרא ד״לא תוכל 

 ול״ שפיר לקי.לאכ
גמ׳, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה כו׳. ) י

דר׳ יוסי  ד״ה מהא,(פא:) ד״ה מביא, ובבבא בתרא  (מז:) תוס׳ גיטין הקשו
בר חנינא אמר שם, בצרן ושגרן ביד שליח ומת שליח בדרך, מביא ואינו 

חד. ואמאי קורא, שנאמר ״ולקחת והבאת״ עד שתהא לקיחה והבאה בא
לא נאמר, ירקבו, שהרי נראו לקריאה ונדחו, וכמו בהפריש בכורים קודם 
החג ועבר עליהם החג שאנו אומרים ירקבו. ותירצו, דאיירי כשהיה 
בדעתו מתחלה כשבצרן לשגרן ביד אחר, והוה כאילו לא נראו לקריאה 

(פ״א ה״ד), דאמר ר׳ יוחנן, וריש בירושלמי דבכורים מעולם, וכדמוכח 
לקיש בשם ר׳ אושעיא אמר כשלקטן לשלחן ביד אחר, אבל אם לקטן 

הרמב״ן והרשב״א בבבא להביאן הוא לא ישלחנו ביד אחר. וכן כתבו 
(שם) תירץ, דבשגרן על ידי שליח, לא אמרינן  והריטב״אשם.  בתרא

ירקבו, לפי שבשגרן שלא נדחו לחלוטין מקריאה, דהא אפשר להחזירם 
(פ״ד מבכורים  אור שמחבית יביאם בעצמו. ועיין לבית בעל הבית, ובעל ה

 הי״ג).
רש״י ד״ה משיראו  פירשגמ׳, ושאין ראוין לקריאה משראו פני הבית. ) יא

 החזון איש משיכנסו לעזרה, והנחה לא מעכבת כלל. וביאר פני הבית,
(חושן משפט ליקוטים סימן כג), דאף שהנחה אינה מעכבת להאי תנא, 

 ריאה בעינן. מכל מקום ראוי להנחה ולק
ומשי״ח תירץ דלא קשה  תוס׳ ד״ה הנחה אהנחה לא קשיא, בתוה״ד,) יב

דצריך לומר, דרבי שמעון סבר לאוקמי קרא ד״לא הערוך לנר,  כו׳. כתב
תוכל״ אקריאה ולא אהנחה, דלדידיה גבי קריאה והנחה, לא שנה הכתוב 
לעכב, אבל הסוברים שהנחה מעכבת, כיון ששנה הכתוב בהנחה, 

 לקרא ד״לא תוכל״ אהנחה. מוקמינן
תירץ קושיתם, דבקריאה שנה עליו הכתוב  הריטב״א שם. בא״ד,) יג

לעכב, דכתיב ״וענית ואמרת״, וההוא ״וענית״ לשון קריאה בלשון הקודש 
בכל מקום, וכיון שכן, כי אמר קרא ״וענית״ ואחר כן ״ואמרת״ הוה ליה 

ולה חדא שנה עליו הכתוב לעכב. ואידך סבר, ״כי וענית ואמרת״ כ
 ערוך לנר. חשיבא. ועיין

וקשה דבפרק חרש פירש רש״י תוס׳ ד״ה ומאן תנא דפליג, בתוה״ד, ) יד
תירץ שיטת רש״י, דהספרי אליבא דרבי יהודה, ואית ליה  הריטב״אכו׳. 

שתי תנופות, ויליף אחת מגזירה שוה כרבי אליעזר בן יעקב, ואחת מן 
קב פליג אדרבי יהודה, ״והנחתו״. והא דקאמר בגמ׳ דרבי אליעזר בן יע

היינו דממה שאמר לימד על הבכורים שטעונין תנופה, משמע לגמ׳ שאין 
לרבי אליעזר בן יעקב לימוד אחר לתנופה אלא האי גזרה שוה, וסובר, 
דתרי קראי ״והניחו״ ״והנחתו״ להנחה באו, ורבי יהודה דיליף תנופה 

תוס׳ כעין זה כתבו מ״והנחתו״, סבר נמי להגזירה שוה ושתי תנופות היו. ו
 ד״ה הביכורים. (מז:) סוכה

דלפי זה  המהר״ם,כתב  לכן פירש הר״ר אברהם בר יצחק כו׳. בא״ד,) טו
שלש מחלוקות בדבר, דרבנן לית להו תנופה כלל ותרי קראי בהנחה. ורבי 
יהודה סבר, חד קרא בהנחה וחד בתנופה, והנחה אינה מעכבת. ורבי 
אליעזר בן יעקב סבר, דתרווייהו בתנופה לשתי תנופות ולית ליה הנחה 

 כלל.
 

 דף יט ע"א
רש״י ד״ה  פירש הבית., ביכורים מאימתי חייבים עליו משיראו פני ׳גמ )א

 ד״ה ביכורים (יח:)ובתוס׳ לעיל , דקאי אאיסור מיתה לזרים. מאימתי
כתבו, דאיירי לענין איסור מיתה לזרים ואיסור מלקות לכהן חוץ לחומה. 

, דרש״י נמי סבר כתוס׳ דאף לענין איסור אכילה לכהן הפני יהושע וכתב
מילתא דפסיקא חוץ לחומה אינו חייב אלא משראה פני הבית, אלא ד

כתב, דרש״י פירש  ובערוך לנרנקט, ד״חייבין עליהן״ משמע איסור זרות. 
באיסור זרות, כיון דסבר דפני הבית היינו פני החומה, וכדעת  דאיירי

בראית פני (עיין באות הבאה), ולכך איסור זרות הוא דתלוי  הרמב״ם
סור דלא מקרי ״תרומת ידך״ אלא משראה פני החומה. אבל אי החומה

 וכמעשר שני, דאמרינן בהיתר אכילהאכילת ביכורים חוץ לחומה, תליא 
(בעמוד ב׳) דאין אסור אלא משראה פני החומה והותר באכילה, לקמן 

 ולגבי ביכורים היתר האכילה תלוי בקריאה או בהנחה.
ולכאורה, ״בית״ היינו, פני בית המקדש. אמנם  , משראו פני הבית.׳גמ )ב

ל״ת קמט עיין שם.) בספר המצוות ה״א וה״ג, ו (פ״ג מבכוריםהרמב״ם 
. פני החומהכתב, דאיסור אכילת ביכורים לזר, ולכהן חוץ לחומה משראו 

דהרמב״ם משווה ביכורים למעשר שני, דאמרינן הכסף משנה, וביאר 
 .במהר״י קורוקוס(עמוד ב׳) דחיובו משראה פני החומה. ועיין עוד  לקמן

ון דתרווייהו ילפינן מחד קרא ד״לא תוכל הוסיף לבאר, דכי ובדרך אמונה
לאכול בשעריך״, אין לחלק. ואף דמעשר שני מותר באכילה משנכנס 

ולא  במקום האכילהלחומה וביכורים לא, מכל מקום עבירת הלאו תלוי 
(זרעים ליקוטים סימן ט סק״ב) כתב, דאפשר,  ובחזון איש. בהיתר האכילה

ראויים לאכילה משראו פני  דר׳ יצחק גופיה סבירא ליה, דביכורים
החומה, ולכך נמי אסורים מאותה שעה, והרמב״ם אף שפסק דהיתר 
האכילה תלוי בהנחה, מכל מקום איסור האכילה חוץ לחומה, ואיסור 

 האכילה לזר תלוי בחומה.
, ביכורים מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ שבחוץ הרי הן כחולין לכל ׳גמ )ג

דלמאן  הריטב״א, כתבבריהם. דבריהם שבפנים הרי הם כהקדש לכל ד
דאמר אגד כלי לאו שמיה אגד אתי שפיר, דאפילו בכלי אחד אין צירוף. 
ולמאן דאמר אגד כלי שמיה אגד, צריך לומר דמיירי בב׳ כלים ומשום 
שהפרישום ביחד קרי ליה מקצתן, אבל כשהכניס בכלי אחד הרי הוא 

ההלכה אות צה), (פ״ב ממעשר שני ה״ז בציון  הדרך אמונהמצרפן. וכתב 
(זרעים  בחזון אישלקולא, כדאמרינן גבי שבת. וכן כתב  דמסתבר דמצרפן

(חו״מ ליקוטים סימן כב, למסכת  והחזון אישליקוטים סימן ט סק״א). 
מכות) הקשה דלדברי הריטב״א, מה חידש לנו התנא הא ליכא בה רבותא 

(פ״ב  ונהובדרך אמאלא דראיית פני החומה אוסרת, ונשאר בצריך עיון. 
ממעשר שני ה״ז) ביאר באופן אחד, דהכא מיירי בב׳ פירות, וכדמצינו 
דלענין שבת לכולי עלמא בפרי ארוך חייב דוקא בגוונא שכל הפרי יצא. 
עוד כתב דיש לחלק, דשאני שבת דאגד כלי מצרף, משום דבעי מלאכת 
מחשבת, וכיון דלא הוציא את כל הכלי אכתי לא נגמרה המלאכה, דכל 

רות שבו חשיבי דבר אחד. אבל ביכורים ומעשר שני, כיון שפרי אחד הפי
יכול להיות חציו מעשר שני וחציו חולין, והתורה תליא העונש בהיתר 
אכילה, הלכך החלק הנכנס שראוי לאוכלו בירושלים, חשיב כנכנס, וכן 

 (מצוה תמג, ב)]. מנחת חינוךלענין צירוף כלי. [ועיין ב
כיון דאיכא ביכורי הגר דבעי למימר אשר , אלא אמר רב אשי ׳גמ )ד

דאיכא גווני טובא  הריטב״א, כתבנשבע ד׳ לאבותינו ולא מצי אמר וכו׳. 
 דמביא ואינו קורא, אלא דנקט גר, דאינו קורא לעולם. 

 (פא.)והתוס׳ בבבא בתרא  (פ״א מ״ד). בביכוריםוהכי תנן נמי , שם. ׳גמ )ה
(פ״א ה״ד), דלרב יהודה בירושלמי ביכורים  דאיתא כתבו, ד״ה למעוטי

מביא וקורא, ואפשר דהא דגר אינו קורא אינו משום דלא מצי למימר 
״לאבותינו״, דהא אברהם אב המון גוים, אלא משום שאינו יכול לקרוא 
״לתת לנו״. ובירושלמי איירי בבני קיני חותן משה שנטלו חלק בארץ, 

דגר אינו  ר״ת ודעת אינו מבני קיני.וסוגיין דהכא (דמכות) איירי בגר ש
(הכא) כתב, דהלכה  בחדושי הריטב״א קורא אלא אם אמו מישראל. אבל

כר׳ יהודה דגר מביא וקורא, וסוגיין דהכא כר׳ יוסי אליבא דר׳ ישמעאל 
דגר מביא וקורא, דאברהם אב הרמב״ן,  דגר מביא ואינו קורא, וכן דעת

 (במצוה תרו).והחינוך  יכורים ה״ג)(בפ״ד מב הרמב״ם המון גוים. וכן דעת
של בית קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא [רש״י ד״ה אי קסבר וכו׳,  )ו

וכו׳. מבואר, דאי קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, אף בלא חומה 
קרינן ביה לפני ה׳. ועוד, דקדושת ירושלים תליא בקדושת בית המקדש. 

י אין לירושלים חומה דאד״ה דקדושה  (טו:)התוס׳ בשבועות  כתבו והנה
(קיב:) לענין זמן היתר במות. ולכאורה  בזבחים נאכל בכל הרואה כדאיתא

יש לדון על הצד דקדשה לעתיד לבא, אם גם בגוונא דידן יאכלו בכל 
הרואה דהא אין לירושלים חומה. (א.ק.) ולכאורה יש לחלק דהתם דברו 

הגדרה קדושת  התוס׳ בגוונא דקידשו המקדש ולא את החומה, ועדיין לא



 

 

המקדש בחומת ירושלים, מה שאין כן הכא, כיון שהיתה חומה הוגדרה 
 הקדושה בה, ואין דין כל הרואה].

ד״ה אפילו, התוס׳ ן כתבו יקרב ויאכל. וכ ,ד״ה אפילו בכור נמירש״י  )ז
 לרש״י ד״ה ה״גד ,הערוך לנרוהעיר דמיירי שבנה מזבח ומקריב בכור. 

דמקשן, בבכור  יהלסלקא דעת נמיאיירי  ,אקדשה לעתיד לבו לא, דאי וכו׳
היה יכול לפרש דפריך נמי הכא  ,שנזרק דמו קודם החורבן, לכאורה

, ולא היה צריך לפרש דפריך שיקריב בזמן האי גוונאב ״בכור נמי לואפי״
שפיר הוצרכו לפרש כן, , בתוס׳ ד״ה ואיתוס׳ לשיטתם הבשלמא ד .הזה

. דאיירי בבכור שכבר נזרק דמו לקא דעתאפירושם המקשן אכתי לא סלד
 ,לפרש בפשטות בחרכיון דסבר דמקריבין בזמן הזה לכתחלה  אמנם

 דאיירי בבנה מזבח ומקריב בזמן הזה.
וי״ל דודאי קדושת בית לא קדשה אבל קדושת ד״ה ואי, בתוה״ד,  ׳תוס )ח

(פ״ו מבית  הרמב״ם וכו׳. אמנם הארץ קדשה לעתיד לבא לענין מעשרות
תב, דקדושת הארץ שקדש יהושע לא קדשה לעתיד הבחירה הט״ז) כ

לבוא, משום דתליא בכיבוש, אבל קדושה שניה דעזרא, דתליא בחזקה, 
עוד כתב  קדשה לעתיד לבא. וקדושת ירושלים, קדשה לעתיד לבוא.

(בפ״א מתרומות הכ״ו) דמעשר אינו נוהג בזמן הזה אלא מדרבנן,  הרמב״ם
(בפ״א מתרומות ה״ה),  רדב״זה כיון שאין רוב יושביה עליה. וביאר

 הכסף משנה דקדושת עזרא לענין מעשרות, אינה אלא מדרבנן. וכן כתב
 בהראב״ד(שם). ועיין  בביאור הגר״א (בפ״א מתרומות הכ״ו), וכן כתב

 (בפ״א מתרומות הכ״ו ובפ״ו מפסולי המוקדשין הט״ו). ועיין באות הבאה.
א״כ במות  אבל קשה דאי לא קדשה קדושת הבית לעולםבא״ד,  )ט

בתוס׳ דרש״י סבר כדעת רבינו חיים הערוך לנר, כתב  וכו׳.מותרות 
, דאיסור במות אף למאן דאמר לא קדשה ד״ה ומאי טעמא(י.)  במגילה

 לעתיד לבוא, משום דקדושת ירושלים אין אחריה היתר.
וקשה דהא מוכח פרק קדשי קדשים (זבחים ס.) דמזבח שנפגם בא״ד,  )י

(פ״ו מבית הבחירה הט״ז), הרמב״ם וכו׳. וכן דעת ם אין אוכלין קדשים קלי
דכתב דקדושת המקדש וירושלים קדשה לעתיד לבוא, וכתב נמי (בפ״ג 
מפסולי המוקדשין הכ״ה), דמזבח שנפגם אין אוכלים בגינו קדשים קלים. 

(פ״ב  שהרמב״םודלא כרש״י. ובתוס׳ כתבו דהוא הדין למעשר שני, ואף 
המשנה נאכל כיון דאין מקדש. כבר ביאר  ממעשר שני ה״א) כתב דאינו

 דכוונתו משום דאין מזבח. (פ״ו מבית הבחירה הי״ד) למלך
דודאי קדושת בית לא קדשה אבל קדושת הארץ קדשה לעתיד בא״ד,  )יא

ארש״י מבואר דתליא הא בהא. ולכן הקשו  ברמב״ן ובריטב״א . אבללבא
דהא ר׳ יוסי  דכתב, דלמסקנא לא קדשה לעתיד לבא,ד״ה ה״ג ואי קסבר, 

(דמימרא דהכא דידיה) סבירא ליה דקדשה לעתיד לבא. ועיין באות 
 הבאה.

