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 טזדף  – ב דף סנהדריןמסכת .  התשע"ז תמוז כד ס"ד,ב
 

 ב ע"אדף 

הערוך גזלן. הקשה כופר בפקדון דמששלח בו יד הוי רש״י ד״ה גזילות, ) א

עדיין לא שלח בו יד, ומאי שנא ד ףשכפר, א במה, אמאי לא נעשה גזלן לנר

(קה:), דהכופר בפקדון פסול לעדות מטעם דנעשה בבבא קמא  הא דאיתאמ

 אוות בהעתקת דברי רש״י, וצריך לומר דנראה דנפל טע ,כתב ךגזלן. ולכ

לות כולל בין שלח יד ובין כופר י, דגזבחידושי הר״ןששלח בו יד. וכן כתב 

 בפקדון.

בשו״ת אבני נזר אבל לוה ולא שילם לא מיקרי גזלן. הקשה  בא״ד,) ב

(קיא.), דכובש שכר שכיר עובר בבבא מציעא אמרינן מהא ד(חו״מ סימן א), 

דכוונת רש״י לומר דלא  ,מידי דבעין. ולכך כתבבבלא תגזול אף דלא כפר 

(מח.) דלא בבבא מציעא מתחייב על ידי כפירתו בהשבה, וכדאמרינן 

 ״והשיב״מתחייב קרבן שבועה עד שמייחד לו כלי, ועל כרחך דקרא ד

היכן מצינו  ,איירי בכפר לו דבר בעין. ואין לתמוה ,הנאמר גבי קרבן שבועה

 בגוזל עבדים, הכי מצינולא מחייב בהשבה, ד ״לא תגזול״דהעובר על לאו ד

 .ד״ה אלא(סא.) וס׳ בבבא מציעא הת ווכמו שכתב

(מצווה עח, אות ג), הא המנחת חינוך  הקשהמתני׳, מכות בשלשה. ) ג

כל הנוהג  האי טעמאדמלקות במקום מיתה עומדת, ומ ,(י.)לקמן מבואר 

דיני מלקות  מהא דאפשר לדון לבדמלקות, בדיני  גביבדיני נפשות נוהג 

דאי  ,דדרשינן בסמוך גבי דיני נפשות י היכיבג׳. ואם כן אמאי לא נימא, דכ

דבעינן רובא משום אפשר לחייב על ידי אחד המחייב יותר מהמזכין, 

סגי למלקות בג׳, לא ימצא  ילדון דיני מלקות. ואנבעי  נמי יהכדמינכר, 

דהיכא דידונו על פי שידונו על פי רוב המינכר, דהיינו ב׳ יותר מהמזכין, 

רוב, יחייבו ב׳ ויזכה אחד. ותירץ, דכיון דגזר הכתוב דמלקות בשלשה, על 

 כרחך דשנים לגבי חד הוי רובא דמינכר יותר משנים יתרים בדיני נפשות. 

ובשלשה בעינן, דכל דתקון רבנן כעין רש״י ד״ה מיאונין, בתוה״ד, ) ד

שוטו, מיאון בקדושין (אות ג), דבפבתוס׳ הגרע״א דאורייתא תקון. כתב 

בית דין  בעידרבנן תיקנו כעין גט בקדושין דאורייתא, ואם כן מוכרח דגט 

(פו.), דלרבי אליעזר דעדי מסירה כרתי נותן בגיטין דמצינו  ,של ג׳, ותמה

(ה:), דבארץ  שםמשמע לה בפני עדים, ומשמע דלא בעינן ליתן בפני ג׳. וכן 

לכולי עלמא לא בעינן ליתן גט בפני ישראל דלא בעינן למימר בפני נכתב, 

, (אבן העזר תנינא, שאלה קה וקיד)בשו״ת נודע ביהודה בית דין. ועמד בזה 

כתב, דנראה לבאר בכוונת רש״י, דתיקנו מיאון כעין והרש״ש . עיין שם

חליצה, שחליצה היא כעין מיאון, שהיבם ממאן ליבמה, כדכתיב ״מאן 

 יבמי״.

(דברים התורה בפירוש ושלשה. הרמב״ן מתני׳, דיני נפשות בעשרים ) ה

לעדות נפשות,  עשרים ושלשהדהא דבעינן  ,הרס״ג, דכתב פי״ז פ״ו), הביא

מדכתיב (שם) ״על פי  מקורואינו אלא לדון, אבל קבלת עדות סגי בג׳, ו

או  ,שנים עדים או שלשה עדים״, והיינו, על פי הפשט, על פי שני עדים

דבודאי עדות דיני נפשות צריכא קט, אבל הרמב״ן נ. מקבלי עדותשלשה 

 ,(פי״ג מסנהדרין ה״ז) הוכיחוהאור שמח בית דין של עשרים ושלשה. 

ג׳ בדסגי  שם תבככדעת הרס״ג, דד״ה שנים (יז:) רש״י לקמן דדעת 

ובמנחת יבינו שפת העדים, ועל כרחך דסגי בג׳ לקבלת עדות. שמהסנהדרין 

יצטרכו לקבל עדי עיר  דלדברי הרמב״ן ,(מצווה תסד), הקשהחינוך 

(נג.), לקמן , ומבואר בהדיא שבעים ואחדהנידחת בפני בית דין של 

. ואין לומר דחלוק בית דין של עשרים ושלשהדמעידים לפני בית דין של 

שלשה דאין דנין כלל דיני נפשות, לבית דין של עשרים ושלשה דדנין דיני 

דחת בעינן בית דין של דכיון דגזירת הכתוב דבעיר הני .נפשות במקום אחר

בית דין של שבעים נמי בלקבל עדותם בעינן שבעים ואחד, לדברי הרמב״ן 

ולקמן דף יז אות יד ואות  (פרשת שופטים אות ד).בכלי חמדה ואחד. ועיין 

 יז.

רובו של שבט שעבדו עבודה זרה. רש״י ד״ה ואין דנים לא את השבט, ) ו

ן לפי המקשן ובין לפי דבי ,(טז.) משמעלקמן דבגמ׳  ,המהרש״להקשה 

דהא דאמרינן שם ״אבל  ,המהרש״אהמסקנא איירי בכל השבט. ותירץ 

(פ״ה מסנהדרין הרמב״ם כולו״, היינו רובו, דבכל מקום רובו ככולו. מיהו 

 .כולו, אין דנים את השבט שהודח להדיא ה״א) כתב
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כל מלחמה קרי רשות לבר ממלחמת רש״י ד״ה במלחמת הרשות, ) ז

נמי  ,לא חשיב בהדי מלחמת יהושע אמאי, ערוך לנרהיהושע. הקשה 

כתב אף דכאן, ברע״ב ועיין מלחמת עמלק, דאף היא מלחמת חובה. 

מלחמת עמלק. ותירץ, דאולי דעת רש״י, דלמלחמת עמלק לא היה הוה 

אמינא דיצטרכו הסכמת בית דין של שבעים ואחד, כיון דהציווי מפורש 

רץ ישראל דלא היה בכל עת, , אבל מלחמת א״להלחם בכל עת״בפסוק 

מתי איהסכמת בית דין  ליבעיוכדכתיב ״מעט מעט אגרשנו״, הוה אמינא ד

 אומר וכו׳ הוי (כ:) כשהוא מלקמן[ולכאורה דבריו צריך עיון  יעשו מלחמה.

וכו׳. הרי דדין  מלך אלא כסא ואין תחילה, מלך להם להעמיד אומר

 מלחמה להכרתת עמלק בעיא מלך ואינה בכל עת].

מבואר דאף בסנהדרי קטנה גמרינן  מתני׳, ומניין להביא עוד שלשה.) ח

לא  אמאי, הרש״שהדין לחובה על ידי שניים המכריעים לחובה. והקשה 

ילכו בכהאי גוונא לבית דין הגדול, וכדכתיב ״כי יפלא וכו׳ וקמת ועלית אל 

רובא היכא דאפשר אקשה להפוסקים דלא סמכינן ההמקום״. וביותר 

, ד״ה קמ״ל(כז:) תוס׳ בבבא קמא יש ליישב לפי דברי לכאורה [ולברורי. 

דאזלינן בתר רוב הדיינים אף למאן דאמר אין הולכים בממון אחר הרוב, 

בשם  (כלל ו)בקונטרס הספיקות . וביאר םשאינ וכמחשיבי דמיעוט הדיינים 

, דהוא משום דמיעוט הדיינים חייב להודות לרוב. ולפי זה מהר״ם חביב

שפיר, דהיכא דאיכא רוב מחייבים, אזלינן בתריה בתורת ודאי, ולא מיושב 

  . (א.ל.)].הספקנקרא שמבררים 

 

 דף ב ע"ב
ובהחולץ נמי קאמר רבי יוחנן גר צריך תוס׳ ד״ה דברי הכל, בתוה״ד, ) ט

, כיון ד״ה משפט(מו:) וס׳ ביבמות הת ושלשה, משפט כתיב ביה. והקש

ותירץ,  לים גר בזמן הזה.דבעינן ג׳ מומחים לקבל גר, היאך מקב

חשו לנעילת דלת בפני לווין, חשו כי היכי דחותייהו קעבדינן, דידשל

(שם) דחה דבריו, דדווקא בדיני ממונות וברשב״א לנעילת דלת בפני גרים. 

מהני שליחותייהו, דהפקר בית דין הפקר, מה שאין כן לענין קבלת גרים, 

דנפקא לן מדכתיב  ,כך תירץאין כח ביד חכמים לעשותו גר מאורייתא. ול

״לדורותיכם״, דבכל הדורות מקבלים גרים, ואפילו בזמן הזה דליכא 

מומחין, ובעל כרחך דהא דבעינן מומחין אינו מעכב הגירות. והקשה 

(פח.) כדברי התוס׳, בגיטין , דכתב גופיההרשב״א מדברי  ,בחידושי הרי״ם

אות והלואות. ותירץ דהא דמקבלים גרים בזמן הזה, תקנה היא כתקנת הוד

 .(סימן קצה), דהא דבעינן מומחים הוא מתרי טעמא, אהגרנ״ט  בחידושי

היינו שיקבל רשות לדון, וכמו ד ,שיהיה סמוך ב.דבעינן שיהיה גמיר וסביר, 

, דהיינו סמוכים ונטלו רשות לדון. ולגבי הך רש״י ד״ה מומחיןשכתב 

כשאר  וייחותייהו, דהודצריך להיות גמיר וסביר, לא מהני הא דעבדי של

פסולא, דצריך להיות הדיין ראוי לדון, ואפילו כשדן מכח דשלחותייהו 

של  בהכשרוקעבדי. ודווקא לענין הא דצריך לקבל רשות לדון, דאינו דין 

הסתירה בדברי  יישבהך דשלחותייהו קעבדי. ולפי זה  אדיין, מהני

בגירות  אדלא מהניגמיר וסביר כתב הרשב״א בעינן ד ענין מאידל הרשב״א,

לא בעינן דלתקן  מצוהא דשליחותייהו קעבדינן, דדווקא בדיני ממונות 

להכשיר  מציא נמימומחים דגמרי וסברי, דהפקר בית דין הפקר, וממילא 

 מצירות דלא יעל ידי ״שליחותייהו״ שלא בעינן רשות לדון, אבל בדיני ג

הפקר בית דין הפקר, להכשיר דיין דלא גמיר וסביר, דלא נאמר בדינים אלו 

רות ילגבי ג בפני עצמהגזירת הכתוב  דאיכאהוצרך הרשב״א לומר 

ליתן רשות לדון על ידי דינא  מצוגמיר וסביר, וממילא, לא בעינן לדורות ד

  .דשלחותייהו, דהוא מדאורייתא

וא״ת כי היכי דילפינן דרישה וחקירה ממשפט אחד נילף נמי לענין בא״ד, ) י

(ג.) תירץ, דדוקא לענין דינים הנוגעים לעצם הדין קמן ובתוס׳ הרא״ש לג׳. 

ילפינן מהיקשא דמשפט אחד, אבל לדינים הנוגעים לדיינים לא ילפינן 

 מהתם. 

היינו דאין הדינים דגמ׳, ואי קסבר אין ערוב פרשיות כתוב כאן וכו׳. ) יא

 .המפורשים בקרא גבי גזלות וחבלות כוללים בהכרח אף הודאות והלואות

דשאני דיני גזלות וחבלות  ,(סימן טו סק״ב)החזון איש ר כתב ובטעם הדב

מחייב הממון, מה שאין כן הודאות והלואות עצם המעשה מחייב,  הדיןד

קרא לא ידעינן דהא דהצריכה התורה לדיני גזלות הלוי יג אולכך לל

 דיני הודאות והלואות. נמיכולל  ,וחבלות

א דממעטינן הדיוטות תימה דמשמע הכתוס׳ ד״ה ליבעי נמי מומחים, ) יב

, ובפרק המגרש ממעט מדכתיב לפניהם ולא לפני הדיוטות. ׳מדכתיב אלו

הדין ״, דאלוקים״מדכתיב  ילפינןסוגיא דהכא ב, דבחידושי הר״ןותירץ 

ה אמרינן דמשום נעילת דלת לדלא הוו הדיינים מומחים, ועב ,פסול עצמו

, דאמרה תורה והך דגיטין הוא לענין מצווה .הכשירו אפילו הדיוטות

שאסור לבוא לפני הדיוטות, אף  שקיבלו עליהן בעלי דינים, כדרך שאסור 

אמרינן דכיון קא , ועלה ״לפניהם״מדכתיב  ילפינן להלבוא לפני הכותיים, ו

ולפי זה יישב נמי הא דמצינו  א.איסורלהאי דשליחותייהו קעבדינן ליכא 

הא דהתירו ם מבואר דהתהכא דטעמא דהתירו מטעם נעילת דלת, ו

 ,ד״ה שלא (ג.)תוס׳ לקמן מטעמא דשלחותייהו קעבדינן. [ודלא כדברי 

 תקנה].  נכלל בהאיד

׳ דהכא אלואוי״ל דהתם ממעטינן מלפניהם משום דלפניהם קאי בא״ד, ) יג

אמאי בעינן ״לפניהם״.  ,(שם), אם כןבחידושי הרשב״א בגיטין . והקשה וכו׳

אף לדבר שבערווה בעינן ד מילףמצינן ללא  ״לפניהם״לולי קרא דדותירץ, 

משפטים, לענין אלא להא דכתיב בפרשה דמישתעי  מתמעטמומחים, דלא 

בקרא דמישתעי בכל המשפטים ואפילו  ״לפניהם״אבל השתא דכתיב 

 בגיטין, שמע מינה דבכולהו בעינן מומחים.

 הקצותונראה לפרש דבגיטין לענין מילי דכפייה איירי. והוכיח בא״ד, ) יד

וכגון הא דאמרינן  ,ן ג סק״א), מדברי תוס׳, שלכל דיני כפייה(סימהחושן 

(פו.) מכין אותו עד שתצא נפשו, בעינן בית דין מומחים. בכתובות 

(כח.), בבבא קמא (שם) דחה דבריו, מהא דמבואר והנתיבות המשפט 

תמה הקצות ובמשובב נתיבות דהאדון מֻצווה להפריש עבדו מאיסורא. 

יבות המשפט דברי התוס׳ דכתבו בהדיא דבעינן החושן, דאיך יפרנס הנת

מומחים לכל מילי דכפייה. ולכך כתב, דעל כרחך צריכים לחלק בין הך 

הכא, לענין כפייה לדבבא קמא דהחיוב לאפרושי מאיסורא, כל אחד חייב, 

(דיני דיינים ובאמרי בינה בעינן דווקא בית דין מומחים. דלקיים המצווה, 

ת ראיית הקצות החושן מתוס׳ דידן, דדווקא לענין סימן ט), כתב דיש לדחו

היה תגט דקיימא לן דלא מהני מסירה באונס, בעינן דווקא מומחים לכופו, ו

(מא.), בבבא בתרא נתינתו נתינה דמצווה לקיים דברי חכמים, וכדמבואר 

 עייןויכול כל אחד לכוף חבירו לקיים מצווה.  ,אבל בדבר שאין צריך רצון

 (שער ו פ״ה) מה שכתב בישוב דברי הנתיבות המשפט. ר בשערי יושעוד 
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(סימן ג בקצות החושן בהלואה וכו׳. ותמה רש״י ד״ה שלשה מנלן, ) טו

אמאי לא ואה לשומרים, ואף בלא קרא וסק״ב), מהיכי תיתי לחלק בין הל

דבעינן שלשה בהלואות מדיני שומרים. ועיין שם שביאר  מצי למילף

 הסוגיא באופן אחר. 

 

 אדף ג ע"
גזילות וחבלות וכו׳ לא בעינן דרישה וחקירה תוס׳ ד״ה שלא תינעול,  )א

כתב, דטעמא דהאידנא לא בעינן ובמאירי כדי שתנעול דלת בפני גנבים. 

דרישה וחקירה בגזילות וחבלות הוא, דכיון דהפקיעו בכל מילי דשכיחי דין 

 דינא דדרישה וחקירה. נמימומחים בבבל, הפקיעו 

, המהרש״אלות שעל ידי חבלות, וכו׳. ביאר יזוי״מ דוקא ג בא״ד,  )ב

לות שעל ידי יאיכא לפרושי גז ,לות וחבלות דנקט בגמ׳יגזהנהו דדווקא 

לות יעל כרחך גז ,לות וחבלות דקתני במתניתין דהכאימיהו גז .חבלות

והא  .(ב:) ״גזילות דכתיב, חבלות דכתיב״לעיל וחבלות ממש כדקאמר 

בבבל, היינו מטעם שליחותייהו כמבואר  לותידדנין גז בבבא קמאדמבואר 

(סימן א). ואף לדברי היש מפרשים, בארץ ישראל דשכיחי ברא״ש כאן 

המהר״ם ם לא שייך נעילת דלת. אבל התד ,מומחים בעינן דווקא מומחים

לות שעל ילות וחבלות דמתניתין היינו גזידליש מפרשים, למסקנא, גז ,כתב

לא שייך נעילת דלת דנו להוה אמינא ידי חבלות, והא דאמרינן לעיל, היי

לה, אבל למסקנא שייך נעילת דלת אף בגזילות וחבלות, ואף בארץ יבגז

כמו בהודאות  ,ישראל דשכיחי מומחים הפקיעו דין מומחים מגזילות

יש מפרשים, דסבירא ליה דטעמא דשליחותייהו הוהלואות. וטעמא ד

יך נעילת דלת דנים וטעמא דנעילת דלת חד טעמא הוא, ודווקא היכא דשי

בבבל מטעמא דשליחותייהו, ודלא כדברי הרא״ש שכתב דעבדינן 

ובתוס׳ לא שייך נעילת דלת.  ישליחותייהו בכל מילי דשכיחי, אף א

לקמן ד״ה  וכתבד א(אות א), הוכיח דביאור התוס׳ כהמהר״ם, מההגרע״א 

(פד:) א בבבא קמכולל נזקי שן ורגל, דהא אמרינן  אינו, דנזק דמתניתין נזק

דמגבינן ליה בבבל, ומתניתין איירי דווקא בהני דינים דלא עבדינן 

 אשליחותייהו. ואם כדברי המהרש״א דתוס׳ מודה להרא״ש, ומתניתין אייר

לות גרידא משום דבארץ ישראל בעינן נמי מומחים, אם כן שפיר יבגז אף

דבארץ לות, ילגז דמי נמישן ורגל, ד נמיאפשר לומר דנזק דמתניתין כולל 

ישראל בעינן מומחים, ולא להלואות דהפקיעו מהם דין מומחים אף בארץ 

 ישראל.

(סימן א), דכתב הרא״ש עיין באות הקודמת דהבאנו דברי . שם, בא״ד )ג

 ,לות וחבלות בבבל, משום דבכל מילי דשכיחיידטעמא דדנים האידנא גז

טין בגי הא דאיתא(סימן א סק״ט), מהש״ך עבדינן שליחותייהו. והקשה 

ם היינו קנס הבא התלות וחבלות לא שכיחי. ותירץ, דכוונת הגמ׳ י(פח:) דגז

בסוגיין רמב״ן ל אמנםלות, כגון תשלומי כפל ותשלומי ד׳ וה׳. ימחמת גז

 אמאי ,להקשות כיונה דגיטין, דהגמ׳ תירץכקושית הש״ך, והוקשה כבר 

 ,יטיןשכיחי מומחים יתכשר בהדיוטות, דומיא דגדלא תיקנו שאף במקום 

דמשום דשכיחי טובא תיקנו דאף במקום שאפשר לטרוח אחר מומחים, 

שכיחי כגיטין  לא מכל מקום, דנהי דשכיחי, ותירצההדיוטות כשרים, 

 דליתקין דאף בארץ ישראל לא ליבעי מומחים.

דכיון  רש״י ד״ה אלא מעתה,פירש  גמ׳, אלא מעתה טעו לא ישלמו. )ד

תוס׳ ד״ה אלא הודפטורים כשטעו. דברשות רבנן נחתי הוה להו כמומחים 

דהקושיא היתה  ,משמע ״כל שכן שאתה נועל״גמ׳ ד שינויא, דמוכתב

כיון דחיישינן לנעילת דלת  ,מטעם נעילת דלת. ולכך פירש, דהוקשה לגמ׳

הוה לן למימר טעו לא ישלמו, דאי מחייבת ליה לשלם, לא יתרצו 

י, דאפשר שלא עשו הקשה עוד לפירוש רש״ובחידושי הר״ן להתמצע בדין. 

אותם חכמים כמומחים לענין תשלומים. ועוד, שאפילו במומחים עצמם 

אלא  ,אפשר שלא אמרו בהם שאם טעו לא ישלמו ,שהם כשרים מן התורה

(ה.), אבל לקמן שנטלו רשות מריש גלותא או מן הנשיא, וכדאמרינן  בגוונא

 אינם פטורים מלשלם. לדון כשרים דשאר הדיינים אף על פי 

רש״י פירש  .גמ׳, מדאורייתא חד נמי כשר שנאמר בצדק תשפוט עמיתך )ה

תוס׳ ד״ה הו .רוב פרשיות כתוב כאןידקסבר אין ע ,ד״ה מדאורייתא

רוב פרשיות, ומכל מקום חד כשר ידרב אחא סבר ע ו,כתב ומדאורייתא

(פ״ב  רמב״םוה(סימן א). הרא״ש , וכן כתב ״בצדק תשפוט עמיתך״מקרא ד

הלחם קשה וה .דדיני ממונות מדאורייתא בחד ,פסק ן ה״י)מהלכות סנהדרי

רוב פרשיות כתוב כאן, וכי י) דעה״ח ב משכירות״, מהא דפסק (פמשנה

(סימן ג הקצות החושן ועיין מה שכתב  כתיב אלוקים אהלואה נמי קאי.

מיושב  [אמנם אי נימא דהרמב״ם יסבור כתוס׳ .סק״ב) בישוב דעת הרמב״ם

רוב פרשיות כתוב כאן, מכל מקום פסק כרב אחא ידפסק דע ףשפיר, דא

 . ]דיין אחדבדאפשר לדון  ״בצדק תשפוט עמיתך״דיליף מקרא ד

הקצות כתב גמ׳, מדאורייתא חד נמי כשר וכו׳, אלא משום יושבי קרנות.  )ו

(פט״ז המשנה למלך (סימן לו סק״ז), דיש להוכיח מכאן דלא כדברי החושן 

אם נמצא אחד מהם  ,דבדיינים נמי ,המוהרש״חמעדות ה״ה) דכתב בשם 

דאית בהו בתוך כל ג׳ מה דאי כדבריו, מאי מהני  .קרוב או פסול הדין בטל

כיון דנצטרף עם הפסולים דלא גמרי, הדין פסול. ועל א שדנים חד דגמיר, ה

דבדיינים לא נאמר כלל דאם נמצא אחד מהם קרוב או פסול הדין  ,כרחך

 (סימן ב).עקב בקהילות יפסול. ועיין מה שיישב 

, דמכל מקום בחידושי הר״ןכתב גמ׳, אי אפשר דלית בהו חד דגמיר.  )ז

סברי, דאי לאו כמאן אי מסברי להו הנך תרי אחריני דלא גמירי, דבעינן 

(ח״א סימן קלז), דלכך בעינן בשו״ת שבות יעקב דליתנהו דמי. וביאר 

האי ד היהיה דעתם שונה מדעתתגמירי  דלאדליסברו וסברי, דאי השנים 

  ולא ייתכן לגמור הדין כן.דגמיר, יפסק הדין כמותם 

 ,הרמב״ם כתב הם דין.ינינייהו דאמר שמואל שנים שדנו דיגמ׳, איכא ב )ח

מותר לאחד  ,אף על פי שאין בית דין פחות משלשה (פ״ב מסנהדרין ה״י)

, הכסף משנה והקשה .הם דיןילדון מן התורה, ושנים שדנו אין דינ

סוגיא דידן, דרב אחא בריה דרב איקא דסבר ל יןותרסדבריו דלכאורה 

הם דין. ותירץ, ידאחד כשר לדון מן התורה אית ליה דשניים שדנו דינ

דאית  אפשרדרבא ודאי לית ליה דשמואל, אבל רב אחא  ,דהרמב״ם ביאר

ליה דשמואל, אבל אפשר דאפילו אי סבירא לן דאחד כשר לדון מן התורה, 

ופסלו אפילו שנים בדיעבד. ובסוף דבריו  אקנתמכל מקום אלמוהו רבנן לת

 הרמב״ם.  דברי שו(ח״ו סימן קעז) הוקלרשב״א בשו״ת אף דמצא ד ,כתב

דאפילו רב נחמן דקאי תוס׳ ד״ה לרבא לית ליה דשמואל, בתוה״ד,  )ט

ובחידושי הר״ן כשמואל דשניים שדנו דינהם דין מודה דקיום שטרות בג׳. 

ליהוי יום שטרות דהוא דרבנן בעלמא דמהיכי תיתי דק ,(ו.) תמהלקמן 

כתב,  ד״ה קיום שטרות(מ.) ובתוס׳ בבא בתרא מכל שאר דינים.  חמור טפי

דטעמא דבקיום שטרות בעי ג׳, משום דשומעים מב׳ העדים, ודומה לעד 
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 מפי עד.

היינו דווקא נזקי שן ורגל. והיינו דנזק דמתניתין תוס׳ ד״ה נזק, בסוה״ד,  )י

אמאי שייר להנך נזקין. ותמה  ״ט,התוס׳ יוגל. והקשה לא איירי בנזקי שן ור

, דכל הדינים הנגבים בג׳ לעיל ד״ה שלא תוס׳ ו, דכבר כתבהרש״ש

, דהיינו בכלל דיני ממונות דתני והדיוטות, בכלל הודאות והלואות הו

 אות א.  לעילברישא. ועיין מה שכתבנו 

 

 דף ג ע"ב
מי איכא מאן  ,הר״ןבחידושי הקשה גמ׳, מר סבר דורשים תחילות.  )יא

דאמר דקרא קמא לא איצטריך לגופיה, ומאי טעמא דמאן דדריש תחילות. 

