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 דף סב ע"א
ביאר גמ׳, באומר מותר לגמרי העלם דבר קיום מקצת וביטול מקצת. ) א

דטעמא דאומר מותר לגמרי הוה שגגת מעשה ולא העלם דבר,  ,היד רמה

במעשהו, משום שעוקר את האיסור מעיקרו, וסבר דלא היה צד איסור 

איתחזק בגוונא דוהוה כוליה מעשה בשגגה, דהעלם דבר אינו אלא 

דהוה צריך לעיוניה אי שרי אי אסור, ואינו אלא כשיודע  מלתאא יבהה

שחלק אחד מותר, דבכהאי גוונא יכול להעלות על  סברחלק מהאיסור ו

דעתו שאסור אף החלק השני. ולפי זה ביאר נמי הא דאמרינן בסמוך 

דמותר לעבוד מאהבה ומיראה נקרא ששגג בשגגת  לעיל, דלאביי הסובר

משום דכיון דסבר  והיינומעשה, ולא דמי לקיום מקצת וביטול מקצת, 

נקרא העלם דבר, דלא  עובד עבודה זרהדלא נקרא העובד בכהאי גוונא 

היה לו להעלות בדעתו דאף בכהאי גוונא נקרא עבודה זרה, וביטול 

אלא דסבר דבכהאי גוונא התורה מקצת היינו כשידע דנקרא עבודה זרה 

 התירה. 

ואע״פ שחייבין עליה מיתה דהא גבי רש״י ד״ה השתחואה, בסוה״ד, ) ב

ובחידושי הר״ן  סקילה כתיב וישתחוו להם, מיהו מכרת ומחטאת אפקה.

הביא יש מי שאומר, דרבי אמי דסבירא ליה דהשתחואה ללאו יצתה, 

 תותראה, ולשיטאינו מחייב מיתה על השתחואה, ואפילו על ידי ה

 (ס:) פליגא אדרבי אמי.דלעיל  מתניתין

מ״ם דמאחת ומ״ם דמהנה  וכו׳בפרק כלל גדול תוס׳ ד״ה מאי טעמא, ) ג

דכוונת רש״י שם, דכיון דאפשר ללמוד  ,המהר״םלמאי אתא וכו׳. ביאר 

לחלק מדאסמיך קרא אחת למהנה, יכול לדרוש אחת שהיא הנה והנה 

, רש״י ד״ה מאחת מהנהשהיא אחת בלא שום מ״ם. והא דכתב הכא 

 אף״והכי משמע מאחת מחייב הנה מהנה מחייב אחת״ דמשמע ד

תב לדרשא זו עצמה בעינן מ״ם, לא כתבה אלא ליישב הלשון לפי מה שכ

 שפיר. אתינמי מ״ם  בלאמ״ם, אבל לפי האמת 

דהוא  ,המהרש״אלרבי אבא פריך וכו׳. כתב רש״י ד״ה תפוק ליה, ) ד

הדין דהוה מצי לפרש דלרב יוסף פריך, דבעי למימר דלכולי עלמא 

 ״מאחת מהנה״השתחואה לא יצתה ללאו אלא לחלק, דאם נלמוד לחלק 

אלא דניחא ליה לרש״י ה. אשפיר אפשר לומר דאף השתחואה לחלק יצ

לפרש דעיקר הקושיא לרבי אבא, דלפום קושיין עיקר ברייתא דרבי זכאי 

מאחת ״דלפי האי קושיא דנלמד חילוק מלאכות  ,ליתא. מיהו הקשה

ה, ואם כן מאי קאמר אבות זיבוח אעל כרחך השתחואה ללאו יצ ״מהנה

, דאי השתחואה אינו אלא לא תעשה לא שייך ביה השתחואהקיטור 

 חיוב חטאת.

דטעמא דיש מקום  פירש, פוק לייד״ה ת גמ׳, מאחת סימן אחד. רש״י) ה

שלא שחט ב׳ סימנים אינה  זמןדכל  ףלחייב אפילו כששחט סימן אחד, א

לפי לכאורה ו[שחיטה, משום דאשכחן דמכשיר בפנים גבי חטאת העוף. 

. ]אם שחט חצי סימן לא יתחייב דלא אשכחן כהאי גוונא בפנים ,זה

ראיה  ייתיכתב, דהוא הדין היכא דשחיט מקצת סימן, ומהיד רמה  אמנם

 פורתא(לד.) דגבי עבודה זרה אפילו כי שחיט תובות בכ מלשון הגמ׳

מתחילה לשחוט רק  סבראיתסר ליה. וטעמא דמילתא, דכיון דהיכא ד

מחשבתו,  אמקצת סימן, בוודאי מתחייב מכי שחט פורתא, דאיתעביד

 ,ולא שחט אלא פורתא ,כולהו סימניםדרצה לשחוט  אמנם לגוונא

(יו״ד סימן ב סקי״ד) בט״ז מרבינן לחיוב מרבויא ד״מאחת״. ועוד עיין 

 שם.ובנקודת הכסף 

לכאורה רקתה. פדדמי לשחיטה ששובר מרש״י ד״ה שבר מקל לפניה, [) ו

(נ:), בודה זרה בעאמנם עיין דווקא שבר מקל ולא זרק.  מדוע ,כונתו לבאר
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 .דלמסקנא אין חילוק בין שבר לזרק מקל לענין חיוב מיתה]

המנחת כתב גמ׳, ומי מצית מוקמית להני קראי בעבודת כוכבים וכו׳. ז) ז

(מצווה כו אות ח), דלמסקנא דסוגיין דקרא ד״ועשה״ לא איירי חינוך 

בעבודה זרה, השוחט סימן אחד פטור, דלא הוה דומיא דעבודת פנים, 

הבאנו שהיד רמה דברי דל ,נראה ולכאורהולא מיתרבי מרבויי דקרא. [

דהא דאיצטריך לקרא אינו אלא אם חשב בתחילה לשחוט לעיל אות ה, 

שניים ולא שחט אלא אחד, אבל אם בתחילה חשב לשחוט סימן אחד 

לא איצטריך קרא,  כךחייב מסברא, שפיר חייב אף לפי המסקנא דל

 יפטר מכל מקום. (א.ל.)]  פוק ליהיד״ה ת רש״י ולדעת

), פי׳ דלא ידע לשבת בעמוד ב מדפס(התוס׳ ד״ה העלם זה וזה בידו ) ח

דדווקא  ם, דאין כוונתהמהר״םבשום מלאכה כדמוכח פ׳ כלל גדול. כתב 

כהאי גוונא נקרא העלם זה וזה בידו, אלא כוונתו דכולל נמי גוונא דלא ב

 דווקא שנעלם ממנו שהיום הוא שבת. וידע לשבת בשום מלאכה, ולא
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וניסך בהעלם אחד אינו גמ׳, כדרבי אמי דאמר רבי אמי זיבח וקיטר ) ט

הא  ,(בעמוד א), מאי קושיאבחידושי הר״ן הקשה חייב אלא אחת. 

לעיל דהשתחואה לחלק יצאתה, ואם כן דברי רבי אמי נדחו  והוכחנ

(סג.) דאית ליה לרבי לקמן הא דאמרינן אלגמרי. ותירץ, דהכא סמכינן 

יב אמי קרא אחרינא למידק דאם עשה כמה עבודות בהעלם אחד אינו חי

מדאקשינן  מוכח כןאלא אחת, ולא מהשתחואה וכדרבי זכאי. [ולכאורה 

 מדברי רבי אמי, ולא מדברי רבי זכאי.]

, דהיינו שעובד בלי רש״י ד״ה אלאופירש גמ׳, אלא מאהבה ומיראה. ) י

(סא:) לעיל כוונה לעבודת כוכבים אלא לאהבת האיש, והוא לשיטתו 

קרינן ליה בכהאי גוונא  , אמאיהיד רמה. והקשה ד״ה מאהבה ומיראה

לא משמע אלא היכא דלא  ״שלא במתכוין״עובד שלא במתכוין, דלשון 

נתכוין לדבר זה אלא לאחר, אבל מתכוין לעבוד דבר זה לאהבת דבר 

היכי דאיכוון. כי  נתקיים הדברשלא במתכוון, הא  חשיבאחר, אמאי 

מאהבה  לעבוד עבודה זרה שריד יהדאיירי כגון דסלקא דעת ,ביאר ךולכ

דמשתחוה לאנדרטא  סברומיראה, ועוד דהיה בלא מתכוין, וכגון ד

ונמצא עבודה זרה. והיינו שוגג בלא מתכוין, שוגג שסבור מותר לעבוד 

עבודה זרה מאהבה ומיראה, ולא מתכוין שהרי לא נתכוין להשתחוות 

 לדבר שהוא עבודה זרה ונמצא עבודה זרה. 

ד״ה (עב:) וס׳ בשבת הת והקשעיין באות הקודמת. עוד גמ׳, שם. ) יא

דאוהב מאהבה ומיראה איירי דעובד  ,רש״י ד״ה אלא, לפירוש הניחא

מאהבת אדם ומיראת אדם גרידא, מאי שייך לומר מה שאין כן בשבת 

, תירץובערוך לנר דפטור, דחילול שבת מאהבה ומיראה ודאי חייב. 

דה זרה, דלפרש שוגג בלא מתכוין לענין אהבה ויראה שייך דווקא בעבו

דבעינן עם המעשה כוונה שיקבלנה לאלוה, ומהאי טעמא פוטר רבא 

בעובד מאהבה ומיראה, אבל בשבת דלא בעינן כוונה עם המעשה, לא 

את שייך לקרות מאהבה ומיראה שלא במתכוין, דהא על כל פנים עושה 

לא שייך שלא במתכוין אלא  משום הכיו ,מעשה שמתכוין לעשותוה

 באות הקודמת.]היד רמה פיר גם מה שהקשה במתעסק. [ומיושב ש

וכיון דלא הוזכרה לו מעולם רש״י ד״ה אלא באומר מותר, בסוה״ד, ) יב

מאי שלא במתכוין איכא, ואי  ,היד רמה הקשהו אין מתכוין קרי ליה.

כתב, דאף  ךרש״י, כל מחלל שבת נמי בלא מתכוין הוא. ולכד מטעמא

ה היא וסגיד לה, והוה נמי הכא איירי דחזא אנדרטא ולא ידע דעבודה זר

שוגג דהוה סבור נמי דמותר לעבוד עבודה זרה, וכדבריו לעיל גבי עובד 

 מאהבה ומיראה.

וי״ל דלא מ״ל הכי דמשמע תוס׳ ד״ה רישא בעבודת כוכבים, בתוה״ד, ) יג

, דליכא למימר המהר״םדפטור בשבת לפי ששגג בלא מתכוין וכו׳. וכתב 

המת קדשים זו בחוץ ונמצאת אחרת, דנוקמי כגון שהיה מתכוין לשחוט ב

האי וכנגדו בשבת נתכוין לחתוך מחובר זה ונמצא מחובר אחר פטור, ד

 שוגג בלא מתכוין, דמתכוין ומתכוין הוא. אינו גוונא

מיהו קשה לוקמה בשאר מצות כמו בנרבע לזכור ולבהמה בא״ד, ) יד

 (נד:) דלאביי בין לרבילעיל תבאר לפי מה שנד ,המהרש״אוכו׳. הקשה 

עקיבא ובין לרבי ישמעאל חייב שתיים, ולרבי אבהו נמי לרבי עקיבא 

להקשות מבא על הבהמה והביא  הומיהת חייב שתים, טפי הוה ל

הבהמה עליו, דלאביי בין לרבי עקיבא ובין לבי ישמעאל חייב אחת, 

 (עב:). וס׳ בשבת התו ולרבי אבהו לרבי עקיבא מיהת חייב אחת, וכדהקש

וכתב  ביה את התלוש וחתך את המחובר פטור.גמ׳, שנתכוין להג) טו

, דבדין הוא דלוקמיה במתכוין לחתוך את התלוש וחתך את התורת חיים

(עב:), דהכי הוה טפי בשבת המחובר דפטור כרבא דפליג עליה דאביי 

דומיא לנתכוין לבלוע רוק ובלע חלב, אבל עדיפא ליה לאוקמיה במתכוין 

 להגביה וחתך דפטור לדברי הכל. 

 

 ף סג ע"אד
פירש הקונטרס דלא גרסינן והשתחוה דלאו תוס׳ ד״ה אמר ר׳ אמי, [) א

מבואר  רש״י בד״ה ה״גדמדברי  ,צריך ביאורלכאורה עבודה היא. ו

, בכלל שאר עבודותמשום דהשתחואה לאו  ,דטעמא דלא גרסינן ליה

דהשתחואה  רדרבי אמי סב ,ד״ה לדבריורש״י והיינו כדביאר בסמוך 

היא. ונראה להוכיח מזה, דלתוס׳  עבודהללאו יצאת, ולא משום דלאו 

תוס׳ בסמוך, ה דכתבוכ רדאף רש״י סב ,שיטה אחרת בדעת רש״י, והוא

דנלמד מקרא דלא תעבדם דאינו מתחייב אלא קרבן  ףדא ,דר׳ אמי סובר

אחד על כל העבודות הנעשים בהעלם אחד, מכל מקום השתחואה אינו 

אר עבודות ומתחייב קרבן בפני עצמו. אלא דלא נחית רש״י בכלל ש

לחילוק התוס׳ דאם השתחואה ללאו יצאת, אין חסרון למיכתביה בהדי 

 הנך עבודות כיון דהדין אמת.]

״ה בדרש״י פירש  גמ׳, אמר אביי מ״ט דר׳ אמי אמר קרא לא תעבדם.) ב

, דמדכלל כל עבודות כאחד, דרשינן דאף אם עשאם כולם לא תעבדם

דיש נמי לבאר, דמדהוה מצי  ,כתבוביד רמה כאחד אינו חייב אלא אחת. 

, נלמד דאף אם עשאן םלמיכתב לא תעבוד, וכתב בכנוי לרבים לא תעבד

 (סב.).בחידושי הר״ן לעיל כולן כאחד אינו חייב אלא אחת. וכן כתב 

וביד . יריומוקים ליה ללאוי יתרש״י ד״ה לדבריו דר׳ אמי, בתוה״ד, ) ג

דאביי סבירא ליה דהאי ״לא תעבדם״ אזהרה למגפף ומנשק  ,כתברמה 

 לעבודה זרה שאין דרכה בכך. ועיין מה שכתבנו להלן אות יב. 

והשתחואה דדברות אחרונות רש״י ד״ה שלש השתחואות, בסוה״ד, ) ד

דדברים לא חשבינן נמי קראי  אמאיהקשה, וביד רמה לא חשיב וכו׳. 

וכו׳״, ו״פן תשא עניך השמימה  (פרק יא), ״השמרו לכם פן יפתה לבבכם

אלא משה רבינו הוא  ,וכו׳״. ותירץ, דהנהו לאו לעיקר אזהרה כתיבי

(פ״ב והרמב״ם ו. יתדקאמר להו מדעתיה דילמא עבדיתו הכי ומענש

אזהרה על הרהור הלב  ודהני קראי הו ,ג) כתב-הלכה א ה זרהמעבוד

 בעבודה זרה.

בתוה״ד,  ,ד״ה לכדרכה רש״יופירש כדרכה ושלא כדרכה. לגמ׳, אחת ) ה

ורבינו ולא בהשתחואה.  שדרכה לעובדה בדרך כבודכגון  ושלא כדרכה

לעבודה זרה שדרכה לעובדה  בכריעהשהשתחוה  ,פירשחננאל 

(סימן כא אות ו) בשם החזון איש . וכתב אפים ארצהבהשתחואת 

ה (פ״ו מעבוהרמב״ם דלרבינו חננאל, יש להביא מקור לדברי  ,הרמ״ש



 
 

 
 

 ג

בין אם השתחוה  ,דהמשתחוה לעבודה זרה חייב ,דכתב ,ה״ח) זרה

 בין אם השתחוה בכריעה. ,בפישוט ידיים ורגלים

בזביחה.  ק״ודגלי בהשתחואה  כיון דסבררש״י ד״ה לכדרכה, בתוה״ד, ) ו

הוא ואה ודכיון דגלי קרא בהשתח ו,כתבד״ה מניין (סא.)  ותוס׳ לעיל

, דאם קל וחומר להאירש״י  דכוונתנראה לבאר לכאורה לזביחה. [ו הדין

דמתחייבים אף  לי לן קראעבודה זרה גכבד הבהשתחואה דאינו אלא מ

 בעצמהבעבודה זרה שעבודתה דרך בזיון, קל וחומר זביחה שהיא עבודה 

 דיתחייבו אף בעבודה זרה שאין עבודתה דרך כבוד.] 

 הקשהגמ׳, ואמר ריש לקיש מאן תנא השתחואה ר׳ עקיבא היא וכו׳. ) ז

טפי הוה ליה לאקשויי הא , למה ליה לאתויי מדריש לקיש, ו יונהרבינ

דמגדף פטור מקרבן משום דאינו חייב אלא על  ,ממתניתין דריש כריתות

שאני ד, דאיכא למימר, יש מפרשיםדבר שיש בו מעשה. ותירץ בשם 

כתב, דמדריש וביד רמה (סה.).  וכדלקמןמגדף דפטרינן הואיל וישנו בלב 

 לאקשויי דאיירי בעבודה זרה. לקיש עדיפא ליה

התוס׳ כתב גמ׳, קמ״ל דאתקושי איתקש דכתיב וישתחוו לו ויזבחו לו. ) ח

דלא הוה בעי למימר דאתיא מילתיה דרב נמי כרבנן ומהאי  ,הרא״ש

הקישא, דאם כן נילף מיניה במגדף ובכל דוכתא דלא בעי מעשה. [וצריך 

לרב דרבי  יהלא מנמוכח דרבנן לא סברי להאי הקישא, ד דכיוןביאור 

 .עקיבא דריש ליה]

כתב גמ׳, והלא כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם וכו׳. ) ט

 ,(חידושי אגדות), דבודאי לכולי עלמא כופר בעיקר גרע טפיהמהרש״א 

דרבי שמעון קאמר דהמאמין בשניות נמי חייב כליה,  ,וחייב כלייה, אלא

שאמרו, שהאחד הנמצא נתן היינו ד ,ולכך קאמר דאיוו אלוהות הרבה

כח לאלוהות, וחס ושלום נתן לכוחות ואלהים האלה להנהיג כוחות 

חמיר שתופי טפי דר דריש לקיש סב ,כתבביד רמה אלה במקומו. מיהו 

 ממי שכפר בשם שמים לגמרי. ,שם שמים לדבר אחר

ואל תלכו אחרי אלהים אחרים אי נמי אל רש״י ד״ה אבל המגפף, ) י

 להא דפירש תריס אלו דדבריו  ,המהרש״אהקשה  תפנו אל האלילים.

דאזהרה לעובד בשאר עבודות שלא כדרכה מ״לא  ,ד״ה עובר(ס:) לעיל 

 ,כתב כן לדברי רבי אמי דלעיל הכאתעבדם״ יתירא. ותירץ, דרש״י 

דדריש ליה ל״לא תעבדם״ לחייב אחד למי שעבר כמה עבודות בבת 

ומוקי  להאי קרא  ,פליגי עליהלאביי ורבי יוחנן ד מתניתין, ודבריו בתאח

 מדבריאקשי עליה  ערוך לנרובלאזהרה לשאר עבודות שלא כדרכה. 

. ירידאביי מוקי ליה לקרא דלא תעבדם ללאוי ית ,רש״י לעיל ד״ה לדבריו

דעת אביי ד״לא תעבדם״ לד, רמה היד[ועיין לעיל אות ג דהבאנו דברי 

רש״י שם דיש מקום לומר לכאורה אזהרה לשאר עבודות שלא כדרכה. ו

 .]ירימוקים ליה ללאוי יתדבמה שכתב  ,נמי מתכוון לדבריו

עיין גמ׳, הני נמי לאו שבכללות הוא ואין לוקין על לאו בכללות. ) יא

שכתב, דאזהרה  ד״ה עובר(ס:) לעיל  רש״יבאות הקודמת שהבאנו דברי 

תוס׳ ד״ה על לעובד בשאר עבודות שלא כדרכה מ״לא תעבדם״. וכתבו 

לא  ״לא תעבדם״דנחשב האי לאו לאו שבכללות, משום דבקרא ד ,ולםכ

כולל בפירוש כל עבודה,  אין ךכתיב בהדיא דאיירי במגפף ומנשק, ולכ

דנלמד מקרא ד״לא תעשה אף ולא דמי לעושה עבודה ביום טוב דלוקה, 

, בחידושי הר״ןכל מלאכה״, דהתם מפרש טפי לשון עבודה. והקשה 

ר לאו שבכללות המוזכרים בסוגיין, דהתם הלאו דאכתי אינו דומה לשא

כולל ענינים רבים חלוקים זה מזה דאינם מענין אחד כלל, מה שאין כן 

שכולם מענין אחד  ,לאו דלא תעבדם, שכולל גיפוף ונישוק ודומיהן

לאסור דברים של כבוד. ולכן פירש דטעמא דהוה לאו שבכללות משום 

ה שדרכה בכך, או עבודת פנים ד״לא תעבדם״ מעיקר לישנא משמע עבוד

אף שאין דרכה בכך, וכל הא דרבינן מיניה אף שאר עבודות שאינן 

אינו אלא מרבויי דקרא, ואם כן האי לאו כולל ג׳ ענינים חלוקים  ,כדרכה

תוס׳ לפי היש מקום לבאר דברי לכאורה זה מזה, והוה לאו שבכללות. [ו

, דטעמא דלא לוקים על לאו בריש פרשת לך לך הרא״םמה שכתב 

שבכללות משום דחסר באזהרה הנאמר בקרא. ולפי זה לא שנה אם 

נלמד לאוין שאין ענינם אחד או שענינם אחד, דכל עוד דאין האזהרה 

 מפורשת בקרא לא לוקים עליה.] 

, ד״ה אבל המגפף רש״יולפי מה שכתב  .עיין באות הקודמתגמ׳, שם. ) יב

מקרא ד״אל תפנו אל  ילפינןלא כדרכה דאזהרה לעובד בשאר עבודות ש

(שורש ט ד״ה המין הראשון) דהוה  הרמב״ן בספר המצותהאללים״, כתב 

לאו נאמר אחרי שאמר ״את ה׳ אלוהיך אי לאו שבכללות, משום דה

תירא״, יש במשמע שלא ילך אחר עבודה זרה וכל הדומה לזה, וכולל 

 ,לישבע בשמה שלא לעשות שום מעשה של כבוד כגיפוף ונישוק, ושלא

  .ושלא לשאול העתידות ממנה ,ושלא לידור בשמה

ועוד תימה הא בן סורר תוס׳ ד״ה משום דהוי לאו שבכללות, בתוה״ד, ) יג

תירץ, וביד רמה ומורה לוקה וכו׳ וע״כ אזהרתיה מלא תאכלו על הדם. 

דבן סורר ומורה אינו לוקה משום אזהרה ד״לא תאכלו על הדם״ אלא 

היינו מלקות. דקות בהדיה, דכתיב ביה ״ויסרו״ משום דכתיבא ביה מל

מהא דלא לקי עד דאכיל חדא זימנא ומתרו ביה דלא ליכול  כן,והוכיח 

ואכיל, ואי משום אזהרה דלא תאכלו על הדם, אאכילה קמיתא נמי 

היכא ו ,לילקי, ועל כרחך דגזירת הכתוב הוא, והיכא דגזר רחמנא גזר

אינו לוקה, לאו דווקא  כולםועל דלא גזר לא גזר, והאי דאמרין הכא 

פסיק ואמר על כולם, אלא לומר שאינו לוקה משום אזהרה זו. וכתב 

 הוהכי, סבירא ל ידתוס׳ דלא כתב ,סי״ט סק״ח) בבא קמא( החזון איש

דלוקה על לאו ד״לא תאכלו על הדם״ אף דהוה  גלי לןדקרא ד״ויסרו״ 

ולאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין, והא דלא לקי על  ,לאו שבכללות

אותו  המביאהאכילה  חשיבמשום דאכילה ראשונה לא  ,אכילה ראשונה

אותו לידי מיתה. וכתב,  המביאהאלא סיבה להתראה  הלידי מיתה, דאינ

 (לא תעשה קצה). הרמב״ן בספר המצות דכן מתבאר מדברי 

וכן פסק שמו והמקיים בשמו. גמ׳, על כולן אינו לוקה חוץ מן הנודר ב) יד

אסיקנא  הא ,הראב״ד יוהי״א). והשיג על ה זרה(פ״ה מעבודהרמב״ם 

לאו שאין בו מעשה, ולית א קידל רדסב ,דההיא אליבא דרבי יהודה

דמדברי רב למד בסוגיין , דהרמב״ם כסף משנההכוותיה. ותירץ  אהלכת

וזכרות עבודות המהדהוה קים להו דעל חד מ ,דימי ורבי אבין משמע

, וקאמר רבי אבין דעדיפא ו היאאלא על איז פליגיבמתניתין לוקה, ולא 

אף דבעלמא ד ,חד מאן דאמרר בנודר ומקיים, דמצינו דהכי סב לאוקמא

 עבודת חומר משום וא ,הכאמכל מקום  ,יהודה׳ כר דידן תנאלא סבר 

 בו שאיןף א שלוקה לשם בנשבע קרא דגלי כיוןסבר דד משוםאו  ,כוכבים

במנחת חינוך  עוד ועיין .כוכבים עבודת לשם בנשבע הדין הוא ,מעשה

 (מצוה פו אות ד). 
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וי״ל דמשום הכי קאמר ד״א וכו׳. תוס׳ ד״ה שלא ידור בשמו, בתוה״ד, ) טו

, דבאמת להאי דבר אחר לא ילפינן נודר ומקיים םכוונתדהמהר״ם כתב 

דבעינן ליה לאזהרת מיתת בית דין, אלא נלמד  ,מ״לא ישמע על פיך״

כדלעיל,  וכו׳ ואף שלמדנו מהתם דלא יאמר שמור לי ,מ״לא תזכירו״

דאף  ,תוס׳ה הוסיפומכל מקום הכל ילפינן מהתם דכולי חדא מילתא, ו

, עיקר מילתא דנודר ומקיים נפקא ליה ראשון) היינו ללשון(מעיקרא 

א תזכירו אלא לאסמכתא מקרא דלא ישמע, ולא קאמר דנלמד מל



 
 

 
 

 ד

 בעלמא.

גמ׳, אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים שמא יתחייב לו ) טז

(כח.), דלפי זה הריטב״א במגילה  הקשהשבועה ונשבע בעבודת כוכבים. 

תיתי לי דלא  ,מאי האי דאמר אבוה בר איהי [או מנימין בר איהי] התם

. ותירץ, בהא איכאעבדי שותפות עם עכו״ם, הרי אמרינן הכא דאיסורא 

שאי  גוונאאלא ב אינודהכא לאו איסורא ממש קאמר, דלאו דלפני עיור 

בתרי  יאלא אי קיימ עובראפשר לו לעשות, וכמושיט כוס לנזיר אינו 

דאפשר שאין בני נח מוזהרים שלא לידור ולא לקיים  ,דנהרא. ועוד יעבר

ע ישראל לא איירי אלא להשבי ״לא ישמע״בשם עבודת כוכבים, וקרא ד

. וכן הרמב״ן(ז. מדפי הרי״ף) בשם הר״ן בעבודה זרה כתב  אחר, וכן

ור לא תתן ולפני ע״לא נילף מקרא ד אמאי, דאם לא כן המהר״םהוכיח 

(שם) תירץ, והר״ן ]. ובאות הבאה שהאריך בדבריו[עיין  ״,מכשול

דבמגילה אמרינן דלא עביד שותפות עם עכו״ם אף היכא דהיה פוטרו 

 כדי שלא יהיה רגיל אצלו וילמוד ממעשיו. ועיין באות הבאה. ,משבועה

בהגהות וביאר  ,הריטב״א והרמב״ןעיין באות הקודמת דעת גמ׳, שם. ) יז

אסור) דסברי, דעל כרחך לא הוזהרו עובדי כוכבים  אתוס׳ ד״ה(יעב״ץ 

תים י(נז.), דברים שאין בית דין של ישראל ממלעיל בהא, דהא אמרינן 

ח מוזהרים עליהם, והנודר והנשבע בשמו אינו אלא לאו. עליהן אין בני נ

(פ״ה הרמב״ם דברי התוס׳ בסוף הדיבור, עיין שם.] מיהו  בכך[וביאר 

 קאי נמי שלא ישמע לעכו״ם.  ״לא ישמע״ד ,מעבודה זרה הי״א) כתב

ולפני עור ליכא דבני נח לא הוזהרו תוס׳ ד״ה אסור לאדם, בסוה״ד, ) יח

(שם הפרי מגדים קנו ס״א), אבל  ימן״ח ס(אוהרמ״א על כך. וכן פסק 

דכוונת תוס׳ אינו אלא לענין שבועה, אבל על  ,אשל אברהם סק״ב) כתב

עבודה שישראל נהרג אף ״השיתוף מוזהר ונהרג, דכללא כייל בברייתא 

 כןו, היעב״ץ. מיהו עיין באות הקודמת דהבאנו דברי ״בן נח נהרג עליו

  .)שם(שולחן ערוך על ה הגרע״אבגליון 

הקשה גמ׳, כל עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה. ) יט

מנלן, דילמא הוזכרו  ,(יו״ד קמז הגה״ט אות ה)בשיירי כנסת הגדולה 

מקרא דמזכירין  ילפינןוכדאמרינן בסמוך דמהם, בתורה כדי להתלוצץ 

דכל ליצנותא אסורה חוץ מליצנותא דעבודה זרה.  ,בה קלנבו

דטעמא דמילתא דכיון  איתא, (פרשת יתרו)ובשאילתות דרבי אחאי 

רדכי בעבודה במדהוזכרה בתורה אשתרי, וכיון דאישתרי אישתרי. ועיין 

האם מותר לקבל שבועה  ,(סימן תתט) המביא ג׳ שיטות ראשונים זרה

 בזמן הזה, ונפקא מינה לענין הזכרת שם עבודה זרה.

יראתו גמ׳, מאי כתבונם עצבים מלמד שכל אחד ואחד עושה דמות ) כ

דלשון כתבונם הוא מלשון  ,(פי״ג פ״ב) ביארוכו׳. במלבי״ם הושע 

אחד מלבו,  בדה, ובזה הגדילו לחטוא דלא עבדו עבודה זרה שכתבונתם

 היה צריך לעבוד.  הבנתואלא כל אחד עבד עבודה זרה שלפי 

(חידושי המהרש״א ביאר  ניהם בבעלי ממון.יגמ׳, שהיו נותנים ע) כא

מרויחין בכך, ואפשר שמי שהיה נזבח לעבודה זרה היו שדנראה  ,אגדות)

רים נותנים להם כופר יהיו לוקחים ממונו לעבודה זרה, או דהיו העש

 נפש. 

המהרש״א ביאר אדרמלך דאדר ליה למריה בטעינה וכו׳.  גמ׳,) כב

 כיון ,פרד וסוס בשמות אלוכינו העבודה זה ל(חידושי אגדות), דהא ד

 לית האדם. והואכבחשבם שהוא ת ,דרצונם היה לעבוד לעושר ולגבורה

על ידי שעבדו לפרד המסייע לבעליו ומסמל העושר, ולסוס הגורם 

  לבעליו לנצח במלחמה ומסמל הגבורה.
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(חידושי אגדות), המהרש״א  כתבגמ׳, אתם בית ישראל אינם כן וכו׳. ) א

(סג:) שלא עבדו לעיל  ולמאמרנסמך של רב יהודה אמר רב  ומאמרש

יו השהיינו, דכותים דישראל בעל פעור אלא כדי להתיר להם עריות. 

עובדים עבודה זרה מפני שמאמינים בהם אינם נצמדים להם, אבל בני 

ישראל שעובדים אותה מפני היתר עריות, נצמדים אליה למרות בזיונה, 

בשיחות מוסר כיון דאינה אלא דרך להתיר להם עריות. ועוד עיין 

 יץ] (סימן פד) בענין בעל פעור, שהאריך בביאור הסוגיא.בלהגר״ח שמול[

ולעובדה בביזוי וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה אע״ג דקמיכוין לבזויה, ) ב

אינו אלא כדי שיתחייב  ,בביזוי לעובדהשיתכוון בעינן דהא ד ,המהרש״א

חייב,  זותהמיתה, אבל לענין חיוב חטאת אף בלא נתכוין אלא לב

ם לא קיבלו כלל התעובדא דרב מנשה דמייתי עליה, דההיא מוכדמוכח 

 הכסף משנהדכן ביאר  ,ולא זרק לה אלא למרגמה. והביא ,עליו באלוה

ביאר באופן והמהר״ם ה״ה).  ה זרה(פ״ג מהלכות עבודהרמב״ם דעת 

 .האחר. ועיין מה שכתבנו באות 

ר וביאבהכסף משנה דברי ובאו עיין באות הקודמת דה שם. בא״ד,) ג

(מצוה כו ד״ה על כן) המנחת חינוך . אבל לענין חיוב חטאת מב״םהרדעת 

 בביאורו הראשון, ד״ה רבא(סא:) תוס׳ לעיל דדעת הרמב״ם כדעת  ,כתב

דעבודה זרה דדרכה לעובדה מאהבה ומיראה או דרך בזיון, אפילו אם 

 מגזרת הכתוב. ,לא קיבלה עליה באלוה חייב אפילו מיתה

ובגליון ומיראה פטור לרבא וכו׳. הא אפילו עובד מאהבה בא״ד, ) ד

בב׳  וביארד ,וכוונתו .ד״ה רבא(סא:) וס׳ לעיל הת וציין להא דכתבהש״ס 

בשם יש מפרשים דאופנים דברי רבא דפוטר העובד מאהבה ומיראה, 

מאהבה  עבודתה ךדהא דפטר רבא היינו דווקא בעבודה זרה שדר ביארו,

 .ומיראה, אבל כל שאין דרכה לעובדה מאהבה ומיראה חייב בכל גוונא

דרך הדאין כוונת רבא לפטור בגוונא ש כתבו, הראשון םאבל בביאור

כל עבודה זרה מאהבה ומיראה לעובדה מאהבה ומיראה, אלא כשעובד 

, כאןהתוס׳  מה ששאלו יאשדרכה לעובדה לשם אלהות. ולפי זה לא קש

אפילו אם  ,דרכה לעובדה דרך בזיוןשמר דבעל פעור דשפיר יש לו

מתכוון לבזותה חייב, ולא דמי לעובד מאהבה ומיראה עבודה זרה שאין 

  .השני שם םלביאור הקשו דוקאדרכה בכך. ועל כרחך ד

עיין גמ׳, הזורק אבן למרקוליס תנן אף על גב דמכווין למירגמיה. ) ה

בא דרב מנשה לדברי בטעם חיו המהרש״א והכסף משנהביאור  בבאות 

דהא דאמרו לרב מנשה  ,ביארבחידושי הר״ן . אבל ד״ה אע״ג וס׳הת

, אלא דאמרו ליה שאף חטאתדעבד איסורא, אינו לחייבו סקילה או 

(סא:) דהעובד לעיל שנתכוין לבזות, כיון דהוה עבודתו בכך, לאביי דאמר 

מכל  ,מאהבה ומיראה חייב, חייב נמי הכא, ואף לדברי רבא דפטר התם

דבכהאי  ,תוס׳ בסוף הדיבורה ומה שכתבא פליגסורא איכא. [וימקום א

(סא:), עיין לעיל גוונא אף אביי פוטר]. ודבריו לשיטתו בביאור הסוגיא 

כתב, דאף דרב מנשה לא ובתוס׳ הרא״ש . באות יחשם מה שכתבנו 

ואפילו לא התכוון לעובדה דרך בזיון, מכל מקום אמרו לו  ,קיבלו לאלוה

וכתב  .מפני מראית העיןון דעשה מעשה שהוא כדרך עבודתה, אסור דכי

התוס׳, ולא  וווניכ לכך(סימן כד אות ב) דיותר משמע דהחזון איש 

 כהמהרש״א.