פשיטא דדכיון יישב קושיות התוס׳ על רש״י,  ערוך לנרהשם. בא״ד,  )יב
לתנא דקדושת הארץ לא בטלה מדמחייב במעשר, ולענין קדושת  הלי

י ד״ה מא :)(ס זבחיםהכא, והתוס׳ ולפי מה שכתבו הבית מסקינן דבטלה, 
אי  ,ברייתאה לחלק בין קדושת המקדש לקדושת הארץ. והסתפקה קסבר

קדושת ירושלים דמי לקדושת הארץ, וקרינן בה לפני ד׳ ולא בטלה, או 
ומבעיא  ד״ה ה״ג ואירש״י  דמי לקדושת הבית ובטלה. וזהו מה שדייק
וכן מה שהקשו, אמאי בעינן  ליה במעשר וכו׳ לפני ד׳ קרינא ביה או לא.

בכור אינו נאכל בזמן הזה, הא אי אוכל בתוך החומה לא היקש שה
דמסופק אי מיחשיב כאוכל קדשים בחוץ, נמי מיושב. דבעינן להיקש כיון 

. וכן מתורץ נמי לא קרינן בירושלים לפני ד׳ אף שקדושת הבית בטלה
קושיית הרמב״ן שהובאה באות הקודמת, דהא דאמר רבי יוסי, היינו 

ומה אבל קדושת ירושלים בטלה אף לרבי יוסי. דווקא גבי קדושת הארץ, 
דאי יבנה מזבח, הא ליישב, שאין לאכול בלא מזבח, כתב שהקשו עוד 

התוס׳ ד״ה יכול לאכול את הבכור אם קדשה לעתיד לבוא, וכדכתבו 
בקושייתם, ואי נימא דקדשה לעתיד לבוא, איירי דבנה מזבח. ולכך אפילו 

אי גוונא אפילו אם יהיה מזבח, בעי רבינא לאוקמי בשלא קדשה, דבכה
 אכתי אין הבכור ראוי לאכילה עד שיבנה בית המקדש.

  
 דף יט ע"ב

. כתב גמ׳, רישא במעשר שני טמא וגברא טמא וקאכיל ליה בירושלים )יג

, דהא אם אוכלו חוץ לירושלים בטומאה, אף בירושליםדהיינו,  הריטב״א,
(בפ״ג ממעשר שני ה״א) כתב, דאיסור אכילה  הרמב״םנמי מיחייב. אמנם 

(מכות פ״ג מ״ג) בפירוש המשניות להרמב״ם בטומאה דוקא בירושלים. ו
ביאר, דילפינן לה מדכתיב בבכור בעל מום ״בשעריך תאכלנו הטמא 
והטהור״, והכא כתיב ״לא תוכל לאכול בשעריך״ ודרשינן לא תוכל 

ם ימעשר בטומאה בירושלכלומר שלא תאכל בשעריך. כלאכול בירושלים 
 בדרך אמונה ועיין מה שביארכדרך שאתה אוכל בכור בטומאה בשעריך. 

(דמאי סימן ג׳  והחזון איש(פ״ג ממעשר שני ה״א ועיין נמי באות טז). 
סק״ב) כתב, דאי לא נימא כהרמב״ם דדווקא בירושלים מיחייב, הא 

האי גוונא דאמרינן הכא ״דקא אכיל ליה בירושלים״, היינו משום, דבכ
ליכא אלא איסור טומאה, מה שאין כן מחוץ לירושלים, דעביד נמי 

 איסורא דאכילה חוץ לחומה.
 ובליקוטי הלכות או או קאמר דבחדא מינייהו לקי.תוס׳ ד״ה רישא,  )יד

הוכיח מינה, דאף בגברא טמא אפשר לפדות. דאי לאו הכי, היאך אמרינן 
היאכל על ידי אחר, או דבר פדייה הוא, הא בגברא טמא המעשר ראוי ל

כתב, דפשיטא דכשהגברא טמא  בערוך לנרעל ידי הבעלים כשיטהר. אבל 
אין לפדותו בתוך ירושלים, והא דאמרינן בגמ׳ דבר פדייה הוא, איירי רק 

 במעשר שני טמא.
ד״ה  הריב״ןעיין בפירוש  , והיכן מוזהר על אכילתו איני יודע וכו׳.׳גמ )טו

, ד״לא ביערתי״ ד״ה לא ביערתי(עג:)  תרש״י ביבמו, וכן פירש כך הוא
היינו שמתוודה שאף בזמן טומאתו שלא היה ראוי לאכילה, לא ביערו 
באש ולא הדליק בו את הנר, אבל לאו מפורש ליכא, ועלה מייתינן קראי 

(הכא) פירש, דקשיא, מנא  הריטב״אלאיסור טומאת עצמו וטומאת הגוף. ו
א חזינן איסור לאו, דאפשר לן, דמקרא ד״לא ביערתי ממנו בטמא״ ל

דמתוודה ואומר שעשה לפנים משורת הדין, או דאיסור עשה איכא 
(בפ״ג ממעשר שני ה״א) כתב, דאיסור ברמב״ם למילף ולא לאו. אבל 

(פ״ו  הר״י קורקוסטומאה ילפינן מ״לא ביערתי ממנו בטמא״. וכתב 
(סוף שרש ח׳),  בספר המצוותממעשר שני ה״ה), דהרמב״ם לשיטתו 

שכתב דלוקים על לאו דלא ביערתי ממנו בטמא, משום, דבכל מקום 
שכתוב בתורה שננקה נפשותינו כשנמנע ממנו הפועל הפלוני, מוכח 
דהמעשה ההוא הוי לאו. והא דכתב הרמב״ם דילפינן מ״לא תוכל לאכול 

בשעריך, אין זה אלא גילוי על כבשעריך״ לא תוכל לאכול בירושלים 
ממנו בטמא. או דהרמב״ם לא מנה ב׳ לאוין על האיסור של לא ביערתי 

 אותו איסור, וכדרכו בכל דוכתי. 
(שרש ח׳)  והרמב״ן בהשגות לספר המצוות עיין באות הקודמת,שם,  )טז

הקשה על הרמב״ם מסוגיין, דאחר דמייתינן קרא ד״לא ביערתי ממנו 
בטמא״, מקשינן והיכן מוזהר על אכילתו, ומוכח דמלא ביערתי ממנו 

(בספר המצוות שם), דהרמב״ם  המגילת אסתר ליכא למילף לאו. ותירץ
פירש דברי הגמ׳ ״והיכן מוזהר על אכילתו״, דהיינו באיזה מקום, ועלה 

, בחשק שלמהתינן קרא, דרק בירושלים איכא איסורא. וכן כתב מיי
והוסיף, דהא דאמרינן בגמרא טומאת הגוף בהדיא כתיבא, הרמב״ם לא 

כי אם רחץ  מן הקדשיםולא יאכל ״דמדכתיב תירץ,  והרש״שגריס ליה. 
אחר  שרי לאכולדוקא  דהא התם ,מוכח דמיירי בירושלים בשרו במים״

 (התורה והמצוה דברים יב, יז). מלבי״םב. ועיין היטב הרחיצה
, מנין למעשר שני שנטמא שפודין אותו אפילו בירושלים ת״ל כי ׳גמ )יז

(פ״ב ממעשר שני  הרמב״ם כתב לא תוכל שאתו ואין שאת אלא אכילה.
ה״ד), דבזמן הזה אין פודין מעשר שני בירושלים, אף דאסור לאכלו שם 

ובתורת . מהתוספתאדבריו (כדלעיל עמוד א׳) וכתב הכסף משנה שמקור 
(מעשר שני פ״ג מ״ט) חקר, אי האי ילפותא דמעשר שני שנטמא  זרעים

פודין אותו, הוא בכל מעשר שני שאינו ראוי לאכילה, או רק כשאסור 
 (תמב ה) במנחת חינוךמשום טומאה, ועיין שם. וכן 

, הריב״ן ד״ה ממילואך עיין פירוש המקום ממילואך.כי ירחק ממך  ׳,גמ )יח
היה הוא  ,ה״ח) פסקממעשר שני (פ״ב  הרמב״ם . אבלוס׳ ד״ה והאוהת

 , ואפילו היה מונח בקנה.יפדה רי זהומשאו בחוץ הירושלים בפנים 
שלא  ,דמסיק כי ירחק ממך המקום ממילואך יןסוגימהכסף משנה  והקשה

 אלארחוק  המקוםדהרמב״ם היה מפרש דאפילו אין  ביאר,ו .יפדה
לרמב״ם ד הערוך לנר פירש,ממשאך יפדה. בגמרא המקום ממילואך. ו



 

 

 ועוד, דמה פירשלא היה נראה לו. ומה שפירשו הוקשה קושית התוס׳ 
היה קשה לו, על כתיפו ממש,  שהואבחוץ״ משאו ״דבדינא הריב״ן 
פירש  ןולכ .והוא בפנים והשק בחוץ ,יש למצוא שהשק על כתפו דבדוחק

, דהיינו שהביא מעשר שני עד ירושלים על מנת כפשוטו ״משאו בחוץ״
ופשט מכי ירחק ממך  .מבחוץ ונכנסו הניח ,סמוך לחומהכשהגיע לאכול, ו

, דהיינו משאו לבד, וכיון דמשאו מבחוץ שפיר קרינן ביה כי ״ממלואך״
 ,בקנה מבחוץ אם אחז משאו ב פפאמבעיא ליה לר אהאו .ירחק ונפדה

(ועיין  .או לא, ולא נפשט ,שאו בחוץ ונפדהכמ לה והוא בפנים, אם דיינינן
מדוייקים גם דבקי  ולפי זהבדבריו שביאר מדוע פסק הרמב״ם לקולא) 

הוא אוחז בקנה וכו׳  אפילוהיה הוא בפנים ומשאו בחוץ, הרמב״ם שכתב, 
דמשמע דגוונא דקנה רבותא,  מותר לפדותו שם בצד החומה, רי זהה

ובחזון (אות נ)  בליקוטי הלכות יןמגוונא דהוא בפנים ומשאו בחוץ. ועי
 (חו״מ ליקוטים סימן כג יט. ד״ה וכ״ז). איש

גמ׳, א״ר אסי א״ר יוחנן מעשר שני מאימתי חייבין עליו משראה פני  )יט
ד״ה (צ.) בבא מציעא  רש״יבדברי  הערוך לנרעיין במה שהרחיב  החומה.

 שנראה לכאורה דלוקה אף קודם שראה פני החומה. הא בעי חומה,
ולכאורה יש לחקור אי מה שמחיל האיסור דמשראה פני  [גמ׳, שם. )כ

החומה היינו משום היתר האכילה, או משום עצם הכניסה למקום שגם 
מתיר באכילה. ועיין מה שנתבאר באות א לענין ביכורים לדעת הרמב״ם 

ולכאורה יש להכי מדברי התוס׳ לקמן  שהשווה דין ביכורים למעשר שני.
דכתבו דבנקיט לה בקניא חשיב שנכנס לגבי לאסור וחוץ  ,ד״ה רבינא (כ.)

 לחומה, ומאידך לוקים על אכילתו].
 אבל עשה איכא דכתיב וצרת הכסף בידך בתוה״ד,, תוס׳ ד״ה אמר )כא
דלא ניחא להו להתוס׳ להביא גם עשה דהטעם  ,ערוך לנרהכתב  .וכו׳

 ׳דהגמפשוט יותר כיון , אף דהריטב״א״ דהביא לפני ד׳ אלקיך תאכלנו״ד
אחר  ״כי אם לפני ד׳ אלקיך תאכלנו״כתיב דדכיון  משום,הכא.  ליהמייתי 

אחר שראה פני ל אלא ו, יש לפרש דגם העשה עצמו אינ״לא תוכל״
מוכח שפיר, דהרי  ״וצרת״, אבל מקרא ד״לא תוכל״החומה, כמו הלאו ד

המעשר עדיין לא בגוונא דדאיירי  דהיינו, ״כי ירחק ממך המקום״כתיב 
 ובכסף משנה(בפ״ב ממעשר שני ה״ו) ברמב״ם . ועיין לירושליםעלה 
 (שם).
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, כגון דעיילינהו בטיבלייהו וקסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו ׳גמ )א
דהא דאמרינן מתנות שלא הורמו כמי שהורמו  הריטב״א,כתב  דמיין.

ייב דמיין, היינו דוקא לחומרא ולא לקולא, דאי לאו הכי אין לך אדם מתח
 לעולם משום טבל..

 ביאר, אמר רבה מחיצה לאכול דאורייתא מחיצה לקלוט דרבנן. ׳גמ )ב
דין מן  נוכשקלטוהו מחיצות ירושלים אי ,לאוסרו בפדיוןד הריטב״א,

 לא גזרו אלאדגזרו איסור פדיון אטו איסור אכילה, ו ,אלא מדרבנן ,התורה
יה לא גזור ביה אבל כי לא על אלא בטיבל ,בדעל מעשר לירושלים בעיניה

 הריטב״א המיוחסים בבא מציעאית הלל. ועיין בחידושי רבנן אליבא דב
 (נ:).

עיין , רבינא אמר כגון דנקיט ליה בקניא ותפשוט בעיא דרב פפא. ׳גמ )ג
פירש בשם  ובריטב״א. ד״ה רבינא ובתוס׳, ד״ה רבינא בריב״ןמה שפירשו 

, דרבינא קאי אבית הלל דאמרי יפדה, דלא איירי כשנכנס לירושלים, ר״ח
ואפילו לאחר שהופרש והיה הוא בפנים ומעשר אלא דנקיט ליה בקניא, 

בחוץ, ותפשוט בעיא דרב פפא דלעיל לקולא, דהוא בפנים ומעשר בקניא 
(יט:)  בערוך לנר לעיל. ועיין כאילו לא נכנס כלל ויש לו פדיוןוהווי  ,לחוץ

(פ״ב ממעשר שני ה״ח), דכתב דבנקיט ליה  הרמב״םביאר כן בדברי ד
לפסוק לחומרא כדרכו  תמה הערוך לנר, דהוי ליהובקניא מהני פדיון. 

ב רבינא אפשיטא אבעיית רדלמסקנת  עוד,בכל ספק בדין דאורייתא. ו
פשיט רבינא אבעית ר׳ הר״ח, ד רושכפי. אמנם אם פירש לחומרא פפא

דלישנא  ,הריטב״אומאי דהקשה ק הרמב״ם כן. פס שפירפפא לקולא 
דודאי אי לא הוי . תירץ, דעברו בירושלים לא משמע דהוא פרי בקניא

 אלא דכיוןקמיירי רק מעבר בקניא לא הוי נקיט לשון עברו בירושלים, 
 ,לדידיה לשון עברו דוקא הואדרבי שמעון ברבי יהודה קאי אתנא קמא, ד

נכנסו לירושלים ויצאו מצי לפדותן,  דהא אי לא נגמרה מלאכתן אף אי
(שם) ביאר, דהרמב״ם הכסף משנה . ונקט הך לישנא גם בהא דרבי יוסי

דמה דשמעינן הא בגבולין לוקה ג׳, היינו כגון דכי אפקיה נקט ליה  ,מפרש
דדינו כאילו אפקיה לגמרי. והוא הדין לרב פפא  א משמע לןוק ,בקניא

אם אכלו בחוץ, ד ,ממה נפשךותמה הערוך לנר דהוי כאילו לא נכנס כלל. 
ואין ועבר על ״לא תוכל לאכול בשעריך״,  ,אפקיה לגמרי ממש על כרחך

בפנים מהיכי תיתי כשהוא זה נוגע כלל להא דרב פפא, ואם אכלו 
 אכלו תוך החומה,כיון דהקנה מקצתו בחוץ לנטלו הא אף אי שיתחייב, 
 לא מחייב.

