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זלדף  – יז דף דריןהנסמסכת     .התשע"ז בא י ס"ד,ב
 

 דף יז ע"א
(טז:), לעיל , הא איתא התוס׳ יו״ט הקשהגמ׳, אתך ואת בהדייהו. ) א

דמשה שקול כנגד שבעים ואחד, ואם כן לרבנן יצטרכו שבעים זקנים ועוד 

שבעים ואחד כנגד משה. ותירץ, דמשה חשיב שבעים ואחד רק כשעומד 

 חד מן המנין. לבדו, אבל כשיש עוד עמו, הרי הוא כא

הקשה גמ׳, והביא שבעים ושנים פתקין וכו׳ ושנים הניח חלק. ) ב

(ט.), הא אפשר שיזדמן שכל הפתקאות שיעלו ראשונה יהיו בירושלמי 

זקן, ויאמר זה שעלה בידו לבסוף חלק, דאינו אלא מפני שבקלפי לא נותר 

זקן, וגביו לא היתה אפשרות אחרת. ועוד, דמעיקרא לא יבא למשוך. 

תירץ,  ובבן יהוידעירץ, דכתב ע״ב פתקין זקן וב׳ חלק, ודלא כסוגיין. ות

דמשה ידע ברוח הקודש מתחילה, מי אינו ראוי, ונתן לו ליטול פתקין 

 תחילה.

אמאי כתב משה ע״ב פתקין, לכתוב י״ב פתקין,  הר״ן, הקשהגמ׳, שם. ) ג

דע פתק לכל שבט, על י׳ מהם לכתוב ו׳, ועל ב׳ מהם לכתוב ה׳, ובהכי נ

מאיזה שבט ליקח רק ה׳. ותירץ, דבכהאי גוונא היו השבטים עצמם רוצים 

ובמרגליות . בבן יהוידעלבחור הזקנים שלהם, ובאים לידי מחלוקת. ועיין 

למה לן לטרוח לכתוב שבעים  הזרע שמשון,הוסיף להקשות בשם  הים

 פתקים, הא אפשר לכתוב רק על ב׳ פתקים לא יתמנה, ותו לא מידי.

התורה פירוש הרא״ש על ב כתב .שה מת יהושע מכניס לארץמגמ׳, ) ד

ידעו שזו היתה נבואתם,  שחכמים שמע), שבמדבר פרק יא פסוק כח(

 .כניסמהושע יז אעדן בפשו ננוח תשה מ ״מתנבאים״מנוטריקון של 

, מאי התורת חייםהקשה  גמ׳, קול גדול ולא יסף וכו׳ אלא דלא פסק.) ה

ה לעולם. ותירץ, דבשעת מתן תורה נפקא מינה שלא פסק קול מתן תור

יצא שפע מאתו יתברך והשפיע על הר סיני, וכל התורה כולה שבכתב 

ושבעל פה, מדרש ואגדה, הכל נאמר למשה בסיני. וכל העוסק בתורה 

לשם שמים, השפע ההוא חוזר ונח עליו, וזוכה לחדש חידושי תורה, 

 כדמות רוח הקודש.

 הוה ניחא ליה, לא סיימוה קמיה.גמ׳, אלא למאן דאמר משה מת מינח ) ו

מה בכך דלא סיימו הנבואה, הרי ההתחלה קשה מן  הערוך לנר, הקשה

 הסוף.

מראה פנים לחובה ומראה פנים לזכות  י ד״ה ואי אמר טעמא,״רש) ז

דעל גמר הדין פשיטא דאין  התורת חיים,ומשום הכי מספקא ליה. כתב 

פיכך פירש רש״י דהווה מונים את האומר איני יודע ומוסיפים דיינים, ול

אמינא, דאין נושאין ונותנים עמו כיון דאינו יודע. וזאת כוונת רבי אבהו, 

שכבר לכתחילה היה הבית דין שקול כיון שדיין אחד יצא מן המניין. 

(פ״ט מסנהדרין ה״ב) דנידון  הרמב״םכתב, דרש״י מפרש כשיטת  וברש״ש

הדיינים, וכוונת רש״י לתת סוגיין האם כשחזר בו יוכל לשוב ולהימנות בין 

 טעם אמאי בעבר הסתפק, וכעת החליט, ונותן טעם או לזכות, או לחובה.

בשם בתוס׳ הרא״ש כתב גמ׳, סנהדרין שראו כולן לחובה, פוטרין אותו. ) ח

, דפוטרין אותו היינו, דהורגין אותו מיד ללא הלנת דין, כדי רבינו מאיר

הדבר :) לענין שבועה. וכתב (לטבשבועות שלא יחזור בו, כדאמרינן נמי 

אלא דפוטרים כן כל הראשונים לא פירשו (ח״ב סימן לד, ענף ג), ד אברהם

גם בראו כולן אך הקשה (בענף ד) לשאר הראשונים, דסברי דאותו ממש. 

אלא  ,כיון שאינו פטור מצד עצמו , אמאי, פוטרין אותו לגמרי, לחובה

 ,דיןה יןלהל י אפשרוא ,תו זכותא הלא חזו לי ית דינאמשום דהאי ב

ית דפוטרין אותו בב כתב, דיש לומר דאין הכי נמיו .אחר ית דיןידינוהו בב

 הרמב״םמשמע מלשון דאחר, וכ ית דיןאבל חוזרין ודנין אותו בבזה,  דין

דכיון דפטרוהו שוב אין מחזירין אותו (פ״ט מסנהדרין ה״א), אלא דאפשר 

והאור ״ונקי וצדיק אל תהרוג״.  וכתיב גביה כבר צדיק לחובה, כיון שנקרא

(שם) ביאר בדעת הרמב״ם, דדוקא בית דין הגדול שפתחו כולם  שמח

לחובה פוטרין אותו, משום דאין בית דין אחר יכול לדונו, אבל סנהדרין 

קטנה אף אם אמרו כולם לחובה, אין פוטרין אותו, כיון דיכולים לדון 

 בבית דין אחר. ועיין באות הבאה.

ונראה דהוי מדרבנן  ה״א),סנהדרין (פ״ט מ קרית ספרבכתב  גמ׳, שם.) ט

והא אפשר  ,כיון דהוי משום טעמא דהלנת דין דדילמא הני תו לא חזו

היינו ד ,כיון שפוטרין אותו, תאיואפשר דהוי דאורי ,דחזו אלא משום גזרה
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כיון דכולם פתחו  ,חזקה דלא חזו ליה תו זכותא משוםמשום הלנת דין 

 . לנה ואנן גמרינן ליה מקראוליכא ה ,לחובה

כתב, דדין הגמ׳ אינו אלא ביום הראשון, אבל ביום  גמ׳, שם. ביד רמה) י

המנחת השני אחר הלנת דין, אף שכולם פסקו לחובה נהרג, וכן דקדק 

 (מצוה ע״ז או תד׳). חינוך

אבות פרק חמישי (מדרש שמואל ב כתבגמ׳, שראו כולן לחובה וכו׳. ) יא

כי כשאין  ,והוא ,בשם הרמב״ם נכון מאד מעשהטעם לכך שש ),משנה יט

שיצא  י אפשרא ,כת מנגדת על פי קושיות וטענות בחקירה מן החקירות

 .לם יפלו בטעותוואפשר שכ ,הדבר לאור

דאין זה  היעב״ץ,להמית מכשפים וכו׳. כתב י ד״ה ובעלי כשפים, ״רש) יב

ר (עה.), דלעשות מעשה על ידי כשפים, אסו בשבתכפשוטו, דהרי מבואר 

, דהסנהדרין ד״ה בעלי כשפים(סה.)  התוס׳ במנחותבכל גווני. אלא כדברי 

למדו כשפים להבדיל בין עושה כשפים, למאחז עינים שפטור. והוסיף 

רש״י, שעליהם לידע היאך לבטל הכשפים שהטילו המכשפים, כדי לינצל 

 סח. לקמןממיתה. ועיין נמי 

מסנהדרין ה״ו),  (פ״ב הרמב״ם כתבגמ׳, ויודעים בשבעים לשון. ) יג

(שם) דהיינו משום דדבר  הכסף משנהדצריכים לידע רוב הלשונות. וכתב 

 זר הוא להימצא מי שיודע בשבעים לשון.

כשבאין עדי לועזים להעיד בפניהם לא  ,מפי המתורגמןד״ה רש״י ) יד

לא פסול והאי  יצטרכו להעמיד מליצים ביניהם, דהוה ליה עד מפי עד.

רש״י בוכן מבואר בטענותיהם של בעלי הדין. בעדים, אך לא  אלא שייך

צריכין הדיינין שיהיו מכירין , דכתב, שלא תהא סנהדריןד״ה  (ו:)מכות 

רש״י בפירוש  נמיבלשון העדים, ולא שיעמדו מליץ בינותם. וכן כתב 

״ולא  ,״על פי שני עדים וכו׳ יקום דבר״ (דברים יט, טו)ד אקרא ,התורה

ד״ה  .)(סה מנחותב רש״יאמנם  בין הדיינים.שיעמוד תורגמן בין העדים ו

שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן ״שלא יחליף כתב,  ,התורגמן

לכאורה, חיסרון זה קיים גם אצל בעלי ו ,[התורגמן] טענותיו ויחייבוהו״

(ו: אות א),  הב״ח בהגהותיו במכותוכן הוכיח  הדין, ולא רק אצל העדים.

״, דבבעלי דינין ו לעוזי דאתו לקמיה דרבאהנהמפשט לישנא דגמ׳ שם, ״

הר״ן בחידושי וכתב . (פכ״א מסנהדרין ה״ח)הרמב״ם מאיירינן, וכן הוכיח 

היה דווקא במכות שהמעשה דלרש״י הכא צריך לומר, ), .(ל שבועות

 והקשה, עיין שם באריכות. הר״ח והערוךכן נמי שיטת ד הביא,בעדים. ו

 , מנין דקאי״על פי שנים עדים״ד קראעל הרמב״ם, כיון שהאיסור נלמד מ

(חו״מ יז,  בביאור הגר״א מהני לעוזי. ועייןשמקורו . ותירץ, בעלי דיניןנמי א

 (פי״ג מסנהדרין ה״ז). באור שמח. ועיין באות טז. ועיין עוד היטב יד)

שמא  ג. מדפי הרי״ף) כתב הטעם, מכות( נמוקי יוסףהשם.  בא״ד,) טו

 יוכלועוד, כשישמעו הם מפי העדים יחליף התורגמן בלשון העדות, ו

 להנמוקי יוסף,אה״ע ח״ג לב, ה) ד( אגרות משהבוכתב לחקור אותם יותר. 

שאין הדיינים  ף, דאת דיןהגדת לועזים נחשבת כהגדת עדות בפני בי

 בלמבינים את לשונם, סוף סוף נאמרו דבריהם במקום מושב הדיינים. א

 מיחשיבמעידים בפניהם, לא לרש״י, כיון שהדיינים אינם מבינים מה ש

ואם כן, המתורגמן  צה לו,, אלא כעדות מחות דיןהעדות כעדות לפני בי

 (ח״א שלא) כתב, ובשו״ת הרדב״ז כעד מפי עד.הווי  ית דיןמעיד בפני בש

פסול המתורגמן משום שתרגומו עושה את העדות ל״עדות שאי אתה ד

 יכול להזימה״. 

דהיינו כדי שאם  המאירי, כתב גמ׳, אלא מי שיודע לטהר את השרץ.) טז

יראו תקלות באיזה דין תורה, יצאו לחדש דינים, ולהוסיף ולגרוע להוראת 

 שעה, וליתן סמך לדבריהם מן התורה.

 

 דף יז ע"ב
בשבעים לשון, ואחד לשמוע שיהא מבין  י ד״ה שנים לדבר,״רש) יז

בשבעים לשון. דהיינו כדי שאלו הדיינים יוכלו לקבל עדות בכל לשון, 

מדבריו, דבית דין של שלשה, יכולים לקבל עדות של דיני  הר״ןדייק ו

נפשות, והקשה, דאינו במשמע, דודאי בענן שכל הבית דין יקבלו העדות. 

(פ״א מסנהדרין ה״ה) דגרס בדברי הגמ׳ דבעינן  הרמב״םוהביא את דברי 

שנים ולא שלשה, ופירש דברי הגמ׳ לעניין ידיעת התורה של הדיינים, 

ר שאין בה שני חכמים גדולים אחד ראוי ללמד ולהורות בכל דכל עי

התורה כולה, ואחד יודע לשמוע ויודע לשאול ולהשיב, אין מושיבים בה 

סנהדרין, והיינו דמלבד הסנהדרין בעינן ב׳ תלמידי חכמים אלו, שיהיו 

(שם) ביאר את הכסף משנה באותם ג׳ שורות, היושבים לפניהם. מיהו 

מן הסנהדרין, והוסיף, דנראה דהשאר צריך שיהיו  דברי הרמב״ם, דהם

יודעים לשאול ולהשיב בקצת דינים, אף שאינם יודעים לשאול ולהשיב 

 מרב סעדיה גאון,(דברים יז ו׳), שהביא  הרמב״ןבכל התורה. ועיין בדברי 

שנים עדים או שלשה מקבלים עדות השנים. ואין בכתוב קבלת עדות רק 

ה לי שטעה הגאון בדינו, כי עדות נפשות לא כמדומד כתב,  עדים, אבל

ד״ה  :ה מכות( הפני יהושעותקובל רק בפני סנהדרין של עשרים ושלושה. 

מצוה תט אות ג) הקשה על  במנחת חינוךבמשנה (השני), הובאו דבריו 

מאי פשיטא ליה דלקבלת עדות נפשות בעינן עשרים ושלושה,  ,הרמב״ן

בגמר דין איירי, דתלוי ברוב  ״ושפטו העדה והצילו העדה״הא קרא ד

של  ית דיןדעות. מה שאין כן לעניין קבלת עדות מה לי בית דין של ג׳ או ב

. ועיין מה (אבהע״ז ח״א סי׳ צד) חתם סופרבשו״ת ועיין  .עשרים ושלושה

 שציינו לעיל דף ב אות ה. ולעיל דף ח אות יז.

הם חוץ ולכאורה המאה ועשרים  גמ׳, מאה ועשרים מאי עבידתייהו.) יח

שהסנהדרין  אית מפרשי,הביא בשם  ביד רמה מן הסנהדרין. אמנם

כלולים במאה ועשרים, והקשה, אם כן היה לגמ׳ לברר רק את חשבון 

 התשעים ושבעה, ולא את כל המאה ועשרים.

 המאירי,ביאר  גמ׳, קופה של צדקה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה.) יט

ל שאין שם אלא משום מפני שהגוביינא אין בה צורך לשומא כלל וכ

נאמנות סגי בשנים, אבל לחלק צריך שומא, והיכא דבעינן שומא, אין 

 פחות מג׳.

שיש בו רפואה לגוף, וחייב אדם  היד רמה,כתב  גמ׳, ובית המרחץ.) כ

להשתדל ברפואת עצמו, כדי שיוכל לעסוק בתורה ובמצוות, ולעסוק 

 ״.בעבודת בוראו, וכדכתיב ״רק השמר לך ושמור נפשך וגו׳

דהיינו  .הא חשבינן להו לעיל וכו׳י ד״ה בית דין מכין וחובשין, ״רש) כא

דהנך ששה נוספים, חמשה מהם היינו גבאי צדקה, ב׳ גובין וג׳ מחלקים, 

אמאי  היד רמה,ורופא אומן ולבלר ומלמד, כולהו חד גברא הוא. והקשה 

ת והתור בעי ג׳ לחלק מלבד הנך ב׳ גובין, וכי משום שגבו נפסלו מלחלק.

(פ״ה מתלמוד תורה ה״א) דכל מלמד  ברמב״םהקשה, דמבואר  חיים

שמניח התינוקות ויוצא, או עושה מלאכת אחרת עמהן, הרי זה בכלל 

עושה מלאכת ה׳ רמיה, ואם המלמד תינוקות הוא גם רופא, ודאי שיופרע 
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דהנך שיתא הם ג׳  ,כתבהיד רמה מללמד, אף בשעות שהוא צריך ללמד. ו

ח, רופא, ולבלר, ובית דין מכין ועונשין בכלל סנהדרין דקופת צדקה, טב

 הן. ומלמד תינוקות מכלל העשרה בטלנים. 

 במרגליות היםלמול תינוקות. עיין באות הקודמת.  רש״י ד״ה רופא,) כב

(קיג.) אל תדור  בפסחיםביאר דמה שהכריח את רש״י לבאר כך, היא הגמ׳ 

, דהוא רישא אסיאד״ה ד(שם) הרשב״ם בעיר דריש מתא אסיא. ופירש 

משום שמתעסק ברפואותיו ולא בצרכי ציבור, ומהאי טעמא לא יוכל 

 הרופא להיות מלמד תינוקות, או טבח, ועל כרחך שרופא, היינו מוהל.  

 

 פרק כהן גדול
 דף יח ע"א

דהרבותא היא, דשרי לדיינים המאירי,  כתב מתני׳, דן ודנים אותו.) א

 לחלוק על דבריו, ודלא כמלך.

דילמא אתא למינגע, והיינו דאזהר  ה אינו יוצא אחר המטה,י ד״״רש) ב

קרא ״ומן המקדש לא יצא״. מבואר בדבריו דהוי איסור דאורייתא, אמנם 

(בהשגות לספר המצוות שורש ה׳, ד״ה והנה) פליג וסובר דהוי  הרמב״ן

(ספר המצוות לא תעשה  וברמב״םאיסור דרבנן בעלמא, והקרא אסמכתא. 

 ורייתא.קס״ה) נקט דהוי דא

, דבעיר מצויין הרע״בביאר  מתני׳, ויוצא עמהן עד פתח שער העיר.) ג

ובתפארת מבואות ויכול להתכסות מהן, אבל חוץ לעיר ליכא הכירא. 

(פ״ה מ״ג), דאף אילנות אי אפשר  בסוטההוסיף, דחוץ לעיר איתא  ישראל

 ליטע, ואין שום אפשרות שיתכסה, מנושאי המטה.

, ד״ה ולא חולצין(יט:)  לקמן רש״י פירש ו.מתני׳, ולא חולצין לאשת) ד

(שם),  הרש״שדהוא משום, שאלמנת המלך אסורה להנשא לעולם. וכתב 

 בשו״ת עונג יום טובמשום דמצוות חליצה אינה מצווה חיובית. אולם 

(סימן קעו) כתב, דהיינו משום ד״כל העולה ליבום עולה לחליצה, וכל 

, וכיון שאסורה להנשא ממילא אין שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה״

 עולה לחליצה.

ביאר  מתני׳, וכשהוא מתנחם מאחרים כל העם אומרים לו אנו כפרתך.) ה

דהתנחומים בכהאי גוונא משום דעיקר האבלות אינה  הברכת אברהם,

להצטער על קרובו שמת, אלא תשובה ויראה מן הדין, כי עוונותיו גרמו לו 

(פי״ג מאבל  וברמב״ם(מצווה רס״ה)  בחינוךאת הצער הזה, וכמבואר 

הי״ב), אם כן באמרם לו ״אנו כפרתך״, מקילים עליו דאגתו מפחד הדין, 

 והיא נחמתו.

דאין קושיית הגמ׳ מסברא, אלא  בחידושי הר״ן, כתב גמ׳, דן פשיטא.) ו

משום דכתוב ״ואל הכהנים אשר יהיו בימים ההם״ אלמא מסר הדינים 

פשיטא דדיינינן ליה, היכי פשיטא ליה לכהנים. דאי מסברא, כיון דלא 

 דדן, הא כתיב ״התקוששו וקושו״.

בחידושי  הקשהגמ׳, אימא כל דאית ליה תקנתא בחזרה ליגלי וכו׳. ) ז

, אמאי קתני שאינו יוצא משם לעולם, ליפוק במיתת כהן שמתקינין הר״ן

תחתיו. ותירץ, דלא אמר רחמנא דליפוק במיתת כהן גדול, אלא באותו 

לם בשעת רציחה, או בשעת גמר דין, שהיה לו לבקש רחמים שהיה בעו

 (מצוה ת׳).במנחת חינוך על דורו, אבל הכא ליכא למימר הכי. ועיין 

 גמ׳, אם עבר על עשה ועל לא תעשה, הרי הוא כהדיוט לכל דבריו.) ח

, מה שייך עונש בית דין בעבר על עשה. ותירץ, דאגב הערוך לנרהקשה 

(טז: מדפי הרי״ף), כתב דגם בעבר בכתובות והר״ן לא תעשה נקט עשה. 

על מצוות עשה, היו עונשים מכת מרדות. מיהו הכאה עד שתצא נפשו, 

כתב, שמכים אותו עד שתצא נפשו,  והיד רמהדוווקא בעדיין לא עבר. 

 כגון שאמר לו עשה סוכה ואינו עושה וכד׳.

 

 דף יח ע"ב
בחידושי הקשה ״ל. גמ׳, דתנן ההורג כהן גדול וכו׳ אימא לא ליגלי קמ) ט

היאך סלקא דעתך מההיא מתניתין, דכיון דלית ליה תקנה בחזרה  הר״ן,

לא ליגלי, הא בהאי מתניתין גופא קתני דגולה, דהא קתני אינו יוצא משם 

לעולם, אלמא דגלי. ותירץ, דהכי קאמר, כהן גדול דלית ליה תקנתא 

ון דאי גלי לית בחזרה כדמוכח במתניתין דאלו הן הגולין מקראי, אימא כי

ליה תקנתא בחזרה, אימא לא ליגלי כלל, קמשמע לן דליגלי. עוד תירץ, 

דהכי קאמר דאינו יוצא לעולם אם ברח שם מעצמו, אבל מכל מקום הווה 

אמינא דלא לחייבו בית דין גלות לכתחילה, קמשמע לן דגולה. והקשה 

בים אותו (אות רמד), דאם בית דין אין מחייבשיעורי רבי דוד פוברסקי 

 ובתוס׳ הרא״שגלות מאי טעמא אינו יוצא משם לעולם אם גלה מעצמו. 

תירץ, על קושיית הר״ן, דממתניתין דהתם אינו מוכח דגולה, דיש לומר 

דהא דקתני אינו יוצא משם לעולם, מיירי שהרגו בתוך ערי מקלט, אבל 

 חוץ לערי מקלט הווה אמינא דלא ליגלי, קמשמע לן.

(פי״ג מרוצח ה״ד),  הרמב״םכתב  מים שאתה מתעלם.גמ׳, והתעלמת פע) י

דאם רצה הזקן לעשות לפנים משורת הדין, הרי זה מדת חסידות. אבל 

דכיון דהתורה פטרה לזקן,  הרא״ש,(סימן רעב אות ט׳) כתב בשם  בטור

 התומיםאין לו לזלזל בכבוד תורתו, ואסור לו לזלזל בכבוד תורתו. והקשה 

ב״ם, אמאי לא תירצה הגמ׳ דכהן גדול מעיד (סימן כח סעיף יב) להרמ

  (א, נז).בפרי יצחק ועיין  דמתניתין, היינו אם ירצה, דהוי מדת חסידות.

הני מילי ממונא אבל במידי דאיסורא ד״ה מעיד וכו׳, בתוה״ד,  ׳תוס) יא

(יט:) כתב, דבכל גווני אין הכהן גדול מעיד. ובדעת  המאירי. אבל לא

(שם), דמדחילק בין עדות  הכסף משנהב (פ״א מעדות ה״ג) כת הרמב״ם

ממון לאיסור, לגבי צורבא מרבנן, ובהלכה הסמוכה גבי כהן גדול לא 

(שם)  ובלחם משנהחילק, משמע דסבר, דבכל גווני אין הכהן גדול מעיד. 

כתב, דבמלך ובאשר לשלמה כתב, דאף להרמב״ם, באיסורים חייב להעיד. 

. וכיוון שתהא אימתו עליךקראי דבעי אין דין חיובי לכבדו, אלא דילפינן מ

שכן, היכא שהוא מעיד משום מצווה, אף שאינו כבוד, כיון דעביד מצווה, 

שפיר הוי אימתו עליך. ולכך כתבו התוס׳ שמלך חייב להעיד באיסורים 

משום דאין עצה ואין תבונה, אף שאינו חולץ, כיוון שיש בגוף המעשה 

 (יט.) מה שכתב בענין זה]. לקמן יד רמהבבזיון, וחסר באימתו עליך. [ועיין 

(מצוה המנחת חינוך הסתפק גמ׳, והתנן מלך לא דן וכו׳ לא מעיד. ) יב

קכ״ב אות ח׳), אם מלך מעיד למלך, דאפשר דדוקא כהן גדול מעיד למלך 

(פ״ג ממלכים ה״ז)  ובכסף משנהדכבודו פחות ממלך, אבל מלך למלך לא. 

 משמע, דמלך מעיד למלך.

דמה ששנינו  היד רמה, הקשהמושיבין מלך בסנהדרין.  גמ׳, והא אין) יג

דאין מושיבין מלך בסנהדרין איירי בדיני נפשות, דהרי ״לא תענה על רב״ 

לא שייך אלא בדיני נפשות שמתחילים מן הצד. וכתב, דניחא לן לאוקי 

 למתניתין בין בדיני נפשות בין בממונות.

קי מתניתין וכו׳ מלכי ת ולוAוא״ ד״ה והא תנן מלך לא דן וכו׳, ׳תוס) יד
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(פ״א מעדות ה״ג) כתב, דכהן גדול אינו חייב להעיד  הרמב״םבית דוד. 

(שם), הא רבי  הכסף משנהאלא עדות שהיא למלך ישראל בלבד. ותמה 

יוסף אידחי בגמ׳, ולא קיימא לן כוותיה. וכתב, דלרמב״ם הווי קשיא 

דהגמ׳ ליה קושיית התוספות ולא ניחא ליה בתירוצם, אלא סבירא 

בקושיא לא ידעה להך חילוק, ורב יוסף הוא דסבירא ליה כן, וממילא הך 

 תירוצא דרב יוסף רויחא טפי מדרב זירא, ולכך פסק כרב יוסף.

לפי שהוא נוטל מסים לשנה,  היד רמה,כתב גמ׳, מלך משום אספניא. ) טו

 ומחלק לחיילותיו כל חודש, ונוח לו שלא לעבר את השנה.

 

 דף יט ע"א
הא אין  ש,״הרא ׳התוסהקשה ן עשה דוחה לא תעשה ועשה. גמ׳, ואי) א

עשה דוחה לא תעשה ועשה, דוקא אי הוו עשה ולא תעשה השווים בכל, 

(נח.), בגוונא דאתי עשה בנזיר אבל שאין שווה בכל, דחי, וכדמוכח 

דמצורע ודחי עשה ולא תעשה דכהנים. ותירץ, דהתם איירינן לענין עשה 

ינו שוה בנשים כבאנשים, שנדחה מפני עשה ולא תעשה דגילוח זקן שא

דמצורע השוה בכל, אבל גבי אלמנה לכהן גדול דאף האשה עושה עבירה 

כמו הכהן, כדכתיב ״לא יקחו״, וקרינן לא יקיחו, לא דחי ליה עשה דיבום, 

אף שאינו שוה בכל אלא בכהנים. ובשם יש מתרצים כתב, דעשה דמצורע 

 שאני, דחמור מפני שלום בית. 

ומי איכא היד רמה, הקשה מ׳, גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה. ג) ב

מידי דמדאורייתא מצוה לייבם, ואתו רבנן וגזרי ומבטלי מצות ייבום. 

 ותירץ, דגזרי משום דאפשר בחליצה.

דלאו דוקא נקט ביאה שניה, דאפילו ש, ״הרא ׳התוסכתב גמ׳, שם. ) ג

 אמנם נית בהעראה.בגמר ביאה ראשונה איכא איסורא, כיון דיבמה נק

ביאר, דאף דיבמה נקנית בתחילת ביאה, מכל מקום, אף בחידושי הר״ן 

בסוף ביאה מצוה קעביד, דבעינן להקים זרע לאחיו, ואין בתחילת ביאה 

וכתב דאין דאין להקשות דלפי זה בבתולה יהא מותר  כדי הקמת זרע.

ביאה שניה, דהא אין בביאה ראשונה כדי הקמת זרע, שאין אשה 

מתעברת מביאה ראשונה. דאפשר על ידי מעיכה כתמר, וכדאיתא 

כתב, דלאו דוקא ביאה ראשונה, אלא מביאה ובמאירי (לד:). ביבמות 

 ראשונה שראויה להתעבר בה.

דכיון שנשאה בהיתר תישתרי אפילו ש, ״הרא ׳התוסהקשה גמ׳, שם. ) ד

דול, ביאה שניה, וכדמצינו גבי נשא אלמנה ואחר כך נתמנה להיות כהן ג

דשרי לקיימה. ותירץ, דדוקא התם דנשאה בהיתר בלא שום דחיית איסור, 

אבל הכא ביאה ראשונה לא שריא אלא משום דאתי עשה ודחי לא 

(ועיין באות  מצוה לא דחי. תעשה, ולכך ביאה דמצוה דחי, וביאה דלאו

 הבאה).

ביבמות מהא דאיתא  מאי שנא הכא בחידושי הר״ן, הקשה גמ׳, שם. ) ה

גבי איסור אשת אח, דאף דקיים עשה דיבום מותר לו לקיימה.  (לט.),

ותירץ, דדוקא התם דדרשינן ״ולקחה לו לאשתו״ דכיון שלקחה הרי היא 

כאשתו, אבל לענין איסור לכהן גדול, אין לנו להתיר בה אלא מה שהוא 

 מצווה בה, דהיינו ביאה ראשונה ממש. (ועיין באות הקודמת).

הערוך כתב ליכא למימר דהיינו משוח שעבר. עוד ו ,תוס׳ ד״ה היינו סגן) ו

היינו . כדקתני בברייתא ״משוח שעבר״ אף דבמתניתין לא קתני נמיד, לנר

מה שאין כן  הן גדול,משוח שעבר אינו בכל עת רק אם אירע פסול בכד

משוח  םיש גד ההנהגה בגוונאאבל בברייתא קתני  .דהוא בכל עת ,סגן

ן ידוקא אם ממונה דמתנית והיינו גדול, ןמימין הכה דאיהו נמי ,שעבר

 ויסגן דהו נמילמיתני  וי ליהודאי דה ,אבל אם הוא משוח שעבר ,סגן היינו

דסגן היינו ממונה. והא דלא קתני  הגמ׳ השפיר מוכיח ךלכהו ,בכל גוונא

 אלא ,ן סדר הליכתןימשום דלא דייק במתנית ,ן ראש בית אביבמתניתנמי 

אבל אי גם משוח שעבר הוי בהדייהו  ,גן והעםבאמצע בין ס הן גדולשהכ

 .למיתני וי ליהודאי דה

או היד רמה, ביאר גמ׳, הממונה עובר מימינו וכל העם משמאלו. ) ז

דהולכים כולם בשורה אחת, או דעוברין בזה אחר זה, ומכל מקום, מצד 

העם משמאל והממונה מימין,  שמאלו של כהן גדול היו עוברין, כדי שיהיו

 באמצע כדי לחלוק לו כבוד.  וכהן גדול

גמ׳, אבל משיח שעבר לא אתי לגביה וכו׳ חלשה דעתיה דסבר קא חדי ) ח

(תקלז) כתב, דאחד שהיה שונא לחבירו, ומת  דבספר חסידים ואףבי. 

חבירו, ייצא ללוותו, כיון דהמת מתכבד בכך שבעבור שנאה לא נמנע 

ידן דאיירינן דיתכן דדווקא בגוונא דהמרגליות הים, אדם לצאת. כתב 

(יב:), דחיישינן לאיבה,  ביומאלענין כהן שעבר, חיישינן לה, וכדאיתא 

שהכהן גדול רואה בו צרה מחיים, וסבור שמצפה למיתתו וישמש הוא, 

דסבר דכיון דכבר שימש בכהונה. שמא מן שמיא כבר אוקמוהו במקומו, 

כיון  וחלשה דעתיה וסבר ״חדי בי״. אבל לגבי סגן לא חיישינן לאיבה,

דהכהן גדול סבור שיאריך ימים יותר מסגנו, ולא חלשה דעתיה. והכי נמי 

 לענין שונא ליכא למיחש ל״חדי בי״, דליכא להאי טעמא. 

ותנן לא יתייחד אדם עם ב׳ נשים וכו׳. הקשה רש״י ד״ה משום יחוד, ) ט

דצריכה להשמיע קולה  דחשש יחוד שייך נמי באשה אחת, הערוך לנר,

 חוד. שלא תבא לידי י

כיון  ש,״הרא ׳התוסהקשה גמ׳, אבל מלכי בית דוד דן ודנין אותו. ) י

דטעמא דמלכי ישראל לא, היה משום מעשה דינאי, ואם כן מה לשנות 

דשאני מלכי בית דוד הא בשנותיו לא היתה מלכות בית דוד. וכן הקשה 

(פ״ג ממלכים ה״ז). ותירץ, דאמר דינא בגוונא דאם היה בבית הכסף משנה 

מלך מזרע דוד [ועיין באות הבאה]. ועוד יש לומר, דקאי אנשיאים שני 

(ה.) אקרא ד״לא יסור שבט  לעילוראשי גליות שהם מזרע דוד. [ועיין 

 מיהודה״]

רבינו מאיר,  בשםש ״הרא ׳התוסהקשה גמ׳, משום מעשה שהיה. ) יא

היאך מפליג רב יוסף בין מלכי בית דוד למלכי ישראל, משום דכתיב ״דינו 

שפט״, הא בדאורייתא היו מלכי ישראל דנין, דאכתי לא נעשה לבקר מ

אותו מעשה דינאי המלך. ועוד, דמינאי המלך ואילך, ליכא למימר דמלכי 

בית דוד דנין, דהא ההוא קרא הוה קודם מעשה דינאי. ותירץ, דכיון 

דצותה התורה להם בהדיא לדון, לא היו חכמים גוזרים עליהם שלא לדון. 

דמדרבנן גזרו שלא להלוות לנכרי ברבית יותר  (ע:)מציעא בבבא וכדאיתא 

, ומאי פריך והא לא אסרינן אלא ״לנכרי תשיך״ופריך והכתיב  ,מכדי חייו

שיך לא היה לחכמים נצטוו להד דהיינו משום דהיכא ועל כרחךמדרבנן, 

בשו״ת הגרע״א (פ״ג ממלכים ה״ז). ועיין הכסף משנה . וכן תירץ לגזור

דלא היה כח (קיז, א)  הט״זדאין להוכיח מהכא כדברי  (קמא עד) דכתב

, דיש לומר דהיינו דוקא במקום המפורש בקרא להתיר דבר לחז״ל לאסור

(יור״ד סימן קיז) שהביא  גליון מהרש״אשעשאו הכתוב למצוה. ועיין 

 (פ״ה מיסוה״ת ה״ח). בשער המלך סמוכין לדברי הט״ז. ועיין 
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(חידושי אגדות), דאפשר המהרש״א ביאר גמ׳, יבא בעל השור וכו׳. ) יב

דלא שיחררו, משום שהיה חביב העבד בעיניו והיה קשה בעיניו להמיתו, 

ובתחילה שדריה לקמייהו, כיון שסמך שלא ידונו אותו מאימת המלך, כיון 

 שהוא עבדו.

שעבדך הרג את הנפש דעבדו כחמורו. כתב רש״י ד״ה ויעידו בך, ) יג

דמשמע מדברי רש״י דקרא ד״והועד  אות ק),הקובץ שיעורים (בבא בתרא 

משמע, דהכא הוי  בתוס׳ ד״ה ינאי, בבעליו״ מיירי בדיני ממונות. אמנם

) אכן תמה אדבריהם, דאף א, מצוה רלד(מנחת חינוך וב דיני נפשות.

מה שהיה ינאי המלך צריך לבוא  מכל מקוםדלגבי העבד היה דיני נפשות, 

 ןכם מונו, וכפירוש רש״י, אלפני הבית דין זה היה מפני שהעבד הוא מ

אפשר לומר כיון שיש בו צד דיני כתב, דלגבי דידיה היה דיני ממונות. ו

(מצוה כו, ב). במנחת חינוך  ועיין .לענין זה ל כל פניםנפשות חמור ע

 ובאות טו.

וכו׳ אין מושיבין מלך בסנהדרין  ואם תאמר תוס׳ ד״ה אבל מלכי,) יד

דלא קשיא מידי, ורת חיים, התמשום דכתיב לא תענה על ריב. כתב 

דדוקא בסנהדרין אין מושיבין אותו, ומשום ״לא תענה על ריב״, אבל 

  כשהוא רוצה לדון יחידי, דלא שייך האי טעמא, יכול לדון.

בשו״ת  וי״ל דדיני נפשות שאני. כתבתוס׳ ד״ה ינאי (הב׳), בתוה״ד, ) טו

יני בד, דניומהא דינאי שלא גבו שלא בפ יש להוכיח מד(סימן יב), הרמ״א 

 הגרע״אשו״ת באפילו בדיעבד. וכתב בפניו קבלת עדות בעי  נפשות

יני אף דלגבי ינאי הוי דד ),ובימי חרפיד״ה מהדורה קמא סימן קד (

כדכתבו הורגין העבד, דכיון  יני נפשות,, במפסיד עבדו חשיב דממונות

 .לינאי יש יני נפשותדמה ד ,לגבי ינאי יני נפשותדהוי ד תוס׳, דאין כוונתם

דהא  ,להושיב שניהם , דאי אפשרתוס׳דברי  וכתב, דבלאו הכי ביאור

כיון  יני נפשות,ד השכנגדו היה צריך לעמוד בשביל העבד דהוי לגבי

וכיון שכנגדו עמד אף ינאי הוצרך שרצה להרוג את העבד מדין גואל הדם, 

אין הכרח מתוס׳ דהוי לגבי  ם כןלהושיב שניהם, א י אפשרלעמוד, דא

סימן יח), הביא בחידושי רבי ראובן (בבא קמא יני נפשות. ונאי די

(קיב:) דלא ילפינן מוהועד בבעליו דבעינן בפני בעל  מהרשב״א בבא קמא

דין אלא בדיני נפשות, אבל בדיני ממונות אין צריך אלא מדרבנן. ומוכח 

דהא דצריך בעל השור לעמוד על שורו אינו מטעם שמעידין להוציא ממנו 

אלא משום שבעל השור הוא הבעל דין גם בדיני נפשות שבמיתת  ממון,

השור, והכי נמי לענין עבד סברי תוס׳ דהוא הבעלים גם בדיני נפשות שלו 

 ולכך חשיב דיני נפשות.

 

 דף יט ע"ב
(חידושי אגדות), דהיינו המהרש״א ביאר גמ׳, בעלי מחשבות אתם. ) טז

, (כיון שדרך בעל שאתם עושין עצמכם כאילו בעלי מחשבות אחרים אתם

מחשבה אחרת לשום פניו בקרקע), יבא בעל מחשבות, דהיינו הקדוש 

ברוך הוא, היודע מחשבות לב האדם, ויעיד שאין לכם מחשבה אחרת, 

 דאינכם עושין כן אלא מפני היראה, ויפרע וכו׳.

דלכאורה התורת חיים, כתב  גמ׳, באותה שעה אמרו וכו׳ לא מעיד וכו׳.) יז

נמי אמרו באותה שעה, וקודם לכן היה מעיד.  משמע ד״לא מעיד״

והקשה, איך היה מעיד קודם, דאפילו אם היה רוצה למחול על כבודו 

ולהעיד, אינו רשאי, דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. לכך כתב, 

דמעיקרא נמי לא היה מעיד, ואיידי דנקט לא מעידין נקט נמי לא מעיד. 

צוה היה לו למלך להעיד, דהיכא דנוגע כתב, דודאי בדבר מוהערוך לנר 

לכבוד ה׳ אין כבוד המלך חשיב כלום, אלא כיון שהוצרכו לגזור משום 

מעשה שהיה שלא לדון את המלך, הוצרכו נמי לגזור דאין מעיד, דהא אם 

הוזם לא נוכל לקיים בו דין הזמה, כיון דאין דנין אותו, ואם כן הוי עדות 

 שאי אתה יכול להזימה. 

דאפילו הכי פליגי רבנן, מפני בחידושי הר״ן, ביאר מצוה שאני. גמ׳, ) יח

שיש בזיון יותר מדאי בחליצה משום ״וירקה בפניו״, ולענין ייבום נמי אין 

 כבודו של מלך להשתמש בכלי שנשתמשו בו אחרים.

הרש״ש, מפני שאסורה לינשא. ביאר רש״י ד״ה ולא חולצין לאשתו, ) יט

א באותן שמותרות להנשא, משום דכוונת רש״י, דקרא לא מיירי אל

דכתיב ״לא תהיה אשת המת החוצה״, דמשמע דאם לא היתה זקוקה 

לייבום היתה מותרת לחוץ. ועוד כתב, דכוונתו, מטעם דכל העולה לייבום 

 עולה לחליצה.

הא ש, ״הרא ׳התוסהקשה גמ׳, אמר להן מיכל אחר מיתת מירב נשאה. ) כ

דוד את גלית קידש את מירב, שאול לא מלך אלא שתי שנים, ואחר שהרג 

ואחר כך נתנה שאול לעדריאל וילדה לו חמשה בנים, ואחר שקידש דוד 

את מיכל הלך לאכיש מלך גת וישב עמו ד׳ חדשים בימי שאול. ותירץ, 

 דילדה תאומים, ולשבעה חדשים. 

 גמ׳, אמר ליה מלוה אית לך גבאי והמקדש במלוה אינה מקודשת.) כא

דות), דמוכח בכל הסוגיא דהמקדש במלוה (חידושי אגהמהרש״א הקשה 

אינה מקודשת, ואמאי סבירא ליה לר׳ יוסי דהוו קידושין גמורים. ותירץ, 

בקידושין דסבירא ליה, דהיתה מקודשת בהנאת מחילת מלוה, וכדאיתא 

(אבן העזר החזון איש (ו:), דאפילו בארווח לה זימנא מקודשת. וכתב 

קשה מה היתה דעתו של שאול, הא  קידושין סימן קמח דף ח.), דלפי זה

(בעין יעקב) כתב, דר׳ יוסי וברי״ף ודאי לא היה שאול עושה שלא כדין. 

סבר, דדוד קידש למירב קידושין אחרים גמורים, ור׳ יהושע בן קרחה סבר 

 דלא הוו קידושין אחרים.