מפנה לה מקום לזורקים. הקשה רתה שביק, ירש״י ד״ה רווחא לחב) ו

אינו אלא כמכבד ומרבץ לעבודה אם כן (סימן כד סק״ב), דהחזון איש 

משמע שיתחייב  ׳דאינו אלא בלאו, ומדברי הגמ ,כה בכךזרה שאין דר

דלולי  ,בעבודת מרקוליס. מיהו כתבנהגו זאת . ותירץ, דאולי בכךמיתה 

דדרכם היה להניח אבן אחת על השנייה  ,דברי רש״י היה נראה לבאר

יפלו שאר האבנים, וזו שיגרום  ,כמין מגדל, ועל ידי שמוריד האבן שזרק



 
 

 
 

 ה

 עבודתה. היתה דרך 

 ,רש״י בד״ה קתניוכתב גמ׳, תנן כמאן דאמר מולך לאו ע״ז היא.) ז

 ,דנפקא מינה אם זיבח וקיטר לפניו, דלמאן דאמר לאו עבודה זרה היא

כתב, דנפקא מינה נמי אם בן נח מוזהר  (יא.)ובטורי אבן בחגיגה פטור. 

בן נח אינו מוזהר  ,על המולך, דלמאן דאמר מולך לאו עבודה זרה היא

עבודה זרה, מה שאין כן למאן דאמר עבודה זרה אמוזהר ד ףא ,עליה

חייב למסור נפשו  אינפקא מינה,  הוסיף(מצווה רצו) והמנחת חינוך  היא.

צריך  הוא בכלל עבודה זרה יכדי לא לעבור על העברת בנו למולך, דא

 ואם אינו בכלל עבודה זרה אין צריך. ,למסור נפשו

ק הוא להם והתורה הקפיד אלא חורש״י ד״ה שלא למולך, בתוה״ד, ) ח

היינו, דלמאן דאמר לאו עבודה זרה היא יסוד האיסור הוא דעל חוק זה. 

בחידושי הר״ן . אבל היד רמה, וכן כתב ״כה בחוקות הגוייםיהל״משום 

שחושב שהוא  ״,כישוף״מאן דאמר, מולך הוא ענין של דלהאי  ,כתב

דלהאי  ,כתבובמאירי מועיל לו אם ימליכהו עליו ויעביר את בנו לפניו. 

 עבודת המולך מעמד של כניסה בברית אמונתם.מאן דאמר, היתה 

ופירש  כוהו עליהם.יגמ׳, מפני מה תפסה תורה לשון מולך כל שהמל) ט

דמתחייב כל שקרא שמו מולך, ומוכח דאינה עבודה זרה,  ,רש״י ד״ה כל

כתב, דכל שהמליכוהו ובחידושי הר״ן . מיוחדתמהא דאינה עבודה זרה 

לא משמע עבודה זרה, דהוה ליה למימר כל שקיבלוהו באלוה,  הםעלי

 עיין באות הקודמת.ולשון מלכות שייך במולך שהוא ענין של כישוף. ד
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״ה לא בדרש״י פירש גמ׳, אינו חייב עד שימסרנו למשרתי עבודה זרה. ) י

ן ימתחייב אלא אם שמשי עבודה זרה מעביר יןדא אתי למימר, דתתן

ויקרא (פי״ח פכ״א), דאם כן הוה  התורה הרמב״ן בפירושליה. והקשה 

. ועוד, איך נולמולך ולא עד שימסר הוליה למימר אינו חייב עד שימסר

פירש, דרבי  ךהעברה של הכהנים. ולכהיתכן שיתחייב האב על מעשה 

לאשמועינן שאם העביר הוא עצמו את בנו בלא שמסרו  יינאי את

שמסרו לכהנים.  אחרהעבירו  הואנו מתחייב אלא אם לכהנים פטור, ואי

והוא, דענין מסירה לכומרים היא כענין הקרבן שמקריבו על המזבח, 

(פ״ו הרמב״ם ואחר כך העבודה שיהיה הוא עצמו מעבירו. וכן כתב 

דרש״י לא חש לקושית  ,(לאוין מ)הדינא דחיי מעבודה זרה ה״ג). וכתב 

ב הוא על עצם המסירה לשם משום דסבירא ליה דהחיו ,הרמב״ן

 העבודה.

 ,, דטעמא דמילתאבחידושי הר״ןכתב  גמ׳, העביר כל זרעו פטור.) יא

דמנהג עבודת המולך בימים ההם היה, שלא להעביר כל זרעם, וכן כתב 

(לאווין מ) כתב, דטעמא מפני הסמ״ג (מצוה רח). אבל בספר החינוך 

כל כך גדולה שאין שבמיתת בית דין מתכפרין המומתין, וזה עשה עבירה 

יש ליתן  ,דלפי זה ,המהרש״אהקדוש ברוך הוא רוצה בכפרתו. וכתב 

דאף דקל וחומר מידה היא  טעם להא דאמרו אין עונשים מן הדין,

שעשה עבירה  דמימכל מקום אין לדון כן לענין עונש, דאימא  ,בתורה

 אינו מתכפר בעונש המפורש בקלה.  ,החמורה מזו

דמסקינן בסמוך דאף  אי(שם), דלפי מהמנחת חינוך כתב גמ׳, שם. ) יב

אם יעביר כל בניו, מכל מקום אם  ףאם העביר בן בנו ובן בתו חייב, א

 ישאר לו נכד לא נקרא שהעביר כל זרעו וחייב. 

, מאי הרש״שוא״ת מקמא מחייב ליה. הקשה תוס׳ ד״ה העביר, ) יג

י יוסי הגלילי לגבי עיר הנדחת דלרב ,(קיב.)לקמן א מצינו טפי ה ,קושיא

וחובשים אותם עד שיתברר האם רוב העיר עבדו  ,כל אחד בנפרד יינינןד

כשימצא שעבדו  מכל מקוםדנגמר דינו לסקילה,  ףעבודה זרה, ונמצא דא

דנים אותו בסייף, וכל שכן הכא דאם יבואו עדים אפילו לאחר  ,רוב העיר

 ר. יפט ,שהעביר אף יתר בניו אפילו בזה אחר זה ,שנגמר דינו

(פ״ו מעבודה זרה ה״ד) תירץ, דאם ובכסף משנה וי״ל וכו׳. בא״ד, ) יד

העביר בן אחד חיובו תלוי ועומד, שאם יעביר אחר כך כל בניו יהיה 

דהא  ,(מצוה רח אות ט) כתב, דנראה ביאורוובמנחת חינוך פטור. 

 ךדהעביר כל זרעו פטור אינו אלא אם העביר כולם באותו מעמד, ולכ

מד עד שיגמור אותו מעמד. עוד כתב, דליכא לאקשויי חיובו תלוי ועו

לא הוה התראת ספק, דכהאי גוונא אשכחן  אמאילדברי הכסף משנה 

דלא אמרינן  ,ד״ה במאי קא מיפלגי (טו:)תוס׳ במכות דכתבו  ,בענין נזיר

דהתראתו התראת ספק שמא ישאל על נזירותו, וכל שכן הכא דמעמיד 

 .כגון דא חזקתו שלא יעשה מעשה רעאאותו 

 ,היד רמההקשה  גמ׳, בן בנו ובן בתו מניין תלמוד לומר בתתו מזרעו.) טו

לא  מזרעךפי״ח פכ״א) ״ ויקרא(באזהרה  לא ילפינן ליה מדכתיב אמאי

רא קא יתתן״. ותירץ, דקרא דכתיב גבי עונש עדיף ליה, ועוד דקרא ית

 דריש.

אם היה בכה״ג דאינו יכול לעבור בעצמו רש״י ד״ה העבירו, בסוה״ד, ) טז

יש לפוטרו, משום דאולי התורה חייבה ש הטעם ביארביד רמה  רוצה.

 ולא שהיה מוכרח לקחתו. ,האב דווקא כשהתאמץ להעבירו

ואינו שורפו מדקתני לקמן המעביר רש״י ד״ה שרגא דלבני, בתוה״ד, ) יז

(פ״ו מעבודה הרמב״ם עצמו פטור אלמא לאחר העברה הוא חי. וכן כתב 

היינו דוקא ויקרא פי״ח פכ״א) כתב, ד(ירוש התורה בפוהרמב״ן  .זרה ה״ג)

אבל לרבא היו מעבירים אותו על השלהבת פעמים רבות עד  ,לאביי

משום שבדין  ,והא דבעינן קרא לפטור המעביר עצמו .שימות בלהב האש

תורה חייב משעת העברה ראשונה משתמשול בו האור, כגון שנתפס 

דיש  באופן אחר, ,הרמב״ן הביא דבריובחידושי הר״ן באחד מאבריו. 

ויש שהיו מפליגים  ,שהיו עוברים פעם אחת או שתיים ונשארים חיים

יש לבאר כאורה לפי זה בהעברה פעמים רבות עד שהיו נשרפים. [ול

אביי ורבא, דאביי סבר דבהכרח אינו בקפיצה מדכתיב לשון  פלוגתת

דהיו , ולכן דוחק שלא היו שורפים אותו, ורבא סבר דמסתבר העברה

עמיד שהיו מעבירים הוכדמוכח מעובדא דחזקיה, ולכן  ,שורפים אותו

יש אפשרות שישרף הבן ולא האב,  בכהאי גוונאאותו בקפיצה, ד

 כמבואר בדברי הרמב״ן.] 

(פ״ו מעבודה זרה ה״ג) כתב, דדרך גמ׳, העבירו ברגל פטור. הרמב״ם ) יח

. דידןיתא דסותר לדברי ברי ,הכסף משנההמולך להעבירו ברגלו. ותמה 

 עיין שהאריך לבאר הסוגיא לדעת הרמב״ם.ו

 והודאיירי דאמר לאחרים שיעביר ,היד רמהביאר גמ׳, העביר עצמו. ) יט

 ,שקפץבאיירי דלא ביאר  לכאורה צריך עיון אמאילמולך והעבירוהו. [ו

 .פירקין]דבירושלמי מבואר כ

אי נמי חד לע״ז שלא כדרכה ותרתי תוס׳ ד״ה וכי שלשה, בסוה״ד, ) כ

 ,לפי זה מאי קשיא ליה וכי שלשה עולמות יש ,המהרש״אמולך. הקשה ל

תרתי לשלא  ,הא איכא למימר דאיצטריך ו׳ קראי, תרתי לכדרכה

א ט. ותירץ, דקושווחד לשלא כדרכ ואחד לכדרכ ,כדרכה, ותרתי למולך

קאמר דלית ליה אלא תרתי בעבודה זרה, ד״הכרת תכרת״ דברה תורה 

 .במהר״םכלשון בני אדם. ועוד עיין 
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שבא ושואל  ,רש״י ד״ה והנשאלפירש ׳, והנשאל בהם באזהרה. ימתנ) א

הוה ליה הא , והנשאללמה תני לשון  ,המהר״םבהם להגיד לו. והקשה 

משום דדרכם היה, היינו ד למימר והשואל שבא ושואל בהם. ותירץ,



 
 

 
 

 ו

מעשה האוב ומעלה את המת, שואל את מי שבא לשאול את שהעושה 

 ביאר,ובערוך לנר מצינו במעשה דשאול. דלך, כ אעלהבו את מי 

 כךנשאל בהם שבאאוב וידעוני ששואל, אלא אדהנשאל לא קאי 

 הוזהרנו באזהרה. 

. וכו׳ אלוי״ל איפכא וכו׳ דאזהרה לנשתוס׳ ד״ה והנשאל, בתוה״ד, ) ב

קוראתו  מתניתיןמשום ד לפרש כך,דרש״י מיאן  ,, דנראההרש״שכתב 

חזר  גופיהדרש״י  ,המהרש״אובקרא כתיב שואל. מיהו, כבר כתב  ,נשאל

דאזהרה דמכשפים מ״אל תפנו״ וכמו  ,, דכתב״ה הואילבדלקמן בו 

 תוס׳.ה ושכתב

יתות הלכך לא מצי למיתני ל״ז כררש״י ד״ה הואיל ושניהם, בתוה״ד, ) ג

 י היכי, דכד״ה הואיל (ג:)וס׳ בכריתות הת ולחייבו ל״ז חטאות. ותמה

מתחייבים עליהם קרבן וכדמסקינן  יןפסח ומילה דא יתיןדתני בהאי מתנ

(שם), ניתני נמי ידעוני, דעל כרחך למסקנא לא תני מנינא למנין  ׳בגמ

 חטאות.

 (פ״והרמב״ם כתב  גמ׳, ריש לקיש אמר ידעוני לפי שאין בו מעשה.) ד

העושה אוב וידעוני ברצונו בזדון חייב כרת ואם היו  ,מעבודה זרה ה״א)

הלחם שם עדים והתראה נסקל, היה שוגג מביא חטאת קבועה. ותמה 

דידן דאין ידעוני חייב חטאת אלא לרבי  ׳גמדברי הדסותר ל ,משנה

ייב מחך היאעקיבא, והרמב״ם דפסק כרבנן (בפ״א מהלכות שגגות ה״ב) 

והוא כשעושה העצם יש ידעוני שיש בו מעשה ד ,רבן. ותירץבידעוני ק

דמתחייב חטאת. ועיין  עליו כתב הרמב״ם (שם בה״ד), ו דכתבוכ גופו,

 .ואות לקמן 

תימה הא לא מחייב רבי עקיבא במגדף אלא משום תוס׳ ד״ה מאן, ) ה

(סג:) דריש  לעיל, הא מסיק המהרש״אדכתיב כרת במקום קרבן. הקשה 

מדכתיב ״וישתחוו  ,השתחואה ומקבל לאלוה לזביחה ולקיש סבר דהוקש

דקאמר דלא  ,ליה אלא אהך דכריתות יאויזבחו ויאמרו״. ותירץ, דלא קש

מחייב רבי עקיבא במגדף אלא משום דכתיב כרת במקום מיתה. ועיין מה 

 . המהר״םשכתב 

דיש לומר, דעולה  ,הערוך לנרכתב גמ׳, אלא אמר עולא במקטר לשד. ) ו

משום  ,דרבי יוחנן לא אמר כריש לקיש ,לעיל משנידחזר בו מהא 

כיון דאיכא אף מקטר לשד  ,אלא היינו טעמא .דמתניתין רבי עקיבא היא

אי לאו  ,להכי שפיר הוי מצי למיתני ידעוני במקטר לשד ,דמעשה הוא

אף לרבי יוחנן בידעוני מקטר  ,דהואיל ושניהם בלאו אחד נאמרו. ולפי זה

 . דשהבאנו באות משנה  הלחם קושית לשד חייב. ובהכי יישב

, רש״י ד״ה הואילפירש גמ׳, אמר רבא שאני מגדף הואיל וישנו בלב. ) ז

משום דאפילו מברך את השם כל היום  ,דטעמא דמגדף לא חשיב מעשה

פירש, דפעמים בחידושי הר״ן ואין בלבו כלפי מעלה אינו מתחייב. מיהו 

הוא מגדף בלי מעשה והוא כשמגדף בלבו, ואף בכהאי גוונא מתחייב 

(פי״ד פ״ה) ״למען תפוס את בית ישראל ביחזקאל לשמיים כדכתיב 

אף  ,בלבם״, וכיון שאין חיוב חטאת בכהאי גוונא לפי שאינו מעשה

כשעושה מעשה ומגדף בעקיצת שפתיו פטור, דלא מצינו בעבירה אחת 

פט״ו פכ״ט) במדבר ייב חטאת ופעמים לא, דרחמנא אמר (שפעמים יתח

לא יהיו שוין השוגגים,  דאי לאו הכי״תורה אחת לעושה בשגגה״, 

, אלא דכתב היד רמהרושו ביאר יולפיכך כל מגדף פטור מקרבן. וכעין פ

מצינו דִחייב דגידף בפיו, משום דכיון שדטעמא דלא חשיב מעשה אף כ

אין הקשת שפתיו חשיב מעשה,   תו הכתוב כרת אף כשגידף בלבו,

היינו, דמדגילה הכתוב דדהקשת שפתיו ומחשבת לבו אחד הם. 

מבואר דאף כשמגדף בפיו אין חיובו על  ,דמתחייב אף המגדף בלבו

 דהתחייב כבר כשגמר בלבו לגדף. ועיין באות הבאה. ,המעשה

 וי״ל מדכתיב גבי נינוה ממך יצא חושב עלתוס׳ ד״ה הואיל, בתוה״ד, ) ח

, וכוונת ויש לפרשדנראה דצריך לגרוס  ,המהר״םה׳ רעה וכו׳. כתב 

כוונתו אולי ואינו תירוץ על פירוש רש״י. [ו ,התוס׳ לפרש פירוש אחר

מדמגדף הוה הוכיחו שהבאנו באות הקודמת, והיד רמה כביאור דביארו 

לומר אבל לולי דבריו היה מקום  .דעיקר חיובו על מחשבתו ,אפילו בלב

 תרווייהודב ףלגידוף, דא יהבין השתחו ולחלק שב דברי רש״ידאתו ליי

איתא קרא דנינוה, מצינו דאם לא מתכוון פטור, מכל מקום לגבי גידוף ד

 .אין המעשה עיקר. (א.ל.)]ו, דעיקרו בלבהכתוב גילה 
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וי״ל דמשכחת לה שהוזמו קודם גמר תוס׳ ד״ה יצאו עדים, בתוה״ד, ) ט

 היינו, הרי הא דסלקא דעתך לחייבן קרבן הרועים המלא הקשהדין וכו׳. 

, ולפני גמר דין רש״י ד״ה מתיבכתב דוכ ,דבזדון מתחייבים מיתה משום

דפטורים ממיתה לא איצטריך לפוטרם מקרבן מטעמא דאין בהם מעשה. 

דאיירי כגון שחזרו בהם בעצמם תמוה,  אי דמשני בשינויא בתראואף מ

 מיתה. במים, ועוד דאין זדונם עדים זומ הול ידאם כן אמאי קר

רש״י גרס כך  גמ׳, אמר רבא שאני עדים זוממים הואיל וישנו בקול.) י

דעיקר חיובם על השמעת קולם לפני בית דין, וקול  ,, ופירושובד״ה ה״ג

דגרסינן  ,הביא בשם ספרים ישניםובתוס׳ ד״ה הואיל לית ביה ממש. 

הביאור  להאי גירסאד ,ביד רמהוביאר  .הואיל וישנו בקול מגדףשאני 

לפי גירסתו, דעיקר חיובו על השמעת קול ולא על רש״י נמי כדפירש נמי 

דאמרינן דעקימת פיו הוה הא ד ביאר,ובחידושי הר״ן מה שהוציא מפיו. 

מעשה הנראה  דהווי כשמכה ומגיע השפתים זו לזומעשה היינו דווקא 

 ,דיבור אחר, אבל בב׳ו׳מ׳פ׳אינו אלא כשמשתמש באותיות ולעין כל, 

 לא חשיבגיע השפתים זו בזו מכה ומ ואינו ,שלא ישתמש בהני אותיות

 ךבאותיות הלשון והשניים והחיך. ולכ באף שיש קצת עיכו ,מעשה

 מיליםהקשת שפתיו, וכגון שמגדף ב אבמגדף, כיון שאפשר לגדף בל

עדים מהאי טעמא , אינו לאו שיש בו מעשה, ובומ״פשאין בהם אותיות 

דחשיבי  ,מתחייבים קרבן נמי איןאותיות אלו א להעיד בל מצוזוממים ד

דכיון דכתיב בקרא ״תורה אחת  ,לאו שאין בו מעשה, וטעם הדבר

לעושה בשגגה״ לא מתחייב קרבן אלא היכא דאין אפשרות לעבור על 

 הלאו בלי מעשה.

 ,וס׳ ד״ה הואילהת וביאר גמ׳, וקול לרבי יוחנן לאו מעשה הוא וכו׳.) יא

והוה דומיא  ,בורא איתעביד מעשהידלא מקשינן אלא מעדים זוממין דבד

ובחידושי ייב רבי יוחנן. מחבורא איתעביד מעשה וידבד ,דחסמה בקול

בעינן , ׳בביאור תירוץ הגמ (הובאה באות הקודמת) דלשיטתו ,כתבהר״ן 

, דאם כדברי המתרץ דכל היכא דאפשר לעבור על לאו אקשוד למימר

לאו שיש בו מעשה, אמאי מחייב  אינו ,בומ״פאותיות בלי שישתמש ב

רבי יוחנן החוסם בקול, הרי אפשר לחסום בקול בלי להשתמש באותיות 

 אלו. 

רש״י ד״ה כך גרס גמ׳, שאני עדים זוממים הואיל וישנן בראיה. ) יב

וראיה לית  ,דין שראוידעדים זוממים שמע אדעיקר חיוב ,וביאר ,בראייה

דהרי  ,דעדים זוממים אינם בראיה ףדא ,חיות המהר״ץביה מעשה. וכתב 

ועיין (. שראולא ראו מהומה, מכל מקום עיקר חיובם על מה שמעידים 

 ׳דקושית הגמ ,בד״ה הואיל התוס׳ ופירשש פי מהעוד כתב, דל )רש״ש

שינויא ד ,לומר ישבורא איתעביד מעשה, ילא היה אלא מחסימה דבד

דקיימא  ,דלא יבואו לידי מעשה, היינו בראיהדעדים זוממין ישנם  דגמ׳

לן דעדים זוממים אם הרגו אין נהרגים, ואם כן ממה נפשך, אם דבורם 

ויוזמו לא יתחייבו קרבן, דבכהאי גוונא לא יתחייבו  שיעשה הדיןיגרום 



 
 

 
 

 ז

מיתה, ואם יוזמו לפני שגרמו מעשה לא הוה דומיא דחסימה. ועיין באות 

 הבאה.

שאני ״(דף טז: מדפי הרי״ף) גרס ״ף ובריעיין באות הקודמת, גמ׳, שם. ) יג

דהיינו דעדים זוממים יכולים  ,, וביאר״באיהעדים זוממים הואיל וישנן 

דומיא דמגדף  ,להתחייב בלי מעשה כלל ואפילו בלי עקימת שפתים

דישנו בלב, כגון שהעיד אחד מן העדים והשלים עדותו, ואמרנו לחברו 

עדותו עדות, ואם או ״אין״  ״איה״כך אתה מעיד כמו שהעיד חברך ואמר 

דכיון דאפשר להתחייב  נמי,דכוונתו  ,הר״ןנמצאו זוממים חייבים. וביאר 

 ,בומ״פלא ישתמש באותיות שבלי עקימת שפתיים וכגון דיעיד בגוונא 

והא דאקשינן מחסימה דאמר רבי יוחנן  .לאו שיש בו מעשה מיחשיבלא 

דכתיב ביה ״תורה  היינו משום דשאני מלקות מקרבן, דבקרבן ,דלוקה

אם אפשר לעבור על הלאו בלי מעשה שוב לא  ,אחת לעושה בשגגה״

מתחייב אף אם עבר על לאו זה בלי מעשה, מה שאין כן מלקות דלא 

לכאורה [ו היכא דעיקם שפתיו לוקה והיכא דלא לא.דהכי  הוכתיב ב

צריך ביאור, למה לגמ׳ לכתוב דיש אפשרות לעדים זוממים לעבור בלי 

הרי זו היתה כוונת הגמ׳ כשתירצה שאני עדים זוממים דאית  מעשה,

אלא דהקשתה מחסימה דאפשר נמי לעבור  ,הר״ןליה בקול, וכמו שכתב 

בלי עקימת שפתים, ובכל זאת מחייב רבי יוחנן, ולא הוה ליה לתרץ אלא 

 (א.ל.)]. דשאני מלקות מקרבן, ועוד דהעיקר חסר מן הספר

דלפי זה ביאור  ,ביד רמהביאר  הפרקים.גמ׳, לא דסליק ויתיב בין ) יד

הפסוק, והיה כאוב, שעולה מן הארץ קוליך, אי נמי והיה קוליך מארץ 

 .ורת חייםבתכאוב. ועיין 

ולא יתכן בבעל אוב דשאול. ביארו תוס׳ ד״ה מעלה בזכורו, בתוה״ד, ) טו

ם לא איירי התשאול אשה היתה, וגבי דהרי  ,המהרש״א והמהר״ם

לא עלה כדרכו וכדכתיב ״ותזעק בקול גדול״ א הדנשאלה בגולגולת, ד

 שראתה עולה שלא כדרך העולים.

(פי״א הרמב״ם  גמ׳, ורבי עקיבא אומר זה המחשב עתים ושעות.) טז

מעבודה זרה ה״ח וט׳) פסק כדברי חכמים וכדברי רבי עקיבא. וכתב 

רבנן ורבי עקיבא לא פליגי, וטעמא דאפשר לדרוש ד רדסב ,בחידושי הר״ן

 רמב״ן בפירושהומלשון ֵעַנִיים כרבנן, ומלשון עוַנה כרבי עקיבא. ״מעונן״ 

דברים פי״ח פ״ט) כתב, דלרבי עקיבא לשון ״מעונן״ מלשון ענן, (התורה 

והיינו שמחליט עניניו לפי הסתכלות העננים, בצורתם ומיקומם וכיוצא 

דאף לרבנן לשון ״מעונן״  ,רב האי גאון(שם) פירש בשם ובתשב״ץ בו. 

 המונע את הצופה לדעת מה מעשיו באמת.  ענןענן, והיינו שפורש  מלשון
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במלחמות ה׳  הרמב״ןהקשה  גמ׳, תחומין ואליבא דרבי עקיבא.) א

דלכולי עלמא תחום  ,(שם)הרי״ף (דף ה. מדפי הרי״ף), לשיטת בערובין 

חכמים ורבי עקיבא אלא בתחום אלפיים  פליגיי״ב מיל דאורייתא, ולא ד

אמה, אמאי לא אמרינן הכא דאיכא תחומין אליבא דכולי עלמא. ותירץ, 

דכיון דלא הוזכרה שיטת רבנן בפירוש כמו שהוזכרה שיטת רבי עקיבא 

תירץ, דנקטו הכא רבי עקיבא כיון ובחמרא וחיי למינקט הכא.  בעילא 

 .נהדרי קטנהבסעיין ודלדידיה כל תחומין דאורייתא. 

, דהוא הדין דהוה בחידושי הר״ןכתב  אליבא דרבי יוסי.וגמ׳, הבערה ) ב

 מצי למינקט מחמר אליבא דמאן דאמר דאינו אסור בשבת אלא בלאו.

דלכולי עלמא מחמר  ,(סט:) מבוארדברשב״א שבת  ,העירובמרגליות הים 

 אינו אלא לאו.

ור׳ מנחם לא ס״ל הא דדרשינן לעיל רש״י ד״ה בנקבו יומת, בתוה״ד, ) ג

דלפי זה לא מתוקמא סתמא  ,הר״ןעד שיברך שם בשם. והקשה 

(נו.) דאינו חייב עד לעיל דמתניתין אליבא דהלכתא, דהרי אנן קיימא לן 

פירש, דאף דקרא לא מישתעי אלא במגדף, מכל  ךשיברך שם בשם. ולכ

ד על כלל ללמ אתימקום כיון שסמך הכתוב נקיבת שם אצל מיתה, 

המומתין על ידי הזכרת ה׳ דאינם נהרגים אלא אם קללו בשם המפורש. 

מ״יומת״ יתירה דכתיב גבי יליף דרבי מנחם ברבי יוסי  ,פירשוביד רמה 

דאף מקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקלל בשם המפורש.  ,מברך ה׳

 .בערוך לנרועיין 

היינו וכו׳.  הא דאמר השוה הכתוב אשה לאישתוס׳ ד״ה לרבות בת, ) ד

לפטור  הוה אמינאד (לה. ד״ה הא דאמרינן) תירץ,והריטב״א בקדושין 

(שם) מכיבוד אב ואם.  ׳אשה מקללת אביה ואמה מדמעטינהו בגמ

משום שאין דרך  ,הוה אמינא לפטור אשהדה(סימן קעד) תירץ, וביראים 

אשה לקלל שהרי בבית בעלה עומדת, ואין לה משא ומתן עם אנשים 

 יין אות הבאה.כאיש. וע

דאחרי  ,בחידושי הר״ןכתב גמ׳, לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס. ) ה

דהוו או בן או  ,פשיטא דאף טומטום ואנדרוגינוס חייבים ,בן ובת שנתרבו

טומטום ולא נקטה להו הגמ׳  רבינהו כולהו מחד קרא. ךבת, ולכ

דאדרבא,  ,כתבביד רמה מיהו  .סירכא בעלמאאלא בדרך ואנדרוגינוס 

כו לקרא אינו אלא משום טומטום ואנדרוגינוס, דלרבות בת יהא דאיצטר

לא איצטריך דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה וכמו 

  .וס׳ ד״ה לרבותהת ושהקש

היד  הקשה גמ׳, משמע שניהם כאחד ומשמע אחד אחד בפני עצמו.) ו

י אחר, דאם עשה שניהם כאחד חייב יה לאשמועינןלמה ל ,רמה

הוא. ותירץ,  קל וחומרדחייב על כל אחד בפני עצמו, ד שמועינןדא

דהאי לישנא משמע בין הכי ובין הכי, ונפקא מינה לענין  ועינןדאשמ

 ,דמצוה לעבדינהו לכולהו ,מצות עשה דכתיבי בהדי הדדי בהאי לישנא

עוד תירץ, דלא זו וואי עביד ליה חדא ולא עבד אידך לא מעכבי אהדדי. 

 י.אף זו קתנ

, למה הערוך לנרהקשה גמ׳, שהרי דיין אתה מצווה על הוראתו וכו׳. ) ז

לא נילף אביו מדיין ונשיא, דאף באב מצווין על הוראתו והמראתו מדין 

מהוראת דיין והמראת נשיא  ׳כבוד ומורא אב ואם. ותירץ, דפירכת הגמ

 זקן ממרה ומורד במלכות.ד כגון בגוונישמתחייבים על ידיהן מיתה, 

אלוהים דאי מק״ו למ״ד  בלשון , מדאפקיהד״ה גמר קודש מחולתוס׳ ) ח

דאפשר ללמוד מקל וחומר אזהרה למברך ה׳,  בריקודש וכו׳. מבואר דס

 ,כתבהיד רמה מקל וחומר משום דאיכא פירכא. אבל  ילפינןוהא דלא 

, דאין מזהירים מן הדין. ״קל וחומר״לא בו ״במה מצינוב״דגמרינן 

(ה:) דאין מזהירין במכות דהא דאמרינן  סברי׳ סדתולכאורה יש לבאר [ו

 בגוונאמן הדין, היינו דווקא היכא דיהיה נפקא מינה למלקות, אבל לא 

 .שהעונש כבר מפורש בקרא ואין אנו צריכים אלא ללמוד אזהרת העונש

דאף אזהרת עונש הכתוב בקרא אי אפשר ללמוד מקל  ר,סבוהיד רמה 

. )שורש יד(והרמב״ן בספר המצוות הרמב״ם נחלקו בדבר כבר וחומר. ו

 (א.ל.)]

קודש גמרינן  היםגמ׳, למ״ד אלוהים חול גמר קודש מחול למ״ד אלו) ט

כיון דבין להאי תנא בין להאי תנא  ,המהר״םהקשה חול מקודש וכו׳. 