הריב״ן ד״ה חייב כתב  כאן ואחת מכאן.מתני׳, על הראש שתים אחת מ )ד
דבחיבור בין מקום השיער למקום הפנים והזקן חשיב פאת  על הראש,

כתב, דעד מקום הזקן חשיב פאת הראש.  ובד״ה שתים מכאןהראש. 
כתב, דהקפת הראש היינו שמשוה את  בד״ה המשוה (בעמוד ב׳) ולקמן

שיער. דהיינו, דבין סוף המצח לאחורי האוזן שבהם אין שיער וביניהם יש 
 והרמב״םסוף המצח לאחורי האוזן ועד מקום הזקן חשיב פאת הראש. 

(פי״ב מעבודה זרה ה״ו), כתב, דלאיסור הקפת הראש סגי כשמשאיר מ׳ 
 ובהגהות מיימוניותשערות, ובפחות ממ׳ שערות חשיב מקיף את ראשו. 

(פ״ד  תמתוספתא דמכו(ל״ת נז), דפליג עליה, והקשה הסמ״ג  הביא דברי
 ה״ד) דיש תולש ב׳ שערות וחייב משום מקיף.

ריב״ן ופירש  מתני׳, על הזקן שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטה. )ה
, דלמטה מן האוזן במקום שיוצא לחי התחתון, ד״ה שתים מכאן

(בפי״ב מעבודה זרה ה״ז) כתב,  וברמב״םוהשיבולות בסוף הלחי והסנטר. 
לחי העליון, ולחי התחתון משמאל, לחי העליון ולחי התחתון מימין, ו

(סימן ב)  וברא״שכתב, דאינו כפירוש הריב״ן.  ובלחם משנהושבלת הזקן. 
, דמקום החיבור הלחי לצדעים משני הצדדים, ושני גבולי ר״ח הביא דעת

השפה אחת מימין ואחת משמאל, ושבלת הזקן מתחת, הרי חמש. ועוד 
דחיבור  ד״ה ועל הזקן, ף ג.)(ד רש״י בשבועותהביא יש מפרשים, וכן דעת 

הלחי לצדעיים רחב, ויש בו ב׳ פאות, ומימין ומשמאל, הרי כאן ד׳, ועוד 
דתנן , (פרק י׳)ממתני׳ דנגעים אחת בשבולת הזקן. ועוד הביא הרא״ש, 

(יו״ד  בבית יוסףאיזהו הזקן הפרק של הלחי עד פיקה של גרגרת. ועיין 
 סימן קפא) מה שביאר דברי הרא״ש.

ד״ה  (יג:)התוס׳ ביבמות כתבו , והשורט שריטה אחת על המת. ׳מתני )ו
(סח.), דכשמת ר״א היה רבי עקיבא מכה בסנהדרין דמהא דאיתא  דאמר,

בבשרו והיה דמו שותת לארץ, מוכח דדווקא דרך שריטה אסר רחמנא, 
(פ״ג והרא״ש במועד קטן (כא.).  הריטב״א לקמןאבל בהכאה לא. וכן כתב 

 לקמן, והקשה עליו, דכיון דאמרינן הרמב״ןנמי מדברי סימן צג) הביא כן 
ובערוך לנר  (כא.), דבין ביד בין בכלי אסור, היאך יהיה מותר דרך הכאה.

(כא. ד״ה וגדידה) כתב, דאפשר דאם לא הוציא דם אין זה דשריטה.  לקמן
 ועיין לקמן אות כ.

משום צער מתו. ולכאורה  בעצמועושה חבורה  ן ד״ה שרט,״ריב  )ז
ע, דכששורט בגוף או בבשר של אדם אחר אינו עובר. ואולי יש לומר משמ

(בפי״ב מעבודה זרה הט״ז) כתב,  דהרמב״םדלא דייק בדבריו דהא מצינו 
דהשורט בבשר חבירו, אם שניהם מזידין, שניהם לוקין. וכן איתא להדיא 

(בעמוד ב׳) איתא אחד המקיף ואחד לקמן (פ״ג ה״ח). [אמנם  בתוספתא
קה, ולא אמרינן הכי על כל אותם השנויים במשנתינו. ואולי הניקף לו

אפשר לדקדק דלגמ׳ דוקא גבי מקיף נאמר דין זה ולא בשרט. ועיין בעמוד 
 ב׳ אות ח׳]. 
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ולא גרסינן בבת אחת אלא דאתרו ן ד״ה ה״ג אלא בחדא התראה, ״ריב )ח
ובטעם הדבר  ביה חדא התראה ואתא איהו וקרח בזה אחר זה מי מיחייב.

ד״ה (ד: מדפי הרי״ף)  רש״י על הרי״ף(כא.) בשם הריטב״א לקמן כתב 
, דכיון דעשה אחר כדי דיבור יכול לומר אישתלאי, כדחזינן אלא אחת

אבל דעת התוס׳, דכיון  בתוס׳ ד״ה לא צריכא.(לג.). וכן מבואר  בכתובות
ין דתוך כדי דיבור עביד איסור, כל מה שממשיך חשיב בהתראה. ועי

 באות הבאה.
והתנן כו׳ אינו חייב אלא אחת הואיל ולא אתרו בו אלא חדא  בא״ד, )ט



 

 

(הובא באות הקודמת), דשאני התם, דכיון הריטב״א וכו׳. וכתב התראה 
 דהוא איסור אחד וגוף אחד, בלא התראות מחלקות הוי מעשה אחד.

פירוש סם שמשיר את השיער והסך ממנו אינו צומח  ריב״ן ד״ה נשא, )י
(מצוה תסח אות ד) דקדק מסוגיין, דבעינן דלא  המנחת חינוךבגופו.  שיער

(פ״י משנה י)  ממתניתין דנגעיםבגופו השיער. וכן הביא  עוד לעולםיצמח 
 דנשא היינו סם שלא יגדל יותר. [ויש לדון בכוונת הריב״ן].

פרשב״ם דאתא דוקא כר׳ יהודה דאמר מלאכה ד״ה במלקט,  ׳תוס )יא
 (הובאדהרי״ף , בערוך לנר הקשה ייב עליה.שאינה צריכה לגופה ח

פסק דמלאכה שאין צריך לגופה פטור עליה, ), :(צד שבתברשב״א 
ומאידך, פסק לדינא (שם) דמלקט לבנות מתוך שחורות חייב. וכן תמה על 

שפסק (שם) שמלאכה הרמב״ם (בפ״א משבת ה״ז) דהשיג על  הראב״ד
ב הרמב״ם (בפ״ט משבת שאין צריך לגופה חייב עליה. ומאידך אהא דכת

ה״ט) דמלקט לבנות מתוך שחורות חייב, לא השיג. וכתב הערוך לנר, 
דאפשר דסבירא ליה, דחשיב צריכה לגופה כיון שצריך את הגזיזה גופה, 

לשאר מלאכה שאין צריכה לגופה דמכבה מפני השמן ולא דמיא 
במגן (הובא  הריב״ש. ובשם למלאכת כבוי כלל ךאין צריד ,והפתילה

סוף סימן שג וכמו שביאר המחצית השקל) כתב, דבגוזז חייב אף ברהם א
בשאין צריכה לגופה כשם שבמשכן גזזו באופן זה. ואפשר, דהראב״ד 

 והרי״ף נמי הכא סבירא להו.
וכתב גמ׳, ודבר זה אף בחול אסור משום שנאמר לא ילבש וכו׳.  )יב

, דאסור משמע לכאורה שאין כאן איסור תורה, ואתיא כרבנן הריטב״א
(נג.), דסברי דדוקא בבגדים איכא איסורא, ופליגי ארבי אליעזר בן  בנזיר

יעקב דסבירא ליה דכל תיקוני אשה בכלל לא ילבש. עוד כתב, דאפשר 
דאסור דהכא הוא מן התורה ולא דק בלישנא, ואתיא כרבי אליעזר בן 

 יעקב.
עיין ו סוף ראשו זה המשוה צדעיו לאחורי אזנו ולפדחתו. גמ׳, ואיזה )יג

 (נז: נח.) בענין הקפת כל הראש, אי שמה הקפה או לא שמה הקפה.נזיר 
(נז:) פליגי רב הונא ור׳  בנזיר , אחד המקיף ואחד הניקף לוקה.׳גמ )יד

אדא בר אהבה, אם מקיף מי שאינו מחויב בהקפת הראש כגון קטן חייב, 
 ד״ה ורב (שם)ובתוס׳ ר׳ אדא בר אהבה פטור. דלרב הונא חייב ול

על ובהגהות הגר״א נסתפקו, אי מקיף אשה ועכו״ם לרב הונא נמי מותר. 
(יו״ד סימן קפא סק״ז), כתב, דאפשר דשרי, משום דאין להם השולחן ערוך 

דוקא בקטן דשייך ביה הא ד ,שפת אמתהפאות הראש כלל. וכן תמה 
, אבל אשה לאו בת הקפה כלל אסוראפשר ד דאינו בר חיובא אלאהקפה 

 פשיטא דמותר.ו
ברמב״ם (פי״ב מעבודה זרה ה״ה), דאף דכתב  הראב״ד כתבגמ׳, שם.  )טו

דמקיף שאינו אסור להקיף לעצמו, כגון אשה,  (בפי״ב מעבודה זרה ה״ב),
(דף י:) דאשה לאו בת חיובא], מכל בבבא מציעא פטורה, [וכדאיתא 

(דף נז:), דמבואר דאסור לה בנזיר מקום, איסורא דרבנן איכא, ועיין 
דלרב הונא אשה מותרת להקיף אף  ד״ה אמר,(שם)  רש״ילהקיף. ודעת 

, ודוקא לר׳ אדא (שם) אסור בד״ה ודידך(שם)  תוס׳לכתחילה. וכן דעת 
 לאשה.

 הרמ״ה,בשם הריטב״א  כתב גמ׳, מאן דאכיל תמרי בארבילא לקי. )טז
דודאי הניקף עובר על איסור כשמניח להקיף, אלא דאינו לוקה, דהוי לאו 

הכסף (בפי״ב מעבודה זרה ה״א). אבל הראב״ד  שאין בו מעשה. וכן כתב
(שם) כתב, דאינו עובר כלל, ואפילו אם אומר למקיף להקיף, דאין משנה 

 שליח לדבר עבירה.
דאיירי כשמזמין את השערות  הריב״ן ד״ה מסייע כתב , במסייע.׳גמ )יז

(צו) הקשה, הא אזהרת ניקף, שלא יניח את ובשו״ת הגרע״א למקיף. 
עצמו מוקף, ואם מסייע למקיף במה שמזמין לו את ראשו, בהאי מעשה 

 החזון אישאין שום איסור, דבשעה שהוא ניקף אינו מסייע כלום. ותירץ 
דמה שמחזיק ראשו במצב משונה  (בליקוטים לחושן משפט סימן כג),

מהרגלו, ומכריחו שלא לנטות אלא אצל התער חשיב מעשה. ומכל מקום 
לא מיקרי מקיף, משום דאינו משתתף בפעולת הגילוח, אלא שהוא מוזהר 

בט״ז מלהיות ניקף, ואם אינו מסייע מקרי לאו שאין בו מעשה. ועיין 
די עכו״ם, דחשיב (או״ח סימן שכח) שאסר להוציא שן ביום טוב על י

מעשה, כיון שמזמין את השן קודם המעשה. וכעין זה כתב (ביו״ד סימן 

קצח סקכ״א) דאסור ליטול צפרנים ביום טוב על ידי עכו״ם. והוכיח 
מסוגיין דחשיב מעשה כהאי גוונא כשמסייע קודם עשיית המעשה. 

, דלא דמי, דהכא אף בלא מעשה איכא לאו, ובעי מעשה הש״ךוהקשה 
יי לאו שיש בו מעשה, מה שאין כן ביום טוב דאין לאו כלל. וכן לאשו

דביצה  בסוגיין בין מסייע דהכא להאהריטב״א  הביא החזון איש, דחילק
 דאמרינן דשרי לכחול עיין ביום טוב על ידי כותי. (כב.)

 גמ׳, ושרט יכול אפילו על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים וכו׳. )יח
ד״ה היה, ויבמות  (סח.)התוס׳ בסנהדרין דברי  עיין לעיל אות ח דהובאו

דכששורט משום שמצטער על תורת האדם שמת לא ד״ה דאמר,  (יג:)
דהרמב״ן בתורת (דף כא.) הביא לקמן  והריטב״אחשיב שריטה על מת. 

מנחת  פליג, וסבר דאף בכהאי גוונא חשיב שריטה על מת. ועיין האדם
לה שרי כהאי גוונא. ורצה (מצוה רסז) שנסתפק, אי אף לכתחי חינוך

להוכיח דשרי מהאי מעשה דרבי עקיבא דשרי לכתחילה. וכתב, דיש 
דבבית לדחות דעל תורה שרי ועל שאר דברים אסור לכתחילה. והביא, 

 (שם) אסר. והב״ח(בסימן קפ) התיר,  יוסף
 

 דף כא ע"א
בריב״ן ד״ה בכלי, מבואר גמ׳, קסבר ר׳ יוסי שריטה וגדידה אחת היא.  )א

הריטב״א. דחייב ב׳, כיון דעובר על איסור שריטה ואיסור גדידה, וכן כתב 
לוקה אלא אחת.  (פי״ב מעבודה זרה הי״ג) משמע, דאינומהרמב״ם אבל 

בספר אמאי אינו לוקה ב׳. וכתב, דאזיל לשיטתו  הלחם משנהוהקשה 
(ל״ת קעט), דאין מלקות בריבוי הלאוין כשהם על ענין אחד.  המצוות

כתב, דלרמב״ם אית לן נפקא מינה דאפשר להתרות משום  נרובערוך ל
 שריטה ומשום ומשום גדידה.

וכתב גמ׳, קסבר ר׳ יוסי שריטה וגדידה אחת היא וכתיב התם למת.  )ב
(דף ד. בדפי הרי״ף), דקיימא לן כר׳ יוסי  הראב״ד בהשגות על הרי״ף

דסתם מתניתין כוותיה. ומשמע, דלרבנן אינו חייב בשריטה אחת על 
 חמישה מתים משום כל נפש ונפש.

פי׳ הקונטרס חייב מיתה בכדרכה ולקי בשלא תוס׳ ד״ה על עבודת,  )ג
כדרכה.  אף בשלא(אות מ) הגיה דחייב מיתה  ובהגהות הב״ח כדרכה וכו׳.

(ס:), דדוקא בהשתחואה ועבודות פנים בסנהדרין [ויש לעיין מהמבואר 
בא איכא רק בכדרכה, כתב, דחיוובריטב״א חייב מיתה אף שלא כדרכה]. 

והדרך היה לעבוד בכלי, ואם היה הדרך לעבוד ביד היה חיוב אף ביד. וכן 
(מצוה תסז, ז) כתב דהא  ובמנחת חינוך אם לא היה דרך בכלי היה פטור.

דחייב היינו משום לאו דלא תתגודדו ואיירי כשאין דרך עבודתה בכך. וכן 
מעבודה זרה הי״ג) בפי״ב הרמב״ם (ביאר דברי  שהכסף משנה,הביא 

שכתב שדרך העכו״ם לשרוט לעבודה זרה שנאמר ויתגודדו במשפטם וגם 
זה אסרה תורה שנאמר לא תתגודדו. והקשה בכסף משנה, דאם דרך 
עבודתה בכך חייב סקילה. וכתב דאיירי שלא היו עובדים בכך אלא 

 מעוררים עצמם לעבודה זרה.
(כ:), גבי הא  לעיל טב״אהריכתב , הא כיצד גילוח שיש בו השחתה. ׳גמ )ד

דאמרינן בסך חמש אצבעתיה נשא, דבדין קרחה, חייב אף בסם, אבל בדין 
(כ.) במתניתין, ומשום  לעילהשחתת הזקן, אין חייב בסם. וכן כתב נמי 

(יו״ד תנינא סימן  בשו״ת נודע ביהודהדלא חשיב דרך גילוח. וכן כתב 
 פא).