הא התורת חיים, הקשה  גמ׳, שאול סבר מלוה ופרוטה דעתיה אמלוה.) כב

וד היתה אפרוטה, דהא שאול כבר אמר ליה דמלוה אית ודאי דדעתיה דד

לך גבאי, והמקדש במלוה אינה מקודשת. ותירץ, דכיון דקיימא לן דכל 

המקדש אדעתא דרבנן מקדש, וכיון דקים להו לרבנן דמלוה ופרוטה 

דעתיה אמלוה, ואינה מקודשת, ולכך אפילו אי דעתיה אפרוטה, בטלה 

קידושין, דאפקועי רבנן לקידושין מיניה. דעתו אצל כל אדם ואין קידושיו 

 [וצריך עיון] 

דחזינן מהכא, המאירי, כתב גמ׳, ודוד סבר דחזו לכלבי ושונרי. ) כג

שהאשה מתקדשת בפרוטה, אפילו אם לא היה ראוי לאדם כלל, דהואיל 

 וראוי לכלביו בכדי שוה פרוטה, הוי פרוטה.

יו דהא עושר גדול. משמע מדבררש״י ד״ה מלוה אית לך גבאי, ) כד

ביאר,  היד רמהדחשיב ליה מלוה משום עושר גדול המוזכר בקרא. אמנם 

דהא דכתיב ״ואת בתו יתן לו״, היינו דיתן לו בתו בשכר הריגת גלית, חוץ 

מן העושר שיעשרנו, שנמצא שקידשה בשכירות הריגת גלית, וכיון 

(צט.), דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, הוה בבבא קמא דקיימא לן 

(אבן העזר קידושין והחזון איש ה, והמקדש במלוה אינה מקודשת. מלו

 טורחסימן קמח) כתב, דאין לבאר כן בגוונא דילן, משום דלא נטל שכר 
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. ועוד כתב, דלא יתכן לקדש בשכר הריגת גלית, כגוונא הריגהאלא שכר 

דמקדש בהנאה שהצילה בכלב רץ אחריה, כיון דהכא הכלב רץ גם אחר 

לחמת מצוה שחייב כל אחד בחנם, ואין מי שיתחייב המקדש, והוי מ

 בשכרו. 

(חידושי המהרש״א ביאר  גמ׳, מה קידושי מיכל לפלטי בעבירה וכו׳.) כה

אגדות), דלאו דוקא קאמר, דהא לא שייך עבירה, כיון שפלטו אל, אלא 

 הכי קאמר, דהוי קידושי עבירה אילו נשאה על ידי קידושין הללו.

רש״י בד״ה כראשי וכתב ותנותו של בועז וכו׳. גמ׳, תוקפו של יוסף ענו) כו

העיון יעקב אבל יוסף אשת איש היתה ואינה עמו במיטה. הקשה לפתות, 

ועושה לפי  (כט.), דגדול המצווהבקידושין (בעין יעקב), דהא אמרינן 

שיצרו תוקפו יותר, ואם כן, ביוסף היה יצרו תוקפו יותר לפי שהיתה אשת 

 .איש, ומה שאין כן בפנויה

 

 דף כ ע"א 
(עין יעקב), דאין הרי״ף ביאר גמ׳, מאי דכתיב רבות בנות עשו חייל. ) א

לפרש דמיירי בשבח אשת חייל, דאם כן, אמאי נקט בנות ולא נשים. ועוד, 

מאי רבות. ועוד, דהוי ליה למינקט עלו במעלות ואת עלית וכו׳, או עשו 

צדיקים חייל ואת עשית על כולנה. אלא על כרחך לדרשה קאתי, שה

נקראים בנות ירושלים על שם שבונים את העולם, כיון שעשו חייל לכבוש 

את יצרם בכח גדול, ואת דנתעלית במעלה גדולה שעשית כן שנים רבות, 

עלית על כולנה, ואף על פי שהגדיל יוסף לעשות שיהיה שקר החן, שהיה 

יכשל לו ולא נכשל. וכן בבועז הגדיל לעשות שיהיה הבל היופי של רות לה

עמה, מכל מקום, יש לו יותר לשבח לפלטי בן ליש שעמד ביראת ה׳ כל 

 אותם השנים, והיא תתהלל.

(עין יעקב) דרך דרש, הרי״ף ביאר גמ׳, שקר החן זה דורו של משה. ) ב

דהא דדרש להלל דורו של חזקיהו על דורו של משה,  משום שביקש 

א שלא אמר צד.) אל כדלקמןהקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, (

שירה על מפלתו של סנחריב, והיה הדבר קשה למה לא עשה למשה 

 משיח, כיון שאמר שירה על הים.

בחידושי כתב מתני׳, ר׳ יהודה אומר אם רוצה לצאת אחר המיטה יוצא. ) ג

, מפני שאינו מתעסק כל לאחר המטהדהא דהתיר לו  היינו דוקא הר״ן, 

אם נהגו האנשים לצאת  כך באבל המת, כיון שכבר עבר מלפניו, אבל

לפני המיטה, לא היה מתיר לו ר׳ יהודה. עוד כתב, דהוא הדין לפני 

המיטה, אלא דר׳ יהודה לטעמיה דלעולם נשים לפני המיטה יוצאות, ולכך 

 המלך יוצא אחר המיטה [ועיין בגמ׳]. 

 שהיה חכם והכל כקרוביו.המאירי, ביאר מתני׳, אחר מטתו של אבנר. ) ד

אומר לעולם נשים יוצאות שכן מצינו בדוד שיצא אחר  גמ׳, רבי יהודה) ה

אימא דדוקא בימי דוד נהגו לצאת  החמרא וחיי,הקשה מיטתו של אבנר. 

לפני המיטה, וכדסבירא ליה לתנא קמא, שהדבר תלוי במנהג מקומות. 

ותירץ, דר׳ יהודה הכי קאמר, דבשלמא אי דינא הכי דלעולם נשים 

וי ך אחר המטה, אבל אי הדבר תליוצאות לפני המטה, לכך דוד הל

מפני כבודו של דוד היה לנשים לצאת ווי, במנהג, וגבי דוד מקום שנהגו ה

ביאר, דכיון דאשכחן ראיה וביד רמה אחר מטת אבנר, ודוד לפני המטה. 

 מקרא דנשים לפני המטה היו יוצאות, אין לנו לילך אחר מנהג אחר.

 ׳התוסכהנים. הקשה בהריגת נוב עיר הרש״י ד״ה למחות בשאול, ) ו

הא מקרא מוכח דמיחה, דכתיב ״ויאמר המלך לעבדיו סובו ש, ״הרא

והמיתו את כהני ה׳״, וכתיב ״ולא אבו עבדי שאול לשלוח ידם״. לכך 

), דהיה לו מ״ד ב״מסכת סנהדרין פ( בירושלמיביאר, על פי מה דאיתא 

ה גרמו דקאמר בור וסיר(מט.)  לקמןמח יוכהוכן למחות ברדיפתו של דוד. 

 .לו

למזל הבית מונחת משום ניחוש. הקשה רש״י ד״ה דרגש ערסא, ) ז

דחס ושלום לא תהא כזאת בישראל, דודאי אסור לעשות בחידושי הר״ן, 

כן מפני ״דרכי האמורי״, ויותר חמור ממנו. לכך כתב, דיש לפרש דאותה 

המיטה היו עושין לסימן של עושר, לומר שיש להם בגדים יותר מכדי 

עד כדי כך שעושין מיטה שלא לצורך, ובדרך השאלה קורין העולם צורכן, 

דלכאורה לא הערוך לנר, לאותה המיטה, מיטה של מזל טוב. והקשה 

שייך לבאר כן לענין מלך, דאין דרכו להראות עשירות במיטה מוצעת. 

ביאר, דהוה כי הא דאמרינן שר דעניות נביל שמיה, ובתוס׳ הרא״ש 

טה מוצעת אין שר עניות שוכן בבית, אלא שר וכשהבית נקי ויש בה מי

 דעתירותא דנקיד שמיה, והוא שוכן במקום נקי וצח.

דאי הכי, היד רמה, הקשה  גמ׳, מידי דהוה אמיטה המיוחדת לכלים.) ח

מאי שנא מיטה המיוחדת לכלים דלא בעי זקיפה, ומאי שנא דרגש דבעי 

ו לשכיבה זקיפה. ותירץ, דהכלים שעל המיטה, הם מעידין עליה דלא

קיימא ואינו צריך לזקפה, מה שאין כן דרגש שאין עליו כלום, ואף שאינו 

עומד לשכיבה ואין צריך לכפותו, מכל מקום, צריך לזקפו מפני מראית 

 ש.״הרא ׳התוסהעין. וכן כתב 

וחס הוא עליו לכפותו שלא יתקלקל העור רש״י ד״ה ערסא דצלא, ) ט

וביד רמה ין מסירוגו למעלה. בלחלוח הקרקע שלא היו ראשי כרעיו גבוה

כתב הוסיף לחלק, דכיון דמיירי במיטה של חבלים שמסורגת שתי וערב, 

(עמוד ב׳ ועיין באות י׳), וטריחא ליה מילתא להתיר את כל וכדלקמן 

החבלים, הילכך צריך לכפותה. מה שאין כן בדרגש, כיון דהוא של עור 

ר אין צריך לכפותו ולית ביה סירוג אלא בלולאות התלויות בקצה העו

 ובהתרת קרביטיו סגי. 

 

 דף כ ע"ב
דמאי נפקא מינה וכי תיקון התורת חיים, הקשה גמ׳, סירוגו מתוכו. ) י

מיטות אתי לאשמועינן. ועוד הקשה, דמשמע דאין הבדל בין דרגש למיטה 

אלא דזה סירוגו מתוכו וזה סירוגו מעל גבה, אבל שניהן עשויין מעור, ואם 

דדרגש אין בד״ה ערסא דצלא, (עמוד א׳) רש״י לעיל ש כן, לפי מה שפיר

צריך לכפותו כדי שלא יתקלקל העור בלחלוח הקרקע, מיטה נמי לא 

ליבעי כפיה מהאי טעמא. לכך כתב, דקילקול העור לאו מילתא, וטעמא 

דרבנן דדרגש אין צריך לכפותו, משום דלאו מיטה חשובה, אלא מיטת 

וזק כדרך שמסרגין שאר מיטות, ואתי עראי, לפי שאין מסרגין אותה בח

לאשמועינן, דדרגש לא בעי כפיה, כיון דהוי מיטת עראי ולא חשיבא 

מיטה, אבל מיטה, כיון דמסרגין העור מעל גבי הארוכה, הרי היא חזקה 

 וקבועה, ולכך בעינן כפיה.

כתב מתני׳, ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד. ) יא

המלך יכול להכניס העם ולהוציאם למקום חפצו, וזו ד בחידושי הר״ן,

אחת ממעלות המלכות. ואין לפרש שאינו מוציאם אלא בבית דין של 

שבעים ואחד, דאם כן, אין זו מעלה אלא שפלות. ולפי זה, הא דפרכינן 
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בגמ׳ ״תנינא חדא זימנא״ לא קאי אהא דהמלך כופה עליהם להוציאם, 

קאמר על פי בית דין של שבעים ואחד. דהא לא תנינא, אלא פריך אמאי ד

דלפי זה מאי משנינן ״איידי דתני כל מילי דמלך״. הערוך לנר, והקשה 

כתב, דהוה ליה למימר איידי דתנא דמוציא למלחמת וברבינו יונה 

 הרשות תנא נמי על פי בית דין של שבעים ואחד.

(פ״ה ממלכים ה״ג) משמע, ברמב״ם  מתני׳, ופורץ לעשות לו דרך.) יב

האי דינא נאמר נמי לענין מלחמה, מהא דכתב בסוף ההלכה, אלא הולך ד

כתב, לשדהו ולכרמו,  וברש״י ד״ה לעשות לו דרך. ועושה מלחמתובשווה 

דלא מסתבר הכי, היד רמה, ומשמע אפילו לא בשעת מלחמה. והקשה 

דהא קתני בסמוך, דדרך המלך אין לה שיעור, ואי סלקא דעתך דיש לו 

קבע לשדהו ולכרמו אפילו בשל אחרים אמאי אין לו  רשות לעבור דרך

שיעור, כל הני נמי לישקול וליזיל. ועוד הקשה, דלא יתכן לומר דשקיל 

ארעתא דאחריני לגמרי. לכך פירש כהרמב״ם. עוד כתב ליישב קושייתו 

ארש״י, דבגוונא דלא אפשר לעבור משום גודא דקאי באפיה, לא מחייבינן 

 חא אחריתי, ופורץ לו דרך.ליה למהדר וליזיל מאור

ועוד דבפרק וכו׳ קאמר דדוד שאל אם  תימה וכו׳תוס׳ ד״ה מלך מותר, ) יג

היה יכול להחליף גדישין של שעורין מישראל לתת לפני בהמתו. הקשה 

אי כוונתם להקשות למה הוצרך דוד לשאול, כיון דמדיני הערוך לנר, 

ת שדות וכרמים, מלכות הוא, יקשה הא ודאי ליכא מדיני מלכות רק לקח

ולא הגדישים, שלא הזכרו בפרשת המלך אלא לעשרם לו, ועוד היאך 

מתורץ  בתירוץ הראשון, הא מה שהדליק הגדישים לא היה להנאתו אלא 

להצלת ישראל, שאין לך צורך ציבור גדול מזה. וגם לתירוצם השני אכתי 

ר יקשה ללישנא קמא דבבא קמא דדוד רצה לא רצה לשלם הגדישים. ושא

התירוצים בודאי לא שייכי. ועוד, מה קשה על דוד הא הסנהדרין 

השיבוהו דמלך פורץ לו דרך. לכך כתב, דכוונת קושייתם, מהא דשאל דוד 

שם ותשובת הסנהדרין, אאחאב דנענש על נבות. הא מדוד מוכח דלמלך 

יש רשות להפסיד שדה חבירו, ואין מוחין בידו, ואם כן, היה נבות מורד 

 למה נענש אחאב על הריגתו.במלכות ו

ואחאב לא מלך על יהודה וגם לא מלך מאת המקום. בא״ד, בסוה״ד, ) יד

כתב, דליכא למימר הכי, דאדרבה הקדוש ברוך הוא  בחידושי הר״ן אמנם

קרע המלוכה מבית דוד, וכל מלך שהמליכוהו עשרת השבטים עליהם, יש 

דדינא דפרשת  ביאר, דכוונת התוס׳,והערוך לנר לו דין מלך לכל דבר. 

המלך אינה אלא במי שנמלך על כל ישראל, ומאת המקום, אבל לא שלא 

 יהיה לו דין מלך כלל, בלאו הכי.

איך יתכן שלא שב המהרש״ל, הקשה גמ׳, וחד אמר לא הדר. ) טו

למלכותו, הא מוכחי קראי טובא שהיה מלך בסוף ימיו ומת במלכותו. לכך 

ה שמלך על עליונים פירש, דהכי קמבעי, הדר למלכותו כבראשונ

ותחתונים, או לא הדר, ופליגי בה, חד אמר מלך והדיוט, דהיינו דלא חזר 

 למלכותו כבראשונה, וחד אמר דהיה מלך גמור כבתחילתו

 

 דף כא ע"א
(עין העיון יעקב ביאר מתני׳, לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרה. ) א

מזיווג  יעקב), דמספר י״ח מכוון כדי שלא יהא זיווגו שלמטה יותר

שמזווגים ומיחדים כנסת ישראל לאביהם שבשמים י״ח פעמים, על ידי 

 י״ח ברכות שמתפללין בכל יום.

התוס׳ הרא״ש, כתב מתני׳, ר׳ יהודה אומר מרבה הוא לו ובלבד וכו׳. ) ב

דנראה, דר׳ יהודה ור׳ שמעון אליבא דתנא קמא פליגי, מר מפרש לדבריו 

לאיפלוגי דאי  ן להוכיח כדבריו,ידאהיד רמה, הכי ומר מפרש הכי. וכתב 

היכי מפרש לה להי  נא קמאעליה קאתי, הוה לן לפרושי נמי טעמיה דת

דהוה פשיטא טעמיה דלא דאיכא למימר דלא פירשו לטעמיה, משום  .קרא

אם . ואדרבה היכא דמפרש טעמיה בהדיא לואפי ,דריש טעמא דקרא

מה דברים ב למיתני י ליההו נא קמאאת בי יהודהאיתא דלא פליג ר

. לכך פירש, דפליגי אתנא קמא, וג׳ מחלוקות אי נמי אימתי אמורים,

בדבר, דתנא קמא סבר, נושא י״ח ואפילו פרוצות, ויותר מי״ח לא ישא 

ואפילו כשרות, דכך הוא גזירת הכתוב. ור׳ יהודה סבר נושא י״ח ואפילו 

שירצה, פרוצות, ויותר מי״ח פרוצות לא ישא, וכשרות והוגנות ישא כמה 

ופליג אתנא קמא בחדא. ור׳ שמעון סבר אפילו אחת פרוצה לא ישא, 

והוגנות לא ישא יותר משמונה עשרה, ופליג אתנא קמא בחדא ואדר׳ 

 (פ״ב מ״ד).הרע״ב יהודה בתרתי. וכן פירש 

כתב מתני׳, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו וכו׳ דאפילו כאביגיל. ) ג

אותן דודאי  א.תלת גווני נשים, דלכאורה משמע דהוו התורת חיים, 

סתם נשים. והקשה, אם ג. אותן דודאי אינן מסירות כאביגיל.  ב.מסירות. 

כן, מנא ליה לר׳ שמעון דלא ירבה אפילו כאביגיל, דילמא אותן דודאי 

אינן מסירות מותר להרבות, ו״לא יסיר״ אתי לאשמועינן דאפילו אחת 

לסתם נשים, דעד שמונה עשר  ומסירה ודאי לא ישאנה, ו״לא ירבה״ אתי

מותר וטפי מהכי חיישינן. וכתב, דיש לומר דהוי רק תרי גווני, כשרות 

 ושאינן כשרות, והא דקאמר ״אפילו כאביגיל״ היינו נשים כשרות.

(פ״ג גמ׳, הני שמונה עשרה מנלן דכתיב ויולדו לדוד וגו׳. ברמב״ם ) ד

והפילגשים. ממלכים ה״ב) כתב, דשמונה עשר דדוד היו בין הנשים 

בהשגותיו (שם) כתב, דנשים היו י״ח חוץ מן הפילגשים. וכן והראב״ד 

דפילגשים יכול לישא כמה שירצה. והוכיח דבריו, מהא המאירי, כתב 

דאמר הנביא ״ואוסיפה לך כהנה וכהנה״ שש נשים היו, וודאי פילגשים 

 היו לו, ואף על פי כן אמר לו ״ואוסיפה לך כהנה״.

דהא דבכולהו התורת חיים, כתב  רעם לעגלה אשת דוד.גמ׳, והשישי ית) ה

לא כתיב אשת דוד אלא בעגלה, לפי שהיתה חשובה וחביבה מכולן, 

דעגלה זו מיכל בת שאול המלך, ומשום הכי קרי לה אשת דוד, כדפירש 

בפירוש התורה (בראשית מו, יט), דדוקא ברחל נאמר אשת יעקב, רש״י 

 כיון שהיתה עיקרו של בית. 

(עין יעקב), דהא דנשא מתחילה העיון יעקב כתב כהנה וכהנה.  גמ׳,) ו

בלא רשות מהנביא, היינו משום דכל אדם רשאי ליטול ד׳ נשים כדי שיגיע 

עונה בחודש, וכתיב ״לא ירבה״ דמשמע רק מועט ותפשת מועט תפשת, 

 והוי רק שתים.

נן דלר׳ יהודה דסבר דאי איהערוך לנר, הקשה גמ׳, דהוו ליה תמני סרי. ) ז

מסירות מותר להוסיף על י״ח, אמאי דוקא כהנה וכהנה, הא נשי דוד ודאי 

צדקניות היו, ואם כן מותר להוסיף רבות כהנה. וכתב, דצריך לומר, דקרא 

 לא הוי אלא אסמכתא, להוציא ממנו מנין י״ח.

(חידושי אגדות), דאין לפרש המהרש״א הקשה גמ׳, והא הואי מיכל. ) ח

בה לו נשים״, כי היכי דפריך בסמוך מהא דפריך אהא דקאמר ״לא יר

דכתיב ״ויקח דוד עוד נשים״, דהא ודאי באשה אחת דהיינו מיכל ידע 

דמצי למימר דהוה למלויי י״ח, ודוקא לקמן דהוו נשים הרבה לא אסיק 
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אדעתיה דהוו למלויי. אלא דפריך אגופא דקרא, דחשיב דשש נשים היו לו 

ברון קודם שבא לירושלים, ומשום בחברון, דהא מיכל באת אליו כבר בח

הכי לא פריך מבת שבע, דודאי אסיק אדעתיה דהוה למלויי י״ח, ולא 

הרי הרש״ש, חשיב בחברון כיון דלא נשאה עד שבא לירושלים. והקשה 

מיכל באה אליו קודם מעשה דבת שבע, ואם כן כבר היו לו שבע נשים 

א דמותר לו עד כשאמר לו נתן, ״אם מעט״, ואם כן, יקשה דמוכח מהכ

 כ״א.

דאפילו אותן שהיו לה הרש״ש,  כתבגמ׳, מכאן ואילך לא היה לה. ) ט

 קודם, מתו. 

העץ יוסף הקשה גמ׳, והכתיב ויקח דוד עוד פילגשים ונשים מירושלים. ) י

(עין יעקב), דמאי סלקא דעתיה דפריך הכי, הא פשיטא דאיכא לשנויי 

כתיב האי קרא  דהוי למלויי שמונה עשרה. ותירץ, משום דמעיקרא

ד״ויקח דוד״, ובתר הכי טובא, כתיב עובדא דבת שבע דקאמר ליה נביא 

ואוסיפה לך כהנה וכהנה, ולכך פריך והכתיב ״ויקח דוד״, אם כן טפי 

משש נשים הוה ליה מעיקרא, וכי אמר ליה הנביא ״ואוסיפה לך כהנה 

ד״ וכהנה״ על כרחך טפי מח״י נשים קאמר. ואהא משני דאף ד״ויקח דו

כתיב מעיקרא, מכל מקום, הוה לבתר עובדא דבת שבע, ולא לקחן אלא 

למלוי שמונה עשרה דלא אתי הכתוב אלא להזכיר מעשיו של דוד, ולכך 

 לא הזכירן על הסדר. 

בפירוש התורה רש״י וגמ׳, פילגשים בלא כתובה ובלא קידושין. ) יא

בנשים  דפילגש בלא כתובה, וכדאמרינן בסנהדרין (בראשית כה, ו) כתב,

(שם), דהא הכא אמרינן, דפילגש הוי נמי הרמב״ן ופילגשים דדוד. והקשה 

בלא קידושין. וכתב, דאפשר שגם בני נח כשישאו להם נשים כמשפטן 

 בבעילה, היו נוהגים לכתוב להם מוהר. 

(עין יעקב), דנקרו פילגשים משום דהוו פלג העיון יעקב כתב  גמ׳, שם.) יב

הוי פלג שם, דהיינו דאיש ואשה שם י״ה ביאר, דוהבן יהוידע נשים. 

בניהם, וזה שלקח פילגש אין זו אשה שיש לה אות ה״א להשלים שם י״ה, 

 ואין אצלם אלא רק אות יוד דאיש שהיא חצי שם י״ה.

איך אפשר הערוך לנר, הקשה גמ׳, ארבע מאות ילדים היו לו לדוד. ) יג

נשיו יפות שיהיו לו מח״י נשים אשר לא היו כולן אשת יפת תואר, שמ

 ד״ה ילדים (עו:)דרש״י בקידושין התואר היו לו ד׳ מאות ילדים. וכתב, 

נשמר מזה, וכתב, דלאו בני דוד היו אלא בני שאר אנשי ישראל. ובשם 

כב.) כתב דפירש, דודאי בני דוד היו מאותן יפת התוס׳ רי״ד (קידושין 

״ח תואר שבא עליהן במלחמה, ולא לקחם לנשים והם לא היו בכלל י

  והותר לו.

האבני מילואים הקשה גמ׳, אלא שמע מינה בת יפת תואר היתה. ) יד

(סימן ד סקי״ב), אכתי מי הוי שריא, הא כיון דישראל הבא מן הנכרית 

הולד ממזר, ואמנון ישראל היה ואסור בממזרת. וכתב, דאפשר לומר, כיון 

ה דלא הוי ולד ממזר אלא משום חייבי לאוין, וכיון דיפת תואר התיר

 התורה, ליכא חייבי לאוין.

דתמר לא היתה בת דוד דאמה  תוס׳ ד״ה דאי סלקא דעתך, בתוה״ד,) טו

(חידושי אגדות), המהרש״א כבר היתה מעוברת כשבאת למלחמה. כתב 

דלא ניחא לתוס׳ לפרש שכבר הולידה אמה את תמר קודם שבאת 

מלכים״, דכיון שנולדה כבר לא  למלחמה, דאם כן, לא קרי לה ״בנות

 דלה בחיקו של דוד.ג

(עין יעקב), דהוה קשיא ליה, העיון יעקב ביאר גמ׳, איש חכם לרשעה. ) טז

כיון שעצתו היה בענין הזנות, והחוטא בזנות אינו חוטא עד שנכנס בו רוח 

(ג:), אם כן איך קורא לו איש חכם, לכך אמר בסוטה שטות, וכדאיתא 

 חכם לרשעה.

דכל מגמתה היה להיות ר, הערוך לנביאר גמ׳, ועשאתו כרות שפכה. ) יז

תחתיו, על ידי שיקיים מצות ״ולו תהיה לאשה״ כדין אנוסה. והוא לא 

רצה, משום דהוי בן מלך ובודאי לא ירצה לקחת גיורת, אלא אשה 

ממשפחה מיוחסת מישראל, וכשהראה דעתו שלא הטה אזנו לבקשתה, 

ה התחכמה ועשאתו כרות שפכה ולא יהיה עוד מותר בבת ישראל, אבל ב

 יהיה מותר דגיורת היא, וקהל גרים לא איקרי קהל.

דאי נימא דלא היה להן המהרש״ל, הקשה גמ׳, ולא בית הערוה. ) יח

(נט.), ד״לא ילבש גבר שמלת אשה״  בנזיר שערות כלל, קשיא למאן דאמר

אתי למגלח שער בית השחי ובית הערוה דלוקה, משום דדרך נשים לגלח 

רות. ועוד הקשה, הא עיקר סימן גדלות ומשום ניוול, ומשמע דיש להן שע

תלוי בשערות, ואיך אפשר שלא היה באותו הזמן. ואין לומר דהיה להן 

וגילחו, דאם כן, מאי מקשה מתמר, הלא מסתמא הבתולות לא גילחו. 

ותירץ, דהיה להן מעט שערות שלא נמאסים לתשמיש, וממילא לא היה 

מים לערלות שיש כאן ראוי להסתכן, ולאחר שגבהו נתרבה עד שהיו דו

(חידושי אגדות) ביאר, שלא היה להן כיון והמהרש״א מקום להסתכן. 

שגילחו, וכתב, דהא דהקשה המהרש״ל דהבתולות לא היו מגלחות. לא 

קשיא, דהא מה שמגלחות לא הוי משום מיאוס תשמיש, אלא משום יפוי, 

 דהא בבית השחי לא שייך טעמא דמיאוס תשמיש.

 

 דף כא ע"ב
דלכאורה לר׳ יהודה דסבר הערוך לנר, כתב , לא ירבה לו סוסים. מתני׳) יט

(בעמוד א׳), דהיכא דכתיב טעמא דקרא, אמרינן דאי לא שייך הטעם לעיל 

גם הלאו אינו, אם כן אף הכא, כיון דהטעם דלא ירבה לו סוסים, שלא 

ישוב העם מצרימה, אם כן בגוונא שלא ישיב, יהיה מותר להרבות, וכמו 

 בסמוך.  שאמר שלמה

(פ״ג מ״ד), דמיירי במלכי בית התוס׳ יו״ט כתב מתני׳, יושב בדין וכו׳. ) כ

כתב, דמיירי והמאירי דוד דראוי לדון, או במלכי ישראל קודם התקנה. 

דמלך לא דן היינו בדין התורה  :)(יחלעיל , והא דאמרינן בדין המלכות

הערוך לנר, ה כתב, דמיירי בדיני ממונות. והקשובחידושי הר״ן  .בסנהדרין

הא כל מאי דשאני בין מלכי בית דוד ומלכי ישראל אינו אלא בדיני 

ממונות, דבדיני נפשות אף מלכי בית דוד לא דן, דאין מושיבין מלך 

בסנהדרין. לכך ביאר דכוונת הר״ן, דדן עם אחרים בדיני ממונות, דבכי 

 האי גוונא מותר גם למלך ישראל. 

דטעמא דנקט גבי סוסים היד רמה,  ביארגמ׳, לא צריכא להרווחה. ) כא

נקט לישנא דאפושי, משום דמידי דקאי בעיניה הוא, אף לאחר דיהיב 

לפרשין דיליה, ושייך לישנא דאפושי. אבל כסף וזהב דיהיב להו להוצאה, 

ולא קאי בעיניה, לא שייך לישנא דאפושי, דהא לאלתר מפיק ליה, אלא 

 לישנא דהרווחה שייך ביה.

דמותרין להרבות רש״י בד״ה למעוטי, כתב יוטות. גמ׳, למעוטי הד) כב

אם כן ״לו״ דסוסים נמי נדרוש למעוטי בחידושי הר״ן, נשים. והקשה 

הדיוטות שמותרין להרבות סוסים, וכן ״לו״ דכסף וזהב. ותירץ, דגבי 
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סוסים, לא איצטריך למעוטי הדיוטות דהא פשיטא שלא ישיב העם 

בה לא ירום לבבו, לפי שאין לו שום מצרימה, וכן נמי אם כסף וזהב אם יר

שררה. עוד תירץ, דבכסף וזהב לא שייך למימר למעוטי הדיוטות, דמאי 

דאסר רחמנא על המלך להרבות כסף וזהב, היינו שלא יבקש מס גדול כדי 

להתעשר, אלא כדי הוצאות שכר חיילותיו, אבל אם הקנו לו מהשמים 

, דמהיכי תיתי דציווי דכתיב תירץוהערוך לנר  ממון הרבה, לא הוי בלאו.

גבי מלך יהיה נמי אהדיוטות, אבל ריבוי נשים דהטעם משום הסרת הלב, 

 שייך נמי גבי הדיוטות, לכך צריך למעוטי. 

גמ׳, אם ארבעים אלף איצטבלאות כל אחד ואחד היו בו ארבעת ) כג

(חידושי אגדות), דשמעינן מהנהו קראי, דשלמה המהרש״א כתב אלפים. 

ירבה לו סוסים״, דלא מסתבר שהיה צריך רבוי סוסים כל כך  עבר על ״ולא

לרכבו ופרשיו, ובודאי היו בהם כמה סוסים בטלנים, ועבר על כל סוס 

 וסוס.

(חידושי אגדות), המהרש״א ביאר גמ׳, כאן קודם שנשא את בת פרעה. ) כד

דכל זמן שלא נשא את בת פרעה והיה עוסק בחכמת התורה לא היה 

מאומה, אבל כשנשא את בת פרעה, נתמעט בחכמה הכסף נחשב בעיניו ל

 וריבה בסעודתו ותענוגי העולם הזה, ולכך נחשב הכסף נחשב בעיניו. 

(חידושי אגדות), דמה המהרש״א כתב גמ׳, לא נתגלו טעמי התורה. ) כה

שנתגלו טעם שני מצוות אלו יותר מכל שאר מצוות שבתורה. לפי שטעם 

מצוה, דהטעם שלא ירבה לו  כל אחד משני מצוות אלו היא גופה נמי

, דהיא גופה מצוה אף בלי הרבות סוס. שלא ישוב מצרימהסוסים, מפני 

וכן ״לא ירבה לו נשים״, דטעמו שלא יסור לבבו, היא גופה מצוה שאפילו 

 (עמוד א׳).כלעיל אחת והיא מסירה לבו אסור שישאנה, 

א דבשלמהערוך לנר, הקשה גמ׳, ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב. ) כו

גבי נשים שייך לומר אני ארבה ולא אסור, דבשעת לקיחה אכתי לא 

הסירו לבבו, אבל גבי סוסים איך שייך לומר ״ולא אשיב״, הא הוא שלחם 

למצרים לקנות סוסים ולאו ד״לא ירבה״ לא עבר עד שהביאו אותם, 

פ״ג הרמב״ם (וקדמה ההשבה למצרים ללא ירבה. ותירץ, על פי מה שפסק 

דהלאו ד״לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד״, לא מיירי אלא  ),ממלכים ה״ד

לענין ישיבה, אבל אם הולך לסחורה ולפרמקטיא שרי. ולפי זה הקשה, 

דהיכי קאמר קרא ״לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה״, הא 

בכי האי גוונא שמשיב אותם לקנות סוסים ליכא איסור כלל. ותירץ, דהכי 

י שיוליכם שם לקנות סוסים אפשר שיושיב שם קאמר קרא, דעל יד

מקצתם כדי שיהיו מצויין שם בכל עת לקנות סוסים. וזה מה שאמר 

שלמה אני לא אשיב אותן להיותן שם תמיד, אלא שיחזרו מיד אחרי 

 קנותן. 

ביאר גמ׳, מצוה לכתוב משלו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה. ) כז

תבו את התורה שיש בה שירה (פ״ז מספר תורה ה״א), דהיינו כהרמב״ם 

בשו״ת שאגת זו, לפי שאין כותבין את התורה פרשיות פרשיות. וביאר 

(סימן לד), דכוונת הרמב״ם, דכיון שאין כותבין את התורה פרשיות אריה 

פרשיות לחוד, ורחמנא אמר ״כתבו לכם את השירה״, על כרחך לאו שירה 

זו. והקשה, היאך לחודה משמע, אלא כתבו לכם התורה שיש בה שירה 

יליף מהא דמדכתב רחמנא כתבו לכם את השירה,כל התורה במשמע, הא 

שרי לכתוב כל חומש וחומש מחמשה חומשי תורה בפני עצמו. וכן פסק 

(שם הי״ד), ואם כן, אין ללמוד אלא שחייב לכתוב משנה תורה הרמב״ם 

 בלבד, שיש בו שירה זו.

אמאי פשיט הערוך לנר, שה הקגמ׳, וקרא בו במקום הראוי לקרות בו. ) כח

ליה טפי שאסור לקרא בבית הכסא ממה שאסור להכניס ספר תורה לשם, 

(כב.), מ״ושפך וכסה״, בשבת הא בזיון מצוה נמי הוי דאורייתא, וכדילפינן 

ומשום הכי אסור להכניס תפילין לבית הכסא. ותירץ, דכיון דאמרינן 

ייו״, דבכל עת תהיה ספר במתניתין דילפינן מדכתיב ״והיתה עמו כל ימי ח

תורה עמו, והיינו דבכל ימי חייו דוקא הוא, וקאי א״והיתה עמו״, ולא 

א״וקרא בו״, דהא אי אפשר לקרות בו בכל עת, ולכך הוי פשיטא ליה טפי 

 דאסור לקרות.

ביאר  גמ׳, אף על פי שהניחו לו אבותיו וכו׳ שנאמר ועתה כתבו לכם.) כט

כם״, דמשמע משלכם דוקא ולא סגי דילפינן מיתורא ד״להתורת חיים, 

 בשל אבותיו.

התוס׳ הרא״ש,  דייקגמ׳, וביררו להם כתב אשורי ולשון הקודש. ) ל

דלכאורה משמע דלשון אשורי לאו היינו לשון הקודש, והקשה מהא 

(יז.) הלועז ששמע אשורית יצא, דמשמע, דהוא לשון במגילה דאיתא 

רי יש בו כתב ואין בו לשון, הקודש. וכתב, דאשורי היינו לענין כתב, דאשו

שהורגלו העם לקרות ללשון  ,קשהה ועברי יש בו לשון ואין בו כתב. עוד

 ,כתב עבריאלא  לשון עברילא אשכחן  דידן , ובשמעתא״עברי״הקדש 

 ירושלמידבהביא, ו .ארמי ולשוןעברי  כתבדקאמר והניחו להדיוטות 

נאין להשתמש  נותולשארבעה , משמע איפכא דקאמר) ז ה״ב״פ סוטה(

עברי  ,סורסי לאילייא ,רומי לקרב ,לעז לזמר ,ואילו הן ,בהן העולם

 ,אשורי יש בו כתב ואין בו לשון ,אף אשורי לכתב םויש אומרי ,לדיבור

 .שמא לענין יופי הלשון קאמר. וכתב, דעברי יש בו לשון ואין בו כתב

ות אותיות גדולות כעין אותן שכותבין בקמיע רש״י ד״ה ליבונאה,) לא

אם כן אמאי לא כהלין כתבא למקרי, וכי התוס׳ הרא״ש, ובמזוזות. הקשה 

דכוונת בחידושי הר״ן, מפני שהם גדולות לא היו יכולין לקרות. ותירץ 

רש״י, שאותן אותיות גדולות הן מכתב עברי והן כעין אותן אותיות 

שמשתמשין בעלי קמיעין, שאינן כצורות אותיות שלנו. והא דכתב 

, כיון שהיו נוהגים בזמן הגאונים שהיו כותבין קצת שמות בגב ובמזוזות

 המזוזה באותיות ההם, והן כתב הכותיים.

ביאר  גמ׳, מה עליה האמור כאן תורה אף עליה האמור להלן תורה.) לב

(חידושי אגדות), דתלה תורתו בעלייתו מבבל, כיון ד״אוירא המהרש״א 

 .דארץ ישראל מחכים״, כמו משה שעלה אל האלוקים

 

 דף כב ע"א
 מה ששכחת את משנה התורה הזאת.רש״י ד״ה גם היום מגיד משנה, ) א

(חידושי אגדות), דמשמע, דלרבי, לשון ״משנה התורה״ המהרש״א כתב 

נאמר גם משום מה שראוי להשתנות, דהא לא קאמר הכא אלא מה אני 

מקיים את משנה כדקאמר לרשב״א בסמוך, והיינו דנשתנה הכתב בין ב׳ 

כשחטאו בבית ראשון, ואהכי נמי כתיב ״כתב הנשתוון ולא  הנתינות

 כהלין כתבא למקרי״.

דאין לפרש המהרש״ל, כתב גמ׳, ואידך האי שויתי מאי דריש ביה. ) ב

דכיון דלא דריש משנה התורה לשתי תורות, סבירא ליה דתורה אחת 

היתה למלך, ו״שויתי״ מאי קעביד. דהא יש לומר דעושה כן לאותו ספר 

ידי. ועוד הוכיח, דהא ליכא מאן דלא סבירא ליה שיש למלך שני תורה יח
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ספרי תורה. לכך ביאר, דהכי פריך, הא דריש מ״וכתב את משנה התורה״ 

להשתנות הכתב בספר תורה השניה, שתהא כתיבה דקה, וכל כך קטנה 

לעשות בה קמיע, כדכתיב ״שויתי ה׳ לנגדי תמיד״, ואם כן, לאידך דדריש 

לא שמעינן שינוי כתיבה בשתי תורות, וממילא אינה לכתב הנשתוון, 

 ראויה לקמיע, ושויתי למה לי.

(פ״ב  המלאכת שלמהכתב מתני׳, ולא כשהוא ערום ולא בבית המרחץ. ) ג

מ״ה), דלא זו אף זו קתני, דלא מיבעיא ערום בשאר דוכתי, אלא אפילו 

מר, במרחץ שדרך בני אדם להיות שם ערומים, אסור. ועוד ביאר, דהכי קא

 במרחץ אסור לראותו אפילו לבוש.

הא מצי ליסבה לפילגש. בחידושי הר״ן, הקשה גמ׳, אמר לה אסירת לי. ) ד

דהמספר ח״י הוי בין נשים ופילגשים. והקשה, מהא דיש מתרצים, וכתב 

דדוד נשא את רצפה בת איה, דכתיב ״ואת נשי אדוניך בחיקך״. וליכא 

ה להו שבע, והא קאמר נביא למימר שנשאה בחופה וקידושין, דאם כן הו

״כהנה וכהנה״. לכך פירש, דאין הכי נמי אם נתרצית אבישג להיות פילגש 

 היה מותר בה, אלא שלא נתרצית, ולכך היה אסור בה.

היאך הפתח עינים, הקשה גמ׳, התירו לו ליחד ולא התירו לו לגרש. ) ה

מוכח מהכא אגירושין דעלמא, דשאני הכא דגרושת מלך אסורה לאחר, 

מה שאין כן גבי גירושין דעלמא דמותרת לאחר ואינה מתעגנת. ותירץ, 

דיליף ממה שלא התירו לגרש אחת מאותן עשרה פילגשים ששכב עמהם 

אבשלום, דהיו אסורות לדוד, ואם כן בלאו הכי היו מעוגנות, ואמאי לא 

 נתנו לו רשות לגרש אחת מהן כדי שיקח אחרת במקומה. 

מביא מגרש אשתו ראשונה. בחידושי הר״ן גמ׳, אמר ר׳ אליעזר כל ה) ו

אמר ר׳ אליעזר כל המגרש אשתו ראשונה, היינו דיהיב טעמא דגירסא, 

לא היו לו  למה לא התירו לגרש. והקשה, הא הרבה נשים היו לו, ואם כן,

ראשונות. ותירץ, דאפשר לפרש דראשונה בנישואיה, כלומר שהוא היה 

ואף על גב דהוו ליה אביגיל ובת  ראשון בנישואיה ולא נישאת לשום אדם.

שבע שלא היו לו ראשונות, שהרי כבר נישאו לאדם קודם דוד, ואם כן, 

היה יכול לגרשן. מכל מקום, לא גירשן לפי שהן היו מן המכובדות וליכא 

עוד תירץ, דמדאשכחן לר׳ אליעזר באשתו  סלקא דעתא שיגרש אותן.

סור בכל הגירושין אף שאינה ראשונה דמזבח מוריד עליו דמעות, ילפינן אי

(עין יעקב) כתב, דמוכח מהכא, דאפילו ובעיון יעקב אשתו הראשונה. 

 אשתו שניה נמי קשה לגרש, מדלא גירש אחת מהן שנשאה באחרונה. 

(חידושי אגדות), המהרש״א ביאר גמ׳, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. ) ז

 הערוך לנר,והקשה  דהיינו דכיון דגירשה לא תביא עוד קרבן זיבה ולידה.

הרי קרבן זיבה אינו להתירה לבעלה, דבלא קרבן נמי מותרת, אלא אתי 

להתירה בקדשים וליכנס למקדש, ואם כן, תביא גם אחר שנתגרשה. לכך 

ביאר, דמזבח מרמז על ספירת מלכות כידוע, שנתגרשה מבעלה. [וצריך 

 עיון] 

חידושי הר״ן, בביאר גמ׳, אלא אם כן מבקשין ממנו ממון ואין לו. ) ח

(ו.), דבעון נדרים בראש השנה דמיירי שנדר ואין משלם נדרו, וכדאיתא 

אשתו של אדם מתה. וכתב, דדוקא כשגומר בדעתו שלא ליתן, אבל אילו 

 גמר ליתן, אלא שהוא עני או שעבר על ״בל תאחר״, אין אשתו מתה.