במאי פלגי התנאים. ותירץ, דנפקא מינה לענין  ,שמעינן מיניה חול וקודש

אלא  ,אתי לחול, דהיינו למקלל הדייןעיקר קראי דמאן דאמר למלקות, ד

דאתי נמי לקודש דהיינו לאזהרת מברך ה׳, איכא מלקות במקלל הדיין, 

ליכא מלקות  ,דהיינו מברך ה׳ ,ולמאן דאמר דעיקר קראי אתי לקודש

פלוגתייהו  דעיקר ,(פרק ד)במסכת סופרים במקלל הדיין. מיהו כבר מצינו 

וה משמות שאינן נמחקים, מה ה ,לגבי מחיקה, דלמאן דאמר קודש הכא



 
 

 
 

 ח

 שאין כן למאן דאמר חול.
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ומקלל חבירו גמרינן או מאב ונשיא או מאב תוס׳ ד״ה מאי לא תקלל, ) י

היינו  ,דהא דרבינהו מהנך קראי אזהרה לקללת אב רידסב ,וחרש. מבואר

מהנך קראי ילפינן ד ,כתבהר״ן . אבל היד רמהוכן כתב  .דווקא אב

ורש״י ל חבירו, ואביו בכלל דלא גרע משאר ישראל. אזהרה לכל מקל

ויקרא פי״ט פי״ד) כתב, דאזהרה למקלל חבירו מ״בעמך (התורה בפירוש 

דכך נדרש  ,שםהרמב״ן דמשמע כל שבעמך. וכתב  ,לא תאור״ נפקא

מבנין אב ממכובדים  ילפינן להמצינו ד ׳אבל בגמ ,בתורת כהנים

 .במהרש״אומאומללים. ועיין 

ברש״י עד שירבה השחור. וכן כתב  ת״ר נערה, בתוה״ד,רש״י ד״ה ) יא

 , דלא מצינו לאחד מן התנאיםהרש״שוהקשה  .ד״ה נערה(ק:) לקמן 

דהאי סימנא לא אשכחינן בוגרת,  יא(מז.) דסבירא ליה דבהכי הובנדה 

 (נב.), דלרבי יהודה עד שירבה השחור יכולה למאן.שם אלא גבי מיאון 

ולא קרינן בהו ומתו גם , בתוה״ד, רש״י ד״ה לגמרי קא ממעט לה) יב

 ובתוס׳ ד״ה עד שיהיושניהם דכתיב גבי שוכב עם אשה בעולת בעל. 

דמחייבין הבא על אשת איש קטנה. ותירץ,  ,(נה:)דלעיל ממתניתין  והקש

דלא אתיא כוותיה דרבי ישעיה דפוטר היכא דאין שניהם שוים. 

דקטן הבא על  ,ב:)(נלעיל הוסיף להקשות מהא דדרשינן ובחידושי הר״ן 

כתב, דודאי הא דדרשינן הכא  ךהגדולה וגדול הבא על הקטנה חייב. ולכ

שאף אם היתה גדולה לא היה דינה שווה,  ,אינו אלא בנערה מאורסה

דדינה היה בסקילה, ועל כרחך דהא דדרשינן מקרא ד״מתו גם שניהם״ 

איש  הנאמר לגבי אשת איש, באם אינו ענין קאמר, אם אינו ענין לאשת

כתב, דטעות סופר נפלה  הרמב״ןתנהו ענין לנערה מאורסה. ובשם 

(פכ״ב פכ״ד) דדברים  בספרים, וצריכים לומר דדרשינן ליה מקרא

 ״והוצאת את שניהם״ הנאמר גבי נערה מאורסה. 

יקינן לעיל אפילו בהמה יומיהו כיון דדתוס׳ ד״ה עד שיהיו, בתוה״ד, ) יג

דרצונם לומר, דכמו דדייקינן לעיל  ,המהר״םכל שכן נשואה. ביאר 

דבכלל כל העריות בהמה, בודאי בכלל כל העריות נמי נשואה, וקתני 

מלא חייב. ועיין  על הקטנה מכל עריות שבתורה דדאף אם באו אח

 .הרועים

עשרה בני אדם ועדיין היא בתולה כולם עליה גמ׳, כדתניא באו ) יד

בנן ורבי בבאו עליה שלא דכי היכי דפליגי ר ,היד רמהכתב בסקילה וכו׳. 

(פ״ג מאיסו״ב הרמב״ם נמי כשבאו עליה בהטייה. אבל  פליגיכדרכה, 

ואם באו כדרכה אפילו אם  ,דבבאו שלא כדרכה כולם בסקילה ,ה״ו) פסק

התוס׳ לקמן היא עדיין בתולה השני בחנק. ופליגי בהא מילתא ב׳ תרוצי 

ובאור שמח הי״ג)  (פי״ז מאיסו״ב למלך במשנה. ועיין ד״ה ממונא(עג:) 

 .)שם(

דקתני מתניתין הראשון בסקילה תוס׳ ד״ה והאי לבדו, בתוה״ד, ) טו

דמתניתין איירי כשבא הראשון שלא  ,והשני בחנק. והיינו דמבאר תוס׳

ור״ע הרמב״ם בפירוש המשניות ל. אבל ״ה באודרש״י כדרכה, וכן פירש 

 דאיירי היכא דהראשון עשאה בעולה.  ,פירשו מברטנורא
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כתב מתני׳, כל חייבי מיתות שבתורה אין מכמינים עליהם חוץ מזו. ) א

(פי״ג פ״ז) ״בסתר לאמר״, ואם דברים מדכתיב בקרא  ילפינןד ,היד רמה

צריך להסית בפני עדים לא הוה בסתר, ובלא עדים כלל אי אפשר 

מדכתיב  ילפינן להלמיקטליה, ועל כרחך דמכמינים לו עדים. אי נמי, 

 דילפינן״לא תחמול ולא תכסה עליו״, והוה ככל חומרי דמסית  (שם פ״ט)

 מהאי קרא.

התפארת הקשה מתני׳, אמר לו יש יראה במקום פלוני כך אוכלת וכו׳. ) ב

אינו נקרא מסית,  בדברים אלוהרי  ,אות ד)בועז (אות פד, ועיין ישראל 

כמבואר בסיפא דמתניתין דדוקא כשאומר לך עבוד עבודה זרה מתחייב, 

שכן דרך  ,תנא. ותירץ, דתנא אורחא דמילתא נקט ןניעוכן מאי אשמ ואם

המסית להתחיל בשבח העבודה זרה, וקא משמע לן תנא דמאחר 

דמערימין ומכמינין עליו, אם יניח הניסת להמסית לגמור פתויו, לא יועיל 

ירגיש המסית  ,ההכמנה שאחר כך, דכשיאמר לו אמור לי מה שאמרת

י הכמין לו עדים, ובפרט שצריך להשיב לו הניסת שרוצה שיכפיל דבריו כ

דכשמתחיל  ,תנא ןניעואחר כך ״היאך נניח את אלוקינו״, ולהכי אשמ

 יכמין לו מיד. אלא לא יניחנו לגמור דבריו  ,המסית לשבח

, אמאי לא סגי בעד אחד הרש״שהקשה מתני׳, ומכמינים לו עדים. ) ג

(ו:) דבדיני במכות  יתאויעידו עליו העד והניסת. ותירץ, דלפי מה דא

עדים יראו אחד את חבירו, לא נוכל להעיד עליו כך ששני הנפשות בעינן 

 .״טבתוס׳ יועוד דלא יראה הניסת את העד. ועיין 

התוס׳ לעיל כתבו  מתני׳, והוא אומר היאך נניח את אלוקינו שבשמים.) ד

דמסית לא בעי התראה  ףא, ואידהך אמירה התראה ה ,ד״ה בעדה(ח:) 

(פי״א), מכל מקום התראה כל דהו בעי. ומשמע  בתוספתאאר כמבו

דצריכים הניסתים למימר ליה הכי אפילו אם הוו שניים, והא  הם,מדברי

 ,, וכתבפליגהיד רמה במתניתין באחד הניסת, לאו דווקא. אבל  יירידמ

למימר הכי.  בעודהיכא דהסית שניים לא  ,דמדיוקא דמתניתין למדים

מר באפי חד דלא חזי לסהדותא בעי התראה כל וטעמא דמילתא, דכשא

דהו, וכשהסית שניים דחזו לסהדותא כעין התראה הוה. אי נמי, היכא 

נוכל לומר דחזר בו מחמת  ,דאומר לשניים, אי אמרי ליה הכי ויחזור בו

חייש דילמא מייתו  שמוע בקולו,ביעתותא, דכשיגלו דעתם דלא בעו ל

ולכך לא אמרי ליה ולא  ,חזרתו חזרהליה לבי דינא ומסהדי עליה, ואין 

מידיה, אבל כשאומר לחד דלא חזי להעיד, כי הדר ביה, ודאי תשובה 

, ולכך אמרינן ליה כדי שיחזור בו. וכתב, דנפקא מינה בין אתא הויימעלי

רוש יאם לא יאמר לו הניסת כך האם קטלינן ליה, דלפ ,שני הפרושים

אמר ליה לא יתחייב אם לא י ,קמא דמטעמא דהתראה אתינן עליה

ואפילו  א,רוש דטעמא כדי שיחזור בו, האי אמירה לא מעכבימיתה, ולפ

למימר  בעידהא ד ,אם לא אמר ליה הכי קטלינן ליה. עוד כתב, דיש לומר

יסייע לו הניסת שדווקא כשהסית חד, היינו משום דמצריכים  ,הכי

אי אפשר לחייבו על האי הסתה כל עוד לא  ךלהסית אותו חזרה, ולכ

גילה הניסת דלא ניחא ליה בהכי, דבהכי נוכל לומר דאין הסיתו מטעמא 

בחזון איש  עוד דסייע לו, דהרי גילה דעתו דלא ניחא ליה בהכי. ועיין

 (סימן כד סק״ה).

באחת מכל הלשונות האלו הוי מסית וחייב. רש״י ד״ה האומר אעבוד, ) ה

דמשעה שהסיתוהו  ,דקאי על הניסת ,כתב ד״ה האומר) (סא.לעיל רש״י ו

דאין כוונת רש״י הכא לומר דמסית  ,המהרש״אונתרצה חייב. וכתב 

 ,כתבוביד רמה קאמר ליה, אלא דאם כך אמר הניסת, מתחייב המסית. 

ניסת מפי עצמו, דהיכא דעבודה זרה קמיה ואומר אלך הדקאי על 

 ב באמירתו. ואעבוד מיד, כיון דבודאי עביד מיתחיי

 ר״ע מברטנורא, דמדברי הרש״שכתב  רבנן. גמ׳, רישא ר״ש וסיפא) ו

 .ביד רמהדתרוצא הוא, וכן מבואר  ר,נראה דסב ,מתניתיןא

 ,המהר״םהקשה גמ׳, כי קתני מסית זה הדיוט להכמנה כדתניא וכו׳. ) ז

מכמינים לו ״הא במתניתין גופא קתני בהדיא  ,לאתויי מברייתא ליה למה

. ותירץ, דכיון דהא דקרי ליה מסית הדיוט הוא מלשון הדיוט ״עדים
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הברייתא דמתבאר  ך מייתי, לכרש״י ד״ה ולא זו אף זוושוטה, וכדפירש 

מרגיש  אינו שמדליקים לו נרות בבית הפנימי ומדברים עמו דאףשטותו, 

 משוםהדיוט נקרא ביאר, דמסית ביד רמה שבשביל כך עושים זה. מיהו 

לא כרש״י. [ולדבריו דדכל דמחמירים בדינו נקרא גדול, ו דמקילים בדינו,

 .תיישב שאלת המהר״ם]תלא 

 ,היד רמההקשה גמ׳, כדי שיהו הן רואים אותו ושומעים את קולו. ) ח

 ,(כג.) דאפילו סומא כשר להביא את הגטבגיטין  יתאדאהא מאי שנא מ

סגי  שיראו אותו ולא בעינןהכא אילו דאזלינן בתר טביעות עינה דקלא, ו

אלא  ,ששומעים אותו. ותירץ, דהתם לאו לענין עדות קא מיירי במה

 בעונאמן, מה שאין כן הכא דאפשר לענין לומר בפני נכתב, וכיון ד

השלטי גבורים לעיל לא מהני כל עוד לא ראו ושמעו. וכתב ולהעיד עליו 

(ח. מדפי הרי״ף), דמדבריו מוכרח דאף לדיני ממונות אין העדים יכולים 

ובקצות החושן אפילו אם שמעו את קולו.  הו,להעיד כל עוד לא ראו

 אמהנידדאפשר  ,(סימן פא סקי״ג) כתב כדבריו, אלא דבסוף דבריו כתב

 ,אותו ויראשהכא  נןטביעות עינא דקלא אף לדיני נפשות, והא דמצריכי

רש״י ד״ה הן דמדברי  ,כתבוהרש״ש משום דסתם מסית מדבר בלחישה. 

 ,, משמעקטלאאי לא מצי חזו ליה לא מצי לסהודי עליה דכתב, ד רואים

דדוקא לדיני נפשות לא מעידים על ידי טביעות עינה דקטלא, אבל 

(סימן הנתיבות המשפט והשער המשפט עדות ממונות מהני. וכן נקטו ל

 לה סק״ד).

רש״י ד״ה וביאר  גמ׳, תנו רבנן מכשפה אחד האיש ואחד האשה.) ט

כתב, וביד רמה לא חילק בין איש לאשה. די נלמד מאוב וידעונד ,מכשפה

 מדהשווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה.  ילפינןד
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היד ביאר גמ׳, למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה. ) י

אחת היא, מכל מקום דרשינן לה כמו שהיא  דתיבה, דאף על פי רמה

לשון פמליא. ולשון  פסלשון מכחש, ו כשמחוברת משני מילות, 

כאדם המכחיש את חבירו, או מלשון  ,או, לשון הכחשה היינו מכחישים

רת פמליא של מעלה יכחוש וחלש, כלומר שניתן להם רשות לבטל גז

שגזר הגזירה הטובה לצדיק שאינו גמור, שאם נעשו לו כשפים אין אותה 

 הענין.רה עומדת לו מפני עונותיו. עיין שם דהביא משל נאה לבאר יגז

(אות הרא״ש כתב  גמ׳, דקפיד אמנא שד דלא קפיד אמנא כשפים.) יא

יש להוכיח  ,ח), דמדברי אביי דחילק בין מעשה כשפים למעשה שדים

ומותרים, דאי אסורים כמעשה  ,שמעשה שדים אינו בכלל כשפים

מאי נפקא מינה במה שפירש מה הן מעשה שדים ומה הן מעשה  ,כשפים

דלא מחשבינן ליה בסמוך בהדי הני  ,כיח מהאהוהיד רמה כשפים. מיהו 

או גבי הני דמותרים לכתחילה, דבכלל מעשה כשפים  ,דפטור אבל אסור

לענין היינו  להו ןוהעושה אותם מתחייב סקילה. והא דמחלקי ,הן

דחה ראייתו, דהא דלא אמרינן בסמוך דמעשה והר״ן רושא דקראי. יפ

יותר לכשפים מאשר  שדים מותרים משום דמעשה דספר יצירה דומה

 (יו״ד סימן קעט סקכ״ו). בביאור הגר״א וד יין עוע מעשה שדים.

מי שמקפיד על הכלי וכו׳. ומשמע דקאי על עושה רש״י ד״ה דקפיד, ) יב

היינו דמקפיד על הכלי,  שהכישוף ,ביאר היד רמההמעשה. אבל 

 שהמעשה לא נעשה אלא בכלי המיוחד.

(פי״א מעבודה הרמב״ם כתב . נים פטור אבל אסוריגמ׳, האוחז את הע) יג

לאו ד״לא ימצא בך אנים לוקה משום דעבר יזרה ה״ט), דהאוחז את הע

(יו״ד ריש סימן קעט) מדכתב ב״ח וה (שם)הלחם משנה ו מעונן״. והקש

 שנאמר זה שלאו מפני, מרדות מכת לוקהד ,שם הלכה טו)(הרמב״ם 

 ,עליו לוקין ואין הוא דין בית מיתת לאזהרת שניתן ולאו וכו׳ במכשף

מה  עייןודבריו סותרים זה את זה,  ו. ונמצאתחיה לא מכשפה שנאמר

 (שם סק״י). ובט״ז   הלחם משנהשתירץ 

 ,רש״י ד״ה אבוהפירש גמ׳, אמר רב אשי חזינא לאבוה דקרנא וכו׳. ) יד

דהדבר מתמיה, ועוד דאיך היה , בהגהות יעב״ץדמכשף היה. והקשה 

דשמא  ,כתב ךולכ .אשי כמאתיים שנהבימי רב אשי, הרי בין קרנא לרב 

ושרי כדאמרינן  ,דלהתלמד עבד הכי ,כתבוביד רמה תרי קרנא הוו. 

 בסמוך.

הוא שעשה  ולא גרסינן רבי ינאי דלאו איניש מעליארש״י ד״ה ינאי, ) טו

כדי להציל  עביד הכידשפיר גרסינן ליה, ד ,כתבובפסקי הרי״ד כשפים. 

 ובערוך לנר. להבין ולהורות שרי כדמצינו לעניןעצמו מן הכשפים, ו

, דהכא מעשה שדים אשהבאנו לעיל אות יהרא״ש לפי שיטת  ,תירץ

 מותר.עשה ו
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פ״ג סימן ט)  מועד קטן(גמ׳, ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפיליו. הרא״ש ) א

, דמנודה, אשתו ובניו מותרין לעמוד בתוך ד׳ הראב״דהוכיח מכאן בשם 

) כתב, דאפילו בני ביתו ד״ה וכי עיילז:  םהר״ן (נדריאמותיו. אמנם 

, דאשתו אינה חייבת לנהוג בו נדוי הראב״דנוהגין בו נידוי. [והביא דעת 

משום דהוויא כגופו, ולכאורה משמע מדוייק מדבריו דלראב״ד בני ביתו 

הספר האשכול אסורין, ולא כמו שהביא הרא״ש בשמו]. ולפי זה כתב 

מו), דשאני רבי אליעזר דלא נתנדה  (ח״ב הלכות מ״ק ואבילות סימן

 מחמת עבירה אלא לצורך שעה, והוי נידוי קל. ועיין גם אות ז׳.

של אביו דקסבר לאו זמן תפילין הוא ואסור רש״י ד״ה לחלוץ תפיליו, ) ב

(או״ח המחצית השקל , ובחידושי הגרע״אלהניחן שמא יצא וכו׳. הקשו 

מהא  והרש״ש,(סימן מב)  והשאגת אריה סקי״א), המגן אברהםשח, על 

(סא:), דגם למאן דסבר דשבת זמן תפילין הוא, אסור לצאת בשבת דקתני 

בהם לרשות הרבים, ואמאי כתב רש״י דקסבר דשבת לאו זמן תפילין 

דלמאן דסבר  ד״ה אי,(לו:) התוס׳ במנחות הוא. ותירצו על פי מה שכתבו 

לא בבית ובחצר, שבת זמן תפילין, לא גזרו אלא להניח ברשות הרבים ו

כיון דעשוי למשמש בתפילין מידכר דכיר ליה. אבל למאן דאמר שבת 

המגן אברהם לאו זמן תפילין, אסור להניח אפילו בבית ובחצר, וכדביאר 

 (שם), דכיון דלאו זמן תפילין הוא, לא מחייב למשמש בהם.

(תקסט), וכן ביאר הספר חסידים ביאר  גמ׳, דעתו ודעת אמו נטרפה.) ג

(חידושי אגדות), לפי שלא הדליקה עדיין הנר, שמצוה באשה. ״א במהרש

פ״ב ה״ז) איתא דטען שדעת בנו נטרפה, ולא בירושלמי שבת ([אמנם 

הזכיר דעת אמו, וכן לא הזכר ענין הטמנה, אלא הדלקת הנר בלבד. 

וצריך עיון, דהרי אמו היתה בחיים ואי מהאי טעמא הרי לא דעתו 

.) וקשה לומר דחיוב ההתראה בערב שבת נטרפה אלא דעת אמו. (א.ג

 מבן על אמו נמי, דלכאורה אינה מצות הזכרים אלא חיוב הבעל]. 

הערוך הדלקת הנר והטמנת חמין. הקשה רש״י ד״ה איסור סקילה, ) ד

, דהטמנת חמין לא הוי אלא איסור דרבנן. וכתב, דלכך סיים רש״י לנר

דאורייתא, כיון דבתפילין אפילו אם יצא לרשות הרבים ליכא איסור 

דבחול הוו תכשיט הוו מלבוש אפילו בשבת, מה שאין כן הטמנת חמין, 

 דחיישינן שמא יעבור על איסור סקילה.

דכל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות  [תוס׳ ד״ה לחלוץ, בתוה׳׳ד, ) ה

(סד:) פלגי  דבשבתהרבים אסור לצאת בו לחצר וכו׳. ואין להקשות מהא 

י, ואיך יפרנס דברי רבי אליעזר הכא. אמוראי בהא, ואיכא מאן דשר

דבלאו הכי איתא התם דפלוגתא דתנאי הוא, ויש לומר דרבי אליעזר 



 
 

 
 

 י

 סבר כמתניתין דהתם דאסרה (א.ג.)].

וי״ל דודאי תפילין ברישא וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה הואיל בסוה״ד, ) ו

(לו:), דבספק חשיכה לא חולץ ולא במנחות  מהא דאיתאהמצפה איתן, 

 ת הנר אין מדליקין בספק חשיכה. מניח, והדלק

דלא מהאי טעמא אלא  היד רמה,כתב  גמ׳, אמרו לו לא היה לנו פנאי.) ז

בחדושי לפי שברכוהו, אלא שלא רצו לומר לו זאת מפני כבודו. וכן כתב 

נט:), שלא באו ללמוד ממנו תורה, משום שהיה הרמב״ן (בבא מציעא 

רם אינו שונה ולא שונים (טו.), דמוח במועד קטן, והוסיף דקתני מוחרם

(קעג) כתב, דהיה גנאי בשו״ת הריב״ש  אין איסור. אמנם דלמנודהלו, אף 

אם יבואו ללמוד לפניו וינהגו בו מנהג נידוי, אבל לא נאסרו ללמוד עמו 

שהיה מנודה ולא מוחרם, כמו שמוכח מהא דשאל להם רבי אליעזר ועד 

שם),  בבא מציעאים (החדש הריטב״א עכשיו למה לא באתם. וכן הוכיח

(לרד״ל) הקשה  ובקונטרס עמק הברכהמדאמרו לו ללמוד תורה באנו. 

 דלשיטת הרמב״ן, כיצד שאלוהו שאלות בהלכה כדלהלן.

איתא  גמ׳, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר הותר הנדר וכו׳. ביד רמה) ח

. בחידושי הר״ןואמר הותר הנדר וכו׳. וכן כתב  והפר לו נידויועמד וכו׳, 

וכיח דמי שמת בנידוי, מתירין לו לאחר מיתה, ואין צריך לסקול ארונו. וה

(ח״ב, רכו ורסה. וח״ז, נ).   ודחה דעת  בשו״ת הרשב״אוכן הסכים 

השואל דרצה לומר דהתירו לו קודם פטירתו. עוד כתב (בח״ב, רכט) דהא 

דהוצרכו להתיר נידויו, היינו כדי שלא יצטרכו לסקול ארונו, אבל 

ו, פשיטא דמותר, אף אם נשאר בנדוי, דלאחר מיתה אינו להתעסק ב

נהנה כלום, וכן המתעסקין, במצוותן מתעסקין, ואינם מקבלים הימנו 

כתב, דמנודה שמת מתירין לו נידויו,  בחידושי הר״ןטובת הנאה. [אבל 

ואין צריך לסקול ארונו, וטורחין בענייני תכריכיו וקבורתו. ולכאורה 

ובעמק (ח״ב, פו)]. בתשובות הרשב״א משמע דבלאו הכי לא. ועיין גם 

אות ה׳ בהג״ה) כתב, דמותר לעמוד בתוך ד׳ אמותיו, דאסור הברכה (

(ח״ה, רלו) כתב, רשב״א ובשו״ת הדוקא בחיים כגדר הרחקה ממנו. 

דאפשר לומר שהותר הנדר ממילא, דאין איסור למתים. ולפי זה צריך 

לומר כמו שכתב (בח״ד, פו), דאף דהמנודה שמת בנידויו סוקלין את 

ארונו [אף דהותר הנדר מאליו], חס ושלום שעשו כן לרבן של ישראל 

שנתנדה  רבי אליעזר הגדול, וצריך לומר, דאין מחמירין בכך אלא במי

והוחרם על עבירה שעבר, ולא במחלוקת של רבי אליעזר שהיתה לשם 

(לרד״ל אות יג) האריך לבאר, שלא נידו ובקונטרס עמק הברכה שמים. 

את רבי אליעזר בנידוי גמור, ורק גזרו עליו דין הרחקה ד׳ אמות כדי 

להרחיקו מבית המדרש. ומשום הכי לאחר פטירתו דלא שייך טעם זה 

 ר מאליו.הותר הנד

 כתבגמ׳, פגע בו רבי עקיבא בין קיסרי ללוד היה מכה בבשרו וכו׳. ) ט

 בזוהר הק׳דבשעה שיצאה נשמתו לא היה שם, כדאיתא  התורת חיים,

דיצא קודם שנטל רבי אליעזר שתי זרועותיו. [והא דלא הצטער בחייו על 

שלא בא ללמוד הימנו, לכאורה יש לומר, שחשב דעוד יבא אבל עתה 

ממנו לעולם בכה, ועוד יש לומר דלא הצטער משום שמחמת  שנסתלק

 שהיה בחיים, היתה תורתו בעולם]. 

דאף דמרבי אליעזר  התורת חיים, כתב גמ׳, אלמא מרבי אליעזר גמרה.) י

הוה גמיר מעשה דלקיטת קשואין, ומשמיה דר׳ יהושע דינא קאמר 

יך שהעושה בהן מעשה חייב ובאוחז את העינים פטור, מכל מקום, פר

שפיר, דרבי עקיבא ודאי לאו דינא אשמועינן, דכבר תנא ליה רישא 

דמתניתין, אלא משום דאותו כישוף דנטיעת קישואין דבר גדול הוא ואין 

רוב המכשפין בקיאין בו, ואין אדם יכול להכיר בו איזהו מעשה גמור 

ואיזהו אחיזת עינים, לכך קאמר רבי עקיבא משמיה דר׳ יהושע דאפילו 

קישואין הוא יודע להבחין אם עשה מעשה גמור ולחייבו, ואם  בלקיטת

 אחז את העינים לפוטרו, אלמא דמעשה קישואין מרבי יהושע גמיר.

 

 
 

 פרק בן סורר ומורה
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 מתני׳, ועד שיקיף זקן, התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים וכו׳.) יא

שהמשנה היתה שגורה בפיהם, ״עד שיקיף זקן״,  הפסקי הרי״ד,ביאר 

ופירש המסדר, דהאי זקן, לאו זקן העליון הוא אלא התחתון, ואף שאין 

 .ביד רמהקרוי זקן אלא העליון, דיברו חכמים בלשון נקיה. ועיין עוד 

הא היינו קושיא  החידושי הר״ן,הקשה  גמ׳, ותו היכא אשכחן וכו׳.) יב

קמייתא שלא בא לכלל מצוות, שמשום שלא בא לכלל מצוות לא מצינו 

שחייבו הכתוב. ותירץ, שמה שאמרו שלא בא לכלל מצוות, היינו שלא 

חייבהו הכתוב חיוב של עצמו, אבל שלא יענישוהו בית דין אינו בכלל, 

סר דשמא נאמר שבית דין מענישים אף מי שלא בא לכלל מצות, כדי ליי

השומעים, והוא מה שאמרו דלא אשכחן דחייב רחמנא, שאף בגוונא 

שצריך עונש להפחיד השומעים כמו רוצח, לא מצינו שחייבו בו את 

 הקטן.

גמ׳, אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא וכי יהיה לאיש בן בן הסמוך ) יג

לכשיגיע לכלל איש הבן הזה,  רש״י ד״ה וכי,פירש  לגבורתו של איש.

(על  עמודי הארזיםוב בן סורר ומורה. וביאר דבריו בספר קורא לו הכת

היראים סימן מז אות ו), דמדכתיב ״איש״, היינו גדול, והיינו בן י״ג והביא 

, אלא דממעטינן היכא שהגיע ד״ה שנאמר רש״יב׳ שערות, וכדכתב 

לגבורת איש, דהיינו משהקיף זקן התחתון, מדקראו הכתוב ״בן״, דבעינן 

 בן״. [ועיין לקמן אות יד]. ״איש״ שנקרא ״

וא״ת דילמא שנה שלפני הגדלות וכו׳.  תוס׳ ד״ה בן הסמוך לגבורתו,) יד

, דכוונתם דנדרוש בן הסמוך לאיש, הסמוך להיותו גדול, הערוך לנר ביאר

דהיינו מבן י״ב. ותירצו, ד״איש״ משמע לשון גבורה, והיינו הקפת זקן 

ין שלא בא לכלל מצוות. התחתון. והקשו, דאכתי למה לי טעמא דמתנית

ותירצו, דהווה אמינא דכבר התחיל זמן חיובו קודם שהביא ב׳ שערות 

פ״ח ה״א). השיירי קרבן  מגיל י״ב, דהוי נמי סמוך לגבורת איש (וכן כתב

ולהכי קתני במתניתין טעמא ״דלא בא לכלל מצוות״, והוי סמוך לסמוך. 

היינו בתר שני  ת,מקודם הבאת שערו כתב, דכוונת תוס׳ המהרש״א אבל

 לקמןהובא הרמב״ם  גדלותו ומקודם שהביא ב׳ שערות, [והיינו לפי דעת

, והא ברבינו יונה (סט. אות ב׳) שיש דין שנים. עיין שם]. וכן משמע

דקמשמע לן דבכהאי גוונא פטור שלא בא לכלל מצוות, ביאר, דכיון 

ינו משום דאמרינן דעל שם סופו נהרג היה ראוי לענשו אף בקטנות, והי

דהוה סלקא דעתין דקרא ליכא לאוקמא אלא בקטן דוקא, ואגב הי סברא 

מקשה, משום דמסתברא דאי קטן חייב, משום האי סברא הוא, אבל 

השתא דאיכא לאוקמי קרא בגדול, אף דעל שם סופו נהרג, לא היה 

 , וכן מה שביאר בתחילת התוס׳.במהרש״א נראה בעיניו לחייב קטן. ועיין

(למשניות שבת אות פט), בתוס׳ הגרע״א  . כתבשם בא״ד,) טו

דלקושייתם דנימא דבן סורר הוי בשנה שלפני הגדלות, לא הוי התראת 

ספק, (שמא לא יביא ב׳ שערות לסוף השנה ואינו סמוך לאיש), דכיון 

דרוב מביאים ב׳ שערות בזמנן, לא מיקרי התראת ספק. אלא דדן, איך 

רייתא לא סמכינן אהאי רוב נוכל להורגו עתה, הא בכל מילי דאו
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שהביאה ב׳ שערות, כגון לחליצה וכדומה, ואם כן שמא אין הוא מופלא 

הסמוך לאיש. ואין לומר דאין דנין אותו עד שיביא ב׳ שערות, דהא 

(עא:), דברח עד שלא נגמר דינו ואחר כך הקיף זקן התחתון  לקמןאמרינן 

ערות אישתני דינא. פטור דאישתני דינא, והכי נמי הכא, כשיביא ב׳ ש

ואין לומר דגומרין דינו עתה וממתינין עם העונש עד שיביא ב׳ שערות, 

דהוי עינוי הדין. ואין לומר דגומרין על תנאי שיביא ב׳ שערות, דליכא 

עינוי הדין, דעדיין ליכא חיוב מיתה בדאי אלא רק על תנאי, דמכל מקום 

יף זקן התחתון חייב, נימא אישתני דינא, דהא דבנגמר דינו ואחר כך הק

היינו משום דהווי גברא קטילא, אבל בגוונא דידן אינו, כיוון דאי אפשר 

להמיתו עתה. ונשאר בצריך עיון גדול אם אפשר להורגו עתה. אמנם 

(רמח) נקט, דבגמר דין על ספק יש עינוי הדין. כמו כן  המנחת חינוך

 נסתפק (שם) אם אפשר לעשות גמר דין על ספק. 

 לקמןכיון דאינו ראוי להוליד וכו׳. עיין מה שכתבנו סוה״ד, בא״ד, ב) טז

 סט. אות ה.

(קט.). וכתב  בבבא קמאברייתא היא  גמ׳, אם אין לאיש גואל וכי וכו׳.) יז

(ח״ג, י, ה), דרב חסדא לא איתותב מהאי ברייתא, דאף הדבר אברהם 

לרב חסדא הא דקטן מוליד אינו אלא מיעוטא דמיעוטא ואין חוששין לו, 

פיר אמרינן דקטן אי אתה צריך לחזר אחריו, ורק רבה אמר להדיא וש

(חו״מ בכוס הישועות ובשו״ת חתם סופר דקטן אינו מוליד כלל. ועיין עוד 

 כח).

כל זמן שלא כלו בני יעקב. וכן רש״י ד״ה שאין לו גואלין, בתוה״ד, ) יח

(חו״מ בשו״ת החתם סופר . והקשה ד״ה ובי(קט.) רש״י בבבא קמא כתב 

(קטו:) דגמירי דלא כלה שיבטא, ואם כן בבבא בתרא , מהא דאיתא קכז)

]. וכתב, דמשכחת לה היד רמההוי ליה למימר עד ראובן [וכן כתב 

 שהגזלן ממשפחת הנגזל וכלה שבטא, ולא נשאר כי אם הגזלן.

וא״ת ומנא ליה להאי קטן תוס׳ ד״ה קטן אי אתה צריך לחזור כו׳, ) יט

דמשכחת לה שפיר, בגוונא  פוברסקי, בשיעורי ר״דממונא וכו׳. הקשה 

(כו, ה. קצ, ח) על פי  המנחת חינוךשהיה לו ממון קודם שנתגייר, דכתב 

(פ״ט ממלכים ה״י) שלא ניתנו השיעורים אלא  הרמב״םמה שכתב 

לישראל בלבד, דבן נח נעשה גדול כשיש לו דעת ויכול לזכות כגדול, אף 

לל טז), דשיעור די״ג שנים (כבשו״ת הרא״ש  שלא הגיע לי״ג, וכמו שכתב

הוי הלכה למשה מסיני. ואחר שנתגייר הוי קטן פחות מי״ג, ונמצא שיש 

 ד״ה (לג.) מתוס׳ חולין(סימן ז) דייק הנחל יצחק  לו מעות מהתורה. אמנם

דלא סבירא להו כללא דהרמב״ם דלא ניתנו השיעורים לבן נח.  אחד,

 ואתי שפיר.