ותירץ, דטעמו, דכיון דאיכא תרי ותלתא קראי, מדהני לדרשה האי נמי 

 לדרשה.

גמ׳, אימור דשמעת ליה לרבי יהודה בסנהדרי גדולה דכתיבי קראי.  )יב

עים, נימא אין בית (משנה ז), אף על גב דכתיב בקרא שבט ״בתוס׳ יוהקשה 

דין שקול מוסיפים עליהם עוד אחד. ותירץ, דכי אמרינן אין בית דין שקול 

ומוסיפים עליהם עוד אחד, היינו היכא דמינינא לא כתיב בהדיא בקרא, 

 כאן. בחידושי הר״ן אבל במה שהוא מנין מפורש אין לומר כן. וכן כתב 

(סימן יח ער המשפט השכתב  גמ׳, ורבי יאשיה לית ליה בית דין נוטה. )יג

דהיכא דבעינן בית דין נוטה ולא היה  ,מוכרח ,גמ׳ב מקשינןסק״א), דמהא ד

דאם לא כן מאי  .כן, פסול אף בדיעבד, ואפילו אם כוונו השנים לדעה אחת

דסבירא ליה דבעינן בית דין נוטה, מכל מקום איצטריך  ףקשיא, לימא דא

ן יליכא תלת דיינים. ועי י, ללמדנו דאף בדיעבד פסול א״אלוקים״תלתא 

 (סימן ג).בקהילות יעקב שם מה שהקשה לפי זה. ועיין מה שכתב 

מכל מקום אפשר דמיפטרי  תוס׳ ד״ה מוקי לה בדיני נפשות, בתוה״ד, )יד

(פ״ח מסנהדרין ה״א), האור שמח כולהו בהכחשה הלכך חשיב ליה לרעות. 

, וי״ב תהבעדות חיוב מי סתפק בעדים שבאו להזים עדים המעידיןנדיש 

הזמה, מי נימא  אינההזמה וי״א דיינים אומרים ד אדיינים אומרים דהוי

ם יותר על ידלא מחייבי העדים המוזמים מיתה, כיון דליכא ב׳ המחייב

דכיון דאם , או נימא, ״לא תהיו אחרי רבים לרעות״עליהם נאמר דהמזכין, 

ם. וכתב, שהעידו עליו, נדון לחובת וימיתו את מיהיה רעה ת לא יזימום

דנראה להוכיח מדברי תוס׳ דידן דבכהאי גוונא הוה כהכחשה דמיפטרי 

 שניהם.

גמ׳, אלא הא דתנן שנים אומרים זכאי וכו׳ נימא דלא כרבי יאשיה.  )טו

(דף א. מדפי הרי״ף), מאי קא פריך ליה שבועות בבעל המאור ההקשה 

 ,כאישיה, נימא דלדידיה בעינן עד שיסכימו כולם, ומשום הכי זאלרבי י

כיון שלא הסכימו כולם לחיוב. ותירץ, דמסיפא פריך, דמדקתני שנים 

ובחידושי אומרים חייב ואחד אומר זכאי חייב, אלמא אזלינן בתר רובא. 

משמע דמשום  ,דאין צריך לכך, אלא כיון דקתני זכאי ,כתב(כאן)  הר״ן

רובא קאמר ליה, שאם משום דאין כולם מחייבים, לא הוה ליה למימר 

 י, דעדיין אפשר להתחייב בבית דין אחר. זכא

גמ׳, אפילו תימא רבי יאשיה מייתי ליה בקל וחומר מדיני נפשות.  )טז

בדיני נפשות י היכי ד, נימא דיו לבא מן הדין להיות כנדון, וכהמאיריהקשה 

היכא כמו כן לא נחייב בדיני ממונות כל  ב׳ המטים לחובה, בעינןלחובה 

רץ, דבדיני ממונות אחד המחייב האחד, מזכה לחובה. ותי המטיםב׳  דליכא

שכנגדו, והוה ליה הטייה לטובה דקיימא לן דאף בדיני נפשות דנים על פיו, 

. ועוד תירץ, דשניים המחייבים ואחד מזכה בתוס׳ ד״ה מוקיוכמו שכתב 

יותר מהיכא דמטים לחובה על פי שניים. ואף היכא  ,הוה רובא דמינכר

הטייה על  מיבעיאליכא למימר דבכהאי גוונא  דדנים על ידי יותר משלש,

ים אחרי רדיינים נגר עשרים ושלשהפי שניים, דכל הדינים שאינם צריכים 

 בית דין של שלשה לכל דבר.

וצריך לומר דרובא לרדיא זבני תוס׳ ד״ה דיני ממונות לא כ״ש, בסוה״ד,   )יז

בא , דרוםונתוכביאר  ,(ש״ד פ״ז)בשב שמעתתא לא חשיב כי הנך רובא. 

מעליא.  אלרדיא הוי רובא דתלי במנהג ואינו רוב בטבע, ואינו רוב

 (חו״מ סימן רלב),הב״ח (כלל ו אות א) כתב בשם ובקונטרס הספיקות 

דרובא לרדיא לאו רוב מעליא, דכנגד אדם אחד שקונה מאה  ,דכוונת תוס׳

מאה בני אדם שקונים עשרה שוורים לשחיטה.  איכאשוורים לרדיא 

 הקשות על דבריו. וִהרבה שם ל

דשאני רוב  ,צותיר ד״ה קמ״ל (כז:)בבבא קמא  תוס׳הו .שם בא״ד,  )יח

דיינים דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו, וליכא למימר דאזלינן בתר חזקת 

ממון, מה שאין כן בכל דיני ממונות המיעוט מצטרף לחזקת ממון שלא 

הרוב. וביאר להוציא על ידי רוב, ובדיני נפשות דליכא חזקה אזלינן בתר 

דבדיינים המיעוט  טעםדה ,מהר״ם חביב(כלל ו) בשם בקונטרס הספיקות 

עוט חייב להודות לרוב. והקשה עליו, דלא ימשום דהמ ,חשיב כמי שאינו

(אות בחידושי הגר״ח על הש״ס אלא בבית דין הגדול. ועיין עוד  כןמצינו 

 רכט) מה שביאר בדברי התוס׳.

ואי עשרים בגמר דין כתיב בל״ט וה״ד, תוס׳ ד״ה מסנהדרי גדולה, בס )יט

אדעתיה דרבי אבהו למיבעי  אהקשה עוד, היכי סלקוברבינו יונה  סגי.

 ״ושפטו העדה״מדכתיב  יליפינן להבסנהדרי קטנה מ״ה, והא כיון ד

עשרים , עדה שופטת ועדה מצלת, אם כן אין לנו אלא ״והצילו העדה״

אגב סנהדרי גדולה נקט לתחילת דין. ולכך כתב דצריך לומר, ד ושלשה

  סנהדרי קטנה, ולא דק.

 

 דף ד ע"א
ובפרק לולב הגזול תני נמי רבי תוס׳ ד״ה כולהו סבירא להו, בתוה״ד,  )א

, הא גבי לולב נמי המהר״םעקיבא אומר כשם שלולב אחד וכו׳. הקשה 

מכחשי הקרי והכתיב אהדדי, דהקרי מצריך שני לולבים והכתיב אינו 

רבי עקיבא יש  ר, וכל היכא דמכחשי אהדדי סבמצריך כי אם לולב אחד

אם למקרא, וגבי לולב סבר לולב אחד, אם כן דריש המסורת. ותירץ, 

המקרא והמסורת, ומן המסורת  תרווייהודריש ליה רבי עקיבא נמי דהתם 

יליף לולב אחד, ומן המקרא יליף דלשון כפות הוה לשון אגודה, שיהא דבר 

ו לולב, עיין שם שהאריך להוכיח כן מדברי שהוא נפרד וראוי לאגדו, וזה

 (לב.). בסוכה הגמרא 

גמ׳, כל הניתנים על המזבח במתנה אחת כיפר שנאמר ודם זבחיך ישפך.  )ב

תינח אשם ושלמים דמקיים בהו שפיר סיפיה דקרא  ,בחידושי הר״ןהקשה 

, אבל עולה דכולה כליל מנא לן. ״והבשר תאכל״פי״ב פכ״ז) דכתיב דברים (

(יג:) דאכילת מזבח שמה אכילה, שפיר מתקיים בזבחים דמדאמרינן ותירץ, 

 לשון אכילה אף בעולה.

 במסורתוהעיר  גמ׳, ואמר רב הונא מ״ט דב״ש קרנות קרנות קרנות. )ג
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(פ״ז באבי עזרי , דבכל החומשים שלנו כתוב ״קרנת״ חסר. והקשה הש״ס

מבואר  האלא משנים גירסת ספרי תורה דידן,  אמאי מספר תורה הי״א),

 ׳[המיוחסת לרמב״ן] (סימן רלב), דכל היכא דמצינו בגמבשו״ת הרשב״א 

נו נכונה, ישנלמד דין מכח הגירסא, וסותר גירסא דידן, מוכרח דאין גרסת

 ׳מה הגירסא, או דאין נפקא מינה מגירסת הגמ ׳ודווקא היכא דנחלקו בגמ

ור . עיין שם שהאריך מאד בביא׳להלכה, לא אזלינן בתר גירסת הגמ

 ההלכה.

וא״ת הוה ליה למימר שלש לעכב וכו׳, ואכתי תוס׳ ד״ה ושתים לעכב,  )ד

תירץ, דלבית שמאי אי אפשר ובחידושי הר״ן מייתרי תרי לרבות שנים. 

ללמוד מכח הפסוקים אלא שניים לעכב, דכי אמרינן דכפרה בכדי לא 

ויקרא ב (יאשכחן, הני מילי היכי דנימא דכולהו למצוה, דכיון דכבר כת

פי״ז פי״א), ״כי הדם הוא בנפש יכפר״, שמע מינה דעיקר כפרה בדם הוא, 

אבל השתא דאית להו לבית שמאי מקרא דשניים לעכב, בהני תרי ודאי 

איכא כפרה, ואף דאי לא כתב רחמנא קרנות כלל הוה אמינא אחת לעכב, 

ת כי היכי דנימא ארבע למצוה ומכל מקום למאן דאמר דאמר רחמנא קרנ

 כב, אמרינן דאלו הן לכפרה.תים לעשו

אי נמי קסברי כיון דאיכא שפיכות דיסוד לאו כפרה בכדי הוא. בא״ד,   )ה

 שייך שפיכת שריים.  ה, כיון דלא זרק על גבי המזבח מהפורת יוסףהקשה 

תימה דרבי ישמעאל סבר לקמן יש אם תוס׳ ד״ה ורבנן נפשות כתיב,  )ו

, המהר״םהמת. הקשה  למקרא וכו׳, לרבי ישמעאל למה לי תרי קראי בדם

תרי ״יש אם למסורת כדי להקשות דלהוכיח דרבי ישמעאל סבר  הולמה ל

, הא כל שכן דאי סבירא ליה יש אם למקרא דתקשה ליה ״קראי למה לי

להוכיח דרבנן דרבי עקיבא  ו. ותירץ, דתוס׳ רצ״תרי קראי למה לי״טפי, 

למסורת,  , דמדאשכחן דסבר יש אםיהרבי ישמעאל בר פלוגת ידהתם הו

 מסתמא דאיהו אמר דסבירא ליה נפשת כתיב. 

, חדא תרי קראי בעינן, מאי קושיא, נימא דהרש״ששם. הקשה  ,בא״ד )ז

 לטומאת מגע וחדא לטומאת אהל.

יכול בֵחֵלב אמו אבל בָחָלב מותר לבשל. והקשה רש״י ד״ה בחלב אמו,  )ח

ת , מהיכן מוכח מהכא דיש אם למקרא, הרי אף לפי המסורהחמרא וחיי

אפשר לקרות ָחָלב כמו ֵחֶלב. ותירץ, דאין כוונת רש״י לומר דאי אמרינן אם 

למסורת האיסור הוא בֵחֶלב דווקא ולא בָחָלב, אלא דלא נדע מה להוציא 

מכחשי אהדדי. הוו ממשמעות הפסוק, ולדרוש שניהם לא שייך, ד

כתב, דצריך לומר יכול בָחָלב אמו אסורה אבל בָחָלב אחרת והמהר״ם 

(סוף הפתיחה), דלפי זה לא הגינת ורדים תרת. ותמה על דבריו מו

  .׳)בעמוד ב(לקמן  מ׳דברי הג יםמתבאר

 

 דף ד ע"ב
 ץ(ו:), להאי תרוהמהר״ם בסוכה הקשה גמ׳, ורבנן סברי סככא בעי קרא,  )ט

מיותר אלא חד ״סוכות״, דחד ״סוכות״ בעינן לגופיה, וחד בעינן  אינו

ב׳ דפנות. ותירץ, דסכך גופיה נחשב  לסככא, ולא ידעינן מיניה אלא

למחיצה למעלה, ולכך הא דאמרינן סככא בעי קרא, היינו דילפינן מחד 

 ״בסוכות״ חד לסכך וחד לדופן.

ומכיון דאשכחינן ליה בחד תיבה תוס׳ ד״ה טט בכתפי שתים, בתוה״ד,  )י

 ,תוס׳ לתרץה, דכוונת מתבאר וס׳ הרא״שבתלית לן לרבויי טפי. מדברי 

אמאי לא אמרינן דלרבי עקיבא יצטרכו י״ב בתים, דהרי ג׳  דלא תקשה

טוטפות כתיביה, ואהא תירצו דכיון דטוטפות לדידיה הוה ליה שם חשבון, 

אין להוסיף על המנין ההוא אלא שכפל המצווה כמה פעמים, אי נמי 

 כשאר התירוצים.

כמים ואיכא בשול אבל ֵחֶלב אינו  ָחָלב צלולרש״י ד״ה דרך בשול,  )יא

, דאין להקשות דאף בֵחֶלב שייך בישול, וכגון היד רמהול. וכתב ביש

לא ״דמבשל בהדי מים בשר וֵחֶלב. דאם כן היתה התורה צריכה לכתוב 

, שמע מיניה כי ״לא תבשל גדי בחלב אמו״, ומדכתב ״תבשל גדי עם ֵחֶלב

 אסר רחמנא שלא לבשל את הבשר בחלב שהוא משקה.

(יו״ד סימן פה), דיש הסולת המנחה  אינו בשול אלא טגון. כתבבא״ד,  )יב

 אינודאין איסור תורה לטגן בשר וחלב, ולפי זה  ,להוכיח מדברי רש״י

, המנחת יעקב(סימן פז משב״ז א) בשם הפרי מגדים איסור הנאה. וכתב 

דטעם  ,(יו״ד סימן פז) ביארובערוך השלחן דיש לסמוך עליו בשעת הדחק. 

גון, הוא משום דאף דבר יר אף בטהחולקים על רש״י וסבירי דאיכא איסו

שאינו בישול גמור בכלל בישול, וכדמצינו בצלי דקראו הכתוב בישול, 

המרגליות (פל״ה פי״ג) ״ויבשלו את הפסח״. וכתב בדברי הימים ב׳ דכתיב 

משום דסבירא ליה דשאני בשר  י להחשש רש״ רש״י לא(סי״א), דהים 

, ובחלב לא שייך לא צלי ״לא תבשל גדי בחלב אמו״בחלב, דהתורה אמרה 

 גון אינו בכלל, עיין שם.ילא טיגון, ממיולא ט

וי״מ דרך בישול אסרה תוס׳ ד״ה דרך בישול אסרה תורה, בתוה״ד,  )יג

תורה דבלא בישול שרי ועל ידי בישול אסור לאפוקי ֵחֶלב דבלאו הכי 

, דלא אסרה תורה אלא שרי, דבישול ֵחֶלב נמי בחידושי הר״ןאסור. והקשה 

דכוונת הגמ׳ במה שאמרה דרך  ביאר,ת ֵחֶלב ולא בישולו. ולכך אכיל

(קטו:), ג׳ לא תבשל דכתיבי בחולין בישול אסרה תורה, על פי מה דדרשינן 

באורייתא, חד לאיסור אכילה חד לאיסור הנאה וחד לאיסור בישול, וכיון 

דאפילו האי דאתא לאיסור אכילה כתב רחמנא בלשון בישול, שמע מינה 

אמר, לא אסרתי לך בישול אלא כשהוא בר אכילה אם נתבשל בפני דהכי ק

עצמו, יצא ֵחֶלב שאף על פי שנתבשל בפני עצמו אסור באכילה. וכן ביאר 

 כאן. רבינו יונה

, הר״ןעיין מה שכתבנו באות הקודמת להקשות בשם  .שם ד,״בא )יד

(ו.), דאפילו אי אמרינן בבכורות ערוכה  ׳הוסיף, דהרי גמובפורת יוסף 

ריכי קראי לאסור בשר בחלב בבישול והנאה, טדָחָלב אסור, מכל מקום איצ

ן כך אסור בפני יואם כן מאי קאמרינן דבודאי לא אסרה התורה ֵחֶלב, דב

 עצמו.

 

 דף ה ע"א
(סימן ב׳)  הרא״שכתב גמ׳, ואם היה מומחה לרבים דן אפילו יחידי. ) א

במשנה ותלמוד  דמומחה לרבים, היינו, דבקי טובא רב שרירא גאון,בשם 

 ובשיקול הדעת ומנוסה לרבים, אבל לא גמיר וסביר גרידא.

כג.), דמומחה דהכא, לאו היינו לקמן (בחידושי הרמב״ן . כתב גמ׳, שם) ב

מומחה דמתני׳, דהתם בעינן סמוך, והכא לא הוי סמוך, אלא מומחה 

 לרבים, והכל יודעין בו דגמיר וסביר. ועיין באות הקודמת.

(סימן ב), דלמאן דלית ליה עירוב פרשיות,  רא״שה. כתב גמ׳, שם) ג

מדאורייתא אפילו יחיד שאין מומחה דן, אלא שחכמים תקנו שלא ידונו 
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בפחות מג׳ הדיוטות, ויחיד מומחה אוקמוהו רבנן אדיניה, ודן לכתחילה. 

 רש״י ד״ה דן.בדעת  בחידושי הר״ןוכן כתב 

וף את האדם בעל דיחיד מומחה יכול לכ תוס׳ ד״ה דן,. שיטת שם, גמ׳) ד

(פ״ד הרמב״ם (חושן משפט סימן ג׳ סק״ה) כתב בדעת  הב״חכרחו. אבל 

דיחיד מומחה אינו יכול לכוף את האדם בעל כרחו. וכתב  ,מסנהדרין הי״ד)

(חו״מ ט, ב), דבזמן הזה אין דנין דין  ברמ״א(קמו), הובא  בשו״ת מהר״י וייל

בשו״ת אגרות משה ב מומחה לרבים לדון יחידי בעל כרחו של אדם. וכת

 (חו״מ ח״ב, ג), דמשמע דאין חולק בזה.

(פ״ה  הרמב״ם(סימן ג׳ סק״ב), דשיטת הקצות החושן  כתב גמ׳, שם.) ה

מסנהדרין הי״ח), דליחיד מומחה אין דין בית דין, והודאה בפניו לא מיקרי 

(חו״מ סימן ג סעיף ב) כתב בדעת  הטורהודאה, וכן לא הוחזק כפרן. אמנם 

(שם  והנתיבות המשפטחיד מומחה הוי כמו בית דין של שלשה. , דיהרא״ש

 (שם). ועיין באות הקודמת. הרמב״םסק״ג) ביאר כן גם את שיטת 

וקשה דא״כ תקשה ליה הך ברייתא לר׳ תוס׳ ד״ה ואם היה, בתוה״ד, ) ו

(ו,  בשו״ת הרשב״אאבהו דאמר שניים שדנו אין דיניהם דין לדברי הכל. 

, דדברי רבי הרמב״םמסנהדרין ה״י) כתב בדעת  פ״ב בכסף משנהקעז הובא 

אבהו אתיא אפילו אי נימא דמדאורייתא חד כשר, אלא דסבירא ליה דרבנן 

ו.) בדעת המהר״ם שיף (לקמן פסלו לב׳ הדיוטות אפילו בדיעבד. וכן כתב 

דר׳ אבהו  רש״י,ג.) בשם בחידושי הר״ן (לעיל . וכמו שכתב רש״י ד״ה דן

 אפילו הכי בעי ג׳ מדרבנן אפילו דיעבד.מצי למיסבר כשמואל, ו

ועוד מדקאמר בסמוך אבל וכו׳, דיניה לאו דינא משמע בא״ד, בתוה״ד, ) ז

דמדאמרינן דאי  המהרש״א,דסבר כר׳ אבהו ואפילו הכי יחיד וכו׳. ביאר 

לא נקיט רשותא דיניה לאו דינא, היינו דוקא לרבי אבהו, ובכל זאת קתני 

ידי, ולרבי אבהו לא מהני אפילו אי נקיט בברייתא, דיחיד מומחה דן ביח

 רשותא.

ודוחק לפרש דיניה לאו דינא לכתחילה. כתב בספר בא״ד, בתוה״ד, ) ח

כתב, דהדר דיניה לגמרי, כוונת  דרש״י בד״ה דיניה, דאף חמרא וחיי

 התוס׳, דדוחק לפרש כן שלא כדברי רש״י, ובזה תתיישב שיטת רש״י.

יך לקמן (דף ו.) לר׳ אבהו וכו׳, הוי ולהאי פירוש הא דפרבא״ד, בתוה״ד, ) ט

 רבנו יונה ותוס׳ הרא״שמצי לשנויי דמיירי ביחיד מומחה לרבים. אבל 

, דמסיפא דהתם דקתני, הרמ״ה, וחידושי הר״ן(ו. ולג.) כתבו בשם  לקמן

ואם היה מומחה לרבים פטור מלשלם, מוכח, דרישא לאו במומחה איירי. 

דצריך לומר, דהא דקתני  ותוס׳ שאנץבתוס׳ רבנו פרץ ולפי התוס׳, כתבו 

בסיפא דהתם, ואם היה מומחה לרבים פטור מלשלם, במומחה סמוך 

(הכא), וכמו שהכריחו  והמהר״םכג.),  לקמן( התוס׳ הרא״שקאמר. וכן כתב 

, דאיירי במומחה דסמיכה. ועיין עוד ד״ה כאן במומחה (שם) תוס׳ לקמן

 בנו באות יט., ומה שכתתוס׳ ד״ה ואי לא. ועיין מהרש״א

הישועות ויכול לכוף את האדם בעל כרחו. כתב  תוס׳ ד״ה דן אפי׳ יחידי,) י

(אהע״ז סח), דכפייה זו, היינו כפיה לדון, אבל כפייה לקיום הדין, בעי  דוד

(סימן קסח), דיחיד יכול לכפות אפילו לקיום  כעונג יו״טג׳ מומחין, ודלא 

 הדין.

לדון את האדם בעל כרחו. כתב  ומכאן דסתם ג׳ יכולין בא״ד, בתוה״ד,) יא

דמגופה דמתני׳ דקתני ״דיני ממונות בשלשה״  ,(אות ז) הפלפולא חריפתא

הוה מצי למידק דבעל כרחו מיירי, דאי בדקבלוה עלוייהו אפילו אחד נמי. 

 מהרש״א.ועיין עוד 

 ואפילו שנים נמי דנין את האדם בעל כרחו וכו׳. כתבבא״ד, בתוה״ד, ) יב

 ד״ה שנים,(בעמוד ב׳)  התוס׳חד נמי, וכמו שכתבו  דאפילוהחמרא וחיי, 

(סימן ג), פליג מהאי טעמא  והרא״שדלשמואל אפילו יחיד כשר בדיעבד. 

 אתוס׳.

(ח״א קס), דהצנועים שבחכמים, מושכין  התשב״ץכתב  גמ׳, כגון אנא.) יג

ידיהם מלומר על עצמן כך, ולהחזיק עצמן במומחין, שאינו דרכן של קדושי 

ת עצמן. אלא הכא לאו לאחזוקי נפשיה בגדולה אמר הכי, עליון לשבח א

 אלא דקא מפרש, מאי יחיד מומחה.

, דלכאורה היה צריך מראה כהןכתב בהגהות גמ׳, וכן אמר ר׳ חייא. ) יד

לומר ר׳ חייא קודם רב נחמן דהווי קשיש מיניה טובא. וכתב, דמהא 

ייא. , דספק הגמ׳ לקמיה, קאי אדרבי חהתוס׳ ד״ה ואםסייעתא לדברי 

כתב, דאינו רבי חייא הגדול תלמיד דרבי, אלא אולי ר׳ חייא  והערוך לנר

 בר אבא.

(ח״ב ט), דמהכא מוכח, דדיין  בשו״ת התשב״ץכתב  גמ׳, דן דינא וטעה.) טו

שטעה בדינו, לא נפסל לדון, לפי שכל אדם עשוי לטעות, דהא הכא מר 

דון. עיין שם זוטרא טעה, וכן להלן רבה בר חנה, ואפילו הכי לא נפסלו ל

(שם הנמוקי יוסף (קעד.) לפי מה שביארו התם  בבבא בתרא עוד. [אמנם

(שם סימן מג). איתא, דרב חנין  והקיצור פסקי הרא״שפא. מדפי הרי״ף) 

(סימן  ושו״ת מהר״ח אור זרוע(שם)  הר״י קרקושאסילק לדיין שטעה, אבל 

 דיין].רטז) פירשו, שרב חנין סילק את המלוה מהנכסים, ולא את ה

(י: מדפי הרי״ף),  בעל המאורשיטת  גמ׳, אם קבלוך עלייהו לא תשלם.) טז

דטעמא דפטור כשקיבלוהו עלייהו, משום דאנוס הוא, וכמו מומחה הפטור 

(סימן ב), דכיון שיכול לדון גם בלי  הרא״שבמראה דינר לשולחני. ושיטת 

קצות השקיבלוהו, אהני הא דקיבלוהו עלייהו לפוטרו אם טעה. וכדביאר 

(סימן כה סק״ג), דהוי אומדנא שכוונתם לפטרו, דאי לא תימא הכי,  החושן

, משמע ד״ה פטור מלשלם(לג.)  וברש״י לקמןמדוע הצרכו לקבלו עליהם. [

 כבעל המאור].