משחית ואין  יאבל רהיטנ , בתוה״דד״ה גלוח שיש בו השחתהריב״ן  )ה
לכאורה אם משחית כל כך שחותך , דהערוך לנרקשה הדרך לגלח בו. 

אי רהיטני הוא מה  ,ועוד .השער בצד עיקר, למה אין דרך לגלח בו
שמחליק פני הלוח, איך שייך להשחית בו  ,):קיט(בבבא קמא דאמרינן 

והביא . דאמלקט לא פירש ריב״ן כלל למה אינו גלוח ,סמוך לעיקר. ועוד
דמלקט ורהיטני הם כלים שאוחז בהן , המשניות רושיבפ הרמב״םפירוש 

השערות ותולשן ומורטן מעיקרן, ואין השחתה גדולה מזו, כיון שתולש 
אבל גלוח ליכא ולכן פטור, והיינו דקאמר  ,עיקר השער שלא יצמח עוד

 ״שחתו״או  ״חתכו״במלקט וריהטני, ולא קאמר אם  ״לקטו״יכול אם 
 הביאדלקטו הוא אוחז השער אחד אחד ומורטו. וכן  ,נא דקראכליש

וכן מקרי השחתה.  ,לקטו כיון שמעבירין שורש השער לואפי הר״ןדכתב 
והערוך  (לה:). משמעות המאירי קידושין וכן. הגאוןבשם  הערוךמהביא 



 

 

ולא נקט  ,שיש בו השחתה ,חייבנמי דלר״א אם תלש ביד לנר הוסיף, 
 . דמבואר.מלקט ורהיטני אלא דכן דרך המלקטים

 המהר״ם והערוך לנר, כתבו , אי לא גמיר גזרה שוה מספרים נמי.׳גמ )ו
דקושית הגמ׳ דוקא שכהנים יהיו אסורים במספרים, אבל ישראל פשיטא 

 .דמותרים כיון דכתיב לא תשחית
כותב  (מצוה רנג), דאפילו החינוך כתב , הכותב כתובת קעקע.׳מתני )ז

מנחת עני, (שם אות ה) הביא מספר  ובמנחת חינוךאות אחת לוקה. 
דלא בעי דוקא אות, אבל צורה מיהא בעי. ומכל מקום  הרמב״םבדעת 

, ערוך לנרבשריטה וכתיבה בעלמא בלי רושם אין לאו, ומדרבנן אסור. וה
מכל הסוגיא משמע הקשה, מנא ליה להחינוך דבעי דווקא אות, הא 

מכתו וריבדא  ל גבינותן עשיטה בעלמא חייב, דקורא דאפילו על שר
 .לאות הכתיבה ולא דמדדכוסילתא דומה לכתובת קעקע, והרי ודאי 

כותב תחלה על בשרו בסם או בסיקרא ריב״ן ד״ה כתובת קעקע,  )ח
(פי״ב  הרמב״םוכו׳. וכן דעת ואח״כ מקעקע הבשר במחט או בסכין 

והר״ע מברטנורה דפי הרי״ף) (ד. מ הנמוקי יוסףמעבודה זרה הי״א). אבל 
כתב ומשכחת לה כתיבה קודמת  והריטב״אכתבו, דהשריטה קודמת. 

בשיח (יו״ד קפ, א), דאין הסדר מעכב. ועיין עוד  הש״ך וכו׳. וכן כתב
 ריב״ן ד״ה כתובת קעקע, בתוה״ד, (סימן ב). השדה קונטרס פתשגן הכתב

ו אלא כשנשאר כך ונראה בו כל הימים. ומבואר, דחיוב כתובת קעקע אינ
(ד:  יוסף ובנמוקי(מצוה רנג),  החינוךוכן דעת  הריטב״א,לעולם. וכן כתב 

(אות א)  חינוך ובמנחתמדפי הרי״ף) כתב, דסגי כשנשאר לזמן גדול. 
הוכיח, דאיכא איסור דרבנן כשכותב כתב שאינו יכול להימחק, אף כשלא 

 (סימן ו). בקונטרס פתשגן הכתבמקעקע. ועיין עוד 
ואסור לכתוב שום כתיבה על בשרו בתוה״ד,  ן ד״ה כתובת קעקע,״ריב )ט

(פי״ב מעבודה זרה הי״א) אמנם הרמב״ם בענין זה שכך גזירת הכתוב. 
כתב, דאיסור כתובת קעקע משום שכך היה דרך כומרי עבודה זרה 

מהתוספתא הביא  ובערוך לנרלהראות שמשעבדים עצמם לעבודה זרה. 
שם עבודה זרה. וכתב, דאפשר דהרמב״ם והטור  (פ״ג ה״ט), דבעי לכתוב

(יו״ד סימן קפא), בט״ז  נמי פסקו כהתוספתא ואין הכרע מדבריהם. ועיין
שכתב דנפקא מינה דלהרמב״ם, אפשר דמשום שלום מלכות שרי 
כדמצינו בדוכתי אחריתי דהתירו לעבור על איסורים משום חוקות עכו״ם 

(מצוה רנג אות ו), שכתב נוך מנחת חיבשביל שלום מלכות. ועיין עוד 
דכיון שאינו ספר גט פשוט, דהתוספתא קאי כר׳ שמעון. עוד כתב בשם 

עושה כדרך עובדי עבודה זרה שרי, ולכן שרי לכתוב על יד עבדו. עיין 
 שם.

ומיהו אסור לכתוב שום  ן ד״ה וכתובת קעקע לא תתנו, בסוה״ד,״ריב )י
ביאר,  ובערוך לנרכא. כתיבה בעולם אפילו לר״ש אלא דחיוב מלקות לי

בר קפרא דהוכיח דבריו מהא דלא בעינן דתיקשי סוגיא אסוגיא, דהא 
ורב מלכיא ורב אשי  ,משמע דסובר כוותיה בי שמעון,מפרש דברי רד

, אלא על השיב מהך ברייתא דבר קפרא ידרב אשי גופ ,ועוד ,פסקו כרבנן
ל שהוא, כרחך בעינן למימר, דלרבי שמעון נמי אסור לכתוב אפילו כ

ולהכי שייך לאסור ליתן אפר מקלה על גבי מכתו, דאי אין איסור לא שייך 
לאסור אפילו מדרבנן ליתן אפר מקלה על גבי מכתו. ועיין שם שהוכיח כן 

 (סימן ח). הכתב בקונטרס פתשגן. ועיין עוד הריטב״אבדברי 
(ד:  רש״י על הרי״ףכתב , נזיר שהיה שותה יין כל היום וכו׳. ׳מתני )יא

דטעמא דבהתראה אחת פטור משום דיכול  ד״ה אלא אחת,מדפי הרי״ף) 
ד״ה לא (כ:)  בתוס׳ לעילאבל  .(לג.)בכתובות לומר אישתלאי, וכדאמרינן 

כתבו, דבכהאי גוונא שהתחיל לעבור מיד, אינו יכול לומר  צריכא
כתב, דבשתית יין בלא התראות מחלקות, יחשב  והריטב״אאישתלאי. 

(יז.) בר״ן בנדרים [וכן נראה דעת התוס׳]. וכעין זה מבואר מעשה אחד. 
דכתב, דכשם שהתראות מחלקות לענין מלקות שיחשב מעשה  ד״ה כיון

עבירה בפני עצמה, כך כשנשבע לא לעשות דבר פלוני אם יאכל, כל 
 ובקובץ שיעוריםהתראה מחלקת את האכילה לעוד אכילה. עיין שם. 

ן מוכח, דהתראה מחלקת אף שאינה (ח״ב ס״י אות ח) הוסיף, דבר״
התראה למלקות, דהא התם תלה שבועתו באכילה, ואין האכילה איסור, 

ד״ה (כ:) הריב״ן לעיל ואפילו הכי ההתראה מחלקת את האכילה. אמנם 
, כתב, דהוו מעשים מחולקים ואפילו הכי צריך התראה לכל שתיה אלא

דאם התרו  ושלמי,מהיר(הכא) הביא  והרמב״ם בפירוש המשניות ושתיה.
בו מעיקרא שכל כזית וכזית שיאכל יהיה חייב עליו, מהני להתחייב על 

(בפ״י מכלאים ה״ל, ובפ״ח מנזירות ה״י) לא  וביד החזקהכל כזית וכזית. 
כתב לגוונא שהתרו בו מתחילה אלא ״אם התרו בו בזה אחר זה״. וביאר 

תראה דהיינו משום דלא משכחת לה שיתחייב בה בתפארת ישראל,
אחת, (אף כשמתרים בו מתחילה שעל כל שהייה או כל אכילה יתחייב), 
כיון דעבר שיעור כדי דיבור ויכול לומר אישתלאי, ודוקא בגוונא שעשה 

 הכל בתוך כדי דיבור מחויב.
(מצוה רצח אות יז), דנראה מלשון  במנחת חינוךכתב מתני׳, שם.  )יב

גבי קרחה גזירת הכתוב תירצו דבמה ש ד״ה לא צריכא, (כ:)התוס׳ לעיל 
אף שבלעם כאחד (דהא בית הבליעה הוא. דאם אכל שני זיתי חלב 

שאמרו לו דלא יאכל שני  באופןוהתרו בו  מחזיק כביצה שהוא שני זיתים)
חייב שתי מלקיות. דהתראה, הוקיבל  ,כי על כל אחד יתחייב ,זיתים

יום טוב כמו המבשל בו, דהא אין כאן אלא מרבה בשיעורים תמה מאוד,ו
לחייב שיעור (שהוא הבקדירה הרבה גרוגרות  גוונא שילקה, וישב
בר מתקבל על הדעת אין הד. ד, והתרו בו על מאה שיעורים)בישולב
אפשר דגם דעת תוס׳ שם סיים דו .מלקות אחת אלאאינו חייב דפשוט ו

אך לא ביאר דבריו. אמנם במעשה נמשך כגון שותה יין, בודאי כן, 
 (כ:)בריב״ן לעיל כאן. [ועיין  הריטב״אההתראה מחלקת, וכמו שכתב 

 ד״ה ה״ג אלא בחדא התראה].
מתני׳, היה מטמא למתים ואמרו לו אל תטמא אל תטמא חייב על כל  )יג

ן המת (מב:), כשהיה פורש מ בנזיר, דאוקימנא הריטב״אכתב  אחת ואחת.
וחזר ונטמא, וכר׳ טרפון, דסבירא ליה שאם פרש מן הטומאה אסור לו 
להטמא שוב, (אף כשלא נטהר), ואם נטמא חייב. אבל כל זמן שלא פורש 
אינו חייב. ולר׳ עקיבא אף כשפרש פטור כל אותו יום, דהיינו דמתניתין 

 כתב, דהשוהה בבית הקברות חייב על כל הר״י מלונילכר׳ טרפון. אמנם 
(פ״ג ה״ה), בירושלמי נזיר שהייה ושהייה, אף דלא פרש בינתיים. ועיין 

דפליגי בה, דלרבי יוחנן אף בעודנו שם מתרין בו לפרוש, ולר׳ אלעזר אינו 
 לוקה עד שיפרוש ויחזור ויטמא.

מתני׳, אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת  )יד
ן למימר דהתרו בו בכל פעם דהתנא קיצר, ובעינ הריטב״א,כתב  ואחת .

אל תשתה שאם תשתה תלקה. או, דכיון דבהתראה ראשונה אמרו לו 
 שאם ישתה ילקה, סגי להזכיר לו בלשון אל תשתה גרידא.

 
 דף כא ע"ב

ד״ה והן  הריב״ן לדעת מתני׳, החורש בשור וחמור והן מוקדשין, )טו
בבכור דהעובד בפטר חמור לוקה דגם הוא בכלל ״לא תעבוד מוקדשין 

דאין אסור  ,תוס׳ ד״ה החורשהריטב״א), ודעת הר״י ב(וכן כתב  שורך״
בב׳  תלוי דנידון מחלוקתם הערוך לנר, וכתב הנאה ועבודה בפטר חמור.

 אי בי שמעוןור בי יהודהדלתירוץ דפליגי ר ,)ט:(דבכורות  ׳תירוצי הגמ
יהודה דלא בי משמע דלר ״,לא תגוז בכור צאנך״ממעטינן פטר חמור מ

 מאעולא דטע צו שלאבל לתירו לקי אגיזה ועבודה דפטר חמור. ,ממעט
 ,״דאין לך דבר שצריך פדיון ומותר״יהודה דאסור בהנאה משום  בידר

ילף מל למה לי הכי ולא ידא, ״לא תעבוד״משמע דפטר חמור אינו בכלל 
 לפי זה פירש קושיתו ״.איבעית אימאדה״ אליבא רשריב״ן פיהד מסברא,

שנשאר  ועיין עוד בדבריו דאכתי לתירוץ עולא לא אתי שפיר. ,התוס׳
שפסק דלוקה אעבודה דוקא  מעילה ה״ז)מ(פ״א  הרמבםבצריך עיון על 

בהל׳ אף שפסק  .לא ילקהקדשים  דאינופטר חמור לדבריו ו בקדשים.
 ואם משמעות הגמ׳ שם כמו שביאר, דאסור בהנאה.בכורים (פי״ב ה״ד) 

. יבעית אימא ופסק כתירוץ קמא דעולאהאלמה שבק הרמב״ם תירוץ 
[ולכאורה צריך עיון, דלפי מה שהקשה על הרמב״ם, איך פירש דהתוס׳ 
הקשו דדברי הריב״ן אינם כעולא, אדרבא שפיר פירש אליבא דהאיבעית 

 אימא, שכך הלכה].
מתני׳, חנניא בן חכינאי אומר אף הלובש כלאים אמרו לו אינו מן   )טז

דחכמים  הר״ע מברטנורא,וכתב  אינו מן השם. השם, אמר להן אף הנזיר
סברי דנזיר אפשר למנות, כיון דלא יכול לחרוש בלא שיכנס למקום 

(צ:), דמנהיג בבבא מציעא , דאף לר׳ יוחנן דאמר הרש״שהטומאה. והוסיף 



 

 

בקול לוקה, ואם כן שייך בגוונא שינהיג הבהמה כשהוא מחוץ לשדה. 
(פ.). שם מכוון אותה, וכדאיתא מכל מקום, חרישה אי אפשר אלא אם 

 ועיין מה שכתב עוד.
ד״ה  (כ:)לתוס׳ לעיל  גמ׳, אפילו מכניס ומוציא בית יד אונקלי שלו.  )יז

לא בעי אלא התראה בתחילה, ואם אין שוהה כדי דיבור, סגי.  לא צריכא,
(בפ״י מכלאים ה״ל), דאין צריך התראה היכי שפושט  ברמב״םוכן מבואר 

(שם) תמה, איך יתחייב בהתראה אחת. וכתב,  משנה בכסףולובש. אמנם 
דצריך לומר, דאהי גוונא נמי כתב הרמב״ם דדוקא אם התרו בו ״אל 

במהר״י קורקוס. תלבש אל תלבש״ לוקה על כל אחת ואחת. וכן כתב 
ביאר, דהטעם דבעינן ההתראות לחלק, משום דהוא בגד אחד  ובערוך לנר

 והוי שם אחד וגוף אחד.
 אמר אפילו לא שהה אלא כדי לפשוט וללבוש חייב. גמ׳, רב אשי )יח

, אמאי לקי, הא לא עביד מעשה. ותירץ רבינו מאירבשם  הריטב״אהקשה 
(יז.),  בנזירדכיון דהיה יכול לפשוט חשיב מעשה. וכדאיתא  התוס׳,בשם 

גבי נזיר שנכנס לבית הקברות בשידה תיבה ומגדל, ובא חבירו ופרע עליו 
 והתוס׳ בשבועות, דחייב, משום דחשיב מעשה. מעזיבה ושהה ולא יצא

(ד: מדפי הרי״ף) כתבו, דחשיב  בנימוקי יוסףוכן  ד״ה או אין צריך,(יז.) 
 השאגת אריהמעשה משום דתחילת ביאתו הויא מעשה. וכעין זה כתב 

(סימן לב), והוסיף, דאף כשתחילת המעשה בהיתר, אם אחר כך נעשה 
כיון שתחילת כניסתו הויא מעשה, לאיסור, חשיב לאו שיש בו מעשה, 

(פ״ג מביאת מקדש הכ״א ד״ה  המשנה למלךוהוא ממשיכו. וכן היסיק 
דשאני  ר״י,, ביארו בשם ד״ה כולהו (צ:) התוס׳ יבמות גרסינן). אמנם

 בקובץכלאים דעיקר האיסור בשעה שלבש, עיין שם. וביאר דבריהם 
יה היא עיקר האיסור, כב), דאף דהוכיחו דהשהי –(סימן סט אות יז  הערות

מכל מקום לא חשיב מעשה אלא בלבישה, ומכל מקום כשעשה איסור 
בלבישה חשיבא השהייה קום ועשה. ודלא כהשאגת אריה והמשנה 

 למלך.
 למלך המשנה גמ׳, אפי׳ שהה כדי לפשוט וללבוש בית יד אונקלי שלו. )יט

, התוס׳ בד״ה ואפילו(פ״ג מביאת מקדש הכ״א) העיר, דלפי מה שכתבו 
דחייב משום דיכול לפרוש (כגון גבי טומאת מקדש), לכאורה סגי בשהה 
כדי לפשוט ולא בעי שיעור כדי לפשוט וללבוש. אמנם מלשון התוס׳ 

הסתפק אי בעי שהיה כדי  ובערוך לנרנראה דבעי כדי לפשוט וללבוש. 
ובתפארת לפשוט לגמרי וללבוש, או דסגי בכדי לפשוט וללבוש בית יד. 