דהיינו (עין יעקב), העץ יוסף ביאר  גמ׳, ארבעים יום קודם יצירת הולד.) ט

ארבעים יום קודם גמר יצירת הולד, שאין יצירת הולד נגמר עד סוף 

 ארבעים יום, ובת קול יוצאת בתחילת ארבעים כשמתחיל הולד להתרקם. 

ובחידושי ומ״מ מועיל תפילה בתוך מ׳ יום וכו׳. תוס׳ ד״ה ארבעים יום, ) י

דהכא מיירי שהזריעו זה אחר זה, וכשהיא מזרעת תחילה  כתב, הר״ן

דת זכר, ובת קול יוצאת, וכשהוא מזריע תחילה יולדת נקבה, ובת קול יול

מכרזת נקבה. וההיא דהתם שיכול להתפלל שיתהפך הוולד לזכר מיירי 

כשהזריעו שניהם בבת אחת. עוד כתב, דיש לומר דלעולם יכול להתפלל 

שישתנה מנקבה לזכר על צד התפילה אפילו הזריעו זה אחר זה, אלא 

שידע האמת איזה משני חלקי האפשר יפול, והידיעה שבת קול מכרזת 

 ההיא לא תכריח האפשר. וכתב, דלכך כוונו התוס׳. 

 

 דף כב ע"ב
הבן הקשה גמ׳, כגון אמך מתקף תקיפא עיבורי מעברא במלה. ) יא

דאם עבורי מעברא במילי היאך קרא עליה ״מר ממות״. ותירץ, יהוידע, 

ת קשות יש לה, שראוי לקרוא דמצד מזגה כעסנית ורגזנית היתה, וגם מידו

 עליה ״מר ממות״ אלא שגוברת על טבעה ומהפכת מידותיה לטוב וישר. 

גמ׳, אין איש מת אלא לאשתו שנאמר וכו׳ ואין אשה מתה אלא ) יב

(עין יעקב), דאיפכא הוה ליה העיון יעקב הקשה לבעלה שנאמר וכו׳. 

בדבריו מה למינקט, כיון ד״ואני בבואי מפדן״, כתיב באורייתא. ועיין 

 שביאר, על דרך הדרש. 

דאי היד רמה,  ביאר גמ׳, ואמר אביי כמאן שתי כהני חמרא האידנא.) יג

לאו מימרא דאביי, הוה אמינא דלא פליגי רבנן עליה דרבי, דרבי איירי 

בכהן בזמן הזה ורבנן איירי בזמן שבית המקדש קיים, מדקתני ויודע שבתי 

כרבי, דלרבנן אסירי, דאפשר דלא אבותיו קבועין, ועלה אמר אביי, דשתו 

מיתרמי התם בההיא שעתא אלא הנך דשתו בההוא יומא ומשתכח 

  שיכורין.

הא בחידושי רבינו יונה, הקשה גמ׳, בעינן כהן הראוי לעבודה וליכא. ) יד

בלאו הכי נמי ליכא כהן הראוי לעבודה, שהרי כולן טמאי מתים שנטמאו 

דלקרבן ציבור לא איכפת לן, כיון  לקרוביהם, וצריכים הזאה ג׳ וז׳. ותירץ,

דלא הותרה בציבור אלא הערוך לנר, דטומאה הותרה בציבור. והקשה 

טומאת מת, ולא טומאת נדה ושרץ ונבילה. ועלה לא מהני הך שינויא 

דאמרינן לעיל, דלא גזרינן בפרועי ראש משום דאפשר לתקן, דהא 

ב שמש ולא בטומאת שרץ לא יוכל לתקן במהרה דהא בעי טבילה והער

יוכל עוד להקריב קרבן, כיון דאין קרבן בלילה. וכן לרב אשי הכא ליכא 

 לשנויי הא דמשני לעיל, דלא מחלי עבודה, דהא בטומאה מחלי עבודה.

חורבן הבית שקילקלן ועירבב וכו׳. רש״י ד״ה אבל מה אעשה וכו׳, ) טו

אי משום דחיישינן שמא יבנה פתאום, היכי קאמר דהיד רמה, הקשה 

, לימא אבל אין חוששין שמא ״ל מה אעשה שהרי תקנתו קלקלתואב״

. יבנה פתאום, מאי אהניא ליה קלקלתו לאפוקיה מהאי חששא ולתקונא

 ,והיה בדין לאסרו ,כלומר חרבן הבית ששיכחו זמן משמרתולכך ביאר, 

הוא תיקונו, שהרי שיכחו אם היו בתי אבותיו קבועין אם לאו, ורבנן סברי 

לאו משום דאיכא למימר דהשתא הוי זמן משמרתו, דהא אסור לעולם, ו

זמן נו היה מכיר שאי לושלא בזמן ביאה הוא ומדאורייתא שרי, אלא אפי

אסור, מאי טעמא מהרה יבנה בית המקדש ולא משתכח התם  ,משמרתו

 .ואי הוי שתוי בעינא כהן לעבודה וליכא ,כהן אלא הוא

ן פרועי ראש דלא וכו׳. גמ׳, שתויי יין דמחלי עבודה גזרו בהו רבנ) טז

כיון דלא סבירא ליה לרב אשי הקישא דומיא דיין, המהרש״א, הקשה 
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הדרא קושיא לדוכתא, דהאידנא נמי לא לישלחו מדאורייתא, דהא לא 

אתי לן להתיר אלא מהקישא דומיא דיין, מה יין בזמן ביאה אסור וכו׳. 

בהדיא  ירשפ ד״ה דומיא דייןדרש״י  תמה על דבריו עוד יוסף חיובספר 

ובעיקר . דסמיך ליה ויין לא ישתו כו׳ מקיש פרועי ראש כו׳, גבי דומיא דיין

הך  ברדרב אשי נמי סס׳ ד״ה אלא גמרא התו דכבר כתבו תירץ, אהקושי

 .אלא דלענין אחולי עבודה דוקא הוא דלא מקיש משום דלא גמיר ,הקישא

קישא , והמהרש״א תירץ, דהא דקאמר דומיא דיין לאו אהגמ׳ שם ) יז

דיחזקאל סמיך, אלא יליף במה מצינו. עוד תירץ, דרב אשי דלית ליה 

הקישא ואית ליה דפרועי ראש לא מחלי עבודה, יליף התירא דהאידנא 

בקל וחומר, ומה יין דמחלי עבודה שרי שלא בזמן ביאה, פרועי ראש דלא 

 מחלי עבודה לא כל שכן דשרי שלא בזמן ביאה.

ורתו של כהן גדול אמר להו צאו וראו גמ׳, שאלו את רבי וכו׳ תספ) יח

והא קרא ד״כסום יכסמו״ היד רמה, הקשה  בתספורתו של בן אלעשא.

מיירי בכהן הדיוט, ואמאי שאלו ליה דוקא בכהן גדול. ותירץ, דאתי 

ובחידושי רבינו  לאשמועינן דשאני תספורת של כהן גדול משאר כהנים.

נים היו מסתפרים באותה הביא גירסא, דלא גרסי ״גדול״, וכל הכהיונה 

תספורת, דהא קרא איירי בכל הכהנים. וכתב, דיש לומר דקרא איירי 

דוקא בכהן גדול, דאי מיירי בכהנים הדיוטות, לימא ״כסום יכסמו״ 

ולישתוק, ולמה לי ״את ראשיהם״, אלא על כרחך דלא מיירי בכל כהן. 

 בדור.וכתב, דהא דקאמר בלשון רבים, משום דקאי אכהנים גדולים ש

 

 פרק זה בורר
 

 דף כג ע"א
 המהרש״א,הקשה גמ׳, כדאמר ר׳ יוחנן בערכאות שבסוריא שנו. ) א

דלמאי דמוקמינן פלוגתייהו ברישא בערכאות שבסוריא, פלוגתייהו דסיפא 

לענין זה פוסל דיינו של זה למה לי, פשיטא. ותירץ, דאתי לאשמועינן לר׳ 

ות שבסוריא, יכול חבירו מאיר, דאפילו בדיין אחד שבירר חבירו מערכא

 לפסול, ולא יאמר לו לך ברור לך גם כן דיין שלך כפי רצונך.

גמ׳, רב פפא אמר אפילו תימא מומחין כגון בי דינא דרב הונא ודרב ) ב

(ג: מדפי הרי״ף), דמשמע דר׳ יוחנן סבירא הנמוקי יוסף כתב  חסדא וכו׳.

יון דהמלוה לא ליה, דאפילו בעיר אחרת שמעינן ללוה אי בעי מומחין, כ

בעי אלא ערכאות. וכתב בשם האחרונים, דנקטינן להלכה, דכל היכא 

דאיכא מומחין ויש בעיר גדולים מהן, שומעין בין למלוה בין ללוה לדון 

בפני בית דין הגדול. והיכא דליכא, בעיר אחת שומעין למלוה דעבד לוה 

לילך  לאיש מלוה, אבל בעיר אחרת אין שומעין, דלעולם אין שומעין

למקום אחר, אלא בזמן שהם גדולים מאלו. והיכא שהלוה תובע מומחין 

והמלוה רוצה לילך למקום אחר שהם גדולים מהן שומעין לו, אבל ללוה 

אין שומעין כיון שגם המלוה בעי מומחין. והיכא שהאחד רוצה ערכאות 

והאחר מומחין, שומעין לזה שאמר מומחין בין למלוה בין ללוה ואפילו 

לך למקום אחר, וכדר׳ יוחנן. ובגוונא דזה רוצה ערכאות וזה הדיוטות לי

לא איירינן. אמנם מסתברא, דכיון דערכאות עדיפי מהדיוטות מפני שהן 

רגילין לדון, אם היו כולן בעיר אחת שומעין למאן דבעי ערכאות, ואפילו 

לוה, כיון דלא מטרחנא, אבל אם היו ערכאות בעיר אחרת, אין שומעין 

 וה ללכת אחריהן. ואם המלוה תבע יש להסתפק, ומסתבר ששומעין. לל

ונראה לי שהיו תוס׳ ד״ה בי דינא דרב הונא ודרב חסדא, בסוה״ד, ) ג

תירץ, דרב הונא ורב ובחידושי הר״ן פרסאות.  סמוכים זה לזה חוץ לג׳

חסדא לא היו שרויין בעיר אחת, אלא תלמידי רב הונא ורב חסדא, 

 ו שווין בחכמה.והתלמידים אפשר שהי

הרי אני בעצמי ביררתי האחד ואם היה יכול רש״י ד״ה יצא דין אמת, ) ד

(סימן ב), דחס ושלום אין ללמוד הרא״ש להפך בזכותי היה מהפך. כתב 

מדברי רש״י, דהדיין יש לו להפך בזכות אותו שבירר ועומד במקומו. אלא, 

 ת לדיניהן. דכוונתו שהדיין יהפך בזכותו יותר מבזכות האחר ולכן ציי

ולא פריך אלא מלישנא דמתני׳ דקתני וכו׳ תוס׳ ד״ה מאי זה בורר, ) ה

דלפי דברי התוס׳ צריך לבאר, דהא המהרש״א, ומשני כשזה בורר. כתב 

דהדר ופריך ״ועוד מאי זה בורר״, לאו אלישנא דמתניתין פריך, אלא דמכל 

ו בית דין מקום, לא הוה ליה למיתני בכי האי גוונא דאירע כך שזה בורר ל

אחד וכו׳, דהא לא הוי דינא הכי, אלא דינא דשניהן בוררין הוה ליה 

 למיתני.

גמ׳, אמר רב יהודה אין העדים חותמים אלא אם כן יודעין מי חותם ) ו

אין  דעדי הגט(י:), בגיטין דאמרינן  מהאבחידושי הר״ן, הקשה עמהם. 

דעדי הגט  חותמין זה בלא זה, ומשמע דעדי שאר שטרות חותמין. ותירץ,

אין חותמין אלא זה בפני זה ממש, אבל עדי שאר שטרות אין צריכין 

לחתום זה בפני זה, אלא צריך שיהיו יודעים מי חותם עמהם משום נקיות 

הדעת. והקשה, דהא אמרינן התם, דעד כותי פסול בשאר שטרות, משום 

לא דחיישינן דרווחא שביק למאן דקשיש מיניה ואתא כותי וחתם, ובגיטין 

חיישינן לה משום דעדי גט אין חותמין אלא זה בפני זה, והא כיון דצריכין 

העדים לידע מי חותם עמהם, אם כן, אפילו בשאר שטרות, נמי ליתכשר 

כותי, דהא אי לאו דחבר הוה לא חתים ליה מקמיה. ותירץ, דכיון דאין 

צורך שיחתום בפניו ממש, חיישינן שמא חשב העד שיחתום עמו פלוני, 

ונזדמן הדבר ובא לפני הכותי וחתם במקומו. עוד תירץ, דכיון דבשאר 

שטרות אין צריך שידעו מי חותם עמהם אלא משום נקיות הדעת, אין 

 וכן תירץ מכשירין את הכותי בכך, כיון שאין כולם זוכים לנקיות הדעת.

 התוס׳ הרא״ש.

הרמב״ם אר ביגמ׳, ר״מ סבר דעת בעלי דינין נמי בעינן ורבנן סברי וכו׳. ) ז

(בפירוש המשניות פ״ג מ״א), דפלוגתת ר׳ מאיר וחכמים מיירי בדיינין 

שאינן מומחין, ולכך סבר ר׳ מאיר דכיון שאינם מומחין יש לו לטעון 

ולערער בדיניהם, וחכמים סברי, דכיון שהם כשרים, הרי הן כמומחין 

 שאינו יכול לפוסלן.

 
 דף כג ע"ב

המהרש״א, הקשה אבל חד וכו׳.  גמ׳, משום דאבא ואביך חזו לעלמא) ח

הא בהך מתניתין תנא נמי ג׳ רועי בקר ואינהו לא חזו לעלמא. ותירץ, 

דלסברא דהשתא, הוי סלקא דעתך דלא פליגי רבנן ור׳ מאיר בג׳ רועי בקר 

 ובחידושי הר״ןדלא חזו לעלמא, אלא בנאמן עלי אבא, דחזו לעלמא. 

דלא גמירי, והוי כפסולא תירץ, דשלשה רועי בקר לא פסולים אלא משום 

(סימן יז סקי״ב), דמשלשה רועי בקר ליכא החזון איש דחזי לעלמא. וביאר 

והתוס׳ למילף, כיון דאין פסולם אלא מדרבנן, ופסול הדיוטות אינו בגופו. 

תירץ, דשאני דין מעדות, דלענין דין אפשר דאף דלא גמירי, שיילי הרא״ש 

ד״ה שלשה רועי בקר, כח.) קהרשב״ם בבבא בתרא (מאחריני. אמנם 
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דלהכי לא נקט רועי צאן, משום דרשעים נינהו, דסתם רועי בהמה דקה 

גזלנים הן, ופסולים לכל דין שבעולם, ולא דמי לאבא ואביך דכשרין לדינין 

נו: מדפי הרי״ף) דרועי בבבא בתרא (הנמוקי יוסף של אחרים. וכן כתב 

 בהמותיהן בשדות אחרים. בקר פסולין, משום דסתמא גזלנין הם, שרועין

הוה אמינא דמיירי דקביל עליה כתרי דהוי תוס׳ ד״ה ואמר רב דימי, ) ט

הא קתני המהרש״א, תרתי לריעותא והתם קאמר ר׳ מאיר וכו׳. הקשה 

נמי ג׳ רועי בקר בהך מתניתין, וליכא בהו אלא חדא לריעותא, ואפילו הכי 

א ליה לאתויי דרב קאמר ר׳ מאיר דיכול לחזור. ותירץ, דמכל מקום ניח

 דימי לאקשויי נמי מרישא דנאמן עלי אבא.

דלמא רב דימי אמר כן מכח בחידושי הגרע״א, שם. הקשה  בא״ד,) י

מתניתין דהכא, דהא מוכח דגם בחד ריעותא סבירא ליה לר׳ מאיר דיכול 

לחזור, ולרבנן נמי מוכח דמודו בתרתי לריעותא, מהא דקתני ״אימתי בזמן 

ובים״, והרי מיירי בקיבלו, וחכמים סברי דבנאמן עלי שמביא עדים שהן קר

אבא אין יכול לחזור, אלא על כרחך דקאי אדר׳ מאיר דמיירי בקיבל חד 

חד  ב.קרוב,  א.כבי תרי ואהא קאמרי דאם הוא קרוב הוי ב׳ לריעותא, 

כתרי, ואי לאו מתניתין דהכא הוה אמינא דמיירי מתניתין לקמן בתרתי 

 יך עיון. לריעותא. ונשאר בצר

נסתפק גמ׳, בערער דפגם משפחה וכו׳ ורבנן סברי סוף סוף נוגע הוא. ) יא

לרבנן דאמרי נוגע הוא, האם לא מהימנינן ליה כלל אפילו הקרן אורה, 

אמשפחה, או דפלגינן דיבורא ואמשפחה מהימן ואדידיה לא מהימן. 

ל בד״ה פלוני בא, והתוס׳ ד״ה אצ(י.) רש״י לעיל וכתב, דלפי מה שכתבו 

דלמאן דאמר לא פלגינן דיבורא אתרווייהו מהימן דהיינו גם אשתו, 

אקרוב, על כרחך דהכא לא מהימן כלל, דאי מהימנינן ליה אמשפחה היה 

נאמן אף אדידיה. וכתב, דיש לחלק בין נוגע בדבר לקרוב. על כל פנים 

 נראה דאינו מהימן כלל, כיון דנוגע הוא. 

ודיינין בערכאות שבסוריא  רש״י ד״ה אמר ר׳ אלעזר, בתוה״ד,) יב

דאין לפרש דקאי נמי אפסול דיינין, בחידושי הר״ן, כדאוקימנא וכו׳. ביאר 

דאם כן תרתי דמיירי בבא הוא ואחר לפסלו למה לי בפסול העדים ודיינין, 

 כי היכי דקשיא לן בהימניה כבי תרי, תרתי למה לי.

הקצות הקשה גמ׳, מחלוקת בשני כתי עדים דר׳ מאיר סבר צריך לברר. ) יג

(סימן לו סק״ב), דמכל מקום, הוי נוגע בעדות, דאם יפסול כת זו, החושן 

ממילא תיפסל הכת השניה מדין נמצא אחד מהם קרוב או פסול, כיון 

דמעידין על הלוואה אחת, ואף דלא ראו והגידו כאחת. וכתב, דצריך 

לומר, דמיירי שהכת שרוצה הבעל דין לפסול, לא נתכונו להעיד ולא 

נפסלו הכשרים מדין נמצא אחד מהם קרוב או פסול. ועיין מה שהקשה. 

בלישנא  רש״י בד״ה ונמצאת,נמי הקשה כן, לפי מה שפירש ובקרן אורה 

דמיירי דהביאם ביחד. ותירץ, דב׳ הכתות אין עדותן שווה, דאחת  בתרא,

אומרת בפני הלווה, ואחת אומרת בפני הודה, ולא היו יחד בראיית 

 המעשה. 

ועמד הלוה ואחר ואמר פסולין ״י ד״ה מחלוקת בשתי כיתי עדים, רש) יד

הן וכו׳. משמע מדבריו דרב דימי אתי ליישב בגוונא אחרינא את דברי ר׳ 

אלעזר אמאי לא הוי נוגע בעדות, ולא קאי אקושית הגמ׳ כל כמיניה. 

ביאר, דרב דימי אתי למימר דלא מיירי כלל בפסלות היד רמה אמנם 

בדו לפסול ולא כשבא הוא ואחר, אלא מיירי כגון דאמר ממש, לא כשבא ל

לא ניחא לי לקבולי עלי סהדותא דהאי סהדא, ועלה קאמר דדוקא בשתי 

כיתי עדים מחלוקת, דר׳ מאיר סבר צריך לברר דבריו, ולהביא כת שניה, 

ואם לא הביא אינו נידון בכת ראשונה לבדה, דמצי בעל דיניה למימר כי 

שתי כיתי עדים ולא אשכחת אלא חדא, הך כת נמי היכי דאמרת דיש לך 

דאייתית שקרנית היא, אבל בכת אחת, דברי הכל אינו יכול לומר לו איני 

מקבל עלי כת זו עד שתביא כת אחרת, דכיון דכשרין הוו, לאו כל כמיניה 

 למיפסלינהו.

(סימן הקצות החושן ואם ביקש ולא מצא יפסיד. כתב בא״ד, בתוה״ד, ) טו

פילו לרש״י דסבר דאם לא בירר יפסיד. היינו דוקא באומר ע סק״א), דא

פרעתיך בעדים ולא אמר שמתו או הלכו, אבל אם אמר בפירוש פרעתיך 

 בפני עדים, והלכו או מתו, ודאי נאמן בדבריו, ואין צריך לברר.

דר׳ מאיר סבר אין צריך לברר וכו׳. כתב רש״י ד״ה נמצאת, בתוה״ד, ) טז

הכת השניה הכשרים קודם שבא חבירו  דמיירי שהביא גםהמהרש״א, 

לפסול הראשונים, דהשתא אינו נוגע בעדות, דדיו בכת אחת הכשרים. 

אבל לפירוש קמא דרש״י, דלרבנן אין צריך לברר, מיירי שפסל הראשונים 

קודם שהביא כת השניה, דהשתא ודאי נוגע בעדות, דהוי מצי למימר אין 

 לי עוד כת אחרת.

יר סבר אין צריך לברר וזה שאמר להביא שתי דר׳ מאבא״ד, בתוה״ד, ) יז

דתו המהרש״ל, כיתי עדים והביאם והאחת נפסלת אין בכך כלום. כתב 

ליכא לאקשויי הא נוגע בעדות הוא דשמא ימצאו כת שניה פסולה, מאחר 

דלא תלי הני סהדי בסהדי קמאי, אם כן, מילתא אחריתי הוא ואינו נוגע 

ו את הכת השניה, מוקמינן להו בחזקת בעדות קמא, וכיון דעדיין לא פסל

ביאר, דלפי מה  והמהרש״אכשרות, ואם נפסלו אחר כך, מזלא דידיה גרם. 

דפירש השתא לא קשיא לר׳ מאיר, דכיון שכבר הביא כת הכשרים קודם 

שבא לפסול הראשונים, ודאי אין לחוש שיפסלו כת השניה, כיון דכשרים 

 לפנינו.

על כת ראשונה וכו׳ ועדיין לא היה , רש״י ד״ה כבר העידו הראשונים) יח

נוגע בעדות וכו׳ לשון אחר כבר העידו העדים הראשונים וכו׳ דהוי נוגע 

(סימן טו), דהנפקא מינה בין הני תרתי לשני הקהילות יעקב בעדות. ביאר 

(חושן משפט סימן לז סק״א), הלבוש והסמ״ע והש״ך תלי בהא דנחלקו 

על דבר, או משום חשש משקר. דאי האם פסול נוגע הוי מטעם דחשיב כב

משום חשש משקר, כשלא ידע באותה שעה שיש לו נגיעה, שפיר מהימן, 

דהא ליכא חשד, וכפירוש א׳ ברש״י. ואי נוגע פסול מטעם בעל דבר, שפיר 

יש לפסול עדותו גם כשלא ידע נגיעתו, דמכל מקום היה בעל דבר, 

 ופסלתו תורה לעדות, וכלשון ב׳ ברש״י. 

דמסתמא יעשה מה שבית דין יצווה עליו ״ה ורבנן סברי וכו׳, תוס׳ ד) יט

דאף דאם אינו יכול לברר לא יפסיד חבירו בכך. המהרש״א, וכו׳. ביאר 

מכל מקום, אין הוא נוגע בעדות, דמסתמא יעשה חברו מה שיצווה בית 

רש״י בד״ה דין ויביא כת אחרת. וכתב, דלפי זה יתיישב נמי מה שהקשה 

קמא, דאם לא ימצא כת אחרת כשירה אלא כת פסולה לפירוש נמצאת, 

וכו׳. דהשתא לא קשיא מידי, דהא כיון דאמרינן דמסתמא יביא כת אחרת 

לברר דבריו, אמרינן נמי דמסתמא יברר דבריו להביא כת כשרה, דכת 

 פסולה לא הוי בירור.

דכמו דאמרינן דכיון דהבית דין בחידושי הגרע״א, הקשה  שם.בא״ד, ) כ

לברר בודאי יטריח ויברר, ומסתמא לא יהיה פסול, הכי נמי אם יאמרו לו 

אין צריך לברר, מכל מקום, אם נאמין לו לפוסלם ממילא יטריח עצמו 
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 ויברר להאחרים, ולא יהיה נוגע בעדות. ונשאר בצריך עיון גדול.

 

 דף כד ע"א
דמצי אמר היד רמה, ביאר גמ׳, מיגו דפסלי עדים פסלי נמי דיינים. ) א

דים פסולים דיינין נמי פסילי, ולא ניחא לי בגווייהו. וכתב, דיש מדטרח אע

שפירשו, לפי שיכול בעל דין לומר כבר נגמר הדין שקיבלתי עלי לפני בית 

דין זה, מאחר שנפסלו העדים, ואם טוען בעל דינו שיש לו ראיה אחרת, 

י הוי התחלת דין, וצריכין לברר לנו דיינין. וכן ביאר בסיפא, דמיגו דפסל

דיינים מיפסלי נמי עדים, דללישנא קמא, יכול לומר לו דכמו שהדיינין 

פסולין הכי נמי העדים. וללישנא בתרא, כיון דהני עדים קיבלנו קמי הנך 

 דיינים, כי איפסלו הדיינין כמאן דלא קיבלנו לעדים.

גמ׳, לא צריכא דאיכא כת אחרת וכו׳ היינו דרב דימי וכו׳ איכא בינייהו ) ב

דכיון דמיירי דאיכא כת אחרת על כרחך דלעדות המהרש״א, כתב מגו. 

אחרת הוא פוסל אותן, איירי בהוא ואחר עמו אומרין שהם פסולים, אבל 

הוא לחוד משום האי מגו לא מהימן לפוסלן לעדות אחרת, דאם לא כן 

לאו היינו דרב דימי, דהא לרב דימי ודאי דלא מצי לפוסלן לעדות אחרת 

והקשה, דהשתא נמי דמוקמינן בכי האי גוונא, מאי  אלא בהוא ואחר עמו.

קשיא ״היינו דרב דימי״, הא איכא בינייהו, דלרב דימי אף שלא נמצאו 

לעיל הדיינים פסולים מצי הוא ואחר לפוסלן, משום האי טעמא דאמר 

(כג:), דסבר ר׳ מאיר דצריך לברר, ולרבין לא מצי לפוסלן, אלא משום מגו, 

 .שכבר פסל גם הדיינים

דמשמע דרב דימי אתי לפלוגי אר׳ אלעזר התורת חיים, ביאר גמ׳, שם. ) ג

דמוקי אפילו בכת אחת, וקאמר איהו דלא מיתוקמא אלא בשתי כתי 

עדים, אבל בכת אחת דברי הכל אין יכול לפוסלן, וכיון דלרבין נמי לא 

מיתוקמא אלא בשתי כתות, אם כן, היינו דרב דימי. ומשני, דאשמועינן 

מיגו דאף על גב דעדים ודיינים לא שייכי אהדדי, ומהימן בעל דין דאמרינן 

 לחודיה, אף דליכא אחר עמו, ומשום מיגו.

דמה בכך דלא הערוך לנר, הקשה גמ׳, מר סבר אמרינן מיגו וכו׳. ) ד

אמרינן מיגו, הא אנן כרבנן פסקינן ולית להו מיגו. וכתב, דלולי מה 

ו. היה נראה לפרש איפכא, דאמרינן מיגרש״י בד״ה רבין סבר, שפירש 

דרבין סבר דלא אמרינן מיגו, ולכך מוקי לרבנן כן, דפסקינן כוותייהו, אבל 

 רב דימי סבר דאמרינן מיגו, ולכן לא יוכל לתרץ כרבין.

אמרינן מיגו בעלמא וכו׳ ולרב דימי לא אמרינן רש״י ד״ה רבין סבר, ) ה

א לא דמי אי קאי אכל מיגו דעלמא, ההיד רמה, מיגו בעלמא. הקשה 

להאי מיגו כלל. לכך פירש, דאיכא בינייהו האי מיגו, דרבין סבר דאמרינן 

מיגו ופסלינן לדיינים, ורב דימי סבר דהיכא דעדים פסולים ודיינים כשרים 

כתב, דאין כוונת ובבנין שלמה  לא מצי למיפסלינהו לדייני משום מיגו.

הכא דמתוך רש״י דדמי לשאר מיגו שבש״ס, אלא כוונתו מיגו כהך ד

 שמיפסל האי יפסל האי.

הקשה גמ׳, והא אמר עולא הרואה את ריש לקיש בבית המדרש וכו׳. ) ו

היכי סלקא דעתך שהיה חריף וגדול בחכמה יותר מרבי הבן יהוידע, 

מאיר. ותירץ, דהכי קאמר, דהא משמע דלריש לקיש היה פחד ואימה 

בלשון, ״פה  ממעלתו של ר׳ מאיר, ולא אמר קושייתו בדרך קושיה, אלא

קדוש יאמר זה״, ואהה מקשינן, דהרי ריש לקיש לא היה אדם קטן בדורו 

אלא חכם גדול בדורו, ואמאי היה לו אימה כל כך מדורו של ר׳ מאיר, 

דנהג כתלמיד קטן היושב לפני רבו. והשיב לו רבינא, מפני שר׳ מאיר 

 מפליג בחכמה היה, שהרי עוקר הרי הרים וכו׳.

ביאר, ובמאירי  ומתירא שלא יוחמו.את הצונן,  רש״י ד״ה להטמין) ז

דמיירי דאינו רוצה שיתקרר. וכתב, דלהלכה מותר להטמין מים צוננים 

בשבת בדבר שאין מוסיף הבל, שלא אסרו אלא בדבר חם, ואף חמין 

שעירו מכלי ראשון לשני דינן כצונן לענין זה. ומבעוד יום אפילו חמין 

 דבר המוסיף הבל, אסור. מותר בדבר שאינו מוסיף הבל, וב

דהכא ליכא  התורת חיים,כתב גמ׳, והאמר מר וכו׳ ועניות לבבל נחית. ) ח

לשנויי דעניות נמי אישתרבובי הוא דאישתרבב לעולם, דהא אכתי איכא 

עניות בבבל. ועוד, דלא אמרינן הך סברא דאישתרבב אלא גבי גסות 

 הרוח, כיון דדייקינן לה מדכתיב ״לבנות לה בית״.

, בחמרא וחיי ולא כתיב להם וכו׳. הקשהי ד״ה לבנות לה בית, רש״) ט

דהא דקתני לה בלשון יחיד, כיון דקאי אאיפה ולא אשתי נשים. לכך כתב, 

עוד  דיש מפרשים, מהא דקתני ״לבנות לה״, דמשמע דעדיין לא בנתה.

 כתב, דיש מפרשים, דדייק מדלא כתיב לה במפיק ה״א.

דבארץ הבן יהוידע, ביאר דה של בבל. גמ׳, במחשכים הושיבני זה תלמו) י

ישראל יש הרבה שמן זית ובזול, ולכך בלילה יש להם ממנו אור טוב, מה 

שאין כן בבבל אין בה אלא שמן שומשמין ובימיהם היה ביוקר על חד 

 ארבע משמן זית, ולכך מוכרחים ללמוד תורה שבעל פה בחושך.

ביאר וביד רמה ותלמודם ספק בידם. רש״י ד״ה במחשכים הושיבני, ) יא

 עוד, דלפי שיש לו טעמים עלומים וצפונים כמים עמוקים.

הקשה מתני׳, נאמן עלי אבא וכו׳ וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו. ) יב

(ד. מדפי הרי״ף), אמאי מהני קבלה בלא קנין, הא קיימא לן הנמוקי יוסף 

דאינה  (ו.), דפשרה בעי קנין, ואם נעשית בלא קנין אינה כלום, כיוןלעיל 

לפנים משורת הדין, אם כן, הכא נמי אבא ואביך ורועי בקר דאין נאמנים 

מעיקר הדין, ליבעו קנין. ותירץ, דשאני הכא, דכיון דמאמינים אותם לדין, 

שאינה דבר מסוים והיא תלויה בדעתו  גמרו ומקנו, מה שאין כן בפשרה,

 של בוצע, הילכך לא סמכא דעתיה ולא מהני אלא בקנין.

(סימן ה), דמיירי הגהות אשר״י כתב ׳, נאמן עלי אבא וכו׳. מתני) יג

שקיבל עליו בבית דין, דאי מיירי חוץ לבית דין, ולא קנו מיניה, אפילו 

נו: מדפי הרי״ף) כתב, בבבא בתרא (ובנמוקי יוסף לאחר גמר דין חוזר. 

דמיירי שלא קיבל עליו בבית דין, אבל אם קיבל עליו קרוב או פסול בפני 

 ין, אפילו קודם גמר דין אינו יכול לחזור.בית ד

אבל אי קבליה עליה כבי תרי יכול תוס׳ ד״ה אמר רב דימי, בסוה״ד, ) יד

(סימן ה), דיש הרא״ש לחזור בו אף לרבנן כיון דאיכא תרתי לרעותא. כתב 

מי שאומר, דבהאי גוונא אפילו אי קנו מיניה מצי הדר ביה, כיון דקנין 

ל פי שנים עדים״. וכתב דיש מי שאומר, בטעות הוא. דרחמנא אמר ״ע

 דלא מצי הדר ביה, כיון דאין אחר קנין כלום.

 

 דף כד ע"ב
אמאי לא מקשינן נמי  התורת חיים,הקשה גמ׳, והא תנא ליה רישא. ) טו

לרב יהודה אמר שמואל דאמר דמחלוקת במחול לך, אבל באתן לך דברי 

ותרתי למה לי.  הכל יכול לחזור בו, וסיפא דפליגי נמי מיירי במחול,

ותירץ, דהא דפריך ״מאי לאו באותן הנשבעין ולא משלמין״, היינו משום 

דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין, והנך דנשבעין ונוטלין, כגון 
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שכיר ונגזל הוי תקנתא דרבנן, ומשני דמיירי בנשבעין ונוטלין, ולהכי פריך 

יר דתנא סיפא לגלויי הא תני ליה רישא, דאי אמרת רישא במחול אתי שפ

רישא, דלא תימא דרישא באתן לך, דכי היכי דשבועות מיירי במחול, 

דהכי הוי כל הנשבעין בתורה, ורישא דומיא דסיפא, אלא לדידך דמוקמית 

כתב, דהבשלמא הוי רק אי וביד רמה  לתרוייהו באתן לך, תרתי למה לי.

באתן לך וסיפא  נימא דהוי מחלוקת בין באתן לך ובין במחול לך, דרישא

(סנהדרין סימן יז סק״ה), דקשיא בין החזון איש במחול לך. וכן כתב 

 לשמואל ובין לרבא, ודווקא לר׳ יוחנן ניחא. 

ועוד דהכא פליגי ר׳ יוחנן וריש תוס׳ ד״ה רבא דאמר כמאן, בתוה״ד, ) טז

הא משמע המהרש״א, לקיש ורבא פסיק כריש לקיש בתלת וכו׳. הקשה 

ן למימר דרבא פסק כר׳ מאיר, ואם כן, לא פשיט מידי, דלהאי שינויא מצינ

דאפשר דר׳ יוחנן סבר דבין בזו ובין בזו מחלוקת, ופסק רבא בלפני גמר דין 

 כר׳ מאיר דיכול לחזור בו, ולאחר גמר דין פסק כרבנן. 

בחידושי כתב גמ׳, שלח ליה באתן לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים. ) יז

דין, בין באתן לך בין במחול לך אינו  דלהלכה נפסק, דלאחר גמרהר״ן, 

יכול לחזור בו, אבל לפני גמר דין בין באתן לך בין במחול לך יכול לחזור 

בו. ואף דאמר רבא דבמחול לך דברי הכל אין יכול לחזור בו, הכי קאמר, 

דכשאמרו חכמים אין יכול לחזור בו אפילו באתן לך אמרו, וכל שכן 

לאחר גמר דין. ור׳ מאיר פליג באתן ומודה  במחול לך, אבל תרווייהו דוקא

במחול לאחר גמר דין. והוכיח, דקודם גמר דין אף במחול יכול לחזור, 

מהא דמיבעיא לפני גמר דין וקנו מידו מהו, דאי סלקא דעתך דבמחול לך 

קודם גמר דין מהני, פשיטא דלא בעי קנין דמחילה אינה צריכה קנין, 

מחילה קודם גמר דין מהני אפילו בלא קנין, (ועיין באות הבאה), וכיון דב

פשיטא דבאתן סגי בקנין, אלא משום דבמחול קודם גמר דין יכול לחזור, 

 בעא מיניה באתן בקנין.

הנמוקי כתב  אבל במחול לך דברי הכל אין יכול לחזור בו.גמ׳, שם. ) יח

, דלאו דוקא דקאמר ליה מחול לך הרא״ה (ד: מדפי הרי״ף) בשםיוסף 

ם כן פשיטא דמהני מדין מחילה גמורה, דהא לא בעיא קנין, בהדיא, דא

והיכי סלקא דעתך דבמחול לך מחלוקת וסבר ר׳ מאיר דיכול לחזור בו, 

הא כיון דקיימא לן דלאחר גמר דין מחלוקת, הא זיכו אותו והוי מחילה 

גמורה. אלא ודאי מיירי כגון דאמר התובע לנתבע הרי עלי לעשות 

 אמרו אבא ואביך, דלא הוי לשון מחילה.מתביעה זו בכל מה שי

(ד: מדפי הרי״ף), דכיון הנמוקי יוסף ביאר גמ׳, אין לאחר קנין כלום. ) יט

שקנו מידו מתחילה שלא יחזור בו, שוב אינו חוזר בו. ואף דמחזי כקנין 

בבבא דברים, מצינו גוונא דקנין מחזק הדברים, כגון בדיני דבר מצרא 

 (קח.).מציעא 

, דקתני במתניתין רק בתוס׳ ד״ה ואלו הן כתברבית. מתני׳, ומלוה ב) כ

בנמוקי יוסף  הנך דפסולין מדרבנן, ומיירי ברבית שאינה קצוצה וכו׳. אמנם

(ד: מדפי הרי״ף) כתב, דקתני מלוה ברבית אף דפסול דאורייתא, כיון 

דאיצטריך ליה משום לוה דלא מיפסיל אלא מדרבנן, דאף דעבר 

יפסיל מדאורייתא לדון ולהעיד. (ועיין באות אדאורייתא, מכל מקום, לא מ

כתב, דמלוה ברבית הוי פסול דאורייתא, וכן סוחרי וביד רמה  הבאה).

שביעית. וכתב, דהא דערבינהו לפסולי דאורייתא בדרבנן ומנינהו בחדא, 

משום דדמי להדדי דקא עבדי אאיסורא משום ממון. והא דלא תני גזלנין, 

חם של בעלים, אבל הנך דמתניתין קא שקלי דשאני גזלנין דשקלי בעל כר

 מדעת בעלים.

ומלוה ברבית מיירי ברבית שאינה קצוצה דהוי  תוס׳ ד״ה ואלו הן,) כא

(ד: מדפי הרי״ף), דמלוה ברבית דרבנן אין הלוה הנמוקי יוסף דרבנן. כתב 

פסול, משום דהוי אבק רבית דליכא איסורא באבק רבית, אלא למאן 

 היב לא. דשקיל ליה, אבל למאן די

ואפילו מיירי ברבית קצוצה לא משמע ליה איסור כיון בא״ד, ) כב

(לקמן דף ובחידושי הר״ן דמדעתיה יהיב ואינו פסול לעדות אלא מדרבנן. 

כה. עיין שם מה שהבאנו באות ב.) כתב, דאם לוה ברבית קצוצה אפילו 

 הלווה פסול מדאורייתא ואין צריך הכרזה.

(בנמשך לעמוד הבא), אבל הכא לא תוס׳ ד״ה כל כי האי, בתוה״ד, ) כג

המהרש״א, הוי אסמכתא וכו׳ מגו דאי מרווח בעי איהו למיקני. הקשה 

כיון דמהאי טעמא לא הוי אסמכתא, אבל באין יכול להרויח הוי אסמכתא 

לכולי עלמא, מאי מייתי מההיא דר׳ יהודה משום ר׳ טרפון לעולם וכו׳, 

יהו למיקני, ולכולי עלמא הא התם לא שייך טעמא דמיגו דמרווח בעי א

 הוי אסמכתא. 
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 דר״י(סימן ז) הרא״ש כתב גמ׳, אמר רבא לוה ברבית פסול לעדות. ) א

נסתפק אי ערב ועדים נמי פסולים, ואף דלא הוו עדים דחמס, כיון דקיימא 

לן כאביי דלא בעי עדי חמס, ואף דלא תנא להו במתניתין, הא מסקינן 

וכל המשתדלין בה כולן בכלל, או דכשרין ד״לא  דמלוה הבאה ברבית תנן,

כתב, דאית דגרסי, ובחידושי הר״ן  תשימון״ לאינשי, במלוה ולוה משמע.

בריבית, ולהאי גירסא אין הסופר והעדים פסולים אף  לו״מלוה הבאה ״

דעוברים ב״לא תשימון״, כיון ד״לא תשימון״ במלוה משמע להו לאינשי. 

בית, ולהאי גירסא אף הסופר והעדים פסולים ואית דגרסי, מלוה הבאה בר

 לעדות.

אם לוה (דף כד: אות כב.), דלעיל הובא  בחידושי הר״ן,ביאר גמ׳, שם. ) ב

ואם לוה ברבית קצוצה פסול  ,וצריך הכרזה ,ברבית דרבנן פסול מדרבנן

ולא הכשירו עדותו אלא משום דפלגי  מדאורייתא ואין צריך הכרזה,

. והוכיח דבריו, מהא דמקשינן, הא צמו רשעדאין אדם משים ע הדיבורי

אמר רבא לוה ברבית פסול לעדות, ואי מלוה ברבית קצוצה אינו פסול 

אלא מדרבנן מאי קושיא, הא כשר דעדיין לא הכריזו עליו, אלא על כרחך 

(ד: מדפי הרי״ף) כתב, דהא דבעינן ובנמוקי יוסף  דפסול מדאורייתא.

אבל מדינא פסול, והכא דליכא פסידא הכרזה הוי משום פסידא דלקוחות, 

דלקוחות פסול. עוד כתב, דלא בעינן הכרזה אלא למפסליה לשאר עדיות, 

אבל לאותה עדות שנפסל בשבילו לא ראו חכמים להאמינו, אפילו בלא 

 הכרזה.