ולגמרי לילך אחריהם אם לטעות וכו׳.  רש״י ד״ה אי קבלוך עלייהו,) יז

שיטא דאינו דבגוונא דקבלו להדיא אם יטעה, פ בחדושי הר״ן,הקשה 

משלם. [והבין, דכוונת רש״י, שאמרו לו להדיא שמקבלים אותו אפילו 

(סימן פד), דלפי זה בשו״ת לחם רב ], וכתב ביד רמהלטעות. וכן משמע 

לשיטת רש״י, אף מומחה צריך קבלה להדיא אפילו לטעות. [וכן צריך לומר 

פט סימן (חושן מש הש״ך, בשיטת רש״י]. אבל תוס׳ ד״ה ואי לאלפי הבנת 

כה סק״ל אות ג׳) כתב, שכוונת רש״י שקיבלוהו עליהם בסתם, וקבלת 

מומחה בסתם הוא בין לדין בין לטעות, ורק קבלת הדיוט בסתם אמרינן 

. מהר״י בן לב(שם) בשם בלחם רב (ו.) דהוא רק לדין תורה. וכן כתב  לקמן

 (אוירבך דיני דיינים יד). ועיין באות הבאה. דברי חייםועיין 

דאמרו לן דיינת לן דין תורה וכו׳. הקשו ש״י ד״ה ואי לא, בתוה״ד, ר) יח

, דבכהאי גוונא קבלה מיקרי, ואם כן אפילו לא גמיר התוס׳ ד״ה ואי לא

(שם) דבריהם,  הש״ך(ו.). וביאר  לקמןוסביר מה שעשה עשוי, כדקתני 

דסבירא להו, דהא דמשני התם אקושיה דאי קיבלוהו עלייהו אמאי משלם 

דאמרו ליה ״דיינת לן דין תורה״, היינו דמיירי דמתחילה אמרו לו  מביתו,

(סימן ב׳) הקשה הרא״ש כן. ומבואר דהיא גופא הויא קבלה. [אבל 

כקושיית תוס׳, ומכל מקום ביאר (בפ״ד סימן ה׳) דלא אמרו לו כן מתחילה, 

והש״ך ו. אות א] לקמן אלא אחר הדין. ודלא כש״ך. [ועיין עוד מה שכתבנו 
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ץ שיטת רש״י, דסבירא ליה איפכא מתוס׳, דהיכא דקיבלו עליהם תיר

הדיוט, ואמרו ליה בשעת קבלה ״דיינת לן דין תורה״, הדר דינא לגמרי, 

דאהאי תנאי קיבלוהו, והתם הכי פירושו, דלהכי משלם מביתו דיכלי 

למימר ליה, כי קיבלנו אותך מלכתחילה, היינו אדעתא דדיינת לן דין 

עה לאו דין תורה דן. ואם כן הכא הכי פירושו, אם קיבלוך תורה, וכיון דט

בסתם, דהוי קבלה לגמרי בין לדין בין לטעות [עיין באות הקודמת], לא 

תשלם, ואי לאו, כגון דאמרו לך דיינת לן דין תורה בשעה שקיבלוך, זיל 

שלים, ואם כן שפיר מוכיח דיחיד מומחה דן אפילו לכתחילה בעל כרחו, 

אפילו לא אמרו לו בפירוש בשעת קבלה דיינת לן דין תורה, דאם לא כן, 

אלא קיבלוהו בסתם, הוי ליה לשלם, דהא יש לומר דלהכי קיבלוהו 

אדעתא דלידון דין תורה, כמו גבי הדיוט, אלא ודאי במומחה הוי דינא 

אפילו בעל כרחו, והלכך אפילו אמרו לו בפירוש בשעת קבלה דיינת לן דין 

ה דינא, דליכא למימר דקיבלוהו בהאי תנאה, דהא תורה וטעה, קם לי

 אפילו לא קיבלוהו דינו דין.

ובשאינו מומחה איירי דהא קתני סיפא ואם  תוס׳ ד״ה ואי לא, בסוה״ד,) יט

, דהתוס׳ לעיל בד״ה ואם היה, דאף המהר״םהיה מומחה לרבים פטור. כתב 

 כתבו, דאפשר לומר דאיירי במומחה וכמו שביארנו שם באות ט. מכל

מקום לא ניחא לגמ׳ לשנויי הכי, דנראה לו דוחק לאוקמא מתני׳ בהכי. וכן 

דלא רצה לאוקמי במומחה, דסתמא משמע דאיירי בלא  המהרש״ל,כתב 

 מומחה, מדקתני סיפא לשון מומחה.

רש״י ד״ה ביאר  גמ׳, האי מאן וכו׳, לישקול רשותא מבי ריש גלותא.) כ

תמה, דאם כן,  וביד רמהלם. , דכיון דברשות נחת אינו משלישקול רשותא

יחיד המומחה לרבים, או שלושה הדיוטות, דיש להם רשות לדון, יפטרו גם 

בלי ליטול רשות מבי ריש גלותא. ולכך כתב לפרש, דטעם הפטור, דהוי 

(פ״ו מסנהדרין ה״ב) והכסף משנה כהפקר בית דין הפקר. עיין עוד שם. 

דכיון דברשות בית דין נחת,  כתב כן אף בדעת רש״י, וביאר, דכוונת רש״י,

מרש״י ובית דין יש כח בידם להפקיר ממון, לא משלם. וכתב, דכן משמע 

 .ד״ה שבט

 שיש להן כח ורשות מאת מלכי פרס. כתברש״י ד״ה שרודים את העם, ) כא

חושן משפט סימן ג׳ סעיף ג),  ברמ״א(סימן רעא), הובא  בשו״ת הריב״ש

 התומיםבעצמו דיין ישראל. אבל שלפי זה, כל שכן דמהני אם מינה המלך 

(שם סק״ו) תמה על הריב״ש, דבודאי אין כוונת רש״י דמהאי טעמא כחן 

יפה, אלא כוונתו לפרש, היאך היה להם כח לרדות את העם במקל, הא 

ישבו תחת המלך, ולכך פירש רש״י שהמלך נתן להם רשות, אבל עיקר 

. התוס׳ ד״ה דהכא כחם, הוי מחמת דהיו מזרע דוד מזכרים, כמו שפירשו

 בתלמיד הרמב״ן,(שם סקי״ב). [וכן מוכח  בבית יוסףוכתב, דכן משמע 

 שהעתיק לשון רש״י וגם פירש כפירוש התוס׳].

, ואיני רש״י ד״ה לא מינייכופירש גמ׳, לא מנייכו נקיטנא רשותא. ) כב

(קיז), דמכאן ראיה למנהג, להחזיק את  בשו״ת מהרי״קכפוף לכם. כתב 

 וף לסומך.החכם הנסמך כפ
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 היד רמה,ביאר גמ׳, מפני מה אתם מגבלים עיסותיכם בטומאה. ) כג

 דהמנהג היה שם לאכול חולין בטהרה, ולכך שאלם כן. 

 (יור״ד סימן יט) בשו״ת חתם סופר כתבו גמ׳, והוא מי ביצים דרש להו.) כד

(רי, א), שביצה חיה הוי  ובדעת תורה (ח״ג סימן שנח) ובשו״ת מהרש״ם

(טבול יום סימן  החזון איש לא משקה [לגבי טומאה ועוד]. וכן כתבאוכל ו

ד סק״י). ולפי זה כתב, דאף על פי כן הוצרך לחדש, דמי ביצים אינן 

(או״ח  רבי שלמה קלוגר בספר החיים מכשירין, דהא גופא אשמועינן. אבל

 סימן תריב) כתב, דביצה הוי משקה.

ל גב דהמחנה וכו׳, , אף ערש״י ד״ה כנגד מחנה ישראל, בתוה״ד) כה

, דעיקר הראיה מהתם, בהגהות מראה כהןרבותא דמשה שאני. ביאר 

דאסור להורות תוך ג׳ פרסאות, דמאי דמייתינן ראיה מהאי קרא הוא 

משום דלכאורה הך קרא מיותר לגמרי, דפשיטא דבעת שנטה אהלו מחוץ 

למחנה על כרחך היו צריכים לבוא שמה, אלא דכל עצמו לא בא הכתוב 

לא לאשמועינן רבותא דמשה דאף שיצא חוץ למחנה, והיה רחוק ג׳ א

פרסאות, מכל מקום היה אסור להם להורות והיו מחוייבים לשאול הלכה 

מפי משה רבינו עצמו, מכלל דבתוך ג׳ לכולי עלמא אסור, דאם לא כן גם 

כשהיה בתוך המחנה היה להכותב לאשמועינן דהיו צריכים לבוא לשאול 

(יורה דעה סימן רמב סק״ד). אלא  הפרישהוכעין זה כתב ממשה דווקא. 

דכתב, דמעיקר הדין לא היו צריכין התם לצאת מחוץ למחנה, ורק מפני 

 כבודו דמשה יצאו. עיין שם.

התם בפניו ממש איירי וכו׳. כתב  תוס׳ ד״ה אלא אם כן, בתוה״ד,) כו

תוך ג׳ , דאין כוונתן ממש בפניו, אלא רצה לומר תוך ג׳ פרסאות, דהמהר״ם

בשו״ת פרסאות חשוב בפניו, כמו שכתבו התוס׳ בסוף הדיבור. אבל 

(קסט) למד כפשוטו, דכוונתם בפניו ממש, וסבירא להו דהוראה  מהרי״ק

בחמרא כביעתא בכותחא, אינו אסור אלא בפניו ממש. עיין שם. וכן כתב 

 חדושי הב״ח.. ועיין עוד וחיי

פ״ד מסנהדרין ה״ח) על (הרמב״ם כתב גמ׳, לפלגא הא קאמר דמהני. ) כז

פ״א ה״ח), דהיינו דווקא במי שראוי להורות בכל  חגיגה( הירושלמיפי 

, הדרכי משה(יורה דעה סימן רמב סקכ״ב) בשם  הש״ךהתורה כולה. וכתב 

דהיינו לענין סמיכה ממש, אבל לענין הא דתקון לטול רשות להוראה, מהני 

 אף אם אינו ראוי להורות לכל התורה.

(הכא)  היד רמהכתבו מא דאמר ליה רבי יוחנן וכו׳. גמ׳, תא ש) כח

(בעמוד א׳), דאף דרבי יוחנן לא היה נשיא, וכל רשותו  והתוספות הרא״ש

גם היתה בגלל התקנה דתלמיד אל יורה, בכל זאת מדמין זו לזו. ועיין עוד 

 .במאירי

דשנים  דאףבחידושי הר״ן,  כתבגמ׳, ואי איתא להוו כשנים שדנו. ) כט

ית דין חצוף, הכא הוי כדיעבד, ובכהאי גוונא לא הוי בית דין שדנו הוי ב

 חצוף.

ונראה דמיירי כגון דאתו לבי תרי תוס׳ ד״ה יפה כח פשרה, בסוה״ד, ) ל

דאכתי קשה, מאי יפוי  החידושי הרי״מ,ואמרי להו דונו אותנו וכו׳. הקשה 

כח איכא בפשרה, הרי הא דאין יכולין לחזור בפשרה היינו מחמת 

ובשעורי רבי דוד פוברסקי לעשות בשנים, וחשיב מדעתם.  דהרגילות

(ו.) אי מקשינן פשרה לדין, לענין שלשה, הרי  לקמןהקשה, דמה הנידון 

הכל תלוי בדעתם לפי הרגילות. וביאר, דפשרה אינה מחילה בעלמא, אלא 

דין, אלא דבעינן הסכמתם, וכיון דהסכימו הווי דין, ומשום הכי ״יפה כח 

 ״, דלענין דין בעינן דוקא ג׳, ולא סגי בשנים.פשרה מכח דין
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, דאמרו ליה על רבינו חננאל כתב גמ׳, דאמרו ליה דיינת לן דין תורה.) א

מנת כן קבילנך עלן דדיינת לן דין תורה. דהיינו דאומרים לו כן לאחר הדין, 

(יב: מדפי הרי״ף), ״דאמרי ליה  הרי״ףוכיון שטעה צריך לשלם. וכן גירסת 

י קבילנא לך עילוון אדעתא דדיינת לן דינא דאורייתא״. וכעין זה גירסת כ

ביארו כן,  היד רמה. והמהרש״ל והמהר״ם(פ״ד סימן ה). וכן ביאר הרא״ש 

(פ״א ה״א) איתא  דבירושלמיכתב,  הערוך לנראף לגירסא דידן. אבל 

 קצותלהדיא, דמיירי דאמרו לו כן בשעת קבלה דיינת לן דין תורה, ועיין 

הביא לב׳ הפירושים. וכתב, דהעיקר  והמאירי(סימן כה סק״י).  החושן

 כפירוש, דעתה אומרים כן.

(ח״א סימן סב), דאם  המבי״טכתב גמ׳, היכי דמי בשיקול הדעת וכו׳. ) ב

בתחילה פסק לפי שיקול דעתו, ועתה סובר שמה שפסק בתחילה הוי 

עתו, ואי טעות, פטור מלשלם מביתו, הואיל ובאותה שעה כך היתה ד

אפשר לעמוד על הדבר, ואין חזרתו קובעת אלא מכאן ולהבא. והוכיח 

מהכא, דלא הוי שיקול דעת אלא היכא דפליגי בהא מילתא תנאים או 

 אמוראים.

(סנהדרין טו, א),  החזון איש כתב גמ׳, דמר סבר מקשינן פשרה לדין.) ג

דאף דפשרה נעשית בהסכמתם, בעינן שלשה, כיון שהם קובעים לפי 

דעתם, ואינו בוטח בהם בלב שלם, וקל לטעות בדבר. וכעין מה שכתבו 

דאף דפשרה צריכה קנין, בעינן ג׳ דיינים, דבב׳  התוס׳ להלן ד״ה והלכתא,

 הוי כמו קנין בטעות, דלא בקיאי בפשרה שפיר.

מכשר דכיון דלא מקשינן ליה  רש״י ד״ה מאן דאמר תרי אפילו בחד,) ד

דנראה מפירושו דאי מקשינן  המהרש״א,שה לדין מה לי תרי מה לי חד. הק

ליה לדין הוי ליה תרי דוקא, וזה אינו, דהא בעי למימר מאן דאמר פשרה 

ביחיד דמקשינן פשרה לדין, וקסבר שמואל דדין בשנים, ואם כן על כרחך 

 שנים דנקט שמואל לאו דוקא.

 משום דפשרה צריכה הכרע דעת. ביארתוס׳ ד״ה תיסגי בתרי, בתוה״ד, ) ה

דהכרע דעת, היינו דצריכים הדיינים לשקול להיכן הדין נוטה,  דוד, היד

התוס׳ ואין הפירוש דצריך ג׳ כדי ששנים יכריעו את היחיד, דהא כתבו 

 דבפשרה לא אזלינן בתר רובא. לעיל ד״ה ביצוע,

והא דלא סגי בתרי משום דהוי תוס׳ ד״ה והלכתא פשרה צריכה קנין, ) ו

כתב בהאי והתוספות הרא״ש  רה שפיר.כמו קנין בטעות דלא בקיאי בפש

 לישנא, דבעי תלתא שיהיה בו כח בית דין, דלא נהוי כקנין בטעות.

מכאן חזר וכו׳, אבל אי ליכא ב׳ אין הקנין [תוס׳ ד״ה צריכה, בתוה״ד, ) ז

ועיין שם ד״ה מתנת. (קמז:)  הרשב״ם בבא בתראחל. וכן נראה שיטת 

 ].ברש״ש
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כגון וכו׳, דלא מיחסר אלא י אתה רשאי לבצוע, תוס׳ ד״ה נגמר הדין א) ח

דלפי זה הא דאמרינן להלן היכי דמי גמר  המהרש״א,איש פלוני וכו׳. כתב 

דין איש פלוני וכו׳. היינו דגמרו כן בדעתם, אף שעדיין לא אמרו זאת 

 (חו״מ יב, ב). בב״ח. ועיין עוד רבינו יונהלבעלי דינין. וכן כתב 

דלהאי רוע ותלמיד הרמב״ן ורבינו יונה, האור ז שם. כתבובא״ד, ) ט

פירושא, הא דפליג רבי שמעון בן מנסיא להלן, ואמר, דמשתשמע דבריהן 

ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה וכו׳, היינו אפילו היכא שעדיין לא 

כתב, המהרש״א עיינו כפי הצורך, ולא גמרו מלשאת ולתת בדבר. אבל 

שעדיין לא אמרו כן לבעלי דינין, ור״ש  דהכא היינו דגמרו כן בדעתם, ואף

בן מנסיא דקאמר ואתה יודע להיכן הדין נוטה כו׳, היינו אפילו לא גמרו כן 

בדעתם, אלא שכל אחד מהם שיודע בדעתו להיכן הדין נוטה אינו רשאי 

 .לבצוע

ומיהו כשמתחייבין שבועה זה או זה שרי וכו׳. כתב בא״ד, בסוה״ד, ) י

רש״י ד״ה (שם סעיף ב), דאף לשיטת בטור  מבוארחו״מ יב סק״ג), דהב״ח (

, דנגמר הדין היינו שכבר אמרו איש פלוני וכו׳, בשבועה מותר אסור לבצוע

(א, ד) הוכיח הב״ח, דהיינו לשיטת  ההגהות אשרילבצוע. אבל מדברי 

תוס׳, דגמר דין היינו שכבר דקדקו בדין היטב, ולא לשיטת רש״י, דגמר דין 

 יש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב.היינו שכבר אמרו א

בשיעורי רבי כתב  גמ׳, ר״א בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אסור לבצוע.) יא

דבפשטות האיסור לבצוע, משום דאין על כך סמיכות דעת גמורה.  שמואל,

אבל בפסקי רי״ד. ועיין גם  ד״ה צריכה.(עמוד א)  בתוס׳וכתב, דכן משמע 

לבצוע, משום המצוה לדון דין תורה,  כתב, דאפשר לומר, דהאיסור

 וכשעושה פשרה, אינו עושה דין.

(בחידושי אגדות), שאף המהרש״א ביאר  גמ׳, יקוב הדין את ההר.) יב

שהדיין מבקש לעשות פשרה, דלעשות דין קשה בעיניו, שירא מבעל דין 

קשה, שמא יתחייב ויהיה רודפו, ועל כן דימה אותה להר קשה, ואמר, 

 ן כן, אלא יקוב הדין את ההר.שאל יחשוב הדיי

 פי על( ,המרומי שדה כתב גמ׳, וכן משה היה אומר יקוב הדין את ההר.) יג

פרשת משפטים), דמוכח כן, מדאמר יתרו למשה דבמה שמשה  השאילתות

רבינו ימנה שופטים, ״כל העם הזה על מקומו יבא בשלום״, והיינו פשרות, 

 ומכאן למדנו דמשה לא נהג כן. עיין עוד שם.

, דקודם רש״י ד״ה אבל אהרן ביארגמ׳, אבל אהרן אוהב שלום וכו׳. ) יד

ביארו, דכיון  ותוס׳ ד״ה אבל אהרןשיבואו לפניו לדין היה עושה פשרה. 

הב״ח דלא היה דיין ולא היה הדין בא לפניו, שרי ליה לעשות פשרה. וכתב 

ית הפסקי תוס׳ והב חו״מ יב, ד), דהיינו אפילו לאחר גמר דין, וכן כתבו(

דלשיטת תוס׳, אסור  החמרא וחיי,[וכתב האגודה. (שם ס״ק ג) בשם  יוסף

(א:  והשלטי גבוריםלדיין לעשות פשרה, אפילו קודם שבאו לפניו לדין]. 

בדפי הרי״ף אות א׳) ביאר, דהא דאסור לבצוע אחר גמר דין, היינו דוקא 

בעלי  בגוונא שהדיינים רוצים לעשות כן לפי הנראה בעיניהם, ושלא מדעת

הדין, אבל אם מודיעים לבעלי הדין הפשרה ומפייסים אותם עד שהם 

 מתרצים למחול, אפילו לאחר גמר דין ראוי לעשות כן. וכן עשה אהרן.

כתב גמ׳, רבי אליעזר אומר וכו׳, רבי מאיר אומר לא נאמר בוצע וכו׳. ) טו

 , דלדעתם אין איסור לעשות פשרה.היד רמה

טחנה ואפאה וכו׳, אין זה מברך אלא גמ׳, הרי שגזל סאה של חטים ו) טז

(פ״א מברכות הי״ט), דאין לו לברך על אכילתו. אבל  הרמב״םשיטת מנאץ. 

(ברכות פ״ז  הרא״ש(בהשגותיו שם), דצריך לברך, וכדביאר  הראב״דשיטת 

ובבא  (הכא, והמאיריסימן ב), ואף דחייב לברך, מכל מקום ברכתו ניאוץ. 

אינו מברך, אבל המוציא וברכת המזון, צד.) כתב, דעל הפרשת חלה  קמא

הואיל ונהנה מברך, דאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. [דהיינו, 

בגליון הש״ס ובחזות דהגמ׳ איירא לענין ברכת הפרשת חלה. ועיין נמי 

. ומשמע במאירי, שגם ברכה אחרונה, הוי כברכה (מה.)קשות ברכות 
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זה בלא ברכה, ולא רק ברכת ראשונה, דִגדרה דאסור ליהנות מהעולם ה

(אורח והט״ז (פ״א מברכות הי״ב),  הכסף משנההודאה לקב״ה. וכן נקטו 

(במשבצות זהב שם סק״ז), כתב לא  הפרי מגדיםחיים סמן ריב סק״ז). אבל 

 כן.

(פכ״ב והרמב״ם (א: מדפי הרי״ף)  הרי״ףכן פסקו גמ׳, מצוה לבצוע. ) יז

). וכתבו, דלאחר גמר דין אסור (חו״מ יב, ב והשולחן ערוךמסנהדרין ה״ד) 

מבואר, דלרבי יהושע יש מצוה  ובחידושי הר״ןלבצוע, וכתנא קמא. [

רש״י ד״ה דאף לשיטת  המרומי שדה,לבצוע אפילו לאחר גמר דין]. וכתב 

דנגמר הדין היינו שאמרו איש פלוני אתה זכאי וכו׳, מכל  נגמר הדין,

וע אלא מותר. אמנם כתב, מקום, משדקדקו בדין היטב, אין כבר מצוה לבצ

 (חושן משפט סימן יב סק״ד)לא משמע כן. דבש״ך

, רודף את הדיין להפך רש״י ד״ה ה״ג שמא יתחייב חזק ונמצא רודפו) יח

כתבו דירדוף הדיין ולא ביארו טעם התוס׳ ד״ה ונמצא את הדין. אמנם 

(סימן רסו) כתב, דתוס׳  רצוף אהבהדבספר  החמרא וחיי,הרדיפה. וכתב 

ארש״י, וסבירא להו דחיישינן שמא החזק ירדוף את הדיין לעשות לו פליגי 

(חושן משפט סימן יב סק״א), וכתב לבאר פירוש רש״י,  הב״חרעה. וכן כתב 

(שם א) כתב, דמטריח את הדיין.  והדרישהדאיכא זילותא דבי דינא. 

והוסיף לבאר, דהוצרך רש״י לבאר כן מדלא אמר ונמצא ״רודפני״, בלשון 

 נוכח.

שמא יתחייב רך ונמצא  הרי״ף,כתב, דגירסת  בחידושי הר״ן שם,בא״ד, ) יט

(נח סק״ח),  העמק שאלהחזק רודפו לאותו רך עד שיפרעהו. וביאר 

(על הבה״ג  ובהגהות בן אריהדחיישינן, שמא יתבע ממנו יותר מכפי כחו. 

הלכות דיינים עמוד תקס״א) כתב, דחיישינן שמא החזק ירדוף את החלש 

 ולא יתן לו זמן בית דין. לשלם מיד,

שאם היו שניהם חזקים השני היה מסייעו. תוס׳ ד״ה ונמצא, בסוה״ד, ) כ

, האם כוונתם רק לתת טעם למה נקטה הגמ׳, אחד רך בחמרא וחייהסתפק 

ואחד קשה, דהוי מילתא דשכיחא, שהדיין מעוניין לישמט בכהאי גוונא, 

השני יסייע לו, אבל אם אבל בשניהם חזקים, אינו מעוניין לישמט, הואיל ו

רוצה יכול לישמט. או דכוונתם, דהיכא דשניהם חזקים, אינו יכול לישמט, 

(חושן משפט סימן  הבית יוסףאפילו קודם שידע להיכן הדין נוטה. וכן כתב 

הריב״א ורבינו שמשון בר בשם האור זרוע יב סק״א) בדעת תוס׳, וכן כתב 

לוגתת רש״י ותוס׳ שהובאה (שם א) כתב, דתליא, בפ אברהם. והדרישה

לעיל באות יח, דלרש״י דהחשש שירדוף הדיין להפך את הדין, אפילו 

שניהם חזקים לא שייך לומר שהשני יסייעו, מה שאין כן לפירוש התוס׳. 

כתבו איפכא, דלרש״י דהחשש שיהפך הדין,  והיד דוד(שם)  הב״חאבל 

גדו נמי חזק, לא היכא דשניהם חזקים לא שייך כן, דכיון דבעל דין שכנ

יניחנו לעשות כן, אבל לתוס׳ דהחשש שהחזק יפגע בדיין, לא ברירא 

(סימן  בשו״ת הראנ״חדהשני יסייעו, ואיכא חשש סכנה. וכעין זה כתב 

 קכא).

(ז:)  לקמןעיין מה שכתבנו  גמ׳, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות,) כא

 אות י.
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ד״ה מקרא  רש״ישיטת  עשה העגל,גמ׳, לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מ) א

דקאי אקרא דבוצע ברך, וכוונת הגמ׳, דאהרן לא נהג בדרך נכונה.  זה,

דפשרה כהאי גוונא אינה רצויה, דאף שהיא רצויה לענין  המאירי,וביאר 

דיני ממונות אינה רצויה לענין איסורין, ואל יאמר הדיין נתיר לו את זו כדי 

 והעיון יעקב(סימן קטז).  באוצר הגאונים שלא יאכל את זו. וכעין זה איתא

ביאר שיטת רש״י, שעשה שלא כהוגן, ומטעם דאין אומרים לאדם חטא 

כדי שיזכה חבירך, ובפרט בעבודה זרה ובפרהסיא, הוי ליה למסור עצמו 

לא  עינים למשפט. ורבינו יונהעל קידוש השם, שיהרג ואל יעבור. ועיין 

מע דאהרן לאו שפיר עבד, ובוודאי הסכים עם פירוש רש״י, דאם כן מש

בדעתם.  המהר״ם וכן ביאר כתוס׳ ד״ה כנגד.דשפיר עבד, ולכך פירש 

 דבדין עשה כדי להציל את כלל ישראל. העיון יעקב,וביאר 

, הסנהדרי קטנהכתב  גמ׳, אמר אי לא וכו׳ ולא הוי להו תקנתא לעולם.) ב

. וביאר, דלא דמשמע, דלא חש רק לטובת ישראל, ולא חש לנפשו בל יהרג

היה פקוח נפש ממש, ולהכניס עצמו למקום סכנה, מחויב על כל דבר 

 שהוא נגד כבודו יתברך.