ז אות ו) פשיטא ליה דבעי שהיה כדי לפשוט לגמרי וללבוש. (בועישראל 
 ד״ה או אין צריך.(יז.)  בתוס׳ בשבועותוכן מבואר 

גמ׳, המנכש והמחפה בכלאים לוקה רבי עקיבא אומר אף המקיים.  )כ
דאיירי כשמניח שדהו זרועה הערוך, בשם  ד״ה הא,(ד:)  לעיל התוס׳כתבו 

דלאו שאין בו מעשה אין לוקין, כלאים. והקשו, דכיון דרבי עקיבא סבר 
המקיים כלאים לרבי עקיבא אמאי לוקה. ולכך ביארו, דאיירי בעושה 

כתב,  ד״ה אף(ב:)  וברש״י במועד קטן מעשה כגון גדר סביב הכלאים.
 ד״ה ר״ע(סד.)  ובתוס׳ בעבודה זרהדכשרואה ואינו מבטלו חשיב מקיים. 

אם מכווין לקיים  כתבו, דכשעוקר בשדהו ומניח הכלאים חשיב מעשה
(ח״א סימן לה) ביאר דהא דתנן במתניתין  ובבית הלויאת הכלאים. 

דבשביעית שאין  א.מתרי טעמי,  , היינו לכולי עלמא,חרשדלוקה אם 
משום דבמתניתין  ב.השדה שלו לכולי עלמא אינו לוקה אלא במחפה. 

 איירי ביום טוב אינו לוקה משום מקיים, דהא אנוס הוא.
(פ״א מכלאים ה״ג), ואסור לאדם לקיים  הרמב״ם כתבשם.  גמ׳, )כא

(שם) ביאר, דהרמב״ם  ובכסף משנהכלאיים בשדהו ואם קיים אינו לוקה. 
(פ״ח ה״א), דלכולי עלמא  בירושלמי כלאיםפסק כרבנן, וכדאיתא נמי 

ובשיעורי רבי אסור לקיים, ופלוגי רבי עקיבא ורבנן אי לקי אי לאו. 
הא לרבי עקיבא, בעי מעשה ללקות, (אות תעא) הקשה, ד שמואל

(שם),  המשנה למלךועוד הקשה בשם  ד״ה הא לא.(ד:) התוס׳ וכדכתבו 
(סד.) מבואר, דלרבנן שרי. וביאר, דרבי עקיבא ורבנן פליגי  דבעבודה זרה

בגדר איסור מקיים, דלרבנן אסור שיהיו בשדהו כלאים, ולרבי עקיבא 
יסור מחפה וזורע. ואם כן, עצם הקיום הוא החפצא דאיסורא, וכעין א

לרבנן אף שיעשה מעשה חשיב ״לאו שאין בו מעשה״, דגדר האיסור מה 
שהכלאים נמצאים בשדהו, ולא הזריעה. ולרבי עקיבא דהקיום עצמו הוא 

האיסור אם כן כשעושה על ידי מעשה שפיר חשיב מעשה. (וכתב עוד 
ב״ם שאסור נפקא מינה, דלרבנן אינו חייב אלא בשדה שלו וכלשון הרמ

, ולרבי עקיבא חייב אף בשדה שאינה שלו, באופן בשדהולקיים כלאים 
כתב, דהירושלמי קאי בשיטת ר׳ עקיבא,  וביפה עינים,דנחשב מקיים). 

וקאמר דרבי עקיבא סבירא ליה דאיסורא איכא ומלקות ליכא, ודלא כגמ׳ 
בי דילן דמבואר דלרבי עקיבא לוקה, ולפי זה יש לומר, הרמב״ם פסק כר

 עקיבא וכהירושלמי, דאינו לוקה.
 ביאר גמ׳, יש חילוק מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ליום טוב. )כב

, דחילוק מלאכות בשבת ילפינן ״מאחת מהנה״ או מ״לא תבערו הריטב״א
אש״, וביום טוב ליכא ילפותא. ובשביעית, פשיטא דליכא חילוק מלאכות, 

ת, וקא משמע לן דלא. ועיין אלא דלענין יום טוב סלקא דעתין דנילף משב
(מצוה רצח, טז), דביאר נמי כעין זה, דבלא ילפותא אין  במנחת חינוך

חילוק מלאכות, דֵשם האיסור הוא לא תעשו מלאכה וכולל את כל 
והתוצאות המלאכות, וחילוק מלאכות ילפינן מגזרת הכתוב [וכדלעיל]. 

 ).(טזכריתות  ,ודםד״ה חלב (עב:)  שבתרש״י מ(סימן ה, סק״ב) הביא  חיים
שני כ הוודטחינה וקצירה  חילוק המלאכות משוםד שביאר ד״ה אי וכו׳

 שבת ,רי״ד ׳תוסומה ועיין בדבריו שהאריך להגדיר הדבר. גופין מוחלקין,
הבערה לחלק ביאר דלמאן דאמר ״, ״ה משום מאי מתרינן ביה) ד.(קלה
לאוין דחלב ודם כמו ו ,כאלו כתיב לאו אכל מלאכה ומלאכה ״ היינויצאת

שחלוקין זה מזה וצריך להתרות על חלב משום חלב ועל הדם משום דם 
 וכך על כל מלאכה ומלאכה.

גמ׳, המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב וכו׳ ולוקה משום מבשל ביום   )כג
(יב.), כבית שמאי, דלא אמרינן ״מתוך שהותרה בביצה  אוקימנא טוב.

 ) ד״ה הכי גרסינן,(שם וס׳הת לצורך הותרה נמי שלא לצורך״. ודעת
(בסוגיין), דאף לבית הלל דאמרי ״מתוך וכו׳״ לא הותר  והריטב״א

ד״ה הכא נמי,  (בעמוד ב׳)התוס׳ שם מדאורייתא שלא לצורך כלל. ואמנם 
(הכא)  והריטב״א כתבו דהכא חשיב לצורך כיון שהיה בדעתו לאכלו.

יסורא הוא כתב, דחשיב לצורך כיון שהבישול לצורך יום טוב אלא א
 כתב, דהותר שלא לצורך כלל.ד״ה אלא,  שם)רש״י ( דרביע עליה. אמנם

(מצוה רצח, יז), הא דאי הבעיר ולאחר  במנחת חינוךהקשה גמ׳, שם.  )כד
מיכן הניח את הקדירה על האש, כיון דאיירינן הכא לענין חיוב מלקות, 
וממילא היו התראות לכל מלאכה, ובשתי התראות ודאי ילקה בין על 
הבישול ובין על ההבערה, קל וחומר מעבירה אחת דאמרינן במתניתין 
דכל התראה מחייבת. ועוד הקשה, דאפילו בהתראה אחת יהיה חייב, 

, ד״ה דלא צריכא(יט:)  לעיל התוס׳כיון דהוו גופין מוחלקין, וכדכתבו 
דבמעשים מוחלקין לוקה אף בהתראה אחת על כל אחת ואחת. וכן הקשו 

מו:). וכתבו, דצריך  בפסחים( והפני יהושעכאן  ערוך לנרהגבורת ארי וה
לומר דאיירינן בגוונא שהניח את הקדירה, והבעיר מתחתיה, וכיון דאין 

 חילוק מלאכות ליום טוב אינו לוקה אלא אחת.
 

 דף כב ע"א
(מצוה  גמ׳, ולילקי נמי משום ולא תביא תועבה אל ביתך. במנחת חינוך )א

תכט, ב), הוכיח מדברי הגמ׳ כאן, דהנהנה מעבודה זרה אף דלא הכניסה 
לביתו וזכה בה חייב. ועיין שם (אות א׳), שדן אי במכניס לרשות ולא 

(פ״ז מעבודה זרה ה״ב) מבואר דיש איסור  ברמב״םנהנה נמי חייב. אמנם 
על  והפרי חדש ין.מסוגי להדיליף  הכסף משנהוכמו שביאר  הנאה,

רמב״ם שם הקשה, דמנא לן דהך קרא ד״לא תביא תועבה אל ביתך״ ה
איירי בנהנה מעבודה זרה, דילמא כפשטיה, דהיינו בשמכניס לביתו, 

(כא.) דאסור להשכיר ביתו לעכו״ם כיון שיכניס בעבודה זרה וכדאיתא 
בערוך  לתוכו עבודה זרה, וכתיב ״לא תביא תועבה אל ביתך״. וכן הקשה

 הדכיון שרצ ׳,גמדברי ה היה אפשר לפרש דלכאורה דאף והוסיףלנר, 
שהביא העצי האשירה  נמיליחשב פרכה, דהתנא להרבות בלאווין, 

דעל כרחך , הריטב״א. אבל כבר כתב לאואהאי על  נמיולוקה  ,לביתו
ליכא למימר הכי, דאם כן יחשב נמי גיד הנשה של נבילה. ועל כן בעינן 

הכניסה לביתו, ונשאר בצריך עיון למימר דהיינו משום נהנה, אף שלא 
(אות תעז) ביאר בדעת  ובשיעורי רבי שמואל איך ילפינן לה מהאי קרא.

הרמב״ם, דאיסור הנאה דעבודה זרה אינו כשאר איסורי הנאה אלא 



 

 

 בא לרשותו.  שההנאה יוצרת מצב שהדבר
ואם תאמר לילקי משום הזיד במעילה באזהרה.  תוס׳ ד״ה אלא, )ב

(מצוה תלז, יז) הקשה, דאפשר לאוקמי בעצי שלמים דלית  במנחת חינוך
(כז:). וכתב, דיש להוכיח מכאן, דבדבר  בפסחיםבהו מעילה, כמבואר 

דליכא ביה מעילה ליכא לאיסורא ד״לא תעשון כן לה׳ אלוקיכם״, ולהכי 
 הרמ״אפשיטא להו לתוס׳ דאיירי בדבר שיש בו מעילה. והקשה על 

אף בבית הכנסת איכא איסור לא תעשון כן (אורח חיים סימן קנ״ב), ד
דמיירי בעצי  הרשב״ם,, תירץ קושית התוס׳ בשם בתוס׳ שאנץוכו׳. אמנם 

שלמים. ולדבריו מבואר, דאף בדבר דליכא מעילה איכא איסורא ד״לא 
 תעשון כן לה׳ אלוקיכם״. 

(סימן טז  איתן נחלכתב בספר גמ׳, ולחשוב נמי הזורע בנחל איתן.  )ג
דלא מקשינן ליחשוב החורש, דהא איירי בחורש תלם אחד.  סקי״ט), דהא

היינו משום דבקרא כתיב ״אשר לא יעבד בו ולא יזרע״, ומ״לא יזרע״ 
 ילפינן דאיסור לא יעבד היינו עבודת קרקע, ועל כן הקשה מהמלמד. 

(ל״ת שט), דלא יעבד ולא יזרע  הרמב״ם בספר המצוותכתב  גמ׳, שם. )ד
משום לאו אחד, וכן משמע מסוגיין. וכן כתב איסור אחד, ולוקה עליהם 

 דהבה״ג ומהר״י(ל״ת רסט) הביא  הרס״ג(במצוה תקלא). אבל  החינוך
(סימן טז סקי״ט),  בנחל איתןכתבו, דהוו תרי לאוין. והקשה  אברגלוני

הקשו, דליתני הזורע בנחל איתן וילקה ט׳. ואי איכא תרי  דבירושלמי
פה וילקה י׳ משום זורע ומשום חורש לאוין, אמאי לא מקשי דליתני במח

דעבר על אשר לא יעבד. ותירץ דלא נחית להכי, ועיקר הענין קשיא ליה 
אמאי לא חשיב. ועוד, דאפשר דהירושלמי סבירא ליה דהמחפה לא חשיב 

 זורע.
(מצוה תקלא, ו׳)  המנחת חינוך גמ׳, ולחשוב נמי הזורע בנחל איתן. )ה

קי״ג), דהזורע בנחל איתן הגידולים (יו״ד סימן קי ס הפרי חדשכתב בשם 
אסורים, [אף בהנאה], דהוי כל שתיעבתי לך. והקשה, דאם כן מאי מקשי 
הכא דלוקמי בזורע בנחל איתן, הא אם זורע בנחל איתן לא יתחייב משום 
יום טוב דהוי מקלקל. ואין לומר כמו שהביא (במצוה רצ״ח אות י״ג), בשם 

כיון דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו,  דגבי כלאייםרבי יהונתן אייבשיץ 
לא חשיב מקלקל. משום דדוקא גבי כלאים דתלוי במחשבה, אין אדם 
אוסר דבר שאינו שלו, אבל הכא כיון דאסורים בהנאה הוי ליה מקלקל. 

 וכתב המנחת חינוך, דנראה דלא חשיב מקלקל.
(מצוה ק), דהמפרק  בספר החינוך כתבהמזיח חושן מעל האפוד.  ,גמ׳ )ו

הקשה עליו  ובמנחת חינוך לוקה משום האי לאו. בשעת עבודהיבורו ח
מזיח , ביאר דוהריטב״אמסוגיין, דמשמע דחייב אף שלא בשעת עבודה. 

 ,את החשן משכחת לה אליבא דחנניא דחשיב נמי כלאים שהוא לבוש
 .וכגון שהיה לובש את החשן וחורש בו וכל שעה עובר משום לא יזח

 ומשמעות דבריו, דהאיסור כשלובש חושן בלי אפוד. 
גמ׳, ולחשוב נמי כגון שאמר שבועה שלא אחרוש ביום טוב וכו׳ מושבע  )ז

, דנשבע לקיים את ד״ה והלא(ח.)  בנדרים ן״הרכתב  ועמד מהר סיני הוא.
ד״ה (שם)  והתוס׳המצוה אימעיט מקרבן, אבל מלקות דבל יחל איכא. 

פליגי, וסבירא להו דאף מלקות ליכא.  ד״ה והלא, (שם) האומר, והרא״ש
(סימן עג סק״ה) כתב, דאיסורא מיהא איכא. והקשה  ובקצות החושן

(בגליון הש״ס בשבועות דף כ: וכן בהערות לשולחן ערוך יו״ד  הגרע״א
סימן רל״ח סכ״א) דבסוגיין מבואר דאף מלקות ליכא. וכתב לחלק, דהר״ן 

ולא בנשבע לקיים מצות לא תעשה, איירי בנשבע לקיים מצות עשה 
בשו״ת אבני דבנשבע לקיים לא תעשה אין איסור חל על איסור. ועיין עוד 

 (סימן יב). מילואים
דמשכחת לה בהן כגון עפר תיחוח דלית בה  בסוה״ד,, תוס׳ ד״ה אמר )ח

, דאם כן מאי מקשי ארי בגבורתוהקשה  חיובא מן התורה באותה חרישה.
יני, הא מהניא שבועתו לעפר תיחוח. וכתב, הכא מושבע ועומד מהר ס

דכשנשבע רק על יום טוב, חזינן דבא לאסור דבר האסור לו ולא עפר 
 תיחוח.