זכייה לקטן. היינו מדקתני התם,  הא אמרינן בפרק מי שמת איןבא״ד, ) כ

דלרבי אלעזר כיון דאין קטן יכול לזכות בעצמו, תקינו ליה רבנן זכיה, 

 ד״ה זכין לקטן.(קנו:) הרשב״ם וכמו שפירש שם 

כתבו, דהתם איירי בקטן  ד״ה צרור(סה.)  תוס׳ בגיטיןשם. בא״ד, ) כא

תבו הכא, לפי מה שכ המהר״םשאינו מבחין בין צרור לאגוז. וכן ביאר 

התוס׳ להלן דזכי מדאורייתא, על ידי דעת אחרת מקנה. ומבואר דאותו 

קטן אינו זוכה אפילו על ידי דעת אחרת מקנה, והוא הדין שוטה. (וכן 

בשיטה (חו״מ רלה, כ). אמנם  והרמ״א(חו״מ רמג, טז)  השולחן ערוך כתבו

כתב, דבשוטה מהני דעת אחרת מקנה).  שיטהכ.) בשם  מקובצת (כתובות

 גיטין( ן״הרוד ביארו, דהתם איירי בקנין חליפין דאין מבחין, וכדביאר ע

ל: מדפי הרי״ף), דהא דקטן זוכה לעצמו, דוקא בדבר שהגיע לידו, אבל 

 בהקנאה כגון אגב וחליפין לא, לפי שהקטן אינו יודע בדרכי ההקנאה.

ומיהו בפרק התקבל וכו׳, משמע דהיינו מדאורייתא מדפריך בא״ד, ) כב

התוספות קושיית הגמ׳ התם, מבוארת בתוס׳ להלן, ובאות כג]. וכו׳. [

סה.) דחה ראית התוס׳ וכתב, דהפקר בית דין הפקר מהני  הרא״ש (גיטין

והמחנה שיקנה הקטן. [דהיינו, דהפקר בית דין הפקר מהני אף להקנות]. 

(יור״ד שיד) כתבו, דתוס׳  ובשו״ת החתם סופר(משיכה סימן ב)  אפרים

רבנן לא מהני לדאורייתא. או דסברי דהפקר בית דין הפקר סברי דקנין ד

על הוכחת בשיעורי רבי שמואל לא מהני להקנות. ועיין מה שהקשה 

 התוס׳.

והשתא ניחא הא דאמר בפ׳ לולב וערבה (סוכה מו:) לא ליקני בא״ד, ) כג

כתב,  ד״ה מקנא קני (שם)רש״י וכו׳, דמיקנא קני אפילו מדאורייתא. 

(פ״ח  והשער המלך(אהע״ז מא) המהרי״ט רבנן. וכתבו דהא דקני היינו מד

(הכא), דדעת התוס׳, דלא שייך לומר התם  והבנין שלמהמלולב ה״ב) 

דהוי מדרבנן, דאם כן היאך אמר אקנויי לא מקני, הא מדרבנן מצי 

להקנותו לאחרים כשהגיע לעונת הפעוטות. וניחא להו לאוקמי הא 

ת הפעוטות, אף דמקחן מקח דאמרינן התם אפילו בקטן שהגיע לעונ

(שם  ן״הרויכול להקנות, דהא לא חל אלא מדרבנן. [ודלא כמו שכתב 

כב: מדפי הרי״ף), דאיירי בקטן שלא הגיע לעונת הפעוטות. וכן צריך 

 לומר בשיטת רש״י].

וא״ת והיאך מדקדק בגיטין (סה.) דזוכה לאחרים מדפודה בא״ד, ) כד

 ד״ה ופדו.(שם)  בגיטין התוס׳מעשר שני לאחרים וכו׳. וכן הקשו 

דראיית הגמ׳, שזוכה לאחרים מהא התוספות הרא״ש, וכדביאר שם 

דפודה עבור הבעלים, דהיינו דקונה המעשר שני מגבוה עבור הבעלים. 

 ומקשו התוס׳ הא ליכא דעת אחרת מקנה.

וי״ל דקסבר המקשה דכמו שזוכה לעצמו בחילול בא״ד, בתוה״ד, ) כה

סמוך לאיש דאורייתא וכו׳. ביאר מעשר מן התורה מחמת דמופלא 

דהא דפליגי התם בגמ׳ אי זוכה לאחרים, אי לאו, היינו, אי המהר״ם 

מילתא דאיתא בנפשיה יכול לזכות לאחרים, דכיון דלעצמו זוכה על ידי 

דעת אחרת מקנה, זכי נמי לאחרים, ומהאי טעמא מופלא דיכול לחלל 

 אי פלוגתא.מעשר שני לעצמו, אי יכול לחלל לאחרים תליא בה

אי נמי במעשה ידיו דמלאכתו ושכר טרחו שלו מדאורייתא. בא״ד, ) כו

(רמג סק״ד), דכל חוב שחייבים לקטן זוכה בו, ואף  הקצות החושןביאר 

שוטה דלא מהני ליה דעת אחרת, מכל מקום היכא דאית ליה חוב זוכה 

בו מדאורייתא. ולפי זה כתב, דאפשר ליתן פדיון הבן לקטן. והביא 

(שדמ סק״א) כתב, דפרעון  והנתיבות המשפטנסתפק בזה. [ חדש שהפרי

. אבל בשיעורי רבי שמואל]חוב אין צריך מעשה קנין. ועיין עוד ביאור 

חו״מ טו סק״ב), פליג  בבית יוסף(ח״ג, צט, הובא בתשובות הרשב״א 

דאין זוכה אלא אתוס׳, וסבר דבשכר טרחו נמי לא זכי מדאורייתא, דכתב 

 .רת מקנהעל ידי דעת אח

הקובץ דא״כ תיקשי לן כל גרים היאך מטבילין אותן. כתב בא״ד, ) כז

אות לג), דמבואר בתוס׳ דכל גירות, הבית דין עבדי שיעורים (כתובות 

 לכל החלות, ולא סגי בדעת המתגייר, ולכך הקשו דאין זכיה לעכו״ם.

בשיעורי וא״ת והיאך נתגייר כי אמרינן נמי דקטן וגו׳. כתב בא״ד, ) כח

(הובא לעיל אות יח) דגדלות המנחת חינוך  דלפי מה שכתב מואל,רבי ש

דבן נח תליא בדעת, אתי שפיר, דכיון דקודם הגירות הוי בן נח, והוא בן 

דעת, ממילא הוי גר ככל גר גדול. וכתב לדחות, דאפשר דכיון דעל ידי 

מעשה הגירות נעשה ישראל, נידון לענין דעת על הגירות, בדיני גדלות 

  דישראל.

 וי״ל כגון שנתגיירה אמו כשהיא מעוברת וכו׳. הקשהבא״ד, ) כט

יא.), בשלמא למאן דאמר עובר ירך אמו, אבל בחידושי הגרע״א (כתובות 

הבית  למאן דאמר עובר לאו ירך אמו, הוי גירות בפני עצמה. ואמנם

(ד סק״ב, יג סק״ד) כתבו, דדברי תוס׳ נאמרו והאבני מילואים (שם)  יעקב
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בר ירך עמו, אבל למאן דאמר עובר לאו ירך אמו לא מהני למאן דאמר עו

(אהע״ז ד׳  החזון איש(שם). אבל  הריטב״א,מדאורייתא. וכן פשטות דברי 

סק״ט) ביאר, דאף למאן דאמר עובר לאו ירך אמו, הוו דעה אחת הלכך 

(סטנסיל) בדעת בשיעורי רבי שמואל מהני ליה דעת אמו. וכן כתב 

בשיעורי רבי שמואל מתוספות הרא״ש  יחהריטב״א (שם). וכן הוכ

 (שם).בכתובות 

 ד״ה על דעת(יא.) רש״י בכתובות ולכל מילי חשיב גר וכו׳. אבל בא״ד, ) ל

(יור״ד רסח סק״ט), דסבירא ליה, דלא  הב״ח כתב, דאין יינו יין נסך. וכתב

 הוי גירות אלא מדרבנן, ולכך לגבי יין נסך מהני הגירות.

, דאין לו רש״י ד״ה בגזלפירש  הכתוב מדבר.גמ׳, אלא בגזל הגר ) לא

החתם סופר דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי.  היד רמה,יורשין. וכדביאר 

(קמא) נשא יב,ג) נסתפק, מנין לרבותינו דגר שנתגייר כקטן (תורת משה 

שנולד דמי לענין דין ירושה ועריות ועוד. דמקרא ד״ואם אין לאיש גואל״ 

 דברש״יר, דיש לומר דמיירי בשתוקי. וכתב, אין הכרח דמיירי דוקא בג

משמע, דאיירי דוקא בגר שידוע שלמעלה אין לו גואלים ד״ה ואמר (סט.) 

ואין צריך לחפש אלא למטה, ולכך קטן אין צריך לחפש למטה כי אינו 

מוליד, אבל אי מיירי בשתוקי קטן נמי צריך לחפש למעלה אולי ימצא לו 

ים דעדיין צריך עיון גדול. ובחידושיו אב, ומאי טעמא ממעט קטן, וסי

(סד.). הוסיף להקשות, דאפשר לאוקמי קרא בעבד משוחרר, לעבודה זרה 

והרמב״ם בפירוש (סב:).  בקידושיןדמעיקרא חמור והשתא אדם כדאיתא 

פ״ו משנה י׳) כתב, דהא דגר אינו יורש ומוריש לאביו,  דמאי( המשניות

כב:)  יבמות(והראב״ן ביניהם.  לפי שאין ביניהם קורבא, שהדת הבדיל

 עשוכתב אסמכתא לגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, מ״ואת הנפש אשר 

אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת  בבראשית רבה, בחרן״, דאמרו

את הנשים, דהיינו דאברהם ושרה שגיירום עשו אותם ולא יולדיהם. 

ענינים שונים (המיוחס לרבי יהודה החסיד, כרך א׳  ובספר הגימטריאות

אות ג׳) כתב, דגמרינן ליה מדכתיב (מלכים א,יח, יב) בעובדיהו, שהיה 

 יבמות( והריטב״אירא את ה׳ מנעוריו, וכבר היה גדול בשנים כשנתגייר. 

דרבי יוסי יליף לה, מדכתיב (רות ב,יב) הרא״ה מח:) כתב בשם רבו 

בעל ין עוד ״ישלם ה׳ פעלך וגו׳״, דדרשינן ״אשר באת היום לעולם״. ועי

יור״ד רסט, א,) לבוש ((קדושים יט,לג,) אלשיך דברים כד,יז,) הטורים (

בסוף ספר חתם סופר על התורה הגהות שער יוסף (עט),  שו״ת חוות יאיר

 (דברים ה,כז). משך חכמהקדושין יז:), גליוני הש״ס ((במדבר עמוד קעח), 

בספר ין. גמ׳, קטן אי אתה צריך לחזור עליו בידוע שאין לו גואל) לב

 דפליגי ב׳ לישני, מה.) הביא, נדה השואל ומשיב לבעלעדות ביוסף (

(שם), אי גויה קטנה יכולה ללדת, דבלישנא קמא אמרינן דיכולה בנדה 

שו״ת סימן קלא בסוף  הגן המלךללדת כיון דבשר חמורים בשרם (וכתב 

או״ח, דהיינו מגיל ג׳ שנים ויום אחד). ובלישנא בתרא אמרינן  גינת ורדים

(שם) כתב, דהעיקר כלישנא קמא  גן המלךדאינה יכולה ללדת. (ובספר 

להחיד״א (שם) כתב, דהעיקר כלישנא בתרא).  והפתח עיניםדהתם. 

והקשה, דללישנא קמא איך אמרינן הכא דגר קטן אי אתה צריך לחזור 

החלקת קמא גם זכר קטן יכול להוליד]. ותירץ  עליו. [דהבין דללישנא

 והחזון איש(אור״ח א), דכשמתגיירת משתנה טבעה, ואינה יולדת.  יואב

(יור״ד רטו לדף מה) כתב [לגבי קושיא אחרת], דאפשר דאיירי דהיא 

 .סט.) התוס׳ ד״ה בידוע (לקמןגדולה בזמן שנותיה, כמו שכתבו 
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בדורות הראשונים שהיו ממהרים להביא  תוס׳ ד״ה בידוע, בתוה״ד,) א

(בבא  השיטה מקובצתשערות היה זמן גדלות מקודם הרבה. וכן כתב 

והוסיף לבאר, דאף דשתי שערות קודם הפרק  הרא״ש.קט:) בשם  קמא

הם שומא, שמא היו להם שערות גדולות וזקן בילדותם, וכן האשה היו 

 לה דדים גדולים ושער הרבה.

אלא שכתב שהיה על ידי מה  ן,״בחידושי הרשם. וכן כתב בא״ד, ) ב

כתב, דבדורות הראשונים, המאירי שהיו יולדים, ובנים כסימנים. אבל 

 בשיעורי רבי שמואל, ובשיעורי ר״ד פוברסקי, כשילדו היו קטנים. וכתבו

(פי״א מנדרים ה״ב ופ״ב מאישות ה״ט), דשנים הוו  הרמב״םדכן שיטת 

ב.). אבל  תמורהובא בכתבי הגרי״ז (ה הגר״חתנאי בגדלות, וכדהוכיח 

ד״ה רבי,  (מו:)ד״ה אילימא, ובתוס׳ יבמות (מה:)  ובנדההכא  תוס׳שיטת 

דהגדלות תלויה בסימנים, ושנים בעינן כדי  ד״ה הרי(יב:)  ותוס׳ יבמות

שהשערות יהיו סימן ולא שומא. אמנם בשיעורי רבי שמואל, כתב, דאף 

ול גם קודם י״ג, כשהגיע לשנים לשיטת הרמב״ם, אפשר לומר דנעשה גד

 הראויות להבאת סימנים.

דילמא  התוספות הרא״ש,התם רוצה להוכיח וכו׳. הקשה בסוה״ד, ) ג

כתב,  והמהרש״אבצלאל בר עשר שנין הוה ואינהו בתשעה אולידו. 

דכוונת התוס׳, דסוגיא דהתם רב חסדא קאמר לה, ואיהו סבר הכא דקטן 

מוליד, וסבירא ליה דבדורות הראשונים נמי היה זמן גדלות כדהשתא, 

אבל לרבה אין ראיה דדורות הראשונים אולידו בח׳ שנים, אלא בט׳. 

[ומה שכתבו התוס׳ בתחילת דבריהם דדורות הראשונים אולידו בח׳ 

 המהר״ם.וקא]. אמנם עיין מה שכתב הוא לא בד

דגבי  רש״י ד״ה איש, פירשגמ׳, איש אין לי אלא איש בן ט׳ שנים וכו׳. ) ד

(פ״ג מאיסורי ביאה הי״ז), דבן תשע  הרמב״םשפחה חרופה קאי. וכתב 

שנים ויום אחד שבא על שפחה חרופה, היא לוקה והוא מביא קרבן. 

ו, דלא מצינו קטן בר השיג עלי והראב״ד(וכ״כ בפ״ט משגגות ה״ג). 

עונשין, וקרבן זה מן העונשין הוא. וכן כתב, דהיא אינה לוקה, דהיכא 

התורת חיים והערוך לנר, דהוא פטור מקרבן היא פטורה ממלקות. והקשו 

לשיטת הראב״ד, הא הכא איתרבי ביאת בן ט׳ לגבי שפחה חרופה. וכתב 

היד ו הכא (הלכות שגגות שם), דהראב״ד למד כמו שכתב האבי עזרי

דלא קאי הכא לגבי שפחה חרופה, אלא לגבי טומאת  רמה והמאירי,

אבל לא פחות. וכן פסק  שכבת זרע דנתרבה דשכבת זרע דבן ט׳ מטמאה,

(סימן שצא)  היראים(פ״ה מאבות הטומאה ה״ב). אבל  הרמב״ם

(סימן  הראב״ן(או״ח תכז סק״ט) בשם  והאליה רבה(ח״א, קסז)  והראבי״ה

והמי (שם סק״ז) כתבו, דמטמא בקרי גם בבן יום א׳.  ברהםוהמגן א נד)

(אמנה לז) כתב בדעתם, דהשכבת זרע של בן יום א׳ אינה  נפתוח

(הלכות בעל קרי  האור זרועמטמאה, אבל התינוק עצמו טמא. אמנם 

שאין שכבת זרע של קטן מטמאה.  רבינו חננאל,סימן קכו) כתב בשם 

 הברכי יוסף ומה שכתבו בדעתו ין.ד״ה ומביא (כא.) רש״י סוכהועיין 

רש״י (נדה לב:) כתב בדעת  מי נדה(שם). ובספר  והמי נפתוח(או״ח תנז) 

 דנחלקו בדבר תרי לישני בגמ׳ שם.ד״ה הלכך, (כז.) בכורות 

גמ׳, והא א״ר כרוספדאי כל ימיו של בן סורר ומורה אינו אלא ג׳ ) ה

(סימן נז), דמי  יראיםה. ביאר חדשים בלבד וכו׳, בן ולא הראוי לקרותו אב

 ווי העמודיםשהביא ב׳ שערות ראוי להוליד בלא נס ושינוי. וכתב בספר 

(שם, ג), דמשמע ליה דהך דרשא, אתיא אפילו למאן דאמר דקטן מוליד, 

דכל מה דמוליד הוא בדרך נס, וקרא ממעט הראוי להוליד בלא נס. אבל 

בן), דכל דברי ר׳  כתב (ברש״י ד״ה והא, ולעיל סח: בתוס׳ ד״ה המהרש״א

כרוספדאי למאן דאמר קטן אינו מוליד, אבל מאן דאמר קטן מוליד, 

מפרש דברי תנא דבי רבי שמואל כפשטיה, כדבעי למימר מעיקרא, בבן 

(קסט, דסדר חליצה  הבית שמואלשנולד לו כבר בקטנותו. וכן כתב 

י, (ח״ג,  המהר״ם. ובחידושי רבי מאיר שמחה, והדבר אברהםסקכ״ז) בשם 



 
 

 
 

 יג

ורש״י ד״ה ה,) כתבו, דאפשר לומר כסברת היראים. [ולא הביאו דבריו]. 

 כי אתא רב דימי, [דהיינו דסבר דהיא מסקנא דשמעתין]. אלאגרס  אלא,

ביאר, שרואין עתה שראוי  גמ׳, בן ולא הראוי לקרותו אב. היד רמה) ו

[ועיין שם מה שכתב הערוך לנר, להיות אב לאחר ט׳ חדשים. וכן כתב 

(ליור״ד פז על הש״ך סקי״ד), הוכיח מסוגיין דאב  הגרע״אלפי זה]. אבל 

 לעובר חשיב אב.

 ,(פ״ח ה״א)השירי קרבן  הקשהגמ׳, למה לי ג׳ בתרי ותילתא סגיא. ) ז

דהוי ליה למימר שני חדשים ושמונה שעות, דיולדת לשבעה יולדת 

(דיני יבום  הדברי חייםלמקוטעין דהיינו ששה חדשים ויום אחד. וכתב 

סימן א), דתרי ותלתא לאו דוקא, אלא דלכל היותר הוו תרי ותלתא, אף 

ביולדת לז׳ שלמים, אבל באמת ביולדת לששה ויומים, ניכר לשליש 

 ימיה.

 גמ׳, א״ל לעולם אימא לך עוברה ניכר לשליש ימיה זיל בתר רובא.) ח

חי, נמי מיפטר דאי נסיב ואינכר עובר בבציר מתלתא יר היד רמה,כתב 

לרבינא, דראוי לקראו אב. וספק הגמ׳, אי תלינן דתתרמי ליה איתתא 

(לאוין רח) כתב,  הדינא דחיידילדה לשבעה ומינכר עוברה. אבל 

(פ״ז ממרים ה״ו) נראה, דיש לו דין בן סורר ומורה,  הרמב״םדמסתימת 

דלא אמר קרא ולא מי שראוי להיות אב אלא על רובא בעלמא, וכיון 

ובא דעלמא אין ראוי לקרותם אב בבציר מתלתא ירחי, לא מיפטר דר

כתב, דאין ראיה מסתימת הרמב״ם. עיין שם.  היד דודבכל גווני. אבל 

[ואפשר דתלי בב׳ הביאורים בחידושי הר״ן]. ומבואר מדברי היד רמה, 

(ח:) ברש״י נדה דרבינא אית ליה, דעוברה ניכר לשליש ימיה. וכן מוכח 

לנר (שם). ועיין שם הערוך [לפי מה שביאר דבריו  ׳.ד״ה דילדה לז

(הכא וביבמות מב. ועל הרש״ש ]. אבל בחידושי הריטב״א ובמהרש״א

דרבינא לא דחי  ,(שם)ביבמות מדרש רבה וישב פה, י) כתב על פי הגמ׳ 

(אבהע״ז קלד לדף מב.) כתב,  והחזון אישאלא ראייתו אבל לא דבריו. 

דרב יהושע. ויישב הגמ׳ שם אליבא  דרבינא פליג ארב הונא בריה

 דרבינא.

 החידושי הר״ן,הקשה  גמ׳, ובדיני נפשות מי אזלינן בתר רובא וכו׳.) ט

(יא:) ילפינן מדיני נפשות דאזלינן בתר רובא, משום דלא בחולין הא 

חיישינן דילמא טריפה הרג. ותירץ, דהתם אי חיישינן שמא במקום נקב 

ן דאמר רחמנא דנקטול רוצח, על כרחין נקב, אי אפשר לבדוק ההרוג, וכיו

אבל היכא שאפשר לקיים את אזלינן בתר רובא דאינשי דלא הוו טריפה, 

 בגוונאכגון  ,ראוי לחוש ההי ,במקום שיש לפטור אחד מפני חשש ,הדין

וג׳ חדשים משהביא  ב׳מכיון ששהה  ,שאפשר שיהא ראוי לקרותו אב

. ועיין עוד והצילו העדהמושפטו העדה  נןוהיינו דמקשי ,שתי שערות

 (קמא קז). בשו״ת הגרע״א

ובלבד שיקבל אביה את גיטה. וכן כתב רש״י ד״ה קנאה, בסוה״ד, ) י

ד״ה ונתגרשה (עג:)  ד״ה ואם בא, וברש״י כתובות(נה:) רש״י לעיל 

ד״ה קטנה. והרמב״ן, והתוספות הרא״ש בכתובות (קט.) וברש״י יבמות 

י. ובתשובותיו מז) תמהו עליו, דבודאי כיון  קידושין(והתוס׳ רי״ד (שם), 

 ד״ה ומקבל.(י.) תוס׳ קידושין דניסת אין לאביה רשות בה. וכן כתבו 

(שם), שמצא בתוס׳, שטעות סופר הוא ברש״י [כתובות].  הרמב״ן וכתב

בשו״ת וכתב ותמהני על הסופר הזה, שאף ביבמות (שם) כתב כן. וכתב 

ד״ה ומקבל (מו:) רש״י בכתובות כתב (סימן טו), דהא ד המהר״ם פדאוה

דמשניסת אין לאביה רשות בה  ד״ה היא ואביה,(מג:)  וברש״י בקידושין

י. הובא  קידושין( בתוס׳ ישניםולא מקבל את גיטה, קאי אנערה. [אבל 

שם) נראה, דנקטו בדעת רש״י בכתובות, שגם קטנה אין אביה  במהרש״א

כתב, דהא דכתב רש״י (כתובות  מג:) קידושין( והתוס׳ טוךמקבל גיטה]. 

עג:) דאביה מקבל גיטה, היינו פחותה מבת ו׳ שאין לה דעת, שלא הגיעה 

(סה.), היא מקבלת בגיטין  לפעוטות, אבל בת ו׳ דיש לה דעת כדאמרינן

 גיטה.

מיהו ראויה לביאה בעינן וכל שאין רש״י ד״ה נשאת לכהן, בסוה״ד, ) יא

(פ״ג מאישות הי״א), דשיטת המשנה למלך לה ביאה אין לה חופה. כתב 

רש״י, דפחות מבת שלש שנים אין חופתה חופה, ולכך אינה אוכלת 

, דכתב דהויא לה ד״ה אוכלת(נה:)  מרש״י לעילבתרומה. וכן הביא 

 (קדושין הרשב״א. וכן כתב ד״ה נישאת (י:) מרש״י בקדושיןכארוסה, וכן 

כפת לן דאין חופתה חופה, שם) בדעת רש״י (שם). והקשה עליו, דמאי אי

הא ארוסה מדינא אוכלת, ורבנן אמרו דלא תאכל משום דעולא, שמא 

תשקה לאחיה, ומשום סמפון, והכא ליכא למיחש לא משום דעולא ולא 

ד״ה (נה:) תוס׳ לעיל  משום סמפון כיון דנשאה, דאי סבירא ליה כשיטת

ה, לא דאכתי שייכי הני חששות, אם כן אפילו אם חופתה חופנשאת 

תאכל. לכן פירש כתוס׳, דשייכי חששות אלו ולעולם חופתה חופה. 

וכתב, דאפשר לומר כן אף בשיטת רש״י (קדושין שם), דכוונתו שאינו 

בודקה, והילכך אין לה דין חופה לאכול בתרומה על ידי אותה חופה. 

כתב, דברש״י הכא ולעיל (נה:), אי אפשר לפרש כן. ולכך  והמשנה למלך

טת רש״י, דאף דאין לחוש לאלו החששות אינה אוכלת, לפי כתב בשי

נז:) כתב  והישרש יעקב (יבמותשלא חילקו חכמים בין ארוסה לארוסה. 

(נה:), דמה שכתב דהוי ליה  דלעילליישב קושית הרשב״א, ארש״י 

כארוסה, היינו לענין אכילת תרומה דוקא, וכן מה שכתב רש״י כאן 

משום הכי בדיק לה וגם מייחד לה דוכתא, דבעינן ראויה לביאה, היינו ד

 מה שאין כן בפחות מג׳ שנים.

עשאה חללה. וכן בתוה״ד,  רש״י ד״ה בא עליה אחד מן הפסולין,) יב

גבי פצוע דכא שבא על אשתו,  ד״ה נשיהם,(ע.)  רש״י ביבמות כתב

(שם), דאין חללה אלא הרשב״א והריטב״א דעשאה חללה. והקשו 

 (שם), דרש״י לא דק וכוונתו זונה.רי המאימאיסורי כהונה. וכתב 

 

 דף סט ע"ב
י.), מאי  המהרש״א (קדושין הקשהגמ׳, ואמאי אימא איילונית היא. ) יג

פריך, דלמא ממתינין לכי גדלה, שרואין שאינה איילונית. ותירץ, דיש 

 ובתוס׳ הגרע״אלומר, דמכל מקום בקטנותה הוה התראת ספק. 

(למשניות שבת אות פט) כתב, דקשה לומר כן, דאיך אפשר לדמות עונש 

המיתה להתראה, הא כיון דבכל התורה אזלינן בתר רוב, אם כן מיקרי 

התראה ודאי, דבכל התורה רוב כודאי, אלא לענין נפשות מספקינן אי 

 אזלינן בתר רובא.

ר אי לא אזלינן בת הגליון מהרש״א, הקשהגמ׳, בבא עליה אביה. ) יד

(יא:), דאזלינן  בחוליןרובא ניחוש דלמא לאו אביו הוא, דהא אמרינן 

בתר רובא בדיני נפשות ממכה אביו, דדלמא לאו אביו הוא, אלא על 

דלפי  בשיעורי ר״ד פוברסקי,כרחך משום דרוב בעילות אחר הבעל. וכתב 

אות ט) אתי שפיר, דאיסורא דאביה לא  לעיל(הובא  הר״ןמה שכתב 

 א אם כן אזלינן בתר רוב.משכחת לן אל

ומיהו מיתה לא מחייבו כגון שלא התרו רש״י ד״ה פסלה, בסוה״ד, ) טו

, דהוא בהוכגון שלא התרו  מחייבהדצריך לומר, לא  הרש״ש,בהן. כתב 

קטן ובודאי דפטור. ודוחק לומר דכיון דילפי מדורות הראשונים, יהיו נמי 

 ד״ה בידוע.ד א׳) (בעמו התוס׳ לעילבני עונשין מקודם, וכמו שכתבו 

בחידושי הקשה גמ׳, דב״ש סברי גמרינן מדורות הראשונים וכו׳. ) טז

היכי גמרינן מינייהו, הא השתא אינן מולידין. וכתב, דאיכא  ן,״הר

למימר, שלענין דהוי ביאתו ביאה אפשר ללמוד, דאף על פי שאינו מוליד 



 
 

 
 

 יד

ם בזמן ראוי להיות ביאתו ביאה. והוסיף (בעמוד א׳), דאף לבית הלל, א

התורה היו כולם מולידים בבן ח׳, הוו גמרי מדורות הראשונים, אלא כיון 

דהוו רק יחידים אין ללמוד מהם, שדיני התורה אינן אלא על הרוב. וסבר 

הר״ן, דלבית שמאי הוי ביאת בן ח׳ ביאה מהתורה ופוסל בתורת ודאי. 

וי כתב, דלבית שמאי לא ה היד רמהאבל  רש״י ד״ה פסלה.וכן שיטת 

ביאתו ביאה אלא לפוסלה מן הכהונה, אבל לענין קטלא לא מיחייבא, 

דהא דפסלה מן הכהונה  בשיעורי ר״ד פוברסקי,דזיל בתר רובא. וכתב 

 היינו מדרבנן.

(לב:) איתא, דשיעורא דבן ט׳ שנים ויום א׳ הוי הלכה  גמ׳, שם. בנדה) יז

(שם מה.), אם כן איך שייך למילף  הערוך לנרלמשה מסיני. והקשה 

מדורות הראשונים נגד הלכה למשה מסיני. ודוחק לומר דבית שמאי 

ובית הלל בהכי פליגי, דלבית שמאי ליכא הלכה למשה מסיני, ולבית 

הלל איכא. ועוד, דמלשון הגמ׳, דבית הלל לא גמרי מדורות הראשונים, 

[ואפשר, דלרב חסדא  משמע, דרק מפני שנשתנו הטבעים לא הוי בבן ח׳.

(סח:) דקטן מוליד, היינו דבדורות האחרונים קטן יכול  לעילדסבירא ליה 

להוליד מבן ט׳, וכדמשמע לעיל ריש עמוד א׳ בקושיית אביי, דהא דבן ט׳ 

ראוי לביאה, לפי שיכול להוליד. ולפי זה לא הוי הלכה למשה מסיני, 

ית הלל אי ילפינן אלא בעינן גיל דראוי לילד, ונחלקו בית שמאי וב

מדורות הראשונים דאולידו בבן ח׳. וכן כל הראיה דבדורות הראשונים 

אולידו בבן ח׳ היינו דוקא לרב חסדא דסבר קטן מוליד, וכמו שכתבנו 

לעיל עמוד א׳ אות ג, בשם המהרש״א, אבל לרבה דאין קטן מוליד, הא 

ת שמאי דבבן ט׳ הוי ראוי לביאה, הוי הלכה למשה מסיני, ונחלקו בי

(יח) כתב על גמרא  היראיםובית הלל האם הוי בבן ח׳ או בבן ט׳]. אבל 

(הלכות בעל קרי סימן  והאור זרועדידן, דשיעור זה הלכה למשה מסיני. 

קכו) הקשה, מאי איכא בבן ט׳, דהוי ראוי לביאה. עיין שם. וכן נתקשה 

בודאי (בעמוד א. ועיין שם בפ״ד מאיסורי ביאה ה״א). הא  הצפנת פענח

יורה כחץ דאם לא כן מאי אשמועינן דפחות מבן ט׳ אינו מטמא (עיין 

(מג.) דכל שכבת זרע שאינו יורה כחץ  בנדהעמוד א׳ אות ד) הא אמרינן 

 אינה מטמאה. ואם יש לו קרי ודאי יש לו קושי.  

 רש״י ד״ה דל ותוס׳ ד״ה דל, פירשו גמ׳, דל תרתי שני לתלתא עבורי.) יח

דניזיל בתר רוב  התורת חיים והערוך לנר,ם. והקשו דהריון הוי ז׳ חדשי

בשם  רבינו פרץ בתוס׳נשים דיולדות לתשעה. ועיין נמי מה שכתב 

 הריב״ן. 

לכך נראה דלא דק בשביל חודש. הקשה תוס׳ ד״ה דל, בסוה״ד, ) יט

איך גמרי בית שמאי דבן ח׳ ביאתו ביאה, דילמא אולידו רק התורת חיים, 

דלא סבירא להו למימר דבחודש א׳  ,כתביונה ורבינו בח׳ שנים וחודש. 

להלן, שבציר  היד רמהישתנה טבעו של אדם ותולדתו. וכעין זה כתב 

 בתוס׳ רבינו פרץ ומה שפירשבתורת חיים, מתשע כתמני דמי. ועיין עוד 

 הריב״ן.בשם 

(חדושי אגדות),  המהרש״אביאר גמ׳, ואברהם גדול מנחור שנה וכו׳. ) כ

הם בזה אחר זה, אי אפשר שתתעבר מיד אחר דבעיבורים של אחים ש

 ובאות הבאה. ביד רמהלידת הקודם. ועיין עוד 

 הקשה גמ׳, ואשתכח כי אולדה הרן לשרה בתמני אולידה.) כא

(חדושי אגדות), דדל שמונה חדשים לעיבורה של שרה,  המהרש״א

ואשתכח דבשבע שנין וד׳ חדשים אוליד הרן לשרה. [ומה שתירץ, תמה 

דהא דנקט שנה  הרש״ש והסנהדרי קטנה,]. ותירצו קטנה הסנהדריעליו 

ושתי שנים לאו דוקא, אלא דכל אחד היה גדול מחבירו ח׳ חדשים כדי 

עבור ונדות וטהרה, ואם כן נשארו ד׳ חדשים מאברהם וד׳ מנחור, דהיינו 

ח׳ חדשים, ושדינן להו על ימי העיבור של שרה, ואף דסגי לעיבור ז׳ 

כתב,  והיד רמה[ תוס׳ ד״ה דל.ודש, כמו שכתבו חדשים לא דק בשביל ח

דסגי בין עבור לעיבור ז׳ חדשים, ולכאורה היינו, כיון דתרח לא שמר דיני 

תירץ,  והמלא הרועיםנידה, או כיון דיולדת לשבעה יולדת למקוטעין]. 

