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 כדף  – ב דף עבודה זרהמסכת     .התשע"ח שבט א ס"ד,ב
 

 דף ב ע"א
(לפי המהדורות  הרמב״ם בפירוש המשניותכתב  מתני׳, לפני אידיהן.) א

החדשות), דאידיהן היינו אבלם, ולא רצה למינקט  חגיהן, לפי שהם ֵאֶבל 

 באמת.

בד״ה (ו.)  ולקמן, וכולהו משום דאזיל ומודה. רש״י ד״ה לפני אידיהן) ב

ם פירש, דאי אזיל ומודי לעבודת כוכבים, עבר ישראל משומשום הרווחה 

, מהרש״ל(יורה דעה סימן קמח) בשם  הפרישה״לא ישמע על פיך״. וביאר 

(נו:) דבעבודת כוכבים  בסנהדריןדמשום ״לפני עיור״ אין לאסור, דאמרינן 

כל מידי דאין ישראל נהרג עליו אין נכרי מוזהר עליו, ואם כן לא עבד 

ס״ק (שם  . והט״ז(שם ס״ק ז)הב״ח הנכרי איסורא בהאי דמודה. וכן כתב 

 בסנהדריןג) הקשה, הא באומר לו אלי אתה, חייב ישראל מיתה, כדתנן 

(ס:). ולכך פירש, דטעמא דלא הוי לפני עיור, כיון דלא הוי תרי עברי 

 והנקודות הכסףדנהרא, דאף בלא הישראל היה יכול הנכרי לעשות כן. 

תירץ קושיית הט״ז, דהאומר לו אלי אתה שאני, לפי שמקבלו עליו 

 באלוה.

דאין כוונתו  המהר״ם,למחר. פירש  רש״י ד״ה שמח הוא לאחר זמן,) ג

דוקא למחר ולא היום, דאם כן יהיה שרי ליפרע ממנו ביום אידו גופא. 

אלא על כרחך דהוא הדין דלאחר שעה שמח הוא. אלא כוונת רש״י 

, דהוא שמח רק לאחר זמן ד״ה אמר(ו:)  התוס׳ לקמןלאפוקי ממה שפירשו 

 מרובה.

ומיהו מכות ושבועות דשייכי בסנהדרין להכי לפני, בתוה״ד,  תוס׳ ד״ה) ד

בהקדמתו לפירוש המשניות), הרמב״ם (תני להו בתר סנהדרין. וכן כתב 

דנסמכו לסנהדרין מפני שאין רשות לענוש ולהלקות אלא לבית דין, וכן 

אין רשות לכוף על השבועה אלא לבית דין. (והיינו מפרק שישי דשבועות 

בשבועת הדיינים, אבל תחילת המסכת לא מיירי בשבועת  ואילך דמיירי

 הדיינים).

ואחרי כן חוזר לסדרו ושונה מסכת עבודה זרה והוריות. ואין [בא״ד, ) ה

להקשות דהוריות נמי מדברת בסנהדרין ממש, והוה ליה למיתני להוריות 

בתר שבועות. משום דעניני הוריות אינן מדין הנהגת הסנהדרין, אלא 

 שהורו הבית דין הוראה בטעות והכפרה. (א.ג.)].בדבר שאירע 

פ״ה וכו׳, מתוך לשונו משמע שרצונו לומר אף תוס׳ ד״ה אסור לשאת, ) ו

(ו.)  לקמן, דבגמ׳ רבינו תם(בסימן א) הקשה בשם  והרא״שמקח וממכר. 

מיבעיא לן אי טעמא משום הרווחה או משום לפני עיור, ולא איפשטא, 

תירץ,  ובחידושי הר״ןמא דאזיל ומודי. ואמאי נקיט רש״י בפשיטות לטע

(ו:) מוכח  דלקמןדאף דלא איפשיטא הך בעיא בהדיא, מכל מקום מסוגיא 

  דקיימא לן כטעמא דאזיל ומודי.

גבי רבי יהודה (לקמן ו:) דשרי משום איבה כדאמר בגמרא בא״ד, ) ז

תמה, היאך  בני יוסףנשיאה וכו׳ מיהו אין משם ראיה גמורה וכו׳. בספר 

רצו התוס׳ להוכיח מהתם, דהא בהדיא לא התיר משום זה, ורק אמר היכי 

איעביד וכו׳. וביאר, דהתוס׳ פירשו דמה שאמר מתחילה ״הויא לי איבה״, 

היינו דמשום הכי יש להתיר, והטעם שלא התיר למעשה, משום דמכל 

יכי מקום יש חשש של הרואים, דלא ידעי דמשום איבה נטלו, ולכך אמר ה

אעביד להוציא עצמו מהאי חששא. ודחו התוס׳, דלעולם יש לי לומר דמה 

שאמר ״הויא לי איבה״ אינו טעם להתיר כלל, רק שחיפש עצה איך לא 

כתב, (לפי מה שהוכיחו מהתם דשרי משום והרשב״א תהיה לו איבה. 

איבה), דהא דאמר ליה ריש לקיש לזרקו לבור לפניו, אינו אלא ממידת 

 חסידות.

לכך נראה דטעם ההיתר משום דעכו״ם שבינינו קים לן בגויהו  א״ד,ב) ח

, דגויים רש״יכתב בשם  ובחידושי הרשב״אדלא פלחי לעבודת כוכבים. 

שבינינו לא אדיקו כולי האי, ולא אזלי ומודו. עוד כתב, דאין לומר דכיון 

(ז:)  לקמןשגזרו בזה, אף שבטל הטעם לא בטלה הגזרה, דהא אמר שמואל 

אינו אסור אלא יום אידם בלבד, אלמא דמעיקרא אסרו לפי  בגולה

 (בסימן א).הרא״ש המקומות. וכן כתב 

ומביא ראיה מדאיבעיא בגמרא טעמא וכו׳ אמאי לא קאמר  בא״ד,) ט

כתב דיש לדחות  ובחידושי הרשב״אנפקא מינה למידי דלאו תקרובת. 

י דעיקר ראיה זו, דהא לא איצטריך למימר דנפקא מינה להא מילתא, דודא

 האיבעיא לענין זה, ובעי תלמודא למימר נפקותא מחודשת.
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כתב  שמתוך שיהיו לו בהמות הרבה יקריב מן המובחר.בא״ד, ) י

, דלפי זה, טעמא דאזיל ומודי לא שייך כלל גבי משא ומתן, ומה המהר״ם

שכתבו התוס׳ מעיקרא ״פירוש משום שמרויח וכו׳ ואזיל ומודה״, היינו 

(בסימן א) כתב, דאף לרבינו תם  הרא״שתם. אבל לולי פירוש רבינו 

דיקריב מן המובחר, היינו דמחמת זה יודה לעבודה זרה על הא דמצי 

(ו:) דאף  לקמןלהקריב בהרוחה ומן המובחר. וכן מפורש לפי גרסתינו 

שם כתב,  בחידושי הריטב״אבמשא ומתן איכא טעמא דאזיל ומודי. אבל 

 דלא גרסינן לה.

ש רבינו תם אין לתמוה על מנהג העולם וכו׳. כתב ולפי פירו בא״ד,) יא

, דאכתי לא יתיישב בכך מה שדנוהגין היתר בשאלה והלואה, המהרש״א

דבהא ודאי טעמא משום דאזיל ומודי, ועל כרחך צריך לומר כהאי שינויא 

 דקים לן בגויים שבינינו דלא פלחי לעבודה זרה.

אבל בריבית שרי אומר רבינו תם דוקא בחנם תוס׳ ד״ה ולהלוותם, ) יב

כתב, דאף בריבית אסור, דסוף סוף  ובחידושי הריטב״אמשום דמצטער. 

שמח עתה שמצא המעות שנצטרך להם, ועוד דהוא סבור שלא ישלם 

 לעולם.

כדאמר בירושלמי אפילו מלוה בשטר  תוס׳ ד״ה ולפרוע, בתוה״ד,) יג

כתב, דנראה דהירושלמי פליג אתלמודא  ובחידושי הרשב״אאובדת היא. 

ילן, דלהירושלמי לעולם שרי אף במלוה בשטר, ואילו תלמודא דילן ד

 אסר.

מיהו בכל ענין חשיב כמציל מידן שכמה פעמים אובדות אפילו בא״ד, ) יד

(סימן קמח), דנראה כוונתם, דהלואות דידן הם  הבית יוסףבמשכון. כתב 

(סוף סימן א) דאי הרא״ש בריבית, ולכך הם אובדות טפי, וכמו שחילק 

(שם  והש״ך התוס׳ בלא ריבית, היאך פליגי על הירושלמי שהביאו.איירי 

ס״ק ג) כתב, דטעמא דתוס׳ משום דהאידנא ידם תקיפה עלינו ובקל יכול 

 הנכרי להעליל ולכפור.