ואית דמפרשי נזיר שמשון ריב״ן ד״ה נזיר שמשון בר טמויי, בסוה״ד,  )ט
 הערוך לנרנזיר מן הבטן וקשיא לן וכו׳ בשאלה מיהא הוה ההוא שעתא. ו

.) דהאומר הריני נזיר שמשון, ליתיה (ידבנזיר הקשה מהא דאיתא 
(פ״ג מנזירות הי״ד), דנזירות שמשון לעולם  הרמב״םבשאלה. וכן פסק 

(ח״ב סימן כ אות ב׳) כתב, דמה שאינו יכול להשאל  ובאחיעזרהיתה. 
 אינו אלא מדרבנן.

שנפדה אפילו על מינו לוקה ריב״ן ד״ה המרביע שור פסולי המוקדשין,  )י
יש  חולין ותורת קדשיםכתוב שני גופין דתורת שהרי גוף אחד ועשאו ה

דכתבו, דכיון דכתיב  בתוס׳ ד״ה שהרי,עליו וכו׳ ודבר תימה הוא. ועיין 
(פ״ט מכלאים הי״א) כתב,  הרמב״ם״כצבי וכאיל״ חשיבי כב׳ מינים. אבל 

דכיון שקדש וחול מעורבין זה בזה נמצאת בהמה זו כטמאה עם הטהורה 
המה טמאה אשר לא יקריבו ממנה״ דאיירי ביחד, וילפינן מ״אם כל ב

בשור פסולי המוקדשין. (דדעת הרמב״ם שם ה״ח, דרק בבהמה טהורה 
השיג עליו, דאין זה אלא כחיה  והראב״דעם טמאה איכא איסור כלאים). 

(שם) בדבריהם, דאף בבבהמה  המשנה למלךעם בהמה, וכתוס׳. ודייק 
 וחיה טהורה איכא כלאים.

אלא במספר ארבעים יכנו שמעינן דהכי  בתוה״ד,ריב״ן ד״ה שנאמר,  )יא
קאמר מנין הסוכם הארבעים חשבון המשלים סכום של ארבעים שגורם 

הביא את  ובמהר״ץ חיות לקרות אחריו ארבעים והיינו שלשים ותשע.
(בסוף פרק ערבי פסחים) דדרך המקרא לכתוב  הרא״ש בפסחיםדברי 

חמשים אף דהכונה למ״ט. והוא הדין למלקות דכתיב ארבעים אף 
דפשטה דמילתא דהלכתא  עוד כתב, הריטב״א.דהכונה לל״ט, וכן כתב 

גמירי לה, דבעינן ל״ט משום דבעי מלקות הראויות להשתלש, ודרשינן 
דריש הכי אלא דריש לקרא  לקרא הכי כיון דידעינן לדינא, ור׳ יהודה לא

 כפשטיה. 
(בפי״ז מסנהדרין ה״א) כתב, דכיון שפוחתין לחלש  ברמב״םאבל שם,  )יב

מהמלקות, לפיכך אמרו חכמים שאפילו הבריא ביותר ילקה ל״ט, שאפילו 
אם נוסיף מכה אחת, נמצא שלא הכהו אלא מכות הראויות לו. וכתב 

וקה מ׳ ורבנן אמרו , דמפשטות לשונו משמע, דמדאורייתא להכסף משנה
(עמוד ב׳), דבתורה כתיב מ׳ לקמן דילקה ל״ט, וכן משמע מלשון הגמ׳ 

ואתו רבנן ובצרו חדא. אך כתב, דיותר נראה דלטעמיה אזיל בספר 
שכל דבר שאינו מפורש בהדיא בתורה קרי דברי  המצוות (שרש ב),

ובלחם סופרים, וחכמים קבלו ממשה רבינו להאי דרשא ומהאי טעמא. 
כיון (כאן), דבפירוש המשניות לפי מה שכתב  ביאר דברי הרמב״ם נהמש

כמו שאמר  ,רצה בזה שלא ילקה אלא כפי יכולת סבלו ״במספר״ שהקדים
שתכלית  ,, רוצה לומר״ארבעים״אמרו אחר כך ב, ו״כדי רשעתו״

התורה נתנה נתנה כיון שדהיינו דההלקאה ארבעים כפי שנאמר בקבלה. 
בריא לשאפילו  חכמים תקנו ם,כפי אומד דעתלקות הרשות לחכמים ל

 ה שאמרהמולפי זה כתב, ד .כדי שלא יוסיף ,ביותר אין מכין אלא ל״ט
, את הארבעים ״סוכם״ ריך לומרוצ הוא לארבעים טעות ״סמוך״משנה ה

כתב, דלפי הרמב״ם, אם הלקה מ׳ לא עבר על  הרדב״זו ג.בסמ״וכן גרס 
(מצוה  מנחת חינוךבל יוסיף, דמדאורייתא שיעור המכות הם מ׳. ועיין 

תקצד אות ה) שכתב, דלדברי הרמב״ם, אפשר, דאף באמדוהו לקבל 
 מקצת בעי לפחות מהאומד מכה אחת, כדי שלא יגיע לבל יוסיף. 

, הריטב״אכתב  שתלש.גמ׳, אין אומדין אותו אלא במכות הראויות לה )יג
והקשה  דדין מכות הראויות להשתלש ילפינן מהלכה למשה מסיני.

(מצוה תקצד, ד) להדעות בדעת הרמב״ם (דהובאו באות  במנחת חינוך
הקודמת), דמדאורייתא בעי מ׳, מנא לן דבעי מכות הראויות להשתלש, 
 .אדרבה מדאורייתא חזינן דלא בעי ראויות להשתלש, ונשאר בצריך עיון

, ד״ה מכות (יא.) ברש״י בכריתות וכן ד״ה שליש מלפניו, בריב״ןועיין 
(כג.),  בגמ׳ לקמןדמשמע, דהא דבעי ראויות להשתלש הוא כדילפינן 

 דמכה אותו שליש מלפניו ושני שליש לאחריו.
 

 דף כב ע"ב
גמ׳, אמר רבא כמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא  )יד

(יד: בדפי הרי״ף) מהא  בקידושין הר״ן. הקשה וכו׳ קיימי מקמי גברא רבה
(לג:), מהו לעמוד מפני ספר תורה, וקל וחומר, ומה  בגמ׳דאיתא התם 

מפני לומדיה עומדים, מפניה לא כל שכן. וביאר, דהא אמרינן הכא כמה 
טיפשאי וכו׳ אין הכונה דגברא רבה עדיף מספר תורה, אלא דהנהו 
טיפשאי, משום דלא ילפי מסברא לקום לגברא רבה כשם שקמים לספר 

תורה כרוכה ומונחת, ואינהו מפרשי תורה, שאלולי הגברא רבה היתה ה



 

 

דכמה טיפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי  התוס׳,ליה. ועוד הביא בשם 
ספר תורה, ולא יודעים דילפינן לה מהא דבעי לקום מקמי גברא רבה, 

(כאן) ביאר, ובמהרש״א  דאילו הווי ידעי לה בוודאי היו קמים מקמי גברא.
י גברא רבה, כיון שחז״ל דהכא לא אמרינן אלא דיש סיבה לקום מקמ

 אהני לן שבצרו מכה אחת, ולא אייירי ביחס בין גברא רבה לספר תורה.
הקשה  מ״ט דר׳ יהודה דכתיב מה המכות האלה בין ידיך וכו׳. גמ׳,   )טו

, אמאי קרי ליה ״מכות״ משום מכה אחת. ותירץ, דכיון דהוו ב׳ הריטב״א
רבה, ועל כל אחת רצועות קרי לה מכות. אי נמי, שהיה חייב מלקות ה

כתב,  ובמהרש״ל המהרש״א.היתה המכה היתרה בין כתפיו. וכן כתב 
דהא דאמרינן ״אשר הוכיתי בית מאהבי״, אין זה במכות בית דין, אלא 
דחזינן דדרך להכות בין הכתפיים. ועוד כתב, דמייתינן לקרא דקרי למכות 

ן שהם דרך ״אשר הוכיתי בית מאהבי״, ואם כן אין לנו לפחות במכות כיו
 אהבה.

מתניתין באמדוהו ליומיה לקבל מ׳ או שמונה עשרה ריב״ן ד״ה הא,  )טז
והלכך כי חזרו ואמדו בו ביום שאין יכול לקבל או יכול וכו׳ וממתינין לו 

 ,(מצוה תקצד, ה) המנחת חינוך עד שיבריא ויהיו אומדין אותו וכו׳. ביאר
ח, וממתינין לאומד י״דטעמא דאין מלקין אותו כאומד השני באותו היום 

חיישינן דילמא אומד הראשון אמת ואסור ללקות בפחות, משום ד חדש,
מחמת האומד  ,פיקוח נפש משוםוכאומד הראשון אין יכולים להלקותו 

אמדוהו לי״ח ובו ביום חזרו דאם כן אמאי בגוונא ד והקשה, האחרון.
סיפין איגלאי מילתא דהראשון היה בטעות, ומואמרינן דואמדוהו לל״ט, 

 ,דכשאומד האחרון להקל וביאר, .בגוונא קמאכמו ימתינו  ,ומלקין ל״ט
והאומד הראשון , דקדקו כל כך לאמפני חומר פיקוח נפש  חיישינן שמא

אבל באמדוהו להחמיר בודאי דקדקו ביותר כי הם מחמירים היה נכון, 
  .עיקרה הואבפיקוח נפש, על כן 

כתב  .כיון שנתבזה אע״פ שלא לקה בתוה״ד, ,וברייתא ריב״ן ד״ה )יז
 . הבין דבריו אלו (מצוה תקצד, ה) שלא המנחת חינוך

מתני׳, עבר עבירה שיש בה ב׳ לאווין אמדוהו אומד אחד לוקה ופטור  )יח
דמשמע מהאי  הערוך לנר,. כתב ד״ה עבירה שיש בה בריב״ןעיין וכו׳. 

לאווין  לישנא דדוקא בעבר עבירה א׳, אבל עבר עבירות הרבה שיש בהן
כתב, בין  (פי״ז מסנהדרין ה״ד)הרמב״ם חלוקים אין אומדין אומד א׳. אבל 

על עבירות הרבה, בין על מעשה אחד שיש בה לאווין הרבה, אם אמדוהו 
אומד אחד לוקה ופטור. וכתב הערוך לנר, שלמד דבריו מהגמ׳, דאי סלקא 
דעתא דיש לחלק בין מעשה אחד למעשים הרבה, מאי פריך הכא 

ברייתא דקתני אין אומדין, דלמא הברייתא בעבירות חלוקות איירי, מה
כתב, דאיירי  והריטב״אאלא על כרחך דפשיטא לגמ׳ דאין חילוק. 

כשאמדוהו ללקות מ״ב, וכשהתחיל ללקות רואים שיכול ללקות יותר, 
דאם הוא בעבירה אחת שיש בה ב׳ לאוין לא עבדינן אומד אחר דהוי 

 לקות, אבל בב׳ עבירות אומדים אומד שני.חיוב אחד וכבר התחיל ל
 הרמב״םכתב  גמ׳, הא דאמדוהו למ׳ וחד הא דאמדוהו למ׳ ותרתי. )יט

(פי״ז מסנהדרין ה״ד), כיצד נתחייב ב׳ מלקיות ואמדו שיכול ללקות 
כתב, דהוא הדין  וברדב״זחמישה וארבעים לוקה חמשה וארבעים וכו׳. 

שכתב מ״ב ועיין  המשניותבפירוש . ועיין הלחם משנהמ״ב. וכן כתב 
ביאר, דכיון דדעת הרמב״ם  האור שמח בגירסאות שם. אמנם

שלא כדי ל״ט  גדרו שילקוחכמים דמדאורייתא בעינן ארבעים, אלא ד
 יאימת[עיין לעיל אות יב וכמו שביאר הלחם משנה], יעבור על בל תוסיף 

דוהו אבל כשנתחייב ב׳ מלקיות ואממתקיים הגדר, שדוקא בגוונא  ,עקרו
על להלקאה מלקות הנחשב ארבעים לכך כיון דראוי  הו,מ״ב, כשילקו

ואי אפשר להלקותו ב׳ מלקויות מפני , בלבד עבירה אחת, ונשאר שתים
האומד, כיון דאינן ראויות להשתלש, ובעינן להלקותו כשיתרפא. וכיון 

, כיון שאינם יכולים מ״ג ומ״ד -שאי אפשר לאוקמי בגוונא שיאמדוהו ל
 , בעי דוקא מ״ה.ואינו אומד שלהשתל

מתני׳, וחזן הכנסת אוחז בבגדיו אם נקרעו נקרעו ואם נפרמו נפרמו.  )כ
(אות א)  . והב״ח(כג.) איכא גירסא ״מאי טעמא משום נקלה״בגמ׳ לקמן 

כתבו, דהוא משום דכתיב  ) ד״ה והכהן(ח. . אמנם התוס׳ בסוטהמחק לה
דרין ה״ח) כתב, דבעינן (פט״ז מסנה . וברמב״ם״ונקלה״, דמצוה לנוולו

דמגלה את ליבו דבעי להלקות על  הריטב״א והכהו ולא על בגדו. וכן כתב

, דמכל מקום בעי לילפותא ד״ונקלה״ דבעי הערוך לנר בשרו. וכתב
 לבזותו, באופן שיאחז בבגדיו, ואם נקרעו נקרעו, ולא יפשוט בגדיו.
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ים יכנו וסמיך ליה לא גמ׳, מנין לרצועה שהיא של עגל שנאמר ארבע )א
דאין להקשות הא בקרא דלא  הערוך לנר,כתב תחסום שור בדישו. 

בבבא קמא תחסום כתיב שור, והוי ליה ליקח רצועה של שור. דהא איתא 
סה:) דשור בן יומו קרוי שור, מדכתיב ״שור או כשב או עז כי יולד״, ועוד (

דלוקחין עור דבכלל הלאו ד״לא תחסום״ נמי שלא לחסום עגל, וטעמא 
של עגל משום שרך, וראוי יותר לרצועה. ובכך יישב נמי קושיית 

(בחדושי אגדות), מדוע לא יליף נמי רצועה של עגל מקרא  המהרש״א
ד״ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו״ כדיליף רצועה של חמור. דאי 
מהתם הווי בעי ליקח רצועה של שור ולא של עגל, שהרי עגל שיונק 
מאמו לא מכיר קונהו ולא אבוס בעליו, אבל ודאי אחר דילפינן מחסימה, 

מי שידע קונהו״, כיון שהוא ממין השור, ועל כן אמרינן נמי בעגל ״יבא 
 כופלין רצועה של עגל משל חמור.