דשרה לא היתה בת תשעים בשלימות, וכיון שנכנס חודש בשנה חשוב 

שעת עיבורה של שרה, היה אברהם בן עשר שב היד רמה,שנה, וכן כתב 

 שנים.

תימה א״כ ליחשוב חם לבסוף  תוס׳ ד״ה אלא דרך חכמתן קא חשיב,) כב

תירץ, דסדר למפרע קא חשיב. וכעין זה כתב  בתוספות הרא״שוכו׳. 

תוס׳ חכמי בפירוש התורה (בראשית פרק ו, י.) ועיין עוד  הרמב״ן

 אנגליה.

גזירת הכתוב היא בן ולא בת.  גמ׳, בדין הוא שתהא בת וכו׳, אלא) כג

(פ״ז ממרים הי״א) כתב, דטעמא דקרא, לפי שאין דרכה להמשך  הרמב״ם

דאף דאמרינן גזירת הכתוב  הלחם משנה,באכילה ושתיה כאיש. וכתב 

 הוא, יש קצת טעם לדבר.

 

 דף ע ע"א
ומרגלת הבריות לעבירה בשביל אתנן. רש״י ד״ה שהכל, בסוה״ד, ) א

עב.), דהיינו אפילו כשתהיה נערה המאורסה,  הערוך לנר (לקמןביאר 

הבריות  מרגלתדהוי איסור סקילה. [אמנם רש״י כתב, דסופה להיות 

לעבירה וכו׳ ולכאורה ענין אחר הוא ועיין מה שכתבנו לקמן דף עב אות 

 ב].

טוב רש״י ד״ה יין האיטלקי, פירש מתני׳ חצי לוג יין האיטלקי, ) ב

הערוך נא אינו חייב בחצי לוג. כתב אבל בחמרא אחרי ומעולה הוא וכו׳

דלא נתבאר מה השיעור, שמתחייב מיין אחר. [ועיין באות הבאה].  לנר,

 הכסף משנה,(פ״ז ממרים ה״ב), לא הזכיר יין האיטלקי. וכתב  והרמב״ם

דסבר, דאיטלקי לאו דוקא, אלא תנא יין משובח שבארצו נקט, והוא הדין 

(נז, טו),  העמודי הארזיםוכתב לשאר יינות משובחים [ודלא כרש״י]. 

דאם כן הוי ליה לרמב״ם לכתוב יין משובח. ולכך ביאר דדעתו, דבכל יין 

 חייב, ובמקום התנא היה מצוי יין האיטלקי.

היד  כתבמתני׳, אבל טבל ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו וכו׳. ) ג

דלא גרסינן ליה, דלא משכחת לה, דאי בבשר, לא טבל איכא ולא  רמה,

ראשון איכא, ואי ביין, שתה מיבעי ליה, ואי בתבואה, בשר ויין  מעשר

כתב, דאפשר דהכוונה ליין דשתיה בכלל אכילה, ושיגרא  והרש״שבעינן. 

דלשונות הקודמים נקיט. [ופשיטא דשייך דוקא ביין שנעשה בארץ, ולא 

 ].ד״ה יין רש״יביין האיטלקי, דפטור ממעשרות. עיין 

דמסתברא דהאי בזול,  היד רמה, כתב כו׳.גמ׳, עד שיקח בשר בזול ו) ד

לאו היינו דאיתרמי ליה למיזבן בזול בשעת היוקר, דאם כן כל שכן 

דפטור, דלאו בכל זימנא מיתרמי ליה הכי, אלא כגון שהשער שבשוק זול 

 דבהאי גוונא אתי לאימשוכי.

 אות כח. לקמןעיין מה שכתבנו  גמ׳, בשיל ולא בשיל.) ה

שלא עבר עליו רש״י ד״ה כל זמן, כתב  כשלמים.גמ׳, כל זמן שהוא ) ו

 (ל.) ברש״י תענית זמן אכילת שלמים וכו׳. והיינו ממליחתו, כמו שכתב

ד״ה  (שם)תוס׳ (פ״ה מתעניות ה״ז). אבל  הרמב״ם וכן כתב ד״ה מליח.

 כתבו, דהיינו משחיטתו. ואע״ג

ביאר  גמ׳, התם משום שמחה הוא וכו׳, הכא משום אימשוכי הוא וכו׳.) ז

. אבל הרש״ש , דכל זה בניחותא ופשיטות הבעיא. וכן כתבהיד רמה

(פ״ז מממרים ה״ב) כתב, דאם אכל בשר מליח ביום שלישי  הרמב״ם

המאירי למליחתו, או ששתה יין מגיתו, [דהיינו בתוך ג׳ ימים. כן כתבו 

, דסבירא ליה, שאינה מסקנא אלא הרדב״זבדעתו] פטור. וכתב והרדב״ז 
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א נפשטה. והקשה, אם כן איך פשט מספק להחמיר בדיני שאלה, ול

 נפשות.

 משעבר לילה אחת וכו׳. כתברש״י ד״ה ובכל שהוא לא מימשיך, ) ח

(או״ח קנה), דטעמו מדמצינו בחטאת שנפסלה בלינת בשו״ת החתם סופר 

 לילה א׳ וסבירא ליה דטעמא משום דתו לא מיחשיב בשר מעליא.

 הקשהולם אלא לנחם אבלים וכו׳. גמ׳, אמר רב חנן לא נברא יין בע) ט

(בעין יעקב), הא אמרינן להלן דאם זכה נעשה ראש. וכתב,  הרי״ף

דאפשר דפליגי. אי נמי, כיון שמרבה הזיקו לא ראוי להבראות אלא כדי 

 בעירובין ודברי רב חנן איתא נמיובעיון יעקב. לשלם שכר. ועיין עוד שם 

כל שאין יין נשפך בתוך ביתו (סה.). ואיתא נמי התם, א״ר חנין בר פפא 

דר׳ חנין וכו׳.  ופליגאגרס שם  ורבינו חננאלכמים אינו בכלל ברכה וכו׳. 

 .והיינו כתירוץ קמא דהרי״ף

(ח״ג), דאינו מובן מה  השיח השדה כתבגמ׳, מאי דכתיב למי אוי וכו׳. ) י

מחדש על הפסוק. דאין לומר דהוא אמר הא דכי אתא רב דימי וכו׳, דר׳ 

 ים טובא לרב דימי.חנינא קד

למאן דאמר  הערוך לנר, הקשה גמ׳, חד אמר סרסו וחד אמר רבעו.) יא

(נח.), דבן נח נהרג על  לעילדרבעו מאי טעמא לא הרגו, הא אמרינן 

הזכור. ולגבי סירוס נחלקו אמוראים (שם) אי בן נח מוזהר, אבל על הזכר 

הדבר, ודאי מוזהר. ותירץ, דלא היו שם עדים, אלא חם בעצמו הגיד 

(בפירוש התורה), ואינו נהרג על פי עצמו. אמנם  הרמב״ןוכמו שכתב 

 ובירושלמי (קדושין (מצוה כו) כתב, דבן נח נהרג על פי עצמו. החינוך

[ולכאורה יש לומר, דאף לא הודה, אלא נח  פ״א ה״א) פליגי בה אמוראי.

 הבין מעצמו דחם עשה זאת].
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גמ׳, כל נשים של בית אביך היו נודרות יהא לי בן הגון למלכות וכו׳. ) יב

דנדרו, אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו בן ראוי למלכות,  היד רמה, ביאר

 (משלי לא, ב). ביאור הגר״אנעשה מצוה. ועיין גם 

כיון דקיימא לן דאינו חייב  היד רמה,הקשה גמ׳, אכל בעיבור החודש. ) יג

לה סריקין, היאך סלקא דעתין דכי אכיל בעיבור עד שיאכל בחבורה שכו

החודש מחייב, וכי מעברין את החודש בחבורה שכולה סריקין. ותירץ, 

דאיירי כגון דסליקו אינהו מדעתייהו לעבוריה, דמכל מקום כיון דלדבר 

אות טו) דעלו כדי  לקמןמצוה מכווני לא מימשיך ופטור. [והיינו לשיטתו (

דעלו כדי לפרסם, לכאורה אתי שפיר  י ד״ה אכלרש״לעיין. אבל לפירוש 

פירש, שעלה לעבר, ולא אכל חלקו  והמאיריטפי, דשייך אף בסריקין]. 

(ח״ג),  בשיח השדהעמהם אלא עם חבורה אחרת של ריקים. והקשה 

 דמה בכך שעלה לשם, אטו קלטוהו מחיצות.

כיון דסעודת עיבור היתה בראש חודש,  הערוך לנר, הקשהגמ׳, שם. ) יד

השולחן תיפוק ליה דהיתה סעודת מצוה מדין סעודת ראש חודש, דכתב 

דמצוה להרבות בסעודת ראש  הירושלמי,(אור״ח תיט, א) על פי  ערוך

חודש. ועוד, היכי אסיק אדעתיה דלא יחשב סעודת מצוה במה דאסיק 

בשר ויין, הרי אכל סעודת ראש חודש. ואין לומר דסעודת ראש חודש 

הסעודה  רש״י ד״ה אחריפו,ום ולא בלילה, (ולשיטת אין מצוותה אלא בי

(שם  דבמגן אברהםבלילה), לפי שאין מקדשין את החודש אלא ביום. 

(פ״ג  לרמב״ם סק״א), מבואר, דסעודת ראש חודש הויא נמי בלילה. אמנם

(מצוה ד)].  מנחת חינוךמקידוש החודש ה״ז) הסעודה הוי ביום [עיין 

ר, דאין מצוה בסעודת ראש חודש, וכתב, דיש לומר, דהרמב״ם סב

. הר״ן(שם) בשם  הבית יוסף והירושלמי איירי בסעודת העיבור. וכן כתב

עוד תירץ, דאיירי שכבר אכל סעודת ראש חודש, או שרוצה לאכול 

(רכח) כתב, דמצוה לאכול בראש  וברוקחסעודת ראש חודש לאחר מיכן. 

ינו בן סורר ומורה. חודש, והוכיח מהכא, דקתני, אבל בעיבור החודש א

 (תנג). באור זרועועיין גם 

 היד רמה, כתב גמ׳ אין עולין לה אלא בפת דגן וקטנית בלבד.) טו

הפסקי ריא״ז]. דטעמא שמא יאכלו אכילה גסה וישתכרו. [וכן כתב 

והוסיף, דיגרום להם שלא יעיינו בדבר כראוי. וסבירא ליה דעולין בליל 

ל״א, ועולים רק כדי לפרסם]. וכתב  דהוי ליל כרש״י ד״ה אכל,ל׳, [ודלא 

דיש אומרים, כדי שלא לבייש את מי שאין לו. ועוד ביאר, כדי שתהיה 

 עלייה לשמה.

ומשמע למעוטי פת אורז ודוחן קא אתי. רש״י ד״ה בפת דגן, בסוה״ד, ) טז

דטעמא דמילתא, דפת דגן עדיפא טפי ליתובא דעתא.  היד רמה,כתב 

 [והיינו לשיטתו באות הקודמת, דעולים גם כדי לעיין].

על פי מה דאיתא  הרש״ש,ביאר גמ׳, ואין עולין לה ביום אלא בלילה. ) יז

 (כ:), דבלילה נשמע הקול יותר מביום. ביומא

שהסעודה ומשאו של דבר בלילה הוא. רש״י ד״ה אחריפו, בסוה״ד, ) יח

דאין  רש״י בד״ה אכל,(פ״ח ה״ב), הא כתב  המהר״ם והשירי קרבןהקשו 

 אסיפה זו אלא לפרסם הדבר, ואם כן במה נשאו ונתנו.

גמ׳, אכל מעשר בירושלים, כיון דכי אורחיה הוא קאכיל ליה לא ) יט

הלחם  כדרך מצוותו וכו׳. וביאר רש״י ד״ה דכי אורחיה, פירשממשיך. 

דרך מצותו ליקח מאותן המעות בשר ויין, (פ״ז מממרים ה״ב), דכן  משנה

וכיון דדרכו כן לא ממשיך, וכתב, דאין הטעם משום דהוי דבר מצוה, לפי 

דכתב ליה בהדי  הרמב״ם,שאין מצוה לאוכלו אלא הבעלים. ותמה על 

הנך דאוכל בדבר מצוה, וכתב, דאולי כיוון לטעם האמור בגמ׳, ומשום 

(מצוה תמב, א) דן, אי  חת חינוךוהמנדדמי למצוה כייל לה בהדי הנך. 

בשכחת הלאוין (ל״ת א),  הרמב״ןאיכא מצוה באכילת מעשר שני. אמנם 

דאף הרמב״ם, שלא המגילת אסתר מנה מצוות אכילת מעשר שני, וכתב 

 מנה לה, מודה דאיכא מצוה, אלא דהוי בכלל מצות הפרשת מעשר שני.

דהיינו  אירי,היד רמה והמ כתבוגמ׳, כי תנן נמי מתני׳ להשלים. ) כ

(רמח,  המנחת חינוךדהרוב הוי בשר בהמה ומיעוט בשר עוף. וכן כתב 

(הלכות ממרים  והערוך השולחן העתיד(עו:).  מחוליןיג). והביא כעין זה 

דהשלמה היינו בכזית. ועיין  רש״י ד״ה להשלים,פ״ג ה״ט), כתב בדעת 

 מה שכתבנו באות כב.

ים וכו׳, רמשים הן שרצים היינו עופות טמא רש״י ד״ה סתם שקצים,) כא

פ״ג מ״ב) כתב, דשרצים הם בכלל שקצים  התוס׳ יו״ט (מכותוכו׳. 

וכדכתיב ״וכל שרץ השורץ על הארץ שקץ הם לכם״. וכתב, דיתכן דלשון 

חכמים זה כולל גם בהמה וחיה טמאים. ורמשים, היינו המינין הנבראים 

 ינם פרים ורבים.באשפות ובגופי הנבלות, שאינן נבראים מזכר ונקבה, וא

מבהמה  חסר כזיתשאפילו אכל תרטימר בשר  רש״י ד״ה להשלים,) כב

דמשמעות דבריו, דלהשלמת הערוך לנר, טהורה והשלימה וכו׳. כתב 

פחות מכזית מהני אף עופות טמאים. והקשה, דאי חצי שיעור אסור מן 

התורה, הא אף באכילת חצי שיעור הווי אינו שומע בקולו של מקום. 

צה לבאר אפילו לריש לקיש דחצי שיעור אסור מדרבנן, ואף דרש״י ר

דבאיסור דרבנן נמי מקרי אינו שומע בקולו של מקום, רישא איירי 

ובשיעורי רבי באיסור דאורייתא, דאם לאו הכי סיפא מאי קא משמע לן. 

רצה לומר, דכיון דשיעור אכילה הוי דוקא בכזית, אף דחצי  שמואל

כילה לא הוי, ומשום הכי מהני להשלים. עיין שיעור נמי אסור, איסור א

  שם בהערה. ועיין לעיל אות כ.

הא  התוס׳ יו״ט והמהרש״א, הקשוגמ׳, דבר מצוה תנחומי אבלים. ) כג

 תנא ליה רישא, אכל בעיבור החודש, דהיינו נמי תקנתא דרבנן. וכתב
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דהכא כללא תנא בסיפא לכל תקנתא דרבנן. ואיצטריך לפרט  המהרש״א,

לעיל, דאף דאין עולין לה אלא בפת  בור החודש, כדאמרינןברישא עי

(פ״ח ה״ב), דמסעודת  השיירי קרבן וקטנית ואיהו אסיק בשר ויין. וביאר

עיבור החודש ליכא למילף לשאר תקנות דרבנן, כיון שיש לה קצת עיקר 

מן התורה, שאותו פרסום נעשה לידע שעיברו בית דין את החודש שלא 

 כגון המועדות, ולענין קטנה בת ג׳ שנים. ועיין גם יגעו באיסור תורה,

 .(אות יט) תפארת ישראל

דאף דיש  היד רמה, כתב גמ׳, וטעמא מאי וכו׳, ולא בקולו של מקום.) כד

לומר דאדרבא יתחייב מקל וחומר, גזירת הכתוב הוא ואין להשיב. 

(טז) כתב, דטעמא דמילתא, משום דלא אתי למיסרך.  והתפארת ישראל

(הלכות ממרים פ״ט ס״ט), דכל ריקים  בערוך השלחן העתידוכן כתב 

במשנת וגנבים יזהרו ברובן מאכילת איסור ולא אתי לאמשוכי. וכן ביאר 

(מאמרים ושיחות מוסר ח״א שער ט׳ עמוד קצח), דכל דעושה  רבי אהרן

 בהוראת היתר ובלא מלחמה פנימית עלול להמשך יותר.

פירש, דקאי אדבר עבירה.  מאגמ׳, וטעמא מאי וכו׳. רש״י ד״ה וטע) כה

(פ״ז ממרים ה״ב) כתב, דמהאי קרא ילפינן נמי פטור על  הרמב״םאבל 

 מהירושלמי.(שם)  הרדב״ז דבר מצוה. וכן הביא

הוא אמינא חבורת מצוה היינו כהנים רש״י ד״ה לאיתויי, בסוה״ד, ) כו

, דמדבריו משמע, דלישראל אין מצוה היד דודשאוכלין קדשים. כתב 

(קכא.) דאיכא מצוה. ולכך כתב דלאו  מפסחיםים. והוכיח לאכול קדש

מרש״י ברכות לה)  זהר הרקיע(בספר  הרשב״ץדוקא כהנים. וכן הוכיח 

 ד״ה בשאר.(נט.)  רש״י בפסחיםדיש להם מצוה. וכן כתב  ד״ה כי, (מח:)

(סטנסיל), אם כן למה קתני  בשעורי רבי שמואל שם. הקשהבא״ד, ) כז

 דהוי דבר מצוה.״חבורת מצוה״ תיפוק ליה 

(פ״א מתרומות הכ״ג עמוד  הצפנת פענחאו פסחים. הקשה  בא״ד,) כח

), דבלאו הכי, הא צריך הבן סורר לאכול בשר דבשיל ולא בשיל 33

(בעמוד א׳), ואם אוכל הפסח בכהאי גוונא, עובר אלאו ד״אל  כדלעיל

תאכלו ממנו נא״, ובודאי שאינו מקיים מצוה. ועיין שם מה שתירץ. 

המנחת  (בהשמטות לסימן טו) תירץ, לפי מה שכתב יחזקאלוהדברי 

(מצוה ז), דכל שנצלה כמאכל בן דורסאי הרי הוא בכלל צלי אש,  חינוך

ואם כן אתי שפיר, דלהעשות בן סורר סגי, דהוא כמאכל גנבי. וכן כתב 

בשבת  אמנם , דבשיל ולא בשיל היינו כמאכל בן דרוסאי.בפסקי ריא״ז

דהוי  ד״ה בשיל,(שם)  התוס׳יל ולא בשיל״, וכתבו (יח:) איתא לשון ״בש

פחות ממאכל בן דורסאי. [ולכאורה יש לומר, דהיינו דוקא לענין מה 

דאיירי התם, והיינו משום דבשיל ולא בשיל אינה הגדרה מדויקת למצב 

של בישול, אלא יכול להיות כמאכל בן דרוסאי ואף פחות מכך, אלא 

 מו שכתבו שם]. דהתם על כרחך בעו לפרש כן, וכ
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דאייתי להאי  היד רמה, כתבגמ׳, ואומר כי סובא וזולל יורש וכו׳. ) א

קרא לאשמועינן דזולל וסובא דאיירי ביה שלמה בקרא קמא, היינו זולל 

וסובא דקרא, והיינו דכתיב כי סובא וזולל יורש ומלסטם והורג את 

הבריות, כלומר שנעשה רש, ומבקש למודו ואינו מוצא ומלסטם והורג 

ב דכתב, דאתי להאי קרא כיון דכתי רש״י ד״ה כי סובאלבריות. ועיין 

 בתר קרא קמא.

היד כתב גמ׳, כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית קרעים קרעים. ) ב

 דהוי מהלכות תלמוד תורה, שהמתגרה בשינה משכח תלמודו, רמה,

(מאמר הראשון כלל ד׳  הצידה לדרך. וכן כתב וכרש״י בד״ה נעשה

ספ״כ), דהיינו בשעה שיש לו לשמוע ההלכה מפי הרב, או שיש לו לחזור 

, אבל אם הוא מקום קבוע ללמוד תמיד, וגמר זמן למודו ורוצה על למודו

לישן כדי לעמוד וללמוד כשהוא רענן ולא יתנמנם, שפיר. וכן ביאר 

(בביאורו על משלי כג, כא), אלא שהוסיף, שהמתנמנם בעת  הגר״א

למודו תורתו נעשית קרעים, כיון שלומד בהפסקות. ובפרק כ, (יג) הוסיף, 

א ימתינו והוא ידלג ואחר כך ילמד, וכן הלאה. דכשמתנמנם חבריו ל

(פ״ד מתלמוד תורה ה״ט), כתב, אין ישנים בבית המדרש וכל  והרמב״ם

המתנמנם בבית המדרש תורתו נעשית קרעים שנאמר וקרעים תלביש 

כ:) הבינו שלמד,  והגבורת ארי (תעניתכח.)  והמהרש״א (מגילהנומה. 

היינו דוקא בישן שינת קבע, דהוא מדיני כבוד בית המדרש, וכתבו ד

(ח״ב, ה),  הפרי יצחקדשינת עראי מותר לישון בבית המדרש. והקשה 

הא אסר בלשון ״המתנמנם״, ועוד, דנפקא ליה מקרא ד״קרעים תלביש 

״, וכתב לבאר, דאף שלתלמידי חכמים ותלמידיהם מותר לישון נומה

]. מכל אפילו שינת קבע, [אבל לשאר אינשי, אסור אפילו שינת עראי

מקום ממדת חסידות גם עליהם להמנע מכך אפילו משינת עראי, וכמו 

שם), וכל הישן בבית המדרש  מגילה ותעניתשהעיד רבי זירא על עצמו (

עונשו שמשכח לימודו, אף שמדינא שרי [והביא, דכעין זה מצינו בעוד 

מקומות]. אלא דהוסיף, דמדכתב הרמב״ם דין זה בהלכות תלמוד תורה, 

דמלבד הטעם דקדושת בית המדרש, אית ביה נמי משום ביטול  מוכח,

 בהגהות ר״מ שטראשון (בבא בתראתורה. עיין שם. וכעין זה ביאר סוגיין 

 ג:) עיין שם.

 החמרא וחיי,הקשה גמ׳, אמו מנה לה מה שקנתה אשה קנה בעלה. ) ג

הא שפיר אית לה נכסי מלוג שהגוף שלה והפירות לבעל. עיין שם. 

כתב דנכסי מלוג כיון שמשועבדין לבעל לפירות, לא ד והפסקי הרי״

 ביד רמה.מיקרו דידה, דבעינן שיהא גם הפירות שלה. וכעין זה כתב 

(רמח, ט), דהוי מצי לאוקמי  הערוך לנר והמנחת חינוך כתבוגמ׳, שם. ) ד

כתב,  והחמרא וחייבגרושה, או בחייבי כריתות דלא תפסי בהו קדושין. 

אין נעשה בן סורר ומורה בגרושה, דאין כאן קול דלרבי יוסי בר׳ יהודה 

 אחד.

שהיו מעות מוכנים לקנות מהם  רש״י ד״ה מדמי סעודה המוכנת,) ה

סעודה לאביו ולאמו דכיון דלכך נזדמנו משל אמו קרינן בהו וכו׳, דבעלה 

נהי דחייב  היד רמה הפסקי רי״ד והערוך לנר, חייב במזונותיה. הקשו

ה מאותה סעודה הבעל בין כך חייב במזונותיה, כיון שלא נהנת

במזונותיה, אפילו אם יאבדו אלו המעות. ומשום הכי כתב היד רמה, 

(כד.) דאין אדם יכול להקדיש  מערכיןדגנב סעודה שהוכנה לה, והוכיח 

כסות אשתו[ והיינו משום שזכתה בה, והכי נמי סעודה המוכנה לה. 

בעינן שתהיה גניבה  ביאר, דרש״י סבר, דהכא לאובשיעורי רבי שמואל 

 גמורה, וסגי במה שגנב דבר העומד לצרכה. ועיין באות הבאה. 

דאי לא אמר לה הכי זכה בהן בעל דלא עדיף  רש״י ד״ה על מנת,) ו

(פ״ד סק״א), דמשמע מרש״י, דגם הגוף  האבני מלואים ממציאתה. כתב

כמו  ד״ה קנין דאשה,(כג:)  בקדושיןשלו, דומיא דמציאתה. (וכשיטתו 

 אבל בחידושי הרמב״ן והריטב״א ותוספות ר״י הזקן.בו שם בדעתו שכת

פליגי, וסברי דאינו אלא כנכסי מלוג,  ד״ה ורבי אלעזר, שם)התוס׳ (

). והקשה, מה דחקו לפרש הכא היד רמהדהבעל אוכל פירות. וכן כתב 

דהכל לבעל, הא נכסי מלוג נמי לא חשיב שגנב משלה. וכמו שכתבנו 

 באות ג׳.

ימא חייבי כריתות וחייבי מיתות בית דין סוף סוף אבוה אבוה גמ׳, איל) ז

(בתשובות כלל פב) דתולין רוב בעילות בבעל,  הרא״שלשיטת  נינהו וכו׳.

אף במי שרק מיוחדת לו בלא קידושין, אתי שפיר, דאף דהוי חייבי 

כריתות ולא תפיס קידושין אמרינן דאבוה אבוה נינהו. אבל לשיטת 



 
 

 
 

 יז

(פ״ג מיבום ה״ד), דבגוונא דרק  הרמב״ם כב.) בדעת המרדכי (יבמות

(ח״א אהע״ז קמח) הקובץ תשובות  מיוחדת לו לא תלינן בבעל. וכדביאר

על פי מה שכתבו האחרונים, דהא דאמרינן רוב בעילות אחר הבעל, 

ותלינן בו את הילד, אין הטעם משום דבעלה שכיח לה יותר, אלא מטעם 

ות אלא מבעליהן, ואפילו במקרה דאמרינן רוב נשים אינן מתעבר

שביאות אחרים מרובות משל הבעל, דאמרינן מזנה ומתהפכת שלא 

תתעבר. צריך לומר, דהא דאמרינן הכא אבוה אבוה נינהו, היינו כמו 

(כב.), דמיירי כגון שהיו  דיבמות שכתב המרדכי עצמו בביאור מתניתין

מב״ם. ועיין חבושין בבית האסורין. ושיטת הרא״ש הוי אף בשיטת הר

 (אבהע״ז ח״ב סימן עז).  בשו״ת חתם סופר

, דטעם הדבר, המהר״ל כתב גמ׳, אלא בשוה לאביו קאמר וכו׳.) ח

דכאשר אין אביו ואמו שוים, אין זיווג שלהם גמור, וכאשר אין הזיווג 

והרש״ר שוה יפה, הסיבה שהבן סר מן הדרך, משום אביו ואמו תליא. 

ק אם יש ביניהם אחדות דעים ורצון (דברים כא, יח) ביאר, דרהירש 

ארחות משותף יכולים לומר שלא הם אשמים בקלקלת בנם. ועיין גם 

 .(להגרח״ק סימן י׳) יושר

גמ׳, אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול ובמראהו בקומה אינו נעשה ) ט

(אות כח), שלא שיהיו שוין ממש  התפארת ישראלכתב  בן סורר ומורה.

חזק, וכן  נית, אלא לאפוקי א׳ קולו חלש וא׳בקול, דאם כן היא איילו

בשאר הג׳ דברים מיירי שיש להם דמיון מה [ומה שכתב דהוי איילונית, 

פ:) ולא לרב הונא שם]. ובראשונים  יבמותהיינו לשיטת רבי יוחנן (

המובאים באות הבאה מבואר, דלא די שיש להם דמיון מה. וכן משמע 

 (חידושי אגדות).במהרש״א 

ן אזלא הא דתניא בן סורר ומורה לא היה וכו׳, כמאן כרבי גמ׳, כמא) י

הריטב״א דמילתא דלא שכיחא היא. והקשה  היד רמה,ביאר  יהודה.

סב.) אהא דאיתא התם, דשני שעירי יום הכיפורים מצוותן שיהיו  (יומא

שוין במראה ובקומה, דהכא אמרינן דבן סורר לא היה ולא עתיד להיות 

ו ואמו שוין בקול מראה וקומה. ותירץ, דהתם לא כיון דבעינן שיהיו אבי

בעינן שוין ממש בדקדוק, אלא שיהיו דומין כל מה שאפשר, דבהא סגי 

(שם).  התוספות הרא״ש ותוספות ישניםלענין בעלי חיים. וכעין זה כתבו 

(אות א׳) כתב, דאתי כרבי יהודה משום ד״שוו בקול״, ובהגהות הב״ח 

האב סריס שקולו כאשה, או שהאם תהיה  שייך בתרי גווני, או שיהיה

איילונית שקולה כאיש, ובכהאי גוונא שניהם אינם יכולים לילד, והיינו 

 ״שלא היה ולא נברא״ [אלא משל]. 

גמ׳, איבעית אימא ר׳ שמעון היא דתניא אמר רבי שמעון וכי מפני  ) יא

דרבנן סברי דלאו מילתא דלא שכיחא הוא, משום  היד רמה,כתב  וכו׳.

(פרשת  ברבינו בחייוכן מבואר . י אדעתייהו מאי סלקא ביה לבסוףדמסק

כי תצא) דכתב, דחייבין הם שתגבר עליהם אהבת השם יתברך על 

אהבת הבן, עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם לבית דין לסקילה. וכן 

(שם), דהרחמנות בזה אכזריות הוא, וכדכתיב  בפירוש אברבנאלכתב 

(בחידושי אגדות), דלרבי שמעון  המהרש״א תבורחמי רשעים אכזרי. וכ

נמי ודאי שהתורה חייבתו מיתה, כיון שהגיעה לסוף דעתו וכו׳, כדלקמן, 

אלא דסבר, דאביו ואמו ודאי לא יוציאו אותו לסקילה, דיאמרו שסופו 

ביאר שיטת  והמלבי״ם לחזור מדרכיו הרעים משום שיהיו חסים עליו.

 ו, דהא יכולין למחול. רבי שמעון, שאביו ואמו ימחלו ל

כט.), דאסור  ב הריטב״א (מגילהכתגמ׳, אני ראיתיו וישבתי על קברו. ) יב

(יור״ד רס סק״א) כתבו,  והט״ז והש״ך לישב על הקבר משום לועג לרש.

התוס׳ בבא  משום איסור הנאה. והכא היינו בסמוך, כעין מה שכתבו

דהא רבי יונתן (ח״ג),  בשיח השדה . וכן הוכיח) ד״ה שהושיבו(טז:קמא 

. (הכא)בצפנת פענח  (צ:) וכן הקשה בבבא מציעא כהן הוי, כמבואר

(סימן  משאת המלך . ועיין עודיוחנן (דברים כא, כא) גרס רבי ורבינו בחיי

 .תלג)

(דברים כא, כא), דפליג אברייתא, [דהיינו  רבינו בחייכתב  גמ׳, שם.) יג

דאותו בית דין שהרגוהו סברי כרבנן, דלא בעינן שיהיו שוין], או שמא, 

בחידושי לא היה בן סורר ומורה גמור, אלא כענין אבשלום. ועיין עוד 

 (על התורה שם). אגדות למהר״ל וחתם סופר

הקשו  .גמ׳, וכיון דאיכא מזוזה לא אפשר דכתיב לא תעשון וכו׳) יד

קיג.), אמאי לא אתי עשה  לקמן( א״ובחידושי הגרע(הכא)  התורת חיים

(מצוה  המנחת חינוךדשריפה ודחה ללא תעשה ד״לא תעשון״. וכתב 

דאנן  ,נתישבה הקושיא, דכתב בד״ה דכתיב(שם) דלרש״י לקמן  קמב),

בעינן שללה, והאי שלל שמים הוא. דהיינו דכיון דכתיב ״לא תעשון״, לא 

עשה דשריפה אמזוזה דהויא שלל שמים, ועשה דשריפה אזיל אתי ה

הקשה (שם), דאם מזוזה לא הוי שללה,  א״הגרעאשללה דוקא. אמנם 

אם כן שפיר מתקיים בשריפתה כל שללה, ומדוע מצלת, והניח בצריך 

(לקמן שם) תירץ, דבאיבוד ה׳ איכא נמי עשה  ובחידושי בית מאירעיון. 

א גרע מהזכרת שם שמים לבטלה, דאמרינן ד״את ה׳ אלוקיך תירא״, דל

(מצוה תלז) נמי כתב, דעובר  והמנחת חינוך(נו.) דעובר בהאי עשה.  לעיל

ובמשך (לקמן שם)  בערוך לנרבהאי עשה במחיקת השם. ועיין עוד 

 (סוף פרשת עקב).חכמה 

עיין מה שכתבנו לקמן באות  מתני׳, היה אחד מהם גדם או חיגר וכו׳.) טו

קא בעלי מומין אלו, אבל שלמין שלא תופסין בו בשתי כג, דנתמעטו דו

, דהטעם שנתמעטו, משום שאכזריות המאיריידיהם אינם מעכבין. וכתב 

 מצויה בהם, ודרך אסמכתא סמכוה מן המקרא.