השתא סלקא דעתיה דבעובדי כוכבים רש״י ד״ה יתנו עידיהם ויצדקו, ) טו

שאומר פירשו בניחותא, הראב״ד  ובפירוש כתיב ואתמוהי מתמה וכו׳.

להם הקדוש ברוך הוא, שיביאו אותם אלהות שהיו בוטחין בהן, ויעידו 

 עליהן ויצדיקום בדין, ונראה אם יכולים לזכותם ולהגן ממני.

 

 דף ב ע"ב
ביאר  גמ׳, וכולן לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה.) טז

, דמהאי טעמא מבקשים שכר התורה שעסקו בה ישראל. הראב״ד בפירוש

מי שעסק [דהכי משמע מדאמרינן (בעמוד א) שאומר הקדוש ברוך הוא 

יבא ויטול שכרו, ועל כרחך דמבקשים שכר של עסק התורה, ולא עבור  בה

 המעשים הטובים שעשו גרידא].

(בחידושיו על התורה, פרשת בראשית), איך הגרי״ז  הקשה גמ׳, שם.) יז

לה על דעתם להחציף פניהם ולומר שקר לפני הקדוש ברוך הוא שעשו יע

כל דברים אלו בשביל ישראל. (ועוד מקשים, דאמאי אמר להם הקדוש 

ברוך הוא שוטים שבעולם, הא הוו שקרנים גמורים). וביאר, דבפנימיות 

הדברים, כל הטובות האלו שנעשו בעולם, הקדוש ברוך הוא מסובבן עבור 

בתורה, ובדבריהם כוונו לומר שהתכלית האמיתית  ישראל שיעסקו

שנסתובבו דברים אלו, היה בשביל ישראל. והקדוש ברוך הוא עונה להם, 

 דמכל מקום כיון שלא כיונו לכך, אין להם ליטול שכר על כך.

שכשאדם עושה  הראב״ד, בפירושביאר  גמ׳, כסף וזהב שלי הוא.) יח

קדוש ברוך הוא עשה שירויחו, פרקמטיא אינו יודע אם ירויח או יפסיד, וה

משום שידע שאם יפסידו יחזרו ויטלו ממון ישראל. וכעין זה ביאר בסמוך 

 לגבי ״מלחמות אני עשיתי״.

הא דלא קאמרי שבנו בית המקדש וכו׳ והקדוש תוס׳ ד״ה ואנן בנינן, ) יט

, דבסמוך התורת חייםברוך הוא שואל במה זכו בכל דור ודור. הקשה  

ולכין אחר דור הראשון, מדפריך ״ומי מצי למימר משמע שכל הדורות ה

הכי והכתיב ויאמר ה׳ מסיני בא וכו׳ מלמד שהחזירה על כל אומה 

ולשון״, ומאי קושיא, תינח אותו דור מתן תורה, אבל הדורות שלאחר 

מיכן לימרו ״כלום נתת לנו כו׳״, אלא משמע דהכל הולך אחר הדור 

ם בפחי נפש, דורו דכורש מיהו הראשון. ועוד, דאם כן אמאי יצאו כול

ליזכו, כיון דבנו בית המקדש. ועוד, דכיון דלא מהניא להו לאחרונים בנין 

בית המקדש שבנו הראשונים לענין קיבול שכר, אם כן לענין קבלת טענת 

גשרים וכרכים ומלחמות נמי לא מהניא להו, דמאי שנא. לכך כתב, 

אלם ״במה עסקתם״ דהטעם שפרס לא השיבו להקדוש ברוך הוא כשש

שבנו את בית המקדש, משום שאם כן לא יקבלו אלא שכר מצוה אחת, 

ואינהו בעי לקבולי שכר כל תרי״ג מצות מישראל, כיון שהיו מסייעין אותן 

לקיימן, וגם לאחר שהקדוש ברוך הוא דחה מה שטענו, לא ביקשו שכר על 

ר, כמו מה שבנו את בית המקדש, משום שעל מצוה אחת כבר קיבלו שכ

שנאמר (דברים ז, י) ״ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו״, ומה שטענו 

שבנו את בית המקדש לא בשביל לקבל שכר, אלא שאולי בזכות זה 

 הקדוש ברוך הוא יהפך בזכותן.

ביאר  גמ׳, סברי הנך אישתעבדו בישראל ואנן לא שעבדנו בישראל.) כ

נשתעבדו בישראל.  , דסבורים ליטול שכר אהא גופא דלאבפירוש הראב״ד

 [ועיין מה שנתבאר לעיל באות יז]

ביאר  גמ׳, מאי שנא הני דחשיבי ומאי שנא הני דלא חשיבי להו.) כא

לפי גירסתינו, דהקושיא קאי אמאי דאמרינן דמלכות פרס נכנסת  המהר״ם

התוס׳ שניה, דהא בבל נמי חשיבא, דנקראת אריה. והיא קושיית ותירוץ 

. חשיב״גרסי, מאי שנא הני ״דלא קא  י שנאבד״ה מא והתוס׳. וארו בד״ה

ולגירסתם ביאר המהר״ם דקושיית הגמ׳, אמאי לא פירט אותן בעל 

במלא הרועים, המימרא בפירוש כמו שפירט לרומי ופרס. ועיין עוד 

 (חידושי אגדות).ובמהרש״א 

גמ׳, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא הר כגיגית וכו׳ ואם לאו שם תהא ) כב

(ג.) אמרינן דאם  דלקמן(בחידושי אגדות), דאף רש״א המהכתב קבורתכם. 

לא יקבלו ישראל את התורה יהפך העולם לתוהו ובוהו, היינו הך, דלפי 

ספר טבע הבריאה היה העולם כולו מים, ובזה תהא קבורתם. והביא בשם 

שביאר, דהכא הכונה אם ישראל לא יקבלו התורה, ורק משה  פענח רזא

 כן לא יחזור העולם לתוהו ובוהו. ואהרן ובניהם יקבלו, ועל

 

 דף ג ע"א 
הקשה גמ׳, אלא לומר לך שאין מקבלין שכר כמצווה ועושה וכו׳. ) א

, אם כן, אמאי קאמר ד״נכרי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן הלחם סתרים

גדול״, הרי הכהן גדול מקבל שכר גמור. ואין לומר, דהא דקאמר הרי הוא 

לענין שצריך לנהוג בו כבוד, דאם כן  ככהן גדול אינו לענין השכר, אלא

 מאי מקשי מינה כלל על מה שאמרו מעיקרא שאין מקבלים שכר.

פירוש מפני שהוא דואג תמיד לבטל  תוס׳ ד״ה גדול המצווה ועושה,) ב

. ד״ה גדול(לא.)  התוס׳ בקידושיןיצרו ולקיים מצוות בוראו. וכעין זה כתבו 

שמי שהוא מצווה, השטן (שם) כתב בשם רבותיו, ובחידושי הריטב״א 

מקטרגו, וזה שאינו מצווה אין השטן מקטרגו, ולפום צערא אגרא. ובשם 

(הרמב״ן) פירש, שהמצוות אינן להנאת השם יתברך, אלא  רבינו הגדול

לזכותינו, ומי שהוא מצווה, קיים גזרת המלך, ולפיכך שכרו גדול יותר ממי 

ב, דהמצווה ועושה (שם) כת ובתוס׳ ר״י הזקןשלא קיים גזרת המלך. 

 מקבל עליו מרות, ולכך גדול טפי.



 
 
 
 

 

ועוד יש לומר שהם קיימים ממה שקיבלו  תוס׳ ד״ה נוגעים, בתוה״ד,) ג

(בחידושי אגדות), דלפי זה, הא דמיקרו השמים המהרש״א וכו׳. כתב 

והארץ נוגעים בעדותן, היינו משום שכבר קיבלו הנאה מישראל מעיקרא 

 דבחשן משפטהעיר,  מחצית השקלבספר בשעה שקיבלו ישראל עליהם. ו

(סימן קמ״ב, סעיף טו) איכא פלוגתא אם מי שקיבל הנאה מעיקרא, פסול 

(חלק ה׳ סימן לו) כתב,  ובשו״ת חתם סופראחר כך להעיד משום נוגע. 