הביא בשם  גמ׳, עד שילך למקום שאין מכירין אותו וכו׳. החמרא וחיי,) ג

באחת מהן די לו, דהיינו שאם הלך ד, (מובא בסוף הספר) יש מי שכתב

למקום אחר די לו במה שילבש שחורים ויתכסה שחורים, ואם הוא 

במקומו, צריך שיחזיר אבידה בממון חשוב, או יוציא טרפה משלו בממון 

חשוב. ואין נראה כן, אלא כל שבמקומו, אין לו תקנה עד שילך למקום 

בחזרה אפילו  אחר. ואינו דומה לכל אותם שאמרנו שיש להם תקנה

במקומן, דדוקא הני אם ישובו מיד יכירו בהם, אבל טבח אפשר לו לעבור 

ולא יכירו בו, לכך הוצרך חזרה יתירה שיהיה ניכר לגמרי שאינו עושה 
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  בשום ערמה.

הא להאי טעמא הוי כענין הרש״ש,  הקשה גמ׳, אי תקדמיה יונך ליוני.) ד

רץ, דאף ל״הכא תרגומא״ קוביא, ומדוע אפסקינהו תנא במלוה ברבית. ותי

דדמי למשחק בקוביא, לא קאי ״אימתי דר׳ יהודה״ אלא אמשחק בקוביא, 

ומשום דסבירא ליה דלאו אסמכתא היא, וכדאמר רב ששת, ואף לרמי בר 

חמא לא פליג ר׳ יהודה אלא אליבא דתנא קמא, אבל אמפריחי יונים לא 

א מילתא, קאי, דמודה דאסמכתא גמורה היא, משום דאמר בנקשא תלי

והשולחן ערוך (פ״י מעדות ה״ד) דהרמב״ם ואנא ידענא לנקושי טפי. ואף 

(יורה דעה סימן קיט סט״ז) פסקו, דגם בגוונא דאם תקדמיה יונך אינו פסול 

ועיין באות [ אלא בשאין לו אומנות. היינו משום דפסקו כמאן דאמר ארא.

 הבאה].

דהאי היד רמה, ב כתגמ׳, וצריכא דאי תנא תולה בדעת עצמו וכו׳. ) ה

טעמא לא סליק אלא למאן דאמר דטעמא דמשחק בקוביא הוי משום 

אסמכתא, ולכך איצטריך למיתני תרתי, אבל למאן דאמר דטעמא לפי 

שאין עסוקין בישובו של עולם, מה לי תולה בדעת עצמו מה לי תולה 

בדעת יונו, אלא על כרחך, אתי לאשמועינן ד״הכא תרגומא״ מיירי אליבא 

ן דמוקי טעמא דמתניתין משום אסמכתא, ואין להוכיח דהלכתא דמא

כהאי טעמא דלא אתי אלא לבאר טעמא ד״הכא תרגומא״. [ועיין באות 

 . הרש״ש]הקודמת דברי 

ארא  , דמאן דאמרהערוך לנרביאר . ארא משום דרכי שלום בעלמא ׳,גמ) ו

אבל ליכא למימר דסבר  .סבר דגם משום דרכי שלום מקרי גזלן ופסול

דהא בברייתא התם קתני דגזל משום דרכי שלום  ,ארא גזל גמור הואד

 .מידי בד״ה אי נמי(בעמוד ב׳) לקמן  התוס׳ לא מקשו דאם לא כן ,הוא

ולא גזל גמור דלא זכה בהן בעל השובך. רש״י ד״ה מפני דרכי שלום, ) ז

(קב.), דאחרי שקיים בעל בבבא מציעא הביא דאיתא  הסנהדרי קטנה,

וח הקן, קונה לו חצירו, והקשה הא מפריחי יונים השובך מצות שיל

מביאין נמי משובכין שכבר קיימו הבעלים שילוח הקן, וזכה לו חצירו והוי 

גזל גמור. ותירץ, כיון דעל כל פנים הוי רק ספק, אינו חשוד להעיד שקר, 

וגם מן הדין אינו מחוייב להחזיר מספיקא, כיון דהמוציא מחבירו עליו 

 משום דרכי שלום. הראיה, אלא רק
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דלכאורה משמע  החידושי הר״ן,כתב גמ׳, דאפילו בחנם לא עבדי. ) ח

דהאי לישנא אתי כרמי בר חמא, דאילו לרב ששת כיון שאינו עוסק 

בישובו של עולם מה לי בחנם מה לי בשכר. והקשה, דאם כן ברייתא לא 

וי לפרש, ואם אתיא כהלכתא, דהא קיימא לן כר׳ יהושע בן לוי דאימתי ה

כן טעמא משום שאין עסוקין בישובו של עולם. לכך כתב, דאפילו כר׳ 

ששת אתיא, דמאחר שעושה בחינם אי אפשר שלא יהיה לו אומנות אלא 

 הוא.

דלא מיבעיא אי שקל רבית, היד רמה, ביאר  גמ׳, משיקרע את שטריהן.) ט

 דמחייב לאהדורי רבית דשקל, אלא אפילו אית לה שטרא דכתוב ביה

רבית ובעי להשהותו כדי לגבות בו דלא מתחזי כמלוה על פה, מכל מקום 

אסור להשהותו, ומחויב לקרעו מיד, והדר תבע ללוה בלא שטר. וכן כתב 

(עב.), דאין  בבבא מציעא(סימן י), דהיינו לרבנן דסבירא להו הרא״ש 

 כתב, דאף את הקרן לא יגבה.  והחידושי הר״ןקונסין על הקרן. 

כתב ר׳ נחמיה לא חזרת דברים בלבד אלא חזרת ממון.  גמ׳, ואמר) י

דר׳ נחמיה פליג אדרבנן דוקא לענין חזרת ממון דשביעית, החידושי הר״ן, 

דרבנן סברי דלא גזל ממון מבעלים, ואף דנהנה מקדושת שביעית אינו 

חייב להחזיר הממון ההוא. ור׳ נחמיה סבר דאפילו בהאי גוונא חייב 

לידיה ממון אסור מיד חבירו, כגון מלוה ברבית  להחזיר, ובגוונא דאתי

אפילו רבנן מודו דחייב  ומשחק בקוביא למאן דאמר דהוי אסמכתא.

 להחזיר. 

ואם תאמר והא אמרינן בפ״ק דבבא תוס׳ ד״ה מעיקרא סבור, בתוה״ד, ) יא

דקושית התוס׳ לא הוי דיפסלו מדאורייתא, המהרש״א,  מציעא וכו׳. ביאר

דמהאי טעמא דלאינשי בלא דמי משמע, אינו דהא בהדיא אמרינן התם 

פוסל לשבועה, והכי נמי לענין עדות אינו פוסל מדאורייתא. אלא דעיקר 

דהנך בד״ה ואלו הן,  )(כד:בתוס׳ לעיל  קושייתם הוי כפי מה שפירשו

פסולי דמתניתין הוו פסולי דרבנן, דמשחק בקוביא אף דאסמכתא לא 

ון שהוא אינו סבור לעשות איסור, קניא, מכל מקום אינו מדאורייתא, כי

ואם כן קשיא להו אמאי לא גזרינן חמסן מעיקרא בהנך פסולי דמתניתין 

כיון שעובר בלא תחמוד, ואף שהוא סובר שאינו עובר דהא בכי האי גוונא 

  גזרו נמי בהנך פסולי דמתניתין.

דאף דכבר שמעינן לה מהא הערוך לנר, כתב גמ׳, סתם רועה פסול. ) יב

א בין מגדל דקה לגסה, דאי דוקא בדידעינן שרועה בשדות דחילק רב

אחרות מה לי דקה ומה לי גסה. מכל מקום, אשמועינן רב יהודה שפיר 

כיון דהוא היה תלמידם דרב ושמואל, והיה קודם רבא. ולרבא לא קשיא 

מאי אתי לאשמועינן הא כבר אמרה רב יהודה, כיון דהוא לא נחת להכי 

 דבריו.אלא דממילא משמע כן מ

ואם תאמר וכו׳ משמע דוקא דקה תוס׳ ד״ה מגדלי איתמר, בתוה״ד, ) יג

דארישא דמילתא דרבא דאמר רועה המהרש״א, אבל גסה מגדלין. ביאר 

בהמה דקה בארץ ישראל פסול, לא קשיא ליה הא מתניתין היא, דיש 

דאף דאין מגדלין, מכל מקום אינו פסול, אבל מדיוקא דבהמה גסה לומר, 

יא, דכיון דמותר לגדל ודאי כשרין. והקשה, דהוה מצי מגדלין, קש

לאקשויי ארישא דמילתא דרועה בהמה דקה וכו׳ דבחוץ לארץ כשרין, 

 דהא מתניתין היא, דבחוץ לארץ מגדלין.

לפי שהם , בניהו בן יהוידעביאר האמר ליה לך עמי בא בחדריך. גמ׳, ) יד

. ומה אחכמים מדבר עמהם ברמז, אבל להמון העם היה מדבר להדי

על דרך  ,, כי המעות הם חיות אדם״נכיס אבא לפום ברא וכו׳״שאמר 

, ולכן כשלוקח ממנו ממון כאלו ״הוא הנפש הד״םכי ״שאומרים העולם 

את מפרנס השוחטו בפני בניו המתפרנסים ממנו, וכן להפך, כי יש אב 

 .מפרנס אביו, וכנגד שתים נקיט האי לישנאהבניו, ויש בן 
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דאף היד רמה, ביאר בתחילה היו אומרים אוספי שביעית כשרין.  גמ׳, )א

שמרבין לאסוף טפי מכדי אכילתן, ומוכרים השאר, מכל מקום כיון 

דבשעה שלוקטין לא מוכחא מילתא דלשם סחורה לוקטים, מסתמא לא 

גזרו בהם רבנן. אבל סוחרין ודאי פסולים, דהא לאכלה ולא לסחורה 

פ״ז מ״ג) ביאר, דאוספין היינו באופן ת שביעי(והר״ש קאמר רחמנא. 

שמלקט ובנו מוכר על ידו, דמבואר שם במתניתין דשרי. וסוחרין היינו 

 דהלוקט עצמו מוכר.
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ביאר, הסנהדרי קטנה, הקשה גמ׳, משרבו ממציאי מעות לעניים וכו׳.  )ב

דאף מעיקרא לא היו אוכלין אותן בעצמן, אלא דהיו מלווים אותן 

להם פירות שמינית, דבכהאי גוונא שרי כמבואר לעשירים כדי שיפרעו 

(סב:). ולבסוף רבו ממציאי מעות לעניים בשביעית עצמה, בעבודה זרה 

 והוי ככל סוחרי שביעית שפסולים.

רש״י בד״ה ארנונא, פירש גמ׳, משרבו האנסין ומאי נינהו ארנונא וכו׳.  )ג

י משום ביאר, דשרובד״ה פוקו זרעו דהוא מס שגובה המלך מן התבואות. 

(פ״א משמיטה הי״א)  הוסיף, דאיירי והראב״ד  דשביעית בזמן הזה דרבנן.

במקומות שלא החזיקו בהן עולי בבל, דאין שביעית נוהגת בהן אלא 

(שם) כתב, דהיינו מה שמלכי הגויים היו מטילין  הרמב״םמדרבנן. אמנם 

על ישראל לספק מזונות חיילותיהן, והתירו לזרוע בשביעת הדברים 

 צרכים לעבדי המלך. הנ

אי נמי משום ארנונא שכרו בעל הבית רש״י ד״ה אגיסטון, בתוה״ד,  )ד

דלהאי פירושא שפיר איכא למימר דהבעל הבית המהרש״א,  לחרוש. כתב

 גופיה חרש משום ארנונא, אלא אגב פירוש קמא נקט בגונא דשכיר. והעיר

דהווי שכיר דמלישנא דגמ׳ ״אגיסטון אני בתוכה״, משמע, הסנהדרי קטנה, 

ולא בעל הבית. וביאר, דההוא גברא דחזיוהו כריב, חרש לתקן שדהו 

לשנה הבאה הוי, ולהכי אילו היה בעל הבית גופיה לא הוי שרי ליה 

משום ארנונא, דהא כבר נתן ארנונא מהתבואה שקצר. אלא אגיסטון היה 

 בתוכה בשכר כדי שיהיה לו לשלם הארנונא.

כתב, דשמא והמאירי ולא נהירא וכו׳.  תוס׳ ד״ה אגיסטון, בתוה״ד, )ה

בסוריא ועבר הירדן שאין קדושתן חמורה כל כך, איירי. אבל בארץ 

כתב, דמאי דאמרינן דאין עודרין יש מפרשים ישראל וודאי אסור. ובשם 

עם הגוי, היינו דווקא בקרקע שיש לו שותפות עם הגוי, שמא יאמרו 

והחזון איש תפות בה, שרי. דבחלקו עדר. אבל בקרקע של גוי שאין לו שו

סימן כב סק״ד) כתב, דכדרך שהתירו משום ארנונא, התירו נמי  שביעית(

 הכא משום כדי חייו. 

ויש לומר דעביד ליה באותו ענין וכו׳ דשאני תוס׳ ד״ה לעקל, בתוה״ד,  )ו

דאחר המהרש״א, גבי שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה. הקשה 

משום דאיירי בענין דקשי לכרם,  שביארו תוס׳ דאין לחייבו משום נוטע

אמאי הצרכו להוסיף דשאני שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה. וכתב, 

דצריך לגרוס בדבריהם כגירסאות הישנות ״דליכא לחייבו משום קוצר״. 

וביאר, דמעיקרא קשיא להו דיתחייב משום נוטע, דהא משביח הכרם על 

שי ליה ואין לחייבו משום ידי זמירתו. ועלה תירצו, דאיירי בגוונא דודאי ק

נוטע. והדר קשיא להו, אמאי לא יתחייב משום קוצר וכדאיתא גבי שבת. 

ועלה תירצו, דעיקר מלאכת קוצר לאו בעצים נאמרה, אלא דלענין שבת 

דמלאכת מחשבת אסרה תורה, כל שנתקיימה מחשבת קצירה, חייב 

בת. משום קוצר. מה שאין כן לענין שביעית דלא תליא במלאכת מחש

ביאר, דכוונתם דאף דאיירי בגוונא דקשי לה, מכל מקום מעט והמהרש״ל 

צומח על ידי הזמירה, ובהאי גוונא יש לאסור דווקא גבי שבת, ד״מלאכת 

מחשבת אסרה תורה״. אבל גבי שביעית כל דהוי בגוונא דקשי לה, שרי. 

א סימן יט סקי״ד), דליכא למימר דאיירי בגוונ שביעית(החזון איש וכתב 

דוודאי קשי לה, דאם כן, מאי קאמר ״הלב יודע עם לעקל או לעקלקלות״. 

אלא איירי באופן דאינו זומר בדיקדוק באופן שלא יהיה לאילן שום נזק, 

ובכהאי גוונא אי כוונתו לזמירה חייב, אבל היכא דאין כוונתו לזמירה, אין 

 לחייבו אלא גבי שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה, וסוף סוף איכא

 זמירה דמהני לאילן וחייב.

 שביעית(החזון איש כתב גמ׳, מאי שנא כהן דחשידי אשביעית וכו׳.  )ז

סימן יב סקט״ז), דלאו למימרא דדינם כשאר חשודים על השביעית, דהא 

לא אשכחן בשום דוכתא דאין מוסרים פירות שביעית ודמי שביעית 

שביעית, גדרו  לכהנים. אלא לפי שראו חכמים דזילא בעיני הכהנים איסור

גדר לאסור מדומע דשביעית לכהנים, כדי לפרסם דאף הכהנים באיסור 

שביעית קיימי. ומאי דאמר ריש לקיש ״כהן וחורש״, לאו משום דחשידי 

אחרישה, אלא לפי דזילא להו איסור שביעית, תלה בהן. אמנם כתב, 

ו משמע, דגזרו על כהנים שאף לא יהיד״ה כהני (לה:) דבתוס׳ בבכורות 

 נאמנים על השביעית.

דקאי על מה רש״י בד״ה דא עקא, פירש גמ׳, אמר רבי יוחנן דא עקא.  )ח

ביאר, דאמר ״דא עקא״ אהא דחכמים והיד רמה שקרא אותן רשעים. 

 כאלו באין לידי חשד, והשנה מתעברת על ידן.

העיר גמ׳, כי אתו לקמיה דרבי יוחנן אמרו ליה קרי לן רועי בקר וכו׳.  )ט

דושי אגדות), אמאי לא חשו אהא דקרי להו רשעים. וכתב, (חיהמהרש״א 

דשמא לא שמעו דקרי להו רשעים. עוד ביאר, דודאי דקפדי אריש לקיש 

דקראן רשעים. אלא אר׳ יוחנן קפדי דבהא דקראן ריש לקיש רשעים אמר 

דעל מה שקראן רשעים אמר רש״י ד״ה דא עקא, דא עקא, [והיינו כפירוש 

דקראן רועי בקר לא אמר ליה ולא מידי. ואמר להו דא עקא], ואילו בהא 

ר׳ יוחנן ״ואי קרי לכו רועי צאן מאי אמינא״, דהיינו דבהא אין להקפיד 

ביבמות משום דדרך החכמים לקפח את חבריהם בהאי לישנא כדמצינו 

 (טז.).

היד היינו בתליסר גדולים. אמנם גמ׳, שבנא הוה דרש בתליסר רבוותא.  )י

דהיה דורש בתליסר רבואות של בני  בואתא״, וביאר,גרס ״בתליסר ררמה 

 אדם. 

 

 דף כו ע"ב
דהוא רש״י ד״ה בעל הנאה, פירש גמ׳, שבנא בעל הנאה היה.  )יא

(חידושי אגדות), המהרש״א כמשמעו, ויש אומרים משכב זכור. וביאר 

דאתי ליישב איך עלתה כן לשבנא, הרי היה תלמיד חכם ולימד תורה 

הנאה היה, ואין התורה מתקיימת אלא במי  ברבים, ועלה אמרו דבעל

ביאר, דבעל הנאה היינו דהיו רבים היד רמה שממית עצמו עליה. אמנם 

 נהנים ממנו.

רש״י בד״ה פירש גמ׳, דבר אחר תושיה שניתנה בחשאי מפני השטן.  )יב

שהוא מקטרג ואומר תסתפק בעליונים ולא תימסר ביד משה. מפני השטן, 

דהיינו דאמרינן (שם) ״ה תורה היכן היא, ד(פט.) התוס׳ בשבת וכתבו 

דבשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר תורה היכן 

והיד רמה היא, דכיון דניתנה בחשאי, לא ידע השטן שנמסרה למשה. 

ביאר, דשטן היינו מידת הדין שקיטרגה דאינו מן הדין ליתן לבשר ודם 

רך משל, לומר דלא נעשה הדבר טובה גדולה כזאת. ו״בחשאי״, היינו על ד

 על פי מידת הדין.

רש״י בד״ה דברים פירש גמ׳, דברים של תוהו שהעולם מושתת עליהם.  )יג

והיד רמה דעצם הדיבור כיון דאין בו ממש נחשב הוא לתוהו. של תוהו, 

ביאר, דקאי על הדברים שאין טעמיהן מגולים, כגון כלאיים ודומיהם, 
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ן בהן ממש, ועליהם העולם עומד, כיון דדומין בעיני האדם לתוהו שאי

 שיש להם עיקרים גדולים כהרי הרים.

(פי״א מעדות ה״ו), דכיון הרמב״ם ביאר גמ׳, כולן צריכים הכרזה.  )יד

דאינם פסולים אלא מדרבנן ואין פסולם מפורסם לכל, לא רצו חכמים 

 להפסיד זכות העם, ולא פסלום קודם שיכריזו עליהם.

רש״י בד״ה אוכלי דבר פירש ולים לעדות. גמ׳, אוכלי דבר אחר פס )טו

הלבוש דאיכא בהא משום חילול השם, והוי כרשע דחמס. וביאר אחר, 

(יור״ד רנד), דהוי כאומר דמשום שאין רחמים בישראל נוטל צדקה מן 

דמאי דפסלינן ליה לעדות, אינו דאית דמפרשי, כתב, והיד רמה הגויים. 

ן דמפקר נפשיה כולי האי, משום איסורא, אלא משום פריצותא, דכיו

 מסתמא רשע הוא. והיינו דאמרינן ״וקא מבזי נפשיה בפרהסיא״.

 דמרש״י(סימן יג), הרא״ש כתב גמ׳, אמר רב נחמן החשוד על העריות.  )טז

בד״ה ארבעין דהא כתב  דאיירי בגוונא דבא ממש על הערוה., נראה

לא  אף דליכא התראה משום דאמר מר מלקין על דחייב מלקותבכתפיה, 

(ה: מדפי הרי״ף), דגריס מהרי״ף טובה השמועה. והוסיף, דכן משמע נמי 

״אמר רב ששת ארבעין בכתפיה וכשר, אמר ליה התם יצרו תוקפו״. אמנם 

תמה, דלישנא ד״חשוד״ לא משמע כן. ומשום הכי ביאר, דאיירי באדם 

והוסיף, דהיינו בחידושי הר״ן, שגס לבו בעריות ומתייחד עמהן. וכן כתב 

טעמיה דכשר, משום דאינו סבור דעבירה בידו, ודומיא דגנב ניסן, וגנב 

(ה: מדפי הרי״ף) והרמב״ן במלחמות תשרי, דלא סבור להחשב גנב וכשר. 

כתב, דאף בבא ממש על הערוה שייך לישנא ד״חשוד״, דאחר שבא פעם 

 אחת על הערוה, חשוד על כולם.

ו, הא דאמר רב ששת דבעינן רשע דחמס. לדברירש״י ד״ה כשר לעדות,  )יז

(כז.) דלא בעינן רשע לקמן ארבעין בכתפי וכשר, היינו משום דסבר כאביי 

(סימן לד) דכתב, דהלכתא כרב ששת דחשוד בבית יוסף דחמס. וכמבואר 

 על העריות פסול, משום דקיימא לן כאביי דלא בעינן רשע דחמס.

ה: מדפי (הרי״ף כתב גמ׳, אמר רב ששת עני מרי ארבעין בכתפי וכשר.  )יח

הרי״ף), דאיכא מרבוותא דפסק כרב ששת, משום דקיימא לן כרב ששת 

הא לענין דינא איתאמרא, וקיימא לן כרב הבעל המאור, באיסורי. ותמה 

(סימן יג) הקשה עוד, דרב ששת כלל לא פליג ארב והרא״ש נחמן בדיני. 

 נחמן אלא כמתמיה על דבריו קאמר. ועיין עוד באות הקודמת.

הקשה דתימא הא עדיפא ליה דכתיב מים גנובים ימתקו. גמ׳, מהו  )יט

הא איהו ידע האמת דאינה אשת איש, ומה שייך ״מים גנובים הערוך לנר, 

ימתקו״. ותירץ, דכיון דבעיני העולם מוחזקת אשת איש, וצריך לבוא אליה 

 בהחבא, שפיר הוי ליה מים גנובים.

שנגמרה רש״י בד״ה ודבר פירש גמ׳, ובדבר שנגמרה מלאכתו.  )כ

(סימן יד) הוסיף, והרא״ש דמשוי נפשיה כפועל ומורי בה היתרא. מלאכתו, 

דאין בעל הבית מקפיד על דבר מועט בדבר שנגמרה מלאכתו כדין פועל 

(ה: מדפי הרי״ף) גרס, ״ובדבר שלא נגמרה מלאכתו״. והרי״ף האוכל. 

(אות ג), דכל שלא נגמרה מלאכתו מורי היתר בהגהות הב״ח וביאר שם 

לנפשו, דכיון דעוסק במלאכה מותר לו לקחת מעט. אבל לאחר שנגמרה 

 מלאכתו, דרך גזל הוא נוטל. 

דאף דמשמתינא  רש״י בד״ה והא,פירש גמ׳, והא קא משמתינא להו.  )כא

(ה: מדפי הרי״ף) גרס, והרי״ף בעבירה.  ושונין חוזרין, הראשונה על להו

דהא לא באו לפני וסף, הנמוקי י״והא שמתינהו ולא בעי שמתייהו״. וביאר 

חכמים להתנצל דלשם מצוה כיוונו. ועלה תירצו, דמאחר ששמתום 

 יודעים שחטאו, ולא באו להשאל על נידויים כדי שיתכפר להם עוונם.

 

 דף כז ע"א
גמ׳, עד זומם חידוש הוא וכו׳ אין לך בו אלא משעת חידושו. בקובץ  )א

, האם פליג אהאי הסתפק בדעת אביי דפליג אות מג)בבא קמא (שיעורים 

כללא דאין לך בו אלא משעת חידושו, וסבר דאחר שנתחדש דבתראי 

נאמנים, שפיר מהני לפסול קמאי למפרע. וכיון דקיימא לן כאביי, ליכא 

לכללא דאין לך בו אלא משעת חידושו. או דלמא, דאף אביי סבר לכללא 

הוא, דאין לך בו אלא משעת חידושו, אלא דסבר, דעד זומם לאו חידוש 

דהבתראי נאמנים, משום דלאו אגוף העדות קמסהדי, אלא אגופן של 

(פי״ח מעדות ה״ב) דמהרמב״ם עדים, ובהא ליכא דמכחש להו. וכתב, 

מבואר, דאף לאביי עד זומם חידוש הוא, ולדבריו על כרחך דאביי פליג 

 אהאי כללא.

מאי שנא מגזלן בחידושי הר״ן, הקשה גמ׳, משום פסידא דלקוחות.  )ב

(כו:) דאין צריך הכרזה ולא חיישינן לפסידא לעיל ורייתא דאמרינן דא

דלקוחות. ותירץ, דכיון דגזל בפני עדים יצא קול, ולא חיישינן לפסידא 

דלקוחות. אבל בעדים זוממים, אף דבשעה שהוזמו אית להו קלא, מכל 

מקום משעה שהעידו אכתי לית להו קלא, ושפיר חיישינן לפסידא 

 אות ד.לקמן  דלקוחות. ועיין

אמאי חיישינן לפסידא דלקוחות טפי בחידושי הר״ן, הקשה גמ׳, שם.  )ג

מפסידא דמוכרים, הטוענים דהעדות שהעידו העדים על מכירה זו שקר, 

ומעולם לא מכרו. ותירץ, דכיון דהלוקח מחזיק בשדה ויש לו עליה שטר, 

לא והמוכר לא תבעו אלא עד השתא, ידיים מוכיחות שבאמת מכרה לו. א

דמדינא כיון דעדים פסולים חתמי עליו, האי שטרא חספא בעלמא הוא, 

 ומכל מקום משום פסידא דלקוחות תיקנו דיועיל.

הא מסקינן בחידושי הר״ן, הקשה גמ׳, אי נמי דפסלינהו בגזלנותא.  )ד

(כו:) דגזלן דאורייתא לא בעי הכרזה, ולא חיישינן ביה לפסידא לעיל 

כתוס׳ למפרע הוא נפסל. ומשום הכי ביאר דלקוחות, וכולי עלמא מודו ד

דאיירי באופן שפסלו לאחד בגזלנות, ועל השני אמרו עמנו ד״ה דאסהידו, 

כתב, דמאי והתוס׳ הרא״ש היית, דהשתא הוי הזמה של תרי בחד. 

דאמרינן דנפסל בלא הכרזה, היינו היכא שהועד בפני בית דין שגזל, אבל 

 בלאו הכי לא פסלינן ליה.

המהרש״א, בהכחשה לא כל שכן. כתב אמר רבא, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה  )ה

דאין כוונתם אלא להאי לישנא דמאי דלא פסלינן ליה אלא מכאן ולהבא, 

היינו משום פסידא דלקוחות, דלהאי לישנא איכא למימר, דאם בהזמה 

דפשיטא דפסולים חיישינן לפסידא דלקוחות, כל שכן דיש לחוש 

דבהכחשה לא אמרינן הכי,  בהכחשה. אבל לטעם דחידוש, פשיטא

 ד״ה רבא אמר.(עב:) התוס׳ בבבא קמא וכדכתבו להדיא 

(עב:) התוס׳ בבבא קמא כיון שאותן שתי עדויות בקרקע אחת. בא״ד,  )ו

ביארו, דכיון דהוחזקו משקרים על זו הקרקע, תו אינן ד״ה רבא אמר 

 נאמנים עליה אף בעדות אחרת.

ים דהא דאמר הכא חידוש לאו ויש מפרשתוס׳ ד״ה אין לך בו, בתוה״ד,  )ז

(סימן מא אות ו), הא בלאו חידושא העמודי אור אפסולא דקמאי. הקשה 

דעד זומם נמי לא הוי תרי ותרי, דהא עדים בתראי אינם מעידים כלל על 
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המעשה, אלא על גוף העדים. ותירץ, דכיון דמעידים עמנו הייתם, ואותו 

תם הכחשה לגוף שהעידו עליו לא היה עמהם, ממילא נמשך מעדו

המעשה, ושפיר דמי לתרי ותרי, דהא בלאו חידושא דעד זומם אמרינן 

 דתרוויהו פסולים.

כתב, דאיירי והיד רמה הא תרי כמאה. תוס׳ ד״ה דאסהידו בי תרי בחד,  )ח

 בגוונא דרק אחד העיד, כדי לחייבו שבועה, והוזם על ידי תרי.

דהוא המשך ל, המהרש״וגרסינן נמי דפסליה בגזלנותא. כתב בא״ד,  )ט

לתירוצם, דאיירי בגוונא שאינם מעידים אלא על אחד, ואין חבירו יכול 

אות בחידושי הר״ן לעיל לסייע לו, משום דפסלוהו בגזלנותא. [וכן מבואר 

ביאר, דהווי אי נמי, דמעיקרא ביארו דאיירי באופן שכל והמהרש״א ד]. 

וכתבו אי נמי  אחד רואה מחלון אחר, ומשום הכי אינן מצטרפין להדדי.

 דפסלוהו בגזלנותא ומשום הכי אינו יכול לסייעו. 

רש״י בד״ה הכי  כתבגמ׳, מומר אוכל נבילות לתאבון דברי הכל פסול.  )י

דכיון דמשום ממון דשכיחא ליה נבילה בזול קעביד איסורא, חשיד גרסינן, 

דמשמע דאילו לאו הרש״ש,  נמי למישקל שוחדא ולהעיד שיקרא. וכתב

ממון קאכיל, אלא משום דלא משכח היתרא, שפיר כשר.  משום רווח

דאף היכא דלא משכח בד״ה לתיאבון,  (ג.)רש״י בחולין  כתב ותמה, הא

היתרא חשיב לתיאבון. ודוחק לומר דלענין עדות, היכא דאוכל משום דלא 

(סימן הרא״ש  משכח היתרא, אף אביי מודה דכשר. וכתב, דבאמת מלשון

כפין נמי ושקיל ארבעה זוזי ומסהיד״, מבואר, דאף  טז) שכתב, ״כפין ואכיל

דהתוס׳ לעיל באוכל מחמת דלא משכחת היתרא, פסול. [ולכאורה נראה 

דביארו דאף בא על הערוה הוי כמומר  הכי סברי,ד״ה החשוד, (כו:) 

שכתב, דהיינו משום דבעינן רשע דחמס, ד״ה כשר (שם) ורש״י לתיאבון. 

 וח ממון חשיב רשע דחמס. (ח.ו.)].לשיטתו אזיל, דדוקא משום רו

דאביי ביאר היד רמה, ביאר גמ׳, אביי אמר פסול דהוה ליה רשע וכו׳.  )יא

קרא כפשטיה, ד״אל תשת רשע עד להיות עד חמס״, היינו דכל מאן 

דמחייב מלקות ונקרא רשע כדכתיב ״והיה אם בן הכות הרשע״, אל 

ל דעביד איסורא תשיתהו להיות עד. ורבא סבר, דאחמס קפיד רחמנא, דכ

מחמת ממונא, חיישינן ביה לעד חמס. והוסיף, דלרבא עיקר קרא אחמס 

ממש איירי, והיינו גזלן ודומיהם, ומהם ילפינן לכל היכא דעבר איסורא 

 מחמת ממון.

(סימן מו סקי״ז), דפסול רשע היכא דאינו הקצות החושן כתב גמ׳, שם.  )יב

לא גזירת הכתוב רשע דחמס, אינו משום חשש משקר כרשע דחמס, א

ובקובץ (ה: מדפי הרי״ף). הנמוקי יוסף הוא. וכתב, דכן מבואר מדברי 

(סימן כב סק״ג) כתב, דאיכא למימר דאף אביי סבר דפסול רשע הערות 

מחשש משקר, אלא דסבר, דאף רשע דלאו דחמס חשוד לשקר, ועיין שם 

 אות טו.לקמן שהאריך. ועיין 

על העמוד של אבן  עת שקרשבורש״י ד״ה שבועת שוא, בתוה״ד,  )יג

(כט.), דהנשבע בשבועות דמבואר להדיא הרש״ש, שהוא של זהב. העיר 

לשנות את הידוע הרי הוא שבועת שוא. וכתב, דצריך למחוק תיבות 

ד״ה שבועת (ה: מדפי הרי״ף) ברש״י על הרי״ף ״שבועת שקר״. וכן הגירסא 

 שוא.

(מצוה מנחת חינוך הכתב גמ׳, נימא כתנאי עד זומם פסול לכל התורה.  )יד

לז), דמוכח מסוגיין, דעד זומם לא הוי רשע דחמס, [והיינו בגוונא שלא 

נטל שכר להעיד בשקר]. דאי הוי רשע דחמס, אמאי זומם לממון כשר 

לנפשות, הא רשע דחמס פסול אף לנפשות. אלא דאף לרבא דבעינן רשע 

ד לדבר דחמס, היכא דהוזם לממון, תו אינו נאמן לממון כדין כל החשו

 שאינו מעיד עליו. ועיין באות הבאה.

לכאורה נראה  [גמ׳, אביי כרבי מאיר דאמר אמרינן מקולא לחומרא. )טו

מהא דאמרינן דאביי כרבי מאיר דחשוד לקל חשוד נמי לחמור. דאף 

לאביי, מאי דפסלינן מומר אוכל נבילות להכעיס, היינו משום דחשדינן 

הקצות על החמור. ודלא כדכתב  ליה דכי היכי דעבר על הקל, יעבור נמי

אות יב), דמומר להכעיס פסול מגזירת הכתוב ולאו משום לעיל (החושן 

 דחשידנן ליה דמשקר. (ח.ו.)]

גמ׳, ורבא אמר עד כאן לא קאמר ר׳ מאיר אלא גבי עד זומם דממון  )טז

הא מומר אוכל נבילות היד רמה, הקשה דרע לשמים ורע לבריות. 

שמים פסיל ליה רבא. ותירץ, דמכל מקום לתיאבון, אף דהוי רק רע ל

חשוד הוא להרע לבריות, דהא כפין ואכיל נבילה, כפין נמי ושקיל ד׳ זוזי 

 אות י].הרא״ש לעיל ומסהיד. [והיינו כסברת 

והאי קנסא קא עבדינן דבית דין רש״י ד״ה לכהיוהו לעיניה, בסוה״ד,  )יז

מה שהוא דין דאם בחידושי הר״ן, מכין ועונשין שלא מן התורה. הקשה 

תורה, אין עושים בבבל, מה שאינו דין תורה, לא כל שכן דבעינן יותר 

גדולים וחכמים, ולא עבדינן ליה בבבל. ומשום הכי ביאר, דלאו מכח בית 

דין עביד הכי, אלא מכח דינא דמלכותא, שדין המלכות לבער הרעים, 

 ונתנו כח לריש גלותא לעשות כפי דעתו.

דכל המאירי, ביאר י גנב קבא דחושלא וכו׳. גמ׳, חד אמר קמאי דיד )יח

שהעידו שני עדים על עבירה אחת, אף דכל אחד העיד על מעשה אחר, 

מקבלים עדותן ופסלינן ליה. אבל אם כל עד העיד על עבירה אחרת, אין 

(ל.), דמצרפין שני לקמן מצטרפין. [לכאורה היינו כרבי יהושע בן קרחה 

 עיד על ממון אחר].עדים לחייב ממון, אף דכל אחד ה

 

 דף כז ע"ב
העיר גמ׳, ורבי יוסי האמר הוזם בדיני ממונות כשר לדיני נפשות.  )יט

דיטלו ממונו ויתנו ד״ה לכהיוהו, (עמוד א) רש״י לעיל דלפירוש הרש״ש, 

בבא (והקובץ שיעורים ליורשין, הא כלל לא איירינן הכא בדיני נפשות. 

פירוש דפירש רש״י (שם) אות תקפו) הקשה, דגם אי נימא כהאי בתרא 

דינקרו לעיניו ממש, משום דבית דין מכין ועונשין שלא מן התורה, אכתי 

(פא:) לא חשיב לקמן לא הוי דיני נפשות, דהא אפילו כונסין אותו לכיפה 

דיני נפשות, כמבואר התם. ותירץ, דמכל מקום כיון דהוי עונש הגוף 

 וחמיר מממון, החשוד לממון אינו נפסל לו. 

(מצוה לז, ו), הא רבי יוסי דווקא בעד המנחת חינוך הקשה ׳, שם. גמ )כ

זומם אמר דאם הוזם לממון אינו נפסל לנפשות, אבל ברשע דחמס כגון 

 הכא, דהעידו עליו דגנב, ודאי דמודה דפסול אף לנפשות. 

שנאמר כולך יפה רעייתי ומום אין רש״י ד״ה בפסול יוחסין, בסוה״ד, [ )כא

(לו:) מסקינן דהאי קרא ד״מום אין בך״ אמום קמן לבך. לכאורה קשה, הא 

(קא.), ואילו מיוחסים ילפינן מדכתיב ביבמות ממש קאי, וכן מבואר 

 ״אתך״ (ח.ו.)].

היאך שרי לרב היד רמה, הקשה גמ׳, וקבליה לכרגא דכולי שניה.  )כב

פפא לקבל מיניה, הא אתי לידי חשדא. ותירץ, דרב פפי לאו דיינא הוה, 

(סימן יז) כתב, והרא״ש אי התם ועיין בדינא בהדי דייני. אלא מיקם הוי ק
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 דכיון דבלאו הכי רבנן פטירי מכרגא, לא הוי בכלל שוחד מאוחר.

(בפירוש הרמב״ם כתב מתני׳, ואלו הן הקרובים אחיו ואחי אביו וכו׳.  )כג

המשניות), דהא דלא תני אביו במתניתין, משום דהוא מבואר בקרא 

בחידושי הר״ן, רובים ילפינן מיניה. וכן כתב להדיא, וכל איסור עדות הק

והוסיף, דמאי דלא תני לבנו בכלל הקרובים, היינו משום דבמתניתין לא 

תני אלא לאלו דאף בניהם וחתניהם פסולים, וכיון דחתן בנו כשר, לא תני 

 ליה. [אמנם בגירסת המשנה שבמשניות, איתא ״אביו״]. 

(בפירוש המשניות), הרמב״ם  כתבמתני׳, וגיסו הן ובניהן וחתניהן.  )כד

דדוקא הבנים והבנות שיש לגיסו מאחות אשתו, אבל אם יש לגיסו בנים 

(כח:) אות יט לקמן  או חתנים מאשה אחרת, אינן נחשבים קרובים. [ועיין

דהוא הדין כל הקרובים הנפסלים מחמת אישות, התוס׳ יו״ט,  כ]. וכתב -

גיסו,  אי דנקט הרמב״םאין בניהן וחתניהן שמאשה אחרת נפסלים. ומ

 היינו משום דסליק מינה.

(בפירוש המשניות), דהאי כל הרמב״ם כתב מתני׳, וכל הראוי ליורשו.  )כה

הראוי ליורשו, ממשנת רבי עקיבא היא, ולאו ממשנה ראשונה. וכתב 

(עמוד ברש״י לקמן וכן ברש״י ד״ה וכל הראוי, [עיין המהרש״ל, דמרש״י 

, דקאי אמשנה ראשונה. אמנם כתב, דיותר ] נראהד״ה הלכה כרבי יוסיב) 

היאך שייך למימר דקאי הרש״ש, ותמה עליו . נראה כפירוש הרמב״ם

אמשנה אחרונה, הא במשנת רבי עקיבא תני נמי אחי אמו ובעל אחות 

 אמו, דאינם ראוים ליורשו, ואפילו הכי פסולים. 

רש דהיינו דווקא הראוי לירש״י בד״ה וכל הראוי, כתב מתני׳, שם.  )כו

פסול, אבל המוריש שאינו יכול לירש, כשר. ומשום הכי, הוא לא יעיד 

לאחי אמו, דהא ראוי ליורשו, אבל אחי אמו יעיד לו כיון דאינו ראוי 

הא האי פסולא לאו מחמת נוגע בעדות בחידושי הר״ן, ליורשו. ותמה 

הוא, דאי מחמת נגיעה אמאי אף לחובתו אינו נאמן, ומה לי יורשו ומה לי 

(ז: מדפי הרי״ף) דפסל בכל הרז״ה רישו. ומשום הכי כתב, דנראין דברי מו

 ענין. ועיין באות הבאה.

״כל הראוי רש״י ובעל המאור, דלדעת בחידושי הר״ן, כתב מתני׳, שם.  )כז

ליורשו״ היינו נמי בראוי ליורשו דרך אשתו, ולא פליג אמשנה ראשונה 

דלא שייכי כלל אלא בבעל אמו ובגיסו ובבעל אחות אמו ובחורגו, 

בירושה. ובאחי אשתו כיון דאשתו יורשתו, אף רבי יוסי מודה דפסול, 

כתב, הרמב״ן וגיסו דפליג היינו דווקא בעל אחות אשתו. אמנם בשם 

דדוקא ראוי ליורשו מחמת עצמו חשיב קרוב למשנה ראשונה, והיינו 

א משום דכי היכי דלענין יבום ונחלה רק משפחת האב חשיבי קרובים, הו

 הדין לענין עדות.

וכן כולהו כי מעיינת להו משכחת להו רש״י ד״ה לבדו, בסוה״ד,  )כח

דאין כוונת רש״י דכל הקרובים נפקא מכללא, המהרש״ל, בהדיא. כתב 

דהא לאו כולם מכללא אתיא. אלא כוונתו, דכל הקרובים נקטינן להו 

יהן להדיא במתניתין, או דכתיבי גופייהו, או דכתיבי בכלל בניהן וחתנ

 דקתני במתניתין, מלבד בן אחי אשתו וחתנו, דלא כתיבי להדיא.

וילפינן בגמרא קרובי האם כקרובי רש״י ד״ה בעל אחותו, בסוה״ד,  )כט

דאף דילפינן דבעל כאשתו, אכתי איכא למימר הערוך לנר, האב. ביאר 

דרק אשתו בכלל, אבל קרוביה אינם נחשבים כקרוביו. ולהכי בעינן 

 ם כקרובי האב.ילפותא דקרובי הא

בחידושי הר״ן, כתב גמ׳, התם בשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן.  )ל

דהיינו דווקא בדיני שמים דיודעים האם חשיב אחיזה במעשה אבותיהן אי 

לאו. אבל בדיני אדם, כיוון דאין בקיאים אם חשיב אחיזה אי לאו, אמרינן 

 דמסתמא אינן אוחזין ואין מענישים אף בעוון האבות. 
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התוס׳ ביאר גמ׳, כדתניא אין העדים נעשין זוממים עד שיזומו שניהם.  )א

דלאלומי פירכיה מייתי לה, דהא אף אי עד אחד נמי נעשה זומם הרא״ש, 

איכא לאקשויי, דהא אי אחיו לא היה מעיד עמו, לא היתה מתקבלת 

 עדותו, ואם כן משכחת לה דעד זומם נהרג על ידי אחיו.