(קסז), דאפשר דלמסקנא דגמ׳  בשו״ת חוות יאירכתב  מתני׳, שם.) טז

ולך שפי, דדרשינן ליה מדכוליה קרא יתירא הוא, ממעט נמי חיגר שה

בביאור לא חגרין במתניתין.  היד רמהולא רק שאינו הולך כלל. וכן כתב 

 השיח השדה קטועה. וכתב ידופירש,  רש״י אמתניתין ד״ה גידםוכן 

(ח״ג), דמשמע אפילו ידו אחת. אמנם לענין סומין בעין אחת, וחרשין 

 על היראים (רעה, י), דוודאי חייב. בתועפות ראםבאוזן אחת, כתב 

(נז, כו),  והעמודי הארזים(ח״ג, ח, ל)  השדי חמדכתבו  תני׳, או חרש.מ) יז

דחרש הכא, היינו מדבר ואינו שומע, דהא יליף לה מדכתיב ״איננו שומע 

בקולנו״, ומוכח דהם מדברים, ותו, דאי לא תימא הכי, תיפוק ליה 

 חמרא וחיי. מ״ואמרו ולא אלמים״. ועיין

אינן יודעין אם קבל דבריהם אם לאו וכו׳, ואיכא  רש״י ד״ה חרשין,) יח

 היד רמה,להפוכי בזכותיה ולמדרש בשעת הקול קאמרי וכו׳. כתב 

דפירושו דחוק ולא מסתבר כלל. [ואף דכתב רש״י דקרא יתירא הוא 

ולכך דרשינן הכי]. ולכך ביאר, דמאחר ששניהם אומרים איננו שומע 

מע בקול שניהם, דבקול שנינו בקולנו, משמע ששניהם אומרים שאינו שו

משמע, ולא משכחת לה אלא בזמן שהאב יודע בתוכחתה של אם והאם 

 בשל אב, ואי חד מינייהו חרש הווי מנא ידע.

דבמתניתין משמע דהוי  בשעורי ר״ד פוברסקי, שם. הקשהבא״ד, ) יט

דרשא מקרא ד״איננו שומע בקולנו״, ולא מחמת איפוך זכות. עוד הקשה, 

דכיון דאמרינן דבעינן שישמעו שאינו שומע בקולם, אם כן באינן חרשין, 

נמי נימא יהא דין בן סורר דוקא באמר להם שאינו שומע להם. וכתב, 

 דאפשר דהוי רק מיעוט בחרשין. ועיין עוד באות כג.

, דאין זו התראה רש״י ד״ה מתרין כתבמתני׳, מתרין בו בפני שלשה. ) כ

יט, ח), דסבירא ליה שאין כאן מלקות  החזון איש (בבא קמאממש. וכתב 

על לא תעשה כדין שאר לאוין, אלא הן מלקות מיוחדות דילפינן מקרא 



 
 

 
 

 יח

כתב, דלוקה משום שעבר  ד״ה משום,(סג.) התוס׳ ד״יסרו״. אבל בשיטת 

(פ״ז ממרים  הרמב״ם״לא תאכלו על הדם״. וכן כתב בשיטת על לאו ד

התוס׳ ה״ז), דכתב דמתרין בו בשעת אכילה שיתחייב מלקות, וכן כתב 

(מערכת הה״א פג) כתב, דאין הדבר מוכרח בכוונת  והשדי חמד. י״ט

רש״י, אלא כוונתו. דההתראה שמתרין בו אביו ואמו, אינה התראה 

מה שנאמר ״ויסרו אותו״, אבל בעינן  גמורה אלא תוכחה בעלמא לקיים

בשיטת רש״י. וכן  הערוך לנרנמי התראה מעדים קודם המעשה. וכן הבין 

 (ח״א, כג).  שו״ת המאיר לעולם. ועיין עוד המאירישיטת 

היד  דהא התראת עדים בעי. הקשהרש״י ד״ה מתרין בו, בתוה״ד, ) כא

פליגי עליה הא רבי יוסי בר׳ יהודה סבירא ליה הכי, אבל רבנן  רמה,

הגליון הש״ס (מכות  וסברי דאפילו מפי השד ואפילו מפי עצמו. וכן תמה

דהוי משמע לרש״י, דהכא איכא קפידא דבעי דווקא  ב היד דוד,ו:). וכת

שאביו ואמו יתרו בו בפני אחרים, והוא מה שהוקשה לרש״י דמהיכי 

, תיתי דניבעי דוקא אביו ואמו, הא אדרבה בעלמא התראת עדים בעינן

והיינו דלכל הפחות הרי ההקפדה היא על העדים, ולא על הבעלי דינים, 

ומדבעינן הכא התראת אביו ואמו, שמע מיניה דלאו מתורת התראה 

 בשיעורי רבי שמואל. היא אלא תוכחה בעלמא. וכן כתב

, הא היד רמההקשה  ועוד זו התראת ספק הוא וכו׳.בא״ד, בתוה״ד, ) כב

 היבין שמועהספק שמה התראה. [וכתב קיימא לן כרבי יוחנן דהתראת 

(כלל קעח), דכוונת רש״י להוכיח, מדאיפלגו בהא רבי יוחנן וריש לקיש, 

ולא הוכיחו מהכא דהוי התראה]. עוד הקשה, מאי טעמא חשיב התראת 

ספק, הא אם יגנוב ויאכל ודאי יתחייב. וכתב, דהטעם דלא הוי התראה 

עשה, מה שאין כן בשאר גמורה, דאין מתרין בו תוך כדי דיבור למ

(מערכת הה״א, פג), דהא דלא הוקשה לרמ״ה  השדי חמדעבירות. וכתב 

מדוע רש״י לא פירש מהאי טעמא, דהבין דמה שכתב רש״י ולאחר זמן 

הדרך יעשה וכו׳, טעם אחר הוא והיינו כטעם הרמ״ה. וכתב, דכן כתב 

הרמ״ה דלא  (מג:). עוד (באות נג) פירש כוונת רש״י, וליישב קושית המלך

הוי התראת ספק. דאין כוונת רש״י התראת ספק כפשוטו, אלא כטעם 

הרמ״ה דלא הוי התראה סמוך למעשה, ויכול לומר אישתלאי, והשתמש 

רש״י בלשון ״התראת ספק״, כלשון מושאל. עוד כתב, דבלאו הכי שיטת 

 , דקיימא לן דהתראת ספק לא שמה התראה. ד״ה בתייש (פ.) חולין

 א״בחדושי הגרע הקשה הכא דכוליה קרא יתירא הוא. גמ׳, שאני) כג

מה:), הא קרא אשמועינן שיעשו כן למצוה, שיתפשוהו ויאמרו  (לעיל

(נגעים יב, כ), דאין כאן מצוה, אלא סיפור  החזון איש בנינו זה. וכתב

דברים. וביאר, דהוי מילתא דפשיטא שאין מצוה לתפוס בו, אלא שבית 

(קסז), דהא  מהחוות יאיר דין ידונוהו, ולכך קרא יתירא הוא. והביא

) ד״ה (פג:מתוס׳ חולין  דבעינן קרא כדכתיב, היינו ראוי, וכן דייק קצת

(פ״ז מממזרים ה״ז) הרמב״ם  כתב, דמלשון בשיעורי רבי שמואל אבלאין. 

משמע, דלפחות לכתחילה יש דין ״אמירה״ של אביו ואמו, דהיינו 

 שצריכין לומר בפני בית דין בננו זה סורר ומורה.

 

 דף עא ע"ב
דלהך מלתא לחודא אתא ולא למעוטי סומין וכו׳. רש״י ד״ה א״כ, ) כד

כן״, היינו למאי דאין זו סוגית התלמוד, דכי אמר ״אם  היד רמה,כתב 

דמתמה דמבעי ליה למעוטי סומין, דאם כן ליכתוב וכו׳. ולכך פירש, דאי 

למעוטי סומין לכתוב ״בנינו הוא״, דמשמע שאותו העומד לפניכם בננו 

הוא, מדלא כתיב ״בננו סורר ומורה״, ומדכתב ״זה״, הכי קאמר, זהו 

 שלקה בפניכם וממילא אמעיטו סומין.

ושוב אין לנו לחפש בזכותו ולהצילו. הקשה ד, רש״י ד״ה ואם, בסוה״) כה

(מג.), דאף אחר גמר דין מחפשין בזכותו. ולכך  לעילהא קתני  היד רמה,

כתב,  ובערוך לנרפירש, דכיון דהוא גברא קטילא, לא מהני ביה שינוי. 

דהיכא דאם ימצאו לו זכות יתברר דלאו גברא קטילא הוא מעולם, 

דין. [ולפי זה אתי שפיר, דהכא הוי ודאי מהדרינן בתר זכות גם אחר גמר 

 גברא קטילא].

 תימה אי הוה מילתא דרבי חנינא כתנאי כו׳. הקשו תוס׳ ד״ה בן נח,) כו

(ח״ג), דלכאורה מילתיה דרבי חנינא דלא  החסד ומשפט והשיח השדה

כחד, דהא רבי חנינא אמר דלא מיענשי משום דנשתנה דינו, ואי כרבי 

וכתב,  הגור אריה,גייר וכו׳. וכן הקשה יוסי הא אמר טעמא דגר שנת

 דכיון דלענין דינא מודים שפטור, אין להקפיד אם אינם שוים בטעמיהם. 

דשמעתין לא אתיא המהרש״א, ונראה שיש לחלק וכו׳. כתב בסוה״ד, ) כז

ככולי עלמא, אלא אי כרבנן דהתם, דבדיני שמים מיענשי והכא בדיני 

דיני שמים הוה כקטן שנולד, והכא אדם הקילו בו. ואי כרבי יוסי, דהתם ב

בדיני אדם יש להחמיר יותר. דלא מסתבר דשמעתין ככולי עלמא, 

דסברת רבי יוסי הפוכה מסברת רבנן, דלר׳ יוסי החמיר בדיני אדם טפי 

מבדיני שמים, ולרבנן הקילו בדיני אדם מבדיני שמים. [ולכאורה יש 

ו לדיני אדם, דהתם לומר, דאתיא ככולי עלמא, משום דדיני שמים לא דמ

רבי יוסי פטר משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, והאי טעמא לא שייך 

בעונש דדיני אדם, והכא פטרינן משום דאישתני דינא, דלא שייך אלא 

 חוות יאיר(סימן ג), ובשו״ת  בית יעקבבדיני אדם. וכן משמע בשו״ת 

(סימן חיים שאל  בשו״ת(דרוש שני). ועיין נמי  ובפרשת דרכים(סימן עט), 

(ח״א, קעז) כתב, דודאי היכא דפטור בדיני  ובשו״ת שבות יעקבמט)]. 

שמים פטור נמי בדיני אדם, דדיני שמים חמירי טפי, וכוונת תוס׳, דסוגיין 

אתיא כרבנן דפליגי ארבי יוסי, דלא הוי כקטן שנולד לענין זה, והכא 

פטור מדיני אדם, אבל ודאי לרבי יוסי כיון דפטור מדיני שמים, כל שכן 

בא על אשת ישראל ונתגייר חייב, דלא כרבי  בדיני אדם. והא דתניא

 התוספות ישנים (יומא(שם), הביא דברי  בשו״ת חיים שאל יוסי. אמנם

פב.) שכתבו, דטעמא דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, אינו מועיל לפוטרו 

ממיתה כשבא על אשת ישראל ונתגייר, כדאמר הכא. וכן כתבו להדיא 

 (מח:). תוספות ישנים יבמות

הואיל ונשתנה דינו ונשתנית מיתתו וכו׳, שאני הכא דאילו גמ׳, ) כח

ביאר, דכיון  עביד השתא לאו בר קטלא הוא. בשיעורי רבי שמואל

דפרשת בן סורר ומורה נאמרה דוקא ב״בן״ ולא ב״איש״, לא חסר רק 

היכי תמצי דליחול עליה דינא דבן סורר ומורה, אלא אינו בדין בן סורר 

נין הא דאמרינן דבן נח שבירך אישתני דינא ומורה כלל. והכי נמי לע

ואישתני קטלא, הוי חילוק בגברא, דלזה ניתנה ״תורת בן נח״ להתחייב 

על מעשה כזה סייף, ולזה ניתנה ״תורת ישראל״ להתחייב על מעשה כזה 

סקילה. [ועיין לקמן באות ל מחלוקת הגר״ח והחזון איש, אי הסברא 

 מהריטב״א (כתובותדינא]. והוכיח  ד״השתא לאו בר קטלא״ מדין אישתני

מה.), דמשום חסרון היכי תימצי לא חשיב אישתני דינא. ולפי זה כתב, 

דעל כרחך מוכרח דהא דבוגרת דעלמא אינה בדין סקילה, אינה רק 

משום דלא שייך בה מציאות של מעשה זנות דנערה, אלא דאינה בתורת 

״ג, יט) מהא דאשת (ח בשו״ת דובב מישרים נערה המאורסה. וכן הוכיח

איש שזינתה ואחר כך גירשה בעלה, דודאי נהרגת, אף דהשתא פנויה 

 היא. ועיין עוד שם. 

ולפי זה צריך לומר, דהא דישראל הבא על  עיין באות הקודמת.[שם, ) כט

אשת בן נח פטור, היינו אף על פי דהאישות חלה גם כלפי ישראל, 

דיש איסור  ד״ה פרט:) (נבתוס׳ לקמן התורה פטרתו. לא מיבעיא לשיטת 

עשה בבא על אשת בן נח מהא דהצריכה התורה להתיר יפת תאר אשת 



 
 

 
 

 יט

 שםהתוס׳ הרא״ש (סנהדרין כא:), וכמו שביאר  בקדושיןאיש, (כדאיתא 

דעובר בעשה ד״ה אשת,  (כא:)תוס׳ קדושין  לו:). וכן לשיטת ועבודה זרה

הרמב״ם מקרא ״ודבק באשתו״, ולא באשת חבירו. אלא אפילו לשיטת 

ורבינו תם (הכא)  והיד רמהשם)  והרשב״א (קדושין פ״ח ממלכים ה״ג)(

עה״ת כי תצא), דמן התורה אין איסור אשת איש (בפירוש ריב״א 

לישראל הבא על אשת בן נח, אין הגדר דאינה אישות כלל כלפי ישראל, 

 אלא דהתורה התירה אותה אישות לישראל ].

(הלכות ממרים בתורף דבריו),  הלויבחדושי רבינו חיים  כתבגמ׳, שם. ) ל

דאף האי דינא, דאילו עבד השתא לאו בר קטלא, הוי מדין אשתני דינא, 

ולפי זה כתב, ביד רמה וברבינו יונה]. אלא דהוי אשתני טפי. [וכן מבואר 

דבחיוב מלקות דבן סורר, ליכא האי דינא, וחייב אף לאחר שהקיף זקן, 

נין חיוב מיתה, דבזה נאמר עיקר הדין אף דלא נגמר דינו קודם, דדוקא לע

דבן ולא אב ולא איש, שפיר אמרינן דכשנעשה איש נשתנה דינו, מה 

שאין כן לענין חיוב מלקות, דעיקר דינו לאו בשם איש ואב תלוי, כי אם 

(בגליונות שם) כתב,  החזון אישביסוד הדין של בן סורר ומורה. אבל 

לא, לא הוי מדין אשתני דבודאי הסברא דאי עבד השתא לאו בר קט

דינא, אלא כיון דלא אמרה תורה דין בן סורר ומורה באיש, אין רצון 

 התורה להרוג איש מדין בן סורר, והוא הדין במלקות. 

ודיינינן ליה בדינא דהשתא. הקשה רש״י ד״ה שאני הכא, בסוה״ד, ) לא

היאך תיסק אדעתין דבסקילה דיינינן ליה, הא לא אתרו ביה  רבינו יונה,

לסקילה. ועוד, היאך מסייע ליה להלן מסרחה ולבסוף בגרה, דלא מוכח 

רש״י ד״ה לימא וד״ה מהתם, אלא דלא דיינינן ליה כדמעיקרא, [עיין שם 

ולכך כתב דרבי חנינא קא משמע לן, דלא דיינין ליה כדמעיקרא. תדון]. 

דדוחק לומר, דכוונת רש״י במה שכתב  בשיעורי ר״ד פוברסקי,וכתב 

השתא, דדנים אותו בדיני ישראל, דבעינן עדים וסנהדרין. ועיין בדינא ד

 עוד שם.

דמסיפא  רש״י ד״ה ת״ש, כתבגמ׳, ת״ש אם משנגמר דינו ברח וכו׳. ) לב

הא בלא רבי חנינא נמי תקשי מתניתין  הערוך לנר,תיובתא. הקשה 

רישא לסיפא. ותירץ, דבלא רבי חנינא, איכא למימר, דבכל מקום מניחין 

שהיה, ולכך בהקיף זקן עד שלא נגמר דינו, כיון דקודם לכן היה דינו כמו 

פטור, גם עתה פטור, מה שאין כן בנגמר דינו, שהיה חייב קודם לכן 

נשאר בחיובו. אבל מדקאמר רבי חנינא טעמא דנשתנה דינו, אלמא 

 חזון אישסבירא ליה דאין לפוטרו משום דעדיין לא נגמר דינו. ועיין עוד 

(על  איש ובגליונות החזוןכתין, מה שהועתק מכת״י), (הנדמ״ח על מס

 ובשיעורי רבי שמואל.הגר״ח הלכות ממרים). 

רש״י ד״ה  ביאר גמ׳, בן נח וכו׳, ובא על אשת חבירו ונתגייר פטור.) לג

דאילו עביד השתא לאו בר קטלא הוא. ואי איכא איסורא, עיין  שהכה,

 מה שכתבנו באות כט.

פא:),  (לקמןהא קיימא לן  בתוס׳ חכמי אנגליה, הקשוגמ׳, שם. ) לד

 דהבועל ארמית קנאין פוגעין בו. ונשאר בצריך עיון. 

 ד״ה דלדידהו,(נז:) רש״י לעיל  שיטתגמ׳, עשה כן בישראל וכו׳. ) לה

דעכו״ם שבא על נערה המאורסה, לא בעי עדה ועדים והתראה. אבל 

התורת בעי. וכן דייקו  (שם) כתב, דכיון דבדיננו דיינינן ליה, רבינו יונה

(פ״ט ממלכים ה״ז). [ולשיטתם צריך  הרמב״ם(שם) בדעת  א״חיים והגרע

דלשיטתם, החידוש  המנחת אהרן,לומר, דפריך הכא רק מהכאה]. וכתב 

 דחייב, דלא אמרינן גר שנתגייר כתינוק שנולד.

 הברכת שמואל (כתובותהקשה  גמ׳, עשה כן בישראל ונתגייר חייב.) לו

רבינו תם (פ״ג ממלכים ה״ז), לשיטת  האבי עזריוכן  הגר״ח,ם סימן ז), בש

דביאת ד״ה והא אסתר,  (עד:)בתוס׳ ד״ה ולדרוש ולקמן ג:) כתובות (

עכו״ם כביאת בהמה, ואין האשה חייבת מיתה ואינה נאסרת על בעלה. 

אמאי חייב הכא מיתה, נימא אילו עביד השתא לאו בר קטלא, דהא אם 

אינו חייב, דהא ישראל פטור על ביאת בהמה, עתה יעשה ביאת בהמה 

סימן ג), דכל דברי  בחדושי רבי שמואל (כתובותמדהאשה פטורה. ותירץ 

רבינו תם דביאת עכו״ם הוי כביאת בהמה, היינו דוקא בהתייחס 

בשיעורי רבי לנבעלת, אבל בהתייחס לבועל אנו כביאת בהמה. וכן כתב 

 הכא. עיין עוד שם ובהערות שם. שמואל

דבעינן  א,״בחידושי הגרע כתבגמ׳, סרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק. ) לז

(פ:), או דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לקל, או כמאן  כדלקמןלמימר 

 דאמר דאין צריך שיתרו באיזה מיתה, ומיירי בהתרו סתם.

מה.), דגבי הבועל נמי חשיב  ההפלאה (כתובות כתבגמ׳, שם. ) לח

ה עכשיו דינו בחנק. [והיינו לפי מה נשתנה דינו, כיון שאם יבא עלי

בביאורם השני, דטעמא משום אישתני קטלא ולא  תוס׳ ד״ה קלהשכתבו 

כתב, דאין דבריו מסתברים,  ובשיעורי רבי שמואלמשום אישתני גופא]. 

דהא לא עדיף מאילו מתה הנערה דנידון בסקילה, ואין אנו זקוקין לדינה 

 .לענין דין הבועל. ועיין לעיל אות כח

דכיון דאישתני גופא אישתני קטלא. לפי רש״י ד״ה בסקילה, בתוה״ד, ) לט

, דלא חשיב דתוס׳ ד״ה קלה גירסא זו סבירא ליה לרש״י כפירוש קמא

תמה, דהא ודאי כלפי מיתה החמורה  והבנין שלמה אישתני קטלא.

הגיה ברש״י ״דאישתני גופא  והרש״שאישתני קטלא. וכפירוש ב׳ דתוס׳. 

אף על גב דאישתני גופא  ברש״י ד״ה תדוןקטלא״. וכן גרס להלן  ואישתני

 קטלא. ועיין באות הבאה. ואישתני

הכא נמי נדייניה כדמעיקרא במיתתו הקלה. רש״י ד״ה תדון, בסוה״ד, ) מ

דרש״י סבר דרבי יוחנן פליג ארבי חנינא,  המהרש״א והערוך לנר,כתבו 

כתב, דכוונת רש״י דלפי זה  הבנין שלמהולית ליה דינא דאישתני. אבל 

 תוס׳ ד״ה קלה. אין ראיה לרבי חנינא, אבל לא סבר דפליג עליה, וכדברי

וכתב המהרש״א, דאי ליתא לדרבי חנינא, הא דקתני בברייתא דלעיל, 

 עשה כן בישראל ונתגייר חייב, היינו מיתה קמייתא.

והא דאמר רבי יוחנן לתנא תני תוס׳ ד״ה קלה בחמורה, בתוה״ד, ) מא

הערוך ידון בסקילה והכא לא דיינינן ליה במיתה קמייתא וכו׳. ביאר נ

דכוונתם דודאי מודה רבי חנינא לרבי יוחנן דנידון בסקילה, דאי לאו  לנר,

עיין כמהרש״א  ודלא יד רמה.הכי אכתי קשה לימא מסייע ליה. ועיין גם 

 .שם

הערוך משום דהתם לא אישתני דינא כי הכא. ביאר בא״ד, בתוה״ד, ) מב

דבאמת נגד שינוי הגוף בסרחה ואחר כך בגרה, איכא נמי שינוי לנר, 

מיתה גבי בן נח שבירך את השם, אבל התם איכא נמי שינוי דינא דליכא 

 ביד רמה.הכא, ולכך התם דוקא אשתני ולא הכא. וכן מבואר 

התוספות ונראה לפרש דהא דקאמר וכו׳. כתבו בא״ד, בתוה״ד, ) מג

תי שפיר בפשיטות דליכא תיובתא לרבי דלפי זה א הרא״ש והיד רמה,

 חנינא, כיון דלא אישתני הכא אלא קטלא, אבל בן נח אישתני בתרתי.

(פ״י התוס׳ יו״ט  כתב מתני׳, בן סורר ומורה נידון על שם סופו וכו׳.) מד

מ״ה), דאפילו לרבי יהודה דלא דריש טעמא דקרא, הכא דליכא נפקותא, 

ד״ה (יד.) תוס׳ בסוטה ן כתבו גם לרבי יהודה דרשינן טעמא דקרא. [וכ

המהר״ץ חיות (סוטה  וכן הביא ד״ה ורבי שמעון. (מט:)כדי ובתוס׳ גיטין 

(כללים  ושדי חמד(טז.). פני יהושע ראש השנה ועיין נמי  מהרמב״ם.שם) 

(פ״ח ה״ז), הא איכא  השיירי קרבןמערכת ט, כלל טז)]. והקשה עליו 

ת מצוה אינו נעשה בן סורר נפקא מינה טובא לדינא, דתנן אכל בחבור

, והיינו מטעם דנידון על שם סופו, וכל היכא דלא מימשךומורה משום 

דלא מימשך אינו נהרג. ולכך כתב דלאו מסברא קדריש אלא מקראי 



 
 

 
 

 כ

הסמוכים לבן סורר, ״וכי יהיה באיש חטא משפט מות״, דהיינו, דאם 

 בבית דין. חסים עליו אביו ואמו סוף שיצא לתרבות רעה ויתחייב מיתה

 והרא״ם ((בראשית כא, יז) הריב״א והרא״שהקשו  מתני׳, שם.) מה

(דברים כא, יח), מהא דלגבי ישמעאל כתיב (בבראשית שם) ״באשר הוא 

שם״, ואמרינן דאין דנין לאדם אלא לפי מעשים שעושה עכשיו, ולא לפי 

מה שעתיד לעשות. ותירצו, דישמעאל לא עשה מעשה שמכוחו ימותו 

, על כן אי אפשר היה לדונו, אבל בן סורר התחיל רשעותו. ישראל בצמא

טז:) תירץ, דבן סורר נדון על שם מעשה שיעשה  והמהרש״א (ראש השנה

 הוא עצמו, מה שאין כן בישמעאל, שהמעשים יעשו צאצאיו. וכן תירצו

והגור (פרשת וירא). בפירושי התורה לר׳ חיים פלטיאל ובמושב זקנים 

ץ, דגבי ישמעאל איירינן לענין דין שמים, אבל בן (דברים שם) תיר אריה

 סורר, שדין התורה להורגו, אין להקשות איך נהרג על שם העתיד. 

 

 דף עב ע"א
גמ׳, אלא הגיעה תורה לסוף דעתו וכו׳, ומלסטם את הבריות וכו׳. ) א

(על התורה דברים כא, יח), כיון  ובפירוש הרא״ש בדעת זקנים הקשו

דנהרג מפני שעתיד ללסטם את הבריות, היה לו לידון בסייף, ולא 

דכיון שהוא  היד רמה והרא״ם,וכך כתבו  הרא״ש,בסקילה. ותירץ 

והחזקוני והרא״ם והערוך מלסטם, אינו משמר שבתות ונתחייב סקילה. 

על הילקוט), (הזית רענן  והקשה. דילסטם הבריות בשבת הוסיפו, לנר,

דהוי מקלקל בחבורה. וכתב, דאזיל לשיטת רבי שמעון דמקלקל בחבורה 

כתב, דסופו לבוא לידי עבירות  (חדושי אגדות)והמהרש״א  חייב.

(על הספרי  התולדות אדם שמיתתם סקילה, ולא שיהרגם בשבת. וכתב

דברים, ריח), דהא דלא אמרינן דיעבור על עבירה דדינה בשריפה 

יפה, לרבי שמעון דסבירא ליה שריפה חמורה. דעבירות ויתחייב שר

המחייבות שריפה הוו עבירות של עריות, והדבר תלוי בדעת אחרים. 

 הגרי״ז והמהרי״ל דיסקין(על התורה עמוד קמח) כתב בשם  ובהר צבי

(וכן איתא בחדושיו עה״ת פ׳ תצא) ליישב קושיית הדעת זקנים, דבן סורר 

ורוצח הרבה אנשים עונשו חמור יותר, סופו שיהרוג הרבה אנשים, 

דהיינו סקילה, אלא דבכל רוצח, לא שייך שיהרג על שהרג אנשים 

הרבה, כיון דכבר העידו עליו על מעשה רציחה אחד ונתחייב מיתה, 

שאר העדיות הוו ליה עדות שאי אתה יכול להזימה, ועיין שם מה 

מיתת בן סורר  (דברים כא, יח) כתב, דעיקר ובכלי חמדהשהקשה על זה. 

 הוא עבור מה שגנב מאביו, כיון דהעידה התורה שלא יעשה תשובה. 

(פ״ו מגירושין ה״ט) כתב, דאין והגר״ח  עיין באות הקודמת,שם, ) ב

הריגת בן סורר משום מה שיעשה מעשה שחייב עליו מיתה, אלא שהוא 

דין מחודש, וכן מוכח מהא דסלקא דעתא דגמ׳ שיתחייב קטן. [ודבריו 

ממתניתין (דברים שם) שדייק הרש״ר הירש  ים לפי מה שכתב מבואר

״, ולא מצוות(סח:) דקתני, שקטן פטור משום ״שלא בא לכלל  דלעיל

״ וביאר, שבחדשים הראשונים לאחר גיל בר עונשיןקתני ד״לא בא לכלל 

מצוה היא התקופה המכרעת בעתידו המוסרי של האדם, והתורה מצפה 

החושני המתעורר בו והוא שיביאו לגבורתו לנצחונו של הטוב, על הכח 

המוסרית. אבל אותו בן סורר ומורה נכנע לכח החושני וממילא אין כל 

בפירוש התורה (דברים כא, יח), דעל בן ברמב״ן הצדקה לקיומו. ועיין 

שהוא  ב.שהוא מקלה אביו ואמו וממרה בהם.  א.סורר איכא ב׳ עונשין, 

זולל וסובא ועובר על מה שנצטוינו ״קדושים תהיו״. ואף שלא מצינו על 

אף אחד משני האיסורים חיוב מיתת סקילה, מכל מקום חזינן גם מדבריו, 

שמה שעשה חתם בו דין סקילה לא מחמת עצם מעשיו, ולדברי הרש״ר 

  )].105(ח״א עמוד  במכתב מאליהו ניחא, ועיין נמי

 בפירוש רבינו יהונתן, כתברת נידון על שם סופו. מתני׳, הבא במחת  ) ג

דאף דבשאר רודף אינו רשאי להורגו, כשיכול להצילו באחד מאיבריו, 

במחתרת לא מדקדקין כולי האי, דבחשיכה אינו יכול לדקדק כל כך. 

(המובא  כהראב״ד (חו״מ תכה, טור, לא), דסבר הכנסת הגדולה וכתב

 לא הוי אלא בלילה. אבל לשיטתלהלן אות יב), דדינא דבא במחתרת 

דביום נמי איכא לדינא דבא במחתרת, אם בא ביום ויכול  הרמב״ם,

להצילו באחד מאיבריו, מציל. והרמב״ם לא פירט זאת משום דנפיק ליה 

 לקמן מרודף דמצוה להורגו, כל שכן לבא במחתרת דהווי רשות. (עיין

הש״ס והרמב״ם  (ח״ב, קפז) כתב, דמסתימתוהשבות יעקב  עג. אות ג).

נראה, דבא במחתרת אינו צריך להצילו באחד מאיבריו, והיינו משום 

שמוחזק לרוצח ממש, מה שאין כן שאר רודף, דעביד איניש דגזים ולא 

 עביד, ואולי גם כן לא כיוון אלא לאחד מאיבריו. (ועיין להלן אות ה).

וכו׳. וכן דקיי״ל חייבי מיתות שוגגין רש״י ד״ה אין לו דמים, בתוה״ד, ) ד

דרודף הוי כחייבי מיתות  ד״ה הבא על אחותו,(עג:)  רש״י לקמןכתב 

(הכא) כתב, דהוי כחייבי מיתות מזידין, כיון דהיה היד רמה שוגגין. אבל 

 חייב מיתה.

גמ׳, מאי טעמא דמחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו וכו׳. ) ה

ך חומת העיר, גובין דכשגובין לצור ד״ה לפי,ז:) התוס׳ בבא בתרא (כתבו 

לפי ממון, ואינו דומה לסוגיין, כיון דהגייס ברצונו אינו בא על הנפשות, 

(ח״א, שמה), דהכא שאני,  התרומת הדשןדיכולים לתת לו ממונם. וביאר 

דהתורה חסה על פקוח נפש של ישראל, וכיון דאפשר שיהיה בעל הממון 

אות מג)  ורים (שםוהקובץ שענהרג, חשוב אידך כרודף ואין לו דמים. 

ביאר, דאף מי ששולט ברוחו ואינו בהול הרבה על ממונו, מותר לו 

לעמוד על ממונו נגד הגנב, דהרי אין עליו חיוב לתת לו ממונו, ממילא 

(סימן כח).  בקובץ הוספותהגנב בכלל רודף, ומותר להורגו. וכן כתב 

יבריו והוסיף לבאר דאין נתינת הממון דומה ליכול להצילו באחד מא

, אבל לא רודף[עיין מה שכתבנו באות ג], דהיינו דוקא על ידי איבריו של 

על ידי ממון הבעלים, דלא חייביה רחמנא להוציא ממונו כדי להציל 

ברשב״א אחר מלעבור על דין רציחה. [וכתב, דכעין סברא זו מצינו 

יבמות פט.), לענין מת מצוה, דכהן אינו חייב לשכור ישראל ובריטב״א (

ומותר ליטמאות, ואף דבשביל ממון לא הותר ליטמאות, מכל מקום כיון 

(על  הדברי חמודותדאינו חייב לשכור, ממילא הווי מת מצוה. אמנם 

דפלגי ד״ה והאי,  (מג:)מתוס׳ נזיר הרא״ש הלכות טומאה סק״ח), דייק 

וסברי, דאם מוצא מי שיתעסק בשכר אסור לו ליטמאות. עיין שם]. ועיין 

 בעמוד ב׳ אות יד.ן לקמעוד 

מסקנא פירש רש״י בד״ה ולא היא,  ,ולא היא כי אוקמי רחמנא כו׳גמ׳, ) ו

. אמנם דמילתא דרבא הוא, ולא היא לא מסתברא טעמא דרב בהא

 . סתמא דתלמודא קאמר להכתב ד בתוס׳ הרא״ש

 כתבוגמ׳, אמר רבא מסתברא וכו׳, והאלו׳ אמר רב אפילו נטל כו׳. ) ז

(חו״מ קלב), דרב סבירא ליה, דכל גנב קונה החפץ  הרש״ש והחתם סופר

דהוי מדין  הרש״ש,הנגנב. והא דחייב להחזירו כשהוא בעין, כתב 

תשלומין שכן גזרה התורה כמו בנזקין לשלם מן העדית, דוקא אם יש לו. 

אמנם כיון דבעי להחזיר החפץ אם הוא בעין, אין לו קנין גמור בחפץ, 

). וכעין זה בתוס׳ ד״ה אפילוחייב כפל (עיין ומשום הכי אין הגונב ממנו 

כתב החתם סופר, דנהי דקנה החפץ, ולא מחייב לבעלים אלא דמים, 

מכל מקום בגוונא דהחפץ בעין, הלאו לא מינתיק אלא בהשבת גוף 

החזון איש החפץ. [ולפי זה כתב, דהנגנב יכול להקדישו ולאוסרו]. אבל 

א) כתבו בדעת רב, דנהי דסבירא (סימן ע והזכר יצחקטז, יג)  (בבא קמא

ליה דאית ליה לגנב סיבה לקנות החפץ, מדאית ליה חיוב אונסין, מכל 



 
 

 
 

 כא

מקום חיוב ההשבה מעכב את קניינו ושב קנין הבעלים. וממילא היכא 

דמחמת ״קם ליה בדרבה מיניה״ ליכא חיוב השבה, הרי הוא קונה 

 הגניבה לגמרי. 