בבבא דכיון שהיו נוגעין בעדות מתחילתן, אינם יכולים להעיד כמבואר 

ופו בפסול פסול להעיד. (קכח.), שכל שתחילתו בפסול או ס בתרא

כתב, דמהא דהשמים והארץ קיימים, אין ראיה שכל  והמצפה איתן

ישראל קיימו את התורה, שהרי אפילו בשביל אחד מישראל שמקיים את 

התורה, השמים והארץ קיימים, והקדוש ברוך הוא הביא לעובדי כוכבים 

ם את ראיה, מהא שהשמים מורידים גשמים, דעל כרחך כל ישראל מקיימי

 בצל״ח.התורה. ועיין עוד 

תימה למאן דאמר בשבעה בחודש נתנו עשרת  תוס׳ ד״ה יום השישי,) ד

(בחידושי אגדות) תירץ, דהא חזינן דאף דמבואר והמהרש״א הדברות. 

בסוגיא בשבת דלכולי עלמא ניתנה תורה ביום החמישים ואחד מן 

וצריך הספירה, מכל מקום נקבע חג השבועות ביום החמישים לספירה, 

לבאר, דהטעם משום שביום החמישים כבר נטהרו מטומאת מצרים והיו 

ראויים לקבל התורה, דכל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו 

מתקיימת, כי יראת חטא קודמת לחכמה במעלה ובזמן, ובהא ניחא מה 

שהזכיר ״יום השישי״, שהוא ערב מתן תורה להאי מאן דאמר, לפי שהוא 

 ג השבועות לדורות.העיקר, שבו נקבע ח

 גמ׳, יבא נבוכדנצר ויעיד בחנניא מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם.) ה

, אדרבה יבוא נבוכדנצר ויעיד בכל ישראל התוספות רי״דהקשה 

שהשתחוו לצלם, דהא כולם השתחוו חוץ מחנניא מישאל ועזריה. 

ובתחילה חשב לתרץ, דאנדרטי של מלכים היתה ולית בה איסורא 

וכח בסנהדרין, ומכל מקום משבח חנניא מישאל ועזריה, בהשתחויה כדמ

דאפילו לאנדרטי של מלכים לא השתחוו. אבל דחה משום דקראי מוכחי 

דלשם עבודה זרה עבדוה. ולכך תירץ, דהדבר ידוע דישראל עבדו עבודה 

זרה באונס, וכמה פעמים עבדוה ברצון ועברו על התורה הרבה פעמים, 

ם צדיקים שקיימו את התורה, עדות היא ואפילו הכי, כיון שהיו בה

לישראל שקיימו את התורה, לאפוקי גוים שאין בהם צדיקים כלל 

שקיימוה, דאילו הוו בהו צדיקים לא היה מתירן להן כמו שלא התיר 

 לישראל כשעברו על המצות. [ודבריו צריכים עיון]

 והיינו הא דפריך בפרק מקום שנהגו (פסחיםתוס׳ ד״ה שלא, בתוה״ד, ) ו

בד״ה (שם) והתוס׳ נג:) מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן וכו׳. 

הביאו דר״י פירש, מה ראו שלא ברחו, שהיו יכולים לברוח כמו  מה ראו

(צג.) שדניאל הלך משם. [וכן מבואר  בסנהדריןשעשה דניאל כדאיתא 

(פרשה ז׳) שיחזקאל אמר להם חבי כמעט רגע עד  בשיר השירים רבה

 , והם בדוקא הלכו ומסרו נפשם לקדש שם שמים].יעבור זעם

 גמ׳, ומי מצית אמרת הכי והאמר ריב״ל מאי דכתיב וכו׳ היום לעשותם.) ז

(חידושי אגדות), אמאי לא מקשינן מההיא גופא דקאמר  המהרש״אהקשה 

להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם מי שטרח בערב שבת כו׳. ותירץ, 

דלאו מהיום לעשותם ולא למחר לעשותם פריך, אלא מהיום לעשותם 

ולא היום ליטול שכרם, דכיון שכבר קבלו העובדי כוכבים שכר מצותן 

נאיו על פניו״ (דברים ז, י), אם כן לא בעולם הזה כדכתיב ״ומשלם לשו

יקבלו עוד שכר בעולם הבא, דאם כן לקתה מדת הדין שישראל לא יקבלו 

רק שכר עולם הבא, והכונה שרמז להם במצות סוכה שהיה להם לקיים 

 המצות בעולם הזה שדומה לסוכה ודירת עראי.

ות דאף דכמה מצהתורת חיים, כתב  גמ׳, מצוה קלה יש לי וסוכה שמה.) ח

קלות איכא. יש לומר שהוא יתברך רוצה ליתן להן מצוה אחת ששקולה 

ככל המצות, לפי שהן רוצים לקבל שכר על כל המצות כישראל, שהרי 

אמרו ״תנה לנו מראש ונעשנה״, משמע כל התורה כולה, ומצות סוכה 

, והכי קאמר, מצוה ביוצר דסוכותשקולה ככל המצות כמו שיסד הפייט 

לה ככל המצות וסוכה שמה, כלומר, אף דכמה מצות יש קלה יש לי ששקו

לי ששקולות ככל המצות, כגון שבת ומילה וציצית, אלא שהן חמורות, 

דשבת יש בה חסרון כיס כיון דיושב בטל ממלאכתו, וכן ציצית לפי 

שתכלת דמיה יקרים ויש בה טורח גדול לחזור אחריה, ומילה יש בה צער 

 לכו ועשו אותה.גדול, אבל סוכה שקולה וקלה 

 הבן יהוידע,העיר גמ׳, מיד כל אחד ואחד עושה סוכתו בראש גגו. ) ט

אמאי אצטריך לפרש ״בראש גגו״, לימא עושה סוכתו סתם. וביאר, 

דהמאמר בא להודיע רעות לבם, כי מעיקרא רצו לעשות הסוכה במקום 

שיפטרו ממנה דהיה לעשותה בחצרותיהם שאין השמש והרוח שולט שם 

ך לבם הרע שמואס במצוה הניאם לעשות אותה בראש הגג כל כך, א

 ששם שולט חום השמש ותוקף הרוחות, כדי שימצאו טעם להפטר.
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 המהרש״אכתב  גמ׳, מיד יושב הקדוש ברוך הוא ומשחק עליהן.) י

(בחידושי אגדות), דנקט ״משחק״ ולא ״שוחק״, לשלול פעולת השחוק 

ו, אלא שהוא משחק אחרים דהיינו המגונה כלפי הקדוש ברוך הוא בעצמ

הקדוש ברוך הוא אלא  לפניישראל עליהן. וכן דקדק לומר אין שחוק 

 באותו היום.

כתב, והמאירי  מאיליהן מתגיירין. רש״י ד״ה אלא שנעשו גרים גרורים,) יא

דנתגיירו מאליהם על ידי בית דין הדיוטות והם שאמרו עליהם גרים 

ין אותם בגרים אלא שלא היו מקרבין גרורים והיו בית דין הגדול מחזיק

 אותם כל כך עד שיהיו רואים מה יהיה בסופם.

, הא בראש השנה דן התוספות רי״ד הקשה גמ׳, שניות יושב ודן כו׳.) יב

(טז.) אדם בראש השנה  את כל העולם. ותירץ, דרב סבר כר׳ יוסי דאמר

ליה  . עוד תירץ, דסבירארש״י ד״ה יושב ודן נידון בכל יום. וכמו שכתב

כרבנן, והא דנידון בראש השנה היינו אם ימות אם יחיה וכמה מזונות יהיו 

, ולוקה בכל יוםקצובין לו, מיהו על מעשיו שהוא עושה בכל יום, נידון 

בהם תדיר, ומזונותיו נמי, אף שקצובין לו מראש השנה, בכל יום מתעסק 

 עליהם הקדוש ברוך הוא היאך ימציאם לו.

י תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי גמ׳, כל הפוסק מדבר) יג

(סימן רפה, ס״ק י״א), דהיינו דוקא כשפוסק  בשער הציוןמבואר  רתמים.

ובהערוך באמצע ענין, אבל בין פרשה לפרשה אין איסור מדינא להפסיק. 

(יט:) ודברת בם ולא  ביומאדהא דדרשינן  יש מפרשים(ערך בם) הביא 

 לימודו, שאסור להפסיק בדברים בטלים.בדברים אחרים, היינו באמצע 

הקשה  גמ׳, כדרבי חנינא דאמר רבי חנינא הכל בידי שמים וכו׳.) יד

, אמאי מייתי מילתא דרבי חנינא, ולא מייתי קרא ד״צינים התורת חיים

פחים בדרך עיקש וכו׳״ לחודא. וביאר, דפשטא דקרא לא איירי בחמה 

היינו גדודים ולסטים, והם (כב, ה), דצנים רש״י במשלי וצינה, כדפירש 

פחים טמונים בדרכי המעקש דרכיו, ולכך מייתי מילתא דרבי חנינא דאמר 

״הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים״, דמשמע דבמאורעות ותחלואים 

 הבאים על האדם איירי.