, דהיינו בתשובה. חננאל רבנוביאר  גמ׳, ולא הוי להו תקנתא לעולם.) ג

הא עובד כוכבים חמור מכל עבירות שבתורה. וכתב  התורת חיים,והקשה 

לו תקנה בתשובה, דכשחוזר  דיש לומר, דאף דעונשו חמור, מכל מקום יש

וכופר בעבודת כוכבים ומודה בהקב״ה, נתקן חטאו, אבל אם חס ושלום 

היה נהרג אהרן קדוש ה׳ ונביא, לא היה אפשר לתקן החטא ההוא, דאחר 

המהר״ץ חיות והעינים למשפט, שנהרג אי אפשר לחזור ולהחיותו. וכתבו 

לא מהני תשובה, דאף (פ״ד מרוצח ה״ט), דעל עוון רציחה  הרמב״ם על פי

על פי שיש עוונות חמורות משפיכות דמים, אין בהן השחתת יישובו של 

, דצריך לומר, דהכא העינים למשפטעולם כשפיכות דמים. וכתב לפי זה 

נמי עיקר הטעם הוא משום עוון דשפיכות דמים, והוסיפו בגמ׳ הטעם דכהן 

באר דהוי מהעבירות (שם) הוסיף ל וברמב״םונביא, דאיכא נמי חילול ה׳. [

(לד, ד) כתב, דמי שרצח חבירו, צריך  ובמנחת חינוךשבין אדם לחבירו. 

(סוף ש״ד) כתב, המסילת ישרים לבקש סליחה על קברו בפני עשרה]. אולם 

(ואתחנן פכ״ה) איתא, דכולן יש  ובמדרש רבהדמהני תשובה על רציחה. 

הקשה עליו , ומה שמהרש״אסליחה, חוץ משפיכות דמים. ועיין עוד 

 העינים למשפט.

דבא ליישב  העין אליהו,לעתיד לבוא. כתב רש״י ד״ה תחילת דינו, ) ד

דקתני ששואלין אותו נשאת ונתת  (לא.), תוס׳ ד״ה אלא, משבתקושיית 

באמונה, ואחר כך קבעת עתים לתורה. ומה שכתב רש״י ״לעתיד לבא״, 

 .היינו בעולם התחיה, והך דשבת, איירי בדין שלאחר המיתה

צב.), דלכל דבר אמיתי  הפתח עיניים (בבא קמאביאר גמ׳, קרא כתיב. ) ה

 (בפתיחה לתלמוד, יח).במהר״ץ חיות מוכרח להיות רמוז בתורה. ועיין עוד 

(מסכת השל״ה  כתבגמ׳, דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וכו׳. ) ו

מו) בשם אביו, דבדרך מליצה יש לבאר, דמצוה לדיין שיראה  ראש השנה

לא ילך הבעל דין בפחי נפש, רק שיזמר ויזיל, וזה יהיה בהודיע לו טעם ש

 הפסק דאז יהיה מרוצה, ואף היכא דמין הדין אינו מחויב להודיעו.

 גמ׳, קרא כתיב וגם כל העם הזה על מקומו יבא בשלום. החפץ חיים) ז

(פרשת יתרו) כתב, דמובא בספרים, דאדם שנפטר מן העולם ויש תחת ידו 

ו, אפילו רק שוה פרוטה, נצרך להתגלגל ולשוב לעולם הזה, כדי ממון חביר

לפרוע חובו, ומשום הכי כאשר הדיין ברר שממונו אינו שייך לו, הרי בזה 

 ינוח בשלום על משכבו.
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 ביאר גמ׳, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אומרהו.) ח

, אל תמחה דאפילו לאסור ההיתר ,קמה:) שבת(בחדושי החתם סופר 

ובשו״ת מהרא״ל באחרים, אם הדין אינו ברור לך, וכל שכן להתיר האסור. 

(סימן ה) כתב, דבוודאי גם כשספק לו לאדם, צריך למחות ביד  צינץ

 אחרים, אלא הכא מיירי באיסור בשב ואל תעשה ולא בקום ועשה.

דכולן, היינו כל הערוך לנר,  כתבגמ׳, קולר תלוי בצואר כולן. ) ט

 ם להטיה, אבל המיעוט המתנגד מה היה לו לעשות.המסכימי

(ו:), דאין לדיין  לעילואף דאמרינן גמ׳, כי היכי דימטייה שיבא מכשורא. ) י

עיין . דשוב לא יענשד״ה אלא, (שם)  רש״יאלא מה שעיניו רואות. ופירש 

(או״ח ח״ה, כ, טז) דכתב, דמכל מקום שייך שיחוש  אגרות משה בשו״ת

על רב,  ,הקשה כן להלןוהמהרש״א, ף מה שאפשר. שמא לא יעלה בידו א

(ריש אות ב) בשם  בבעל העיטורדאמר ברעות נפשיה לקטלא נפיק. ועיין 

דכתב, דהא דאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, הייינו  רב שר שלום,

דווקא בבית דין הגדול, שאין מעלה הימנו, אבל שלא בבית דין הגדול, אין 

בשו״ת גורמין רעה לעצמן ולכל ישראל. אבל להכניס עצמן בספק, ש

(סימן יג) כתב, דאם לא נאמר בזמן הזה אין לו לדיין אלא  מהר״ח אור זרוע

בשו״ת מה שעיניו רואות, אם כן מי ידין ומי יאמר אדון דין תורה. וכן 

(ח״ב, בחידושיו למסכתין), כתב על דברי רב שר שלום, דזה  שאילת דוד

אמרינן, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. [דהתם צריך עיון גדול, מהא ד

 ביהושפט, לא איירי בבית דין הגדול].

דכוונת הגמ׳, דאף  הערוך לנר,ביאר  גמ׳, כאילו נוטע אשירה בישראל.) יא

שעדיין לא דן שלא כראוי, העמדה גרידא הוי איסור בפני עצמו, כנטיעת 

 אשירה שאסורה גם בלי שיעבדוה.

הר״י מלוניל ור״י אלמנדרי,  ביארו במעלות וכו׳.גמ׳, דכתיב ולא תעלה ) יב

דדרך העולם לעלות במעלות, יותר מהר מכשעולים בכבש דחושש 

ביאר, דענין ״מעלות״ מלשון  (חידושי אגדות)המהרש״א שיחליק. ו

״מעלה״, דהיינו שלא יעלה אדם על מחשבתו כי מעלתו גדולה לעמק הדין 

ה שלמטה מזה, ושלא ידע מהר על מיצוי, אבל יחשוב כי הוא במדרג

 לפסוק עד אחר מתון ועיון טוב. 

כב:), דנראה  הריטב״א (מכות למכת מרדות וכו׳. כתברש״י ד״ה מקל, ) יג

מדבריו, דמכות מרדות אינן כמלקות של תורה, ברצועה של עגל ושל 

חמור, אלא אפשר להכותו כרצונו במקל או ברצועה, וכן מכין באיזה חלק 

 ו ובין מלאחריו, ודלא כמלקות של תורה. [וכן כתבהגוף שירצו בין מלפני

דמכות מרדות אינן ארבעים מלקות.  ) ד״ה והתניא לוקה,(נב.רש״י יבמות 

רש״י  (כו:) ״עני מרי ארבעין בכתפיה״, וביארלקמן  ולפי זה, הא דאמרינן

דהוי מלקות משום דמלקין על לא טובה השמועה, צריך  ) ד״ה ארבעין,(שם

(ח״ד רס״ד)]. אבל שו״ת הרשב״א  נו מכות מרדות, אבל עייןלומר, דלאו היי

, דמכות מרדות כעין דאורייתא, להכותו לפניו ולאחריו הרמ״ה בשםהביא 

 וברצועה של עגל ושל חמור.

רבינו יהונתן מלוניל,  ביאר גמ׳, צדק את הדין ואחר כך חתכהו.) יד

פיך אותו, קודם שיצא מ התיישב בדבר ותהפוך בו היאך ראוי שתפסוק

(כב, ביאור הגר״א למשלי איש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב. וב

יב) ביאר, דהא דשינו דבריהם כפל הענין במלות שונות. כי הדיין צריך לב׳ 

שיהיה בקי בישובו  ב.שיהיה בקי בתורה לידע הדין לאשורו.  א.דברים, 

יהם ואין של עולם, ולהבין בחכמה דברי העדים ובעלי דינין אם כנים דבר

בפיהם עולה. כי אם יהיה בקי בתורה בלבד, אם יטענו שקר על כרחו ידונם 

לפי דבריהם, ואם לא יבין רמאותם יהיה הדין אמת לפי דבריהם אך אינו 

(בעמוד א׳) ״כל דיין שדן לעיל לאמיתו של תורה. והוא ביאור מה שאמרו 

לאפוקי ין אמת, ד״ה ד(ח:) התוס׳ בבא בתרא  כו׳״ וביארו אמת לאמיתודין 

דין מרומה, כלומר אם יהיה הדין מרומה יהיה הפסק אמת לפי דבריהם אך 

אינו לאמיתו של תורה. והיינו דאמרינן ״אם ברור כאחותו וכו׳״ דהיינו 

שיהיה ברור לך הדין מהתורה כמו שברור מן התורה איסור אחותו, וגם 

ל ישקרו. ולפי זה ברור לך כבוקר, דהיינו בעניני העולם להבין טענותם לב

ביאר נמי הא דכתיב ״כי השוחד גו׳ חכמים ואח״כ פקחים״, כי חכמים הוא 

בתורה, ופיקחים הם בענייני העולם, ואמר אף שהדיין יהיה בקי בשני אלו 

ביאר, דאם  והבן יהוידעשיהיה חכם ופיקח מכל מקום השוחד יעור עיניו. 

סברתך בלבד, אלא  נראה לך דבר מסברת השכל, אל תחתוך הדין על פי

ביאר, דאתי  והרש״שצדק את הדין להביא לו ראיות, ואחר כך חתכהו. 

למימר, דאם בא דין לפניך אשר תמצאה מפורש אולם יש לך קושיא או 

סתירה עליו ממקום אחר, אל תאמר אפסקהו כמו שהוא ואחר כך אראה 

ליישב הקושיה או הסתירה, אלא תרצהו תחלה מהקושיות והסתירות 

 חר כך תפסקהו.וא

דאם  רש״י ד״ה לא תנכרהו, ביארגמ׳, לא תכירהו וכו׳, לא תנכרהו. ) טו

הוא שונאך לא תעשה לו כנכרי לחייבו, [וכן לגבי אוהב, איפכא] והקשה 

, דהיינו בכלל לא תטה משפט, והכא האזהרה על בהגהות מראה כהן

שלא תראה לו אותות אהבה והתקרבות  ,הנהגת יושר בדין. ויש שפירש

 הרמ״אולא אותות שנאה. ואף על פי שאוהב ושונא פסולין לדון, כבר כתב 

(חושן משפט, ז, ז), דכל שאינו אוהבו או שונאו ממש מותר לו לדון. ויש 

(חו״מ א, ב) ״דין אמת  הבית יוסףלבאר אף בשיטת רש״י, כמו שביאר 

 לאמיתו״, דאף שידון הדיין דין אמת, אם מצטרף לזה אהבת הדיין לזכאי,

 תו.יאו שנאתו לחייב לא הוי לאמ
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(שם), דאין לפרש דקטן  הגור אריהכתב גמ׳, כקטן כגדול תשמעון וכו׳. ) א

היינו איש שפל וקטן, ואשמועינן דתשמעו דינו כמו איש גדול וחשוב. 

טעמא  דפשיטא, דוכי בשביל שהוא קטן לא ישמע דבריו תחילה. ובספר

לפרש דאתא למימר שלא להקדים תלמיד (דברים א, יז), כתב דאין  דקרא

(ל.), דאדרבא מקדימין דינו של בשבועות  חכם לעם הארץ, דהא איתא

 תלמיד חכם לעם הארץ, משום כבוד התורה.

אכתי מאי  ,(חידושי אגדות)המהרש״א  הקשהגמ׳, אלא לאקדומי. ) ב

סלקא דעתין, הא פרוטה של עני שקולה לו כמו ק׳ מנה של עשיר. וביאר, 

ותר לדיין ליטול שכר בטלה, ואם כן מדין של ק׳ מנה יוכל ליטול לפי שה

שפיר שכר בטלה, אבל מדין של פרוטה לא יוכל ליטול מאומה, דאם כן לא 

יהיה הדין בפרוטה, ואין נזקקין לפחות משוה פשוטה. וכן, אפשר 

שהפרוטה כולה לא תספיק לשכר בטלתו, ואם כן שמא יאמר הדיין אקדים 

ה כדי שאוכל ליטול שכר בטלה, מכל מקום הזהיר הכתוב הדין של ק׳ מנ
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ביאר, דאיכא סברה למימר אם  והבניהו בן יהוידע להקדים דין של פרוטה.

יש על ראובן דין על מאה מנה זילי נכסי לפי שעה דשמא יתחייב ואין לו 

לשלם, ואם ירצה למכור קרקע קודם שנתברר דינו יהיה מוכרח למכרו 

חים ידעו שמוכרח למכור, והוה סלקא דעתין לאקדומי בזול הרבה כי הלוק

דאם יצא זכאי לא יוזלו נכסיו. אי נמי סלקא דעתין דבגוונא דיש לראובן 

תביעה של מאה מנה יטעון התובע להקדים דינו על התביעה המועטת 

 דשמא יברח הנתבע או יבריח את ממונו. 

דאפשר דרמזו  ,עיני כל חי כתב בספר גמ׳, כאשר ישא האומן את היונק.) ג

כאן על מאמרם, יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק, דאף 

 הדיין צריך לחשוק לקרב הנאתם ותועלתם של הציבור.

(חו״מ סימן יא סק״ג), הש״ך הקשה  גמ׳, אלא מאי זימון אזמוני לדין.) ד

כיון דמבואר הכא דאזמוני לדין הוי בתלתא, דהיינו שישבו במותב תלתא 

(יור״ד בשו״ת אגרות משה ינו, למה אין אנו נוהגין כן. וכתב כחדא להזמ

ח״ג, קמב, ב), דמאי דאיתא הכא דזימון בשלשה, היינו כיון דמנדין למי 

שלא בא, ולהכי בעינן שישבו במותב תלתא, כיון דהשמתא הוא על 

האפקירותא דלא חש לדברי הבית דין ששלחו לו שיבא לפניהם, וכמו 

אבל בלאו האי טעמא מהני  ד״ה על פי אשה.קיב.) (רש״י בבא קמא שכתב 

הזמנה, אפילו בשלשה שהזמינו זה שלא בפני זה, ואף באמר השליח 

שאחד מהם קרא לו לזמן פלוני, ובשעת הדין יהיו אז שלשה דיינים צריך 

 לבוא, וכיון דבזמנינו אין מנדים, מזמינים אפילו זה שלא בפני זה.

דהיינו משום רבינו חננאל, ביאר  בה.גמ׳, אבל ביומא דדינא לית לן ) ה

 דידוע, דביומא דדינא תלתא יתיבי, וידע דכולהו שדרוה.

מאי מיבעי  החידושי הר״ן ורבינו יונה,הקשו  גמ׳, דיני קנסות בכמה.) ו

ליה, הא תלתא מומחין כי כתיבי, בקנסות כתיבי, כדכתיב ״אשר ירשיעון 

(ב:  הנמוקי יוסףן כתב אלהים ישלם שניים לרעהו״. וכתב רבינו יונה, וכ

, דמספקא לן אי תקון רבנן דמהני אפילו גדולי האחרוניםמדפי הרי״ף) בשם 

(אות מה) כתב, דצריך  ובשיעורי רבי שמואליחיד מומחה בקנסות דשכיחי. 

דמה שיחיד מומחה כשר,  ד״ה דן,(ה.)  רש״י לעיללומר כן, אפילו לשיטת 

יד כשר מדאורייתא, דכיון היינו למאן דאמר דאין עירוב פרשיות ויח

 דמדאורייתא מהני בהלואות, מספקא לן אי תקון רבנן אפילו בדיני קנסות.

דלעז, היינו רש״י ד״ה ור״מ, שיטת  גמ׳, עולא אמר בחוששין ללעז וכו׳.) ז

עדים שזינתה, ופליגי אי חיישינן שיבואו עדים שזינתה אי לאו, אבל אי 

 התוס׳ הרא״שן לדון בג׳. וביאר חיישינן שיבואו עדים שזינתה לא מתחילי

דטעם הדבר לרש״י, משום דחיישינן שמא ידונו אותם הג׳, דיני נפשות, 

והיינו מדלא פירש רש״י שיצטרך להוסיף ואיכא לעז על הדיינים 

ביאר בדעת רש״י, דלא דנין בשלשה, כיון דאם  ובחידושי הר״ןהראשונים. 

ין, ויניחו הדבר כמו שהוא, יבואו עדים שזינתה לא יהיה בהם כח לגמור הד

(סימן קצו)  בחידושי הגרנ״טורחמנא אמר ״ובערת הרע מקרבך״. ועיין עוד 

 ובסנהדרי קטנה.

דדוקא למ״ד כתובה דרבנן נאמן תוס׳ ד״ה מוציא שם רע, בתוה״ד, ) ח

בדרוש וחדוש כדמוכח בפ״ק דכתובות דאמר רב נחמן חכמים וכו׳. הקשה 

רב אחד), מה ראיה איכא, הא אפשר  בהגה״ה בשם י. להגרע״א (כתובות

לפרש התם, דמה שאמר חכמים תיקנו וכו׳, היינו דאם היתה כתובה 

דאורייתא ודאי היה נאמן מהדין, דהמוציא מחבירו עליו הראיה, אך כיון 

דהווי תקנת חכמים, היה להם לחזק שיאמנו דבריהם, ואמר דמכל מקום 

אילו היה דאורייתא, ועלה הם האמינוהו והעמידו על הדין שיהא נאמן, כ

הקשו, אם כן מה הועילו חכמים בתקנתם, ועל זה השיב, דחזקה דאין אדם 

דאי נימא הכי, אין  רבי שלמה איגר,טורח בסעודה ומפסידה. והשיב לו בנו 

נופל לשון ״והם האמינוהו״, דלא מטעם נאמנות שהאמינוהו הוא נאמן, כי 

 יהם, ממילא נשאר על הדין.אם מצד הדין, כיון דלא עשו חיזוק לדבר

כגון שהביא הבעל עדים שזינתה והוכחשו דמיחייב בא״ד, בתוה״ד, ) ט

דהוכחשו היינו שלא כיוונו בחדושי הר״ן,  הבעל השתא ק׳ סלעים. כתב

העדים עדותן בחקירות, והוכחשו ביניהם, דכיון שנתבטלה עדותן, חייב 

עדים  הבעל לשלם מאה כסף דנראה כמשקר, אבל כשהוכחשו מחמת

בתוס׳  אחרים, ליכא חיוב מאה כסף, דהוי ליה תרי ותרי. וכן מבואר

 הרא״ש.

 רבינו יונה,ואין לדמות ליוסיפו הדיינים דלקמן וכו׳. ביאר בסוה״ד, ) י

דהתם, מאחר שאין מוסיפין אלא על שנים ליכא למיחש ללעז, כיון שאין 

א שהוא שם כפי הצורך, וודאי ידע הרואה דלתוספת מביא אותם. אבל הכ

והתוס׳ מחזר אחר דיינים הרבה, יאמרו שמפני פסול הראשונים מוסיף. 

ביאר, דהתם ליכא לעז סתם שהרי אמת הוא שאחד אומר איני יודע.  יו״ט

 [ומה שהקשה קשה גם לפירוש רבינו יונה]. רש״ש.ועיין 

 

 דף ח ע"ב

ואפילו כבוד ראשונים ליכא למימר הכא רש״י ד״ה והזימום, בסוה״ד, ) יא

דאין צריך לומר כן, דבלאו הכי הקונטרס הראיות לריא״ז, ׳. הקשה וכו

לתא מעיקרא. איכא למימר, דלא מיירי בגוונא דאיכניף בי עשרין ות

ז, דלא בעי בקבלת עדות כ״ג, וכשר בשלשה. ועיין וכפירושו להלן באות ט

 מה שכתבנו שם בשיטת רש״י.

סלעים אא״כ דהא לא מחייב בעל מאה  רש״י ד״ה ובמקום, בתוה״ד,) יב

(ב: מדפי הרי״ף), דרש״י סבר  הנמוקי יוסףהביא עדים והוזמו וכו׳. כתב 

דאם הביא עדים ואתכחשו, אינו משלם מאה סלע. וסמך על הא דאמר 

), דהמוציא שם רע על הקטנה פטור בתוס׳ ד״ה והביא(מד: מובא בכתובות 

ותם משום דכתיב ״ואם אמת וגו׳״, דדוקא היכא דמחייבא סקילה על עד

 אמרינן דאם נמצא שאינו כן, משלם הבעל מאה כסף.

קודם גמר דין וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה והביא האב עדים והזימום, ) יג

דאי הוה מיתה בזוממין, אף על גב דליכא למיחש לסהדי המהרש״א, 

אחריני, מכל מקום הא איכא למיחש ללעז משום הני עדים זוממין גופייהו 

 פשות.דיצטרכו להוסיף לדונם דיני נ

ויש ללמוד מכאן דאי אתו עדים ואמרו אשת פלוני זנתה דבעי בסוה״ד, ) יד

דרישה וחקירה וכו׳. סבירא להו להתוס׳, דבמקום דלא בעי דרישה 

וחקירה, אפילו הכחישו עצמם, כשר, והוא הדין בדיני ממונות. וכשיטת 

משכן (פ״ג מעדות ה״ג). ועיין  הרמב״ם(סימן מג). ודלא כשיטת  הראב״ן

 (ש״ג פ״ט). ותהעד

גמ׳, אביי אמר דכולי עלמא חיישינן ללעז ומשום כבודן של ראשונים. ) טו

לפי שיטתם, דהטעם דהוצרך לומר דחיישינן תוס׳ ד״ה חוששין ביארו 

(בעמוד רש״י לכבודן של ראשונים, כיון דבלאו הכי חיישינן ללעז. ולשיטת 

מינה היכא דנפקא בחידושי הר״ן, ביאר ד״ה ור״מ סבר אין חוששין א׳) 

דהבעל חיפש עדים ולא מצא, דבכהאי גוונא ליכא למיחש ללעז, שיבואו 
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 הכא. ובנין שלמהט:) לקמן (במהר״ם שיף עדים אחרים. ועיין עוד 

רש״י ד״ה אביי ביאר גמ׳, הכא במאי עסקינן דאתרו ביה סתם וכו׳. ) טז

דהעדים אמרו באפי תלתא, דהתרה בה מיתה סתם. [דבפני כ״ג אמר, 

בקונטרס הראיות להריא״ז, יחש לכבודן של ראשונים]. וכתב איכא למ

דמבואר כאן, דקבלת עדות לדיני נפשות דינה בשלשה דיינים, ואין צריך 

 ד״ה שנים לדבר.(שם) רש״י יז:) בדעת בחידושי הר״ן (לקמן כ״ג. וכן כתב 

האבן עזרא וכן כתבו  ד״ה שראו בלילה.(צ:)  רש״י בבא קמאועיין נמי 

רבי סעדיה ) בשם מרבי מאיר אריקשמות יז, ו. עיין שם בהערות ( והרמב״ן

אך  הרמב״ם.(פי״ג מסנהדרין ה״ז) בשיטת האור שמח וכן ביאר גאון, 

שם). הר״ן (לקמן גופיה כתב, דלקבלת עדות נמי בעינן כ״ג, וכן  הרמב״ן

בחשק (ח״א סימן ש״ט דפוס ראשון וויניציאה תקט הובא  ובשו״ת הרדב״ז

כתב, שלא מסתבר כרס״ג, ודחה הראיה מרש״י לקמן (יז:). וכתב יז:)  שלמה

הריא״ז, דכן צריך לפרש דברי רב פפא ורב אשי ורבינא, וכן כי מוקי לה 

דאיתכחוש בבדיקות, דהתם בודאי הם לא ידעו שיתכחשו בבדיקות. 

[והיינו דשאר התירוצים היה אפשר לומר דידעו מתחילה דליכא חיוב 

שו״ת שואל ומשיב ביאור דהוכחשו בבדיקות]. ועיין מיתה, מה שאין כן ה

(יור״ד ח״א ס״א) שנדחק ליישב ובשו״ת בית יצחק (מהדו״ב ח״א סימן פד).. 

 סוגיין אליבא דהרמב״ן ודעימיה.

והיינו דרבי מאיר  [גמ׳, והאי תנא הוא דתניא וכו׳, ר׳ יהודה אומר וכו׳.) יז

דפליגי ארבי מאיר,  דמתני׳ אתיא כרבי יהודה, ואם כן חכמים דמתניתין

(לו. כתובות (יא:)  פסחיםלאו היינו רבי יהודה. אף דאיהו בר פלוגתיה. עיין 

 נא:). ].

התוס׳ במועד כתבו גמ׳, ועד שיודיעוהו שהוא חייב מיתה בית דין וכו׳. ) יח

שצריך להזכיר לו שם האיסור בפירוש. וכן כתבו  ד״ה משום,(ב:)  קטן

 רש״י בשבועותעח.), בדעת זבחים ( רהוהקרן או(מצוה לב) המנחת חינוך 

דצריך להודיעו אפילו הלאו שהוא עובר.  ד״ה ואזהרתיה וד״ה אכלתי,(כ:) 

דאין צריך  ,(פי״ב מסנהדרין ה״ב) כתב המנחת חינוךהרמב״ם אבל בדעת 

 להזכיר לו את שם האיסור.

גמ׳, וקמיפלגי בפלוגתא דרבי יוסי בר יהודה ורבנן וכו׳, חבר אין צריך ) יט

(ו:), והריטב״א במכות (הכא)  רבינו יונה והיד רמה כתבו אה וכו׳.התר

דאפילו למאן דאמר חבר אין צריך התראה, צריך להודיעו, אתה הורג 

ישראל, ולענין אכילת חלב, חתיכה זו חלב היא, וכדומה, כדי שלא יוכל 

הקצות לומר שהיה שאין זה חלב. ולמאן דאמר דחבר צריך התראה, כתב 

סק״ח), דהיינו התראה ממש, שלא יהיה לו פתחון פה לומר (כח  החושן

(פ״א מאיסורי ביאה ה״ג) כתב, דלמאן  המגיד משנהששכח הלכה זו. אבל 

דאמר חבר צריך התראה, היינו רק שצריך להודיעו דהוי דבר איסור כגון 

(תנינא פי״ב מסנהדרין  ובאבי עזריחתיכה זו חלב היא, שבת היום וכדומה. 