בין לאחר זמן וכו׳. וכן כתבו  בין עכשיורש״י ד״ה מסתברא, בתוה״ד, ) ח

(מלחמות ה׳ יז. מדפי הרי״ף) תמה, דהא כל  תוס׳ ד״ה מסתברא. והרמב״ן

גזלן אם תברא או שתיה חייב על השבירה, ואם כן הכא נמי יתחייב על 

השבירה. ולכך כתב דכל מה דפטור היינו דוקא היכא דשבר במחתרת. 

נו שהיה רקק ברשות והא דאמרינן להלן והלכתא דשדינהו בנהרא, היי

הרבים, וידו היתה עשויה קטפרס, דמיד כשעבר אאיסור שבת שדינהו 

הבעל  (סימן כה). ובביאור שיטת רש״י כתב דברי יחזקאלבנהרא. ועיין 

(שם), דאף רבא דפליג אדרב מודה דמן התורה קנאו גם כשהוא  המאור

דרבנן, בעין, והא דצריך להחזיר החפץ היכא דאיתנהו בעינייהו, הוי מ

תמה  והרמב״ן במלחמות,ולא חייבוהו רבנן להחזיר אלא כשהוא בעין. 

ביד עליו, דרבא אמר ולא היא וכו׳, ומבואר דחולק מעיקר הדין. ועיין 

 רמה.

ויש לומר דהתם בגנב מגגו חצירו תוס׳ ד״ה אפילו נטל, בתוה״ד, ) ט

דלא דמי  הרש״ש,וקרפיפו דלאו בר קטלא הוא דבעי התראה וכו׳. כתב 

לחייבי מיתות שוגגין, דהכא בלא התראה לא עביד כלל דבר שחייבין 

 עליו מיתה, דלא אתא אדעתיה דנפשות. 

אבל הכא במחתרת דמחתרתו זו היא התראתו כדלקמן.  בסוה״ד,) י

איך יתרץ רב לאידך ברייתא דסברה דבכל גווני לא  המהרש״א,הקשה 

מהנך דינים  דהתוס׳ לא נקטו אלא חד הערוך לנר,בעי התראה. ותירץ 

שאין בהם מיתה, אבל משכחת לה עוד טובא, כגון בגנב מן השדה ועוד 

(פ״ט מגניבה ה״ג) דליכא בהו דין מיתה. וכן הרמב״ם כהאי גוונא שכתב 

 (הובא באות יג).  הראב״ד ביום דליכא דין מיתה, לשיטת

ויש לומר דכאן לא היו רוצים תוס׳ ד״ה לא קבלינהו, בסוה״ד, ) יא

אבני שהם,  הטורי אבן (חגיגה,להחזיר אא״כ יתחייבו בדיני אדם. הקשו 

ד״ה (צא.)  רש״י בבבא מציעא (כח, סק״א), מהא דכתב והקצות החושןי.) 

דבקים ליה בדרבה מיניה מהני תפיסה, ואם כן מדוע רבא לא  רבא אמר,

, דהא דמהני מהרש״להעל פי מה שכתב  הקצות החושן,תפס. ותירץ 

תפיסה היינו דוקא בחייבי מיתות שוגגין דלא עבדינן החומרא, אבל 

בחייבי מיתות מזידין דעבדינן החומרא, לא מהני תפיסה, דהיכא דעבדינן 

החומרא, נפטר לגמרי מחיובו השני, והכא נמי עבדינן החומרא דהא 

 דמיםרש״י ד״ה אין לו תמה, דהא  ובהגהות ברוך טעםמחויב מיתה. 

כתב, דבא במחתרת הוי שוגגין. ועיין מה שכתבנו לעיל אות ד. וכבר 

(קעו, ח״ג תכה) קושית הטורי אבן.  בשו״ת מהר״ם מרוטנבורגהקשה 

וכתב, דשמא כיון דסוף סוף לא רצו להחזיר אלא בתורת דין, אם היה 

בחידושי מקבל מהם בדרך אחרת, היה דומה לגניבת דעת. וכיוון לזה 

 מ׳).ובות הגרש״ש (כת

(פ״ט  הרמב״ם כתבגמ׳, ת״ר אין לו דמים אם זרחה השמש עליו וכו׳. ) יב

מגניבה ה״ח), דבא במחתרת דאפשר להורגו, הוי בין ביום ובין בלילה, 

(שם) פליג, וכתב דאין מקרא  הראב״דדלא דרשינן קרא כפשטיה. אבל 

ום יוצא מידי פשוטו, דכתיב ״אם זרחה השמש עליו דמים לו״, והיינו דבי

 אסור להורגו, דהרי לא בא להרוג.

 

 דף עב ע"ב
(פה:) אמרינן, גמ׳, כאן באב על הבן כאן בבן על האב. בגמ׳ יומא ) יג

דליכא למילף מהא דאפשר להרוג הבא במחתרת, דספק פקוח נפש דוחה 

רציחה ושבת, דבא במחתרת ודאי יהרגהו, ואשכחן ודאי, ספק מנלן, 

המנחת ובמסקנא יליף מ״וחי בהם״, דספק פקוח נפש דחי שבת. וכתב 

(רצ״ו, לג), דלמסקנא דהתם, מותר להרוג ספק רודף, כיון דהתורה  חינוך

התירה רציחת הרודף מפני פקוח נפש, הוי כשאר מצוות. וכן כתב 

ב:), וביאר, דהיינו בבא במחתרת, שהוא  בהגהות הרא״מ הורוויץ (פסחים

(פג, ו, כב) כתב לחלוק עליו, דכיון  בזכרון שמואלספק. אבל עצמו גורם ה

דברציחה דעלמא איכא סברא דמאי חזית, אם כן אף דמצינו דהיכא דהוי 

ודאי רודף לא אמרינן מאי חזית, וניתן להצילו בנפשו של הרודף, מכל 

מקום היכא דהוי ספק רודף, לא מצאנו דלא אמרינן מאי חזית, ומספק 

בחידושי הר״ן (הכא). ועיין גם  הגליוני הש״סכן כתב אסור להורגו, ו

(פי״א ה״ה) קתני בהדיא, דבספק רודף, אין מצילין ובתוספתא עג.). (לקמן 

(שם) מוכח, דלית להו תוספתא וביומא אותו בנפשו, ויליף לה מקרא. [

(ח״ב, ד״ה חד קטיל, ושו״ת התשב״ץ (י:)  תוס׳ עבודה זרהזו]. ועיין עוד 

וקובץ שיעורים פסחים (סימן קעה)  ויראים(ח״ג, שסז) רשב״א ושו״ת הכו) 

 אות ד׳.

(שכט  המגן אברהם כתבגמ׳, אין לו דמים בין בחול בין בשבת. ) יד

סק״ה), דאם בא נכרי על ישראל בשבת על עסקי ממון, יניח ליקח ממונו 

(ח ע״ב), מגמ׳  והאור גדול(שם)  המנחת פתיםולא יחלל שבת. והקשו 

חתרת מותר להרגו אפילו בשבת ואין צריך ליתן לו דידן, דהבא במ

(פ״ט  ואבי עזריז) -(קמא סימן ז, ענף ב, אות ג מנחת שלמהממונו. ועיין 

 מגניבה ה״ז). ועיין לעיל אות ה.

אמאי  היד רמה, הקשה גמ׳, לא נצרכה אלא לפקח עליו את הגל.) טו

מפקחין עליו את הגל, מי עדיף מרועי בהמה דקה דלא מעלין ולא 

(פ״ד  הרמב״םורידין. וכתב, דשאני התם דעבידי כן תדיר. [וכן פסק מ

דבפעם אחת לא  ד״ה השוחט, (יד.)תוס׳ חולין מרוצח הי״ב). וכן כתבו 

דתוס׳ בעבודה (ח״ו סימן סז) כתב,  בשו״ת החתם סופר נעשה מומר. אבל

]. וכתב ד״ה ריש לקיש(סא.) תוס׳ לעיל פליגי, וכן  ד״ה הרועין,(כו.)  זרה

(פ״ט מגניבה הי״ג), דלפי דברי היד רמה, מיושב מאי קמשמע האבן האזל 

דהא גופה  התוספות חכמי אנגליה,לן דמפקחין עליו את הגל. וכן כתבו 

 קמשמע לן. אלא דכתב מטעמא אחרינא, כיון דאביו מורי התירא.

מבואר הכא דאיכא איסורא דאורייתא בפיקוח הגל. וכן  גמ׳, שם.) טז

ה.), ומוקי התם דוקא היכא דבעי מרא וחצינא. [אמנם (לבעירובין קתני 

שם), דבבית חייב משום  הריטב״א (עירוביןשם (לב:)]. וכתב  מאיריעיין 

עג:]. והא דקתני החופר גומא  שבתבונה ובשדה חייב משום חורש. [עיין 

ואינו צריך אלא לעפרה פטור, איירי בארעא דלאו דיליה, אבל הכא 

האבן שיבא מלאכה הצריכא לגופה. וכן כתב איירי בקרקע דיליה וח

מהמגן אברהם (פ״ב משבת הי״ח), דחייב משום בונה. והביא גם האזל 

, דלהסיר הזבל מן הרחוב הווי שולחן עצי שיטים (רמ״ד סק״ח) ומספר

פה.), דהיינו בצרורות דקות דבטלי אגב קרקע.  יומאכתב ( והרש״ש בונה.

 (שם). רשב״א וגאון יעקבועיין עוד 

דאם בא על עסקי נפשות כיון דניתן  רש״י ד״ה לפקח, כתב גמ׳, שם.) יז

בשו״ת להרגו בלא התראה, גברא קטילא הוא משעת חתירה. והקשו 

(ח״ג,  והאחיעזר(ה ע״א)  והאור גדול (ח״ב בכתבים סימן נא)הגר״ש איגר 

יח, ב), הא אחר שיצא מן המחתרת אסור להורגו, ואם כן אחר שנפל 

 פסקה הרדיפה, ומאי טעמא אין צריך להצילו. [וכבר בזהעליו הגל, כבר 

דצריך לומר, דכיון דעל ידי מעשיו התיר  האור גדול, וכתב המאירי].

עצמו למיתה, ואף לנו היה מותר להפיל עליו את הגל, אם כן, כיון 

דביד דבעצמו הביא עליו הסכנה, אין מחללין עליו שבת להצילו. אלא 

בשו״ת מהרי״ל דיסקין צילין אותו. ועיין עוד כתב, דאף בחול אין מ רמה

 בהערה. ובשיעורי רבי שמואל(קו״א, ה, לד). 



 
 

 
 

 כב

(לעיל  חידושי הר״ןשיטת גמ׳, ומת בכל מיתה שאתה יכול להמיתו. ) יח

דלכתחילה צריך להורגו במיתה הכתובה בו, דהיינו  והמאירי,עמוד א) 

משמע,  [ובמאירי דרק בסייף יש הכאה. הערוך לנר,סייף, וכדביאר 

(פ״ט מגניבה ה״ז) הרמב״ם דהיינו משום דהוי רודף, ודינו כרוצח]. אבל 

דמשמע  הערוך לנר,כתב דיכול להורגו בכל מיתה שאתה יכול. וכתב 

 והעינים למשפט,(ח״ב, מ), האפיקי ים מדבריו, אפילו לכתחילה. והקשו 

דהכא אקשי למה לי קרא מרוצח נפקא, ואילו התם לכתחילה צריך 

דהמחלוקת להלן אי רודף  האפיקי ים,ו במיתה הכתובה בו. וכתב להמית

צריך התראה, היינו אי הריגת הרודף הוי מדין הצלת הנרדף או דהוי 

ולמאן דאמר הנודע ביהודה]. עונש גרידא, [כמו שכתבנו באות כט בשם 

דהוי מדין הצלת הנרדף, פשיטא דיכול להורגו בכל מיתה ולא בעינן 

א סברה, דהוי דין עונש ולכך בעי קרא, ולכתחילה קרא, והברייתא הכ

צריך להורגו בסייף. והרמב״ם פסק, דרודף אין צריך התראה, ונהרג מדין 

הצלת הנרדף, ולכך יכול להורגו לכתחילה בכל מיתה שהיא. ועיין עוד 

 (סימן ת״ק). במשאת המלך

אינו הורגו עד שיתרה בו בעדים  רש״י ד״ה זו היא התראתו, בתוה״ד,) יט

(פ״ח ה״ח), למה לי עדים, הא כשרוצה להורגו  השיירי קרבןוכו׳. הקשה 

 הוי רודף ומותר להורגו. ועיין שם, מה שדייק מרש״י זה.

וזה יקבל עליו התראה ויאמר יודע אני ועל מנת כן אני עושה בתוה״ד, ) כ

כתב, שלא נאמרה  המאירישאם תעמוד לנגדי אהרוג אותך. אמנם 

התראה בכהאי גוונא אלא במיתת בית דין, אבל הכא סגי בהתראה 

בפסקי רי״ד ובפסקי הריא״ז. שיצא משם ואם לאו יהרגהו. וכן מבואר 

(פ״ח ה״ח) נמי תמה על רש״י, למה צריך לכך, הא לא גרע  ובשיירי קרבן

 רסקיובשיעורי ר״ד פובממחתרת שאינה אלא חזקה, ואף על פי כן הורגו. 

כתב, דלכאורה אף ברש״י משמע דלא בעי קבלת התראה ככל התורה, 

מדכתב, שהגנב אומר שאם תעמוד לנגדי ״אהרוג אותך״, דהיינו שאומר 

(חו״מ יט, סק״ו)  והחזון איששבא להרוג, ולא דמקבל על עצמו ליהרג. 

ביאר שיטת רש״י, דאם אומרים לו אם אינך פורש נהרוג אותך ואינו 

זה כהתיר עצמו, דאם לא כן, לא מתקיים ״אין מושיע לה הא פורש, הרי 

(עג.), אלא משום דבברייתא  כדלקמןיש מושיע בכל מה שיכול להושיע״ 

לא נאמר שאמרו לו שיהרגו אותו, ליכא התיר עצמו עד שיאמר ״על מנת 

כן אני עושה״, דכיון שאמרו לו, התורה אמרה ״הצל דמו של זה בדמו 

על מנת כן אני עושה חשיב התיר עצמו למיתה. של זה״, והוא משיב 

 (פ״א מרוצח ה״ז).  הרמב״םאות כח, מה שהבאנו מדברי  לקמןועיין 

דאף דקטן לאו  ב היד רמה,כתגמ׳, דקטן הרודף ניתן להצילו בנפשו. ) כא

בר עונשין, לאו משום חיובא דידיה הוא דקטל ליה, אלא משום הצלת 

 הנרדף. ועיין עוד באות ל.

(על  המראה הפנים את קטן אחר להרגו. כתב קטן הרודף,רש״י ד״ה ) כב

הירושלמי פ״ח ה״ח) על פי הירושלמי, דלאו דוקא שרדף אחרי קטן, אלא 

והעינים (חו״מ תכה סק״ד),  הפרישהאורחיה דמילתיה נקט. וכן כתב 

פ״ז קכה.) ועיין  הסדרי טהרות (אהלותוכן כתב  למשפט והדינא דחיי.

 (רביעאה ח״ב סימן נ). ת שואל ומשיבבשו״בדבריו. ועיין עוד 

דכל זמן שלא יצא לאויר העולם לאו רש״י ד״ה יצא ראשו, בתוה״ד, ) כג

(בגליונות לחידושי ר״ח הלוי הלכות  החזון אישנפש הוא וכו׳. כתב 

רוצח), דאף דבעובר נמי מתקיים ״וחי בהם״ דהא מחללין עליו שבת, 

ם לא שייך גביה ״מאי ואם כן הווי כחי, [ועיין באות הבאה] מכל מקו

 בחדושי רבי שמואל חזית וכו׳״, דשפיר דמא דידיה סומק טפי. וכן כתב

 ובהעמק שאלהפה:,  המרומי שדה (יומא(סימן יד). ועוד כתב על פי דברי 

שאילתא קסז, יז), דבאמת עובר אינו בכלל ״וחי בהם״, והא דמחללין את 

״חלל עליו שבת  (שם), ביומאהשבת להצלתו, היינו מסברא דאמרינן 

(פ״א מרוצח ה״ט)  הרמב״םאחת כדי שישמור שבתות הרבה״. אמנם 

(סימן  שו״ת גאוני בתראכתב, דמה שהורגין העובר מדין רודף הוא. ועיין 

ובאבן  (שם) ובחידושי רבינו חיים הלוי(סימן לא)  ושו״ת חוות יאיר מה)

 (שם). האזל

כחי. ולפי זה,  , עיין מה שכתבנו באות הקודמת דעובר הווישם ) כד

לכאורה איסור הריגת עובר הוי מדאורייתא, אלא דאין נהרגין על 

 ד״ה(לג.) ד״ה ליכא, ובתוס׳ חולין (נט.)  תוס׳ לעילהריגתו. וכן כתבו 

(יור״ד סימן קנה) כתב, דהוי איסור חצי שיעור  אחד. והמהר״ם שיק

מכל  (שמות לה, ב) כתב, דאף דאינו נהרג עליו, והמשך חכמהברציחה. 

(פ״ב מרוצח ה״ח), גבי  הרמב״םמקום חייב מיתה לשמים, וכמו שכתב 

(הלכות רוצח). וכל  בחידושי מרן רי״ז הלויהורג את הטריפה. ועיין נמי 

(סימן ד) שכתב דהוי רק איסור דרבנן. כשו״ת אמונת שמואל  זה דלא

רבי משה (מוריה) לזכר הגר״י אברמסקי בתשובת  ספר הזיכרוןועיין 

  פיינשטיין].

 בזכרון שמואל ואם תאמר מעשה דשבע בן בכרי וכו׳. הקשהבא״ד, ) כה

(פג.), אמאי אוקמיה רש״י קושייתו הכא, הא בלאו הכי קשה, דהא 

פשיטא דאין הורגין את האחד כדי להציל את השני. ותירץ, דלולי סוגיין 

היה אפשר לבאר, דכיון דשבע בן בכרי היה בעיר, ויואב אמר שאם לא 

ציאוהו יהרוג את כל העיר, ממילא נעשה שבע בן בכרי רודף, ומהאי יו

טעמא היה מותר למוסרו, אבל לאחר דאמרינן הכא דכל היכא דמשמיא 

קרדפי לה אין עליו דין רודף, שפיר קשה מהתם, דהא לא עשה כלום 

 והוי כמו דקרדפי לה משמיא.

היד  קשההתם משום דאפילו לא מסרוהו לו היה נהרג. וכו׳. הבא״ד, ) כו

(יור״ד, קנז), איך יכלו למוסרו להורג ולהפסידו חיי שעה. וכתב,  אברהם

 והחזון אישדצריך לומר, שהיו הורגין כל העיר מיד וליכא חיי שעה. 

(חו״מ סימן כה) כתב דדברים אלו דחוקים, וביאר, דכיון דבלאו הכי היו 

עולם של הורגים את כולם, לא חיישי לחיי שעה דידיה, כדי להציל חיי 

 כולם.

הפנים פ״ז, אות ט״ז) בשם א (אהלות ״בתוספות הגרעשם. כתב בא״ד, ) כז

דלתירוץ זה הוא הדין ולד שיצא ראשו, וידוע ששניהם ימותו,  מאירות,

אמנם  ביד רמה.מותר להרוג את הולד כדי להציל האשה, וכן משמע 

 ת יב).(סימן יד או וחידושי רבי שמואל (סימן פג, יא) בזכרון שמואלעיין 

גמ׳, נימא מסייע ליה רודף וכו׳ אומר לו ראה שישראל הוא ובן ברית ) כח

דלפי זה אף דרודף אין  היד רמה, כתב הוא וכו׳ חבר אין צריך התראה.

צריך התראה, האי דאמרינן ליה הכי לאזהרה בעלמא, דילמא הדר ביה 

 כח.), דאם תלמידי רבינו יונה (עבודה זרהויצולו תרווייהו. וכן כתבו 

נוכל למנוע לרודף אחר חבירו להורגו בדברים מוטב, ואי לאו, יש לנו 

תחילה לקטוע אחד מאבריו כדי להצילו, ואם אי אפשר מצווים להרגו, 

 הריב״שכדי להציל הנרדף. [עיין מה שכתבנו לקמן עד. אות ב]. וכן דעת 

(סימן רלח) שכתב, דמתרין בו דווקא בגוונא שיש פנאי להתרות בשו״ת 

אבל אם לא יספיקו להציל הנרדף אם יתרו בו, הורגים אותו בכל בו, 

(תר, והמנחת חינוך (פ״ח מחובל ומזיק ה״י). המגיד משנה ענין. וכן כתבו 

ב). ולדבריהם גם בקטן אם אפשר דעל ידי ההתראה ימנע מלהרוג, צריך 

 (הכא בהערה) עיין שם. אמנם הלקוטי הלכותלהתרות בו. וכן כתב 

דצריך להתרות בו שלא יאמר שוגג הייתי, כמו שפירש  כתב, המהרש״א

בשעורי רבי רש״י לקמן לר״י דלא בעי קבלת התראה. והקשה עליו 

(סטנסיל), אם כן, מאי קמקשי מקטן ומיצא ראשו וכו׳, הא התם  שמואל

(פ״א מרוצח ה״ז) כתב, דצריך להזהירו,  והרמב״םשוגג ואנוס גמור הוא. 



 
 

 
 

 כג

(חו״מ תכה, א) כתב,  הטור כול להורגו. אמנםואם ימשיך לרדוף אחריו, י

 והבית יוסףדאין צריך להתרות בו, אלא להודיעו שהנרדף הוא ישראל. 

(שם סק״ג) כתב,  והסמ״ע(שם סק״ד) כתב, דאף שיטת הרמב״ם כן. 

דהתראה זו (למאן דאמר אין צריך התראה), אינה אלא לכתחילה 

ת התראה, ומכל מקום בעלמא. והוכיח כן מקטן שרודף דאינו בר הבחנ

ור׳ שלמה איגר ד). -(שם סק״ג בב״חהורגין אותו להציל ממנו. ועיין גם 

לא  דברמב״םלג:) כתב על דברי הסמ״ע,  א כתובות״(בחדושי הגרע

 ד״ה אלא פשיטא. (לג.)מתוס׳ כתובות משמע כן. וכן הוכיח 

עיין מה גמ׳, אם אמר יודע אני כן פטור על מנת כן אני עושה חייב. ) כט

 החזון איש.שכתבנו באות כ בשם 

 כתב גמ׳, אנא דאמרי כתנא דמחתרת דאמר מחתרתו זו היא התראתו.) ל

(מהדו״ת חו״מ, תשובה ס׳), דמכאן מוכח דאיכא פלוגתא  הנודע ביהודה

כתב בדעת ברייתא קמייתא, והלקוטי הלכות אי רודף צריך התראה. [

כתב,  והתורת חייםרת. דנאמר מחתרת, מפני שרוב גנבים מצויין במחת

המגיד דלתירוץ קמא ליכא מאן דסבר דרודף צריך התראה. וכן כתב 

(פ״ט מגניבה ה״ח)]. וביאר דפליגי אי הריגת הרודף מדין הצלת  משנה

הנרדף ומשום הכי אין צריך התראה, או מדין עונש ולהכי בעינן שיקבל 

לכולי עלמא משמע, ד ביד רמהעליו התראה כמו כל הרוגי בית דין. אבל 

הוי מדין הצלת הנרדף. [וכן הוכיחו דרודף אין צריך התראה מהא דאמר 

רב הונא דניתן להרוג קטן הרודף, ומשמע דפשיטא לגמ׳ שאפשר להרוג 

 קטן, ואי מדין עונש, אין הא עונשין לקטן].

למאן דאמר דרודף צריך התראה,  הבנין שלמה, הקשה גמ׳, שם.) לא

יש לו דמים ואסור להורגו, הא אם התרה  איך אמרינן לעיל דאב על הבן

בו וקיבל התראה, מוכח דאתי להורגו. וכתב, דמכאן מוכח דבעל הבית 

גופיה, דשייך גביה ״הבא להורגך השכם להורגו״, לא בעי התראה. [ולפי 

לעיל ד״ה  דרש״ימה שכתבנו באות כ בשם החזון איש, אתי שפיר]. ואף 

קטילנא ליה, דמשמע דקאי אבעל  ילאפאכתב, דאי קאי  זו היא התראתו,

הבית עצמו, היינו משום דבגגו וחצירו וקרפיפו, אפילו בבעל הבית עצמו 

והלחם . הרא״ה(רלח) בשם  בשו״ת הריב״שבעי התראה. וכדבריו כתב 

(פ״ח מחובל  המשנה למלךסימן ה׳) כתב, בדעת  סתרים (עבודה זרה

(רלו,  והמנחת חינוךמא. ומזיק ה״י), דליכא חילוק בין הנרדף לאיניש דעל

ט) כתב, [לגבי מוסר, דבעי קבלת התראה] דקודם מעשה אין צריך כלל 

קבלת התראה. ולפי זה כתב, דגם קטן יכולים להורגו קודם המעשה. 

[ואם תאמר אם כן היאך מוכח דר׳ הונא אית ליה דרודף אין צריך 

ומר, התראה מקטן, נימא דהווי קודם מעשה ובהא ליכא פלגתא. ויש ל

 דהיינו משום דנקט סתמא, קטן הרודף וכו׳ דמשמע בכל גווני. ]

 

 דף עג ע"א
(מהדו״ת חו״מ, ס׳),  הנודע ביהודהכתב גמ׳, וכי עונשין מן הדין. ) א

דקושית הגמ׳ ״וכי עונשין מן הדין״, היינו דוקא על הצד דרציחת הרודף 

מדין עונש ולא מדין הצלה. [עיין מה שכתבנו לעיל עב: אות כט בשם 

 מדות אהרןהנודע ביהודה]. וכתב בנו (בהג״ה), דלפי מה שכתב בספר 

, דטעמא דאין כמו שכתבנו שם] רש״י ד״ה הקישא(פ״ב ח״ג) [וכן שיטת 

עונשין מן הדין, פן יש איזה צד לסתור הקל וחומר, אם כן גם אי הוי 

הצלת הנרדף, נמי אין מצילין מן הדין, דנוגע לנפש הרודף, מה שאין כן 

(סד:) דהואיל ועשה עבירה חמורה, אינו מתכפר  דהמהרש״אלטעמא 

. בעונש המפורש בקלה, הכא לא שייך לומר כן רק אי הוי מטעם עונש

אות רנב) ביאר גדר הדין, דכל מאי דלמדין  (מכות ובשיעורי רבי שמואל

מקל וחומר, אינו אלא מתורת י״ג מדות שניתנה תורה לידרש בהם, 

ובלאו הכי לא היה לנו אלא מה שאמרה תורה, ונתקבלה ההלכה שלא 

ד״ה  (קלב.)מרש״י שבת ניתנה מדה זו לענוש על פיה. וכתב לזה סמוכין 

 (ח״א ריש סימן לז). הבית הלוי כתב וכןעקיבא. 

וכל היקש וגזירה שוה המופנית הרי רש״י ד״ה הקישא הוא, בתוה״ד, ) ב

הוא כמפורש במקרא ועונשין ממנו לפי שלא ניתנה תורה למדרש מעצמו 

(כלל א) דשיטת רש״י, דהא דאין עונשין מן  בשושנת העמקיםוכו׳. כתב 

ב.),  ש״ש (בבא קמאהרהדין שמא איכא פירכא לקל וחומר. וכתב 

דכל המדות אדם דן מעצמו לבד  ) ד״ה ור״י סבר,(לא.תוס׳ סוכה דלדעת 

מגזירה שוה, ואפילו הכי על ידי היקש עונשין, על כרחך צריך לחלק 

דהיקש נמי בעי לקבל  ד״ה לא מקשינן,לשיטתו (שם) ורש״י מטעם אחר. 

 (לד.)ראש השנה  ד״ה דכולי, ורש״י (מב:) רש״י גיטין מרבותיו. אמנם עיין

 ד״ה ה״ק.

וי״ל דהתם רשות וכו׳, אבל הכא קמ״ל  תוס׳ ד״ה אף רוצח, בתוה״ד,) ג

(פ״ט מגניבה ה״ז) לגבי בא במחתרת,  הרמב״םדחובה להציל. וכן כתב 

דרשות ביד כל אדם להורגו, אף דגבי רודף כתב (פ״א מרוצח ה״ו) דהוי 

בהגהות הטור, (חו״מ תכה  הכנסת הגדולהחיוב. ובטעמא דמילתא כתב 

לאוין, ק״ס) דברודף אין תקומה לנרדף בלי  דינא דחיי,לא. וכן כתב בספר 

הריגת הרודף, מה שאין כן בא במחתרת שיכול ליתן ממונו, על כן הוי 

פב.) כתב, דכוונת תוס׳ לולי  דהתוספת יום הכיפורים (יומארשות. אלא 

במחתרת  קרא דרודף, אבל לאחר דגילה הכתוב חובה ברודף, אף בבא

(ח״ב מ) כתב  האפיקי ים (סימן לא). אבל החוות יאירהוי חובה. וכן הבין 

וכן כתבו  דמשמעות תוס׳ דאליבא דאמת בבא במחתרת הוי רשות.

 (שם). עיין שם. ואבי עזרי(שם)  ואבן האזל(סימן כג)  הדברי יחזקאל

גמ׳, והא מהכא נפקא מהתם נפקא אבדת גופו מניין ת״ל והשבותו לו. ) ד

דליכא למימר דאצטריך ״לא תעמוד וגו׳״ ללאו, דהתם  המהרש״א, בכת

נמי כתיב ״לא תוכל להתעלם״, דקאי א״והשבותו לו״, דמשמע אבדת 

פ״ז קכד.), דליכא למימר  הסדרי טהרות (אהלות גופו. עיין שם. וכתב

דאצטריך לב׳ לאוין, כיון דאין לוקין על אהאי לאו, דהוי לאו שאין בו 

אין לוקין לא שייך לומר לעבור עליו בשני לאוין, כדמוכח מעשה, והיכי ד

 ד״ה לעבור. (סא.)מתוס׳ בבא מציעא 

(חו״מ תכו), הא נפקא מינה לענין זקן  החכמת שלמה הקשה גמ׳, שם.) ה

בשעורי רבי שמואל ואינו לפי כבודו, דמדין השבת אבידה פטור. וכתב 

 בבבא מציעאסימן סה) דלא קשה מידי, דאמרינן  (הכא ובבבא מציעא

(ל:), דפטורא דזקן ואינו לפי כבודו, היינו היכא דגם אבידתו לא היה 

נוטל, ואם כן, הצלת גופו דבכל גוונא היה מבזה את עצמו להצלתו, לא 

 משכחת לה.

גמ׳, אי מהתם הוה אמינא ה״מ בנפשיה אבל מיטרח ומיגר אגורי אימא ) ו

בעי למיטרח דמשמע בגמ׳, דהחידוש הוא ד היד רמה,כתב לא קמ״ל. 

סימן סה, אבל  בשיעורי רבי שמואל (בבא מציעאומיגר אגורי, וכדביאר 

לא הביא דברי היד רמה), דסלקא דעתין דחיוב השבת גופו אינו אלא אי 

יכול להציל בעצמו, אבל אינו חייב לטרוח ולשכור פועלים. ואם השכיר 

), (סימן ב היד רמה והרא״שפועלים והוציא הוצאות להצילו, כתבו 

(פרשת כי תצא)  הכלי חמדהדהניצול חייב לפרוע לו הוצאותיו. וכתב 

(בדעת הרמ״ה) דאף אם יודע שהנתבע עני ולא יהיה לו לשלם, מחוייב 

במשמעות דברי הרא״ש. וכן כתב  רבי שמואל בשעורילהצילו. וכן כתב 

דכשאין לחבירו, מוזהר גם להוציא ממון. ועיין שם מה שהקשה.  המאירי,

דאין  השולחן ערוך והרמ״א,(חו״מ תכו סק״א) כתב בדעת  והסמ״ע

(ח״א ובמרחשת  (שם) בכלי חמדההניצול חייב לפרוע למציל. ועיין עוד 

 (ח״ב סימן לד). ובאפיקי ים סימן מג)



 
 

 
 

 כד

(רלז, א), דאפשר דהיכא דבעי למיטרח  המנחת חינוך כתב גמ׳, שם.) ז

ח ולאגורי, איכא נמי עשה, דכיון דהתורה גילתה דמחייב אף למיטר

(חו״מ הלכות נזקי  והשולחן ערוך הגר״זאיכא אף העשה ד״והשבותו לו״. 

המובא באות  החידושי הר״ןהגוף סעיף ח׳) נקט, דליכא עשה. [ולפי 

 (ח״א סימן מג).מרחשת  הבאה, לכאורה איכא נמי עשה]. ועיין

לא תעמוד על עצמך משמע אלא חזור על רש״י ד״ה קמ״ל, בתוה״ד, ) ח

כתב, דלא משמע כן, אלא מיתורא  ן״החידושי הרוכו׳. אמנם כל צדדין 

 והמהר״םדקראי מרבינן גופיה וממוניה, ומשום הכי כתיבי תרי קראי. 