, ד״ה אין גיהנם (ח:) הר״ן בנדריםפירש  גמ׳, אין גהינם לעתיד לבא.) טו

אי יהיה גהינם לרשעים, אלא לאחר תחיית דלאו לאחר מיתה קאמר, דוד

(יב,  בדניאלהמתים, דאותן רשעים שיהיו לחרפות ולדראון עולם, כדכתיב 



 
 
 
 

 

ב), לא יהיו נידונים בגהינם, אלא בהאי דינא דהקדוש ברוך הוא יוציא 

 חמה מנרתיקה.

(ח:),  בנדרים(בעין יעקב)  הרי״ףהעיר גמ׳, וצדיקים מתרפאין בה. ) טז

כין רפואה. וביאר, שנשמות הצדיקים מתלבנות בנהר אמאי הצדיקים צרי

דינור ונזקקין כזהב בתוך כור, וכשיוצאות מנהר דינור הן מתרפאין על ידי 

החמה. והוסיף, דהן הן גדולותיו של הקדוש ברוך הוא, שמתוך חמה 

ד״ה (ע:)  רש״י בסנהדריןשהוא אש מרפא מה שנתלבנו מנהר דינור. [ועיין 

ידת הקדוש ברוך הוא דבאיזמל שהוא מכה, בו הוא דמבדבר שנתקלקלו, 

(קיח.) שגבריאל שר של אש הוא בפסחים מרפא, נס בתוך נס. ועיין נמי 

 שצינן הכיבשן לחנניה מישאל ועזריה מהאי טעמא].
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גמ׳, מה דגים שבים כל הגדול וכו׳ אף בני אדם אלמלא מוראה וכו׳ ) א

, דרבי חנינא נקט לישנא התורת חייםביאר איש את רעהו חיים בלעו וכו׳. 

, או לשון אחר, לפי הרגו, ולא איש את רעהו בלעודאיש את רעהו חיים 

שהכתוב המשיל את בני האדם לדגי הים דבולעין זה את זה חיים. והטעם 

דבולעין חיים, משום שאין בהן קצין שוטר ומושל, כדנקט סיפא דקרא, 

 אה של מלכות״.״כרמש לא מושל בו״, והיא המעלה ד״מור

ואין להקשות וכו׳ דאיכא לשנויי תרי חימה הוו תוס׳ ד״ה חימה אין לי, ) ב

(חידושי אגדות), מה תירצו, הא  המהרש״אכדמשני נמי התם. הקשה 

לב.) דהרגו לחימה.  בנדרים( התםאהאי קרא גופא ״חימה אין לי״ מפרש 

ועוד הקשה, דלעיל דמשני כאן בישראל כאן בעובדי כוכבים, אמאי לא 

בעיון מוקי ליה לקרא ד״חימה אין לי״ בהאי חימה דהרגו משה. ועיין 

 (עין יעקב) מה שתירץ. יעקב

גמ׳, אפילו אין ישראל עושין מצוה לפני כי אם מעט אני מצרפן ) ג

ה התועלת בצירוף לחשבון גדול, , מהתורת חייםהקשה  לחשבון גדול.

מהעושה מצוות הרבה אחת אחת. ועוד דקדק, אמאי נקט ״מצוה״ לשון 

״ לשון רבים. ותירץ, ד״מצוה״ דנקט הכא היינו צדקה, מצוותיחיד, ולא ״

(ויקרא לד, יד) דדרש רבי  במדרש רבהשהיא ״סתם מצוה״ כדאיתא 

א מצוה רבה תנחומא ״כל עמא יפלגון במצווה״, והיינו צדקה דהי

וכדאיתא התם, ואשמועינן, דאף דקשה לאדם להוציא מכיסו סך גדול 

לצדקה בבת אחת, אבל לתת פרוטה פרוטה אינו חושש, מכל מקום 

הקדוש ברוך הוא מצרף כל הפרוטות לחשבון גדול כאילו נתנם כולם בבת 

אחת. עוד תירץ, דהקדוש ברוך הוא נקרא ״זורע צדקות״, כי כשאדם נותן 

לצדקה, מעלה עליו כאילו המנה עושה פירות בכל שנה ושנה, מנה 

ומשלם לאדם שכרו בעולם הבא קרן ופירות ופירות פירותיהן לפי רוב 

השנים, וטעמא דמילתא משום דאילו לא נתנה לצדקה, היה יכול להרויח 

ולהשתכר בה בפרקמטיא או בריבית, וכיון דאין אדם משתכר בסחורה 

קא משמע לן, דהקדוש ברוך הוא מצרף  ובהלואה של פרוטה אחת,

הפרוטות להדדי, וכשהן עולין לחשבון גדול זורען מהאי טעמא, דאילו בעי 

 היה קובץ הפרוטות על יד ומרויח בהן.

רש״י פירש גמ׳, והיינו דאמר רב אבא מאי דכתיב ואנכי אפדם וכו׳. ) ד

וא , דקאי אמימרא קמא דרבא, דהקדוש ברוך הד״ה והיינו דאמר רבי אבא

פירש, דקאי אמימרא במרומי שדה נפרע מישראל כפיד של תרנגולת. אבל 

תניינא, דאפילו אין ישראל עושין מצוות לפני כי אם מעט וכו׳, ועלה 

מייתי הדרשה דהקדוש ברוך הוא הביא על עמו צרות ודלות כדי שיתנו 

צדקה, ובזכות זה יהיו נפדים, והמה דברו עלי כזבים שאיני עושה זאת 

 תם, ועיין באות הבאה.לטוב

המרומי פירש  גמ׳, והיינו דאמר רב פפי מאי דכתיב אנכי יסרתי וכו׳.) ה

, דקאי אמימרא שלישית של רבא, דבשכר שמשוועין לפני אני מושיע שדה

אותן, והיינו דהקדוש ברוך הוא נותן יסורים כדי שישוועו ויהיה להם 

 לזכות, והמה יחשבוהו לרע שאינו עושה לטובתם.

(עין יעקב), דאפשר העיון יעקב ביאר רמו ליה סודריה בצוואריה.  גמ׳,) ו

דחשדו ליה דידע ולא רצה להשיב להם משום ״כסיל באוולתו אל תען״, 

ורמו סודרא אצוואריה כדי לחנקו, על דרך שאמר דוד בשעה שכרה שיתין 

בבן ובעי למישטף עלמא, ״כל היודע דבר זה ואינו אומר יחנק״. ועיין עוד 

 .עיהויד

והא דאמרינן בסוף חזקת הבתים מוטב תוס׳ ד״ה שהיה בידם למחות, ) ז

, דלפי מה המלא הרועיםשיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין היינו וכו׳. כתב 

, דבדבר המפורש הבעל העיטור(פ״ד אות ב) בשם  הרא״ש בביצהשכתב 

בתורה לא אמרינן ״מוטב שיהיו שוגגין״, אלא מחינן בהו עד שיפרשו, לא 

מידי, דהכא היה בידם למחות על דבר המפורש בתורה, אמנם,  קשיא

(נה.) דנענשו דהיה בשבת קושטא דמילתא כדפירשו התוס׳, כדאמרינן 

 להם למחות כיון דלא היה גלוי לפניהם שלא ישמעו להם.

גמ׳, מאי דכתיב חלילה לך וכו׳ חולין הוא מעשות וכו׳ והכתיב והכרתי ) ח

(חידושי אגדות), אמאי קא מקשה רש״א המההקשה  ממך צדיק ורשע וכו׳.

האי קושיא אדברי רבי אבא שדרש ״חולין לך״, ליקשי קראי אהדדי, 

דכתיב ״חלילה לך להמית צדיק עם רשע״ וכתיב ״והכרתי ממך צדיק 

ורשע״. ותירץ, דאיכא לאוקמי דקרא ד״חלילה לך״ מיירי היכא דלא ניתן 

מה שאין כן ״והכרתי ממך רשות למשחית לחבל, דהא ניצלו לוט ובנותיו, 

צדיק ורשע״ מיירי היכא דניתן רשות למשחית, וקיימא לן דמשניתן רשות 

למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע. אמנם, אדרבי אבא דאמר 

״חולין לך״ קשיא, דאמר אברהם אבינו שהיא מידת בשר ודם שאינו יודע 

א דניתן רשות לחלק בין רשע לצדיק, אבל כלפי שמיא ודיניו גם היכ

למשחית לחבל, חולין הוא לנהוג כך, ואהא משני, דמיירי בצדיק שאינו 

 גמור, דשפיר  ניתן רשות למשחית לחבל. 