(סימן סה בקובץ הערות העיר ם נהרג בעדות אחיו. גמ׳, נמצא עד זומ )ב

ה), אמאי חשיב נהרג בעדות אחיו, הא מאי דאחיו נהרג אינו  –אות ג 

מחמת עדותו, אלא שנגרם מחמתו. וביאר, דשאני פסול קרובים משאר 

הפסולים, דבשאר הפסולים הפסול הוא בדיני עדות, ומשום הכי 

כשרים. אבל פסול קרוב, אינו  באיסורים דאף עד אחד כשר, פסולים נמי

פסול בדיני עדות, אלא דגזרה התורה, שלא יהיה אח נהרג על ידי אחיו. 

 ומשום הכי, אף דאחיו יהרג רק בגרמת עדותו, אין עדותו מתקבלת.

אכתי אמאי הווה סיבה לפוסלם, נקבלם הסנהדרי קטנה, העיר גמ׳, שם.  )ג

להזימם, הוי ״עדות שאי ולא נקבל עליהם הזמה. וביאר, דכיון דאי אפשר 

 אתה יכול להזימה״.

(דפרקין ה״ט) בירושלמי אמנם גמ׳, אלא הזמה מעלמא קאתי וכו׳.  )ד

איתא, דהיינו טעמא דתרי אחים פסולים, דאם הוזם נמצא מת בעדות 

(יב: הר״ן בכתובות נו:). וכן כתב בבא בתרא (הר״י מיגאש אחיו. וכן כתב 

 בסוגיין הדרינן מהאי טעמא.ותמה, הא הרי״ף. מדפי הרי״ף) בשם 

דליכא למימר היד רמה, ביאר גמ׳, אשכחן לחובה לזכות מנא לן.  )ה

דמשום חשדא מיפסיל, דאי הכי, אמאי לחובה נמי פסול. ועוד, דהא לא 

כתב, דאף דאתיא מקל וחומר, דאם ובחידושי הר״ן נחשדו ישראל על כך. 

ם טרח וכתב לה לחובה אינו נאמן כל שכן דאינו נאמן לזכות, מכל מקו

קרא. עוד כתב, דאפסולים לעלמא מיבעיא לן, דאשכח רק לחובה, ומנלן 

 דאף לזכות אין קרובין מעידים לעלמא.

גמ׳, אלא לעולם חתנו ממש ואמאי קרי ליה חתן בנו כיון דמעלמא  )ו

 דבשלמא לפירוש התוס׳, )תוס׳ ד״ה תלתין(על המהרש״א העיר קאתי. 

להדיא, ניחא אמאי לא מנו לחתן בנו,  דתני רק אלו דכתיבי במתניתין

דשם חתנות רש״י בד״ה תלתין, דאיהו נמי לא כתיב להדיא. אבל לפירוש 

חד הוא, ומבני בניהם פריך לרבי חייא, מאי יהני הא דאיירי בחתנו ממש, 

הא כיון דחשיב כדור שלישי, אכתי הוי ליה לרבי חייא למנות תלתין 

ממש כדור שלישי, בתר דתני חתנו לא ותרתין. וביאר, דכיון דחתנו הוי 

 צריך למנקט בני בניו.

החכמת  משום דלא קתני להו בהדיא. ביארתוס׳ ד״ה תלתין, בתוה״ד,  )ז

  דבני בניהם לא קתני להדיא, וחתניהן דקתני קאי עליהן ועל בניהן.מנוח, 

רש״י בד״ה וי״ו לרבות בני בנים, פירש גמ׳, ובנים לרבות דור אחר.  )ח

דלכאורה איכא הרש״ש, ילפינן לרבות אף בני בנים. וכתב  דמוי״ו יתירא

לפרש דדרשינן לקרא הכי, ״לא יומתו אבות על ידי בנים ובנים״, דהיינו 

דלא יומתו על ידי הבנים ובני הבנים. ורש״י דלא פירש כן, משום דכבר 

 דרשינן ל״ובנים״ לענין לפוסלם לעלמא.

ר יוסף וכו׳. הקשה והקשה הר״תוס׳ ד״ה כיון דמעלמא, בתוה״ד,  )ט
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דלכאורה היינו דמקשי בגמרא ״אי הכי הוה ליה שלישי המהרש״א, 

בשני״, והיינו דרב דאמר דחתן אחי אבא לא יעיד לי, כיון דחתן כדור אחר 

 דמי, חשיב כשלישי בשני, ורב הא אכשיר בשלישי בשני.

והלכתא כוותיה דרב וכו׳. כתב רש״י ד״ה הכי גרסינן אלא רב, בתוה״ד,  )י

דיש להגיה בדבריו ״והלכתא כוותיה דרבא״, והיינו כרבא דמסיק רש״ש, ה

הגהות (קכח.) דשלישי בראשון כשר. וכן נראה דגרס בבבא בתרא 

 (פי״ג מעדות אות ג). מימוניות 

(ו: הנמוקי יוסף ביאר גמ׳, אמר רב נחמן אחי חמותי לא יעיד לי וכו׳.  )יא

שהחתן פסול לאחי מדפי הרי״ף), דרב נחמן אתי לאשמועינן, דכשם 

 חמותו, כן אחי חמות פסול לחתן. 

 

 דף כח ע"ב
רש״י בד״ה באשת חורגו, פירש גמ׳, מהו שיעיד אדם באשת חורגו.  )יב

דהיינו על נכסי מלוג שלה, ובנשי שאר הקרובים לא איבעיא לן משום 

דכיון דבניהם פסולים, הרי פסולים אף לאימותיהם, דהא הבנים ראויים 

דעל כרחך צריך לומר, דאיירי כגון התוס׳ הרא״ש, ב לירש את אמם. וכת

שכתב חורגו לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן בחייך 

ובמותיך, דאי לאו הכי, כיון דיש לו בנכסי מלוג שלה, תיפוק ליה משום 

חורגו. אמנם העיר, דאי אינו יכול להעיד על נשי קרוביו משום דקרובו 

יעיד לאבי בעל אחותו, ולאבי בעל אחות אביו. יורשם, הוא הדין דלא 

ומשום הכי ביאר, דאיבעיא לן באשת חורגו בגוונא שמעיד לחייבה מלקות 

או מיתה, אבל בנשי שאר קרובים לא איבעיא לן משום דפשיטא, ודווקא 

באשת חורגו איבעיא לן דהא חזינן דאקיל גבי חורגו דבנו וחתנו כשר, 

 ואיכא נמי תרי בעל כאשתו.

דאף דתני במתניתין ״וחורגו לבדו״, לא אתי היד רמה, ביאר גמ׳, שם.  )יג

למעוטי אשתו, דהא בלאו הכי אשה אינה כשרה לעדות, אלא למעוטי בנו 

וחתנו אתא. ומבעיא לן לענין להעיד עליה, האם אמרינן דכי היכי 

 דלדידיה פסול, הוא הדין דפסול לאשתו, או לאו.

 ואשהרש״י בד״ה בעל כאשתו, ירש פגמ׳, בסורא אמרי בעל כאשתו.  )יד

 ביאר, והתוס׳ הרא״שפסול.  חמיו ותנן חמיה כאילו הוא והרי, כבעלה

דבסורא אתי מעשה לידם בבעל חורגתו, ואמרו דבעל כאשתו. 

ובפומבדיתא אתי מעשה לידם באשת חורגו וכמעשה דידן, ואמרו דאשה 

 (דפרקין ה״ו).י מהירושלמ(ו: מדפי הרי״ף) הנמוקי יוסף כבעלה. וכן הביא 

דאי לאו דאשה נמי כבעלה, לא יהני מה החכמת מנוח, כתב רש״י שם,  )טו

דבעל כאשתו, דאף דהוא נחשב כחמיה, מכל מקום אי לאו דאשה כבעלה 

כתב, דלא גרסינן ב׳ תיבות הרש״ש ונחשבת כבנו, לא מיפסלא ליה. מיהו 

 אלו.

נן, דבנו דמהכא שמעיהיד רמה, כתב גמ׳, רב חסדא אכשר באחי האח.  )טז

וחתנו דתנן במתניתין דהוו קרובי אישות, איירי רק בבנו וחתנו מאותה 

אשה, אבל בנים וחתנים מאשה אחרת, כשרים. דאי נפסולים, אמאי לא 

 רש״י בד״ה ברייתא רבי יוסי.נפסול מהאי טעמא אף את אחי האח. ועיין 

 (סימןהקובץ הערות הקשה גמ׳, הכא משום איקרובי דעתא הוא וכו׳.  )יז

כב אות ו), הא טעמא דפסול קרוב לא הוי משום איקרובי דעתא, אלא 

(קנט.). וביאר, דאף דטעם הפסול בבבא בתרא משום גזירת מלך וכדאיתא 

משום גזירת מלך, מכל מקום שם קרוב נקבע על פי איקרובי דעתא, ולא 

תליא בקרוב על פי דין, אלא בקרוב בטבע. אמנם העיר, דלפי זה, אף גר 

ד לקרוביו הקרובים אליו בטבע. וכן היכא דהעיד לקרובו ולא ידע לא יעי

בפילפולא שקרובו הוא, יתכשר משום דלית ביה איקרובי דעתא. ועיין 

 (סימן כ אות ו).חריפתא 

(סימן כ), דהני מילי להעיד לה, אבל לקרוביה הרא״ש כתב  גמ׳, שם. )יח

בחידושי ם (פי״ג מעדות הי״ב). אמנהרמב״ם כשר עד שתינשא. וכן כתב 

דאחר דתלו לה באיקורבי דעתא, הרי היא רבינו דוד, כתב בשם הר״ן 

 כאשתו גמורה ואף לקרוביה אינו מעיד.

ומודה דבן גיסו פסול וכו׳ ונפקא מינה רש״י ד״ה גיסו לבדו, בסוה״ד,  )יט

(ו: מדפי הרי״ף). וביאר, דאף דבכל בעל המאור דחתן גיסו כשר. וכן הסיק 

בנו לחתנו, הכא שאני משום דחתן גיסו קרוב אליו  הקרובים אין הבדל בין

מחמת שני חיתונים, ותרי בעל כאשתו לא אמרינן. ואף דגיסו גופיה נמי 

מחמת שני חיתונים הוא, מכל מקום כיון דהא דאשה כבעלה מערוה 

ילפינן, שפיר אמרינן בגיסו בעל כאשתו, דהא אשתו אסורה עליו בערוה. 

עליו, ומחמת תרי בעל כאשתו אתא, לא  אבל חתן גיסו דלא הוי ערוה

 חשיב קרוב.

ואית דמוקי להאי בן גיסו דקא רש״י ד״ה ברייתא רבי יוסי, בתוה״ד,  )כ

(ז. מדפי הרי״ף מכשר רבי יוסי בבן שיש לגיסו מאשה אחרת. וכן פירש 

(בפרקין ה״ו), דאיתא התם דחד תני דגיסו בירושלמי הרי״ף), דהכי מפורש 

וחד תני דאין לו אשה ובנים, ומפרקינן, דמאחות יש לו בנים וחתנים, 

אשתו יש לו בנים וחתנים, ומאשה אחרת אין לו בנים וחתנים. אמנם 

(סימן כ) תמה, דמאי סלקא דעתין שרבי יוסי יפסול חתן גיסו הרא״ש 

מאשה אחרת, הא קורבתו מחמת ג׳ חיתונים היא. ואף דהוכיח 

ילתא דרב חסדא דהכשיר מהירושלמי, תלמודא דידן פליג, כדמוכח ממ

באחי האח. ומאי דהכשיר רבי יוסי, היינו אפילו בחתן גיסו מאחות אשתו, 

 כיון דקורבת שניהם על ידי בעל כאשתו.

האי שטרא חספא בעלמא הוא. רש״י ד״ה במזויף מתוכו, בסוה״ד,  )כא

ד.), אמאי קרי ליה ״חספא בעלמא״ גיטין (בחידושי החתם סופר הקשה 

אלעזר במזוייף מתוכו, מדרבנן בעלמא הוא גזירה שמא הא מאי דפסל רבי 

 ד״ה מודה רבי אלעזר.(י:) רש״י בגיטין ימסור בפניהם, וכדכתב 

יש לדקדק דכל שכן שנים הנשואים תוס׳ ד״ה גיסו לבדו, בסוה״ד,  )כב

(סימן לג הרמ״א שתי בנות אחיות או בנות שני אחים, דכשרים. אמנם 

(סקי״א), דהיינו הסמ״ע ר. וביאר ס״ד) כתב, דלכתחילה לא יחתמו בשט

מחשש בית דין טועין שיסברו דפסולים הם, ויבואו לפסול השטר שלא 

 כדין.

 

 דף כט ע"א
(סימן כ), דאף בהגהות אשר״י כתב גמ׳, אלא משום דלא צייתיתו דינא.  )א

שהדין מצוות עשה הוא, מכל מקום כל שיודע שלא ישמעו לדינו, אינו 

 חייב לדון להם.

רש״י בד״ה פירש ן משמיה דרבא אמרי אפילו מיום ראשון. גמ׳, ורבנ )ב

דמיום ראשון בטלה שושבינות וכשר להעיד. דהיינו מיום ראשון, 

דפלוגתת ר׳ אבא ורבא, האם נפסל כל שבעת ימי המשתה, או דוקא ביום 

ביאר, דלדעת ר׳ אבא, רק אם שמח עימו כל היד רמה הראשון. אמנם 

, ולרבא נחשב שושבינו מיום ראשון. שבעת ימי המשתה חשיב שושבינו
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דמאי דאמרינן כל שבעת ימי המשתה, היינו לרבי דאית דמפרשי, והוסיף 

יהודה, דדוקא תוך שבעת ימי המשתה פסול לו, אבל לאחריהם חוזר 

לכשרותו. ומאי דאמרינן ״ורבנן משמיה דרבא״ קאי ארבנן דמתניתין, 

יתא להאי פירושא, דהא דלדבריהם כבר מיום ראשון כשר. אמנם כתב, דל

רבנן מילתא פסיקא נקטי דלא נחשדו ישראל על כך, ומהיכי תיתי למבעי 

וכמה לרבנן. ועוד, דמשמע מדברי רבא, דביום ראשון גופיה אף רבנן 

מודים, והא במתניתין קתני דלא נחשדו ישראל על כך, ומשמע דאף ביום 

 ראשון כשר.

אי אף בחידושי הר״ן, הקשה . גמ׳, ורבנן מאי דרשי ביה וכו׳ חד לדיין )ג

(לד:) דתני יש כשר להעיד ואין לקמן רבנן מודו דשונא פסול לדון, אמאי 

כשר לדון, לא אמרינן דאיירי בשונא אליבא דרבנן, דכשר להעיד ואינו 

כשר לדון. ותירץ, דמאי דשונא פסול לדון, אינו אלא לכתחילה, אבל אם 

חכמים השונאים זה לזה, דאמרינן עבר ודן דינו דין, דומיא דשני תלמידי 

דאין יושבין בדין, דמשמע דאם עברו ודנו דיניהם דין, ומשום הכי לא 

כתב, דמדברי הב״ח אמרינן דכשר להעיד ופסול לדון קאי אשונא. אמנם 

(סימן כג) שכתב, דדיין שונא והיינו שלא דיבר עמו ג׳ ימים פסול הרא״ש 

ילה לא לידייניה. משמע, דבשונא לדון, ואף אם אינו שונאו כל כך, לכתח

גמור אף בדיעבד פסול. והוסיף, דאי האי ילפותא הוי דרשה גמורה ולא 

אסמכתא, הוא הדין שני תלמידי חכמים השונאים זה לזה הוי דרשה 

 גמורה, ואף אם דנו אין דיניהם דין.

(סימן ז סק״ב), דאף למאן דאמר (עיין השער משפט כתב  גמ׳, שם. )ד

דאף בדיעבד אין דינו דין, הני מילי בגוונא דהאוהב דן באות הקודמת) 

לזכותו ושונא שדן לחובתו. אבל אם האוהב דן לחובתו והשונא לזכותו, 

 בדיעבד דינו דין. 

הרמב״ם ביאר גמ׳, מכאן לשני תלמידי חכמים ששונאין זה את זה וכו׳.  )ה

ירו, (פכ״ג מעדות ה״ז), דמתוך ששונאין זה את זה וכל אחד סותר דברי חב

 יצא הדין מעוקל.

(סימן ז סי״ג), דדווקא שונאין פסולים, אבל אוהבים הב״ח כתב גמ׳, שם.  )ו

כשרים ולא חיישינן שאחד יסכים לדברי חבירו אף שאינו נראה לו. אמנם 

 (שם סי״א) מבואר, דאף שנים שאוהבין זה את זה פסולים.בדרישה 

בחידושי כתב זה. מתני׳, ואומרים לו אמור היאך אתה יודע שזה חייב ל )ז

דמדקתני ״היאך אתה יודע שזה חייב לזה״, משמע דאיירי דכבר הר״ן, 

העיד בפני בית דין שפלוני חייב לפלוני, ואם כן, אמאי בודקין אותו, הא 

בדיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה. ותירץ, דאיירי בגוונא דאמר 

טועה, או שמא  בסתמא דפלוני חייב לפלוני, ומשום הכי בדקינן ליה שמא

שמע מפי אחר והוי עד מפי עד. אבל אם יאמר מתחילה בפני הלווה פלוני 

כתב, דמאי יש מפרשים לפלוני, לא שואלין לו דבר ומקבלים עדותו. ובשם 

דתני ״אומרים לו אמור וכו׳״, היינו קודם שיעיד, דמסתמא המלוה הביאן 

 היאך אתם יודעים.לחייב הלווה, ושפיר שיילינן לעדים אף קודם שיעידו 

(סימן יח סק״א), הסמ״ע ביאר מתני׳, ומוציאין את כל אדם לחוץ.  )ח

דהיינו כדי שלא ידעו הבעלי דינים מי המחייב ומי המזכה. וכן כדי שלא 

ישמעו הבעלי דינים המשא ומתן של הדיינים, וילמדו מתוך דבריהם 

 לטעון שקר.

(ז: מדפי הרי״ף), ר הבעל המאוכתב מתני׳, עד שיאמר בפנינו הודה לו.  )ט

דמדתני עד השתא הוא אמר לי, או פלוני אמר לי בלשון יחיד, והשתא גבי 

הודה לי, משמע דאילו אמר בפני הודה לי  בפנינוהודה תני בלשון רבים 

בלשון יחיד, אכתי איכא למימר דמשטה הוא ואי אפשר לחייבו. ואף 

עה, שאני טענת דבכל מקום ששניים מחייבים אותו ממון אחד מחייבו שבו

(ל:) לקמן הודאה דאין העדים מחייבים אותו, אלא הודאת פיו. ואף דתני 

דהודאה אחר הודאה מצטרפת, היינו משום דלבסוף איכא תרי עדים 

ונפיק מכלל השטאה, אבל אם הודה רק בפני אחד, אכתי הוי השטאה. 

(במלחמות, שם) כתב, דודאי דאף הודאה בפני עד אחד הרמב״ן אמנם 

יב הודאה. ומאי דתני למתניתין בלשון רבים אינה ראיה, דאדרבה, אי חש

 הודאה בפני אחד לאו הודאה היא, אמאי לא תני ברישא בפני הודה לי. 

(פ״ח הרמב״ם כתב מתני׳, ואחד אומר איני יודע יוסיפו הדיינים.  )י

בתוספתא דהכי מבואר הלחם משנה, מסנהדרין ה״ב), דיוסיפו שנים. וכתב 

(מ.) דבעינן לקמן ). וביאר, דילפינן לה מדיני נפשות דאמרינן (פ״ו ה״ד

(פ״ט האור שמח שניים. ובטעמא דמילתא דבעינן להוסיף שניים, ביאר 

מסנהדרין ה״ב), דכיון דכבר גמרו הדיינים בדעתם זה לחובה וזה לזכות, 

וצריכים עתה לדון מחדש, אילו היו מוסיפים רק אחד, היו הדיינים 

ין שוב בדבר, כיון דנגד חד יכולים דבריהם לעמוד. אבל מתעצלים מלעי

 בדאיכא תרי, שפיר ידקדקו שוב ולא יסמכו על מה שאמרו מעיקרא.

ואף על גב דאי הוי פליג עלייהו הוי רש״י ד״ה אפילו שנים מחייבים,  )יא

דמאי דאזלינן בתר רוב בדיינים, הוא  בטיל במיעוטא. מבואר מדבריו,

(ש״ג פ״ד), דלחלות גמר בשערי ישר היינו כדביאר משום דין ביטול ברוב. ו

דין בעינן לכולהו בית דין, ובלא חידוש התורה שהמועט בטל ברוב, ליכא 

 לכולהו בית דין, דהא המועט לא מודים להאי דינא.

דמתת שקר היינו שכר היד רמה, ביאר גמ׳, איש מתהלל במתת שקר.  )יב

מון שנוטל הלה מחמת שנוטל העד להעיד שקר. ועוד ביאר, דקאי על המ

 עדות השקר, דהעד מתהלל במתנה שהביא לבעל דין בעדותו.

גמ׳, מסייע ליה לרב יהודה דאמר רב יהודה אמר רב צריך שיאמר אתם  )יג

דלאו דווקא ״אתם עדי״, אלא כל לשון דמשמע היד רמה, כתב עדי. 

דכוונתו להודאה חשיב הודאה, דאי לא תימא הכי, מה ראיה ממתניתין, 

(סימן כד) כתב, דבעינן דוקא הרא״ש  קתני בה העידוני. אמנם הא לא

לישנא דאתם עדי, או היכא דאמר מלוה אתם עדי ושתק הלווה, כדרב 

ושפיר שמעינן לה ממתניתין, דמדקתני ״בפנינו . (עמוד ב)לקמן פפא 

הודה״ ולא קתני ״שמענו שהודה״, שמעינן דבדאמר להם אתם עדי איירי. 

 אות א]. ועיין באות הבאה.״ה בפנינו, ובהגהות הב״ח מרש״י ד[וכן נראה 

דמשמע דאילו אמר לו היד רמה, כתב  גמ׳, אמר לו מתיירא אני וכו׳.  )יד

התוס׳ הרא״ש הן, אף דלא אמר להו אתם עדי, שפיר חשיב הודאה. אמנם 

כתב, דלאו ראיה היא, דלרבותא נקט מתיירא, דאף דניכר מתוך דבריו 

ם שפיר יכול לומר לו משטה אני בך, אבל ודאי שבאמת חייב לו, מכל מקו

דאף אם אמר לו הן, כיון דלא אמר אתם עדי, אכתי יכול לומר משטה אני 

 בך.

גמ׳, אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן מנין שאין טוענין  )טו

, דמשמע דאילו היה טוען היד רמהכתב למסית מנחש הקדמוני וכו׳. 

י שומעין״, היו מקבלים לטענתו, [ועיין ״דברי הרב ודברי התלמיד דברי מ

(סז.) גבי מסית לעבודה זרה לקמן ], והקשה מהא דאיתא תוס׳ ד״ה דברי

דאפילו אם לא ניסתו מחמתו נהרג. ומשום הכי ביאר, דבמסית לכל 

איסורי תורה איירי, דאף דיכול לטעון ״דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי 
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ליה. [ומבואר מדבריו, דאיסור מסית שומעין״, מכל מקום אנן לא טענינן 

בשערי תשובה לרבינו יונה נאמר אף בשאר איסורי תורה. וכן מבואר 

(או״ח ח״א סימן צט) שהאריך באגרות משה (שער ג׳ סימן לז). ועיין עוד 

 בהאי מילתא]. 

(בחידושי אגדות), המהרש״א הקשה גמ׳, הרבה טענות היו לו לנחש.  )טז

רץ, דכל המוסיף גורע, נמי הוי טענת הנחש, הא רק טענה אחת מצינו. ותי

 דטען דכיון דהוסיפה חוה על הציווי נכשלה.

רש״י בד״ה פירש גמ׳, אמר חזקיה מנין שכל המוסיף גורע שנאמר וכו׳.  )יז

דהנחש דחפה עד שנגעה באילן, ואמר לה דכשם שאין מיתה ולא תגעו, 

ג, בראשית (הגור אריה על הנגיעה כן נמי אין מיתה על האכילה. והקשה 

ג), הא האשה ידעה דאיסור הנגיעה אינו מפי הקדוש ברוך הוא, ומדוע לא 

דחתה הראיה. וביאר, דסברה, דעל כרחך כוונת הציווי אף על הנגיעה, 

משום דראוי להתרחק מן העץ, ומה שלא נתפרש להדיא, היינו משום 

דלא הוצרך לפרשו, ורק לענין האכילה דתאוה הוא לעיניים וטפי יש 

 לחשוש שיאכלו, הוצרך להזהירם להדיא.  

 עיין מה שפירשגמ׳, רב משרשיא אמר מהכא אמתיים וחצי ארכו.  )יח

כתב, דאם היה מחסר ״וי״ו״ דאמתיים וחצי והרש״ש . רש״י ד״ה אמתיים

 ארכו, הוי אמינא דאמתיים הוי חצי ארכו, וכל ארכו הוא ד׳ אמות.

 

 דף כט ע"ב
ברש״י  מבוארסהדי אמר לו לא וכו׳. גמ׳, אמר עירי ושכבי ליהוו עלך  )יט

(סימן לד) כתב, הבית יוסף , דבלשון שאלה קאמר ליה. אמנם ד״ה עירי

דאי בלשון שאלה איירי, אף אם היה שותק לא חשיב עדים, דהא לא חש 

להשיב על שאלתו. ומשום הכי ביאר, דאמרינן לה בניחותא, דאמר לו 

(סימן פא סקכ״ח) כתב,  והש״ךהמלוה דעירי ושכיבי יהיו עדים בדבר. 

דמלישנא דגמ׳ דנקטו ״אמר ליה״, משמע, דהשיבו הלווה על מה ששאלו, 

וכדפירש רש״י. ומה שהקשה הבית יוסף אמאי הוצרך להשיב לו, לא 

 קשיא. דהא פשיטא דאם היה שותק הוי מפרשינן ליה כהודאה.

לעיל מאי אתי לאשמועינן, הא אמרינן המהרש״ל, הקשה גמ׳, שם.  )כ

ד א), דאף בגוונא דהכמין לו עדים מאחורי הגדר, ואמר לו מתירא (עמו

אני וכו׳, לא חשיב הודאה. כל שכן הכא דמחה להדיא. ותירץ, דאתי 

לאשמועינן דאף שהרגיש דיש עדים, כיון דלא אמר לא היו דברים מעולם, 

הוי כמודה, קמשמע לן, דכל דלא הודה להדיא בפני עדים, לא חשיב 

 הודאה.

והיד . רש״י בד״ה עכבראעיין מה שפירש ברא דשכיב אדינרי. גמ׳, עכ )כא

ביאר, דאותו אדם אסף ממון הרבה שלא היה נצרך לו, כמעשה רמה 

העכבר שהממון חביב עליו, וכשרואה ממון גונבו לחורו, אף שאינו נצרך 

 לו.

היד רמה, ביאר גמ׳, אמר רב נחמן אדם עשוי שלא להשביע את בניו.  )כב

שטה אני בך, דהא הודה מעצמו ולא משום שתבעו, דהכא ליכא למימר מ

ואי לאו משום דאדם עשוי שלא להשביע את עצמו, הוי אמינא דהוי 

מבואר, ד״ה אדם עשוי (קעד:) מהתוס׳ בבבא בתרא הודאה גמורה. [אמנם 

דאף היכא דלא תבעו, אי לאו משום דאין אדם משטה בשעת מיתה, שפיר 

כתב, דמהא דרב נחמן טען ליה כן,  הוי טענינן להו דמשטה הוא.]. עוד

משמע דאף אי לא טען טענינן ליה, ולא דמי לטענת משטה דדוקא אי טען 

], דהתם היינו טעמא, דכיון התוס׳ בסוד״ה כךטענינן ליה [וכן כתבו 

דתבעו והודה, איכא למימר דקושטא קאמר. אבל הכא דמעצמו הודה, 

היה מודה, שפיר טענינן  דאיכא למימר דאם היה יודע דבדעתו לתובעו לא

(ח. מדפי הנמוקי יוסף ליה דעבד הכי שלא להשביע את עצמו. אמנם 

הרי״ף) כתב, דהסכימו המפרשים, דדווקא אי טען טענינן ליה, ומאי 

דאמרינן ״אמר רב נחמן אדם עשוי וכו׳״ לאו למימרא דמעצמו אמר כן, 

 אלא דכך טען הבעל דין, ופסק רב נחמן כדבריו.

דהא דהורה להם רבי היד רמה, כתב להו כבר הורה זקן. גמ׳, אמר  )כג

שלא להשביע את בניו, לא הוי כטועה בדבר משנה, דהא לא נאמר הדין 

(לג.) דמה לקמן בפירוש. אלא הוי כטועה בדבר בשיקול הדעת, דאמרינן 

שעשה עשוי. ואף דהתם אמרינן דהדיין חייב לשלם, שאני רבי ישמעאל 

(בפסקיו סימן כו, הרא״ש היה ופטור. אמנם  ברבי יוסי דמומחה לרבים

ובתוספותיו) כתב, דאף טועה בשיקול הדעת לא הוי, דכיון דבסברות 

 בעלמא פליגי, הכי סבירא ליה לרבי ישמעאל וליכא טעות.

(סימן כז) בשם בהגהות אשר״י כתב גמ׳, הודה בפני שניים וקנו מידו.  )כד

עד זמן פלוני. אבל אם אמר  דהאי קנו היינו דקנו מידו שיפרע חובוריב״ם, 

בסתם, הנני מודה לך בקנין בפני עדים שאני חייב לך, לאו מידי הוא, דעל 

מה יחול הקנין, ומה מתחייב יותר על ידי הקנין מאילו לא עשה קנין. 

וסיים, דשמא מהני הקנין דלא יוכל לומר פרעתי בפני פלוני ופלוני והלכו 

 למדינת הים. 

רש״י בד״ה פירש נו מידו רב אמר כותבין. גמ׳, בפני שלשה ולא ק )כה

דעשאן בית דין והפקירן הפקר ויכולים לשנותה ממלוה על פה שלשה, 

למלוה בשטר. מבואר מדבריו, דבכל תלתא אמרינן הפקר בית דין הפקר. 

ביאר, דכיון דקיבלם עליו להיות בית דין, והודאה בבית היד רמה אמנם 

 . דין כשטר חשיבא, ומשום הכי כותבין

דבקרקעות כיון היד רמה, ביאר גמ׳, במקרקעי ולא קנו מידו מאי וכו׳.  )כו

דלא מיחסרי גוביינא ואינו משתעבד במידי, הוי גילוי מילתא בעלמא, 

ומשום הכי כותבין. או דלמא דאף במקרקעי יש לחוש שמא אחר הודאה 

זבין לה מיניה בלא עדים, ואם עתה יוציא כנגדו שטר הודאה, הרי לא 

כתב, דטעמא ובחידושי הר״ן אמן לומר שקנאה. [ועיין באות הבאה] היה נ

דמאן דאמר דאין כותבין, משום דאף אי ליכא פסידא במאי דיכתוב, מכל 

מקום כיון דלא אמר כתובו אי אפשר לכתוב, דהא בעינן צוואת מקנה, 

ובלאו צוואת מקנה, לאו שטרא הוא. ומאן דסבר דכותבין, היינו משום 

ליה פסידא למודה, אמדינן לדעתו דניחא לו שיכתבו, ושפיר דכיון דלית 

 חשיב צוואת המקנה.

(פ״ז מטוען הלחם משנה הקשה גמ׳, מטלטלי ואיתנהו בעינייהו מאי.  )כז

ה״ג), מה לי בהא דאיתניהו בעינייהו, הא אכתי איכא למיחש שמא עתה 

ה היד רמיתנם לו, וכיון דיש שטר בידו, יחזור ויתבעם. [והיינו כסברת 

 (באות הקודמת), גבי קרקעות].לעיל 

והיד רמה כיון דמלוה להוצאה ניתנה וכו׳.  רש״י ד״ה מאי, בתוה״ד, )כח

כתב, דחיישינן שמא תיאנס ויפרע לו בלא עדים, ואם יהיה שטר בידו, 

יחזור ויפרע הימנו. ואף בפקדון דפטור באונס, איכא למיחש דלמא יפשע 

 לא יכתבו השטר.ויתחייב לשלם, ומשום הכי עדיף ליה ש

ולא דמי כלל דהתם לא רמיא תוס׳ ד״ה מר בר רב אשי, בתוה״ד,  )כט

ביארו, ד״ה ולמר (מא.) התוס׳ בשבועות עליה שבועה דאורייתא. אמנם 
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דראיית רב האי גאון היא מקל וחומר, דמה בשטר דחייב לו ממון 

מדאורייתא, ואפילו הכי יכול להפך עליו שבועה, הכא דלית ליה אלא 

 , לא כל שכן שיכול.שבועה

 

 דף ל ע"א
רש״י בד״ה לבית ביאר גמ׳, כל כהאי גוונא חוששין לבית דין טועין.  )א

דאי בחידושי הר״ן, דיטעו ויסברו דשניים כשרים לדון. והקשה דין טועין, 

הכי, היאך אמרינן דאי כתוב בו ״בי דינא״ תו לא צריך, הא אכתי איכא 

אר, דחיישינן דיטעו דכי היכי למיחש לבית דין טועין. ומשום הכי בי

דעשאן בית דין לענין הודאה, כן עשאן בית דין לענין כתיבה. ועלה 

אמרינן דאי כתוב בו ״בי דינא״ תו לא צריך, משום דאף דהוא עשאן בית 

 דין, מכל מקום לא היו קוראים הם לעצמן ״בי דינא״.

דאינהו , רש״י בד״ה בי דינאביאר גמ׳, דכתוב בו בי דינא דרבנא אשי.  )ב

ביאר, דכיון דכתוב בו בי והיד רמה ודאי ידעי דאין בית דין פחות משניים. 

דינא דרבנא אשי, ודאי דהיו שלשה, דלא מסתברא דבי דינא דרבנא אשי 

היה פחות משלשה. ומכל מקום מקשינן, דלמא רבנא אשי נתן להם רשות 

 לדון, ורק שניים מהן כתבו.

(ח: הרי״ף כתב מואל סבירא להו וכו׳. גמ׳, ודלמא רבנן דבי רב אשי כש )ג

בתוס׳ ד״ה מדפי הרי״ף), דמהא שמעינן, דלית הלכתא כשמואל. אמנם 

 מבואר, דדוקא גבי אודיתא לא קיימא לן כשמואל.ודלמא 

מה לי בהא דלית ליה  בחידושי הר״ן,הקשה גמ׳, בבית לא אמר כלום.  )ד

שאמר דשל  מיגו, הא עד אחד נאמן באיסורים, ואמאי לא נאמינו במה

מעשר הן. ותירץ, דכיון דמעשר שני הוי ממון גבוה, ובא על ידי עדותו 

להוציאו מחזקת הבעלים, דין עדות ממון יש לו, ואין עד אחד נאמן בו ואף 

דאית ביה איסורא. עוד תירץ, דכיון דבבית הן, אין רואין אותו כמוסר 

ום. אמנם אם דבריו, אלא כאומר שלא להשביע את עצמו, ואין בדבריו כל

 אמר כמוסר ממש, ודאי דנאמן ככל עד אחד דנאמן באיסורים.

התוס׳ הקשה גמ׳, כללו של דבר כל שבידו ליטלן דבריו קיימים.  )ה

מאי מיגו שייך לגבי מעשר, הא כיון דאינו שלו לא היה נוטלם הרא״ש, 

לאכלם בירושלים. ואף אי נימא דיש לו מיגו דהיה נוטלן ואומר להם דשל 

ני הן ואביהן הפקידם בידו, אכתי אמאי נאמן, הא כיון דעל מעשר ש

 כורחו צריך להחזירם להן, מה מחייבם להאמינו.

(ח: מדפי הרי״ף), אמאי דבריו קיימים, הנמוקי יוסף הקשה גמ׳, שם.  )ו

נימא דאף דאמת דאמר הכי, מכל מקום שלא להשביע את עצמו אמר כן. 

יטלם, על כרחך דסמך עליו דנאמן ותירץ, דכיון דאמר בפניו ויודע שיכול ל

הרשב״ם דלמה שכתב הרש״ש, הוא, ואמרינן דדברי אמת מסר לו. וכתב 

דהיכא דהמעות בעין ואמר דשל פלוני ד״ה תא שמע, (קמט.) בבבא בתרא 

 הם, לא אמרינן דשלא להשביע את עצמו אמר הכי, לא קשיא מידי.

בעל החלום עדיף  וכיבחידושי הר״ן, הקשה גמ׳, ובא בעל החלום וכו׳.  )ז

מעד אחד דאמרינן דבבית אינו נאמן. ותירץ, דסלקא דעתין דכיון דחלום 

הוי אחד משישים בנבואה, עדיף מעד אחד, קמשמע לן דאפילו הכי דברי 

חלומות לא מעלין ולא מורידין. והוסיף, דמינה שמעינן, דמי שנדר בחלום, 

לא מורידין. אמנם אין צריך להתיר נדרו, דהא דברי חלומות לא מעלין ו

(ח״ב סימן התשב״ץ כתב, דצריך היתר לנדרו. וכן כתב הרשב״א בשם 

קכח). וביאר, דלאו כל החלומות דברים בטלין הן, וכיון דהוא ספק אם 

הוא מהחלומות הבטלין אי לאו, גבי ממון מעמידים אחזקתו, וגבי איסורים 

 אזלינן לחומרא.

בחידושי הקשה יל וכו׳. גמ׳, אלא איכא בינייהו משום לא תלך רכ )ח

(כט.) מבואר להדיא דאית ביה משום ״לא תלך לעיל הא במתניתין הר״ן, 

רכיל״, ואיך פליג עלה ריש לקיש. ותירץ, דמתניתין איירי היכא דאומר כן 

לבעל דין כדי שיחזיק לו טובה, דהוא ודאי רכילות. אבל לכתוב בשטר לפי 

וחששא דמחזי כשיקרא תומם, אפשר דלית ביה משום לא תלך רכיל, 

 עדיף.

ומשום לא תלך רכיל אין כאן. ביאר תוס׳ ד״ה משום דמחזי כשיקרא,  )ט

(רכילות כלל א׳ באר מים חיים סק״ד), דלא תלך רכיל היינו החפץ חיים 

דווקא היכא דאומר דעדיין עומד בדעתו, דעל ידי זה תכנס שנאה בלב 

וף השוו דינם המתחייב. אבל כשכותבין דמתחילה רצה לחייבו, ולבס

 לזכותו, לית ביה משום לא תלך רכיל.

היכי שייך בחידושי הר״ן, הקשה גמ׳, אילימא לבעלי דינין התם קיימי.  )י

למימר דהתם קיימי, הא קתני סיפא דכשיוצאים מבית דין לא יאמר אני 

מזכה וחבירי מחייבים, ואי התם קיימי, הא ידעו מי מחייב ומי מזכה 

ירץ, דהא ודאי דבשעת קבלת העדות היו הבעלי ואמאי לא יאמר להם. ות

דינין בפנים, דהא אין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין, וכיון דבמתניתין 

לא מבואר שלאחר קבלת העדות הוציאום, מהיכי תיתי לומר שהוציאום. 

ומכל מקום יש לומר דכשהיו הדיינים נושאין ונותנים בדבר, היו פורשין 

כתב, דאף שהבעלי דינין והיד רמה ו דבריהם. לקרן זוית כדי שלא ישמע

יודעים מי מחייב ומי מזכה, אפילו הכי אמרה מתניתין שלאחר שיצא לא 

יאמר דרך לשון הרע למצוא חן בעיני החייב, דהוא המזכה וחבריו 

 המחייבים.

הרמב״ם ביאר גמ׳, כך היה מנהגן של נקיי הדעת שבירושלים.  )יא

לא ישאו פנים לאחד מבעלי הדין. ועוד, (בפירוש המשניות), דהיינו כדי ש

שלא ידעו הבעלי דינים מי המחייב ומי המזכה, והיינו כדי שיהיו הדיינים 

 אהובים ומקובלים על הכל.

דתנא היד רמה, ביאר גמ׳, ואידך אמנה בעלמא תרווייהו קמסהדי.  )יב

קמא סבר דאזלינן בתר המנה, וכיון דכל עד על מנה אחר קמסהיד, אין 

רפת. אבל רבי יהושע בן קרחה סבר, דבתר לווה אזלינן, וכיון עדותן מצט

 דתרווייהו קמסהדי בחד גברא [שלוה], שפיר מצרפין עדותן.

ראש השנה (הטורי אבן כתב גמ׳, עד אחד כי אתי לשבועה אתי וכו׳.  )יג

כג: ד״ה ומכניסין את הגדול), דלאו למימרא דכיון דכבר אתי לשבועה 

פו לעדות ממון. דהא רבי יהושע בן קרחה ונתקבלו דבריו, תו אין לצר

איירי נמי בעדויות דלאו דממון, דעד אחד אינו מחייב דבר, וכמבואר 

(כג:). אלא עיקר הטעם שאינו מצטרף, היינו משום דלענין ממון בכתובות 

אין בעדותו כלום. ומאי דאמרינן לשבועה אתי, הוא לרבותא. דאף דלענין 

ם לענין ממון לאו כלום הוא. והוסיף, דכן שבועה מקבלים דבריו, מכל מקו

 רש״י בד״ה לשבועה אתי. משמע מלשון 

 

 דף ל' ע"ב
וכי אם אינו המהרש״ל, העיר גמ׳, אמר ליה ליסמכיה מר ברישא.  )יד

סמוך אינו יכול לומר מה דשמע מרבותיו. וביאר, דאם אינו סמוך אין ראוי 

 לסמוך על קבלתו.



 
 

 
 

24 

ביאר יהושע בן קרחה לרבי נתן. גמ׳, אמר ליה כך שמעתי שמודה רבי  )טו

דאתי למיפשט דכיון דדברי רבי יהושע בן קרחה מישך שייכי היד רמה, 

בדרבי נתן, כשם שהלכה כרבי נתן, דהא מוקמינן לסתם מתניתין כוותיה, 

מסתמא הלכה נמי כרבי יהושע בן קרחה. וקאמר ליה רבי יוחנן, דהא 

ף בענין הגדה לא בעינן פשיטא דמודה רבי יהושע בן קרחה לרבי נתן דא

שיגידו כהדדי. אלא מאי דמיבעי לי האם רבי נתן מודה לרבי יהושע בן 

ביאר, דרבי יוסי ברבי חנינא אתי למיפשט והמהרש״ל קרחה לענין ראיה. 