גמ׳, מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה שחין שאין חוסמין אותה.  )ב
, דכופין אותו לחלוץ. וכן כל השנויים המפרשיםהביא דעת  הריטב״א
(עז.) דכופין אותו לגרש. וקא משמע לן, דאף דתלי רחמנא ביבם, בכתובות 

סלקא דעתך דיוכל לכפות לייבם ואחר כך נכפהו לגרש, קא משמע לן ו
הרמב״ן והרשב״א דכופין אותו לחלוץ. אבל טענת ״מאיס עלי״, דעת 

(פ״ב  הרמב״םדאינה יכולה לטעון כדי לכופו לחלוץ, אמנם דעת  והרא״ה
 הריטב״אמחליצה ה״י ופ״י מאישות ה״ח) דכופין לחלוץ נמי בהנך גווני. ו

(קו.), דחליצה מעושה פסולה וגט מעושה  ביבמותדאיתא  הקשה, מהא
כשר, וגט מעושה היינו בגוונא שכופין אותו לגרש, ואפילו הכי חליצה 
כהאי גוונא פסולה, אם כן חזינן דאין כופין לחלוץ. ולכך כתב, דהא דאין 
חוסמין אותה, היינו שאין כופין אותה להתייבם, אבל לא דכפינן ליה 

 לחלוץ.
המהרש״א  ביאר המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה. גמ׳, כל )ג

(חידושי אגדות), דביטול המועדות בזמנם הוא גורם לעבודת כוכבים, כמו 
שמצינו בירבעם שאמר ״אם יעלה העם להעלות זבחים וגו׳ ויעש שני 
עגלי זהב ויעש ירבעם חג בחדש השמיני וגו׳ אשר בדא מלבו״. והוא, כי 

ם זכר ליציאת מצרים, כמו שהוא בנוסח התפלה, והוא המועדות בזמנם ה
מורה על מציאותו ויכלתו ברוך הוא, היפך שעשה ירבעם עגל ואמר 

 ״אלה אלהיך אשר העלוך מארץ מצרים״ ובדא חג שלא בזמנו.
, בתוה״ד הא לא בא להזהיר אלא על ריב״ן ד״ה חג המצות תשמור )ד

(צט.)  ש״י בסנהדריןר חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה. וכן פירש
(שם), שהוכרח לפרש כן, דמדנקט הבאר שבע וכתב  ד״ה מועדות.

״המבזה״ ולא ״המחלל״, חזינן דאינו מדבר ביום טוב עצמו, אלא בחולו 
של מועד, דהואיל ואין איסורים חמור כיום טוב אינו חושש לשמרם 
בעשיית מלאכה, או שנוהג בהם מנהג חול באכילה ובשתיה. עוד כתב, 
ד״רש״י״ לטעמיה, דסבירא ליה דמלאכה בחול המועד אסור מן התורה, 

ד״ה אלא (יא:) ובמועד קטן  ,ד״ה את חג המצות(יח.)  בחגיגה כדפירש
(פ״ג משנה יא, ועיין שם שהוסיף, ״או שנוהג בהם מנהג  ובאבות ,אפילו

חול באכילה ושתיה״). הלכך חמיר עונשיה כמו שמחלל יום טוב. ודלא 
, דאיסור מלאכה בחול המועד ד״ה חולו של מועד(שם) גה כתוס׳ חגי

מדרבנן, ולדבריהם הא דאמר רב ששת ״כל המבזה את המועדות וכו׳״, 
(בפ״ו מיום טוב הט״ז), דקבע הרמב״ם היינו יום טוב עצמו, וכן נראה דעת 

להך מימרא בדיני הכיבוד והעונג של יום טוב עצמו, אבל בחול המועד 
מור כל כך, שלא יהיה לו חלק לעולם הבא, מאחר אינו ראוי לעונש ח

שאין בו איסור מלאכה אלא מדרבנן, ולא אשכחן בשום איסור מדרבנן 
משנה (בהשמטה לסימן א) וב בשו״ת הגרע״אעונש חמור כזה. ועיין 

 (סימן תקל סק״א). ברורה
 במהרש״א ביארגמ׳, המספר לשון הרע וכו׳ ראוי להשליכו לכלבים.  )ה

ת), דהוא משום דהוא גרוע מהכלב, שהכלבים לא חרצו (בחידושי אגדו
ביאר לפי זה, דאיתא במדרש, דלא היו  לנר ובערוךלשונם והוא חורץ. 

ישראל מצד מעשיהם ראויים להגאל, כדכתיב ״גוי מקרב גוי״, הללו 



 

 

עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ומה שזכו להגאל היה בזכות 
שלא היו בעלי לשון הרע. והדבר הוכח מעלתם הגדולה על המצריים 

מדלא ״חרץ להם כלב לשונו״, דאם היו בעלי לשון הרע אדרבא היו 
ראויים להשליכם לכלבים. והיינו משום שרצה הקדוש ברוך הוא להורות 
נגד המקטרגים, למה יפלה בין מצרים ובין ישראל, בפרט בעת הצעקה 

 שהיתה בכל ארץ מצרים.
בשבועות  ומבואר בסוגיין ורץ מבית דין פטור. גמ׳, אמר שמואל כפתוהו )ו

(כח.), דהפטור הוא משום דרץ, ולא מחמת הכפיתה עצמה. דאמרינן 
התם דכשכפתוהו עדיין לא חשיב שקיבל עונש, אלא דוקא ברץ, עיין שם. 

, פירש, דהא דרץ פטור היינו משום דנתבזה בד״ה התם (שם)ורש״י 
לעיניך״ כיון שנקלה הרי הוא כאחיך. במנוסה זו, ונתקיים בו ״ונקלה אחיך 

 (פי״ז מסנהדרין ה״ז). הרדב״זוכן דייק 
, הריב״ן בד״ה ביןפירש  גמ׳, קלה בין בראשונה בין בשניה פוטרין אותו. )ז

דראשונה היינו הגבהה ראשונה קודם שלקה ושניה אחר שכבר לקה. 
מהא דמבואר בגמ׳ להלן דקלה לפני ההכאה אינו  הריטב״א,והקשה 

נפטר. ולכך ביאר, דראשונה היינו הכאה ראשונה, שניה הכאה שניה 
ממש, ומשום דבעי לאיפלוגי גבי נפסקה הרצועה בין הכאה ראשונה 

ביאר  ובערוך לנרלהכאה שניה נקט רישא קלה בין ראשונה בין בשניה. 
ראשונה דאין פוטרין ובמכה רצועה במכה  לפי זה, מאי שנא בנפסקה

שנייה דפוטרין, דבנפסקה מיד בהכאה ראשונה לא אמרינן דמחמת הכאה 
נפסקה אלא שלא היתה חזקה ולא היתה ראויה כלל ללקות בה, מה 
שאין כן בשהכה בה ראשונה ולא נפסקה רק בשנייה. אך אכתי הקשה 

אה, לשיטת הריטב״א, אמאי נפטר היכן שאמדוהו שיתקלקל על ידי ההכ
הרי אינו נפטר אלא אם כן לקה בפועל. וכתב, דמפני קושיות הללו פירש 

(בפי״ז מסנהדרין ה״ה), דברי הברייתא שאמדוהו לכשילקה יקלה הרמב״ם 
בגוונא דאמדוהו לשתי מלקיות, ולקה ונתקלקל, בין בראשונה ובין בשניה 
פטור. אבל לעולם אינו נפטר ממלקות מחמת קלקול אלא אם כן לקה 

 דם. קו
הרמב״ם  כתבמתני׳, כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתן.  )ח

(פ״א ביד החזקה  , דאיירי שעשה תשובה, וכן כתבבפירוש המשניות
מתשובה ה״א), דחייבי מלקות אין מתכפר להן עד שיעשו תשובה ויתודו. 

(בעמוד ב׳) מבואר איפכא, דלר׳ חנניא בן  ובבעל המאור .המאירי וכן כתב
 מדברי נפטר על ידי המכות אף בשלא עשה תשובה. וכן נראהגמליאל 

 ) ד״ה בשוגג.(ז: התוס׳ שבועות
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מתני׳, היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה. בקידושין  )ט

(לט:) הקשו, דהתם תנן העושה מצוה אחת וכו׳ דהיינו דבעי לעשות 
ידו ונמנע הוי כעושה מעשה כדי לזכות. ומתרצינן, דכשבא דבר עבירה ל

(פ״א ה״ט) תירצו, דאיירי כשבא לידו ספק עבירה  ובירושלמי שםמצוה. 
ופרש, ובכהאי גוונא הוי כעושה מעשה, ועדיף מהיושב ולא עבר עבירה 

 דהוי בשב ואל תעשה. 
כדי שיהו מקבלין שכר במה שמונעין ריב״ן ד״ה לזכות את ישראל,  )י

לצוות וכו׳ אלא כדי שיקבלו שכר  עצמן מן העבירות וכו׳ שלא היה צריך
כיון שאינו פורש משום מצוה אלא  הערוך לנר,על שפורשין מהן. הקשה 

(ויקרא כ, התורת כהנים משום שקץ בהם אמאי יקבל שכר. ותירץ, על פי 
כו) שאל יאמר אדם אי אפשי וכו׳ אלא אפשי ואפשי ומה אעשה והקדוש 

בירה ומקבל עליו עול מלכות ברוך הוא גזר עלי, ועל ידי זה פורש מן הע
שמים. כן צריכה להיות כוונת האדם כשפורש מדברים שקץ בהם בטבע, 
שיחשוב, מה שאני פורש איני משגיח כלל על טבע הדבר דאפילו הייתי 
מתאווה לו, מכל מקום הייתי מוכן לפרוש מפני כבוד הבורא, ועל ידי זה 

 ב״ם בפירוש המשניותברמועיין  מתחזק בעבודת ד׳ כדכתיב ״להיות לי״.
דפירש, דכדי לזכות לחיי עולם הבא בעי לעשות מצוה בשלימות לשמה 
ומאהבה, והקדוש ברוך הוא ריבה תורה ומצוות שבריבוי המצוות ודאי 

(חידושי אגדות) פירש, דר׳ חנניא  ובמהרש״א תהיה מצוה אחת בשלמות.
ואתי קאי אהא דאמרינן דהיושב ולא עבר עבירה נחשב כעושה מצוה, 

למימר דאף דלא תעשה יש יותר מעשה, דלא תעשה איכא שס״ה ועשה 

 איכא רמ״ח, מכל מקום יש גם בקיום הלאוין כעושה מצוה.
 הריטב״א,כתב  גמ׳, חלוקין עליו חבריו על ר׳ חנניא בן גמליאל,  )יא

(יג:), דאיכא מלקות לעיל דהיינו רבי עקיבא ור׳ ישמעאל, דסבירא להו 
קין עליו דסבירא להו דאינם נפטרים מכרת על ידי בחייבי כריתות. וחלו

(ד: מדפי הרי״ף) הקשה, אמאי לא פשטינן מהא  המאור ובבעלהמלקות. 
דאמרינן התם, שאם עשו תשובה בית דין של מעלה מוחלין להן, וחזינן 

 מה שתירצו. ובמלחמותדבלא תשובה לא נפטר אף כשלקה. ועיין שם 
מטה והסכימו בית דין של מעלה על גמ׳, ג׳ דברים עשו בית דין של  )יב

, דאף דמצינו בעוד מקומות שנתגלה רוח הקודש, המהר״ץ חיותכתב  ידם.
 (שם)תוס׳ (עד.), דפליגי תרי מלאכי ברקיע, ופירשו בבבא בתרא כדאיתא 

דאליהו אמר לנו גבי שב  (מג.)בעירובין , דאליהו אמר להם, וד״ה פליגי
כיון שבג׳ דברים הללו היה  שמעתתא. מכל מקום הכא איכא רבותא,

עקירת דבר מן התורה, דמקרא מגילה אין נביא רשאי לחדש, ושאילת 
שכתב, הריטב״א  שלום דהתירו להזכיר שם שמים, וקנס דעזרא. וכן ביאר

דג׳ דברים הסכימו בית דין של מעלה וכו׳ פירוש אף על גב ״שנראים כנגד 
 התורה״.

ד״ה ושאילת שלום. והריטב״א ריב״ן עיין ב גמ׳, ושאילת שלום בשם. )יג
, עשו כן לא תשאביאר, דאף שנראה כמזכיר שם שמים לבטלה שיש בו 

משום עת לעשות לה׳ הפרו תורתך, לפי ששכחו שמו של הקדוש ברוך 
הוא, כמו שנאמר (עמוס ו׳) ואמר הס כי לא להזכיר בשם ה׳. וציין למאי 

שם שמים בשאילת  (סג:), עיין שם. דהיינו, שחייב להזכירבברכות דכתב 
ועיין יש מפרשים.  בשםהמאירי  שלום כפירוש ב׳ בריב״ן. וכן הביא

(עשה א. ח״א דף לט מדפי רבי ירוחם פישל פערלא על הרס״ג  בפירוש
 הספר) מה שתמה בזה.

 ומה שביארובריב״ן ד״ה והבאת מעשר, עיין גמ׳, והבאת מעשר.  )יד
יקנו להביא אף דת ב. דתקנו לתת לכהנים. א.דפירש  דבריו,התוס׳ 

(פ״ב מתרומות ה״א),  הרמב״םדלדעת  לנר, הערוךמפירות האילן. וכתב 
בתוס׳ פליג עליה ועיין נמי  והראב״דדמעשר פירות האילן מדאורייתא, (

), לא שייך לאוקמי הכא כפירוש בתרא, כיון ד״ה תנאיב.  ראש השנה
שכתב אף דמעשר ירק גם להרמב״ם דרבנן כמו דחייבים מדאורייתא, ו

אמעשר ירק לחוד  ״כפרוץ הדבר״(שם ה״ו), מכל מקום ליכא לפרושי ד
עשר תעשר את ״משום דכתיב  ,דמעשר ירק דרבנןמפרש  רמב״ם, דהקאי

 אם כן אי אפשר לומר דהאוירקות אינן בכלל תבואה,  ״כל תבואת זרעך
 ,ירק היינו ״לרוב תבואת שדההביאו ״ד [בהאי קרא כפרוץ הדבר] דכתיב

כל מידי דגדל מן  ״תבואת השדה״דבכלל משמע ) .(נה דריםדבנאף ו
ועיקר קאי אפירות  ,ירק כדי נסבאעל כרחך , וירק נזכר נמי שם השדה

, בלבדלא קאי אירק  ל כרחךואי אמרינן פירות האילן דאורייתא ע .אילן
 וצריך לומר דהרמב״ם יפרש כפירוש קמא.

בתוספות יום הכפורים ה הקש גמ׳, בג׳ מקומות הופיעה רוח הקודש. )טו
עה.), היאך אמרינן התם, דהיו יודעים ספק בן ז׳ לראשון או בן ט׳  (יומא

לאחרון, דהוא ספק לכמה ענינים חמורים, על ידי עומר של ָמן שנמצא 
בבית הראשון או השני, והלא אפילו נביא גמור שיאמר אני ידעתי 

הספיקות פלוני בנבואה שפלוני הרג את הנפש, או חילל שבת, או בענין 
הוא בן פלוני, מסתברא שלא יעשו על פיו, דבעינן ״על פי שנים עדים 

(פ״ט מיסודי התורה ה״ד, ובפי״ב ממלכים  וכדכתב הרמב״םיקום דבר״. 
(סדר זרעים סד״ה והחלק בהקדמה לפירוש המשניות  וכמו שהוכיח), ב״ה

 השני). ותירץ, דלעולם היה משה רבינו פוסק הדין מכח ההוכחות
וההלכות אם הוא בן ז׳ לראשון או בן ט׳ לאחרון וכיוצא בו, וכיון דהיו 
מפקפקים בדינו הוציא מלבם במה שהוכח על ידי העומר. וכי היכי דעביד 

 אמנם (לד.) גבי טהרת טבריה. והכי נמי הכא.י בשבת רבי שמעון בר יוחא
דשים (שם) כתבו דבדור המדבר לא גזרו להמתין ג׳ חוהתוס׳ ישנים ביומא 

. [ולכאורה יש לחלק, דהוראת המן היתה ליצור מצב של דסמכו על המן
חזקה ולהא לא בעינן עדים, דהנפקא מינא לדינא נוצר רק לאחר שהוחזק 

 המצב, וכמו גבי עד אחר נאמן באיסורים]. 
גמ׳, מנא ידע דילמא כי היכי דאזל איהו לגבה איניש אחרינא נמי  )טז

ם לא ידע, מהיכי תיתי שתזנה ותצא העיר, דאהערוך לנר  אזיל לגבה.
מחזקת כשרות, הא היתה יבמה וזקוקה ליבום והוא היה היבם וכמו 



 

 

זנתה תמר ״ ,דליהודה נאמר . וביאר) ד״ה כגון(יא: התוס׳ בחולין שכתבו
רה יא השה ב.שזינתה א. שידעו והבין  ״וגם הנה הרה לזנונים ,כלתך

, שזנתה מדה העדותן עעדיי ם כן אף שידע שממנו הרתה,וא ,לזנונים
 ממני״בת קול ה אמנם כשיצאה [דהיינו שהיתה עדות לסתור החזקה]

ב׳  לא היו ״זנתה וגם הרה״ידע יהודה וכל השומעים שמה שאמרו  וכו׳״
[ואם כן בטלה  ממה שהרתה דייקו שזנתהדדהיינו  ,דבורים אלא דבור א׳

 ההגדה]. 
(חושן משפט  יוסףגמ׳, מדהא קא מרחמא והא לא קא מרחמא. הבית  )יז

(כלל קז), דרשאי דיין מומחה לדון  שו״ת הרא״שסימן טו) הביא בשם 
(נח.), גבי עובדא דר׳ בנאה דאמר דבבא בתרא באומדנא דמוכח, כההיא 

להם זילו חבוטו אקיברא דאבוכון (לברר מי הבן). ורבי בנאה למד דין זה 
 -א, ג טז מאב החכמים שלמה ע״ה, במעשה דשתים נשים זונות (מלכים 

כח). דכיון שבא הדין לפני הדיין והוא אינו יכול לברר הדבר, אינו רשאי 
למשוך ידו מן הדין ויריבו הבעלי דינין זה עם זה, וכתיב (זכריה ח טז) 
״אמת ומשפט שלום וכו׳״, ועל ידי המשפט יש שלום בעולם, ולכך נתנו 

י לתת כח לדיין לשפוט ולעשות מה שירצה, אף בלא טעם וראיה כד
 שלום בעולם.