(עין יעקב), דאפשר דמדמה מיתת צדיק עם  העיון יעקב כתבגמ׳, שם. ) ט

רשע לחולין שנדמעו עם תרומה שנטמאה ששורפין אותן עמה, והיינו 

החולין מהתרומה, ומהאי טעמא כיון דניתן  משום שאין אדם יכול לברר

רשות למשחית אינו מבחין בין טוב לרע, ואמר אברהם, דלהקדוש ברוך 

 הוא חולין הוא לעשות כן, דבידו לברר האוכל מתוך הפסולת.

גמ׳, וכמה רגע אחת מחמש ריבוא ושלשת אלפים ושמונה מאות ) י

(חלק החידושים) הגיה,  בספר הישר לרבינו תם וארבעים ושמונה בשעה.

דצריך לומר ״אחד מריבוא ושלשת אלפים ושמונה מאות ועשרים וארבעה 

(נב:), כ״ד עונות בשעה, כ״ד  בתוספתא דסנהדריןבשעה״, משום דקתני 

עיתים בעונה, כ״ד רגעים בעת, ולפי זה, איכא אחד ריבוא ושלשת אלפים 

עוד הקשה, דאמרינן וכו׳ רגעים בשעה, אבל לגירסא דידן, לא נמצא סמך. 

(עמוד ב) דרגע כמימריה, ואין לך אדם שיהא אומר חמש ריבוא  לקמן

פעמים ״רגע״ בשעה. [אמנם לגירסת רבינו תם אתי שפיר, דנמצא דאיכא 

 כתלתא רגעין בכל שניה, ושייך למימר ״רגע״ תלתא זימנין בשניה].

 

 דף ד ע"ב
המהרש״א העיר  גמ׳, בעידנא דחזו דהוה רכיב חמרא אמרו ליה וכו׳.) יא

(חידושי אגדות), דמצינו כמה חשובים וגדולים שרכבו על חמורים, כמו 

כב, ג), וכן בכמה מקומות בש״ס. וביאר, דאמרו ליה, בראשית אברהם (

מאי טעמא לא רכבת אסוסיא למהר דרכך והליכתך, למלא רצון בלק, 

לילך והשיב ברטיבא שדאי, כי לא היה מוכן לי אתמול, כי לא היה דעתי 

עמכם עד הבוקר, דאך בלילה הותר לי לילך עמכם, אבל החמור היה מוכן 

בביתי לטעינה לצרכי הבית, והשיב לו החמור דאינו כן, אלא דהיה מוכן 

 לו לרכיבה מעודו עד היום הזה, ומטעם דמסיק, משום אישות דלילה.



 
 
 
 

 

(חידושי אגדות), הא כבר  המהרש״אהקשה  גמ׳, וכמה רגע וכו׳.) יב

עמוד א׳) שיעור רגע, שהיא אחד מחמש מאות רבוא וכו׳. וביאר, פירשו (ב

דהכי קאמר, כמה יוכל לדבר באותו רגע ולקלל, דהיינו שהיה יכול לדבר 

 .תוס׳ ד״ה רגע כמימריה״כלם״, וכמו דכתבו 

(או״ח  המגן אברהםבשעת חרון. כתב  רש״י ד״ה בתלת שעי קמייתא,) יג

יש ״חרון״, על היחיד להזהר סימן תקצ״א סק״ט), דכיון דבשעה שלישית 

מאוד להתפלל בשעה ראשונה, ואם לא עשה כן יתפלל בשעה שניה. 

, דהבין מדברי רש״י דרק בשעה שלישית איכא חרון, דאז הרש״שוביאר 

 בשו״ת שאגת אריהזועם הקדוש ברוך הוא, כמפורש בסוגיין. אבל 

רינן (תשובה ה) כתב, דכוונת רש״י להחרון דאיכא מחמת הדין, וכדאמ

(ב:) מקמי דליפוש חרון אף, והתם הכוונה לדין, ולפי זה, כוונת רש״י לעיל 

 לכל תלת שעי קמייתא.

גמ׳, רבי יהושע בן לוי הוה מצער ליה ההוא מינה בקראי יומא חד ) יד

, (חידושי אגדות), דמה היה יכול לומר ולקלל המהרש״אהקשה  וכו׳.

תיותיו בין בנקודותיו. ברגע, דמלת ״כלהו״ טפי מרגע כמימריה, בין באו

ותירץ, דהיה יכול לומר ״ימות״. עוד הקשה, דהיאך היה יכול לכוון אותה 

שעה, הא אמרינן דאין כל בריה יכולה לכוונה חוץ מבלעם. עוד הקשה, 

דהיכי היה בעי לכוין שעת זעם על המין דהוה יחיד, הא מוקמינן זעמו 

פני זעמו מי יעמוד״. דבכל יום, אציבורא, אבל איחיד אינו זועם, ד״ל

וביאר, דאציבור זועם בכל יום, ואפילו הכי קיימין, דאינו יוצא לפועל 

דאינו אלא כרגע, אבל איחיד לאו בכל יום רתח אלא פעם אחת ּבהגיע 

קיצו, ומיהו בכל יום איכא עידנא דריתחא ליחיד אההוא דבא זמן קיצו, 

דיוצא לפועל, ורבי וההוא שיעורא אפשר דהוי טפי מרגע כמימריה, כיון 

יהושע בן לוי רצה לכוין האי עידנא דריתחא דאותו יום שיהא גם ההוא 

מינא בו ויבוא קיצו, ושוב אמר ״גם ענוש לצדיק לא טוב״, דלא טוב לפני 

הקדוש ברוך הוא שיענשו הרשעים טרם יבוא זמן קיצם, דמאריך לרשעים 

 בעולם הזה כדי לטרדם מעולם הבא.

הן שבח וסיפורי מעשה אבל מוסף ראש ל השנה, רש״י ד״ה מוספי כ) טו

, דאם כן, מאי פריך בסמוך ״אי הכי צפרא המהרש״אהשנה וכו׳. הקשה 

נמי״ מתפילת שחרית דראש השנה, הא לית בה מלכיות זכרונות 

(או״ח סימן תקצא סק״ט) ביאר, דהא דפריך והמגן אברהם ושופרות. 

צרכים ואינה שבח בסמוך קאי אשחרית דכל השנה, דהיא נמי שאלת 

תירץ, דלפי מה  והרש״שוסיפורי מעשה, ויש לחוש בה נמי דמפקד דינא. 

(יב. מדפי הרי״ף), דמשורש ההלכה כל  הבעל המאור בראש השנהשכתב 

התפילות דראש השנה בין דערבית בין דשחרית וכו׳ אית להו תשע 

ברכות, דברי רש״י אתי שפיר, והא דפריך בסמוך קאי אשחרית דראש 

 שנה, כפשוטו.ה

(עין העיון יעקב  הקשהגמ׳, היום לעשותם ולא היום לקבל שכרם. ) טז

יעקב), דאמאי לא קעבר [כביכול] א״לא תלין פעולת שכיר״. ותירץ, משום 

דלא נגמר מלאכת יומו כל ימיו בעולם הזה, ושכירות אינה משתלמת 

אלא לבסוף. עוד תירץ, דהא גופא קמתרץ רבי יהושע בן לוי דהמצוות 

עצמן באות ומעידות לעולם הבא דעשו ישראל אותן, ומשום הכי אינו 

מחויב לשלם שכרן עד שיעידו לפניו שעשו מלאכתן כתיקנן, ואף דהכל 

יא, ה) ״וירד ה׳ לראות  בראשיתגלוי לפניו, דרכו להצריך עדות, כדכתיב (

 את העיר ואת המגדל״.

 לאותו מעשה וכו׳.גמ׳, לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראוים ) יז

, דגבורים ושליטים היו ולא היה ראוי שיתגבר רש״י ד״ה לא עשו פירש

, הא כתיב התורת חייםיצרם עליהם אלא שגזירת מלך היתה. והקשה 

״מפי עליון לא תצא הרעות והטוב״, והבחירה נתונה ביד האדם להיות 

ליו (נב:) דיצרו של אדם מתגבר עבסוכה צדיק או רשע. וביאר, דאיתא 

בכל יום ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, 

שנאמר ״צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה׳ לא יעזבנו בידו״ (תהלים לז, 

, משמע קצת דלאו כל אדם זוכה לצדיקלג), וכיון דכתיב צופה רשע -לב

שיהיה הוא יתברך בעזרו להצילו מידו, אלא אם כן הוא צדיק ובא 

ר. וכיון דהיו ישראל ודוד צדיקים, היה מן הראוי שיהיה הקדוש להטה

ברוך הוא בעזרתן להצילן מאותו מעשה, אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי 

תשובה הניחן הקדוש ברוך הוא למנהג העולם ולא היה בעזרם. 