דלית הלכתא כרבי יהושע בן קרחה, דהא מדאמרו רבותיו דמודה רבי 

מודה לרבי יהושע יהושע בן קרחה לרבי נתן, משמע דאילו רבי נתן אינו 

בן קרחה, ואם כן הוי דעת יחיד ולית הלכתא כוותיה. ואמר ליה ר׳ יוחנן, 

דלמימר דלית הלכתא כוותיה לא מיבעי, דפשיטא דבסתמא הלכה כרבי 

נתן, אלא דמיבעי לי, אי איכא מאן דידע האם הכא הלכה כרבי יהושע בן 

 קרחה.

דלא המהרש״ל, כתב גמ׳, שמע מינה גברא רבה כיון דסמיך סמיך.  )טז

(פ״ד מסנהדרין הט״ו), דהנסמך בטעות ברמב״ם גרסינן הכי, דהא מבואר 

אפילו על ידי ריש גלותא לאו מידי הוא. אלא גרסינן ״כיון דאיסתמיך 

 סמיך״. 

הערוך העיר גמ׳, מודים חכמים לרבי יהושע בן קרחה בעדות קרקע.  )יז

יהושע בן קרחה  (עמוד א), דרבנן ורבילעיל דבשלמא למאי דאמרינן לנר, 

פליגי בסברא, שפיר איכא למימר דבקרקע דעל אותו קרקע מסהדי, שפיר 

מצטרפי. אבל להאי גיסא דאמרינן דרבנן מקרא יליף לה, מאי שנא קרקע 

ממטלטלין. וכתב, דשמא בהא גופא פליגי בסוגיין האם מודו רבנן בקרקע 

ליגי, בקרקעות אי לאו, דאי בקרא פליגי, אף בקרקעות פליג, ואי בסברא פ

מבואר, דגבי קרקע כיון דתרווייהו ידעי ברש״י ד״ה בקרקעות מודה. אמנם 

 דאחד מילתא מסהדי, שפיר קרינן בהו והוא עד. 

גמ׳, אמר ליה מאי ניחותא דרבא ואיתימא רב ששת שדא ביה נרגא  )יח

וכי אי לאו דביאר רב הונא דמודה לקמא הודה גם המהרש״ל, הקשה וכו׳. 

לא הויא קשיא לן דלאו היינו הודאה אחר הלוואה. וביאר, בפני הבתרא, 

דאי לאו טעמיה דרב הונא, שפיר איכא למימר דרב מנה כל הצירופים 

השייכים, ונקט להודאה בתר הודאה ולהודאה בתר הלואה דתרווייהו 

אמת, ונקט להלואה בתר הלואה ולהלואה בתר הודאה, דאין תרווייהו 

להא דהודאה אחר הודאה מצטרפין משום אמת. אבל רב הונא דאוקמיה 

דידע האי בהאי, הוא הדין דבהודאה אחר הלואה מוקי לה בכהאי גוונא, 

דאכתי אף לרב הונא איכא המהרש״א, ושפיר קשיא תרתי למה לי. והעיר 

למימר דנקט רב כל הצירופים השייכים. ומשום הכי ביאר, דאי לאו דרב 

ה בתר הודאה היינו משום הונא, איכא למימר דהא דמצטרפי בהודא

דאמרינן דבפני כל אחד ואחד הודה על הלוואה הנעשית בפני שניים, 

ומשום הכי מהני. אבל בהודאה אחר הלואה, על כרחך דלאו משום הא 

נאמן, דהא המעיד על ההלוואה מעיד שנעשה רק בפניו. אבל לרב הונא 

 דאיירי בדידע האי להאי, שפיר קשיא תרתי למה לי.

דמאי היד רמה, כתב רדעי אמרי בין הודאה אחר הודאה וכו׳. גמ׳, נה )יט

דאמרינן דהלואה אחר הלואה מצטרפין, הני מילי היכא דהמלוה גופיה 

אינו מכחישם ואף הוא תובע ב׳ מנים, דבהאי אמרינן דכיון דעל חד מנה 

ממה נפשך איכא עדים, חייב. אבל היכא דהמלוה גופיה אינו תובע אלא 

ך דחד מהני סהדי בשקר העיד. ונשבע הלווה שבועה מנה אחד, על כרח

דאורייתא דעד אחד ונפטר, אלא אם כן יש לומר דתרווייהו אחד מנה 

(סימן לד) כתב, דלכאורה אף והרא״ש מסהדי ורק טעי בקביעא דירחא. 

שבועה דאורייתא אינו צריך, דהא כיון דהמלוה מכחישם, הויא עדות 

עדות. אמנם הסיק, דדווקא היכא מוכחשת שפסולים לכל הפחות להאי 

דהעדים מכחשי אהדדי, פסולים לאותה עדות. אבל היכא דכל עד מעיד 

על דבר אחר, ורק נמצא שאחד העדים שיקר בדבריו, אינו סיבה לבטל 

 דברי האחר, ושפיר איכא חיוב שבועת עד אחד.

גמ׳, אמר רב יהודה עדות המכחשת זו את זו בבדיקות כשרה בדיני  )כ

(פ״ג מעדות ה״ג), דלענין דרישה וחקירה, כיון הרדב״ז ביאר ממונות. 

כדלקמן דבעינן להו מן התורה, דהא בעינן עדות שאתה יכול להזימה [

(מא:)], אם הוכחשה בהם עדותן בטילה. אבל לענין בדיקות, דילפינן להו 

מדכתיב ״והנה אמת נכון הדבר״, כיון דבדיני נפשות כתיב, מעכב רק 

 בדיני נפשות.

דלכאורה אף בהוכחשה בחקירות בחידושי הגרע״א, הקשה מ׳, שם. ג )כא

להוי לכל הפחות כעד אחד לחייב שבועה, דהא ממה נפשך חד מינייהו 

כשר. ותירץ, דכיון דלא הוכחשה גופה של עדות, אכתי ֵשם עד עליו, וכיון 

 דנפסל, הוי ליה כנמצא אחד מהם קרוב או פסול דכל עדותן בטילה.

 

 דף לא ע"א
בחידושי כתב , נהרדעי אמרי אפילו אחד אומר מנה שחור וכו׳. גמ׳ )א

דאף דלענין העדים אמרינן דאף דמכחישים זה את זה, מכל מקום הר״ן, 

יש בכלל מאתיים מנה, הני מילי כשהתובע תובע המאתיים. אבל אם אף 

התובע אינו תובע אלא מנה, לא אמרינן דיש בכלל מאתיים מנה, משום 

כל מה שחייבים לו, ואין עדותן מצטרפת. אמנם בשם דחזקה דאדם תובע 

כתב, דאף אם הבעל דין מכחישם, שפיר אמרינן דיש בכלל הראב״ד 

 מאתיים מנה. 

הא היד רמה, הקשה גמ׳, ובית הלל אומרים יש בכלל מאתיים מנה.  )ב

(מז:) דשתי כיתי עדים המכחישות זו את זו, כולי עלמא בשבועות אמרינן 

ואחד מכת זו אין מצטרפין. והכא דתרווייהו מכחשי מודו דאחד מכת זו 

אהדדי, היכי אמרינן דיש בכלל מאתיים מנה ומצטרפי אהדדי. ותירץ, 

דהני מילי היכא דהוכחשו בכל העדות. אבל היכא דחד מוסיף על חבריה, 

 לא חשיב הכחשה, דאיכא למימר דחד טעה.

ים למנה אלא שמחלק בין מנה למאתיתוס׳ ד״ה הוא דאמר, בסוה״ד,  )ג

דבמנה ומאתיים, בחד מנה מיהא לא המהרש״א, שחור ומנה לבן. ביאר 

מכחשי. אבל במנה שחור ומנה לבן, באותו מנה הא מכחשי אהדדי, 

ודמיא לחביתא דחמרא וחביתא דמשחא. ונהרדעי דאמרי דאף במנה 

שחור ומנה לבן יש בכלל מאתיים מנה, היינו משום דסוף סוף חד מינא 

 לחמרא ומישחא דתרי מיני נינהו.הוא, ולא דמי 

וכולי האי מיכחשי הדדי מי  דתרי מיני נינהורש״י ד״ה כי האי גוונא,  )ד

לאו דווקא הוא,  (סימן ל׳), ד״מיכחשי״ דנקט רש״י,הבית יוסף אמר. כתב 

דהא האי מילתא לא הוי מהחקירות והדרישות, שיש לבטל העדות אם 

על כל חבית ליכא אלא עד הוכחשו בהן. אלא דאין עדותן עדות משום ד

(פ״ג דמהרמב״ם אחד. אבל לענין שבועה, שפיר משבעינן ליה. אמנם כתב, 

מעדות ה״ג) מבואר, דזה אומר חבית של יין וזה אומר חבית של שמן, 

(שם) כתב, דאיירי בגוונא דתרווייהו מעידים והב״ח הויא הכחשה גמורה. 
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י אהדדי מה היה על אותה חבית שהיתה בשעה פלונית, וכיון דמכחש

 באותה שעה, שפיר הוי הכחשה גמורה.

גמ׳, אחד אומר בדיוטא העליונה ואחד אומר בדיוטא התחתונה וכו׳,  )ה

הא מקום הוי מהחקירות ולא מהבדיקות היד רמה, הקשה וצירף עדותן. 

(מ.), וחקירות אף לרבי יהודה מעכבות בדיני ממונות, לקמן כמבואר 

מאי דאמרינן דמקום הוי מהחקירות, היינו ואמאי צירף עדותן. ותירץ, ד

כדי שיוכלו להזימם. אבל הכא בבית ועליה, דרואים מזה לזה, שפיר הוי 

(ט. מדפי הנמוקי יוסף (סימן ל). והטור עדות שאתה יכול להזימה. וכן כתב 

הרי״ף) תירץ, דלענין דיני ממונות דיוטא עליונה ודיוטא תחתונה חד מקום 

(סימן ל׳), דדבריו הבית יוסף ת ואינה מעכבת. וכתב הוא והוי רק מהבדיקו

 סתומים.

(לשון הרע החפץ חיים כתב גמ׳, ההוא תלמידא דנפק עליה קלא וכו׳.  )ו

כלל ז׳ בבאר מים חיים סק״ח), דודאי דאיירי דלבסוף הוברר להדיא 

דההוא תלמיד גילה הדבר, דאילו על ידי קול גרידא לא הוי ליה לר׳ אמי 

דרש. ומה דנקטו דנפק עליה קלא, היינו לומר דכיון לאפוקי מבית המ

דמפורסם היה הדבר והיה בו חילול ה׳, לכך ענשו להוציאו מבית המדרש, 

 למען ילמדו התלמידים להתרחק ממדה רעה זו.

רש״י בד״ה בתר עשרין, פירש גמ׳, דגלי מילתא דאיתמר בי מדרשא.  )ז

ר בבית המדרש כתב, דהיה דבר שנאמוהיד רמה דדבר לשון הרע היה. 

(אות רכה), דחייב אדם רבינו יונה בשערי תשובה דרך סוד. וכן כתב 

להסתיר הסוד אשר יגלה לו חבירו דרך סתר, ואף דאין בגילוי הסוד נזק 

 לבעליו.

ביאר גמ׳, מהו דתימא הני מילי לכתחילה אבל דיעבד שפיר דמי.  )ח

רבן שמעון בן (ט: מדפי הרי״ף), דהוי אמינא דמאי דפסקינן כהבעל המאור 

גמליאל, היינו היכא דהנתבע עדיין לא שילם, דכיון דסוף סוף הביא ראיה 

לזכותו, אי אפשר להוציא מידו. אבל בדיעבד, דהיינו כשכבר שילם, נימא 

ביאר, והיד רמה דלא קיימא לן כרבן שמעון בן גמליאל דמהני ראייתו. 

על ראייתו דלכתחילה ובדיעבד קאי אבית דין, דלכתחילה יש לסמוך 

ולפוטרו. אבל אם עברו ולא סמכו על ראייתו וחייבוהו, הוה אמינא דכיון 

דחכמים סברי דאין ראייתו ראיה, שפיר עבדי ואין מוציאין מידו. ועיין 

 באות הבאה.

גמ׳, פשיטא כיון דאמר הלכה כדברי חכמים ממילא ידעינן דאין הלכה  )ט

דהכא ליכא לשנויי  רש״י בד״ה ממילא,פירש כרבן שמעון בן גמליאל. 

דהוה אמינא דהני מילי לכתחילה, דכיון דאמרינן הלכה כחכמים דהם 

והבעל רבים, פשיטא דאף בדיעבד אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. 

(ט: מדפי הרי״ף) כתב, דאם נפרש דלכתחילה ובדיעבד קאי אנתבע המאור 

, דהני אם שילם או לא, הכא גבי ראיה אחרונה מיבעי לן למימר איפכא

מילי דהלכה כחכמים היינו בדיעבד דכבר שילם, והא אין דרך התנא 

 לנקוט דבריו אדיעבד.

הרמ״ה, (סימן לז) בשם הרא״ש כתב גמ׳, דינוקא במילי דאבוה לא ידע.  )י

דהוא הדין בקטן שהגדיל, דכל שבמיתת אביו היה קטן, אמרינן ביה דלא 

דדוקא כי האי עובדא פליג עליה, וכתב, הרא״ש ידע במילי דאבוה. אבל 

דתבעו בקטנות אמרינן דלא ידע במילי דאבוה, אבל אם הגדיל דבר דעת 

הוא, כיון דידע קודם שנתבע לדין, או דחקר אחר שנתבע לדין, דינו כאחר 

(עמוד ב) דדוקא בידוע שהיתה דסקייא להלן ולא מהני ליה, דהא אמרינן 

 של אביו ביד אחר מהני ליה.

(סימן צו סק״ב), דמשמע דאי לאו האי החושן הקצות כתב גמ׳, שם.  )יא

טעמא דקטן במילי דאבוה לא ידע, כל דאמר דאין לו ראיה או עדים, שפיר 

(שורש פא) המהרי״ק חשיב הודאת בעל דין, ואף דקטן הוא. ותמה על 

 שכתב דאין בהודאת קטן מידי, ולא חשיבא כהודאת בעל דין.

רש״י בסוד״ה פירש ה. גמ׳, כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסיר )יב

היד רמה דהכא נמי קנאתו והוי כדידה ונאמנת לומר פרוע. אמנם אותיות, 

(סימן נו סק״ו), דרש״י הנתיבות המשפט ביאר, דנאמנת משום מיגו. וביאר 

סבר דדווקא בתר הכי דמקשינן ״והא אי בעיא קלתא״ משום מיגו מקשינן, 

דכל שליש יש לו קנין אבל השתא משום דקנאתו מקשינן, והיינו משום 

 בחפץ לענין דיכול לומר עליו מה דינו.

(ט: מדפי הרי״ף), דאי לאו דרבי הנמוקי יוסף כתב גמ׳, כמאן כרבי וכו׳.  )יג

דאותיות נקנות במסירה, ליכא להוכיח מידי מהא דהשטר בידו, ואף לא 

לומר דקנאו באגב או על ידי שטר, והיינו משום, דעצם התפיסה אינו 

דדוקא היכא דעצם התפיסה היא ראיה שקנאו, יש להוכיח ראיה לכך. 

 שקנאו.

 

 דף לא ע"ב
דביד הלווה  ור״ת פירשתוס׳ ד״ה סימפון שיש עליו עדים, בתוה״ד,  )יד

(כ:) בבבא מציעא דסוגיא מפורשת היא המהרש״א, קרוי שובר וכו׳. כתב 

דהאי סימפון ביד המלוה איתא. ומה דהוצרכו לפירוש ר״ת, היינו לבאר 

כן פשיטא לגמ׳ דביד המלוה איירי, ולזה כתבו דבנמצא ביד הלווה מהי

 קרוי שובר ולא סימפון.

דיש מפרשים, (ט: מדפי הרי״ף), הנמוקי יוסף כתב גמ׳, אין עליו עדים.  )טו

), דאם כן, מה תוס׳ ד״ה אין עליודלא איירי באין עליו עדים כלל, (ועיין 

א בעלמא הוא. אלא יהני הא דתרווייהו הימנוהו. הא האי שטרא חספ

 דאיירי בגוונא דאין עדים מצוים לקיימו.

דהרי הוא יוצא מתחת יד שליש רש״י בד״ה אין עליו, פירש גמ׳, שם.  )טז

[דהיינו הסימפון] הואיל דשניהם מודים דהוא שליש, הרי הוא כשר. 

יוצא מתחת ידי  דאף השטרדאיירי  כתבו,התוס׳ ד״ה אין עליו עדים אמנם 

דהתוס׳ מיאנו בפירוש רש״י, משום דאף רבא רש״א, המהשליש. וביאר 

דפליג ארב נחמן לא קאמר דנאמן השליש בלא מיגו דאי בעי קלתה, 

ומשום הכי ביארו דאיירי דאף השטר ביד השליש, ומשום הכי נאמן. 

וביאר, דנקט סימפון היד רמה, ובאמת אף בלאו הסימפון נאמן. וכן כתב 

 מפון לזכרון הדברים.משום דאורחא דמילתא דכותבין הסי

היד רמה, דיש מפרשים, כתב גמ׳, אבל באו עדים ממדינת הים וכו׳.  )יז

דאיירי אף בגוונא דאמר להדיא אין לי ראיה ואין לי עדים [וכדמשמע 

מגירסא דידן], דאנן סהדי דאי הוי ידע בהו מעיקרא, לא היה אומר דאין 

טענותיו ואמר דדווקא בגוונא דסתם יש מפרשים, לו ראיה ועדים. אבל 

דאינו מוצא ראיה או עדים. אבל אם אמר אין לי ראיה ועדים, לא מהני 

(פ״ז מסנהדרין ה״ח) כתב, דאף והרמב״ם אף דבאו עדים ממדינת הים. 

כשאמר אין לי עדים ואין לי ראיה מהני, משום דיכול לומר דמה שאמר 

יאמר  דאין לו עדים, היינו משום דלא היו מצויין אצלו. והוסיף, דאם

 להדיא דאין לו עדים אף במדינת הים, ודאי דאינו יכול לסתור דבריו.

דלכאורה המהרש״ל, כתב גמ׳, אמר ר׳ יוחנן התוקף את חבירו בדין.  )יח
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נראה דהנתבע הוא התוקף, ואומר לתובע שאינו רוצה לדון עמו כאן, 

דמרש״י ד״ה ד״עבד לווה לאיש מלוה״. אמנם כתב,  והיינו דאמרינן להלן

נראה, דהתוקף קאי על התובע, שהוא בעל דין קשה ומטריח בדין, קף התו

ועל כן אומר הנתבע שאינו רוצה לדון עמו כאן, אלא במקום הוועד שיש 

 שם ריבוי תלמידי חכמים, דיהיה התובע בוש מהם ולא יטריח עליו בדין.

מכאן למתחייב בדין וכו׳. וכן כתב תוס׳ ד״ה ויוציא מנה על מנה,  )יט

מן מ), והוסיף, דהני מילי היכא דאינו מסרב למיקם בדינא, (סיהרא״ש 

אלא רוצה לדון בעיר אחרת. אבל אם אינו רוצה למיקם עמו בדינא, 

והוצרך להוציא הוצאות כדי לכופו, ודאי דחייב לשלם לו הוצאותיו, 

(קיב:) דשליח בית דין אינו נאמן כבי תרי לענין בבבא קמא וכדאמרינן 

 רב לבוא לדין, משום דממונא קמחסר ליה.לכתוב פתיחא על המס

בחידושי הר״ן, כתב גמ׳, ואם הוצרך דבר לשאול כותבין ושולחין.  )כ

דאתי לאשמועינן, דאף שאינם בקיאים בדין, והוה אמינא דבהאי גוונא יש 

לשמוע לאותו שאומר נלך למקום הוועד. אפילו הכי אינו יכול לכופו, 

 לחו לבית דין הגדול.אלא ידונו בבית דין שבעירן, והם יש

התוס׳ כתבו גמ׳, ואם אמר כתבו ותנו לי מאיזה טעם דנתוני וכו׳.  )כא

היד רמה, דדווקא הכא דנתעצמו בדין כותבין לו. וביאר בד״ה ואם אמר, 

דכיון דכפאוהו לדון בעירו, כותבין לו מאיזה טעם דנוהו, כדי שיוכל ללכת 

דין שבעירו ויחזרו בהן.  לבית דין הגדול, ואם ימצאו בו טעות יחזור לבית

כתב, דאף היכא דלא כפאוהו, אם בתחילת הדין אמר דלא ובחידושי הר״ן 

יקבל דינם אם לא שיכתבו לו מאיזה טעם דנוהו, נמי כותבין לו. אמנם 

דבזמן הזה דליכא בית הוועד, אין יכול לזלזל בדיינים הראב״ד, כתב בשם 

, דאף בזמן הזה יש יש חולקיםדולומר דלא יקבל אם לא יכתבו לו. והוסיף, 

עיירות דיש בהם יותר תלמידי חכמים, ושפיר כותבין לו. ועוד כתב, דאין 

כותבין לו הראיות, אלא כותבין הטענות של בעלי הדין, ובבית הוועד 

 ידונו בהם לפי שיקול דעתם וראיותיהם.

(י. מדפי הרי״ף) הנמוקי יוסף כתב גמ׳, והיבמה הולכת אחר היבם.  )כב

דדווקא היכא דהיבם בעירו, אבל היכא דהיבם אינו בעירו, רא״ה, הבשם 

אין היבמה הולכת אחריו, אלא כופין אותו והולך אחריה, דהא לא קרינן 

 ביה ״זקני עירו״.

(פ״ו מסנהדרין הרמב״ם כתב גמ׳, אבל מלוה עבד לווה לאיש מלוה.  )כג

לעלות  ה״ז), דהוא הדין אם טען זה שהזיקו או שגזלו, דכופין את הנטען

עם הטוען. אמנם כתב (שם ה״ח), דהני מילי בשהיה למלוה ולניזק או 

הנגזל עדים או ראיה, אבל על טענה ריקנית, ודאי דאינו יכול לכופו, אלא 

(סימן יד סק״ח), דהבי משמע בביאור הגר״א נשבע במקומו ונפטר. וכתב 

י הרי״ף) (י. מדפהנמוקי יוסף בסוגיין. אמנם  מעובדא דעוקבן הבבלי להלן

, דדווקא במלוה ולוה כפינן משום דעבד לווה לאיש מלוה. ר״תכתב בשם 

 אבל בשאר דינים, כל אחד כופה ודן בעירו.

 

 פרק אחד דיני ממונות
 דף לב ע"א

פירש מתני׳, ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות ועל פי שניים לחובה.  )א

קמה, כדילפינן דבדיני ממונות ליכא לאורש״י ד״ה ודיני נפשות מטין, 

(לו:) מ״לא תטה משפט אביונך בריבו״ אבל אתה מטה משפט שור  לקמן

אמאי בעינן  בחידושי הר״ן,הנסקל, וכל שכן שאר דיני ממונות. והקשה 

לקרא דבדיני ממונות לא בעינן שניים כדי להטות לחובה, תיפוק ליה דכיון 

טיה של אחד. דילפינן מקרא דסגי לדיני ממונות שלשה, על כרחך דסגי בה

ותירץ, דבעינן קרא לדיני ממונות דבעינן בהו עשרים ושלשה, כמוציא שם 

כתב, והערוך לנר רע, דאפילו הכי לא בעינן הטיה לחובה על פי שניים. 

דאף בדיני נפשות לא משכחת הטיה לחובה על פי שניים אלא במוסיפין, 

 פי שניים.(יז.), ובמוסיפין אף בממונות משכחת לה הטיה על וכדלעיל 

ובדיני ממונות ליכא לאוקמה כדאמר רש״י ד״ה ודיני נפשות, בסוה״ד,  )ב

אמאי בעי ילפותא להא, הא בדיני ממונות המהרש״א, לקמן וכו׳. הקשה 

התוס׳ לא שייך זכות וחובה, דלעולם הוי זכות לזה וחובה לזה, וכדכתבו 

אות ב הר״ןולכאורה יש ליישב לפי מה שביאר ד״ה מוקי. [ג:) ( לעיל

הקודמת, דאיירינן בגוונא דמוציא שם רע, דאף דהווי זכות לזה, מכל 

 ]מקום אינו מדין ממון אלא קנס

בחידושי הרמב״ן, כתב מתני׳, דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה.  )ג

דלא נתברר מדברי הגמ׳ והראשונים, האם מאי דאמרו הכל מלמדים היינו 

ין משתקין אותו קאמרינן. דנחשבים אף מן המנין, או דרק לענין שא

 והסיק, דודאי דמהני אף למנין. ועיין שם שהאריך בראיות.

מתני׳, דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אין  )ד

דסברא הוא דהא רש״י בד״ה אינו חוזר, פירש יכול לחזור וללמד חובה. 

ה״, הא כתיב נמי ״ושפטו העדהיד רמה, בעינן ״והצילו העדה״. והקשה 

ונימא דהמלמד חובה אינו יכול לחזור וללמד זכות. ומשום הכי ביאר, 

דילפינן לה מהא דגבי מסית כתיב ״לא תחמול עליו״, משמע דבשאר 

 מומתין בעינן לחמול עליו.

התוס׳ העיר מתני׳, דיני ממונות הטמאות והטהרות מתחילין מן הגדול.  )ה

 נמי מתחילין מן הגדול. אמאי לא תני נמי  ״איסור והיתר״, דמסתמאיו״ט, 

כיון דעל כרחך היד רמה, הקשה גמ׳, חיישינן שמא איחרוהו וכתבוהו.  )ו

לא נכתב בזמנו, מנלן דאיחרוהו, נימא דהקדימוהו ופסול, דהא יד בעל 

השטר על התחתונה. ותירץ, דאף דיד בעל השטר על התחתונה, מכל 

קיימי. ועוד, מקום לא מחזיקינן לשטר בפסלות, דהא עדים בחזקת כשרות 

דהאמר ריש לקיש דחזקה אין העדים חותמים על השטר אלא אם כן 

 נעשה בכשרות.

והוציא בעל חוב על חבירו על ידי רש״י ד״ה שזמנו כתוב, בתוה״ד,  )ז

דנקט  הא אמרינן להלןהמהרש״א, משכון או על ידי פרוזבול. העיר 

 שמיטה לרבותא, דאף שנראה מזויף דהא אין דרך ללוות בשמיטה,

מכשירינן ליה. ואי נימא דיש לו משכון, מאי רבותא. וכתב, דצריך לומר 

 דנטל המשכון רק לאחר ההלוואה וכתיבת השטר.

המהרש״א, שלא יביאוהו לידי הזמה. כתב רש״י ד״ה חיישינן, בסוה״ד,  )ח

דלאו דווקא לידי הזמה, דהא אמרינן שמא איחרוהו ולא פסלינן להו. אלא 

כתב, דשפיר משכחת לה שיבואו ערוך לנר וההזמה קאמר.  חששלידי 

לידי הזמה, היכא דיאמרו העדים דלא איחרוהו, אלא כתבוהו בזמן 

 הכתוב בו, דבכהאי גוונא שפיר הוי הזמה.

 

 דף לב ע"ב
דיש לפוטרם רש״י בד״ה טעו, פירש גמ׳, אלא מעתה טעו לא ישלמו.  )ט

והקשה  משום דדלמא אי שבקת להו לדרוש ולחקור לא היו טועים בדבר.

מה שייך טעות הדיינים לדרישה וחקירה, הרי בכל ענין יש בחידושי הר״ן, 
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להם להתיישב בדבר ולדון משפט אמת וצדק. עוד הקשה, דמלישנא דגמ׳ 

משמע, דמקשינן אמאי דאמרינן דמשום נעילת דלת הקילו לפוטרו. ומשום 

ין כדי הכי ביאר, דכיון דחיישינן לנעילת דלת, מן הראוי נמי לפטור הדי

ועיין שם ד״ה אלא מעתה. (ג.) התוס׳ לעיל שיתרצה לדון בדבר. וכן כתבו 

 דביאר באופן אחר.רש״י ד״ה טעו, בדברי 

דלאו בחידושי הר״ן, כתב גמ׳, רבא אמר מתניתין דהכא בדיני קנסות.  )י

(ג.) לעיל למימרא דרבא פליג אדרבי חנינא, דהא איהו גופיה אמר 

י ממונות בשלשה, היינו בשלשה הדיוטות דמתניתין דריש מסכתין דדינ

וכדרבי חנינא. אלא דכיון דמתניתין דריש פרקין אתקנה דרבנן איירי, לא 

מסתברא דהכא דינא דאורייתא נקטה. ומשום הכי ביאר, דמתניתין בדיני 

 קנסות איירי, דבהו לא תיקנו רבנן.

רש״י בד״ה ביאר גמ׳, כאן בדין מרומה כאן בדין שאינו מרומה.  )יא

(סימן א) כתב והרא״ש שבית דין מכירים בתובע זה שהוא רמאי. רומה, מ

טוען ברמאות, דאסור לדיין  שהנתבעדאיירי בגוונא רבינו מאיר, בשם 

להסתלק, אלא ידרוש ויחקור היטב כדי לבטל רמאותו. אבל היכא 

(ל:) דילפינן בשבועות תובע ברמאות, אין לדונו כלל, וכדאמרינן  דהתובע

 בתוס׳ ד״ה כאן.״מדבר שקר תרחק״. ועיין לה מדכתיב 

הקשה גמ׳, הא כיצד כאן בדין מרומה כאן בדין שאינו מרומה.  )יב

למאי דסבירא לן השתא דקרא ד״צדק צדק״ אתי לדרישה המהר״ם, 

וחקירה בדין מרומה, אמאי בעינן לילפותא ד״משפט משפט״ מדיני נפשות, 

בדיני ממונות. ותירץ,  תיפוק ליה דכתיב להדיא דבעינן דרישה וחקירה אף

דהאי קרא לאו בענין חקירת עדים איירי, אלא לענין דקדוק הדין, דאם 

מכיר שהוא מרומה, מוטל עליו טפי לדייק בו עד שידונו לאמיתו. ואמרינן 

דכי היכי דבדין מרומה מוטל על הבית דין לדקדק יותר, הכי נמי לענין 

 דרישת וחקירת העדים. ועיין באות הבאה. 

דמאי דאמרינן דבדין רבינו דוד, בשם בחידושי הר״ן כתב , שם. גמ׳ )יג

מרומה בעינן לדרישה וחקירה, לא כדרישה וחקירה דדיני נפשות, אלא 

דאם הדיין חושש לצד רמאות, מוטל עליו לחקור ולדרוש אותו צד. ואף 

דבמתניתין משמע דאין חילוק בדרישה וחקירה בין דיני נפשות לדיני 

כחת לה במתניתין בגוונא דהדיין חושש שכל הענין ממונות, שפיר מש

 מרומה.

דקאי רש״י בד״ה אבל קראי, פירש גמ׳, קראי אחד לדין ואחד לפשרה.  )יד

רק אקרא ד״צדק צדק תרדוף״, דילפינן מינה צדק דין שלך וצדק פשרה 

ביאר, דקרא ד״צדק״ קאי אדין, דהא כתיב ביה משפט. והיד רמה שלך. 

 כתיב ביה משפט, קאי אפשרה, דבעי עיונא טפי.והקרא ד״צדק צדק״ דלא 

הרש״ש, משתלך האחת אל היבשה. העיר רש״י ד״ה ואם בזו אחר זו,  )טו

אמאי לא פירש כפשוטו, דצריכה להלך לאחוריה כדי שחברתה תעבור, 

עוד כתב, דלכאורה אף לפרש דתלך להלן ברש״י ד״ה מעלות. וכדפירש 

אחת צריכה להתעכב במקומה לאחוריה לא בעינן, דיש לפרש בפשוטו, דה

 עד שחברתה תעבור, ואחר כך תעבור היא.

גמ׳, קרובה ואינה קרובה תידחה קרובה מפני שאינה קרובה. ביד רמה  )טז

(סימן רעב) הגירסא, ״תידחה אותה שאינה קרובה מפני בטור וכן 

 הקרובה״. ועיין באות הבאה.

וונת רש״י (סימן רעב), דאין כהפרישה לעירה. כתב רש״י ד״ה קרובה,  )יז

דקרובה לעיר שיצאה הימנה, דאם כן, הוי ליה לפרש דקרובה אל היבשה, 

אלא כוונתו, דקרובה לעיר שצריכה להגיע ברש״י ד״ה בזו אחר זו. וכדנקט 

דגרס דתידחה הקרובה, היינו משום דפירש  (שם) דהטוראיליה. והוסיף, 

אמנם כתב, כרש״י, ושפיר אמרינן דכיון דקרובה כבר לעיר, היא קודמת. 

דלכאורה יש לפרש דקרובה היינו קרובה לנטות, דכיון דבקל לה לנטות, 

 עדיף שתיטה היא ולא חברתה.

דהרוצה לעבור תחילה, היד רמה, ביאר גמ׳, הטל פשרה ביניהם.  )יח

 ישלם לחבירו דמי מה שנתעכב עבורו, וכל המרבה בשכר יקדום.

דהיינו על פי , המהרש״אמכאן נהגו וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה אור הנר,  )יט

דמהפך הגירסא, ואור הנר התוס׳ ד״ה קול רחיים, שהביאו הירושלמי דברי 

 הוא סימן לשבוע הבן. ועיין שם שהאריך.

רש״י בד״ה מי לא תניא, פירש גמ׳, מסיעין את העדים ממקום למקום.  )כ

דהיו מסיעין העדים ממקום מקום ומחדר לחדר, ואומרים להם לא נקבל 

(בפירוש והרמב״ם קום אחר, וכן משם למקום אחר. דבריכם כאן אלא במ

המשניות ריש פרק היו בודקין) פירש, דמאריכין עליהן ומוציאין אותן 

 מסיפור לסיפור, ומכבידין עליהן בשאלות כדי שיקוצו.

 

 דף לג ע"א
וא״ת טיהר וכו׳ וי״ל השתא תוס׳ ד״ה מה שעשה עשוי וישלם מביתו, ) א

תמה על דבריהם, סק״ה אות ד׳) כה ( ש״ךהסבירא ליה כשעירבן וכו׳. 

הא דטיהר את וכתב, דדוחק לומר דהכא נמי מיירי בשעירבן. לכך ביאר, ד

היינו שהלכו המוכר עם הלוקח לשאול את פי החכם הדיין אם  ,הטמא

וסמך  ,והדיין טעה בשיקול הדעת והורה שטהורין הן ,הפירות טהורין

ותמה י וישלם מביתו. הלוקח עליו ולקח הפירות, ובזה מה שעשה עשו

 ,הא אין לך מקח טעות גדול יותר ),סימן כה ס״ק ב( קצות החושןהעליו 

הא אפילו בספיקא ו .דאילו הוי ידע הלוקח דאסרו הפירות לא היה לוקח

ולא מצי אמר דלמא  ,צריך להחזיר ,דדינא וכבר קיבל המוכר את המעות

חולין ( הר״ןוכדכתב  ,כיון דאסורין מספק אין לך מום גדול מזה ,מותרין

כאן  ל שכןבסימן רל״ב (סעיף י״ב), ומכהרמ״א וכן פסק  ,בדפי הרי״ף) :יד

 ).דף ק׳ אות כז( בבא קמאפנים מאירות עיין ו. דטעה בשיקול הדעת

, אבל בשאינו מומחה מצי וכו׳יש בו כח לחזור,  ,במומחהד״ה רש״י ) ב

ר ובהאי הוא אמר ליה מי יימר דטעמא בתרא דידך עיקר דילמא קמא עיק

אותו גדול  ,יש גדול הימנוד״ה רש״י ובשינויא דרב נחמן כתב  דטעית.

(י: מדפי הרי״ף) גרס הרי״ף אבל  מחזיר דבריו של זה, דיש בו כח לבטל.

וכי קתני מחזירין בשאינו  ,כאן במומחה כאן בשאינו מומחהבגמ׳, ״

הא  ,מומחה ,והא דקתני מה שעשה עשוי ומשלם מביתו במומחה ,מומחה

 ,אמר רב נחמן לא קשיא ,קתני סיפא אם היה מומחה לרבים פטור מלשלם

כאן בשיש גדול ממנו בחכמה ובמנין כאן כשאין גדול ממנו בחכמה 

מומחה משלם כשיש גדול ממנו בחכמה  נןהא דאמרידהיינו, ד ״.ובמנין

(סימן ה׳), דאם כן מאי קאמר ליה להלן רבי עקיבא הרא״ש . ותמה ובמנין

רפון ״מומחה לבית דין אתה ופטור מלשלם״, הרי רבי עקיבא ושאר לרבי ט

החכמים היו גדולים מרבי טרפון בחכמה ובמנין, דקיימא לן רבי עקיבא 

(על הרי״ף אות ה), בהגהות הב״ח ורבי טרפון הלכה כרבי עקיבא. ותירץ 

דבמעשה דרבי טרפון קבלוהו עלייהו לדון אותם, ומאי דאמרינן שאם היה 

והבעל המאור נו חייב לשלם היינו היכא שלא קיבלוהו עלייהו. גדול ממ

(שם) פירש סוגיין, דבמומחה, שהוא פטור מלשלם, מחזירין הדין כדי לא 
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להפסיד הבעל דין, ובאינו מומחה, שחייב לשלם, אין מחזירין. ולמסקנא 

דווקא במומחה שיש גדול ממנו בחכמה ובמנין מחזירין, דבכהאי גוונא 

 שהיה טעות.אפשר לברר 

(י: מדפי הרי״ף), דמדלא הנמוקי יוסף כתב גמ׳, אמר רב נחמן וכו׳. ) ג

אמר רב נחמן״ יש לדייק דלאו לאיפלוגי אדרב יוסף אתי,  אלאקאמר ״

ודברי רב יוסף ״כאן במומחה״ לאו בדיין גופיה מיירי, אלא בגדול שעומד 

ולמסקנת על גביו, ״וכאן בשאינו מומחה״ היינו שאין אחר גדול הימנו. 

הרא״ש הגמ׳ אף אי הדיין אינו מומחה, אם יש גדול הימנו, מחזירין. אבל 

כתבו, דאף למסקנא מתניתין איירא במומחה  היד רמה(סימן ה׳) וכן 

שתדל לדון הכיון ש ,חייבוהו חכמים לשלם ,מומחה ממש, אבל אם אינו

דקנסוהו ואין הדין חוזר אפילו על ידי גדול הדור  ,יחידי והוא אינו מומחה

(כה סקי״ד אות ו), וביאר דברי הש״ך וכן נקט  וישלם מביתו. ,לקיים הדין

הגמ׳, דלהחזיר הדין, בעינן שיהא גם מומחה כדברי רב יוסף, וגם שיהא 

גדול הימנו כדברי רב נחמן, ולא פליגי, אלא דלרב יוסף הקשו מרישא 

ם גדול דמיירי באינו מומחה, ואם כן בהכרח היה ש דמתניתין בבכורות

והוכרח לתרץ כאן במומחה כאן הימנו, דאי לאו הכי איך ידע שטעה, 

מיירי דבכורות מתניתין דסיפא ד. ולרב נחמן הוקשה מבשאינו מומחה

באין גדול הימנו, אלא דכיון שהוא מומחה בדיני רמי אנפשיה  לואפי

ולכך משני, דמתניתין מיירי בהיה גדול הימנו. נמצא דרב יוסף ורב  דטעי,

  חמן צריכים זה לזה, מה שחיסר זה גילה זה.נ

האור זרוע פירש גמ׳, אמר רב נחמן וכו׳ גדול הימנו בחכמה ובמנין. ) ד

, אות קד), דגדול במנין הוא מי שיש לו יותר תלמידים. עוד עבודה זרה(

(על המשניות הראב״ד פירש, שהוא מי שרוב התלמידים סוברים כמותו. ו

עבודה (הריטב״א י שגדול בשנים. וכן כתב עדויות, א, ה) פירש, שהוא מ

 , ז.), ומשום שהגדול בשנים שימש יותר תלמידי חכמים.זרה

מבואר בגמ׳ שגם גמ׳, אמר ליה אטו אנן קטלי קני באגמא אנן. ) ה

הבעל וכתב  הסברות של האמוראים האחרונים בגדר דבר משנה הם.

הלכה  שדברי הגאונים שאחר התלמוד אינם(לג. מדפי הרי״ף)  המאור

ברורה ופסוקה, אלא דעת מכרעת בלבד, ולכן אם טעה בדבריהם הרי זו 

אחד אבל כתב בשם טועה בדבר משנה.  , ואינוטעות בשיקול הדעת

 ,כתוב שם לראב״ד בשם )אות ו( ברא״שא יבוכן ה ,מחכמי הדור שלפנינו

, דאיהו בשם יש חולקיןמאירי וב ),כה מןסי( שן משפטחו בטורכן כתבו ו

. ואם ועה בדבר משנה הוא, כיון שאילו שמע דבריהם היה חוזר בטו נמי

שכיון  ז.) עבודה זרה( הריטב״אכתב אינו חוזר בו גם כששמע דבריהם, 

גדול ממנו, הרי זה חשוב  שהדיין ראוי להוראה, אלא שהראשון, הגאון,

שאף אם הדיין חולק על  אבל הראב״ד כאן הסיק, .טועה בשיקול הדעת

מחמת שנראה לו מסברא שלא כדבריהם ושלא כפירושם,  ,דברי הגאונים

טועה בדבר משנה, לפי שאין לחכם שבזמן הראשונים לחלוק על  הואהרי 

וזה דבר שאינו , מוכרחת, דברי גאון ופירושו, אלא בקושיא מפורסמת

שביד החכמים האחרונים  כאן כתבו, והרא״ש(מצוה רלג)  והחינוך .מצוי

והוא שהחכם , לעשות מעשה כנגד הוראתםלחלוק על דברי הגאונים ו

ומביא (אבל אם אינו ראוי לכך הרי הוא טועה בדבר משנה), ראוי לכך, 

ואף על פי כן אם אין החכם חולק  ,לדבריו ראיה המקובלת לאנשי דורו

אלא מפני שלא שמע דבריהם, ואילו שמעם היה דן כמותם, טועה בדבר 

ואחר כך שמע  ,חכמי דורו משנה הוא, ואפילו פסק הדיין שלא כדברי

ואם לא  .דבריהם וישרו בעיניו והודה שטעה, הרי זה טועה בדבר משנה

ידע הדיין במחלוקת שבין הגאונים ופסק כדברי אחד מהם, והוא אינו 

ראוי להכריע ביניהם, או שאינו יודע להכריע, ולרוב החכמים נראים דברי 

(חושן משפט  שובההפתחי ת כתבוהאחר, הרי זו טעות בשיקול הדעת. 