אם כן מאי פליג המאן דאמר דחבר אין צריך התראה, הא ה״ב) תמה, ד

 ודאי שצריך להודיעו דהוי דבר איסור.
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דלפי זה הא דאמרו חכמים  היד רמה, כתבגמ׳, דאתרו ביה מלקות וכו׳. ) א

לפי שיש בו דיני נפשות, היינו משום דקרי למלקות דיני נפשות, דסבירא 

 (י.). כלקמןלהו דמלקות במקום מיתה עומדת, 

בחדושי  הקשהגמ׳, וקמיפלגי בפלוגתא דרבי ישמעאל ורבנן וכו׳. ) ב

תרתי פלוגתא במלקות, למה ליה לתנא לאשמועינן בחדא מתני׳.  הב״ח,

וכתב, דיש לומר, דרבי ישמעאל ורבנן לא קא מפלגי אלא במלקות ד״לאו 

שלא ניתן לאזהרת מיתת בית דין״, אבל ב״לאו שניתן לאזהרת מיתת בית 

, כולי עלמא מודו דאין לוקין עליו, או כולי עלמא סבירא להו דלוקין דין״

עליו, ובכ״ג, דמלקות אלו ודאי במקום מיתה עומדת כיון שניתן לאזהרת 

מיתת בית דין. ורבי מאיר וחכמים קמיפלגי במלקות שניתן לאזהרת מיתת 

  בית דין.

ת הרא״ש התוספוביאר גמ׳, כגון שנמצא אחד מן העדים קרוב או פסול. ) ג

[לפי שיטת רבנו תם], דאיירי בגוונא דהעדים הוכחשו ביניהם ותובע האב 

כתב, דלא  רבינו יונה]. אבל ד״ה והביא(ח:) בתוס׳ ק׳ כסף. [וכן משמע 

הוכחשו, ולרבי מאיר דסבר דעדותן בטילה, משלם הבעל מאה כסף, כמו 

, בהוכחשו. [ולכאורה צריך ביאור, מדוע מפני שאחד מהם היה קרוב

 יצטרך הבעל לשלם מאה כסף. ].

 כתבגמ׳, אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה. ) ד

שו״ת רב האי גאון נז.) בשם  בפירוש רבינו יצחק קרקושא (בבא בתרא

דטעם הדבר, מפני  ד״ה נכי ריבעא,(שם) הרשב״ם וכן כתב בדעת והרמ״ך, 

ו ודאי אינם שלא היה להם להעיד עם הקרוב והפסול, ומדהעידו עמ

בקיאים בעדות, ופסלינן להו. ולפי זה כתבו, דאי אמרי דלא ידעו שהיה 

קרוב, כשרים. [וצריך ביאור טובא, איך יבאר דברי המשנה, ״מה יעשו שני 

אחים ואחד שראו באחד שהרג את הנפש״. ]. ועיין עוד מה שכתבנו שם 

 אות א.

מכות לא בא ובקונטרס פירש בתוס׳ ד״ה לא בא השלישי, בתוה״ד, ) ה

כתב  בחידושי הר״ןהשלישי להקל עליו, דלהקל עליו לא צריך קרא וכו׳. 

בדעת רש״י התם, דמשמעות דורשין איכא בינייהו, ורבי שמעון נמי מודה 

לדינא דרבי עקיבא דהשלישי נמי נענש, וכן דנמצא אחד מהן קרוב או 

היינו פסול עדותן בטילה, והא דאמרינן הכא, ״ואליבא דרבי עקיבא״, 

על הר״ן,  והגהות מהר״ר שמואל הלוי ז״למשום דאיהו אמר לה בהדיא. 

ה:) כתבו, דאין ראיה מדברי רש״י התם דרבי שמעון  והריטב״א (מכות

סבירא ליה כרבי עקיבא, דאפשר דלית ליה חומרא דרבי עקיבא דהשלישי 

, הריטב״אנהרג, דעד זומם חידוש הוא ואין לך אלא חדושו. [אלא דכתב 

ודאי דאם באו בבת אחת, אף לרבי שמעון נהרג, כדמשמע בדבריו]. וכן דב

 אפשר דלא מסתבר ליה שתתבטל כל העדות.

דהא כיון דאית ליה לרבי עקיבא היקישא דעד שיהו בא״ד, בתוה״ד, ) ו

שלשתן זוממין בבאו בבת אחת, בבאו זה אחר זה נמי יקישם, וכו׳. ביאר 

ל גרידא אף להחמיר, דמאחר שאמר לא בא הכתוב להק המהרש״ל,

משמע, דלהקל אינו חולק על רבי שמעון, ואינו דורש להקל אלא כשבאו 

בבת אחת, וקשה למה אינו דורש גבי קולא בזה אחר זה כמו שדורש גבי 

 המהרש״א.להחמיר, וכעין זה כתב 

והא דמשמע הכא דלר׳ יוסי בראייה בעלמא תוס׳ ד״ה בזמן, בתוה״ד, ) ז

אכתי תקשי, דוכי  בחדושי הגרע״א, וכו׳. הקשה אמרינן נמצא וכו׳, היינו

כתב, דכל  והחמרא וחיילית להו לחכמים לא תהא שמיעה גדולה מראיה. 

קושיית התוס׳ היא על רבי יהודה איך פסק כרבי יוסי, וכי לית ליה לרבי 

 יהודה לא תהא וכו׳, אבל על תנאים לא קשיא.
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יירי דיש לבעל שני כתי עדים אי נמי אתוס׳ ד״ה בפלוגתא, בתוה״ד, ) ח

דיש לומר דאיירי שאומרים שהיו בכפר פלוני  המהר״ם שיף,וכו׳. כתב 

וראו בעד החלון מקצת, ואלו מכחישים שלא היה פלוני באותה דירה. 

וכתב, דאולי הווי כהזמה, דמאי שנא אם אומרים עמנו הייתם במקום 

(ל״ח סק״א),  תומיםהפלוני, או לא הייתם במקום שאתם אומרים. וכן כתב 

(שם) הוכיח להשיג עליו, מגוונא  הנתיבות המשפטדהוי הזמה. אבל 

דבאמרו הלוה היה עמנו, אומרים נמי שלא ראיתם, ומכל מקום הוי 

הכחשה כמו שמכחישים גוף ההלואה, והכא נמי דכוותיה שהרי מכחישים 

 את גוף המעשה.

דהא  ושי הגרע״א,בחיד׳ כתב גמ׳, עדי האב נהרגין ומשלמין ממון וכו) ט

דאין לוקין משום דרצו לחייב הבעל מלקות שהוציא שם רע, היינו משום 

(לב:), דעדים זוממין משלמין ואינם לוקין משום ״לא  בכתובותדאמרינן 

תענה״, והוא הדין למלקות משום כאשר זמם. אלא דבדבריו משמע, דהיינו 

התראה נינהו, אבל לר׳ אלעזר שם, דעדים זוממין משלמין, כיון דלאו בני 

(סנהדרין יט סק״ז) הביא משמו, דילפינן תשלומי כאשר זמם  החזון איש

משאר עונש מלקות וממון של עדים זוממין, דבפירוש ריבתה תורה 

(שם)  והחזון איש(תנינא סנהדרין יח, ב)].  אבי עזרילתשלומין. ועיין גם 

ממון לזה כתב, דאפשר דבאמת לוקין, אלא דהכא אשמועינן עיקר דין 

 ונפשות לזה.

ד״ה (לא.)  תוס׳ בכתובותמאה כסף לבעל וכו׳. רש״י ד״ה ומשלמין ממון, ) י

פירשו, דהיינו טובת הנאה של כתובה, שרצו להפסיד לבעל.  רב אשי

חכמי  בתוס׳וכן תמהו העיר על רש״י, למה נטה מפירושם.  (הכא)והרש״ש 

בעיניו להוציאה,  , דשמא אי כתובה דרבנן, שלא תהא קלהווכתב ,אנגליה

בצריך  והא, לא מצי מפיק לה כדכתיב ״לא יוכל לשלחה כל ימיו״, ונשאר

 עיון.

וכו׳ פלוני בא על  גמ׳, פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להרגו) יא

דיש ללמוד מכאן,  ,(הובא בקובץ שיטות קמאי)האור זרוע כתב אשתי וכו׳. 

כנסת, ואפילו המוכה דקרובי המוכה מעידין על המכה לגרשו מבית ה

 עצמו.

דאיירי שהאחד  ,(הובא בקובץ שיטות קמאי)הראב״ן כתב  גמ׳, שם.) יב

המצטרף עמו אינו מעיד שהיה ברצון, דאי לא תימא הכי, הוה ליה רשע 

(סימן בשו״ת הריב״ש בעדותו של עד, ובהודאתו לעד שלרצונו נרבע. אבל 

ז, כו כז), וביאר דכל זמן (פ התומיםרפא) סובר, דבכל גווני נאמנין, וכן כתב 

 שלא פסלוהו בית דין מלהעיד, אינו נפסל.

גמ׳, ואמר רב יוסף וכו׳, רבא אמר וכו׳, ואין אדם משים עצמו רשע. ) יג

 בהגהות אמרי ברוךוכן כתב  הרדב״ז,(סימן לח סק״א) בשם התומים  כתב

(על השב שמעתתא ש״ז פ״ה), דלרב יוסף, אדם משים עצמו רשע, אבל 

(שם) כתבו, דגם רב יוסף מודה לרבא דאין אדם  שב שמעתתאהתומים וה

 משים עצמו רשע, אלא דסבירא ליה דלא פלגינן דיבוריה.

לפי שהוא פסול מחמת שונא וכו׳, ועוד תוס׳ ד״ה לרצונו, בתוה״ד, ) יד

 המהרש״א,דהרוג גופיה מצינא לפרש דלא מיפסל מחמת שנאה וכו׳. כתב 

(כט.)  לקמןינו לשיטת רבי יהודה דהא דפסלו שונא [בתירוצא קמא], הי

כתב, דהא דאכשור רבנן  והחמרא וחייאבל לרבנן (שם), שונא כשר לעדות. 

שונא, היינו בגוונא דהתם, שלא דיבר עם חבירו שלשה ימים באיבה, אבל 

מי ששונא לחבירו שנאה גמורה, כמו הרוג להורגו וכיוצא בזה, מודים רבנן 

 (סימן לג). ש״לבשו״ת מהרשהוא פסול. וכן ביאר 

 כתב גמ׳, רבא אמר אדם קרוב אצל עצמו אין אדם משים עצמו רשע.) טו

(אלף רלז), דהא דפלגינן דיבוריה, היינו דוקא באומר פלוני בשו״ת הרשב״א 

רבעני לרצוני, דאפשר לחלק דיבורו, ולא נקבל מה שאמר לרצונו, אבל אם 

(מהדו״ק אבהע״ז  דהנודע ביהויאמר אני זניתי עם אשתך, לא פלגינן. ועיין 

 (לד סקכ״ג). ותומיםעב) 
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רש״י ד״ה אצל כתבו גמ׳, מהו דתימא וכו׳, אצל אשתו לא אמרינן. ) א

דסלקא דעתין, דהואיל דמהימן להורגו אשתו ותוס׳ ד״ה אצל אשתו, 

(סוס״י טו), דסלקא  והקהילות יעקב(יב) הזכר יצחק מהימן להורגה. וביארו 

דבעל כאשתו, אינו אלא מדרבנן [ובאמת יש  דעתין דהא דקיימא לן

(סימן צב)], ובדרבנן  רע״א שו״תפוסקים כן בקרובי אישות דרבנן, עיין 

(כד.). ואהא מסיק דהוי פסול  בחגיגהבאמת אמרינן מגו, כמבואר 

דאורייתא, ואפילו אי קרובי אישות דרבנן, אשתו שאני דהויא כגופו. ועוד 

תין דבעל לא חשיב קרוב לאשתו, והוי רק , דסלקא דעהקהילות יעקבביאר 

פסול דבעל דין, ובעל דין שמעיד אין על זה שם עדות, ואם כן בשמעיד גם 

 על אחר דיש לזה שם עדות, מהני גם על אשתו.

רש״י ד״ה כתב  גמ׳, אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם קרוב אצל ממונו.) ב

א פלגינן דכיון דגברא מיקטיל על פיו גם השני נהרג ול הדר פשטה,

עא.), כמו שביארנו בסוף אות  בכתבי הגרי״ז (זבחיםדיבוריה. וביאר 

הקודמת בסלקא דעתין לגבי אשתו, דהא דאדם קרוב אצל ממונו, אינו דין 

פסלות כקרובים, אלא דאין אדם מעיד על ממונו, ואין על זה שם עדות, 

 וממילא כיון דנעשה עד לרובע מהני גם על שורו.

ב.), הריטב״א, (מכות והרי הם כהנים. כתב בתוה״ד, רש״י ד״ה רמז, ) ג

דהכי ודאי פשטא דמילתא, דלכהן הוא דאצטריך, דשייך ביה האי פסול. 

פירש, דהכא נמי איכא חידוש בעדים ישראלים, דקא  תוס׳אבל בשם 

 משמע לן דלא אמרינן שיהא פוסל אשה בביאתו לכהונה, כחלל.

ליה לאו שאין בו מעשה וכו׳. גמ׳, ותיפוק ליה מלא תענה משום דהוה ) ד

דהפסוק דוהצדיקו,  ד״ה ורבנן,(ד:) ד״ה משום ובמכות  הכאהתוס׳  כתבו

בהגהות אבני גלי אקרא דלא תענה, דלקי אף דאין בו מעשה. [אמנם 

במפתחות לסימן ז כתב, דדברי תוס׳ במכות לא קיימי למסקנא  מלואים

ן א׳ הערה ג׳) כתב, חלק הענינים סימובשעורי רבי שמואל (מכות דהתם, 

(שם כתב, המאירי ב:). אבל הריטב״א (מכות דדבריו סתומין]. וכן כתב 

 בשיעורי רבי שמואלדמלקות דוהצדיקו הוי מגדר עונש הזמה. ועיין עוד 

 (שם).

כתב, גמ׳, אי הכי אומדנא למה לי למחייה ואי מאית לימות. היד רמה ) ה

[דבמת ממש פשיטא דלא דכוונת הגמ׳ שיכוהו אפילו לאחר שיהיה טריפה 

שייך מלקות]. ומשני דבעינן ונקלה אחיך לעינך. וטריפה לא הוי אחיך. וכן 

דאם כן מוכח דטריפה  הגליוני הש״ס,וכתב  התורת חיים.הקשה ותירץ 

לאו אחיך הוא, וכתב דצריך עיון מכמה דוכתי. [ובעיקר, לפי מה שכתב 

בוודאי דטריפה חייב (מובא באות הבאה), דאחיך היינו במצוות ו הרש״ש
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משמע דהבין הדברים כפשוטן, דסלקא דעתין ומרש״י ד״ה ונקלה,  במצוות.

 שיכו אותו מת] ועיין באות הבאה.

דאחיך,  רש״י ד״ה ונקלה, פירשגמ׳, אמר קרא ונקלה אחיך לעיניך וכו׳. ) ו

ה:), פירש, דלשון אחוה הוי אפילו  הריטב״א (מכותהיינו חי ולא מת. אבל 

וכדכתיב ״להקים לאחיו שם בישראל״, וכתיב, ״קרבו שאו  לאחר מיתה,

״, שיהיה קיים לעיניו. לעיניךאת אחיכם״, אלא דריש, מדכתיב ״אחיך 

כתב, דקראי דהתם דהוי אח ממש, הוי אח גם לאחר מיתה, אבל  והרש״ש

אחוה דהכא, דהוי אחיו במצוות, היינו דוקא מחיים אבל לאחר מיתה 

(מערכת האלף  שדי חמדלאו אחיך הוא. ועיין דנעשה חפשי מן המצוות, 

 סימן שעב).

מאי משני, אכתי התורת חיים,  הקשהגמ׳, כי מחית אגבא בחיי מחית. ) ז

תיקשי אומדנא למה לי, למחיה, ואי מאית בפלגא יפסוק ולא יוסיף להכותו 

אידך פלגא. וכתב לבאר (על פי שיטתו לעיל באות ה׳), דחיישינן דלמא כי 

 יה טריפה, וימשיך להכותו, והוי כמת, ולאו אחיך הוא.מחית פלגא יה
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כיוצא בזה מצינו גמ׳, אמר אביי תני וכו׳, אמר רבא וכו׳ עיבור קתני. ) ח

(קיד:), עיין שם  בבבא מציעא(סב:). וכן שיטת רבא  בבא מציעא(ז:) בסוטה 

 ברש״י ד״ה ורבא אמר.

 ו אין מקדשין אותו.גמ׳, רבי אליעזר אומר בין בזמנו בין שלא בזמנ) ט

דאינם צריכין לומר מקודש, אלא מקבלים  בתוספות רבינו פרץ,ביאר 

בתוס׳ ד״ה ואיידי עדות, ועל פי זה קובעים את החודש. וכן משמע 

(בספר המצות עשה  הרמב״ן ד, ה) על פיהמנחת חינוך (וכן כתב (בסוה״ד). 

דאין צריך  ״ן,הרמב(עשה נו) כתב בדעת  בביאור הגרי״פ לרס״גקנג). אבל 

 אפילו לקבל עדות, אלא קובעים את החודש על פי חישובם.

 בחידושי הר״ן, כתב גמ׳, וקדשתם את שנת החמשים שנה שנים וכו׳.) י

כתב, דתיבת ״שנה״  והפסקי רי״דחמשים. הדילפינן לה מאות ״ה״ ד

 מיותרת.

דשנה של כל יובל ויובל, רש״י ד״ה שנים, כתב  גמ׳, שנים אתה מקדש.) יא

ח:), דמקדשים גם  המאירי (ראש השנהין בית דין לשם יובל, ושיטת מקדש

 כל שמיטה ושמיטה.

רבינו חננאל והיד  כתבוגמ׳, שנים אתה מקדש ואי אתה מקדש חדשים. ) יב

דהיינו מדאורייתא, אבל מדרבנן מקדשים אף חדשים, ומשנתינו רמה, 

 איירא בדינים מדאורייתא.

 כתבולא לישב מוסיפין וכו׳. גמ׳, שנים אומרים ליישב ואחר אומר ש) יג

דאם שלשתם אמרו דצריך לעבר, יכולים לעבר  רבינו חננאל והיד רמה,

לבדם, בלי להוסיף דיינים. והיינו דקתני במתני׳, ״ואם גמרו בשלשה 

כתבו, דבכל גווני צריך להוסיף,  רבינו יונה והחדושי הר״ןמעוברת״. אבל 

 אות הבאה.ועיין ב אלא דבדיעבד מהני אף שלא הוסיפו.

ומוסיפין עוד שנים רש״י ד״ה שנים אומרים אינה צריכה, בתוה״ד, ) יד

דמשמע מדבריו, דמעברים מיד,  הרש״ש,להשלמת המנין ומעברין. כתב 

(פ״ב מקידוש ד״ה עיבור, והרמב״ם  (יא.)רש״י בשבת בלי לדון עוד. אבל 

[ולרש״י הכא, . החודש ה״י) כתבו, דהשבעה דיינים צריכים לדון שוב

מעברין מיד, מוכח, דהוי דינא בעלמא דצריך לגמור בשבעה. ודלא ד

(שהובא באות הקודמת), דשלשה שאמרו  רבינו חננאל והיד רמהכשיטת 

דצריך לעבר, מעברים לבדם. אלא דאפשר דסבירא ליה, דבכהאי גוונא 

שיטת המאירי. גומרין מיד בשבעה, ולא נושאין ונותנין בחמשה. וכן 

כשיטת רבינו  רש״י ד״ה שניים,״א) כתב, דמשמעות פ״ב ה( ובחסדי דוד

יונה והר״ן (שהובא באות הקודמת), דבכל גווני נושאין ונותנים בחמשה, 

 מדכתב דמשא ומתן של עיבור צריך חמשה].

 

 דף יא ע"א

גמ׳, ולא שמואל הקטן הוה אלא איניש אחרינא ומחמת כיסופא הוא ) א

מר כן, הא שמא הוא ירד איך א (חידושי אגדות),המהרש״א  הקשהדעבד. 

והערוך לנר ויעברו השנה בלעדיו, ויהיה אחד מהם שאינו מן המזומנין. 

תירץ, דשמואל הקטן ידע שאם יאמר כן, גם העולה שלא ברשות אלא 

ללמוד הלכה, נמי יאמר אני עליתי שלא ברשות, שלא לבייש שמואל 

יבטל הזימון  הקטן, או שכולם יאמרו כן וכמעשה של ר״מ לקמן, ועל ידי זה

של אותו יום. וכן הביא דבירושלמי איתא ואפילו כן לא עברוה בהאי יומא, 

ואפלגינהו במילי דאורייתא, ועברוה ביומא דבתרא עכ״ל, ולא מפרש למה 

לא עברוה, ומסתמא היה מפני שלא ידעו מי נזמן. או דיש לומר דרבן 

א היה מן גמליאל בעצמו לא רצה לעבר כי לא האמין לשמואל הקטן של

המזומנים, ואם כן יש כאן שאינו מזומן, ומה שלא שאל לשלוחו שזימן את 

הז׳ את מי זימן, היה שלא לבייש את מי שעלה שלא ברשות ולא ירד 

כששאל מי הוא שעלה שלא ברשות, שאם ענה מיד כמו שענה שמואל 

הקטן ללמוד תורה באתי, אין זה ביוש, אבל כשלא ענה כן ולא ירד, ורצה 

חזיק כאילו הוא מן המזומנים, יהיה נתפס על דבר שקר, ולא רצה רבן לה

גמליאל לביישו ולכך ביטל העיבור באותו יום והזמין ז׳ ליום אחר. וביותר 

, דרבן רבינו יונהוכן הוא דעת  הר״ןתירץ, לפי דעת היש מפרשים שהביא 

 גמליאל בעצמו זימנם וידע מי שעלה שלא ברשות, ורק שלא לביישו אמר

כן שירד מעצמו, ולכך כיון שלא ירד בעל כרחו היה צריך לבטל עיבור של 

 אותו יום, ומתורצת קושית המהרש״א.

(תרמב), דמהכא מוכח דמותר לשקר, כדי הספר חסידים כתב גמ׳, שם ) ב

 לחיד״א.מראית העין  שהשני לא יתבייש. ועיין ספר

רת רש״י ד״ה שציע פירשגמ׳, אמר ליה אתה הוא שציערת לאבא. ) ג

איך חשדו בכך, המהרש״א (חידושי אגדות), שאכלת שום. הקשה  לאבא,

דסבר דמדָיצא תחילה, מוכח דהוא הערוך לנר, מאחר שיצאו כולם. וכתב 

אכל שום, ומה שיצאו האחרים היינו מפני כבודו של רבי חייא, שלא 

 במהרש״א. יחשדוהו שאכל. ועיין עוד

(הלכות איסורי  החפץ חיים בכתגמ׳, וכי דילטור אני לך הטל גורלות. ) ד

לשון הרע באר מים חיים יא), דמהכא מוכח, דאסור לספר לשון הרע, אף 

 לתועלת, היכא דאיכא דרכא אחרינא.

(חדושי המהרש״א  ביארגמ׳, נתנו חכמים את עיניהם בהלל הזקן. ) ה

אגדות), דמצינו בהלל הזקן שחי ק״כ שנה, ופרנס את ישראל ארבעים שנה, 

(לא.) והוא מדתו  בשבת. וגם שהיה הלל עניו, כדאמרינן כמו משה רבינו

 של משה רבינו.

דלכך נקרא  היד רמה, כתב גמ׳, נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטן.) ו

שמואל הקטן, לפי שהיה ראוי לנבואה, אלא שאין דורו ראוי לכך, וכיון 
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פ״ט הי״ג) קתני ב׳  ובירושלמי (סוטהשחסר ממנו הנבואה נקרא קטן. 

 ם, מפני שהיה מקטין עצמו, ועוד שמעט היה קטן משמואל הרמתי.טעמי

דהוכיח  רש״י ד״ה אף הוא, כתב גמ׳, אף הוא אמר בשעת מיתתו וכו׳.) ז

 האורחות יושרסופו ששרתה עליו שכינה שנתנבא בשעת מיתתו. והקשה 

(להגר״ח קנייבסקי סימן כו) הא אמרינן דנסתלקה רוח הקודש מישראל, 

דורו זכאי לכך]. וכתב, שיש הרבה דרגות ברוח הקודש,  [וכן אמרינן שאין

 דרק נבואה ממש נסתלקה. עיין עוד שם.

(פ״א ה״ב),  התוספתאעל פי  בחידושי הר״ן כתב גמ׳, אין מעברין וכו׳.) ח

 דבדיעבד חל העיבור.

 

 דף יא ע"ב

 שנה שלישית או ששית לשמיטה וכו׳.רש״י ד״ה דזמן ביעורא מטא, ) ט

כתב, דזמן הביעור הוא בשנה רביעית   ״ה וחייביןד(עג.)  רש״י ביבמות

(פ״ה משנה ו), קתני  מעשר שניהקשה, דבמסכת  והיד רמה,ושביעית. 

 ., ודלא כרש״י הכא.בהדיא, דהוי בשנה רביעית ושביעית

דאם מתאחר  רש״י ד״ה ועל פירות האילן,ביאר גמ׳, ועל פירות האילן. ) י

צרת זמן הבאת ביכורים, ואם בישולם יותר מזמן העצרת, מעברין, לפי שע

, היד רמהלא יביאם בבואו לרגל צריך לטרוח ולעלות פעם אחרת. והקשה 

דמשמע דהני שלשה סימנין כולהו מפני תקנת המועדות. ועוד, דאלו מפני 

טירחא דעולי רגלים נעקרינהו לכולהו מועדות. ועוד, דאם כן ליתני נמי 

(עמוד א), דכי איכא חד  לעיל מפני הגדיים והטלאים, והגוזלות, דאמרינן

סימן בהדייהו מעברין. ועוד, מאי טירחא איכא, הא יכולין להביאם 

בסוכות. ולכך פירש, דאף אי הפירוש מפני הביכורים, לא הוי משום 

טירחא, אלא לפי שהכתוב קבע זמן לעצרת שתהא באה בזמן שהבכורים 

(כמו תוס׳ ד״ה או המצויין, דכתיב ״וחג הקציר בכורי מעשיך״. וכן כתבו 

 הרש״ש).שביאר 

בין על תקופת טבת  בין על תקופת תמוז וכו׳,רש״י ד״ה ועל התקופה, ) יא

דרצה  המהרש״א,שנמשך זמנה עד ט״ז בניסן שהבאת העומר וכו׳. כתב 

יג.), דלא בעי אלא מקצת  לקמןלומר, בין על תקופת תמוז וכו׳, לרבי יוסי (

שם עמוד ב), (לקמן וכו׳, לאחרים חג בתקופה חדשה, ובין על תקופת טבת 

 ברש״י ד״ה שמור].אליבא דרב שמואל בר רב יצחק. [ועיין שם 

לפי  רש״י ד״ה ובזמן,ביאר גמ׳, ובזמן שאביב אחד מהן הכל שמחין. ) יב

דהוה ליה למימר אינן  היד רמה,שאין איסור חדש נארך עליהם. הקשה 

, לפי שאין כאן עצבין, דלא שייכא שמחה כלל. ולכך פירש, דהכל שמחין

 חדש, ולא יבואו בו לידי תקלה בחודש העיבור.