(חידושי אגדות) ביאר, דבדרך שרוצה האדם לילך בו מוליכין והמהרש״א 

הראוי שהקדוש ברוך הוא יטה לבם לטובה, אלא כדי אותו, ולכך היה מן 

(כא.) דהתורה מצלת מן החטא,  בסוטהליתן פתחון פה וכו׳. ועוד, דאיתא 

(עין יעקב) ביאר כוונת  בעיון יעקבוהיה מן הראוי שתציל אותן. אמנם 

רש״י, דאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה ועבירה גדולה בפעם אחת על 

ה בעבירה קטנה, שאז עבירה גוררת עבירה, הצדיק אם לא נכשל תחיל

ואלו שהיו צדיקים ונכשלו בעבירה כזו שעונשה גדול כל כך בפעם אחת, 

 .(ה.) אות אלקמן היינו להורות תשובה. ועיין מה שכתבנו 

, אם כן התורת חיים הקשה גמ׳, ולא ישראל ראוים לאותו מעשה.) יח

יהם יצרם במעשה אמאי חזרו וחטאו במרגלים. ותירץ, דאחר שנתגבר על

העגל, שוב לא היה היכולת בידם להתגבר נגדו כל כך, שכך הוא דרכו של 

 היצר הרע שכל השומע לו הוא הולך ומתגבר עליו.

 

 דף ה ע"א
פירוש לכתוב חטאם וקבלת תשובתם. כתב תוס׳ ד״ה וצריכא, ) א

, דלא היו כרש״י ד״ה לומר לך, דמשמע מדבריהם דלא פירשו המהר״ם

אותו המעשה ולא היה דוד ראוי לאותו מעשה, לומר  ראויים לעשות

שגזירת מלך היתה, אלא, דלא היו ראויין שיכתוב הקדוש ברוך הוא 

המעשה על שמן, דלא לכבוד הוא להן, ולמה נכתב, לומר לך דאם חטא 

יחיד אומרין לו וכו׳, ועל זה נמשך ״וצריכא״, דלכך בעי למכתב חטאם 

דרכי התשובה, דאי אשמועינן יחיד וכו׳. ותשובתם של שניהם, כדי ללמוד 

וביאר, דהוכרחו לפרש דלא כרש״י, משום דלרש״י ״וצריכא״ היינו 

שהקדוש ברוך היה צריך לאשמועינן שתהיה גזירתו שישלוט היצר הרע 

בישראל ובדוד, משום דאי אשמועינן וכו׳, והא אין סוגיית הגמ׳, וגם 

לאשמועינן דגזר עצם  הלשון בעצמו דחוק לפרש כן דלא משמע דאתי

המעשה. ועוד, מימות ישראל שעשו העגל עד ימות דוד שהיה כמעט 

שמונה מאות שנה, היאך ידע היחיד לשוב בתשובה, והיה ליחיד פתחון 

פה כל אותן השנים, והיה הקדוש ברוך הוא צריך לגזור על הרבים ועל 

בגליון (סימן נ) הביאו  בשו״ת שער אפריםהיחיד בזמן אחד. וכן ביאר 

והוסיף, דהצריכותא בפירוט החטאים, דאף בחטאים  הש״ס להגרע״א,

גדולים כאלו נתקבלו תשובתם. [אמנם עיין שם דלא כתב דתוס׳ פליגי 

  (בעין יעקב).ברי״ף ועיין עוד  בפורת יוסף.אדרש״י בזה]. ועיין 

דמדלא  התורת חיים, ביארגמ׳, נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על. ) ב

כתיב ״הקים על״, אלא ״הוקם על״, דמשמע דעל ידי אחרים הוקם, רמז 

להא דקאמר דלא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא דגזירת מלך היתה, 

 ולכך קאמר ״הוקם״, כלומר, נאם הגבר דעל ידו הוקם עולה של תשובה.

(חידושי אגדות), דנקט המהרש״א פירש  גמ׳, שהקים עולה של תשובה.) ג

של תשובה על שם כי קרבן עולה בא על המחשבה, שהרי דוד לא  ״עולה״

(דף נו.), דגט כריתות היו כותבין בשבת  חטא במעשה בת שבע כמבואר

לנשותיהן והוה גט למפרע, אבל לפי העולה על המחשבה חטא, ונענש 

והעיון עליו, דאילו אתי אוריה ולא היה נהרג היתה אשת איש גמורה. 

יו ״עול משא״ של תשובה, שהרי קיבל עליו יסורין פירש, דקיבל על יעקב



 
 
 
 

 

(קז.) ועששו מכעס עיניו,  בסנהדריןנגעים ששה חדשים, כדאיתא 

 ובדמעתו ערשו אמסה, והכל מתוך תשובה גדולה שעשה.

גמ׳, עשה מצוה אחת מקדמתו והולכת לפניו וכו׳ וכו העובר עבירה ) ד

יינו שנברא לו (חידושי אגדות), דה המהרש״אביאר  אחת מלפפתו וכו׳.

מלאך רוחני, אם סניגור אם קטיגור. וביאר הא דשינה לשונו, במצוה 

״מקדמתו והולכת לפניו״ ובעבירה ״מלפפתו ומוליכתו״, על דרך משל. כי 

במוליכו למקום שמחה וטובה אין צריך המוליך לאחוז בידו, דודאי ילך 

רדום צריך אחר המוליכו ולא ישמט ממנו, וכן הוא במצוה. אבל ההולך לג

המוליכו ללפתו ולאחזו שלא ישמט מלילך אחריו, וכן הוא בעבירה. ועיין 

(בעין יעקב) ביאר,  הרי״ףאמנם ד״ה בדרך. (י:) במכות עוד מה שכתב 

דמדה טובה מרובה, ויש כח במצוה להקדים ולהכריז ״פתחו שערים ויבא 

בוד ה׳ גוי צדיק״, כדכתיב ״והלך לפניך צדקך״, ובאים להקביל פניו וכ

יאספהו לחסות תחת כנפיו, אבל מידת פורענות אינה מכרזת פניו. ועיין 

 .בבן יהוידעעוד 

, דסתם מצוה דנקט צדקה, ד״מצוה״ היינו התורת חייםפירש  גמ׳, שם.) ה

דף ד. אות ג], ו״עבירה״ היינו עריות, לעיל הגמ׳ היינו צדקה, [כמו שהובא 

(יז.)  בראש השנהיתא דסתם עבירה דנקטה הגמ׳ היינו עריות, וכדא

(סד.), דפושעי עובדי כוכבים בגופן היינו בעבירה, ופירשו (שם) ובסנהדרין 

בעריות, וכן משמע מקרא דנקט התם דבדור המבול  בתוס׳ ד״ה אמר רב,

 איירי, שנענשו בשביל עריות.

 גמ׳, רבי אלעזר אומר קשורה בו ככלב שנאמר ולא שמע אליה וכו׳.) ו

אגדות), דכמו שהכלב נקשר לגנותו בתשמיש, כן  (חידושיהמהרש״א  ביאר

הבועל כנענית נמשכה ערלתו ואין מילתו ניכרת, ולכך אין אברהם אבינו 

(עין יעקב)  הרי״ף(יט.). אמנם  בערוביןמכניסו לעולם הבא, כדאיתא 

פירש, דאתי לאשמועינן דאף לאחר שמענישין אותו אין העבירה נפרדת 

ון. והקשה דלמא שאני הבועל בת אל נכר ממנו, והיא לפניו למזכרת עו

שהיא קשורה עמו לעולם הבא, אבל שאר עבירות מנא לן. וביאר, דשמא 

רבי אלעזר נמי הכי קאמר דיש עבירה שקשורה בו ככלב דהיינו כדכתיב 

ולא שמע אליה וכו׳, ופליג ארבי שמואל בר נחמני דאמר כל העבירות 

אלא דיש עבירה של בועל  שוות הן, דמלפפתו ומוליכתו ליום הדין,

 כנענית דקשורה בו ככלב אף לאחר שקיבל עונשו בגיהנם.

הבן פירש  גמ׳, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו.) ז

, דדורשיו הן הנשיאים, שהן דורשין טובת ישראל ומשגיחין לקרב יהוידע

מיו י, ג) ״דורש טוב לעמו״. וחכאסתר להם התועלת, וכמו שנאמר (

כפשוטו, הן המורין להן איסור והיתר ובדיני ממונות. ופרנסיו, הן הממונין 

בצרכי ציבור ומשגיחין על עניים ותלמוד תורה וביקור חולים וכיוצא בהן. 

והא דלא אמר נמי דור דור ונביאיו, דור דור ומלכיו, משום דמלכים 

לעולם  ונביאים לא שכיחי בכל הדורות, אך אותם שלשה שזכר לא יחסרו

 מישראל ונהוגים לדורות עולם.