שכל דין המפורש בדברי הפוסקים, הטועה בו הרי הוא  כה, א, סק״ב)

אף מה שנלמד (שם סק״ו), ד הנתיבות המשפט. וכתב כטועה בדבר משנה

מ״סוגיא דשמעתא״, היינו מדיוק דברי התלמוד, אם הסכימו הפוסקים 

 נה.שהדין כך, וכבר נתפשטו החיבורים שפסקו כן, הרי זו טעות בדבר מש

 (סעיף א), דפליג. כסף הקדשיםועיין 

המהרש״א, הקשה גמ׳, ואי איתא לימא ליה טועה בדבר משנה וכו׳. ) ו

אמאי לא אקשו הכי אף ארב יוסף ורב נחמן, דסבירא להו דאם יש גדול 

הרא״ש הימנו מחזירין, הא רבי עקיבא היה גדול מרבי טרפון (כמו שכתב 

הערוך לנר, י טרפון להפטר. ותירץ בסימן ה׳), ומהאי טעמא הווה ליה לרב

דהא דאמרי רב יוסף ורב נחמן דאם יש שם גדול שמחזיר דבריו פטור, 

היינו דווקא היכא שביטל הדין, אבל אם הורה לו שטעה ולא ביטל הדין 

 בפני בעלי דינים, לא.

וי״ל דסוגיא דהכא אתיא כרבנן וכו׳. וכן תוס׳ ד״ה השתא, בתוה״ד, ) ז

כתב, דאתיא אפילו  (יב: מדפי הרי״ף) הרי״ף). אבל (סימן ה׳הרא״ש כתב 

(ק.) כוותיה. והכא בבבא קמא כרבי מאיר דדן דינא דגרמי, דקיימא לן 

שאני, דאם הדיינים יהיו חייבים אין לך אדם שאינו מומחה שנעשה דיין 

(ד״ה טיהר את והר״ן לעולם, ואין דיין חייב אלא אם כן נשא ונתן ביד. 

דגרמי לא מקרי אלא היכא שנגמר ההיזק ממש על  הטמא) תירץ, דדינא

ידי גרמתו, כשורף שטרותיו של חבירו וכמוחל שעבודו, וגרמא בניזיקין 

שפטור, היינו היכא דלא נגמר על ידו, הילכך כל היכא דמצי הדר ביה לא 

 דינא דגרמי מיקרי, ואפילו לרבי מאיר פטור.

(יב. מדפי הרי״ף רש פיגמ׳, רב חסדא אמר כאן שנטל ונתן ביד וכו׳. ) ח

הרי״ף), דעבדו תקנה כדי לא להפסיד הבעל דין, שאם הדיין לא נטל ונתן 

ביד ולא יהיה חייב לשלם, הדין חוזר, אבל אם נטל ונתן ביד, ליכא פסידא 

(יא: במלחמות ה׳  אמנם, לבעל דין דהדיין עצמו ישלם, ואין הדין חוזר.

ל בעל דין מחזירין, אלא מדפי הרי״ף) פירש, דלאו משום הפסד ממונו ש

משום דכל היכא דלא עבוד בה עובדא לא אלים למיהוי דינא, ולכך חוזר 

 פירש, שכשבעל דין נתחייב בדין ונותן הכסף לחבירו,וביד רמה אם טעה. 

ולפיכך, אם נמצא שהדיין טעה, הנתינה , הוא נותן על דעת הדיין שחייבו

נטל ונתן, אינו סומך דעתו  היתה בטעות, ומחזירין. אבל אם הדיין בעצמו

 על אחר, ואפילו אם נמצא שטעה, מה שעשה עשה.

 

 דף לג ע"ב
הערוך לנר, כתב גמ׳, משום חובתיה דגואל הדם קטלינן ליה להאי. ) ט

, כיון דחיובא דגואל הדם קילא מחיובא דידיה כןדלא אמרינן  דאין לפרש

בים עליה עבר עבירה שחייש שעדים העידו על אחדדאם כן, לוקמה כגון 

וקאמר  ,שטעו בדין יןדית ועתה ראו ב ,והוזמו ונגמר דינן למיתה ,מיתה

 השתאו ,שהעידו עליו ושאין מחזירין דין העדים לזכות שהוא חיוב לאות

דין הא ד ״,משום חובתא דהאי קטלינן להאי״דלהקשות  ׳גמל אי אפשר

שלא  שלא כדין כדיו דמאי חזית לחייב. אלא ודאי דהקושיא, חיובם שוה

 ,דידעו דטעו רחיךכל דהא אם רצו להחזיר ע ,לחייב הגואל הדם כדין
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 .ולמה לא יחזירו לזכות את הזכאי ולחייב את החייב

אם כן, לא החמרא וחיי, הקשה גמ׳, טימא את הטהור דאגעי ביה שרץ. ) י

הוה ליה למתני ״מה שעשה עשוי״, דמשמע דמן הראוי היה שלא יטמא, 

טימא ופשיטא דנטמא. ותירץ, דמה שעשה  ורק משום שעשה עשוי, הא

עשוי לא קאי על טימא את הטהור אלא על טיהר את הטמא בלבד. 

(חו״מ כה, ט) תירץ, דמיירי בנגע במקצתן, ולא נגע בכולן, והקצות החושן 

ואף על פי כן מה שעשה עשוי אפילו במה שלא נגע, והוא הדין לענין נשא 

ממון מה שעשה עשוי. ודייק כן ונתן בידו ממון, דאפילו נתן מקצת ה

, שכתב ״ונטל שרץ והשליך עליהם״, טימא את הטהור ד״ה רש״ימדברי 

 דהא על ידי שהשליך עליהם לא היה נוגע אלא במקצתן.

רבינו הקשה  גמ׳, וחילופא למסית דכתיב לא תחמול ולא תכסה עליו.) יא

כות, , אמאי הביאו חילופא למסית רק לענין שמחזירין לחובה ולא לזיונה

ולא לענין שאר הדינים המוזכרים במתניתין דמהדרין לזכות בדיני נפשות, 

וראוי להדר לחובה בדין מסית, מדינא ד״לא תחמול ולא תכסה עליו״. 

וביאר, דאין הכי נמי, גבי מסית הכל מלמדים חובה ואין הכל מלמדים 

מה זכות, וחילופא דשאר דיני נפשות, ולא הוזכר בגמ׳ מפני שהוא כלול ב

שאמרו שאם אמר אחד יש לי ללמד עליו חובה, מחזירין לחובה ואין 

מחזירים לזכות, דמשמע כל אחד, אפילו תלמיד. אבל לענין הטיה לא 

אמרינן חילופא למסית, שיהיה על פי אחד לחובה ועל פי שניים לזכות, 

משום דכתיב ״לא תהיה אחרי רבים לרעות״, דמשמע לכל רעות שבעולם, 

ת. אמנם לענין שאר הדינים דמתניתין עדיין קשה אמאי לא ואפילו מסי

(חושן משפט, החזון איש אמרינן דחילופא למסית. ועיין עוד מה שכתב 

 כא, א).

ובא אחד  ,אם יצא המסית מבית דין חייב, בן יהוידעהפירש גמ׳, שם. ) יב

וכן אם יצא  .עליו להחזירו ״לא תחמול״ואמר יש לי ללמד עליו זכות, 

זכאי, ובא אחד ואמר יש לי ללמד עליו חובה, דהיינו לסתור מבית דין 

מפיק ״. וכן בדרשת רב כהנא דלא תכסה עליו״, השסמכו עליטענת זכות 

 .אלו יםלשון כפול כנגד שני חלוקה, ״כי הרוג תהרגנו״לה מן 

 כיוןהערוך לנר, הקשה גמ׳, אתיא רוצח רוצח וכו׳ אתיא רשע רשע. ) יג

ף נמי שאר דברים שבין דיני נפשות לדיני דאין גזירה שוה למחצה ניל

רק לענין  הגזירה שוה ׳בגמ הלא הוזכר ממונות שהוזכרו במתניתין, ואמאי

חזרת הדין. ותירץ, דגזירה שוה דרוצח ורשע לא שייכא אלא לאחר גמר 

דין, דקודם לכן לא נקרא רוצח ולא נקרא רשע. ותירץ בכך גם קושית 

דרש הגזירה שוה דרשע רשע, ואיך  דמצינו דרבא לא התוס׳ ד״ה אתיא

דרשינן לה הכא. דשאני הכא, דהוי לאחר גמר דין ומשום הכי נקרא רשע, 

מה שאין כן בשאר המקומות שהביאו התוס׳. ואביי, דפליג ארבא ודריש 

״רשע רשע״, אפילו לדבר דהוי קודם גמר דין, סבר, דכיון דאשכחן דחייב 

 לפינן בגזירה שוה.מלקות נקרא רשע, קודם גמר דין נמי י

דבר  דהיינו היד רמה,פירש  .אבל טעה בדבר שהצדוקים מודים בוגמ׳, ) יד

 .המפורש בתורה שבכתב, או שהכל יודעים אותו משיקול הדעת

רש״י ד״ה פירש  גמ׳, בעא מיניה רבי חייא וכו׳ טעה בנואף ונואפת.) טו

 וכו׳דבשלמא ברוצח איכא למיטעי  וכו׳ זיכה מהן ,טעה בנואף ונואפת

, אבל בנואף ונואפת וכו׳ כגון באומר אבן שהרגו בה לא היה בה כדי מיתה

לא נסתפק,  אבא בר חייא ירב, דהמהר״םפירש  ליכא טעותא לזכותא.

 שהצדוקים בדבר שטעה לפרש יתכן שלא, יוחנן רבי דבריא הקשה אלא

, עריות לגבי תתפרש היאך, רוזח יןשא תניתיןמ כן אםד, רוזח בו מודים

בד״ה [וצריך עיון, דרש״י לא פירש כן אלא לקמן . ן להלן בגמ׳כדאקשינו

התוס׳ ד״ה וכדפירש המהרש״א המובא באות יז]. ובדברי אלא היכי דמי, 

אי איכא גוונא  נסתפק אבא בר חייא ירבד, המהרש״אפירש  טעה בנואף

 נסתפקד, פירש והיד רמ״ה .בו מודים הצדוקיםין שא בדבר בעריות טעותד

פירש בשם  ובתוספות הרא״ש .לא או הדין רוזח כדרכה אשל בביאה אם

 בדבר מהם באחד, ביחד ובנואפת בנואף טעה אם שנסתפק ,רבינו מאיר

 הדין רוזח אם, מודים הצדוקים יןשא בדבר ובאחד בו מודים שהצדוקים

 טעה אם שנסתפק, רבינו חננאלפירש בשם  והיד רמ״ה. השני אגב לאחד

 רדב נקרא אם ,האיש אלא איש באשת תרמוזה האשה יןשא שחשב בכך

 ועיין באות הבאה.. בו מודים שהצדוקים

(המובא באות הקודמת)  המהרש״אפירש  גמ׳, אדמוקדך יקיד זיל וכו׳.) טז

, דבעוד שאתה עוסק במה שאמרתי לך רש״י ד״ה עד דמוקדךבדברי 

שבכל דבר שהצדוקים מודים בו חוזר הדין, יש לך ללמוד מכך לגבי 

 םר״המה רושיפולהצדוקים מודים בנואף ונואפת, וחוזר.  שאלתך, שהרי

דבר שהצדוקין  בכלל נכלל רשכב ,לקושיתו תירץ באות הקודמת), הובא(

דאם כן קשיא  הראשונה קושיתו לו להקשות והמשיךמודים בו, 

 .לקמן המבוארת כדרכה שלא לביאה היתה תירוצו וכוונת ממתניתין,

 הצדוקים באם ישתלו בכלל שכלול התירוץ, ,תוס׳ ד״ה טעה בנואףול

 משני,, ה״רמ ידהפירוש ול. האב חילוק איכא בנואף אףד, בו מודים

, המשל כוונת, מאיר ולרבינו. הדין וחוזר הצדוקים מודים כדרכה שלאדב

 כלומר, דלועיך את בה וצלה נוסף לדבר בה השתמש, דולקת האש בעודד

 גם ונחזיר שניב גם דש, נדון מחמהם אחד לצורך הדין מחזירים כבר אם

, עיםודל לצלות יודע אינך אם״ המשל כוונת, חפירוש הר״ול. דינו את

, ״כמוהם ועשה דלועים שצולה במי והסתכל, דלועיך את מהר הבא

 רוץ ראה ולמוד יה,הנה מוקדה לצלי ,אינך יודע צליית קריאם , כלומר

 ,נואפתו אףנו אם אינו יודע דין מו כן. כאיך אחרים צולים, דפשוט הוא

 ובודאי הוא, ״מות יומת הנואף והנואפת״ (ויקרא כ, י)מקרא מלא 

 (ערך יקד).הערוך וכן פירש   לך ולמד. ,בו מודים הצדוקים

דלתוס׳ ד״ה טעה , המהרש״אפירש  גמ׳, אלא היכי דמי אין חוזרין.) יז

 רביד שינויא מבררת ׳הגמ אלא, קושיה (המובא באות טו), אינה בנואף

 מודים אינם מקרים באילו, ולא יא מודים הצדוקים אם תלוי שהדבר יוחנן

, קושיה האינ(המובא באות טו)  מאיר רבינו לדעת םגו נואפת.ו בנואף

 אף ,יחדיו שניהם יחזרו לא שבו איכא גוונא האם בירור דברים אלא

אבל  .מודים שאינם בדבר ובאחד מודים שהצדוקים בדבר עוט שבאחד

מאי דאמר טעה בנואף אא יושיא הקכי דמי, רש״י ד״ה אלא הילפירוש 

 .חוזר

וקשה דבדבר זה מודין וכו׳. תוס׳ ד״ה שטעה שלא כדרכה, בתוה״ד, ) יח

דהא כתיב  ,דבנואף ונואפת לא מודו בשלא כדרכה תירץ, בחידושי הר״ן

״, ומשמע שראוי להזריע ובעינן ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע״

בנדה קא אמרינן  ״משכבי אשה כתיב״ (ד.) בהוריות נן, וכי אמריכדרכה

 .דלא כתיב לזרע

דאמרינן  האמ דלא דייקיבחידושי הר״ן, פירש  גמ׳, הכל ואפילו עדים.) יט

דבדיני נפשות הכל  נןדאמרי האאלא מ ,דבדיני ממונות הכל מלמדין זכות

רבנן דסברי דהיינו, דלא כשיטת  .מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובה
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דהקרא דמיניה ילפי רבנן [״ועד משום  ,כות בין לחובהדעד לא יענה בין לז

ואין לומר דהוא הדין בדיני ממונות סברי רבנן  .בדיני נפשות כתיב אחד״]

דאין מלמדין העדים כלל, דהא טעמא דאין מלמדין בדיני נפשות אפילו 

(לד.), דהעדים חיישי שמא כדלקמן לזכות, משום דמיחזי כנוגע בעדות, 

, ויוזמו ויתחייבו מיתה, והאי טעמא לא שייך בדיני יגמר הדין לחובה

ממונות, שלא יוכלו לבוא לידי חיוב מיתה. הילכך, בדיני ממונות העדים 

(לד. סוד״ה זה והמאירי עונים בין לזכות בין לחובה, אפילו לרבנן. 

היא אימת מוות מצד  עדותהשנגיעת כתב נמי כהאי גוונא,  שאמרנו)

שייך דווקא בדיני נפשות, אבל בדיני ממונות,  אוההקרובים של הנידון, 

העדים יכולים לענות בין לזכות בין לחובה, שאינם יראים מהקרובים. 

דכי היכי דחיישינן לדיני נפשות משום , הרמב״ןאמנם, הר״ן כתב בשם 

ואין עונין העדים כלל לא בממונות  ,חיישינן לדיני ממונות מינכא ה ה,נגיע

 .ולא בנפשות

תימה הא אמר וכו׳ ולא יהא אחד מן התלמידים, בתוה״ד,  תוס׳ ד״ה) כ

הא דאחד מן תירץ קושיתם, ד קרן אורההאלא כאחד מן התלמידים. 

לישא וליתן בדבר אבל לא יכול התלמידים יכול ללמד זכות, היינו ש

, אבל דיין שאמר איני יודע אינו יכול מעכשיו שיעלה למנין לדון על פיו

דחה קושיתם, דכיון שהדיין כבר והחמרא וחיי . לעלות מן המנין לצד אחר

נמנה במנין ואמר איני יודע, שוב לא שמעינן ליה, אבל ודאי שמעינן 

 לתלמיד שלא נמנה מן המנין.

 

  דף לד ע"א
המאירי פירש גמ׳, אמר ריש לקיש משום דמיחזי כנוגע בעדותו. ) א

מפני  ,גע בעדות ולא נוגע ממשושאמר דמיחזי כנ ,(סוד״ה זה שאמרנו)

 .דרך משא ומתן ות לזכותנשעכשיו אינו מעיד אלא מלמד טע

דהיינו התנא הרש״ש, ביאר  כו׳. נינאחר בוסי י׳ רמר דא מעשא תגמ׳, ) ב

 רבינו תם. בשם  ה״ג ד״ה(כט.)  התוס׳ נזיררבי יוסי בר חנינא, כדכתבו 

(בדף לג: ד״ה  הר״ןלענין המנין. וכן כתב רש״י ד״ה רואין אותו, ) ג

. טעם זכותו נמנה במנין המזכין), דתלמיד שאמר ני נפשותמתניתין די

והא דאמרינן רואין אותו  .שאינו נמנה במנין הדיינין שיש סוברים והביא,

אלא שאם אמר שיש לו  ,לא לענין המנין ,כאלו הוא חי ועומד במקומו

אמרינן רואין אותו כאלו הוא חי  ,מת ,וקודם שאמר הטעם ,ללמד זכות

 היה חי היה אומר טעם זכות ויקבלוהו כל הסנהדרין ויהיוחוששין שאלו ה

פוטרין דהוו לה למימר  ,לא משמע הכי ון הגמ׳דלש. והקשה עליהם, פטור

דאדרבה יותר נוטין לו כשהוא מת  ,רואין אותו כאילו הוא חיולא  ,אותו

כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת  (ג, ו)בקנים , כדאמרינן מכשהוא חי

 ,קשההעוד  ר, דדברי המת יותר חשובים מדברי החי., כלומקולו שבעה

הא להיש סוברים , ״לו היה חי הוה הדר ביהיולימא א״ ׳גמה המאי אמרא

 ו.טעמעם  ןסנהדריה יסכימודילמא לא  היה לה לומר חשש יותר מצוי,

, בתוספות רבינו פרץהקשו גמ׳, ואמאי נימא אילו הוה קיים הדר ביה. ) ד

ה, הא אמרינן ושפטו העדה והצילו העדה, אמאי מספקינן ספיקא לחוב

דבעינן עדה שופטת ועדה מצלת. ותירצו, דיש לומר דהכא הויא חזרה 

לזכות, כגון שכולם ראו לחובה לבד מאותו תלמיד שראה לזכות, דאמרינן 

(יז:) דבית דין שראו כולם לחובה, פוטרים אותו, והשתא אילו הוה  לעיל

 לחובה, ויהיו כולם לחובה ויפטר. אותו תלמיד חי דלמא הוה הדר ביה

דלא החמרא וחיי, פירש גמ׳, והא שלחו מתם וכו׳ אין מוציא אתמר. ) ה

פליגי במציאות אלא, דהמקשה היה שונה לדברי רבי יוסי בר חנינא 

מוציא מכלל רבינו, בניחותא. והמתרץ תירץ דדבריו לאו בניחותא נאמרו 

 אלא בתמיה, דהיינו דאינו מוציא.

לכתוב פלוני זיכה וכו׳  אם איתא, בתוה״ד, לא דברי המזכיןארש״י ד״ה ) ו

, דמלשון הגמ׳ משמע דפריך התורת חייםא. הקשה למה לי למיכתב טעמ

כיון דלא לכתוב מידי מדברי המזכים, אפילו שמותם. ופירש, דהכי פריך, 

ממילא ידעינן שכל אותן שלא נזכרו בין  ,דכותבין שם המחייבין וטעמיהן

אלא ודאי משום דאי  ,ואם כן למה להזכירן, מזכין אתמול המחייבין היו

דלא לימא שמא בדבר  ,הלכך בעי למיכתב, הדר ביה לא צייתינן ליה

 .שהצדוקין מודים בו הייתי טועה

כך הגיה  .בדבר שהצדוקים מודים בו הייתי טועה שמאונימא בא״ד, ) ז

יכול  דלמא לעולם ,מאי פריך אדרב ן,כם אהערוך לנר והקשה היעב״ץ. 

והא דהוצרכו לכתוב טעם המזכה כי היכי  ,לחזור בו אם יראה טעם לחוב

, דלא לשכח טעמא מניה ויחוש שמא טעה בדבר שהצדוקים מודים בו

טעה שויאמר  במזיד דחיישינן שמא ישקר ׳הגמסברה ד רחךכל ע אלא

ו, ולכן הקשו על רב דאם רוצה לשנות שיטתו, בודים בדבר שצדוקים מ

בהיתר בעת גמר דין, ואין סיבה לכתוב דבריו. אבל לא  יוכל לשנותה

חיישינן שמא ישכח טענתו ויסתפק שמא טעה בדבר שהצדוקים מודים בו, 

בר שטועה בדבר שצדוקים וכיון דאתמול בעת שזיכה ודאי לא היה ס

דתוס׳ ד״ה אלא להסתפק בכך. עוד ציין,  נולאין  ןכם או ,מודים בו

״שמא״, ומשמע שהחשש הוא שיחזור  העתיקו דברי רש״י, לא כתבו

 במזיד.

וי״ל כיון דליכא נפקותא  תוס׳ ד״ה אלא דברי המזכין מ״ט, בתוה״ד,) ח

תירץ, דלא חיישינן שמא יחזור בדבריו ובתוס׳ הרא״ש כולי האי וכו׳. 

 בשעת המשא ומתן, דמה לו לשקר כיון שיכול לחזור בשעת גמר דין.

אי פליגי בהדיא,  התורת חיים, הקשהגמ׳, והא התם מיפלג פליגי וכו׳. ) ט

דרב זביד סבר דבהאי היאך סלקא דעתא דגמ׳ דחד טעמא קאמרי. ותירץ, 

דכיון דבין למר ובין למר עיקר  ,ונא טעם אחד משני מקראות הואוג

עינן דמזבח מקדש את הראוי לו שאם עלו פסולין לא והכתוב אתי לאשמ

מכל מקום כיון  ,אידאיכא נפקותא פורתא בין האי לה בגל עף א ,ירדו

. טעם אחד משני מקראות קרי ליה ,דגוף הכתוב אתי לאשמעינן חד טעמא

תירץ, דמעיקרא סברה הגמ׳ שרבן גמליאל ורבי יהושע לא והחמרא וחיי 

פליגי, אלא שכל אחד בביתו פירש טעם התנא קמא, ונמצא טעם אחד 

י משני מקראות, אלא דבעל המשנה מצא פלוגתא מדבריהם, ועלה אקש

 בגמ׳ דמיפלג פליגי, ומשמע שנחלקו פנים בפנים מה הטעם הנכון.

 

 דף לד ע"ב
(יג: מדפי הרי״ף), דאף הרי״ף דומיא דסומא. וכן כתב  בלילה, רש״י ד״ה) י

דתנן דיני דלא תנן במתניתין להדיא דסומין כשרין, מצינן לדייק כן, 

יליא כדחזי כולהו אינשי לא חזו בל והאממונות דנין ביום וגומרין בלילה, 

דין  ,סומא באחד מעיניו ביום, וקתני דגומרין בלילה, וכיון דגומרין בלילה

, בחידושי הר״ן. והקשה הוא לסומא באחת מעיניו שידון ביום לכתחלה

וההוא סמיא היכי  ,מעיניו אלא לגמר דין חתסומא בא כשרלא  ןכם אד

ותר גמר דין שכתב, דכיון שה במאירי. ועיין הוה דיין אפילו בתחילת דין
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בלילה, דין הוא להכשיר סומא באחת מעיניו אף להתחלת דין ביום, לפי 

שכמה בני אדם אין מגיעין לראות בלילה כראיית סומא באחת מעיניו 

(הובאו באות הבאה), התוס׳ ד״ה סתמא כתב, דלדברי  והמהרש״אביום. 

 ניחא שפיר טפי, דכיון דלית להו לרבנן היקישא אם כן בסומא אפילו

 תחילת דין שרי.

תימה דילמא טעמא דמתני׳ וכו׳. תוס׳ ד״ה סתמא אחרינא אשכח, ) יא

(המובא באות הקודמת)  הרי״ף, דלפירוש התורת חיים והמהרש״אכתבו 

דאי מקשינן ריבים לנגעים לענין סומא  ,ניחא ,דלילה וסומא כי הדדי נינהו

חד מעיניו הא סומא באד ,בלילה דאין לדון הוא הדין ,באחד בעיניו דפסול

 . והתוס׳ דהקשו כן, סבירא להו כדכתבביום חזי טפי משאר אינשי בליליא

הא דקאמר רבי יוחנן סתמא אחריתי (יג. מדפי הרי״ף), דהבעל המאור 

מכל מקום מייתי ראיה  ,דמתניתין לא בסומא איירי בגל עף א ,אשכח

ן אלמא אית ליה דלא מקשינ ,דכיון דסבירא ליה דגומרין בלילה ,שפיר

אם ו אף ריבים ביום, דלא כרבי מאיר,ריבים לנגעים לומר מה נגעים ביום 

(שם) כתב, והמלחמות ה׳ . כן לא מקיש נמי ריבים לנגעים לענין סומין

דמחמת האי קושיא על שיטת תוס׳ והבעל המאור, לא פירשו הרי״ף 

 ורש״י כמותם. ועיין באות הבאה. 

דכיון דקיימא לן אין  ,קדשפיר דיי ,תורת חייםהשם. ותירץ  בא״ד,) יב

אי אית ליה לתנא  ם כןא ,וכל כמה דאפשר להקיש מקשינן ,היקש למחצה

 ,אמאי קתני דגומרין בלילה ,דמתניתין דמקשינן ריבים לנגעים לענין סומין

קרא דושפטו את העם בכל עת אתי לימא דו ,ולא יליף לה נמי מהיקשא

למתניתין בירא דאי סאלא ו ,לאתויי יום המעונן כדמוקי לה רבי מאיר

(המובא הרמב״ן במלחמות ה׳ אמנם  דלא מקשינן ריבים לנגעים כלל.

באות הקודמת) כתב דליכא לשינויי הכי, דהא מצינו דאף רבי מאיר לא 

הקיש ריבים לנגעים לגבי יום המעונן משום דבקראי כתיב ״בכל עת״. 

 מרין בלילהד״ה וגו(נ.) בנדה  וברש״ישהאריך.  בחידושי הר״ןועיין עוד 

 דפירש כשיטת התוס׳ והבעל המאור.

נגעים בין ד בחידושי הר״ן,רש פי ומה נגעים ביום אף ריבים ביום.גמ׳, ) יג

דין הת הנגע וסוף ידתחלת דין היינו ראי ,תחלת דין בין גמר דין בעינן ביום

ולהורות ביום הטמא וביום ״וכתיב  ,שהכהן מטהר או מטמא הנגע מה

יום עינן אף ריבים ב ,עינן כולהו מילתייהו ביוםאלמא נגעים ב ״,הטהור

עוד  .לכולה מילתייהו בין לתחילת דין בין לגמר דין דהא איתקש להדדי

גבי נגעים לית לן לאיפלוגי בין תחלת דין לסוף  ״יום״דכיון דכתיב  ,רשיפ

לא הוי  ״ושפטו את העם בכל עת״דין, דאף בריבים נמי אי לא כתיב 

 ״ושפטו״דריש  אירמבי חלת דין לגמר דין, וכיון דרמשוינן פלוגתא בין ת

 .גמר דין בעינן יוםלתחלת דין בין לליום המעונן על כרחין בין 

(יג. הבעל המאור פירש גמ׳, ההוא סמיא דהוה בשבבותיה דר׳ יוחנן. ) יד

מדפי הרי״ף), דהוה סומא באחת מעיניו, דסומא בשתי עיניו פסול לדין 

, וכיון דכל הכשר לדון כשר להעיד ןל ימאדהא קי כשם שפסול לעדות,

דסומא בשתי עיניו פסול להעיד, כדתניא היה יודע לו בעדות עד שלא 

ד״ה ורבי  (נ.) התוס׳ בנדהנעשה חתנו וכו׳, בידוע שפסול לדון. אמנם 

כתבו, דלשיטת רבנן אף סומא בשתי עיניו כשר לדון דיני  מאיר היא

 ממונות.

אמאי נקט לילפותא הערוך לנר,  . הקשהלאתויי יום המעונן גמ׳,) טו

בשלמא לענין ד״בכל עת״ דוקא ליום המעונן, ולא שחרית ובין הערביים. ד

דאינו ראוי  אלא ״,עת״דפסול דידיה לאו משום  ומר,לש בתוך הבית י

אבל לענין  ״,בכל עת״וליכא לרבויי מ ,ולדון דין שפיר ראוי ,לראית נגע

שפיר בעינן רבויא  ,ין ראית נגעדלא חשוב יום לענ רבייםהען שחרית ובי

 בעינןדלענין עתים הללו לא  ותירץ,לרבות עתים הללו לדין.  ״בכל עת״ד

מן  וכו׳ וישב משה לשפוט את העם״דכבר ידעינן כן מדכתיב  ייקרא לרבו

 .הרי דדן בבקר ובערב וגם בצהרים ״ (שמות, יח, יג),הבקר עד הערב

ולי כלדהכא משמע דהר״ן,  בחידושיהקשה גמ׳, ואין עד נעשה דיין. ) טז

אמרינן גבי שלשה שישבו  (כא:)בכתובות לו יוא ,אין עד נעשה דיין למאע

דבכל מידי דמצטריך עדות  . ותירץ,דעד נעשה דיין ,לקיים את השטר

ושאני  ,דאורייתא בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות אין עד נעשה דיין

חתומים על השטר דמדאורייתא עדים ה ,קיום שטרות מדרבנןדהתם 

  ,עד נעשה דיין , הלכךנעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין

בחידושי  פירשגמ׳, דילמא דין נחלות קאמרת וכו׳ ואין עד נעשה דיין. ) יז

 והקשה, .אין עד נעשה דייןד למימר קרא אתאדלרבי מאיר עיקר ה הר״ן,

עד אין דמנא להו  ,לתחילת דין ״ביום הנחילו״לרבנן דמוקמי האי  ןכם א

דנפקא להו מדרשא קיד.)  (בבא בתרא הרמב״ןבשם ותירץ . נעשה דיין

דהא  ,שאינו נעשה דיין כןשל שאם אינו עונה כ ״,עד לא יענה בנפש״ד

בדיני ממונות ודעת הרמב״ן ד ,סברי רבנן דאינו עונה בין לזכות בין לחובה

דמההיא טעמא דפסלי רבנן דאינו עונה משום דהוי  ,נמי אינו עונה כלל

התוס׳  . אבלדיני ממונותדהכי נמי הוי נוגע בעדות  ,נפשותדנוגע בעדות 

פירשו, דהא דאין עד נעשה דיין סברא היא, ד״ה אבל  (קיד.)בבבא בתרא 

דהויא עדות דאי אתה יכול להזימה, דכיון שהן עצמן עדים ודיינין לא 

לו יקבלו הזמה על עצמן, אי נמי, דילפינן מקרא ד״ועמדו שני האנשים״, א

העדים, ״לפני ה׳״ אלו הדיינין, אבל העדים עצמן אין חוזרין ויושבין ודנין. 

 ועיין באות הבאה.

[לשיטתם  ד״ה אורעה(קיג:)  התוס׳ בבא בתראהקשו  גמ׳ שם,) יח

המובאת באות הקודמת], מאי קא משמע לן דבעינן שלושה לדין נחלות, 

ינן בדין נחלות הא בשאר דיני ממונות נמי בעינן שלושה. וביארו, דאשמוע

אותם העומדים שם בשעת צואה נעשים דיינים  ,שעל כרחם של בנים

 יןדית כם אלא לפני ביולא מצי האי למימר איני רוצה לדון לפנ ,ועושין דין

כיון דמשונה משאר וסלקא דעתך  ,חשוב שבעירי יןדית הגדול או לפני ב

ד״ה ג׳ (שם)  הרשב״ם. אמנם, דנין אפילו בלילה ,דינין שדנין בעל כרחו

פירש, שאין השלושה שנכנסו לבקר נעשין דיינין בלי הסכמת שנכנסו 

הבנים, דאין חילוק בין חלוקת ירושה לחלוקת השותפין וכדומה, וקרא 

אתי לרבותא בחלוקת היורשים, שאף שאין כאן דין, בעינן שלושה לחלק 

 הנכסים, עיין שם דבריו באורך.

פירש הקונטרס וכו׳ וצריך , תוס׳ ד״ה דלמא דיני נחלות קאמרת) יט

(קיג:), בעליות דרבינו יונה בבבא בתרא לאוקמי קרא כשהקנה וכו׳. הקשה 

דאם איכא קנין אין כאן נחלה, אלא קנין בריא מחיים, ומה שייך לדרוש 

עלה קרא ד״ביום הנחילו את בניו״. ועוד, דבסיפא דהאי קרא כתיב ״לא 

יירי, שפיר יוכל לתת לא׳ מבניו יוכל לבכר את הבן האהובה״, ואי בקנין א

מתנה מחיים. לכך פירש, דלא מתוקמא דרשה דקרא אלא אליבא דרבי 

(קל.) דאם אמר על מי שראוי ליורשו בבבא בתרא יוחנן בן ברוקה דאמר 

 שיירש נכסיו, דבריו קיימים, ואפילו בלי קנין. 

 דהאי קרא אייריהערוך לנר,  הקשהגמ׳, והוקע אותם לה׳ נגד השמש. ) כ
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בעונש המיתה עצמו, ואכתי מניין שגומרים הדין דוקא ביום. ותירץ, שאם 

צריכים להמיתו ביום, ממילא גם הגמר דין צריך להיות ביום, דאם גמרו 

 הדין בלילה, יש עינוי דין. ועיין שם מה שהקשה עוד בסוגיין.

 

 דף לה ע"א
כדמוכח קרא וכו׳ כשהקדוש ברוך הוא רואה שכולם רש״י ד״ה אלא, ) א

ראשי היה לכל  אם כן,דהיד רמה, עסוקים בדבר ומקנאין לכבודו. הקשה 

כדי  ,הוצרך לחלק עליהם בעלי דיניןלשבת ולעיין בדין. ופירש, שעם ה

שיגמרו דינן מהרה ויסלקום מן העולם, שכיון שנסתלקו רשעים מן העולם 

 . נסתלק חרון אף מן העולם

ימא נ אם כןי הר״ן, בחידושהקשה  אשרו דיין שמחמץ את דינו.גמ׳, ) ב

נן תנן דיני ממונות דנין ביום וגומרין בו אואלו  כן, אפילו בדיני ממונות

 .ידיכם דמים מלאו הדכתיב לעיל מיני ,דקרא בנפשות מיירי . ותירץ,ביום

מו:) בשם  בבא קמא(בשיטה מקובצת פירש גמ׳, אשרו חמוץ ולא חומץ. ) ג

ולא  ,ושמעו טענותם ,ראובן תבע שמעון במנהש דהכא מייריהראב״ד, 

הנתבע או שבא וחייבו  ,גמרו הדין כי לא היה ראובן התובע לפניהם

ובא שמעון הנתבע תחילה לבית דין  ,שבועה ולא בא ראובן לקבל שבועתו

הזקיקוהו שיבא  ,הריני מזומן לשמוע גמר הדין או להשבע לראובן״ואמר 

י יאמר ראובן אולי כ ,אין נזקקין לו ״,לפניכם ויקבל גמר דינו או שבועתו

ויאמר הזקיקוהו שישמע  ,תובע תחילההאבל אם יבא ראובן  ,ויודה יפחד

 בודאי נזקקין לו. ,או שישבע לי אם חייב שבועה ,גמר דינו

קרא הא לילף לה מהאי  אמאי בעיאכתי , ערוך לנרההקשה גמ׳, שם. ) ד

  ״.מי בעל דברים יגש אליהם״מ ילפינן האי דינא) :(מו מאקא בבב

, אמאי לא ערוך לנרה. הקשה ולקטליה לאורתא נגד השמש בעינן, גמ׳) ה

 ין,דינוי עכך דודאי שייך בתירצו דאין להמתין עד אורתא משום עינוי דין, 

אפילו לשחוט קרבנותיו העומדים דאין ממתינים  ).(ז בערכין איתאדהא 

לא הוי  יןהדינוי דמשום ע ומרלריך צין. ותירץ, דהדינוי ליקרב משום ע

דאכתי מצינן לגמור דין סמוך ללילה ולקטליה בלילה דבזמן  ,י למימרמצ

 ין.הדינוי כזה לא שייך ע

אין לאסור מטעם זה תוס׳ ד״ה ליגמריה לדיניה בשבתא, בתוה״ד,   ) ו

שייך גזירה שמא נמי ביום ב׳ הא הערוך לנר, שכבר כתבו וכו׳. הקשה 

יחזור למחר ביום דברי המחייבין שמא כותבין לעיל דדהא אמרינן  ,יכתוב

שפיר שייך  ןכם א ,הלנת דין נמיואותו הטעם מבעי  ,בוב׳ ויאמר טעם לח

 ולכתבבעינן ו ,אם יחזור א׳ מהמחייבין לתת טעם אחר ,גזירה שמא יכתוב

ותירץ,  .שמא יחזור למחר ביום ג׳ לתת טעם ג׳ וצריך הלנת דין מחדש

שמא לא יצטרך אבל בספק  ,ודאיד בגוונאדלא גזרינן שמא יכתוב אלא 

 .לא חיישינן ,ואם יצטרך שמא לא יכתוב ,לכתוב

ות לכאורה משמעדאף דהתורת חיים, כתב  ליבא דאינשי אינשי.גמ׳, ) ז

 (כא:), בבבא מציעא, אין לפרש כן, דהא איתא שכחה ״דאינשי״ לשון

דכיון דשייך לו  ,מקום האדם כאדם ופירוש ״, ושםדוכתא דאיניש איניש״

״ ריפתא דאיניש אינישוכן פירוש לשון ״ ,ן את מקומוהכל יודעין ומכירי

 ,הכי קאמר מינכא ומדנקט הכא לישנא דהתם משמע דה דאיתא התם,

דלב  ,לאו בפומא לחודא תליא מלתאדהיינו ד ״,לב האדם אדם הוא״

 ,בויוכיון שאין הסופרים יכולין לכתוב מה שבל ,האדם נמי אדם הוא

 .החכמת שלמה תבכן וכ .שונהחיישינן שמא אין יכול ליישבו כברא

 התורת חיים,פירש  ותהא קבורת מת מצוה דוחה שבת מקל וחומר.גמ׳, ) ח

אפילו  ,שיהא מותר לקבור בשבת כל המתים מת מצוה לאו דוקא, אלאד

 ,טמא לוהדנהי דמת מצוה שאין לו קוברין מותר לכהן ל, יש להן קוברין

אין סברא  ,מכל מקום ,כדי שלא יהיה מוטל בלא קבורה עד שיבואו קוברין

ואי שאר כל  ,לומר שיהא עדיף משאר כל המתים לענין חילול שבת

דאטו משום דאין לו קוברין  נמי,המתים אסורין לקוברן בשבת מת מצוה 

אמאי לא ימתין נמי  ,עתה מותר לחלל עליו את השבת טפי משאר מתים

יידי א. והא דנקטה הגמ׳ לשון ״מת מצוה״, יש לומר, דעד לאחר השבת

כל מת כשאין , אי נמי, דנקט ברייתא מת מצוה נקט איהו נמי מת מצוה

משום  להנקט . אי נמי, מת מצוה הוא ,דאית ליה קוברין ףא ,קוברין אותו

ילפינן מיניה שאר מתים  חומר,ול וכיון דילפינן מת מצוה בק ,קל וחומרה

 .דמאי שנא מת מצוה משאר מתים לענין שבת ,במה מצינו

 

 "בדף לה ע
גמ׳, שבת שנדחית מפני העבודה אינו דין שתהא קבורת מת מצוה ) ט

דלמא שאני עבודה שהיא מצוה עוברת, החמרא וחיי, הקשה דוחה אותה. 

וצריכים לעשותה דוקא בשבת, אבל קבורת מת מצוה אפשר לעשותה 

למחר. ואין לתרץ דאם לא יקברוהו באותו היום דלמא יאכלוהו כלבים, 

מ׳ דאין קבורת מת מצוה דוחה שבת, מקל וחומר דהא להלן הוכיחה הג

מרציחה שאינה דוחה שבת, ואי בעינן לקבור המת מצוה מאיזה טעם 

דוקא בשבת, אין לדמותה לרציחה, דליכא להאי טעמא. ואין לומר 

דברציחה יש צורך משום עינוי דין, שהרי אין צורך לדון אותו בשבת, ואין 

ותירץ, דדלמא גם ברציחה אין להניח  איסור עינוי דין עד לאחר גמר דין.

 דינו עד למחר משום ״ובערת הרע מקרבך״. ועוד עיין לקמן באות יא.

הקשה הר״ר יעקב דאורליינ״ש וכו׳ ולמאן , שבת שנדחיתתוס׳ ד״ה ) י

כתבו, התוספות הרא״ש דלית ליה דיו היכא דמיפרך קל וחומר ניחא. אבל 

יתעסק בצרכי מת מצוה ילפינן מינה שדאכתי  חומר,ול לא מיפרך קד

 .אפילו יתבטל מקידוש היום ומעונג שבת ,ובשמירתו

דמה לרציחה שכן אינה דוחה  החמרא וחיי,הקשה גמ׳, רציחה תוכיח. ) יא

את העבודה לאחר שהתחיל בה, תאמר בקבורת מת מצוה שדוחה את 

העבודה אחר שהתחיל בה. ותירץ, דהוא הדין קבורת מת מצוה אינה 

חר שהתחיל בה, וילפינן לה מ״מעם מזבחי ולא דוחה את העבודה לא

 מעל״, דאין לחלק בזה בין רציחה לקבורת מת מצוה.