דאף דכולן מן התורה,  היד רמה, כתבגמ׳, ועל אחד מהן אין מעברין. ) יג

אין מעברין, דכי היכי דקפיד קרא דלא להוי פסח קודם חודש האביב ולא 

עצרת קודם זמן הבכורים (עיין לעיל אות י), הכי נמי קפיד דלא להוו כל 

יהו לבתר זימניה, ואי אמרת מעברין על אחד מהן כדי לתקנו, חד מיני

 נמצא השני בטל, ומושב ידחה אחד מפני שנים ואל ידחו שנים מפני אחד.

לפיכך כשהיא צריכה לעבר על פירות רש״י ד״ה איבעיא להו, בתוה״ד, ) יד

דהא דלא פירש על  הרש״ש,שמחין. כתב האילן וזה מצטרף עמו היו 

 א קמא היו שמחין.האביב, דבהא אף לתנ

דהואיל ומביאין עומר מעבר הירדן וכו׳. רש״י ד״ה על שתים, בתוה״ד, ) טו

כתב, דעבר הירדן  ד״ה ההיא (שם)דהר״ן  ) העיר,כב.בגליון הש״ס (נדרים 

(או״ח סימן תפט) כתב, דהר״ן והברכי יוסף  .לא נתקדש להבאת העומר

והמשנת יעב״ץ ורש״י פליגי אם עבר הירדן נתקדש בקדושת ארץ ישראל. 

(או״ח סימן כז) כתב, דרש״י מיירי בזמן כיבוש עולי מצרים, והר״ן מיירי 

 בימי עולא דלא היתה קדושה בעבר הירדן משום דלא כבשוה עולי בבל.
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, נימא דלא עיברה המהרש״אהקשה  גמ׳, ראויה אותה שנה שתתעבר.) א

ם רצופות. ותירץ, מפני שכבר נתעברה השנה שעברה, ואין מעברין ב׳ שני

דאי נתעברה השנה שעברה, אי אפשר שלא  התוס׳ ד״ה ומפני,על פי דברי 

היו מוצאין גם בשנה זו כמה מינין אחר העומר. אלא דאכתי הקשה, 

דאימא דלא עיברה משום דשביעית או מוצאי שביעית היתה, ואין מעברין 

ום תירץ, דמסברא הוה אמרינן דטעמא דלא עיברה מש הצל״חבהן. ו

שהיתה שביעית, אלא דכיון דאכתי יקשה מאי אתא לאשמועינן בהאי קרא 

״ואיש בא מבעל שלישה וכו׳״, על כרחך שנת בצורת היתה, ואשמועינן 

התוס׳ ד״ה ראויה. והערוך קושיית  רבינו יונהדאין מעברין בה. וכן יישב 

ים (קה:), ״וכי אלישע אוכל ביכורבכתובות תירץ, על פי מה דאמרינן  לנר

היה אלא כל המביא דורון לתלמיד חכם וכו׳״, ולפי זה על כרחך מוכח 

דלא היה שביעית, דאי היה לא שייך להביא ביכורים, כיון דהפקר הוא. 

 (כג, יט). כתב, דאף השביעית חייבת בביכורים.]. רש״י בשמות[אמנם 

 היד רמה,העיר גמ׳, תנו רבנן אין מעברין את השנה לפני ראש השנה. ) ב

ישבו שִח  א.ו קודם ראש השנה, שתהא השנה צריכה עיבור. על ידי שידע

תוספת שנת החמה על שנת הלבנה הבאה, וראו שראויים האביב ופירות 

כגון שהיתה שנת רעבון או שביעית קודם לכן, ועברו  ב.האילן להתאחר. 

שלש שנים פשוטות זו אחר זו והדבר ידוע ששנה רביעית תהיה צריכה 

ו שהשנה צריכה עיבור מפני התקופה של ניסן שתיפול חישב ג.עיבור. 

 כגון דבעי לעבורה על תנאי אם תצטרך עיבור. ד.אחר טז בניסן. 

עד לאחר ראש  רש״י ד״ה גלויי,כתב  גמ׳, חשובי מחשבי גלויי לא מגלו.) ג

. משמע דאפשר לקבוע העיבור אף לפני ראש שלא ישכחו בני הגולההשנה 

עד לאחר ראש השנה, כדי שלא ישכחו בני  השנה, אלא דאין מפרסמין לה

(פ״ד קידוש החודש הי״ג) כתב ״יש לבית דין לחשב  הרמב״םהגולה. אמנם 

(ולקבוע) ולידע איזו שנה תהיה מעוברת בכל עת שירצה אפילו כמה שנים, 

אלא אחר ראש השנה הוא  אין אומרים שנה פלונית מעוברתאבל 

ת ש. פרנקל), דהיינו דאף קביעת שאומרים שנה זו מעוברת״, (על פי מהדור

 העיבור היתה לאחר ראש השנה.

, דאם כן רש״י בד״ה ולא שלשפירש  גמ׳, ולא שלש שנים זו אחר זו.) ד

משתנות השנים מתיקונם, ובא לו ניסן השלישי באמצע הקיץ. והקשו 

ביאר, דהיינו  וביד רמהמאי אריא שלש אפי׳ שתים נמי. התוס׳ ד״ה ולא 

ב׳ חודשים, אין האביב נדחה הרבה, ולשנה הבאה  משום דאם מוסיפים

כבר לא יהיה האביב מאוחר מניסן. מה שאין כן אם עיברו שלש שנים 

יהיה האביב באמצע הקיץ הרבה ולשנה שאחר מכן לא יהיה האביב 

(אורח חיים סימן קמ אות ג׳), כתב דאפשר דכונת  והחזון אישבזמנו. 

ים זו אחר זו מתאחרין יותר התוס׳ להקשות משום דזימנין דבשתי שנ

משלש שנים זו אחר זו, כגון שהיו קודם לכן שנות רעבון ושביעית 
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ונתקדמה התקופה הרבה, וכשעשו ג׳ שנים זו אחר זו מעוברות החזירו 

התקופה למקומה, ולפעמים כשעושים ב׳ שנים זו אחר זו ומאחרין את 

תקופה בזמנה התקופה הרבה יותר, וכגון שקודם לעיבור הראשון היתה ה

(פ״ד מקדוש  הרמב״םועיברו מחמת דברים אחרים, ורש״י סבר כדעת 

החודש הט״ז) דהא דאין מעברין החודש בשני רעבון ובשביעית אינו 

כשצריך לעבר מפני התקופה, ואם כן לא שייך כלל שיעברו שלש שנים 

רצופות, ולא ידחה האביב הרבה באמצע הקיץ, שהרי לעולם לא נותנים 

 להקדים הרבה. לתקופה

לישנא אחרינא ולא שלש שנים זו אחר זו רש״י ד״ה בית דין, בתוה״ד, ) ה

תנא קמא נמי בהא קאסר שלא יעיינו בעיבור שלש שנים זו אחר זו בישיבה 

(אורח חיים סימן ק״מ אות ג׳), איך שייך  החזון אישאחת. והקשה עליה 

ה צורך לעבר שבית דין יעברו לשלש שנים, הא לא ידעי בית דין אם יהי

מפני הדרכים ודומיהן. ואי נימא שחישבו על שלש שנים רצופות, זה ודאי 

לא שייך שהרי מחמת כל הדברים אי אפשר לדעת מעכשיו על שנה 

הבאה, ואם מחמת התקופה, איך יתכן שיעברו ב׳ שנים ועדיין יצטרכו 

לעבר עוד שנה רק מפני התקופה. ותירץ, דלהאי תירוצא בשני רעבון 

יעית אין מעברין אפילו על התקופה, ועל כן שייך שתהיה התקופה ושב

מוקדמת הרבה לניסן, וצריך לעבר ג׳ שנים רצופות, כדי שיחזור להיות 

 האביב בזמנו.

 המרגליות היםכגון שהיה נשיא חולה. הקשה רש״י ד״ה מפני הטומאה, ) ו

ב לבוא (סימן יב), דכיון שאין הציבור חיי חידושי סוגיות להחתם סופרבשם 

ממרחק לקבורת הנשיא, אלא כל הנמצא בעיר נטמאים לו, לא משכחת לה 

אלא בערב פסח או יום יומים קודם, שנתאספו כל הציבור בירושלים 

ויטמאו בקבורת נשיא, אבל לא ששה ימים קודם. ולכך פירש לולי דברי 

רש״י, דמסתמא היו חונטים המלך והנשיא, ומשום הכי לא היו נקברים 

משכחת לה שמת כבר באדר ושיערו ימי חניטתו עד קרוב לפסח מיד, ו

 וידעו מקודם בדיוק את היום שיצטרכו ליטמאות לו.

המנחת שנטמאו בימי אחז אביו מעבודה זרה. הקשה  רש״י ד״ה שעיבר,) ז

(פ״ד מביאת מקדש ה״ט),  הרמב״ם(מצוה ד סעיף י׳), מהא דכתב  חינוך

ל טומאות הוא דוחה אלא דהא דקרבן ציבור דוחה את הטומאה לא כ

טומאת מת לבדה, והכא דלרש״י מיירי שנטמאו מעבודה זרה, אמאי אין 

מעברין לכתחילה. ויישב, דרש״י סבר דטומאת עבודה זרה דומה לטומאת 

 מת, ויכולים לעשות את הפסח בטומאה.

 

 דף יב ע"ב

 המהרש״א, הקשהגמ׳, שאין מעברין אלא אדר, והוא עיבר ניסן בניסן. ) ח

דלר״נ לקמיה דסבר דאם עיברוה מעוברת, אכלו הפסח כדין, ומפני  כיון

רש״י דלכך דקדק , מה ביקש חזקיה רחמים. [ועיין באות הבאה]. ותירץ

לפרש, דלאחר שקידשו לשם ניסן חזר ונמלך ועשאו אדר ד״ה ניסן בניסן 

ובשיעורי שני, דבכהאי גוונא אפילו בדיעבד אינה מעוברת לכולי עלמא. 

(אות קנח) תמה, דהא לא רש״י כתב כן, אלא להווה אמינא  לרבי שמוא

דעיבר ניסן בניסן, אבל למאי דמסקינן בגמ׳, דטעה בדשמואל דאין מעברין 

ביום ל׳, על כרחך צריך לומר דאף דבדיעבד הוי מעובר, מכל מקום ביקש 

רחמים על עצמו משום דלכתחילה אין מעברין, ולא סבר כר׳ יהודה דביקש 

דכיון היד רמה, ום דגם בדיעבד אינה מעוברת. וכן כתב רחמים, מש

 שלכתחילה אין מעברין, ביקש חזקיה רחמים. 

(סימן לח), אם כן אמאי אמר רבי שמעון  השאגת אריה הקשה גמ׳, שם.) ט

אלא מפני מה ביקש רחמים על עצמו, לימא משום דאין מעברין בטומאה 

ל עצמו מפני שעיבר לכתחילה, שהרי אפילו למאי דמסיק שביקש רחמים ע

המובאת  המהרש״אניסן בניסן, הא אמרינן דבדיעבד מעובר. [וכעין קושיית 

דאי אמרת שעיבר מפני הטומאה אף דאין ראוי  באות הקודמת]. ותירץ,

לעשות כן לכתחילה, הואיל וטומאה דרבנן היא, ולא עבר על דברי תורה 

בר אמימרא אין צריך לבקש רחמים, אבל כשעיבר יום ל׳ של אדר, ע

(פ״ד הי״ב בביאור  ובשקל הקודשדרחמנא דכתיב ״החודש הזה לכם וכו׳״. 

הלכה) תירץ, דהמעבר מפני הטומאה, הגם שאינו לכתחילה שכן טומאה 

הותרה בציבור, מכל מקום אכתי יש ענין שיהא בטהרה, שיוכלו להקריב 

בורו גם קרבן חגיגה (שאינו בא בטומאה), ולכך אם עיבר בדיעבד הרי שעי

לא גרע כל כך משאר צורך, מיהו לעבר ניסן בניסן אסור מתקנתא דרבנן, 

 המהרש״אולהכי שפיר ביקש רחמים על עצמו. [ומיושב שפיר קושיית 

 המובא באות הקודמת].

הקשה גמ׳, אלמא אית ליה לרבי יהודה טומאה דחויה היא בציבור. ) י

ברין להווה אמינא דבעי למימר לרבי שמעון דאין מע המהרש״א,

שטומאה  ום הכיפוריםהנח לי בי יהודהמדאמר ליה רלכתחילה, הא 

אית לן , סבר דטומאה דחויה בצבוראם כן רבי שמעון ד ,הותרה בצבור

למימר דמעברין אף לכתחילה דכל כמה דאפשר להדר לעשות בטהרה 

. ותירץ, דיש לומר דרבי שמעון נמי סבר הותרה בציבור, ומכל מהדרינן

ן גדול ביום הכיפורים כיון שלדעתו הותר בציבור, רק מקום מוכיח מכה

ערוך והמשום שהציץ מרצה, ואם כן מוכח שאף כשאינו על מצחו מרצה. 

טומאה  דלרבי שמעון להדיא) אמרינן .(עז דבפסחיםתמה על דבריו, לנר 

 או הכיבל ׳דהגמ ,קושיתו ה שיש ליישבמלבד מד לכך כתב,דחויא בצבור. 

ר׳  דסברמד ’דפשיטא לגמ האדמ ם כן,יש לומר ג ,”קהיינו ת״“פריך שפיר 

דנימא  ,אכתי לא מוכח ,טומאה דחויא בצבורסבירא ליה יהודה מעברין 

דיש  ,דמעברין על הטומאה בר נמיטומאה דחויא ס מאן דסבראיפכא ד נמי

מלהקריב פסח בטומאה אף  ,דיותר קשה לעבר ולדחות כל המועדות לומר

ודבריו  צל״חה . ועיין נמי מה שתירץותרהשטומאה דחויא בצבור ולא ה

  .צרכים עיון

 גמ׳, והא תניא ציץ בין שישנו על מצחו בין שאינו על מצחו מרצה.) יא

דלמאן דאמר [התם והכא],  דמשמע  ד״ה דלא,.) עז( פסחיםהתוס׳ תמהו 

הא טומאה  ,ואמאי ,אינה דחויה אלא על ידי ריצוי ציץ ,טומאה דחויה

 התםשאין הציץ מרצה על טומאת הגוף כדתנן  ףדגברא דחויה בציבור א

(כאן אות קצה) תירץ, דטומאת דגברא ובשיעורי רבי דוד פוברסקי  (פ:).

נדחית בקרבן ציבור בלא ריצוי ציץ, משום דמחמת האיסור על הגברא 

הטמא להקריב, נעשה פסול בהקרבן, ולכך כיון דנדחה האיסור ממילא 

בקרבן מצד עצמו, ואדרבא האיסור  ליכא פסול. אבל בטומאת קרבן הפסול

בא על ידי הפסול, ואם כן לא יהני מאי דנדחה בציבור, דהא הדחיה מהני 

רק להוריד האיסור אבל אכתי הפסול להיכא אזל, ולכך בעינן דוקא ריצוי 

 ציץ.

כל שזמנו קבוע דוחה ואפילו דיחיד, וכל שאין זמנו  תוס׳ ד״ה שטומאה,) יב

(סימן לג אות ב׳), איך יתכן דפסח  לשלמההאשר קבוע אינו דוחה. הקשה 
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דוחה רק מחמת שקבוע לו זמן, הא חזינן דיחיד טמא בפסח לא עביד 

בטומאה, דדוקא ברוב ציבור טמאים עבדי. ותירץ, על פי מה שכתב 

פ״ד מביאת מקדש ה״ו), דבפסח שאינו מקריב בחידושי רבינו חיים הלוי (

ר הקרבתו דאינו קרב בטומאה. בעיקר הכש א.בטומאה אית ביה תרי דיני, 

חלות דין על הבעלים שטומאתן דוחה אותן לפסח שני. ואם כן, מה  ב.

דיחיד אינו מקריב בטומאה, היינו משום דיחיד טמא אין לו דין הקרבה 

(וכמו שנמצא בדרך רחוקה), הלכך דוקא היכא שרוב ציבור טמאים 

 מקריבים בפסח, דעל ציבור אין דין פסח שני.

(יא.), לעיל הא איתא  הר״ן,הקשה י יהודה אומר אינה מעוברת. גמ׳, רב) יג

שהרשות ביד בית דין לעבר מפני הצורך, אף בדליכא להסימנים הידועים. 

ותירץ, דסבירא ליה לרבי יהודה, שחכמים גזרו מפני הטומאה כדי שלא 

יבואו להרהר על טומאה בציבור, משום דרבי יהודה סבירא ליה שטומאה 

 ר.הותרה בציבו

לדברי ר׳ יהודה, מה היה דעתו של המרגליות הים, הקשה גמ׳, שם. ) יד

חזקיה כשעיבר, ממה נפשך, אם היו רוב טמאים יעשו כולם בטומאה בפסח 

ראשון, ואי הוו מיעוט טמאים, טהורים עושים פסח ראשון וטמאים נדחים 

(צא.), אשה בראשון חובה  בפסחיםלפסח שני. ותירץ, דרבי יהודה סבר 

רשות, ובימי חזקיה היו רוב הגברים טמאים ומיעוט טהורים, ונשים  ובשני

הטהורות משלימות ועודפות, ולכך בראשון שנשים חובה הוי מיעוט 

טמאים, ובשני דהוי רשות רובו טמאים, ולא מצי עבדי לא בראשון ולא 

 בשני, ולכך עיבר השנה, ולבסוף ביקש רחמים כיון שפטורות.

דתרווייהו מודו היד רמה, ביאר איכא בינייהו. גמ׳, אמר רבא לכתחילה ) טו

דטומאה דחויה בציבור, מיהו תנא קמא לא מצריך להדורי כולי האי 

 אטהרה, ורבי שמעון מהדר אטהרה טפי.

לומר מקודש הוא לאדר השני וכו׳ אלא שתקי רש״י ד״ה אין מקדשין, ) טז

נמי תמה, דהשתא  ביד רמהוכי מטי ריש ירחא אחרינא מקדשי ליה לניסן. 

דשתקי על כרחך איקבע ליה לשם ניסן, וקרינן ביה זה ניסן ואין אחר ניסן. 

וכתב דיש מפרשים בדעת רש״י, דכיון דאין בית דין מקדשים חודש ניסן לא 

יחול חודש ניסן אלא יהיה חודש ארוך של שישים ימים. אולם הקשה, דלא 

נראה  דהא בהדיא תנן דאם לא, אשכחן ירחא טפי מתלתא יומין. ועוד

בזמנו אין מקדשין אותו, שכבר קידשוהו שמים, דהיינו דכשעבר יום ל׳ ולא 

קידשוהו נעשה קדוש ממילא ביום ל״א. ולכך ביאר, דאמר עולא דאין 

מקדשין את החודש, משום שאם יקדשוהו כבר מהלילה יחול ראש חודש, 

ואם כן מתברר שהיה ניסן קודם שעיברו את השנה, ולכך לא חל העיבור 

הרי זה ניסן ואין אחר ניסן, ומשום הכי אמר עולא שאין מקדשין את ש

החודש אלא למחר, או לרבי אלעזר ברבי צדוק לא יקדשו כלל, שהרי 

מקודש אפילו בלא כוונת בית דין, ואז נמצא שהעיבור היה באדר, וחל. 

כתב, דהיינו כוונת רש״י שישתקו בית דין ועל כן לא יחול ראש  והרש״ש

למחר, וכדעת רבי אלעזר ברבי צדוק שאין צריך לומר מקודש חודש אלא 

רש״י אלא מן השמים מקדשים, ועל כן אינו ניסן. והוכיח כן מהא דכתב 

ובחידושי רבי דאי שתקי ממילא לשם ניסן מיקבע. ד״ה חישוב דעיבור, 

(סימן י׳) ביאר דעת יש מפרשים ברש״י, דאף לדעת רבי אלעזר שמואל 

ידוש ביום ל״א, מכל מקום בעינן קביעת בית דין, ברבי צדוק דליכא ק

(בספר המצות עשה קנג), דלכולי עלמא בעינן קבלת עדות  הרמב״ןוכדעת 

 וראיית הלבנה, אלא דלא צריך לאמירת בית דין מקודש מקודש.

תמה גמ׳, קידשו מאי אמר רבא בטל העיבור, ר״נ אמר מעובר ומקודש. ) יז

שכבר חל משעה שעיברוהו קודם איך ייתכן שיבטל העיבור  היד רמה,

הקידוש. וביאר, דרבא סבר דכיון שקידשוהו, איגלאי מילתא דמאתמול 

מתחילת היום ראש חודש היה, וממילא איקבע לשם ניסן. ורב נחמן סובר, 

ובברכת דמכח העיבור נתברר, דמה שחל בתחילת הלילה היה אדר שני. 

צב של תחילת הוסיף לבאר, דלדעת רבא, שם חודש תלוי במ אברהם

הלילה, דהקידוש אינו עושהו לראש חודש באמצע היום אלא בתחילת 

הלילה שלפניו, דכיון דנתברר לן השתא דראש חודש הוא איגלאי מילתא 

למפרע דכבר בתחילת הלילה חל חלות דראש חודש. דלרבא אזלינן בתר 

החלות שהיתה לפני מעשה העיבור. אבל לרב נחמן, אף דהעיבור נמי חל 

פרע, מכל מקום אזלינן בתר מעשה הקידוש דהויא לאחר שנקבע למ

על לשון רב נחמן ״מעובר  דהקשה, הרש״ש,העיבור. ולפי זה יישב קושיית 

ומקודש״ הרי די לו לומר מעובר. דכיון דעיברוהו קודם הקידוש, והרי קבעו 

לפי עולא דאין מקדשין את החודש, אם כן הקידוש היה שלא כדין, והווה 

 דלא חל כלל, קא משמע לן דהקידוש חל. אמינא

(פ״ד מקידוש החודש הי״ג והי״ד), אם באו הרמב״ם כתב גמ׳, שם. ) יח

עדים אחר שעיברו את השנה והעידו על ראיית הלבנה, הרי אלו מקדשין 

הא  הרש״ש,את החודש ביום שלשים והיה ראש חודש אדר שני. והקשה 

ש בכהאי גוונא, וכל מבואר  הכא דודאי לכתחילה אין לקדש את החוד

בחידושי מרן רי״ז הלוי הנידון בסוגיין בגוונא דקדשו בדיעבד. וביאר 

דכל עיקר הטעם שאין מקדשין לכתחילה  ,בקונטרס יומא וקדוש החודש)(

אינו אלא כדי שלא יתבטל העיבור, אבל לדעת רב נחמן שמעובר ומקודש, 

ר דעולא סבר אין טעם שלא לקדש אפילו לכתחילה. ולפי זה צריך לומ

 עוד ביאר,כרבא ודלא כרב נחמן. אך כתב שבלשון הגמ׳ לא משמע כן. 

(ח.) שמעברין את החודש לצורך. אבל  בראש השנהדעולא לשיטתו 

(פי״ח מקידוש החודש הי״א) פסק שכל שראו את החודש  הרמב״ם

כשמקדשין על פי הראייה, אין מעברין לשום צורך, ולכך לעולם חייבים 

 (שם). באור שמח . וכעין זה פירש לקדש בזמנו

הקשה עוד, הא רבא לא פליג וביד רמה  אמתני׳ וכו׳. תוס׳ ד״ה מכדי,) יט

אלא לענין יום ל׳, אבל קודם לכן מעובר, ואמאי, הא אתי לזלזולי בחמץ. 

ותירץ, דאיכא היכר דכיון דאין מקדשים החודש, ידעי שבית דין עיברו 

חודש מהני העיבור, סברי שבית השנה, אבל לרב נחמן דאף אם קידשו ה

תירץ קושייתו וקושיית התוס׳,  ובערוך לנרדין קידשו החודש לשם ניסן. 

(פ״ז מ״א) איירי על כ״ח חודש עד כ״ט שבו, דליכא למיחש  בעדיותדהתם 

דבני הגולה  לא יאמינו לשלוחים, שהרי גם הם יודעים שמדינא מעברים 

לכות הפסח, מה בכך, דהרי עד כ״ט אדר, ואף שכבר התחילו לדרוש בה

כשהתחילו לדרוש עדיין לא היו יודעים שצריך לעבר. אבל לרב נחמן שאם 

עברו ועיברו ביום ל׳ חל העיבור, קשה, הרי בני הגולה לא יאמינו שבית 

 הדין עברו על הדין שלא לעבר ביום ל׳.

 

 דף יג ע"א

ול זמן האסיף שבחג דהיינו חולו של חג, שיכ רש״י ד״ה חג האסיף,) א

(דף יח.) הקשה, דבגמ׳ שם דריש  הטורי אבן בחגיגהלאסוף בו דבר האבד. 

דחול המועד אסור במלאכה, וחג האסיף היינו ״בזמן״ האסיף. ואם כן אף 
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 יום טוב הראשון נמי הוי חג האסיף בזמן האסיף, וכדסבר הכא חד תנא.

שיכול לאסוף בו דבר האבד. משמע, רש״י ד״ה חג האסיף, בתוה״ד, ) ב

״י סבר, דמלאכה בחול המועד נאסרת מן התורה, ולשיטתו בשאר דרש

 (סימן תק״ל ד״ה ומותר במקצתן). בביאור הלכהדוכתי, וכמבואר 

דהא אפשר לתקוני מחד ירחי קייטא תוס׳ ד״ה ורבי יוסי סבר, בסוה״ד, ) ג

, מי הכריחם לפרש כן כיון דאיכא המהרש״אתמה  למלאות חד טפי.