(חידושי  המהרש״א. ביאר גמ׳, והא כתיב פרשת יבמות ופרשת נחלות) ח

אגדות), דאף דפרשיות אלו כתובין אחרי חטא העגל, אין לומר דבתר 

דחטאו ונגזרה עליהם מיתה נתחדשו, דעל כרחך כבר היו כתובים בשעת 

כל תרי״ג מצוות מסיני  מתן תורה, דאם לא כן תורה חסירה ניתנה, דהא

ביאר, דכבר היתה התורה כתובה לפני בריאת העולם, והתורת חיים נתנו. 

 ולכך שפיר קא מקשה הגמ׳ ״והא כתיב פרשת יבמות וכו׳״.

, דלמא מיירי היכא דמתו בהגהות רבי גדליה ליפשיץהקשה  גמ׳, שם.) ט

ל ידי על ידי רציחה, [דאף דבטיל מלאך המות, אכתי שייך רציחה, דהוי ע

(עין יעקב) תירץ, דמשמע לגמ׳ דאפילו על ידי נפילה  ובעיון יעקבאדם]. 

או הריגה לא היו מתים, דכתיב ״אלוקים אתם״, ולא שייך במלאכים 

מיתה. עוד כתב, דלהכי לא הקשה מ״לא תרצח״, דהוה מצי למימר דקאי 

אנכרים. [ולכאורה יש להקשות, דאם כן הדרא לדוכתא קושיא קמייתא 

דאדם הראשון, דראה דהרגו לרבי עקיבא, והלא היו ראוין להיות  מספר

כמלאכים דלא מתו כלל. ואולי יש לתרץ, דעשרה הרוגי מלכות שאני, 

דהיתה כפרה על מכירת יוסף, שהיה לפני קבלת התורה שהגיעו למדרגת 

 אלוקים, וצריך עיון].

דהא בהגהות יעב״ץ, . תמה גמ׳, כיון דליכא מיתה אין טובה גדולה מזו) י

פרק ד משנה יז), יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא  אבותתנן (

מכל חיי העולם הזה. ותירץ, דדיחויא בעלמא היא. עוד תירץ, דליכא 

מיתה עד עולם הבא, ועד אותו זמן היא טובה גדולה, דיפה שעה אחת 

 בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.

דליכא למימר סומים היו וכו׳. אבל אלא שירדו מנכסיהם,  תוס׳ ד״ה) יא

(חידושי אגדות) ביאר, דממשמעות דקרא, ״אכן כאדם״ דייק המהרש״א 

לה, דהיינו כאדם הראשון שחטא ונגזר עליו מיתת עניות, כדכתיב ״ארורה 

האדמה וכו׳ ואכלת עשב השדה בזעת אפך וכו׳״, כן אתם, והיפך מה 

 ב לכם וכו׳״.דאמר תחילה ״למען ייט

 ביאר גמ׳, תנו רבנן אם בחוקותי תלכו אין אם אלא לשון תחנונים וכו׳.) יב

(חידושי אגדות), דמלת ״אם״, בכל התורה כולה נאמרה בלשון  המהרש״א

ספק, אמנם, איכא יוצאים מן הכלל, כגון ״אם כופר יושת עליו״ ו״אם כסף 

במבקש כגון ״אם  לוה את עמי״, שהן בלשון ודאי וצווי, ומצינו קרוב לזה

יהיה אלוקים עמדי״, ועל כן אמר דאל תפרש ״אם בחוקותי״ בלשון ספק 

ותלוי כמו ״ואם לא תשמעו״ דבאותה פרשה אלא פרשהו בלשון בקשה 

ותחנונים, שכן מצינו דהקדוש ברוך הוא מבקש זאת מהן שנאמר ״לו עמי 

ד״אם (בעין יעקב) פירש, דהוקשה לגמ׳  הרי״ף שומע לי וכו׳״. אמנם,

בחוקותי״ משמע דהדבר הוא ברצונכם, והלא הן מוזהרין לשמור חוקי ה׳, 

 ולכך דרשו ״אם״ לשון בקשה.

 המהרש״אביאר  גמ׳, מי יתן והיה לבבכם וכו׳ היה להם לומר תן אתה.) יג

(חידושי אגדות), דאף דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ביד הקדוש 

ביאר, דקאמר מי יתן  ייםוהתורת חברוך הוא להטות לב האדם לטובה. 

 (ד:) אות יז]. לעילוהיה ה׳ בעזרם נגד יצרם, [ופירשו לפי דרכן 

תוס׳ פירשו  גמ׳, אמר להן משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה.) יד

, שנקראו כפויי טובה משום שלא רצו לומר אתה תן לפי ד״ה כפויי טובה

ידושי אגדות) (ח המהרש״אשלא היו רוצים להחזיק לו טובה בכך. אבל 

פירש, דנקראו כן, משום שלא חשבו שאם יטה הקדוש ברוך הוא לבבם 

לטובה יהיה לטובתן, והשתא הוי שפיר דומיא ד״בני כפויי טובה״, דאדם 

הראשון לא חשב לו נתינת אשה לטובה, וכן הוי דומיא דכפויי טובה 

פירש, דבמה שלא  והתורת חייםדלחם הקלוקל, דלא החשיבו הטובה. 

קשו ״תן אתה״, הראו דלא החשיבו לטובה מה שהקדוש ברוך הוא בי

 (בעין יעקב)].וברי״ף עזרם נגד יצרם עד אז, [ועיין באות הקודמת,  

 

 דף ה ע"ב
גמ׳, אמר רבא שמע מינה לא קאים איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין ) טו

, דקאי אמשה, שלא נזכר לתת ליבו על רש״י ד״ה לא רמזהפירש שנין. 

מתוס׳ ד״ה  ד ארבעין שנין, דאז קם אדעתיה דרביה. וכן משמעדבר זה ע

פירש, דקאי אישראל, והכי התוס׳ רי״ד (בעמוד א). אולם  עד ארבעין שנין

קאמר להו ״ולא נתן ה׳ לכם לב לדעת עד היום הזה״, שהיום הזה אני 

היום הזה לא ראיתי לכם לב, ומפני שלא ראה  עדרואה לכם לב, אבל 

להוכיחם כל ארבעין שנין, ושמע מינה דלא עמדו ישראל להם לב לא רצה 

אדעתיה דמשה עד ארבעין שנין, וביאר, דהלב שראה בהן באותו יום 

כט, ג) דכשכתב משה את דברים (רש״י בפירוש התורה היינו מה שפירש 



 
 
 
 

 

התורה ונתנה לכהנים בני לוי, באו ישראל וערערו עליו, ושמח משה על 

 הדבר, עיין שם.

במשניות אבות (עין יעקב), משום דאיתא  העיון יעקבפירש  גמ׳, שם.) טז

 (פרק ה משנה כד) דבן ארבעים לבינה.

גמ׳, אשריכם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים וכו׳ ואין ) יז

(חידושי אגדות), אמאי קאמר  המהרש״אהקשה  זריעה אלא צדקה.

(מט:)  סוכהב״בגמילות חסדים״, הא זריעה היינו צדקה. וביאר, דאיתא 

דגדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, דצדקה נמשלה לזריעה, וחסד 

לקצירה, והזורע ספק אוכל והקוצר ודאי אוכל. עוד איתא התם, דאין 

צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה דכתיב ״זרעו לכם צדקה וקצרו לפי 

חסד״, כלומר, דהנתינה היא הצדקה והטורח הוא החסד, ובסוגיין מיירי 

דקה הבאה לידי חסד, והכי קאמר הכא ״אשריכם זורעי על כל מים״, בצ

כלומר, דזורע ונותן צדקה על כל מים, דהיינו דעושה על פי התורה, דאז 

יצמח ויבא לידי קצירה דחסד, ו״והיה משלחי רגל״, היינו דטורח בהולכה, 

דהיינו גמילות חסדים, ולפי שהיצר הרע מרחיק נתינת ממון לעני, ועוד 

רוח בכך, לכך אמר דהעושה צדקה באופן זה יצרו מסור בידו ואין הוא לט

 מסור ביד יצרו.

משלחין ומשליכין רגל יצר הרע וכו׳, יצר הרע רש״י ד״ה משלחי רגל, ) יח

בהגהות . אמנם, בתוס׳ ד״ה יצרם מסור בידםקרוי אורח וכו׳. וכן פירשו 

ן מרגיל, פירש, דדרשינן ״רגל״ על יצר הרע מלשורבי גדליה ליפשיץ 

 ומלשון יורד ומסטין ועולה ומקטרג.

פירש  גמ׳, לעולם ישים אדם עצמו וכו׳ כשור לעול וכחמור למשאוי.) יט

, דישים עצמו ״כשור לעול״ היינו לימוד העיון והסברא, הבן יהוידע

 ״וכחמור למשאוי״ היינו לימוד גירסא.