ובלבד שלא יורידוהו מעל המזבח  רש״י ד״ה רציחה תוכיח, בתוה״ד,) יב

דמה שהביא להך דרשה ד״דמעל מזבחי״ הערוך לנר, ממש וכו׳. ביאר 

א רציחה , דלמד״ה שנאמר ׳התוסקושית היינו משום דהוה קשיא ליה 

דגברא מוכח אינה דוחה את העבודה, אלא דגברא לא חזי. ולהך דרשה 

חזי, שהרי אם התחיל לעבוד אין מורידים אותו, ובהכרח דהא דמורידים 

אותו קודם שהתחיל לעבוד מחמת שרציחה דוחה עבודה. וכשינויא קמא 

  .תוס׳ד

 פייםכשיאות עוד י״ל דשאני נו תוס׳ ד״ה שנאמר מעם מזבחי, בתוה״ד,) יג

דלענין  אףדהערוך לנר, . ביאר לפי שהרג בידו ואין קטיגור נעשה סניגור

אין הידים סניגור אלא העבודה שנעשית  קוםמכל מ ו,בעינן ידנמי עבודה 

הוא משום  פייםכשיאות דנ ,הידים הם סניגור פייםכשיאות אבל בנ ,בהם

 ,ותדלכך המסתכל בהם עיניו כה (טז.) בחגיגה יתאכדא ,השראת שכינה
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ראיה מקרא  ׳דאהא מייתי התוס ,ואין השכינה שורה אידים שרצחו

 .דהיינו שלא אשרה שכינתי עליהם ״,ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם״ד

 גמ׳, שבת שנדחית מפני העבודה אינו דין שתהא רציחה דוחה אותה.) יד

אמאי תדחה רציחה את השבת, הא ד״ה כולה, (ה:) התוס׳ ביבמות הקשו 

למחר, וכל היכא דאפשר לקיים שניהם לא דחינן, אפשר להמיתו 

וכדמצינו גבי שריפת קדשים דאינה דוחה יום טוב משום שאפשר לשרפם 

למחר. ותירצו, דהכא אי אפשר להמתין עד למחר, משום דבעינן לדון 

אותה מיד כדי שלא ישתכחו הדברים, ולאחר מיכן יש לשורפה מיד כדי 

כתב,  ד״ה לא באליה(כד:) שבת הרשב״א בשלא לענות את הדין. אבל 

דכל היכא דאי אפשר לקיימו השתא לא חשיב אפשר לקיים שניהם, שהרי 

(סימן פב) שכתב שהרשב״א בקובץ הערות אי אפשר לקיימן עכשיו. ועיין 

 לא חלק על תוס׳.

וא״ת ונימא דיו כו׳ אף עבודה לא  ,תוס׳ ד״ה אין רציחה דוחה אותה) טו

התוס׳ אמאי לא תירצו כדתירצו  רש״א,המההקשה תדחה בקום עשה כו׳. 

 מי,נכא דהא ה ,גבי מת מצוה(בסוה״ד), אהא דהקשו  ד״ה שבת נדחית

כיון דגוף הרציחה נדחית מפני שבת אין לנו לומר שתהא חמורה הימנה 

 ,את העבודה אפילו בשב ואל תעשה וכיון דשבת אינו דוחה ,בשום מקום

דוחה עבודה אפילו בשב ואל דרציחה נמי אינה  חומרול יש לנו לומר מק

תירץ, והרש״ש . סמכו עצמם אמה שכתבו לעילדאפשר ותירץ, ד .תעשה

דהכא ליכא ראיה דשבת חמורה מרציחה, דיש לבאר דמשום הכי נדחית, 

דהוי בשב ואל תעשה, ואילו היתה רציחה דוחה את השבת, היתה 

הדחיה בקום ועשה. אבל הסכים דאפשר להקשות קושיית המהרש״א 

ינה ורציחה א ,בקום ועשה שבתהת דכיון דעבודה דוחה ארך אחר, בד

. אי נמי, עבודה תהא נדחית מפני הרציחהה עצםאין לנו לומר ד דוחה,

איך יתכן שתהא חמורה  ,דגוף העבודה נדחית מפני הרציחה אמרתם דא

 ׳התוס. וכשינויא דתוה אווהרציחה אינה דוח בת,השת ממנה לדחות א

 .לעיל
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מפני ענוה יתירה שהיתה בו. וכן כתבו רש״י ד״ה מן הצד הוו מתחלי, ) א

פירש,  ד״ה דכולהו(שם) רש״י , אבל ד״ה דכולהו(נט.)  התוס׳ בגיטין

הנמוקי שעשה כן משום ״לא תענה על ריב״. [ולכאורה כוונתו כמו שכתב 

כאן (יג: מדפי הרי״ף, והבאנו דבריו לקמן אות ח), דאפילו בדיני יוסף 

 ות טוב להתחיל לעולם מן הצד, משום לא תענה]ממונ

ביאר  מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד.גמ׳, ) ב

וכשם  גמ׳. ג.משנה  ב.מקרא  א., שהתורה יש בה ג׳ חלקיםהתורת חיים, 

כך  ,משה שלא היה כמותו בישראל בתורה וגדולה דייל שהמקרא נכתב ע

 ,ה כמותו בתורה וגדולה בכל ישראלרבי שלא הי דייל המשנה נכתבה ע

שעל ידי כך היה כח בידו לאסוף את כל החכמים וקיבץ כל הדינים 

וכן רב אשי  ,ופירושים שנתחדשו מימות משה עד זמנו וכתבם על המשנה

לאסוף את כל חכמי דורו  וכחבהיה  ,לפי שהיה הגדול בתורה ובגדולה

  התלמוד. וכתב ,אילךוקיבץ כל הדינים ומימרות שנתחדשו מימות רבי ו

דאף דכתיב היד רמה, ביאר גמ׳, והא הוה שלמה הוה שמעי בן גרא. ) ג

ההוא לבתר מכל מקום  .ה) ,(מלכים א ״ויחכם מכל האדםבשלמה ״

, ושמעי בן גרא היה רבו קודם לכןדאתיהיבא ליה חכמתא משמיא הוא, 

 מקשינן והאונמצא שלא היה תורה וגדולה במקום אחד כל חייו. והא ד

, משום דקטליה דשמעי נתנו לו חכמה מן השמיםקטליה ולא מקשינן והא 

נתינת החכמה, ועדיף לנו למצוא תורה וגדולה במקום אחד כמה קדים ל

 מוקדם שאפשר.

פירש, ששמעי היה היד רמה גדול היה וכו׳. אמנם רש״י ד״ה שמעי, ) ד

(ח.) לעולם ידור אדם  בברכותרבו של שלמה, וחכם יותר, כדאמרינן 

 במקום רבו שכל זמן ששמעי בן גרא קיים לא נשא שלמה את בת פרעה.

שלימד תורה לכל ישראל ואין היד רמה, פירש גמ׳, והא הוה חזקיה. ) ה

גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי בישראל גדול ממנו, וכדכתיב ״

(קא.) שלימד תורה לכל העולם. לקמן ״, ופירשו חזקיה מלך יהודה

 .זה דורו של חזקיה ״,אשה יראת ה׳ היא תתהלל) ״(כ.לעיל וכדדרשינן 

אית ספרים דלא גרס ליה חזקיה וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה והא הוה חזקיה, ) ו

אם כן, מה אמרה הגמ׳ שבימות רבי היו תורה וגדולה במקום המהר״ם, 

אחד, הא בימי רבי כבר גלו עשרת השבטים, ואין לומר שרבי משל 

ירץ, שמזמן חורבן בית ראשון נתבטלו עליהם, שהם גלו לחלח ולחבור. ות

וגלו עשרת השבטים ולא היו נמצאים כלל, ומאותו זמן ואילך לא היו 

הגיה והרש״ש נמנים בכלל מלכות ישראל אלא יהודה ובנימין שנשארו. 

גלו״, דגלות עשרת  שכברגלו״ במקום ״ שבימיובתוס׳ דצריך לומר ״

 אלא כוונת התוס׳ היאהשבטים לא ביטלה לגדולת חזקיה בכלל ישראל, 

על יתר  להושע בן אלה שמלך גדולה ה עדייןתבתחלת מלכותו היד

תירץ,  והערוך לנר, שהרי בימי חזקיה גלו, ולא קודם לכן. השבטים

) דעשרת השבטים ירמיה החזירן ויאשיהו בן אמון .(לג ערכיןבדאמרינן 

ך אבל חזקיה שמל ,שפיר מלך רבי על כל ישראל ןכם וא, מלך עליהם

 .לא מלך על עשרת השבטים ,קודם יאשיהו

הוה ׳הא דלא אמר דהבן יהוידע, ביאר  והא הוה חזקיה הוה שבנא.גמ׳, ) ז

דאינו מזכיר כאן אלא אותם שהיו ראשי ישיבות  ,משום ה׳.ישעי

ה גדול בחכמה, לא ידהאף  ישעיה הנביא בלשמלמדים תורה ברבים, א

תלמידים  יהל וואלא דהקבע ישיבה בבית המדרש למתני לרבנן, 

שמואל הנביא הזכירה הגמ׳ אבל  .כדרך כל נביא ״בני הנביאים״שנקראים 

היה קובע ישיבה, כי לא היו בימיו אחרים קובעי ישיבה כאשר היה בימי ש

 דאיתאוכן עירא היאירי היה קובע ישיבה בבית המדרש, וכ .ישעיה הנביא

 ,שבת תחכמוני וכו׳ואלה שמות גבורותיו של דוד יושב ב :)טז( מועד קטןב

  .דבזמן שהיה עירא היאירי קיים הוה מתני עירה לרבנן על גבי כרים

ואפשר לא תענה על תוס׳ ד״ה דיני נפשות מתחילין מן הצד, בתוה״ד, ) ח

קפיד רחמנא על אמאי התורת חיים, רב בדיני נפשות כתיב וכו׳. הקשה 

בדיני  כבוד הגדול שלא לענות אחריו בדיני נפשות טפי ממאי דקפיד

דלא קפיד רחמנא על כבוד הגדול בין בדיני ממונות בין  . ותירץ,ממונות

 באותו מעמד,ואין חולקין כבוד  ,כי המשפט לאלהים הוא ,בדיני נפשות

זימנין יתבייש הקטן לחלוק דאלא משום דדיני נפשות חמירי חשש הכתוב 

ה על לא תענ״לכך צוה הכתוב בדיני נפשות  ,על הגדול ויהרג שלא כדין

דכיון דאסור לענות על  ,כי היכי שלא יתחילו מן הגדול אלא מן הצד ״רב

אבל בדיני ממונות דלא חמירי לא  ,צריך להתחיל מן הצד רחךכל רב ע

 .דאי נמי יתבייש הקטן לחלוק על הגדול לפעמים לית לן בה ,חשש הכתוב

לו בדיני והוסיף, דמכל מקום, אפי מדפי הרי״ף), :(יג נימוקי יוסףה תבכן וכ

ממונות טוב להתחיל מן הצד, ופירש דלכך כיוונה הגמ׳ דבבי רבי הוו 
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בקהילות יעקב מתחלי מן הצד, דאף בדיני ממונות טוב לעשות כן. ועיין 

 (סימן יג ד״ה ונלע״ד) מה שכתב לחלק בין דיני נפשות. 

אין האזהרה על הקטן ד בחידושי הר״ן,רש פי לא תענה על ריב.גמ׳, ) ט

האזהרה היא על הגדול שלא  אלא עיקר ,חר הגדול בדיןשלא יענה א

כי שמא יפתח בחובת הנדון ושאר דייני  ,יתחיל ויאמר דעתו תחילה

 ,להפך בזכות הנדון ,ק עמו כרצונםוהסנהדרין הקטנים ממנו לא יוכלו לחל

לפיכך ראוי שיתחילו מן הצד שמא לאחר  ,שפתח לחיוב וכבודמחמת 

יחזור ויהפך בזכותו אף  ,ם לזכות הנדוןהראשוני מישישמע המופלא טע

ומיהו אם רצה הקטן לענות ולחלוק על  .שבראשונה היתה כוונתו לחובה

, שכתב ד״ה מן הצד(לב.)  לעיל מרש״יוכן משמע  הגדול הרשות בידו.

לחלוק על דבריו, ומשמע דאם ירצו, יכולים.  ירצושמא יחייבנו הגדול ולא 

(לא תעשה  ובספר המצוות הגדולן. בדעת רש״י כאהמהרש״א וכן פירש 

 קצ״ו) כתב דאסור לנטות מדברי המופלא. 
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לרעה על פי אחד וכו׳ ומהכא גמיר לכולהו מעלות רש״י ד״ה לא תטה, ) י

וכו׳. מבואר ברש״י, דהטיה משמע דווקא דין הטיה על פי אחד. אמנם, 

 ל אופן,בכ תגרום ליה הטייה לרעהפירש, דלא תטה משמע דלא היד רמה 

, ודייקינן דשור הנסקל לא כן, אלא כל התשעה אלא עביד ליה הצלה

 מעלות לא נהיגי בשור הנסקל.

והדר פרקינן וכו׳ משום דאין הכל כשרים רש״י ד״ה הא תשעה הוו, ) יא

אם כן, מאי משנינן רבינו יונה, ועשרים ושלשה חדא היא וכו׳. הקשה 

נפשות ולא לדינא דשור  להלן דאיכא אחריתי, דהיינו זקן שפסול לדיני

הנסקל, הא אכתי קשיא דפסול זקן והמספר של כ״ג דיינים אחד הוא, 

וליכא אלא תשעה דינים. עוד הקשה, איך אפשר שזקן כשר לדון שור 

הנסקל, דבעינן לדונו בכ״ג דיינים, והויא סנהדרין, ואין זקן כשר לדון 

ן בסנהדרין, כך אם בסנהדרין. ותירץ, דהכי משנינן, כשם דאין מושיבים זק

הזקין בהיותו דיין, מסלקין אותו, שהרי אינו יכול לדון דיני נפשות. לפיכך 

הפסול של זקן והמספר של כ״ג דיינים תרי מילי הווי, דאשמועינן בפסול 

זקן שאם הזקין מסלקין אותו, אבל פסול ממזר כלול בהא דבעינן כ״ג 

המאירי ו דיין. אמנם, דיינים כסנהדרין, דלא שייך שיעשה ממזר בהיות

אבל אם הושיבוהו  זקן לכתחילה, שאין מושיבין יש מפרשים, כתב בשם

 .מאחר שהורגל בדיני נפשות ,כשהוא בחור אף שהזקין דן כדרכו והולך

וכן כתב  ששכח כבר צער גידול בנים ואינו רחמני.רש״י ד״ה זקן, ) יב

 בלא ,נו מולידשאי(ד״ה וכבר ביארנו), והוסיף, דגדר זקנה היינו המאירי 

שזקן אינו  פירש,והיד רמה  .לא שכח צער גדול בנים עדיין מולידאם 

  .לפי שדעתו קצרה עליושוכח צער גידול בנים, ומה שאינו רחמן היינו 

התוס׳ הרא״ש בנדה ביאר גמ׳, חדא לאתויי גר וחדא לאתויי ממזר. ) יג

מזר, (מט:), דבאחד מדברי רב יהודה תני לאתויי גר, ובאחד לאתויי מ

 ומשמע מדבריו דמשנין את הגרסא. 

, דמתניתינן דידן אתיא לאתויי ממזר, רבינו חננאלפירש גמ׳, שם. ) יד

 ומתניתין דנדה לאתויי גר.

וא״ת לימא לאתויי סומא וכו׳. עיין תוס׳ ד״ה לאתויי ממזר, בתוה״ד, [) טו

ד״ה  (לד:)לעיל  תוס׳ (לד:) אות י ואות יא, בשיטת לעילמה שהבאנו 

ד״ה (שם) רש״י מוזכר סומא במתניתין כלל, ובביאור שיטת  שלא סתמא,

הבעל שסובר שסומא באחת מעיניו דומה לדין בלילה. ובדברי  בלילה

 שסומא בשתי עיניו פסול לדון.] (שם יג. מדפי הרי״ף)המאור 

השתא משמע דסתם גר כשר לדיני ממונות תוס׳ ד״ה חדא לאתויי גר, ) טז

(יג: מדפי הרי״ף) הרי״ף בירו וכו׳. אבל וכו׳ וי״ל דהכא מיירי לדון גר ח

פירש, דהכא מיירי בגר שאמו מישראל וכשר לדון כל ישראל. וכן פירש 

דתוס׳ לא רצו לפרש כן, משום המהרש״א, (סוף סימן י). וביאר הרא״ש 

דמשמעות לשון גר סתם דנקטה הגמ׳, היינו גר גמור שאין אמו מישראל. 

, ד״ה כיון (מה:)ביבמות  ס׳בתוכתב, דטעמם מפורש והערוך לנר 

דמדאמרינן שהוא בא מטיפה פסולה, משמע דאמו נמי אינה מישראל. 

דהכא מיירי בגר שאין אמו מישראל, דכשר רבינו דוד, פירש בשם הר״ן ו

לדון כל ישראל, אמנם דוקא באקראי בעלמא, ובדיעבד אם דן דינו דין, 

 ״. והא דאמרינןךמקרב אחי״בעינן לכך ד, למנותו דיין קבועאין אבל 

דיני ל(קב.) דאין גר דן אלא את חבירו מיירי במינוי בקביעות. [וביבמות 

 ].אביו ואמו מישראל הבעינן שיהיסבר כתוס׳ דוחליצה  נפשות

ואילו דיני נפשות ממעטי בסמוך מונשאו אתך. קשה, היאך בא״ד, ) יז

מייתי לא  ילפינן מקרא ד״אתך״ דגר פסול לדון דיני נפשות, הא בגמ׳ להלן

(לב.) דמי שאינו משיא  לעיללדרשה ד״אתך״ אלא משום דינא דמתניתין 

בתו לכהונה פסול לדון דיני נפשות, והרי גר משיא בתו לכהונה. וכן 

(פ״ב מסנהדרין ה״ט) שכתב שגר שאמו הרמב״ם על  הכסף משנההקשה 

מישראל פסול לדון דיני נפשות, דמנין לו דין זה, אי מ״אתך״, הא האי 

ובחידושי הרי״ז לא אתי אלא לפסול מי שאינו משיא בתו לכהונה.   דרשה

(פרשת וארא ד״ה ואלה ראשי) תירץ, דילפינן לה דבעת הלוי על התורה 

הוצרך  פ״ו יג) שמותעל בני ישראל ( ״ויצום״מנויו של משה רבינו, מקרא ד

ומכאן דהיחוס מעכב  ,״ראשי בית אבותם וגו׳ האלבקרא ד״ ,תיכף ליחסם

 .כתיב ״ונשאו אתך״, אתך בדומין לך ליהויהא ד ,משהכסנהדרין ה מנוי

(ויקרא כד י), שכתב להדיא שגר שאמו ברמב״ן פרשת אמור [וכן מצינו 

מישראל אינו מיוחס לענין מקומו בדגלים, ולענין נחלה.] והוסיף הגרי״ז, 

דרק לדין מיוחסים שנאמר בקרא , התוס׳ ד״ה אתךדלפי זה מבוארים דברי 

גם לענין סנהדרין, אבל מ״אתך״ נא דמינוי דמשה, שייך לאקושי בעני

והיינו  דבעינן להשוותם למשה,ענין בעל מום לא נתבאר בשום מקום ל

ממילא לא ו ,ינויומ לא עיכב לעניןשמה שמשה לא היה בעל מום משום 

 . (ועיין עוד מה שכתבנו באות יט).שייך לאקושי לסנהדרין לענין זה

מצות חליצה וכו׳ ורגיל ר״ת לומר וכו׳. קושית  וא״ת בריש בא״ד,) יח

דמשמע מהא דנתגייר ד״ה ואנא, (קא:) בתוס׳ יבמות התוס׳ מבוארת טפי 

הוא ובנו דאמו נמי לא היתה ישראלית, ואם כן, אמאי פסל עצמו לדין 

חליצה בגלל ״ונקרא שמו בישראל״, הלא היה פסול נמי לדיני ממונות כיון 

והתם תירצו, דבעינן ״ונקרא שמו בישראל״  שלא היתה אמו ישראלית.

לפסול אפילו חליצת גרים. אי נמי, לפסול לדון חליצה ללא כפייה, שהרי 

מותר לו לדון דיני ממונות ללא כפייה, מקרא ד״שום תשים״, [דמינה 

ילפינן שגר שאין אמו מישראל פסול לדון דיני ממונות], דמשמע דדווקא 

 ימה״ היינו שררה וכפייה.לכפייה בעינן אמו מישראל ד״ש

גמ׳, כשם שב״ד מנוקים בצדק כך וכו׳ אלא אמר ר׳ נחמן וכו׳ אתך ) יט

שהגמ׳ דחתה לילפותא דפסול יוחסין מ״ומום היד רמה  כתבבדומין לך. 

 אין בך״, משום דקרא מיירי במום ממש, ודוקא מ״אתך״ ילפינן לה. ואמנם

או דבמדבר או דשמות). (יז.) למדה הגמ׳ לר׳ יהודה ולרבנן מ״אתך״ (לעיל 
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  ועיין באות הבאה.

דילפינן מהא מיוחסין  פירש ,ז.) ד״ה בדומין(י גמ׳ שם, רש״י לעיל) כ

שם) שהקשה, בערוך לנר ( ומנוקין ממום. עיין באות הקודמת, ועיין

 דבהוריותדמסוגיין משמע דלא ילפינן לתרווייהו מהאי קרא. עוד הקשה, 

ועיין בכל  כמשה. הוראה בעלי שיהיו םשצריכי לך״, (ד.) ילפינן מ״בדומין

ד״ה  (כז:) רש״י לעיל [ולכאורה צריך עיון נמי בדברי דבריו דצרכים עיון.

, שכתב דפסול יוחסין ילפינן כדתני ר׳ יוסף מ״בצדק בפסול יוחסין

תשפוט״. ו״ומום אין בך״, דלכאורה נדחתה ההיא ילפותא וילפינן מינה 

מדוע  א. דבריו על פי מה שיש לבאר, פסול מום ממש. ואולי אפשר ליישב

בעינן למה שאמר ר׳ יוסף ״כשם שבית דין מנוקין בצדק וכו׳, כהקדמה 

מה משמעות ה״כשם״  ב. למה דילפינן מ״הנך יפה רעייתי ומום אין בך״.

מנוקין מכל  ״ דאי בעינן שיהיוודילמא מום ממשמה שאלת הגמ׳, ״ ג. וכו׳.

אי מה שאינם נקיים הווי מחמת פסול כמו שמנוקין בצדק, מאי שנא  מום

כיון דקרא ד״הנך יפה״ וכו׳ בדברי קבלה נאמר, מאן לימא לן  ד. יוחסין.

דלא לילף מ״אתך בדומין לך״ מן התורה אף מומין ממש. ואמנם יש לומר, 

דרש״י סבר דמה שאמר ר׳ יוסף הלשון ״כשם״ וכו׳, היינו שרצה להגדיר 

יל אכולי מומין, בין דגוף בין דיוחסין, דמאי דכתיב בקרא דשיר השירים אז

דהוא משמעות ״נקיות״, והדברים מדוייקין בקרא שהגדיר שהרעיה יפה 

היא, שאינו רק דליכא בה חסרון דמום, אלא שהיא שלימה בנקיות והיא 

מעלה חיובית, ואם כן גם יוחסין בכלל. ומה ששאלה ודילמא מום ממש, 

וחסין בעינן להוכחה ברורה יותר, היינו משום דלאשמועינן אף נקיות די

דיש לפרש היופי כיופי חצוני  דאתי מחמת אי היות מומין. ותירצה הגמ׳ 

דילפינן לה מ״אתך״ וכו׳ ומעלת יחוסו של משה היה בעצם מנויו (כדלעיל 

אות יז), אבל עדיין מה שאמר ר׳ יוסף לא נדחה אלא דחזינן דמשמעות 

שגוף ובין מומין דיוחסין. וממילא  הקרא דשיר השירים היינו בין אמומין

נתיישבו ב׳ שאלותיו של הערוך לנר דאדרבא בעינן לתרי הקראי, וממילא 

 ילפינן דדומין לך, היינו נקיות גמורה בכל].

שניהם כותבים וכו׳ שאם רש״י ד״ה וכותבים דברי המזכין והמחייבין, ) כא

שני עדים  ויכדי שיה פירש,והיד רמה יטעה האחד יוכיח כתבו של חבירו. 

 הם.על דברי

פירש, היד רמה אף הן כעגולה. אבל רש״י ד״ה יושבין לפניהן, ) כב

 עגולותמדלא קתני בהו יגול, וכדמוכח דשורות פשוטות היו ולא בע

בא בב כדמצינו ,פשוטות משמע ,דשורות עוד,ו ן.סנהדריהכדקתני גבי 

 ,ותגבי שלשה מטבע כה.)( בא מציעאבבו ,גבי שלשה אילנות ):פג( בתרא

שעומדין בשורה אחת בשוה זה בצד  ,כלומר ,כשורה מהושם  דבעי בגמ׳

מאחר שרואין פני  ,כפת לןישלא היו רואין זה את זה, לא אף וא .זה

שהרי שורה שקרובה  ,הסנהדרין והסנהדרין רואין את פניהם, תדע

  .ולא חשו לכך ,אינה רואה פני השורה שאחריה ןלסנהדרי
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בית דרש״י ד״ה בטיבורו, פירש  ושבת בטיבורו של עולם.שהיא יגמ׳, ) א

בית המקדש דומה ד הוסיף,והתורת חיים . של עולם והמקדש באמצע

 (מה:),בסוטה  דאיתאכו ,שתחילת יצירתו של אדם מן הטבור ,לטבור

, אבא שאול אומר מטיבורו ומשלח שרשו אילך ואילך ,מהיכן הולד נוצר

כי ״ (כו:)לעיל כדאיתא  ,ית המקדשעולם מבהתחילת יצירתו של וכן 

דאיכא מאן דאמר דבית המקדש הוא, שהיה בה אבן  ״,השתות יהרסון

 , שמאבן ההוא הושתת העולם.ד״ה ושתייה(שם)  רש״יהשתיה, ופירש 

את  דוש ברוך הואכשברא הק(ג׳), שבמדרש תנחומא פקודי וכן איתא 

ומותח לכאן  בורוימה ילוד אשה מתחיל בט ,כילוד אשה בראו ,עולמו

ות את עולמו אלבר דוש ברוך הואכך התחיל הק ,ולכאן לארבעה צדדין

 .מאבן שתיה תחלה וממנה הושתת העולם

בעגולה, שהיו הסנהדרין רש״י ד״ה סהר, פירש  שהיא דומה לסהר. גמ׳,) ב

 יתפעמים נגל לבנההדכשם ש ,פירשוהבן יהוידע  כחצי גורן עגולה.

ואם לאו  ,ית המקדש קיים נגלין ונמצאים, כן סנהדרין אם בנכסיתפעמים ו

חטים, כי חטים מביאים שלום לעולם ערימת מכוסין. ומה שדימה אותם ל

וכן  ״,השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך״ )יד ,קמז תהלים(דכתיב 

 ,הסנהדרין מביאין שלום לעולם על ידי משפטי התורה שדנין באמת וצדק

 ״.רכי נועם וכל נתיבותיה שלוםדרכיה ד״ )יז ,ג( משליוכן הוא אומר 

גמ׳, אמר ליה וכו׳ סוגה בשושנים וכו׳ ריש לקיש אמר וכו׳ רבי זירא ) ג

דאי  על דברי חבירו, כל אחד בא להוסיףשהתורת חיים, פירש אמר וכו׳. 

 ,דסוגה בשושנים בסנהדרין כתיב ,אימא דוקא צדיקים ״,סוגה בשושנים״מ

דריקה היינו שהוא ריק  ,לא שמעינן רשעים ״כפלח הרימון רקתך״ומ

לכך מייתי לה מריח  ,מתורה ומצות ומכל מקום אינו פושע לעבור עבירה

 .בוגדים דהיינו רשעים

רש״י ד״ה סוגה . עיין גמ׳, התורה העידה עלינו סוגה בשושנים) ד

 דליכא כלל ם בעלמא,סוגה בשושניישראל ש ,פירשהיד רמה . ובשושנים

שהשושנים מרגילים בני אדם  וד אלאלא עכנס, ויסייג למנוע בני אדם לה

  .לא יפרצו בהן פרצות ואף על פי כן, לבא,

ומיהו היכי תוס׳ ד״ה התורה העידה עלינו סוגה בשושנים, בתוה״ד, ) ה

דהוא שינויא המהר״ם, דלא בעל אפילו נידה אסורה להתיחד וכו׳. פירש 

בתרא על הא דהקשו, הרי יחוד דאורייתא והיכי אתי קרא מדברי קבלה 

להתירה. דהא כיון דלא אסרה התורה יחוד אלא באשה שלא בא עליה 

מעולם, דומיא דאמו, כמו כן חתן שלא בא על אשתו אסור להתיחד עמה 

כשהיא נידה, וקרא מדברי קבלה לא התיר מה שאסרה התורה, אלא 

הרש״ש, שמותר להתיחד עם אשתו נידה דוקא שכבר בא עליה. והקשה 

יש אחר תהא מותרת להתיחד עם בעלה דלפי זה, גרושה שנשאה לא

שכתב כב׳ שינויי דתוס׳, ברבינו יונה הראשון, שהרי כבר בא עליה. ועיין 

שנידה מותרת לבעלה ביחוד משום דאינה דומה לשאר עריות מתרי 

דאכתי יבא היתר לאיסורו. [ולפירושו לא  ב.שכבר בא עליה,  א.טעמי, 

היתר בגרושתו לאחר  קשיא קושית הרש״ש, שהרי אין לבעל הראשון

 זמן]. 

לרמון, כי ברמון יש שני מינין,  , דדמיאהבן יהוידעפירש  גמ׳, כרמון.) ו

האחד מתוק מתחלתו, והשני עיקרו חמוץ, אך על ידי שהוא דר באילן 

הרבה יתמתק ויהיה חשוב יותר מאותו המתוק מעיקרו, וצדיקים גמורים 

דומין לרמון  ,תשובהידמו לרמון מתוק מתחילתו, וצדיקים שהיו בעלי 

שתחלתו חמוץ וסופו מתוק שחשוב מאד, כן אלו יתהפכו עוונותיהם 

 ועיין באות הבאה. לזכיות, ויהיה החמוץ חשוב ומתוק.

דאם הבן יהוידע, הקשה  מלאים מצות כרמון.גמ׳, אפילו ריקנים שבך ) ז

רקנים מצד המעשה, ומלאים שהם  . ותירץ,הם מלאים איך קרי להו ֵרקנין

הם רקנין מצד המעשה ש . אי נמי,מחשבה שנחשבת להם כמעשהמצד ה
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הם ש תירץ, יעקב בירבנו שם ומלאים מצד הדבור שמשלים למעשה. וב

קנים מפועל עצמם וידם, ומלאים מצד חלק אחרים, על דרך שהיה יר

 מצוותיוונתנו לו ברגע אחד  ,באלעזר בן דורדיא שהיה ריקם מצד עצמו

מונים שנה בכהונה גדולה ולבסוף נעשה של יוחנן כהן גדול ששמש ש

 באות הבאה.]  מהמרומי שדה. [ועיין מה שהבאנו צדוקי

בעו לפרש דהתוס׳ ד״ה התורה, וד״ה וירח  המהר״ם,כתב גמ׳, שם. ) ח

דדרשה קמייתא [שושנים] ותליתאה [ריח בוגדים] רמז לנדה, משום 

עם כל  דהוקשה להם דאי אפילו רשעי ישראל נזהרים באיסורים, אף יחוד

העריות יהא שרי, והא לא שרי אלא באשתו נדה. ולכך מייתי הני 

ילפותות דאיירי דווקא באשתו נדה, אבל אינם נזהרים בשאר עריות. 

וביאר, דילפותא דרימון, נמי רמז לנדה, משום שיש רמז בגרעיני הרמון 

פירש, דעל ובמרומי שדה שהם עגולים ואדומים ודומים לכתמי נדה. 

ד״רקתיך״ איירי באיסור נדה, דאם לא כן, לא יתכן ש״הרקנים״ כרחך קרא 

יהיו ״מלאים מצוות״, ועל כרחך דאף שהם רקנים ממצוות עשה, מלאים 

הם במצות פרישה מאשתו נדה שהיא מצויה תמיד אצלו, וקיימא לן 

(כג:), שכל שבא עבירה לידו ונמנע ולא עבר, הדבר נחשב כאילו במכות 

 עשה מצוה.

איכא מה שייכות  הבן יהוידע,הקשה  קרי בגדיו אלא בוגדיו.אל תגמ׳, ) ט

הבנים נקראים . ותירץ, שהאמור על יעקב אבינו להאי קראדרשה הך ל

כי האדם מתכבד על ידי בניו כמו שהוא מתכבד על ידי לבושין לאבותם, 

 בגדיול אקר וחנןיבי רש (צד:) לקמןבגדיו החשובים (כדאמרינן 

לובש בגדים שהיה  הכהן יהושעגבי  (צג.) קמןלמצינו  וכן ה),מכבדותי

 .על בניו שנשאו נשים נכריות שנמשלצואים, 

ביאר גמ׳, שמא תאמרו מאומד ומשמועה עד מפי עד ומפי אדם נאמן. ) י

לפי שכל אחד  ם,כל אחד ואחד מהדברים הללו צריך להודיעשהיד רמה, 

ל שלא מאומד יש בו צד ק .שארהיש בו צד קל וצד חמור מה שאין כן ב

ראו גופו של מעשה, ויש בו צד חמור שראו בעיניהם מקצת הדברים 

משמועה יש בה צד קל שלא ראו דבר  .מה שאין כן בשאר ,והענין מוכיח

, ויש בו צד חמור שיצא אלא קול בעלמא שמעו וגם לא שמעו ממי שראה

עד מפי עד יש בו צד קל שלא ראו דבר  .מה שאין כן בשאר ,הקול ברבים

אותם אם נאמנין אם  םמכירי םואינ ,ם ולא שמעו אלא מפי שניםבעיניה

לאו, ויש בו צד חמור ששמעו מפי שנים שהעידו בפניהם שראו גופו של 

יש בו צד קל שמפי אדם אחד  ,מפי אדם נאמן .מה שאין כן בשאר ,מעשה

  .מה שאין כן בשאר ,בו שהוא נאמן םשמעו, ויש בו צד חמור שמכירי

התוס׳ כל זה אומר להם. פירש  נברא אדם יחידי,רש״י ד״ה לפיכך ) יא

דזה בלבד אמרו להם, אבל לא אמרו ״דבר אחר דמי אחיך וכו׳״, ולא יו״ט, 

זה״, לאו דוקא. וכן פירש  כלהילפותות דתנינן להלן, ומה שאמר רש״י ״

שאם אמרו להעדים ״דבר אחר וכו׳״, לא יפחדו כל כך היד רמה, 

לפרש הקרא באופן שני, וכמו כן שאר מהדרשה הראשונה, משום דאפשר 

העדים כל כך אם ידעו שיש עוד  והילפותות דתנינן במתניתין, לא יפחד

סיבות למה נברא אדם יחידי, אלא ודאי לא אמרו להעדים אלא הילפותא 

 ״דמו ודם זרעיותיו״, ו״לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד וכו׳״,

פירש, שאמרו להעדים כל מאירי הר הוסיף התנא דרך אגב. אמנם אשוה

ם היש ל קוםמכל מ ,טעמים אחרים לומראף שיש מקום הני, להזהירם, ד

 ,בצורת אדם הראשון םשכל בני אדם באי אחר כך דרשו להם,ו .להתעורר

ומתוך כך כל אחד ואחד צריך שיחשוב  ,ואין פני אחד דומין לפני חבירו

עד שמתוך כך יהא  ,בירוושיחשוב כן על ח ,שבשבילו נברא העולם בעצמו

 . דמו יקר בעיניו

כלומר חשוב אני כעולם מלא לא רש״י ד״ה בשבילי נברא העולם, ) יב

, אם כן, הוי למתניתין היד רמהאטרד את עצמי מן העולם וכו׳. הקשה 

חייב לומר בשבילי נברא העולם ואם אני טורד עצמי ש לפרש טפי,

 . לכך פירש,תלוי ביונמצאתי מאבד את כל העולם כולו שנברא בשבילי 

כדתניא ושכל הנבראים בעולם של מטה לא נבראו אלא בשביל האדם, 

אדם בערב שבת נברא מפני מה נברא בערב שבת כדי שיכנס  ,(לח.) לקמן

לסעודה מיד, משל למלך בשר ודם שבנה פלטירין ושכללן והתקין סעודה 

ום לברוא וכיון שכל אחד ואחד חשוב לפני המק ,הכניס אורחים ךכר ואח

ולהודות לפני  ,חייב לומר בשבילי נברא העולם ,לו צורה בפני עצמה

 .המקום על כך

 

 דף לז ע"ב
פירש  .שמעון בן שטח אראה בנחמה אם לא ראיתי ביתניא אמר רגמ׳, ) יג

אבל הגמ׳ , ״לא אראהאמר ״שמעון בן שטח רבי  כשנשבעשהיד רמה, 

שבעו לא ם יוא ,רשלא ראו את הדב ,מפני דורות הבאיםשינתה לשונו 

  .אראה בנחמה אם לא ראיתי נמצאו מקללין את עצמן

דרבי שמעון בן שטח היה רגיל הבן יהוידע, ביאר גמ׳, יודע מחשבות. ) יד

מן השמים פעם נענש , מפני ש״יודע מחשבות״בתואר  ׳האת  ותכנל

בתלמוד , כמבואר שחשב לעשות ולא עשה טובה בעבור מחשבה

שיהיה משתדל לקיים מה  ,לזכרון הנהגה זו בעיא.), וק ירושלמי, (חגיגה

  .שיעלה במחשבתו

מדמייתי האי עובדא וכו׳ ואחריני הוו תוס׳ ד״ה שאין דמך מסור בידי, ) טו

דלדברי התוס׳, רבי שמעון בן התורת חיים,  עם ר״ש בן שטח וכו׳. ביאר

 ,דמאומד לא מיקטילשטח דרש מקרא ד״על פי שנים עדים יומת המת״ 

לא  ״עד״שנים עדים שראו את המעשה. דמשמעות לשון  יפל דמשמע ע

 ״,או ראה או ידע ״והוא עדהוי אלא בראה וידע מדכתיב בשבועת העדות 

(דף לג:) מפרשינן, ד״ראה״ היינו ראייה בלי ידיעה, ו״ידע״ היינו ובשבועות 

ידיעה בלי ראייה, ומשמעות ד״והוא עד״ ראייה עם ידיעה, ולא אומדנא 

כתב, דעובדא דשמעון בן שטח היה ללא ידושי הר״ן בח בעלמא. אמנם

התראה וללא עדים. [ויש לומר דהא דלא דייק כתוס׳,  משום דהמשנה 

אתיא למעשה דר׳ שמעון בן שטח גוונא ברורה של אומד, ומאי נפקא 

 מינה אי הוו עדים באותו מעמד] 

הבן יהוידע,  והאי דקאמר או אני או אתה לאו דוקא. כתבבא״ד, ) טז

ם רבי עיחד אותם שהיו לפרש ״או אני או אתה״ דוקא קאמר, ש דאפשר

אלא לבדו רץ, ונכנס לחורבה קודם  ,לא רצו אחריושמעון בן שטח 

 ם.לבדוההורג שמעון בן שטח  רבי שם ונכנסו היהם הגיע ושכשנכנסו, ו

. וקומה שלו הרי כאן ג׳ דומיא דסקילה וכו׳, רש״י ד״ה נופל מן הגג) יז

, ולא נפל מן הגג דוקא ה הגמ׳נקט וונתו לבאר אמאישכהערוך לנר, ביאר 

כיון דמצות סקילה היתה להפילו ג׳ קומות וסתם ד ממקום אחר, וביאר,

כשהוא  ן,כם א ,ב׳ קומות שהן ,בית ועליה על גביו היה בזמן התלמודבית 

 , והקומה שלו דומיא דבית הסקילה.קומותעומד יש כאן ב׳ 

 יד רמההכן להרוג בסייף. אבל שדררש״י ד״ה לסטים באים עליו, ) יח
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דכל מידי דקטיל ליה  ,לסטין הורגין בין בסייף בין בדבר שדומה לופירש, ד

, חדא היא ,אבר שהנשמה תלויה בו יתוךעל ידי הוצאת דמו או על ידי ח

 ונקראת מיתת סייף.

, עדות מאומד מדתנן ליה גבי איום רש״י הא בדיני ממונות אמדינן) יט

 העדיםלהכי מדטרחינן ואמרינן פירש, ד יד רמהה עדות נפשות וכו׳. אבל

דלא בעינן בדיני ממונות כהאי גוונא כשר, ד ינהממע בדיני נפשות, ש

דכשר בדיני ממונות ופסול בדיני נפשות, אלא על דבר  ילינהוילמיש

. בדיני נפשות נמי כשר ,סברי כי היכי דכשר בדיני ממונותדדאיכא למימר 

על דבר שפסול בדיני ממונות, שרוב אנשים  לינהוילמישיאבל לא בעינן 

ידעי דבר שפסול בדיני ממונות, וכל שכן שלא יסברו שיהא כשר בדיני 

דפסילי בדיני  בגל עף אלא אבגמ׳, ״ דמסקינןנפשות. וכן דייק מלישנא 

דלא  ן,לשמע מא , דמשמע דהא ק״להו בדיני נפשות נןממונות אמרי

בדיני  למימר להם בעינןלא  ,מונותבדיני מ אומדנא פסולהאמרינן כיון ד

דייק משום אומרים להם. אבל לפירוש רש״י שהכי  לואלא אפי ,נפשות

, דיני ממונות איום דיני נפשות ולא קתני לה גביאיום גבי  אומדנא דתני

דפסילי בדיני ממונות לא אמרינן להו  בגל עף אלא א״ גמ׳ למימר,ל הוה

דייק לה דהגמ׳ נו חננאל, רבי״. עוד פירש בשם אלא בדיני נפשות

או שמא אי אתם יודעים שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ״ ,מדאמרינן להו

, ובדיני ממונות ליכא דרישה וחקירה. והקשה עליו היד רמה ,״ובחקירה

 (לב:). לעילבגווני דאמרינן דרישה וחקירה  איכאדיני ממונות דגם ב

ארץ את פיה אמר רבי יהודה בריה דר׳ חייא מיום שפתחה הגמ׳, ו) כ

כדי לכסותו שפתחה את פיה היד רמה, פירש  .וקבלתו לדמו של הבל

  .להעלימו מן העין כדי לכסות על עונו של קין עוד פירש, .ולקברו

הבן יהוידע וא״ת הא כתיב תבלעמו וכו׳. תוס׳ ד״ה לטובה לא פתחה, ) כא

אלא טביעתם במים קרי לה  ,נבלעו בגוף הקרקעשהתם אין הכונה תירץ, ד

שון בליעה הואיל ואינם נראין, אבל באמת הם עודם על פני הארץ בל

מכנף הארץ ״דהא כתיב  ,התם בכנפיה נבלעוועוד תירץ, דבקרקע הים. 

 .כתיב פה הכא בל, א״זמירות שמענו

, דטובת המצרים אינה קרויה טובה. ולכאורה כוונתם צריכה [בתוה״ד) כב

יעת קין לטובה  אף עיון דאי משום שהמצרים חטאו, אם כן מאי שנא מבל

שחטא. ואולי כוונתם דהטובה שנבלעו בארץ לא היתה מחמת טובה להם 

כיון שהיה חלק מעונשם, מה שאין כן גבי קיין].
 ) כג

 

 
 
 

 