הקשה לשיטת רש״י, אמאי אצטריך עשה ד״והשבותו לו״. עיין שם. ועיין 

 (סטנסיל). בשעורי רבי שמואלעוד מה שתירץ 

המנחת  כבר. כתב דה בה,רש״י ד״ה נעב פירשגמ׳, נעבדה בה עבירה. ) ט

(תר, יא), דהיינו דוקא אם נפגמה פגימת איסור, אבל אם נבעלה  חינוך

(בעמוד ברש״י  סתם לא חשיבא פגומה, ומצילין אותה בנפשו. וכן מבואר

(פ״א מרוצח הי״ב) כתב, דאם רדף אחר ד״ה ולא נפיש. והרמב״ם ב) 

מיתין אותו. ערוה ותפסה והערה בה, אף על פי שלא גמר ביאתו אין מ

דבמה שהערה בה נעשתה עברה על ידי עמו. וכתב  הכסף משנה,וביאר 

(שם), דהרמב״ם סבר, דלא שייך נעבדה בה עבירה רק  המנחת חינוך

מאותו איש ובאותה ביאה, וכגון שהערה בה, דכיון דנפגמה ממנו באותה 

ביאה אין ניתן להצילה על גמר ביאה. ואף דרב חסדא (לקמן עמוד ב׳) 

מר כגון שבא עליה שלא כדרכה וכו׳, סובר דאף על ידי ביאה אחרת דא

נפגמה, וכפירוש רש״י, הרמב״ם לא פסק כהאי אוקימתא, כיון דאיכא 

(שפח).  בשו״ת הרדב״זאוקימתות אחרות לתרץ המשנה. וכן ביאר 

 והאריך לבאר דאף כוונת רש״י כך.
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וא״ת ולמה לי קרא למעוטי שבת הא מציל  תוס׳ ד״ה חד, בתוה״ד,) י

(ח״א, יט), דמשכחת לה  האחיעזרגופיה קא מחלל שבת וכו׳. כתב 

בגוונא דאחד רדף אחר הטריפה בשבת, דעל עצם הרדיפה להרוג חבירו 

אין להורגו, כיון דטריפה גברא קטילא הוא, אלא כיון דעושה חילול שבת 

, דאף דמחלל שבת בהריגת בהריגתו, סלקא דעתין דאפשר להרוג הרודף

הרודף, הא קיימא לן דמחללין שבת להצלת טריפה, ושפיר משכחת לה 

דהורגין משום חילול שבת, ומכל מקום לא הוי חילול שבת. ובכהאי 

גוונא איתרבי לרבי אלעזר ברבי שמעון דיכול להורגו. ועיין עוד תירוץ 

הל משה בשו״ת א וכןבסנהדרי קטנה בשם הר״ב מפשיסחא. בדרך זו 

 (ח״ב, מ).

רש״י ד״ה אפגמה כתב  גמ׳, רבנן סברי אפיגמה קפיד רחמנא וכו׳.) יא

דבעינן שהולד יהיה ממזר ותיעשה זונה בביאתו. ולפי זה כתב  רבה,

(מט.),  ביבמות(תר, י) דבנדה דאין הולד ממזר כדאיתא  המנחת חינוך

 דהולד ממזר, כבר הקשה ,(הלכות נדה)רש״י בספר הפרדס  [ומה שכתב

(חלק השו״ת מה, ב). ועיין מה שכתב ליישב  רבינו תם בספר הישרעליו 

(וורשא סימן יח)] וכן אינה נעשית זונה  צפנת פענחבשו״ת דבריו 

הבית (פ״ח מאיסורי ביאה ה״א). ודברי  הרמב״םבביאתו, [כמו שכתב 

(אהע״ז ז, סקל״ה) תמוהין], אין מצילין את הרודף אחריה. אבל שמואל 

(על  א״הגרעמת הרמב״ם משמע, דמצילין. וכן כתב כתב, דמסתי

היד הרמב״ם פ״א מרוצח ה״א). ועיין גם באות הבאה מה שכתבנו בשם 

  רמה.

(שם, יג), דאם גוי רודף אחר נדה הורגין המנחת חינוך כתב  .שםגמ׳, ) יב

קפיד רחמנא. [ומה דנקט  דאפיגמהאותו. אף דאינו מצווה עליה, כיון 

לת לגוי, עוברת באיסור נדה, מדכתב דניתן המנחת חינוך שנדה הנבע

 בשו״ת הרי״ףלהצילה בנפשו, והרי בעינן חייבי כריתות, כן מבואר נמי 

 ובפירוש ר״ש אזידא(יג:)  מגילה(חידושי אגדות) ובמהרש״א (סימן קס״ו) 

(סוף שמות  הכלי חמדהועוד. וכן כתב  על מגילת אסתר (פ״ב, כ)

) במכתב לחלקת יואב. ודלא כמו שכתב 98בקונטרס המילואים עמוד 

רבינו תם (ח״א יור״ד סימן כט) דאינה עוברת. אבל לשיטת  החלקת יואב

דודאי  הכלי חמדה והחלקת יואב), כתבו תוס׳ ד״ה והא אסתר(לקמן עד: 

 אינה עוברת. ומה דנקט המנחת חינוך דאין הרודף צריך לעבור עבירה,

(בספר המצוות לאו רצג), דקטן בן ט׳ הרודף אחר עריות  הרמב״םכן כתב 

(פ״א מרוצח הי״ג) כתב, דבאמת בעינן  דהאור שמחהורגין אותו. אלא 

(נה:) דמזיד הוא, אלא  לעילשגם הרודף יעשה עבירה, וקטן כיון דאמרינן 

 דחס רחמנא עליה, מצילין אותו בנפשו].

ות דכריתות וכו׳, והולד ממזר כגון ערירש״י ד״ה אפגמה רבה, ) יג

דטעמא דזונה בלבד לא  הערוך לנר,ונעשית זונה בבעילתו וכו׳. כתב 

מהני, דגם מחייבי לאוין האוסרין לכל, נעשית זונה. ולפי זה, רבי יהושע 

דאין ממזר אלא מחייבי מיתות בית דין, וכן רבי  (מט.), ביבמותדסבר 

ממזר, על כרחך לא סבירא  עקיבא דסבר שם דאפילו מחייבי לאוין הוי

להו טעם דפגם כרבנן, אלא טעם דמסרה נפשה לקטלא, דשייך דוקא 

ביאר, דחייבי כריתות הוי פגמה  והיד רמהבעריות דיהרג ואל יעבור. 

 רבה דחמיר איסוריה, מה שאין כן חייבי לאוין.

ואע״ג דלא אקטול פטור רש״י ד״ה הבא על אחותו, בתוה״ד, ) יד

ן בכל חייבי מיתות שוגגין וכו׳. עיין מה שכתבנו מתשלומין כדקיימא ל

 לעיל עב. אות ד.

אלא הכא טעמא דלא משלם אתחילת  תוס׳ ד״ה ממונא, בתוה״ד,) טו

ד״ה (נט.) תוס׳ ביבמות ביאה משום דקם ליה בדרבה מיניה וכו׳. כתבו 

דלפי זה הוה מצי למינקט וחזר ובא עליה שלא כדרכה, כיון  אלא לאו,

 דרכה. ועיין עוד באות הבאה.דחייב קנס אשלא כ

התוס׳  וי״מ דלא אתרבאי העראה כגמר ביאה וכו׳. הקשובא״ד, ) טז

, אם לא מחייב קנס בהעראה, מאי פריך ד״ה אלא לאו((נט.)  ביבמות

למאן דאמר העראה זו הכנסת עטרה, הא לדידיה נמי אתי שפיר דהא 

לא מיחייב קנס בהכנסת עטרה אלא בגמר ביאה ממש. והקשה 

(שם), דיש להקשות כן אף לפירוש קמא, מאי פריך למאן  ״אהמהרש

דאמר העראה זו הכנסת עטרה, הא לדידיה נמי אף דמשלם קנס 

בהעראה, מכל מקום כיון דבהכנסת עטרה קים ליה בדרבה מיניה וניתן 

להצילו בנפשו, לא משלם עד גמר ביאה ממש. ותירץ, דלפירוש קמא 

וייב קנס אהעראה לית לן לחיוביה איכא למימר דסברה הגמ׳, דכיון דמח

קנס אגמר ביאה, כיון דכבר השיר בתוליה בהכנסת עטרה. מה שאין כן 

לתירוץ בתרא דהעראה לא נתרבה לקנס, ואם הערה ופירש אינו חייב 

קנס כלל, אם כן כל חיוב הקנס בכל פעם על גמר ביאה, ולכן הקשו 

מאיסורי ביאה  (בהגהותיו למשנה למלך פי״ז א״הגרעשפיר. כן ביאר 

הי״ג) דברי המהרש״א. אלא דאכתי הקשה (הכא, בקושיות עצומות) 

לתירוצם קמא, למה לי כלל שבא עליה תחלה שלא כדרכה, לוקי 

מתניתין דבא על אחותו שלא כדרכה, ומשעת העראה איפגמא, ובשלא 

כדרכה הא לא נעשית בעולה, ומחייב נמי ממון על גמר ביאה. ונשאר 

(בהגהותיו לתוס׳ שאנץ  הרב יעקב הלוי ליפשיץול. וכתב בצריך עיון גד

), דלחומר הקושיא צריך לומר, שבביאה שלא כדרכה אין שייך 43מספר 

לחלק כלל בין העראה לגמר ביאה, מכיון שאינה ביאה ממש, ונחשבת 

רק כהעראה בלבד, ואף דלשיטה זו שלא כדרכה חייב קנס ואילו העראה 

שלימה שלא כדרכה, נחשבת יותר מהערה  אינו חייב, מכל מקום ביאה

בה כדרכה, אבל לחלק הביאה אי אפשר, ונחשב כאילו נתחייב מיתה 



 
 

 
 

 כה

 בשביל כל הביאה.

(תר, יב)  המנחת חינוך הוא או אחר. כתברש״י ד״ה שבא עליה, ) יז

 עמוד א׳ אות ט.לעיל דאחר, היינו פסול דוקא. וכמו שכתבנו 
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 (ל:)ד״ה בגדי ובכתובות  (כב:)התוס׳ בבבא קמא  כתבו גמ׳, לא שנא.) א

דטעמא דפטור בכל גווני, כיון שהוא חייב  הריב״ם,בשם  ד״ה רב אשי

פירש,  ורבינו תם מיתה אף לבעל האישה, דגם הוא מצווה להורגו.

דילפינן לה מהא דקתני דאם יש אסון באשה פטור על הוולדות, והתם 

 ות לבעל.הרי המיתה היא לאשה ותשלומי הוולד

גמ׳, רודף שהיה רודף אחר חבירו להרגו ויכול להצילו באחד מאבריו ) ב

(כתובות לח.  ההפלאה כתבולא הציל נהרג עליו מאי טעמא וכו׳. 

בתוד״ה הא), דהיכא דיכול להצילו באחד מאבריו, אינו צריך להשתדל 

להצילו בלא אחד מאבריו, דרק לגבי להורגו ילפינן מקרא דביכול להצילו 

ד מאבריו אין להורגו, אבל גבי יכול להצילו באחד מאבריו, ליכא באח

 עבודה זרה(בתלמידי רבינו יונה  קרא להצילו בלא אחד מאבריו. אבל

כח., הובא לעיל עב: אות כז) כתבו, דאם נוכל למנוע לרודף אחר חבירו 

להורגו בדברים מוטב, ואם לאו יש לנו תחילה לקטוע אחד מאבריו כדי 

מהרמב״ם  (לעיל עב:)בשיעורי רבי דוד פוברסקי ׳. וכן הוכיח להצילו וכו

 (פ״א מרוצח ה״ז).

 עיין מה שכתבנו לעיל עג. אות א.גמ׳, וכי עונשין מן הדין. ) ג

 השאילתותדעת  גמ׳, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים.) ד

יח. מדפי  -(יז:  והבעל המאור(פ״ה מיסודי התורה ה״ב),  והרמב״ם(מב) 

רצו), שיסוד החיוב דיהרג ואל יעבור בג׳ עבירות  -(רצה והחינוךי״ף), הר

אלו, מדין קידוש ה׳ ולא מחמת חומר האיסור, דלגבי זה אונס מתיר. אבל 

דהוי משום  והחידושי הר״ן, (מלחמות דף יז: מדפי הרי״ף) הרמב״ןדעת 

 חומר האיסור שאינו נדחה מפני פיקוח נפש.

אמרו לו לאדם עבור עבודת כוכבים ואל  גמ׳, א״ר ישמעאל מנין שאם) ה

ד״ה והא (בעמוד ב׳)  התוס׳ כתבו תיהרג מנין שיעבור ואל יהרג וכו׳.

דרבי ישמעאל נמי מודה, דברוצח ונערה המאורסה, אפילו וד״ה ובן נח, 

כתבו,  ד״ה דאמר (יט.)התוס׳ בכתובות  ואל יעבור. אמנם יהרגבצנעה 

ואל  יעבורדרבי ישמעאל סבר דאף בגילוי עריות ושפיכות דמים בצנעה 

והפסקי רי״ד (כתובות פ״א סימן ד׳). בהגהות אשרי  יהרג, וכדכתב להדיא

כה:) כתב, דדווקא לענין שפיכות דמים מודה רבי ישמעאל דיהרג  פסחים(

ואל יהרג, ואל יעבור, מסברא ״דמאי חזית וכו׳״, אבל בגילוי עריות יעבור 

 כמו בעבודה זרה.

 עמוד ב׳ אות י. לקמןעיין מה שכתבנו  גמ׳, יכול אפילו בפרהסיא.) ו

(סא:), בברכות  ברייתא זו איתא נמיגמ׳, דתניא ר״א אומר ואהבת וכו׳. ) ז

ומסיים, רבי עקיבא אומר בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. וכתב 

ן נטילת נפש (שם בחידושי אגדות), דרבי אליעזר נמי לעניהמהרש״א 

קאמר כדמוכח הכא, ורבי עקיבא לפרושי דבריו אתי, דלא תימא דכוונת 

רבי אליעזר לחייב לטרוח בכל גופו אבל לא שימסור נפשו. ועיין עוד 

(אמרי נועם ברכות שם) כתב, הגר״א (כה.). אבל חידושי הר״ן פסחים ב

דרבי אליעזר לא דיבר לענין מסירות נפשו ממש, דוכי יש לך אדם 

(מט,יח) ״כי לא במותו יקח  בתהיליםשממונו חביב עליו מגופו, וכדאיתא 

הכל״, ומה יועילו לו מה שנשאר כבוד ביתו. אלא דיבר לענין טירחת 

הגוף, ורבי עקיבא פליג וסבר דצריך למסור נפשו למיתה. ולפי זה כתב 

, דהראיה מרבי עקיבא [אמנם לפי זה צריך נמי וכו׳דצריך לגרוס הכא 

בערוך לנר ותורת חיים, ובית  ]. ועיין עודכרבי עקיבאאינהו דאמרי  לגרוס

והגהות רא״מ הורוויץ (פסחים אות קה), וקובץ שיעורים (דרוש ז)  הלוי

 (ברכות שם).

שלא ירגילו העובדי רש״י ד״ה ואפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור, ) ח

(פ״ה  והרמב״ם(מב) והשאילתות כוכבים להמריך את הלבבות לכך. 

 (רצה) כתבו, דהוי משום קדוש ה׳.והחינוך יסודי התורה ה״ד) מ

 

 דף עד ע"ב
, אפילו רש״י ד״ה ערקתא כתבגמ׳, אפילו לשנוי ערקתא דמסאנא. ) ט

(יור״ד קנז סק״א) הבית יוסף דהאי מנהג בעלמא ואין כאן מצוה. אבל 

(פ״ה מיסודי התורה ה״ב), דהיינו משום דאית ביה לא מהרמב״ם דייק 

ד״ובחוקותיהם לא תלכו״, אבל על מנהג בעלמא אין דין מסירת תעשה 

 החינוך.(רצו, י) בדעת המנחת חינוך  נפש, וכן כתב

 הריטב״א (פסחים כתבו גמ׳, אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם.) י

(הכא), דלא צריך בפני עשרה ממש, אלא שעשרה ידעו  והמאיריכה.) 

 והרדב״ז(סימן קס)  המהרי״קו(ח״א סימן קנח)  הרשב״ץבדבר. וכן כתבו 

(יור״ד קנז סק״ד). והוכיחו כן מדפרכינן להלן, ״והא אסתר  והש״ך(צד) 

כתב,  דהמאיריפרהסיא הואי״, והרי לא היה בפני עשרה ממש. אלא 

דיכול להיות דראוה עשרה בני אדם כשהוליכוה לבית המלך. ועיין 

קנה), דגבי בועל (אהע״ז לז, ו המהר״ם שיקולפי זה כתב  ן.״בחידושי הר

ו ארמית בפרהסיא, דקנאין פוגעין בו, סגי נמי בכהאי גוונא. וכן כתב

(שם).  בריטב״אכא:). וכן נראה  התוספות הרא״ש ותוספות טוך (קדושין

(פי״ב  הרמב״ם(תקלב, ב) נקט על פי משמעות  המנחת חינוךאבל 

ממש,  מאיסורי ביאה ה״ד), דלענין קנאין פוגעין בו, בעינן בפני עשרה

בתוספות  ולא סגי בעשרה היודעין בדבר, אף דהוי איסור תורה. אמנם

עו:) (יבמות  ישנים ותוספות מהר״ם ורבינו פרץ ורבינו אברהם מן ההר

והקשה עליהם  מבואר, דשלא בפני עשרה ממש, ליכא איסור דאורייתא.

(ס״ד, ו) מהכא, דאמרינן דאסתר פרהסיא הוי. ועיין עוד בקובץ הערות 

 (ט:) סוטהבמסכת ת הרא״ש ותוספ בשם׳ שאנץ ושיטה מקובצת תוס

 שם.ובמהרש״א 

(יז: מדפי הרי״ף),  הנימוקי יוסף כתבגמ׳, והא אסתר פרהסיא הואי. ) יא

דהא דלא מקשה הא אסתר שעת הגזרה הואי, משום דלא מיקרי גזירה 

אלא כשהגזירה מיוחדת על היהודים בלבד, אבל אחשורוש לא על 

 הלחם משנהישראל בלבד גזר, אלא על כל מדינות מלכותו. וכן כתבו 

 לוהאור גדו(יור״ד קנז סק״ט).  ובביאור הגר״א(פ״ה מיסודי התורה ה״ג) 

(פ״ה מיסודי התורה ה״ד), שגם אם גוזר על הרמב״ם  (סימן א) כתב בדעת

אומות אחרות חשיב שעת הגזירה. ולפי זה דייק להנאת עצמן מתיר גם 

(יור״ד קנז סק״ג) בדעת הרמב״ם, וכן דייק  הט״זבשעת הגזירה. וכן ביאר 

בשם בקיצור פסקי הרא״ש  וכן כתב רש״י בד״ה שדי לנהרא.ממה שכתב 

בדעת הטור, דלהנאת  הב״חעוד כתב, דהיינו דלא כמו שכתב  ר.הטו

דאף  הרמב״ם כתב, דדעת ובחידושי הר״ן עצמן לא מהני בשעת הגזירה.

לצורך עצמם אסור בשעת הגזירה. ולפי זה כתב האור גדול בדעת 

הרמב״ם, דלא הקשו מאסתר דהיתה גזירת המלכות, היינו משום דכתב 

, שאם העכו״ם אין יודעים תרומת הדשןם (יור״ד קנז סקי״ז) בש הש״ך

שהוא יהודי ליכא חילול ה׳, ומותר לעבור בשעת הגזירה, וגבי אסתר 

הרי לא ידעו הגויים שהיא יהודית. אמנם משום פרהסיא, כיון שהיהודים 

 ידעו זאת, מקשינן. ועיין לקמן אות יג.

דאיך נבעלה לעובד כוכבים.  רש״י ד״ה והא אסתר, פירש גמ׳, שם.) יב

דהיינו דקושיית הגמ׳ מאיסור עובד כוכבים הבא על בת ישראל, ולא 

תיפוק ליה  הריב״ם בתוס׳ ד״ה והא,איסור אשת איש. אמנם לשיטת 



 
 

 
 

 כו

(קנז סק״א) כתב, דכוונת  דהבית יוסףמשום איסור אשת איש. [אלא 

ג:)  בשיעורי רבי דוד (כתובותרש״י דלא היתה אשת איש]. וכן הוכיח 

, בחידושי הר״ןדלא כריב״ם. וכן כתב  ה מאי חזיתד״ (עמוד א) מרש״י

(לו:),  בעבודה זרהדקושיית הגמ׳ מאיסורא דעובד כוכבים, דקתני 

דעכו״ם הבא על בת ישראל, בית דינו של שם גזרו על זה, והוי איסורא 

דבפרהסיא אפילו על  רש״י ד״ה ערקתא,דרבנן. [ואתי שפיר לשיטת 

(הובאה לעיל באות  הרמב״םלשיטת מנהג ישראל יהרג ואל יעבר. אמנם 

(פ״ה מיסודי התורה ה״ב), דדוקא על מצות לא  המעשה רקחט), כתב 

תעשה דאורייתא יש חיוב מסירת הנפש ולא על מצוה דרבנן, קשה. 

על הרמב״ם כתב, שבאיסור דרבנן מודה  בהגהות מים חייםאמנם 

 ]. כה.)ריטב״א (פסחים הרמב״ם שיש חיוב מסירת נפש. ועיין נמי 

יח. מדפי  -(יז:  הבעל המאור כתב גמ׳, רבא אמר הנאת עצמן שאני.) יג

הרי״ף), דלפי זה, בג׳ העבירות [חוץ מרציחה], אם הגוים עושים להנאת 

עצמן אין חייבין למסור הנפש. ואזיל לטעמיה באות ד, דג׳ עבירות 

(במלחמות ה׳) פליג, דכל מה  הרמב״ןאסורין משום חילול ה׳. אבל 

ום הנאת עצמן אינו אלא בשאר עבירות דבפרהסיא איכא שהתירו מש

חילול ה׳, אבל בג׳ העבירות יהרג ואל יעבור בכל גווני. ואזיל לטעמיה 

(באות ד) דג׳ עבירות אסורין משום חומר העבירה ולא משום חילול ה׳. 

(פ״ה מיסודי התורה ה״ב).  הרמב״םוכן כתב  בחידושי הר״ן.וכן כתב 

ב״ם שחיוב מסירת נפש בג׳ עבירות הוי משום [ואף על גב שדעת הרמ

קידוש ה׳, (כמו שכתבנו באות ד), מכל מקום סבירא ליה דבג׳ העבירות 

שייך קידוש ה׳ גם כשאונסין אותו להנאתם]. ועיין עוד באות הבאה, מה 

 שכתבנו בדעת רש״י.

ולא מסרי נפשייהו אקדושת רש״י ד״ה היכי יהבינן להו, בסוה״ד, ) יד

(יור״ד קנז סק״ז), בביאור הגר״א  ודת כוכבים הוא. כתבהשם הלא חק עב

(באות הקודמת), דאף בג׳ עבירות,  הבעל המאורדמבואר ברש״י, כשיטת 

(ז. מדפי הספר), מדלא פירש רש״י  האור גדוללהנאת עצמן שרי. וביאר 

שהראיה משום דהוי פרהסיא, אלא משום דהוי חק העכו״ם, משמע 

נפש. וביאר (יב: מדפי הספר) דיש לומר,  דמהאי טעמא היה צריך למסור

 הרמב״ןשקיום חוק העבודה זרה, הוי אביזרייהו דעבודת כוכבים. אבל 

 הנמוקי יוסף(מלחמות שם) כתב, דהתם לא הוי אביזרייהו, וכמו שביאר 

(שם) דלא מיקרי אביזרייהו אלא בלאוין המיוחדין בהן כגון עבודה 

לאתהנויי מינה, דאיכא משום ולא ידבק בידך וגו׳, אבל קוקי ודימנקי 

ליכא איסורא, אלא משום ״ולפני עור לא תתן מכשול״, (דאינו דוקא 

בעבודה זרה, אלא בכל המצוות, ולא מיקרי אביזרייהו דעבודה זרה), או 

(טו.), דאף בדעת  האור גדולור ד״ובחוקותי לא תלכו״. וכתב משום איס

רש״י אפשר לומר כן, דכתב רק דהוי חק לעבודה זרה ולא עבודה זרה 

הבית יוסף וכן כתב  ד״ה אף נערה.(פב.) מרש״י יומא ממש. וכן הוכיח 

רש״י (פ״ה מיסודי התורה ה״א) בדעת  והכסף משנה(יור״ד קנז סק״א) 

׳ עבירות לא שרי להנאת עצמן, ודלא כביאור דבג ד״ה והא אסתר,

 שם.השלטי גיבורים הגר״א. וכן כתב 

, תימה דה״ל לאקשויי עריות הואי אסתר פרהסיא הואיתוס׳ ד״ה והא ) טו

דכן תירוץ רבא דהנאת עצמן שאני לא יתרץ הך  המהרש״א,וכו׳. כתב 

ורבי שלמה איגר קושיא דעריות הואי, וכשיטת הרמב״ן (באות הקודמת). 

ג.) מסתפק בדעת רבינו תם, אי שינויא דקרקע  א כתובות״(בחידושי הגרע

עולם מהני אף היכא דהוי גילוי עריות וכשיטת הריב״ם להלן, או לא. 

ג:) כתב, דמדלא תירץ רבינו תם כריב״ם, מוכח  והפני יהושע (כתובת

 דסבר, דלא מהני קרקע עולם להתיר עריות.

ה על בעילת עובד כוכבים וכו׳ ותירץ ר״ת דאין חייבין מיתבא״ד, ) טז

ג:), דאף דעל ביאת בהמה הרש״ש (כתובות דהוי כביאת בהמה. כתב 

חייבים מיתה, היינו דוקא בהמה ממש, ואפילו בעלה פנויה. אמנם 

ג:) כתבו, הפני יהושע (כתובות (ח״ב אהע״ז, מד) ונכדו בשו״ת פני יהושע 

ו, דכיון דעשה דאין כוונתם דאין [אשת איש] חייבת מיתה על ביאת

הכתוב ביאתו כביאת בהמה, לא גרע מביאת בהמה, דחייבין מיתה, אלא 

כוונתם דלא הוי בכלל גילוי עריות ולא צריכה למסור נפשה עלה. וכן 

כה.) דלא צריך למסור נפש על ביאת בהמה. הריטב״א (פסחים שיטת 

 (הכא) נסתפק בזה, ונוטה דהוי בכלל גילוי עריות. והחידושי הר״ן

ומתוך כך היה רוצה ר״ת להתיר בת ישראל שהמירה א״ד, בתוה״ד, ב) יז

(כתובות פ״א סימן ד) כתב להתירה לבועל, כיון שבגיותו  הרא״שוכו׳. 

היתה אסורה עליו בגלל היותו גוי, לא נוסף איסור בביאתו לאוסרה עליו, 

והריטב״א (כתובות דלא שייך לומר ״אחד לבעל ואחד לבועל״ בביאתו. 

הר״ר (הכא סימן תש״כ) בשם והמרדכי כו:)  פות הרא״ש סוטהוהתוסג:) 

 כתבו להתירה לבועל, דמכיון שנתגייר כקטן שנולד. אמנםיחיאל 

 פב.) נסתפקו אם יהיה מותר מהאי טעמא. (יומא התוספות ישנים

והקשה הר״ר יצחק ב״ר מרדכי דע״כ בביאת עכו״ם בא״ד, בתוה״ד, ) יח

ת רבינו תם אף לבעלה אינה נאסרה לבעל וכו׳. משמע בתוס׳, דלדע

ג:). אבל והמאירי (כתובות פב.) התוס׳ ישנים (יומא נאסרת. וכן כתבו 

ג:) כתבו, דודאי מודה רבינו תם השיטה מקובצת והפני יהושע (כתובות 

התרומת דלבעלה נאסרת וכדהוכיחו התוס׳. עיין בדבריהם. וכן כתב 

 (ח״א, ריט).הדשן 

התוס׳ ביומא יהרג גרסינן ואבועל קאי דעביד מעשה. הקשו בא״ד, ) יט

(נג:),  ביבמות(מב), מהא דאיתא  השאילתותבשם  ד״ה מה רוצח, (פב:)

דאין קישוי אלא לדעת, ואם כן לא הוי אונס. ותירץ, דמשכחת לה 

(עה.). וכתבו, דלשון יהרג לא משמע כן.  דלקמןלהתרפאות כההיא 

כרים מדביקים אותו בערוה ואינו יכול ופירשו בשם ר״י, דמיירי שהנ

לישמט, אלא אם כן יהרגוהו, ועל זה קאמר דאין טענת אונס לומר דאין 

עושה מעשה, כיון שיודע שיתקשה ויעשה מעשה. ועוד פירשו, 

 דהדביקוהו לאחר שנתקשה לאשתו בהיתר.

לא בעי למימר דמהאי טעמא היה לה למסור עצמה בא״ד, בתוה״ד, ) כ

, דהטעם ר״יבשם  ר׳ יהודה מפריש(קסז) בשם ת מהרי״ק בשו״וכו׳. כתב 

דהותר לה ליבעל לו. וכן הטעם דאסתר הלכה לאחר מיכן מדעת, 

(טו.) [הובא בתוס׳ להלן], משום, דלהצלת כלל ישראל במגילה כדאיתא 

 החמדת שלמהוכן כתב  המאירי,מותר לאשה להבעל באיסור. וכן כתב 

(סנהדרין כד, ב. ועיין גם החזון איש (לח, כז כהג״ה). ובטעם הדבר כתב 

פאר הדור ח״ג עמוד קפה), כיון דאם כל ישראל יאבדו מן העולם ח״ו  

 יהיה חילול ה׳, ולמנוע חילול ה׳ מותר לעבור אפילו אגילוי עריות.

וא״ת כשנתרצית אסתר לאחשורוש וכו׳, למה לא בא״ד, בסוה״ד, ) כא

 המהרש״א,וכו׳. כתב גירשה מרדכי תחילה כדי שתהא מותרת לחזור לו 

דהוא הדין דהוי מצי להקשות למה לא גירשה כדי שלא תעבור על 

ד״ה מה  (פב:) בתוס׳ יומאישן, וכן  במרדכיאיסור אשת איש. וכן הוא 

(מהדו״ת יור״ד סימן קסא) כתב, דטעמא רוצח. ובשו״ת נודע ביהודה 

שלא הקשו משום איסורא דאשת  ד״ה כשם(טו.) ובמגילה דתוס׳ הכא 

איש, דאסתר אנוסה היתה ואין איסור, ולמה יגרשנה, [ולכאורה יש 

לומר, דגם כשהלכה אחר כך מדעתה כדי להציל עמה היה הדבר מותר 

משום הצלה דכלל ישראל וכדלעיל באות הקודמת. ומוכרחין לומר כן, 

. אמנם לכאורה דעת התוס׳ יומא יש המהרש״אאמנם עיין מה שכתב 

 אוי לגרשה אף דהוי אונס].לומר, דסברי דלכתחילה ר

וי״ל דלא היה רוצה לגרשה שהיה ירא פן יודע בא״ד, בסוה״ד, ) כב



 
 

 
 

 כז

הוסיפו לבאר, דכל מעשה הגט על  ד״ה כשם (טו.)ובתוס׳ מגילה למלך. 

(שם) הקשה, דהיה יכול לכתוב לה גט בכתב הרשב״א פי עדים. אמנם 

(אבהע״ז קנה), הוכיח מדבריו והעונג יו״ט ידו, שכשר מדאורייתא. 

, דאי בעי בית דין בינו לבין עצמודבכתב ידו יכול לגרש מדאורייתא 

(מהדו״ת אהע״ז קיד) שכתב בדעת  הנודע ביהודהיוודע הדבר. ותמה על 

 (הלכות יבום תר״א), דמדאורייתא בעינן ג׳.האור זרוע 

. גמ׳, בן נח מצווה על קדשות השם או אין מצווה על קדושת השם) כג

(פ״י ממלכים ה״ב), דאף אם אינו מצווה על קדוש ה׳,  המשנה למלך כתב

על איסור רציחה חייב למסור נפשו, מסברא ד״מאי חזית וכו׳״. אמנם 

, דגם מוהר״ש יפה (דרך האתרים דרוש שני), הביא דדעת בפרשת דרכים

ועיין  הערוך לנר.בשפיכות דמים אינם מצווים למסור נפש. וכן כתב 

 ג:).״ד פוברסקי (כתובות שיעורי ר

 

 דף עה ע"א
גמ׳, מיום שחרב בית המקדש ניטלה טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה. ) א

מאי טעמא לא הקשתה ד״ה אטו חכם, (יב.) התוס׳ בבבא בתרא הקשו 

היה לעוברי עבירה טעם ביאה, הגמ׳, וכי קודם שנחרב בית המקדש לא 

כדהקשתה התם לענין נבואה. ותירצו, דאיכא לשנויי ניטל טעם ביאה, 

ומעוברי עבירה לא ניטלה, כמו שתירצה שם לענין נבואה, ולא חשה 

להקשות בכל מקום.

 

 
 
 

 
 



 

 

 בס"ד

 אשר בפתחה,  פרוס השנה החדשה והימים הנוראים עם

 די בכל אתר ואתר בעיון הדף היומי נשגר קמיה ידידנו הנכבדים לומדי והוגי 

 עלון פירות עמל רבני הכולל בעיונם בהמסתייעים בלימודם ב

  ״מראי מקומות לעיון בדף היומי״

יים בספר חבספרן של צדיקים גמורים, יכתבו ה' שכב' הי"ו וכל הנלווים אליו יזכרו ו יתן

ושהזוכר יצוריו לחיים ברחמים יחדש עליהם שנת רחמים  וברכה, ספר שלום ופרנסה טובה.

 ונחת.וחיים, שנת ישועה והצלחה, שנת בריאות ורצון, שנת ריבוי זכויות 

 

 , אנא תנו גם אתם כתף לעזרנו במלאכת הקודש ומכאן פונים אנו בקריאה של חיבה.

 משא בני קהת ארון הקודש

  בארץ ישראל " בקרית ספר"כולל הדף היומי 

למען נוכל להמשיך במפעל הגדול הזה לזכות ולהשפיע  להיות שותפים בהרחבת יריעותיו

 שפע וקנין תורה ללומדי הדף היומי בפרט, ולומדי התורה בכלל.

 "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"
 

 כתיבה וחתימה טובה

  בשם רבני הכולל שליט"א וההנהלה
 

 הרב יוסף ברסלויער

 ראש הכולל
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