גבי וליעבריה לאדר, דמצינא בקייטא  ג האסיףרש״י ד״ה חלתקוני כפירוש 

לחסר חד ירחא טפי מכסדרן, ויחזור תשרי ביום הגון לדוכתיה, וח׳ חסרים 

 .נחל עדן, שהביא ביאור בזה מספר במרגליות היםעבדינן במעוברת. ועיין 

הערוך וכן למאן דאמר ל׳ יום לחסר חד מירחי קייטא. הקשה בא״ד, ) ד

בלי עיבור היה חל ראש חודש אדר ביום ו׳, דהא לא שייך אלא אם  לנר,

דאם אין מעברין חל ראש חודש ניסן בשבת, דאדר הסמוך לניסן לעולם 

חסר, ויחול ראש השנה ביום ב׳ שיכול לחול בו, אבל על ידי שמוסיפין 

חדש אדר שני בשלשים יום, חל ראש חודש ניסן ב׳ ימים אחר קביעתו 

ה יחול ביום ד׳, ולכך צריך לחסר יום הראשונה, דהיינו ביום ב׳, וראש השנ

א׳ שיחול ביום ג׳, אבל אי יחול ראש השנה בלא עיבור בימי גה״ז, גם 

לאחר עיבור לא מצרכינן לחסר חד חדש, כיון דקביעות ראש חודש ניסן 

יאוחר ב׳ ימים, גם ראש השנה יחול מג׳ על ה׳ ומה׳ על ז׳ ומז׳ על ב׳, 

ו. והקשה, הא כיון דהתוס׳ לא איירי ואדרבה אי מחסרינן יחול בימי אד״

אלא אם חל ראש השנה באחד מימי גה״ז בלא עיבור, ולא ביום ב׳, דבחל 

ביום ב׳ בלאו הכי לא מקשי מידי, למאן דאמר דחדש העיבור כ״ט יום 

צריכין לחסורי, דגם אי נדחה הא לא נדחה רק יום א׳, ונדחה מיום ב׳ על 

 יום ג׳, ושפיר יחול לחול בו.

דעיקר הא מילתא, לפי  היד רמה,כתב  אי קסברי יום תקופה גומר. גמ׳,) ה

שלעולם אין סוף התקופה נופל בתחילת היום, אלא באמצעיתו או באמצע 

הלילה, שהרי כל תקופה היא צ״א יום ועוד חלקים ורגעים, ולא צ״א יום 

שלמים, ואף תקופת ניסן שהיא תחילה לכל התקופות, נופלת שלא 

 שום הכי לעולם לא משכחת סוף תקופה, בסוף יום.בתחילת היום, ומ

מאי  ש,״הרא ׳התוס הקשהגמ׳, לא למאן דאמר כוליה חג איכא וכו׳. ) ו

קשיא, אם יום תקופה גומר, כשנופלת תקופה בששה עשר נמצאת חסרה 

ששה עשר יום, דיום נפילת התקופה נמנה מתקופה שעברה, וכן יום כ״א 

שון, שהתקופה חסירה ששה עשר יום, לרבי יוסי. ותירץ, דמשמע לגמ׳ הל

הרי לקמן אמרו  רבינו יונה,וממילא יום התקופה יהיה בי״ז תשרי. והקשה 

אתנא קמא דברייתא, שאמר כהאי לישנא דשמואל, דאפשר לבאר דסובר 

ששמואל שהיה אמורא היה לו לפרש  כתב,המהרש״א יום תקופה גומר. ו

שהתקופה נגמרת בט״ז תשרי, יותר, וכיון שלא פירש, ודאי כוונתו לומר 

 והתקופה החדשה מתחילה רק בי״ז תשרי.

דלמא  המהרש״א, הקשהגמ׳, רבי יוסי אומר מחשבין ששה עשר וכו׳. ) ז

רבי יוסי סובר כאחרים, שמעברין על תקופת ניסן, משום ״שמור את חודש 

האביב״, אלא דלדעת רבי יוסי יום תקופה מתחיל, ולכך כשנופלת התקופה 

ניסן אין מעברין, שהרי יכולים לעבר את אדר ותתחיל התקופה ביום ט״ז 

בט״ז בניסן, ולאחרים יום תקופה גומר, וכשתיפול התקופה בט״ז בניסן אין 

מעברין את החודש, דיהיה יום התקופה בט״ו ניסן, והוא גמר תקופה 

והתקופה החדשה לא תתחיל אלא בט״ז ניסן, ולכך מעברין. ותירץ, 

עת אחרים לא מצינו תנא הסובר שמעברין על תקופת דלפירוש רבינא בד

ניסן, ולכך לא רצתה הגמ׳ לבאר כן, דהא לא הויא אלא לשיטת רב שמואל 

 בר רב יצחק.

דלכך לא אמרה הגמרא תיובתא, משום  התורת חיים,ביאר  גמ׳, קשיא.) ח

דאפשר לתרץ דברי שמואל, ולומר איפוך דרבי יוסי אמר ששה עשר יום, 

ר אחד ועשרים יום, ולפי זה לא היה קשה מדרבי יוסי ורבי יהודה אמ

אדרבי יוסי, דשמואל אמר דרבי יוסי סבירא ליה דבעינן כוליה חג בתקופה 

החדשה, ולכך אם חסר ששה עשר יום לתקופת תמוז מחודש תשרי 

מעברין, ומאי דאיתא בברייתא ששה עשר לפני החג אין מעברין, אנפילה 

קופה מתחיל, הוי כוליה חג בתקופה החדשה קאי. וכיון דאית ליה יום ת

ומשום הכי אין מעברין, ורבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא, דהא דאמר 

שמואל עשרים ואחד יום, קאי אנפילה, והא דאמר רבי יהודה בברייתא 

עשרים יום, קאי אחסרון, וכדאמר בסמוך איכא בינייהו יום לתקופה 

 תירץ, דרב תנא ופליג. וביד רמהמתחיל ויום תקופה גומר ולא מסיימי. 

 

 דף יג ע"ב

, אמאי לא מסיימי, הא לישנא ש״הרא ׳התוס הקשה גמ׳, ולא מסיימי.) ט

דתנא קמא משמע חסירה ט״ז ונופלת בי״ז, ודרבי שמעון דסתם ולא הזכיר 

שחסרה ט״ז, מצינו לפרושי שחסירה ט״ו ימים, וביום ט״ז תהא התקופה. 

ווייהו קאי על תקופת תמוז, והסובר יום ביאר דברי הגמ׳, דלתר ובמאירי

תקופה מתחיל, חסר לתקופת תמוז ט״ז יום, והסובר יום תקופה גומר, יום 

התקופה שייך נמי לתקופה הישנה, ואם כן כשיום התקופה נופל ביום ט״ז 

 בתשרי, מיחשב שחסר לתקופה ט״ז יום.

 משמע, דעל האיגמ׳, שמור את חדש האביב שמור אביב של תקופה. ) י

התוס׳ (כא.). והקשה בראש השנה סימנא לחודא מעברין, וכן איתא להדיא 

(יא:) על ג׳ סימנים מעברין השנה, על לעיל הא מבואר  ד״ה עברה, (שם)

האביב ועל פירות האילן ועל התקופה, על שנים מהם מעברין, על אחד אין 

מעברין, ואם כן היאך מעברין רק על התקופה. ותירץ, דהתם בתקופת 

 רי איירי, אבל תקופת ניסן עליה לבדה מעברין.תש

וקשה דאם כן מאי קשה ליה תוס׳ ד״ה שמור את חדש, בתוה״ד, ) יא

תירץ דעת רש״י,  ברש״שוליעברוה לאדר, לימא דקסברי יום תקופה גומר. 

 בעירובין דבניסן שייך שתהא תחילת התקופה בתחילת הלילה, וכמבואר

הלילה, ואם כן כשתחול התקופה  (דף נו.), שתקופת ניסן פעמים בתחילת

בתחילת הלילה של ט״ו ניסן, לכולי עלמא יום תקופה מתחיל, ולהכי לא 

 מצו לשינויי שאחרים סברי יום תקופה גומר.

(מצוה ד, ו), מאי יהני מאי  המנחת חינוךהקשה גמ׳, וליעבריה לאדר. ) יב

דיעברו את אדר וידחו את ראש חודש יום אחד, הא מולד הלבנה לא 

נה, ובמציאות חידוש הלבנה יהיה רק עד י״ד יום מהמולד, ואכתי לא ישת

תירץ, ובשיעורי רבי דוד פוברסקי תהיה תקופת ניסן בלבנה המתחדשת. 

דהא דבעינן שתיפול התקופה בלבנה המתחדשת, לא הוי אלא דין היאך 

יהא סדר השנה, דהוא סימן בחשבון השנה, ולא דהוי דין בפני עצמו 

המתחדשת, ומשום הכי שפיר פריך דלעבריה לאדר, דעל דבעינן בלבנה 

 ידי עיבור החודש, יהא החשבון עולה כהוגן.

ואי נמי מיקלע פסח בבדו׳ לא איכפת לן י ד״ה וליעבריה לאדר, ״רש) יג

כיון דמרחקינן ליה יום אחד תירץ, דטעמו משום אסיפה, ד וביד רמהוכו׳. 
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ישראל לרגל בשמחה, כדי שיהא הכל נאסף, ויעלו  מעברינן ליה לשתא,

אבל לגבי אדר עדיף לעבר החודש מלעבר השנה, דעל ידי העיבור נמצא 

האביב מוקדם. עוד תירץ, דקיימא לן דאין מעברין את השנה אלא על שני 

סימנים, אביב או פירות האילן, ואם נוסיף יום אחד לא יועיל כלום, אבל 

 אחד בלבד. לגבי אדר שבאו לעבר על התקופה בלבד אפשר לעבר יום

 בערוך לנרותימה מאי קושיא וכו׳. תוס׳ ד״ה וליעבריה לאדר, בתוה״ד, ) יד

כתב, דלא קשיא אלא לפירוש רבינו תם, אבל לרש״י לא קשה, דהא כתב 

דלא מקשו אלא לאחרים, כיון שאפשר ד״ה חג האסיף  (בעמוד א׳)לעיל 

באחד מחדשי הקיץ להחסיר, ואם כן שוב ההבדל בין ראש השנה לראש 

 השנה אינו אלא ד׳ ימים.

פלוגתא דאמוראי  הפורת יוסף, הביאגמ׳, אי עדה יכול קטני עדה. ) טו

(יד.), האם אין חייבין קרבן אלא על הוראת בית דין הגדול בהוריות 

שבירושלים, או דחייבים על בית דין של שבט. וכתב, דאפשר דרבי יהודה 

 לטעמיה התם דחייבים על הוראת בית דין דשבט.

ביאר, שמא יפול מום בפר, ויחלקו היד רמה  אין בית דין שקול.גמ׳, ו) טז

אם הוא מום קבוע או עובר, והדבר צריך הכרע, לפיכך מוסיפין עליהן עוד 

ביארו, שצריך הכרעה אם צריך סמיכה  ד״ה ואין(קא.)  ובתוס׳ יבמותאחד. 

 בכל כוחו. ועוד, דגם במקום שאין צריך הכרעה צריך בית דין נוטה.

מבואר, דלרבי יהודה ״וסמכו״ מיותר, רבי יהודה לגופיה לא צריך. גמ׳, ו) יז

המלבי״ם ואפשר היה לכתוב ״זקני העדה ידיהם על ראש הפר״. והקשה 

(ויקרא ד טו), דלפי זה נמצא המקרא מסורס. ועוד, הא בתורה נאמר כמה 

פעמים ״וסמך ידו על ראש וכו׳״, וכי כל ״וסמך״ מיותר הוא, ועיין שם מה 

 ך לשנות הגירסא בדברי רבי יהודה.שהארי

(פ״ד מסנהדרין הרמב״ם כתב  גמ׳, תנא סמיכה וסמיכת זקנים בשלשה.) יח

ה״ג), ואין סומכין סמיכה שהיא מינוי הזקנים אלא בשלשה, והוא שיהא 

 רמה בידהאחד מהן סמוך מפי אחרים, דהיינו דסגי באחד מהן סמוך. אבל 

דכל השלשה יהיו סמוכין [ועיין יד. בד״ה רב חנינא) כתב, דבעינן  לקמן(

(יד.),  לקמן(שם) כתב, דמקורו של הרמב״ם מהגמ׳ וברדב״ז שם אות ה] . 

דמסיק דרבי יהודה בן בבא לא סמך לבדו, אלא אחריני הוו בהדיה, והאי 

דלא חשיב להו, משום כבודו דרבי יהודה בן בבא, ואי נימא דאף הם היו 

 פירוש המשניות להרמב״םאמנם בסמוכים, מאי טעמא לא חשיב להו נמי. 

ובכסף משנה כתב, שהדבר ספק אם צריך שיהיו השלשה סמוכים או לא. 

למה לא בעינן שכל הג׳ יהיו  מאחר דסמיכת זקנים בשלושה, תמה) שם(

 א.דבסמיכה בעינן ב׳ דברים, בחידושי מרן רי״ז הלוי,  סמוכין. וביאר שם

שיהא סמוך  ב.חשיבי בית דין. שיהא בית דין, ובהא סגי נמי בג׳ הדיוטות ד

 מפי סמוך עד משה רבינו, ובהא סגי בחד סמוך שיסמוך אחרים.

לפי שהיה משה ראש להם ושקול  י ד״ה במקום שבעים ואחד קאי,״רש) יט

אמאי חשיב כשבעים ואחד מחמת  ,בשיעורי רבי שמואל ככולם. הקשה

דרש״י שהיה ראש להם, אטו כל ראשי הסנהדרין חשיבי הכי. ועוד הקשה, 

כתב, דמשה היה שופט ודיין על פי בד״ה דאוקי סנהדראות (טז.) לקמן 

הדיבור ושקול כסנהדרין גדולה שבירושלים, ואמאי שינה לשונו מהכא. 

(בכתבים על התורה פרשת  הגרי״זותירץ קושייתו הב׳ על פי מה שכתב 

בהעלותך), דמה שהיה משה שקול כשבעים ואחד, היינו דווקא קודם 

לאסוף שבעים ואחד ולקבוע סנהדרין, אבל אחרי שאסף את  שנצטווה

השבעים ואחד, והוקמה סנהדרין, לא היה לו דין שבעים ואחד, ועל כן 

לקמן פירש רש״י שנחשב כשבעים ואחד משום שהיה שופט ודיין על פי 

הדיבור, והיה מעלתו ממש כשבעים ואחד, שהרי לא היה עדיין בית דין 

א איירי אחר שהקים את הסנהדרין, ולא היה של שבעים ואחד. אבל הכ

למשה דין שבעים ואחד ממש, אלא רק לענין לסמוך את הזקנים, משום 

שדין הוא שיהיה לו כח לסמוך מכח מה שהוא ראש הסנהדרין, והיא כוונת 

רש״י, שהוא שקול כשבעים ואחד, משום שהוא ראש לסנהדרין. [ואולי יש 

״שהיה ראש להם״, שהיה ראש לבאר דאין כוונת רש״י במה שכתב 

לסנהדרין, אלא ראש לכלל ישראל, ומשום הכי שקול כנגד כולם, וסנהדרין 

 בפני עצמו]

דאלהים כתיב דמשמע י ד״ה למידן דיני קנסות דאלהים כתיב וכו׳, ״רש) כ

(סימן א, ג), דהא דדנין הודאות הנחל יצחק  ביאר ׳.דיינים מומחים וכו

לת דלת, ולא כגזילות דדנין אף בלאו הכי, והלואות בבבל, היינו משום נעי

א ברש״י בגיטין הה, ומשום דשליחותייהו קא עבדינן, דהוי ב׳ תקנות. והקש

כתב, אדיני ממונות והלואות דעבדינן שליחותייהו, אלמא בד״ה מידי  (פח:)

אף מה דדנין בבבל הודאות והלואות, נמי משום דשליחותייהו עבדינן, וכן 

 (פד:). אבבא קמ איתא להדיא

כיון דגזרו אף על  הבן יהוידע, הקשהגמ׳, ברם זכור אותו האיש לטוב. ) כא

הנסמך, היה צריך גם להחזיק טובה לנסמכים. ותירץ, דעיקר השבח לרבי 

יהודה בן בבא שהיה זקן שאינו יכול לברוח, אבל הם היו בחורים, וסמכו 

ותם, על עצמם שלא יסתכנו. עוד תירץ, דהנסמכים אפילו אם יתפסו א

יאמרו שלא נסמכו אלא באו לראות, אבל הסומך הוא אחד, וידעו שהוא 

 רבי יהודה בן בבא שהיה הזקן מכולם.

 

 דף יד ע"א
(פ״ד מסנהדרין ה״ו), דלא הרמב״ם כתב גמ׳, מה עשה יהודה בן בבא. ) א

 סף משנההרדב״ז והכבעינן שיהיו עם הסמוכים במקום אחד. וכתבו 

שאין סומכין אלא מפני שאחד  לא אמרינןדמקורו מהכא, ד ,ם משנהוהלח

שאין  ף, ומשמע הא אם היו כולהו בארץ אוץ לארץואחד בח רץ ישראלבא

הר״ר בשם  בתוס׳ חכמי אנגליהוהקשו שניהם במקום אחד הוי סמיכה. 

, אם כן, מאי טעמא לא סמכן רבי יהודה שלא בפניהן. ותירץ, שרצה יוסף

דאף דאפשר לסמוך שלא בפניהם, כתב,  ובגליון יד רמהשיתפרסם הדבר. 

עדיף למסור בפניהם, וכיון שהיתה שעת השמד אפילו על דבר קטן מוסרים 

(סימן תשעו) כתב, דמסר נפשו דאלמלא כן ובספר חסידים  את הנפש.

 נשתכחו דיני קנסות מישראל.

 התורת חיים, בטעמא דמילתא כתב גמ׳, דלא סמכינן בחוצה לארץ.) ב

׳ איש מפי איש עד משה, ובחוץ לארץ אין דהסמיכה היא קבלת רוח ה

(כרך  גאון הלספר המצות לרבינו סעדיעל גרי״פ פערלא וההשכינה שורה. 

לא נתבאר טעמא מאי אין סמיכה ד כתב ,ג׳ פרשה א׳, ד״ה ומ״מ דברי)

 הכא, (עיין שם), הביא וביפה עינים. א טעם לדברובחוץ לארץ, וטרח למצ

בן אדם בית ״מקרא מלא,  דהווילוי  רבימר אד, בכורים) פ״ג( ירושלמימה

ישראל יושבים על אדמתם, הא כל ישיבה שלך לא יהא אלא על אדמתך, 

דעיקר דהיינו, לחזור.  נתמל רבנן דקסרין אמרין ממנין זקנים בחוץ לארץ ע

י הטעם משום ישוב הארץ, דהיכן שחכמי ישראל דרים שם דרים בנ

, דכתבם (ד״ה על מנת לחזור) בפני משה על הירושלמי ש ישראל. [ועיין
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]. לחזור ממנין אותן לשעה ל מנתכשהולכין לחוץ לארץ על איזה זמן ועד

 ד).חלק ד סימן קמ ( שו״ת בצל החכמהבועיין 

משום רש״י ד״ה ולא קבלו, פירש  גמ׳, סמכיה רבי עקיבא ולא קבלו.) ג

הא מצינו לרבי אלעזר בן עזריה שסמכוהו,  היעב״ץ,שהיה בחור. והקשה 

שהיה בן שמונה עשרה שנה. ועוד הקשה, דאי אפשר שעשה רבי עקיבא כ

שלא כדין. ועל הקושיא הראשונה מיישב שבחור הכוונה שלא היה נשוי. 

(בקונטרס הסמיכה) שצריך הסכמת כל חכמי   הרלב״חומביא עוד דכתב 

ישראל כדי לסמוך אחרי חורבן הבית, וחכמי ישראל לא הסכימו עמו 

 סמך. ואם כן לא עשה רבי עקיבא שלא כדין. לסומכו ולכך לא נ

דלא ב רש״י ד״ה סומכין, כתגמ׳, סומכין בארץ ונסמכין בחוץ לארץ. ) ד

 ביד רמה מיבעיא אלא אי בעינן דהנסמך יהא אצל הסומך או לא. אמנם

כתב, דכל שהנסמך בארץ, אף דאינו עומד אצל הסומך, שפיר אפשר 

 מיבעיא לן.לסומכו, ודוקא כשהנסמך בחוץ לארץ הוא ד

כשהיו אצלו לא היה מוצא שניים י ד״ה לא הוה מסתייע מילתא, ״רש) ה

כתב,  ד״ה לא הוי (פה:) וברש״י בבבא מציעאשיצטרפו עמו לסומכו. 

 אבל ביד רמה.דבעינן דכל השלשה שסומכים יהיו סמוכין. וכן כתב 

(פ״ד מסנהדרין ה״ג) פליג, וסבר דבעינן שהסומך יהיה סמוך, אבל  הרמב״ם

הקשה, אם כן אמאי רבי  ובבן יהוידעניים האחרים אפילו הדיוטות. ש

יהודה בן בבא הביא אחריני בהדיה, יניח שנים מן החכמים שבאו להיסמך. 

ועוד הקשה, אי סגי בשני הדיוטות, הא כמה הדיוטות איכא בשוקא, ואמאי 

לא הוה מסתייעא לרבי יוחנן למסמכיה לרבי חנינא ורבי הושעיא. [ועיין 

 עיל יג: אות יח]ל

 כתבגמ׳, אין אדם עולה לגדולה, אלא אם כן מוחלין לו על כל עוונותיו. ) ו

(חידושי אגדות), כי הוא יוצא מן השם הראשון אשר היה קודם המהר״ל 

עליו, שלא היה עליו שם של גדולה, ועכשיו הוא כאילו אדם אחר. וכן 

ין על עוונותיו כתב, דאי לאו דמוחל ובמהרש״אבנושא אשה וגר שנתגייר. 

 לא היו מעלים אותו לגדולה.

 היד רמה, כתבגמ׳, זקניך שנים שופטיך שנים ואין בית דין שקול. ) ז

דאפשר דמיפלגי במדידת החלל מהיכא משחי ליה, דהא איכא תנאי 

 יג.).לעיל דפליגי בהכי (

הרי יצאו  הערוך לנר, הקשה גמ׳, אלא מעתה ויצאו שנים ומדדו שנים.) ח

רים וצריכי לגופיה, ואי פריך מיתורא דו׳, מאי פריך לרבי ומדדו לא מיות

 וומדד ושמעון. ותירץ, שאפשר היה לכתוב ״ויצא ומדד״, ומדכתיב ויצא

 שמע מינה לדרשה אתא.

כתב  גמ׳, ומדדו שאפילו נמצא בעליל לעיר צריך לעסוק במדידה.) ט

מודדין שמצוה לעסוק במדידה, שמא מתוך עסקן יבא להם איזה המאירי, 

 אמתלא, או איזו עדות, ויגיעו לאמיתת הענין.

 

 דף יד ע"ב
כיון דאיצטריך המהרש״א,  הקשהגמ׳, ״ושופטיך״ זה מלך וכהן גדול, ) י

 ״ושופטיך״ למלך וכהן גדול, מנלן לסנהדרין. ותירץ, דדרשות שקולים הם.

דכי סמכינן ארובא  היד רמה, כתב גמ׳, אלא פשיטא דנפוק כולהו.) יא

הסנהדרין בדין, ושמעו רבים דעתם של המועטים  היינו היכא דהיו כל

ונחלקו עליהם, אבל בנפסק על פי רוב ללא המיעוט, לא הויא הוראתן 

הוראה לחייב עליה, דיש לומר, אי הוו הנך, הוו אמרי טעמא דמסתבר, 

(דף  המאירי לקמןהביא דעת  ובמרגליות היםוהיו המרובים חוזרים בהם. 

כל זמן שאין דעת כל הסנהדרין לעשותו זקן פח:), דאינו נעשה זקן ממרא 

 ממרא.

כדאמר שאם הוצרך אחד מהן לצאת אם יש  ד״ה אל יחסר המזג, ׳תוס) יב

שמחלקים המהרש״א  בה עשרים ושלשה יוצא, ואם לאו אינו יוצא. ביאר

ס״ט לשלשה, וכל חלק הוא עשרים ושלשה, שהרי שבעים ואחד אינו יכול 

 הנותרים אינם בכלל חלוקה.לבוא לידי חלוקה, ואם כן שניים 

 רש״י לעילביאר  גמ׳, נטע, רבעי ומעשר שאין דמיו ידועים בשלשה.) יג

ובתוס׳ ד״ה דאם היה שער ידוע אין צריך אלא אחד.  ד״ה שאין דמיהן, (ב:)

 חולקים לענין נטע רבעי. נטע רבעי,

סוחרים ובקיאים בשומא. והיינו דבעינן למידע שווי רש״י ד״ה לקוחות, ) יד

, לדברי רש״י הוי היד רמהני, כיון שאין דמיו ידועים. והקשה המעשר ש

הקשה עוד, מאי טעמא  וברבינו יונהליה למימר שלשה בקיאים, ותו לא. 

כתבה הברייתא מעשר שאני שאין דמיו ידועין ״פודין״, ולא ״שמין״. ותירץ, 

דדעת רש״י דבעינן תרווייהו, גם תגרים וגם לקוחות הרוצים לקנות, ובעינן 

הוסיף להקשות על פירוש וביד רמה תגרים כדי שיהיו בקיאים בשומא. 

רש״י, מאי איבעיא ליה לרבי ירמיה ״שלשתן מטילין לתוך כיס אחד מהו״, 

הא לרש״י בעינן שלשה בקיאין בשומא, ומאי איכפת לן בהא דמטילין 

תירץ, כיון שהם שותפים, איכא למיחש דדעתן  ובחמרא וחיילכיס אחד. 

 ענין השומא.שוה אף ל

יש מפרשים שרוצין לקנותו ויקח מי שיתן  ד״ה בשלשה לקוחות, ׳תוס) טו

, דמכאן מוכח דנכרי יכול לפדות הטל תורהבשם  במרגליות היםיותר. כתב 

 מעשר שני.

מאי  ,עכו״ם אפילו בעלים ״אפילו״מאי הקשה,  בערוך לנרשם. בא״ד, ) טז

 .ל הוא הנותןדמה לי אם עכו״ם או בעלים או ישרא בהא, אפילו שייך

 ,אדרבה הבעלים יותר סברא ,דקאמר ואפילו בעלים אימ ,קשההוביותר 

פותחין בבעלים תחלה ״ ,שדה מקנה (כז.) גבי פדיון בערכיןדהא אמרינן 

 ״.דרוצה אדם בקב שלו

היינו לענין  גמ׳, צינורא של הקדש צריכה עשרה בני אדם לפדותה.) יז

הקשו, אמאי לא בעי אחד  ד״ה עשרה כהנים (כג:)התוס׳ במגילה  שומא.

(שם) תירצו, כיון דפריש והרשב״א והריטב״א עשר, דאין בית דין שקול. 

כתב,  ובמרגליות היםקרא עשרה, אילו היה צורך לעוד, היה פורט יותר. 