 גמ׳, דרש רבי שמלאי שלוש מאות ושש עשרה מצוות נאמרו למשה. )יח
(פרק ז׳ מ״ו), דאף המצוות שנצטוו  בחולין הרמב״ם בפירוש המשניותכתב 

קודם מתן תורה כגון אבר מן החי וגיד הנשה, כלולים בתרי״ג מצוות 
 שנאמרו למשה, והחיוב לקיים אותם אינו אלא מחמת שנאמר למשה.

(בשורש  רמב״ן בהשגות על ספר המצוות להרמב״םעיין גמ׳, שם.  )יט
מדרש ראשון), שהאריך לדון אם מימרא זו מוסכמת לכולי עלמא. והביא 

אם מונים מצוות  הרמב״ם והבה״גדפליגי. ועיין עוד שם בפלוגתת חזית, 
 שצוו רבנן.
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, והעמידןהריב״ן בד״ה פירש גמ׳, בא דוד והעמידן על אחת עשרה.  )א
שדורות האחרונים לא היו צדיקים כל כך ואם באו לשמור את כולן אין 

(בחידושי אגדות) הקשה, וכי באו לבטל את ובמהרש״א  לך אדם שזוכה.
דהי״א מצוות שמנה דוד,  הרמ״ה בעין יעקב,שאר המצוות. והביא ביאור 

כתב, שהי״א מצוות כוללות העיקרים  בעלבאו להגן מהיצר הרע. ובשם 
מצוות רבות, ועל ידם יגיע למצוות רבות, כדי שעל ידם ישיג האדם 
המדרגה הגדולה מהשלמות. והמהרש״א גופיה פירש על פי דברי 

(כאן) שכתב, דכדי להגיע לחיי עולם הבא  המשניות הרמב״ם בפירוש
צריך לעשות מצוה בשלמות, ויש מצוות שאין מצויות תמיד שאינם לכל 

. ובי״א מצוות הללו שמצויים כל הזמן וכוללים ישראל ואינם לכל הזמנים
 חלק גדול מהתורה, יוכל להגיע לעשות מצוה בשלמות.

הביא  גמ׳, ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא. בריב״ן ד״ה רב ספרא )ב
(פרשת ויחי שאילתא לו) עובדא דרב ספרא דבא אליו אדם  מהשאילתות

לקנות והיה קורא קריאת שמע וסבר למכור בכך וכך ולא רצה להוסיף. 
 והמהר״ץ חיות ד״ה רב ספרא. (פח.)הרשב״ם בבבא בתרא וכן הביא 

, אקרא ד״ודובר אמת ברייתות הנוספות על ספר ראשית חכמההביא 
ך בדרך, והגיעו חכמים לקראתו וסברו בלבבו״, כגון רב ספרא שהיה הול

 (צד:). בחוליןשיצא לקראתם, ואמר להם שלא יצא לקראתם, וכדאיתא 
גמ׳, לא רגל על לשונו דכתיב אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע.  )ג

שיעקב לא רצה לשקר שנאמר אולי  הריב״ן ד״ה לא רגל על לשונו פירש
ימושני אבי״ ולא  אולימר יעקב ״הוסיף, דמדא ובמהר״ץ חיותימושני אבי. 

, חזינן שרצה למנוע מעצמו את הברכות, על ידי שימוש אותו ולא פןאמר 
היינו שרוצה שכך יהיה. ואמו הכריחתו לשקר  אולייברך אותו, דכל לשון 

פירש, דיעקב חשש שיצחק ירגיש שהוא  ובערוך לנר על פי הדיבור.
מתוך פחד, ומתוך כך חזינן משקר, שכן דרך מי שאינו מורגל בשקר לדבר 

 .שיעקב לא היה מורגל לשקר
תוס׳  כתבו גמ׳, לא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבירו. )ד

ר״ת,  (כא:) בשםובבבא בתרא  (שם)ד״ה עני, וריטב״א  (נט.)קידושין 
שהאיסור לירד לאומנות חבירו היינו דינא ד״עני המהפך בחררה״, שאם 

, מפני שיכול למצוא לקנות חררה בא אחר ונטלה ממנו, נקרא רשע

אחרת, (אבל בחררה של הפקר אין איסור), ואף זה יכול לעסוק באומנותו 
שם, דלדעת רב הונא בריה דרב יהושע  הריטב״אבמקום אחר. וכתב 

בבבא בתרא שם, דאמר כחכמים, שאין בן מבוי יכול לעכב על בן אותו 
ני המהפך בחררה, המבוי מלירד לאומנותו, היינו משום, דלא דמי לע

שאין לו הפסד אם לא יטלנה, אבל הכא יש לו הפסד, שאין המלאכה 
 (שורש קלב)ובשו״ת מהרי״ק מזדמנת לו יפה במקום אחר כמו במקום זה. 

סימן לו) כתבו, דלרבי שמעון בן גמליאל דפליג ובשו״ת מהרש״ל (
אחכמים התם וסבר, שאסור לרדת לאומנות חבירו, אף דאין איסור של 

עני המהפך בחררה״ היכא שלא יוכל למצוא חררה במקום אחר, היורד ״
לאומנות חבירו, חבירו מעכב עליו אף שלא יוכל להרויח במקום אחר. 

(סימן פט) הוסיף, דחמור דין היורד לאומנות חבירו מדין  ובשו״ת מהרש״ל
עני המהפך בחררה, שזה שנטל מן העני, אף שנקרא רשע, אין מחייבים 

ירה לו, מה שאין כן ביורד לאומנות חבירו, שמוציאים אותו אותו להחז
מהאומנות שירד לה, אלא שאינו חייב לשלם את מה שהפסידו בירידתו 
 לאומנותו, דאין כאן נזק אלא מניעת ריוח, וגרמא בנזקין פטור. ועיין

 (חו״מ סימן יט).בשו״ת ישועות מלכו 
כתב  צמות אביו.גמ׳, נבזה בעיניו נמאס זה חזקיהו המלך שגירר ע )ה

, דמשום כבוד אב ליכא למיחש, דנשיא ד״ה על(מז.)  רש״י בסנהדרין
ובבבא  (צד:)בבבא קמא בעמך כתיב בעושה מעשה עמך. וכן איתא 

(סב.), דבאביו רשע אינו מחויב לכבדו, כיון דאינו עושה מעשה מציעא 
(פ״ו מממרים הי״א) כתב, שאפילו היה אביו רשע  הרמב״םעמך. אבל 

(שם) כתב, דהגמרא  משנה ובלחםל עבירות, מכבדו ומתירא ממנו. ובע
איירי לאחר מיתה דאין צריך לכבד, והרמב״ם איירי מחיים. וביאר 

 שמואל הברכת(לעיל דף יב. אות תה) על פי דברי  שמואל רבי בשיעורי
(ביבמות סימן ג), שחקר אי כבוד אב הוא מצוה לחבירו או לשמים, 
דמחיים הוא מצוה לאב, ולכך אף רשע בעי לכבדו, אבל לאחר מיתה 
דאין כאן אלא מצוה לשמים, אין צריך לכבד רשע. ולפי זה אתי שפיר הא 

 דחזקיה, אף להרמב״ם.
תלמיד גמ׳, ואת יראי ה׳ יכבד זה יהושפט מלך יהודה שכשהיה רואה  )ו

(קג:), דהני מילי בצינעא, אבל בפרהסיא אמרינן בכתובות איתא  חכם וכו׳.
(בפ״ב ממלכים ה״ה), דמצוה על  הרמב״םזרוק מרה בתלמידים. וכן פסק 

המלך לכבד תלמידי חכמים ולעמוד מלפניהם ולהושיבם על ידו, אבל 
והרמב״ם בפירוש בפרהסיא לא יעשה כדי שתהיה יראתו על כולם. 

(הוריות פרק ג משנה ח) ביאר, שבאמת חכם קודם למלך, כיון  תהמשניו
שהוא מועיל יותר, אבל בפועל צריך לנהוג כבוד יותר במלך, שנאמר 

 ״שום תשים עליך מלך״, עיין שם.
בתוס׳ מבואר גמ׳, ושוחד על נקי לא לקח כגון רבי ישמעאל ברבי יוסי.  )ז

מידת חסידות. (וכן דאין זה מעיקר הדין, אלא  ד״ה לא,(קה:)  בכתובות
ד״ה (ח.)  התוס׳ בסנהדריןבעובדא דר׳ ישמעאל בן אלישע). וכן כתבו 

 (פכ״ג מדיינים ה״ג) כתב, דהוא מעיקר הדין.  הרמב״ם. אמנם פסילנא
כתב גמ׳, ועוצם עיניו מראות וגו׳ בשעה שעומדות על הכביסה.  )ח

 (חידושי אגדות), דנקט בכהאי גוונא, כיון דודאי דאסורהמהרש״א 
להסתכל בפני אשה ובשאר מקומות המגולים, אלא דאפשר להזהר 
ולהשמר מלהסתכל, אף בלא שיעצום את עיניו, דסגי בכפיפת הראש. 
אבל בשעת הכביסה במקום מגולה בעקב רגל האשה, אי אפשר ליזהר 

(נז.) דמבעי  בבבא בתראמלהסתכל, אם לא בעצימת עין. וכדמוקמינן לה 
  ליה למינס נפשיה.

משה אמר פוקד עוון אבות על בנים ובא יחזקאל ובטלה שנאמר גמ׳,  )ט
(חידושי אגדות), דהנה משה  המהרש״אכתב  הנפש החוטאת היא תמות.

(ז.) רמינן הני קראי אהדדי, ובברכות גופיה אמר איש בחטאו יומתו. 
ומשנינן, דכשאוחזין מעשי אבותיהן בידיהן פוקד עוון אבות, אבל כשאין 

יהן איש בחטאו יומתו, והא נמי ביטל יחזקאל, דאף אוחזין מעשה אבות
 כשאוחזין בחטאיהן אבותיהן איש בחטאו יומתו.

הערוך הקשה  גמ׳, אמר רב מסתפינא מאי האי דקרא ואבדתם בגוים. )י
למה נתיירא, וכי לא ידע רב גם הביטול ד״ובאו האובדים בארץ לנר, 

ים משם אשור״, ומשה רבינו עצמו אמר ״אם יהיה נדחך בקצה השמ
יקבצך וגו׳״. ותירץ, דמה שנאמר ״ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ 



 

 

דאלו המתים בגולה, ולזה נתיירא רב  בתורת כהניםאויביכם״ נדרש 
, והרי בהם לא יתקיימו אבודיםדלאותם המתים בגולה קרא הכתוב 

הנבואות ד״משם יקבצך ובאו האובדים בארץ אשור״. ולזה משיב, דלמא 
, דשם אבדה שייך נמי למה שנאבד רק לשעתו אף כאבדה המתבקשת

שאחר כך נתבקש ונמצא, וכן יהיה תקומה ונחמה לעתיד גם להמתים 
בגולה, וקאמר, דעל לשון ואכלה היה מתיירא, ומשיב דגם לשון אכילה 

 שייך במה שאינו נאבד ונאכל לגמרי.
ן דמקצתן אוכלין ומקצתן אי רבינו גרשום,פירש  גמ׳, כאכילת קשואין. )יא

דבכל הפירות הוא כן, ולמה נקט קשואין הערוך לנר, אוכלין. ותמה 
(חידושי אגדות). והערוך לנר בעין יעקב ובמהרש״א ודלועין דוקא. ועיין 

(פ״ב מ״י) הדלועין שקיימן לזרע וכו׳,  בשביעיתתירץ, על פי מה דאמרינן 
 שנראה משם שהיו נוהגין להניח לכתחלה דלועין הראויין לאכילה בשדה
עד שנתקשו, ולא נאכלו, אלא נעשו לגדל זרע,והוא מאי דקאמר, דלמא 
כאכילת קשואין שאוכלין רק מקצתן ומקצתן נשארו לגדל זרע, כן ישארו 

 גם זרע בית ישראל.
 

 דף כד ע"ב
(כו.),  קטן מועד. עיין גמ׳ כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם וכו׳ )יב

דכשרואה את ירושלים תחילה, קורע, וכשרואה את בית המקדש, קורע 
קריעה בפני עצמה. ואם ראה את בית המקדש וקרע, ואחר כך ראה 

 ירושלים, מוסיף על קריעה ראשונה.

(אורח חיים סימן תקפ״א ס״א), דדוקא בראיה  הרמ״אכתב  גמ׳, שם, )יג
 יוסף הביתקרוע. וכן כתב מהצופים חייב לקרוע, וברחוק יותר אין חייב ל

(שם סק״ז) הביא דעות הפוסקים, דכל מקום  ברורה המשנה(שם). אבל 
 שרואה כל שהוא חייב לקרוע.

 הביתביאר  גמ׳, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. )יד
(ויקרא כו, לב), אקרא  רש״י על התורה(בדרוש ט), על פי מה שכתב  הלוי

שממו עליה אויביכם היושבים בה״, דזו מדה ד״והשמתי אני את הארץ ו
טובה לישראל, שלא ימצאו היושבים בה נחת רוח בארצכם. והיינו, דאף 
לאחר שגלו נותר המקום מיועד לעם ישראל ונשאר בקדושתו, כדי שיוכלו 
לשוב אליו. והוא מאי דתלייא נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, 

הלכו בו, מוכח שהקדוש ברוך  דכיון שרואים שהמקדש שמם ושועלים
המהרש״א הוא שומר אותו לצרכו ולא נתחללה קדושתו. וכעין זה ביאר 

ביאר, דהשמחה של רבי עקיבא היתה, על  לנר ובערוך(בחידושי אגדות). 
ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים ולא על עם ישראל. עיין 

 שם. 
, הא האי לנר הערוךהקשה  גמ׳, מקום שנאמר בו והזר הקרב יומת. )טו

בסנהדרין קרא איירי לענין זר שעבד במקדש אפילו בעזרה, וכדאיתא 
(פד.), ואיסור כניסה לקדש הקדשים ילפינן מ״ואל יבוא בכל עת אל 

(פ״ט  במשנה למלך(נג:) עיין שם. [אמנם עיין ביומא הקדש״, כדאיתא 
מביאת מקדש הט״ו) שדן בארוכה באיסור כניסה לזר לבית המקדש].

  
   

 הדרן עלך אלו הן הלוקין
וסליקא לן מסכת מכות) א

 

 
 
 

 
 