דלא קשיא אלא לפירוש רש״י, אבל לפירוש תוס׳, דהיינו לקוחות הרוצים 

 ית דין נוטה.לקנות, וינתן למרבה במחיר, שוב אין צורך בב

אמאי לא  התוספות יום טוב, הקשהגמ׳, אלא לרבנן שלשה מנא להו. ) יח

דבהקדש הויא רבותא דבעינן  ,ותירץ הקשו כן בנטע רבעי ומעשר שני.

 שלשה אף כשדמיו ידועים, ועל כן הקשו מנלן.

 

 דף טו ע"א
אם כן שלשה למה לי הרי הר״ן, הקשה  גמ׳, במתפיס מטלטלין לערכין.) א

ים הם בתורה, וכשהתפיס המטלטלין בחובו נפדם כפי הערך ערכין קצוב

שלו. ותירץ, דמיירי בעני שלא הספיקו המטלטלין לפדיון ערכו, וכשהוא 

תירץ, דאיירי כשאמר ערכי  וברבינו יונהפודה אותו צריך ליתן כפי שווים. 
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עלי ולא היה לו מעות לתת, ובא לתת מטלטלין במקום מעות, ולכך צריך 

ו אם שווין כפי ערכו, ולא דמי לדברי רבי אבהו, דכבר שלשה שישומ

התפיס את הכלי לערכו, והשלשה בודקים אם צריך להביא כלי אחר, או 

 סגי בכלי שהביא.

דרב גידל ורב חסדא הוא דבעי  כגוןרש״י ד״ה בשלמא לאפוקי מהקדש, ) ב

 ברבינו יונהשלשה, דכיון דחל עליו הקדש לא ניפוק עד שיפדנו בשויו. 

, מאי רבותא איכא בערכין המטלטלין. ותירץ, דתרי גווני הקדש הם, הקשה

פליג על רש״י. וכתב,  וביד רמה. ברש״שכיון דהכא אין גופו קודש. ועיין 

 דלא חל הקדש על הדמים, והוי רק נדר שהתחייב לתת להקדש.

הא בעינן כולהו לגופייהו  הר״ן, הקשהגמ׳, אלא לרבנן כהן למה להו. ) ג

דין עשרה גברי לפדיון קרקעות, והיאך שייך הכא מיעוט  דבעינן למילף

כהן״, דרשינן, דהוי מצי למימר ״כהן״. האחר מיעוט. ותירץ, דמדכתיב ״

תירץ, דקושית הגמ׳ היא, מנלן לרבנן דהאי כהן שנתרבה לא בא  וברש״ש

 לערכין, אלא דווקא לקרקעות. ועיין באות הבאה.

דהראשון  היד רמה, הקשה יעוט.גמ׳, חד לגופיה הנך הוי מיעוט אחר מ) ד

(לה, ה), שאם בשו״ת הרא״ש נמי אינו ממעט ולא בעי כהן כלל. ותירץ 

אפשר לומר שהראשון בא ללמד למעט דבר אחד, והב׳ ממעט דבר אחר, 

עדיף לומר כך, ולכך הראשון מלמד דבעינן דוקא כהן וכל השאר מלמדים 

ין ללמוד ממנו ריבוי. הקשה, דכיון שבא למנין א ובחידושי הר״ן ישראל.

 כהן״ בה״א.הותירץ, דילפינן לה ממאי דכתיב ״

, כגון שהכביד וראוי להקל. היד רמהכתב  גמ׳, שער העומד ליגזז.) ה

[לכאורה משמעות דבריו דלא תליא במה שדעתו לגזוז, אלא במה שעומד 

 לכך בעצמו].

 תימה דבפרק נערה וכו׳, ומאי פריך ד״ה ענבים העומדים ליבצר, ׳תוס) ו

(חלק ב׳ סעיף ח) תירץ,  בשו״ת הרי״ףוהא רבנן דהכא לית להו הא סברא. 

מפני שהתביעה על דבר דדעת רבנן דהוי מחובר, היינו דוקא בשומרים, 

כיון שלא הפקיד על דעת שיבצור, אבל בעלמא הוי כתלוש, וכרבי  מחובר

. ער של עבד שאינו מאותו הטעםיהא מדמי הכא לשהר״ן, מאיר. והקשה 

(סימן י׳) תירץ, דאסור לו לגזוז שערו משום דהוי הפסד  לות יעקבובקה

להקדש, שאין יכול לפדות השיער, משום שאינו בהעמדה והערכה, ואם כן 

 דמי לשומר.

ויש לומר דאי משום הקיש וכו׳.  בסוה״ד, תוס׳ ד״ה אם אינו ענין לשוכב,) ז

וס׳ התדתוס׳ אינם מיישבים הקושיא מרבי אבהו. אבל  המהרש״א,כתב 

כתבו, שגם לרבי אבהו ילפינן ממאי דכתיב דין  ד״ה ואפקיה(נד:) לקמן 

 נשכב כלשון שוכב, דהוא ובהמתו נידונים בעשרים ושלשה.

 

 דף טו ע"ב
לחייב מיתה לבעליו וניחייביה מיתה והיכי רש״י ד״ה אימא לקטלא, ) ח

מפקינן ליה מפשטיה לגמרי. דהיינו אמאי לא נילף מהכא מלבד ההיקש גם 

בפירושם השני. ולפי זה התוס׳ ד״ה אימא וב מיתה ממש. וכן כתבו חי

שינויא דגמ׳ הוא דמדכתיב ״יומת״ על כרחך לא אתי קרא אלא להיקש. 

מהיכי תיתי לאביי להקשות כן אמתניתין הא במתניתין  רבינו יונה,והקשה 

לא מבואר שאין חיוב מיתה לבעלים, ועוד הקשה דמשינויא דגמ׳, משמע 

ץ, דמשום ש״יומת״ מיותר, לכך בעינן להקיש שור לבעלים, דאתי לתר

כתב ובתוספות רבינו פרץ ומשמע דאביי לא הקשה אלא אמאי מקישים. 

דלמסקנא חיוב מיתת בעלים היינו חנק, ואם כן לא דמי  הרב יעקב,בשם 

 למיתת שור, ולא נילף בהיקש.

דר , אבל הכא כתיב שור ברישא והתוס׳ ד״ה אימא לקטלא, בתוה״ד) ט

(סימן רג) הקשה, דבמקומות  החוות יאירבעלים לאקושי בעלים לשור. 

(יד:) ה״עברי״ מקיש בקידושין הרבה היקש הוא אף מאחרון לראשון, כגון 

תירץ, דלשון הקרא ״וגם בעליו יומת״ משמע  ובמצפה איתןעברי לעבריה. 

 דבא ללמד מתחילת הקרא לסופו.

שינויא דגמ׳ הוא, דכיון דכתיב  , דלפי זהבחידושי הר״ן כתב שם.בא״ד, ) י

״יומת״ אתא לאקושי תרווייהו, ולא שיהיו הבעלים במיתה ממש, והקשה, 

  דאפשר לומר שהבעלים חייבים מיתה וקרא ד״יומת״ אתא להיקש.

וכי תימא משום דחדא מיניה כתיב וכו׳ הא גבי שוכב דרשינן [בא״ד, ) יא

כי תימא״, ונימא מדאיתקש כו׳. לכאורה יש להבין את דברי התוס׳ כ״ו

דהא דרשינן גבי שוכב אינו מהיקש שוכב לבהמה אלא במה מצינו מבהמה 

). או דיש לומר בנוסח אחר, תוס׳ להלן ד״ה מי גמרינןדאשה. (ועיין 

דבנרבע נמי הוה היקש אך לא היקש בהמה לאדם, אלא היקש נרבע 

את (ב.) דתנן שנאמר והרגת לעיל לרובע. וכן יש לדקדק קצת במתניתין 

האשה ואת הבהמה תהרוגו ולא תנן תחילת הפסוק איש אשר יתן שכבתו 

וגו׳. ותוס׳ למדו דהתנא קיצר בלשונו, ולעולם גבי שוכב נמי הוה היקש. 

 (י.א.)].

ומאי קמיבעיא ליה משור סיני תוס׳ ד״ה שור סיני בכמה, בתוה״ד, ) יב

הרי  תירץ, דנפקא מינה לנודר ובמאירידמאי נפקא מינה מאי דהוה הוה. 

ובחידושי עלי להלביש עניים, כמנין הדיינים שהיו צריכים לדון שור סיני. 

תירץ, דנפקא מינה, אם אמר הריני נזיר אם מיתת שור סיני בעשרים  הר״ן

 ושלשה, דאי הוי בעשרים ושלשה הוי נזיר, ואי לאו אינו נזיר.

מותר לגדלם לפי שאם יכול ללמדן שלא  רש״י ד״ה יש להם תרבות,) יג

מברייתא דלקמיה, רבי אליעזר אומר שאר  היד רמה,ו וכו׳. הקשה יזיק

בהמה וחיה שהמיתו כל הקודם להורגן זכה, דבשלמא אריה וזאב שייך 

לומר בהם סופן מוכיח על תחלתן, אבל כשבים ועזים וכד׳ דודאי בני 

תרבות הם, לא שייך טעמיה דסופן מוכיח על תחלתן, ואף על פי כן מתיר 

ורגן. ולכך פליג ופירש, דהא דשרי להרגן אפילו כשיש להם רבי אליעזר לה

מדכתיב  אי נמיטו:),  בבא קמאבעלים, היינו לסלוקי היזקא ומדרבי נתן (

(קעד) תירץ קושית היד רמה  ובשיעורי רבי שמואל״ובערת הרע מקרבך״. 

על פי דבריו שהובאו לקמן באות י״ד, דהוי עונש על מה שהרגו אדם, ולכן 

 ק בין ארי ודוב לכשבים ועיזים.אין חילו

(תניינא יורה דעה י׳) כתב,  בשו״ת נודע מיהודה גמ׳, ויש להן בעלים.) יד

דמשמע מדברי הגמ׳, דדוקא אם יש להם בעלים אסור להורגם, אבל בלא 

בעלים מותר להורגם גם כשלא המיתו, ואין בזה משום ״בל תשחית״, דלא 

 הפקר. שייך אלא בדברים הנצרכים לאדם ולא בבהמת

כלומר אין שם הבעלים חל עליהם, ולא הוו רש״י ד״ה ואין להן בעלים, ) טו

אות ( בשיעורי רבי שמואלאלא כהפקר, לפי שלא היה לו לגדלו. הקשה 

קעג), נהי דעבד איסורא, מכל מקום היאך מיהוי הפקר משום דלא היה לו 

 לגדלן. וכתב דצריך לומר, דרבנן קנסוהו, משום דעבד איסורא.

היד כתב  שוינהו רבנן כמאן דגמר דינייהו ואיסורי הנאה נינהו.גמ׳, ) טז

הרי דאף דאין הורגים אותם מדין בית דין, מכל מקום עורן נאסר, ד רמה,
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ומה שור שהקל עליו הכתוב שלא לדונו אלא בעשרים  ,אתה דן משור

שאר בהמה וחיה שהחמיר עליהן הכתוב שכל  ,אסור בהנאה ,ושלשה

 .נו דין שאסורין בהנאהאי ,הקודם להרגן זכה

דכיון דרבי עקיבא לא פירש  היד רמה, כתבגמ׳, איכא בינייהו נחש. ) יז

בהדיא, רק אמר מיתתן בעשרים ושלשה, איכא למימר דלאו אכולהו קאי 

 אלא אמקצתייהו, וממעט נחש שהוא חמור מכולם.

רש״י פירש  גמ׳, ואפילו רבי יוחנן לא קאמר אלא רובן, אבל כולו לא.) יח

רובו של שבט שעבדו עבודה זרה  ,ואין דנין לא את השבטד״ה :) (בלעיל 

הכא לא דק דבין לפי המקשן ובין למסקנא (שם), ד מהרש״לה ותמהבמזיד. 

והא דקאמר , דרש״י ודאי דק יפה(שם) כתב, והמהרש״א . איירי בכל השבט

ואפילו רבי יונתן לא קאמר אלא רובו אבל כולו לא, היינו דאפילו  ,המקשה

יונתן לא אמר דעושין עיר הנדחת אלא עד רובו, ולא עד בכלל, אבל רבי 

 (טז.) אות ב. לקמןועיין  רובו שהודח דהוא ככולו לא.

 

 דף טז ע"א
בסנהדרין  הקשה גמ׳, מה תחילתה קלפי אורים ותומים וכל ישראל.) א

, דאולי בעינן אורים ותומים, ומתניתין איירי על ענין הדיינים בלבד. קטנה

קושית הגמ׳, דלא יתכן שצריכים אורים ותומים, דהרי בבית שני ותירץ, ד

 לא היו אורים ותומים אלא ודאי אין מקישין מתחילת ארץ ישראל.

משמע שרבינא אתי לתרץ,  גמ׳, רבינא אמר לעולם בשבט שהודח וכו׳.) ב

כתב, רובו של  בד״ה ואין דנין, (ב.)רש״י לעיל דאיירי בכל השבט. אמנם 

 (טו:) אות יז.  לעילזרה במזיד. ועיין  שבט שעבדו עבודה

דהך  רש״י ד״ה דבר דבר, כתבגמ׳, דבר דבר גמיר הזדה הזדה לא גמיר. ) ג

גזירה שוה ד״הזדה הזדה״ לא גמיר ליה מרביה, ואין אדם דן גזירה שוה 

כתב, ד״הזדה הזדה״ לא גמיר, דלא דמי להדדי, דהתם  . וביד רמהמעצמו

 שר יעשה בזדון״.כתיב ״אשר יזיד״ והכא כתיב ״א

הך גזירה שוה ד״דבר דבר״ גמיר ליה האי תנא  רש״י ד״ה דבר דבר,) ד

מרביה, אבל הך ד״הזדה הזדה״ לא גמיר ליה מרביה ואין אדם דן גזירה 

(סו.) דבני בתירא לא בפסחים הקשה, מהגמ׳  במרגליות היםשוה מעצמו. 

ל יבא גמרו גזירה שוה ״מועדו מועדו״ דפסח דוחה, ולבסוף כשאמר הל

עלי, כך שמעתי משמעיה ואבטליון קבלו, חזינן דכשיש מסורת ביד אחד מן 

 הערוךהחכמים מרבו על גזירה שוה, חבירו נמי צריך לקבלה. ותירץ על פי 

(ערך גזר), דאיכא גוונא דאדם דן גזירה שוה מעצמו, וכתב לחדש לפי זה 

אין אדם דאיכא ב׳ ילפותות הנקראים גזירה שוה, דעל אחד מהם נאמר ד

דן מעצמו, ועל השני שפיר מצינו למידרש בלי קבלה לקיים תלמודו, ולכך 

בני בתירה בתחילה לא קבלו מהלל, דסברו דהיינו גזירה שוה הנדרשת 

ברש״י ד״ה ומשיבין עליה, עד שהעיד הלל עליה שהיא מקובלת. [אמנם 

כתב, דהטעם שאין אדם לומד גזירה שוה מעצמו אלא מרבו,  דבר דבר

ום דאיכא למימר קרא למילתא אחריתא אתא, לפי זה אפשר לומר מש

 דסגי במה שישמע מחבירו, דאין חשש דהקרא אתי למילתא אחריתא].

ומשה במקום שבעים ואחד שקול. עיין לעיל דף רש״י ד״ה יביאו אליך, ) ה

 י״ג אות יט.

כיון  בשיעורי רבי דוד פוברסקי,הקשה גמ׳, שורו של כהן גדול בכמה. ) ו

לפינן כמיתת בעלים כך מיתת השור, היינו, דדין מיתת שור כדין דהא די

מיתה דשאר דיני נפשות, וכדמצינו בשור של הפקר דאף דאין לו בעלים 

דינו בעשרים ושלשה, כיון דעיקר הלימוד הוא דמיתת השור הוי כדיני 

 נפשות, אם כן מאי מספקינן הא עיקר הלימוד הוא דהוי דין מיתה. אמנם

(מסנהדרין פ״ה הלחם משנה  גרס בגמ׳ האי ספיקא. וכתבלא  במאירי

לא מייתי להאי דינא, משום דפשוט לו דכמיתת  דהרמב״םה״א), דהטעם 

ביאר ספק  ובברכת אברהםבעלים דידיה מדמינן ובעינן שבעים ואחד. 

(מד:), דשור המדבר שהמית פטור  בבבא קמאהגמ׳, אליבא דרבי יהודה 

פשיטא לגמרא דעיקר הלימוד דכמיתת בעלים  ממיתה, ודלא כרבנן, ולרבנן

וכו׳ היינו דהוי דין מיתה, וכל ספק הגמ׳ דוקא אליבא דרבי יהודה, שמא 

 דין השור תלוי בבעליו הפרטי, ואם הוא כהן גדול נידון בשבעים ואחד.

אמאי לא מבעיא ליה אף בבהמה הנרבעת הערוך לנר,  הקשהגמ׳, שם. ) ז

היא בעשרים ושלשה מהיקשא ד״ואיש מכהן גדול, דהתם נמי ילפינן ד

 (טו.).לעיל אשר יתן שכבתו וכו׳ ואת הבהמה תהרוגו״, וכד

(מהדורא  בשו״ת נודע ביהודה כתבגמ׳, מכלל דממונו פשיטא ליה. ) ח

תנינא חושן משפט סימן ז׳), דעבדו של כהן גדול לא גרע משורו, ואי שורו 

הקשה, הא גבי  ובהג״ה שם מבן המחברבשבעים ואחד הוא הדין עבדו. 

בשיעורי רבי שור איכא היקש, אבל עבד אית ליה דין ממונו. ותירץ 

דילפינן מ״כמיתת בעלים כך מיתת השור״ לכל דיני נפשות דאיכא  שמואל,

על ממונו, ומשום הכי אי חיוב מיתה  דשורו בשבעים ואחד, הכי נמי חיוב 

 מיתה דעבדו.

בשור לא חשיב דדנין  האבשיעורי רבי דוד פוברסקי,  הקשה גמ׳, שם.) ט

להבעלים אלא להשור, מה שאין כן בממונו דודאי דנין רק את בעל הממון, 

ואם כן יתכן דבזה פשוט דבעינן שבעים ואחד, ואמאי פשיטא ליה דסגי 

 בעשרים ושלשה.

בשו״ת הקשה  גמ׳, כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו.) י

קו בעיני פרנסה קודם שהתפללו (חלק כב תשובה עו), איך עסציץ אליעזר 

שחרית. ותירץ בשם פירוש קדמון, דדוד נהג כן בכוונה כדי ללמוד מחכמי 

 ישראל כיצד צריך לעמוד לפני מלך.

 הקשה גמ׳, אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו.) יא

מאי טעמא הוצרכו לב׳ משלים. ועוד, מה ענין המאמר דכינור  המהרש״א,

ברים. ועוד, וכי דוד לא ידע שאין הקומץ משביע את הארי, להמשך הד

 ועיין מה שמיישב.

עוקר חוליא מבור עמוק וחוזר והשליכה לתוכו  רש״י ד״ה ואין הבור,) יב

הקשו,  ד״ה ואין (ג:)תוס׳ בברכות ונמשל דאין סיפק בידינו לפרנס עניים. 

 לעניים.דאין הנדון דומה לראיה דהרי דוד ביקש שיקחו מהעשירים ויתנו 

איך  המרגליות הים, הקשהגמ׳, אמר להם לכו פשטו ידיכם בגדוד. ) יג

לעשות מלחמה כדי להתפרנס גרידא. ותירץ,  ייתכן שדוד יעץ עצה כזו

דכוונת דוד היתה שיפשטו על גדוד העמלקים שהיו בארץ והפילו חיתיתם 

 על יושביה כך שהפריעו לכלכלת המדינה.

 

 דף טז ע"ב
הוא למעלה מהם וקודם להם, ומדסמך וכו׳,  רש״י ד״ה ואביתר אלו) יד

בתוס׳ קרא קמא אביתר בתר בניהו, שמע מינה אביתר היינו כרתי ופלתי. 

הקשו, דפשיטא דאביתר היה כהן בימי דוד, שהרי  ד״ה בניהו(ד.) בברכות 
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כל הכהנים מתו בנוב, ולמה צריך ראיה לכך. ועוד הקשו על גירסת רש״י, 

 א. דלא מצינו קרא כהאי גוונ

ניבעי מלך ונביא בהעמדת תוס׳ ד״ה את תבנית המשכן, בתוה״ד, ) טו

דאפשר דאין הכי נמי, ולא הזכירו כן  המהרש״א,סנהדראות. הקשה 

במתניתין, משום דלא הזכירו אלא דין שבעים ואחד. ותירץ, דהיה ידוע 

 לתוס׳ מאיזה שהיא ברייתא שלא צריך.

ה והוא במקום מה משכן על פי משרש״י ד״ה כן תעשו לדורות, ) טז

 ברבינו חננאלסנהדרין גדולה, אף לדורות על פי סנהדרין גדולה. אמנם 

כתב, וכן תעשו לדורות העזרות בשבעים ואחד, כבית דינו של משה. 

(טו. ד״ה וכן תעשו) הכריח כפירוש רש״י, דהרי בזמן  וברשב״א בשבועות

 הקמת המשכן עדיין לא היו סנהדראות דנימא כבית דינו.

שהיו קדושים קדושת הגוף, ושוב  הר״ן, כתבשיחתן מקדשתן. גמ׳, מ) יז

 אין להם פדיון, אבל אם הקדיש בפיו, אף דקדש, מכל מקום יכול לפדותו.

התינח העזרות הליקוטי הלכות, הקשה  גמ׳, ואין מוספין על העיר.) יח

דפרשת ״וישלחו מן  ,דהוו דוגמת המשכן, אבל על העיר מנלן. ותירץ

הכולל נמי מחנה ישראל, נאמר ביום שהוקם  המחנה כל צרוע וגו׳״

על התורה (במדבר ה,ב), דהיינו שמחמת קדושת  רש״יהמשכן, כפירוש 

מחנה שכינה נקבעו המחנות, והוצרך משה לצוות לשלחם ממחנה ישראל 

 שהוא קדוש, וירושלים היתה מחנה ישראל, ששם אוכלים קדשים קלים.

עיר אחת מב׳ שבטים אם יש בתוס׳ ד״ה שופטים לכל שבט ושבט, ) יט

עושים ב׳ סנהדראות. דהיינו דבהאי גוונא בעינן בית דין לכל שבט, אף דיש 

(דברים טז פסוק יח) כתב, דאם הסתפקו הבית וברמב״ן  בית דין בכל עיר.

דין של עיירות יבואו לבית דין של השבט, וכן יכולים לתקן גזירות על 

 ט, ולא בעיר אחרת.השבט וכן יכולים לכוף לדון בבית דין של השב

דדריש מדסמיך  התורת חיים, כתב גמ׳, לשבטיך ושפטו מצוה בשבט.) כ

קרא ל״שבטיך״ ל״ושפטו״, ולא כתיב ״שופטים ושוטרים תתן לך לשבטיך 

 בכל שעריך וגו׳״, הא ״שבטיך״ מוסב על ״תתן לך״.

בפירוש המשניות להרמב״ם, כתב  גמ׳, אין עושין עיר הנדחת בספר.) כא

כתב ובר״ן ושביה, ורק לא יעשו את כל מצות עיר הנדחת. דודאי יהרגו י

 , דדנים כל הנידחים כיחידים, וממונם פלט.בעל המאור בשם

המקור להא דילפינן אחת הוא [גמ׳, תנו רבנן אחת, אחת ולא שלש. ) כב

מקרא ״כי תשמע באחת עריך וכו׳״ (דברים יג, יג). וצריך ביאור אמאי לא 

 ציין לה במסורת הש״ס].

פירוש אחת בבית דין אחד או ב׳ בשני בתי דינין. ד״ה אחת או ב׳, תוס׳ ) כג

מה שדקדקו לפרש כן ולא ניחא להו לומר דאחד ושתים ד המהרש״א,כתב 

משום דקשיא  .כדמשמע מתוך הסוגיא ,דאפילו שתים בב״ד אחד ,שוין הן

 .אם ב׳ עושין אחת מבעיא ,להו אהא דקתני אחת או ב׳ כו׳

אין להקשות דלישתוק מאחת, ואנא ידענא , תוס׳ ד״ה אחת ולא שלשה) כד

תירץ,  בתוספות הרא״שמעריך ב׳ ולא שלשה, דתפסת מועט תפסת. 

דהכלל של תפסת מרובה וכו׳ נאמר במקום שרוצים לתפוס המרובה ולא 

המועט. ואילו הכא לא ממעטינן שניים אלא בעינן שיעשו שניים ואף טפי, 

משתיים. ועיין עוד מה שתירץ  ולולי דכתיב ״אחת״ הוי מפרשינן שאף טפי

 .בחמרא וחיי

(יד.) התוס׳ בסוטה  כתבו גמ׳, רבי שמעון היא דדריש טעמא דקרא. ) כה

דבמקום שאין נפקא מינה לדינא אף חכמים מודים ד״ה כדי ליגעה, 

(פ״ד  הרמב״ם על מה שכתב הכסף משנה דדרשינן טעמא דקרא. וכן כתב 

בספר, כדי שלא יכנסו עובדי  מעבודה זרה ה״ד), דאין עושים עיר הנדחת

כוכבים ויחריבו את ארץ ישראל, דאף דהרמב״ם דלא פסק כרבי שמעון. 

מכל מקום כיון דאין נפקא מינה לדינא, והטעם מתקרב אל השכל גם 

התוספות לחכמים החולקין אר׳ שמעון, ראה הרמב״ם לכותבו. והקשה 

רשינן טעמא (פ״א מ״ה), הא איכא נפקא מינה טובא, דלהטעם דד חדשים

דקרא, דנין בה עיר הנדחת בכל הדברים, אלא שאין מניחין את העיר 

, אבל אי בפירוש המשניות להרמב״ם ור״ע מברטנורהחריבה, וכמו שכתב 

לא דרשינן, נמעט מכל דיני עיר הנדחת ודינה כיחידים, וכמו שכתב 

 הרמב״ם גבי שאר דברים שנתמעטו בגמ׳ מדין עיר הנדחת.

, מאי קושיית הגמ׳, הרי אין התוס׳ יו״טהקשה דרבנן.  גמ׳, מאי טעמא) כו

בית דין שקול. ותירץ, דבמקום שכתבה תורה בפירוש שמנין הסנהדרין 

(ג:) לעיל שבעים, לכולי עלמא אין להוסיף עליהם אלא על ידי לימוד, אבל 

דאמרינן האי טעמא היינו לענין בית דין דשלשה שלא נתפרש מניינו בקרא 

אלהים״ הנאמר ג׳ פעמים בפרשה.אלא ילפינן מ״

  ) כז

 

 