ים האי דחיישינן דזבין ליה העובד כוכב רש״י ד״ה ומי בעינן כולי האי,) כ

(ו.) דלקמן , בחידושי הר״ןבהמה לצורך יום אידו ג׳ ימים קודם לכן. ביאר 

בעינן אי טעמא דמתניתין דאסור לשאת ולתת ״משום הרווחה״, כלומר 

דאזיל ומודה לעבודה זרה שלו, או משום ״לפני עור״ לא תתן מכשול, ולא 

עור,  איפשיטא, ורש״י הכא הוזקק לפרש דלפי סוגיין טעמא משום לפני

דיקריבנה ביום אידו, וכדאמרינן הכא דלהקרבה בעינן ג׳ יומי. והקשה, 

דטעמא משם דאזיל ומודה  ד״ה לפני אידיהן,(ב.)  לעילפירש  רש״יד

 לעבודת כוכבים ביום אידו, ולא משום לפני עור. ועיין באות הבאה.

 רבינו תם לעיל, דהכא פירש רש״י כדעת המהר״םשם. תמה  בא״ד,) כא

, דאין איסור אלא למכור להן, ולא לקנות מהן, ודלא ׳ ד״ה אסורבתוס(ב.) 

דבתוס׳ ד״ה כמו שדייקו שם דלפי רש״י אף אסור לקנות מהן. ועוד תמה, 

כתבו פירש רש״י, דלקנות מהן נמי אסור, ודלא כפירוש רבינו  ומי בעינן

(ב.). ותירץ, דשמא נתחלפו הפירושים. [והשתא לא קשיא לעיל תם 

 באות הקודמת].קושית הר״ן 

, פירש רש״י וכי אדם רגיל כל כך וכו׳ תוס׳ ד״ה ומי בעינן כולי האי) כב

בהגהות מלא ונזכר שם עבודת כוכבים תדיר בפיו ואזיל ומודי וכו׳. כתב 

, דמשמע, דאזיל ומודה תיכף, אף לפני האיד, דשם עבודה זרה הרועים

האיד ליתסר, שגור בפיו. והקשה, דאם כן, אף דבר שאינו מתקיים עד יום 

דפירש, דאזיל  ד״ה לפני אידיהן(ב.)  רש״י לעילדמודה תיכף. וציין ל

פירש, דדבר שאינו  ד״ה לא אסרו(ו:)  רש״י לקמןומודה ביום האיד, וכן 

מתקיים מותר לפני אידיהן, משום דחזי ליה קמיה ביום אידו דליזול ולודי. 

שוב אצלו כלל, ולא וכתב, דצריך לומר לתוס׳, דדבר שאינו מתקיים אינו ח

 מחשיב ליה שמחה דליזול ולודי. 

 גמ׳, בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו וכו׳.) כג

(יו״ד סימן ט״ז סק״י), דמדקאמר ״צריך להודיעו״, בביאור הגר״א הקשה 

משמע דעל המוכר להודיע ולא על הלוקח לברר, ואמאי, הא יותר יש 

לו. ותירץ, דהלוקח אינו צריך לחוש, דלא להזהיר העושה, מאותו שמכשי

מחזקינן איסורא, דהוי ספק ספיקא, דאינו אסור אלא אם כן יש לה אם, 

 והיא קיימת, ומכרה, והיום מכרה.

מפני הוא יום השלמת קרבנות  רש״י ד״ה ערב יום טוב אחרון של חג,) כד

, אם כן, מאי מתרצינן ״התם דלאכילה סגיא התוס׳ רי״דהחג וכו׳. הקשה 

בחד יומא, הכא דלהקרבה בעינן תלתא יומי״, הא התם נמי הוי להקרבה. 

ולכך פירש, דטעמא משום דדרך כל ישראל לקנות בשר ולשמח ביום טוב, 

והא דלא תניא נמי ערב יום טוב ראשון של חג, משום דכיוון דאיכא שמיני 

כט, לו), משל  ברש״י על התורה במדברעצרת קמייהו, ואמרו חז״ל (הובא 

מלך שזימן בניו, וביום שמיני עושה משתה גדול כשרוצים להפרד, ולכך ל

משהים עיקר שמחתן ליום השמיני, אבל בפסח לא משהין שמחתן עד יום 

השביעי, משום דאינו רגל בפני עצמו, וכל עיקר השמחה ביום טוב ראשון 

עבדי. ואף דכל ישראל מקריבין ביום טוב קרבנות, לא בעינן הכרזה שלשה 

ם קודם, דאותו ואת בנו קיל, ואיכא למימר דלאכלו באותו יום זבן, ולא ימי

לשומרו ליום טוב, אבל עבודה זרה חמירא, ומשעה דזבני לקרבן חיישינן, 

ביאר, דכוונת רש״י נמי לפרש דטעמא והתורת חיים אף דזבני נמי לאכילה. 

א משום דמרבין בשמחת יום טוב בשחיטת חולין, והכי קאמר, דמפני שהו

יום השלמת קרבנות החג, יום שמחה הוא, ומרבין בשחיטת חולין לשמחה 

 באכילה.

, הריטב״אהקשה  גמ׳, אינהו דמחוסר אבר אית להו סגי בתלתא יומי.) כה

דהניחא לזבוני להו מידי דצריך ביקור, כבהמה, אלא לזבוני מידי דלא 

מידי צריך ביקור למה לי ג׳ יומי. ותירץ, דלא פלוג רבנן כיון דכולהו 

דהקרבה. [ומשמע דסבירא ליה, דלפי סוגיין, האיסור למכור להן הוא 

 משום לפני עור].

ולבהמה טמאה ע״כ תוס׳ ד״ה מנין למחוסר אבר וכו׳ (קמא), בתוה״ד, ) כו

פירש, דקאי אבהמה  בחידושי הריטב״אנמי לא מצי קאי וכו׳. אמנם 

מחוסר  טמאה, דבהמות הטמאות נמי היו שלמות, דלא פליג רחמנא בדין

פירש, דהכי  והתוס׳ רי״דאבר משום לתא דטהורים דצריכי להקרבה. 

(בראשית, ו, רש״י על התורה קאמר קרא, אל תפחות משנים, [וכן פירש 

יט]. והאי קרא כולל טמאות וטהורות, דבציווי זה אכתי לא חילק בין 

טמאות לטהורות, כי אם בצווי שני, ולא כתב ״מכל חי״ אלא משום בהמה 

 רה דחזיא להקרבה.טהו

 

 דף ו ע"א
בד״ה תמים  רש״יפירש גמ׳, דלמא תמים בדרכיו צדיק במעשיו. ) א

פירש, דהיינו  וברש״י ד״ה צדיק במעשיו, דהיה עניו ושפל רוח, בדרכיו

פירש, תמים לבריות, דהיה עניו בחידושי הריטב״א בלא חמס. אמנם, 

 א.ושפל רוח ורוחם נוחה הימנו, וצדיק אצל הקדוש ברוך הו

ומכל מקום ליכא למעט מהכא מחוסר אבר  תוס׳ ד״ה אתך בדומין לך,) ב

 בחידושיובעל מום וכו׳ ומיהו קשיא וכו׳ ושמא יש לומר וכו׳. אמנם 

פירש, דלמאן דאמר טריפה יולדת נפקא לן מ״אתך״ מיעוט  הריטב״א

טריפה ומחוסר אבר, והגמ׳ הדרא בה מדרשת ״מכל חי״, ואף דלא קאמר 

הכי אורחא דתלמודא בכמה דוכתי, ורבי אלעזר דדרש ״אלא״ בהדיא, 

מ״מכל חי״ למעוטי מחוסר אבר, קסבר טריפה אינה יולדת, ולא דרש 

פירשו, דנפקא מ״אתך״ שיהו התוס׳ בד״ה והשתא  מ״אתך״ מידי. אמנם,

 טפלין לך.

ושמא יש לומר דמכל מקום חי איצטריך וכו׳ והא דאמר לעיל בא״ד, ) ג

ם מסתבר טפי לדרוש מ״אתך״ למעט מחוסר , אהמהרש״א וכו׳. הקשה

אבר ובעל מום, ומ״מכל חי״ למעט טריפה, אמאי מוקמינן קראי להיפך. 

ותירץ, דאי למסקנא, טעמא דקרא ד״אתך״, לצוותא בעלמא, כדי לעמוד 



 
 
 
 

 

עימו שנים עשר חדשים בתיבה, אי אפשר למעט מחוסר אבר, דהא יכול 

מא דטעמא דקרא ״אתך״ לא לעמוד עימו שנים עשר חדש בתיבה, ואי ני

משום צוותא בעלמא ושייך למעט מהאי קרא מחוסר אבר, קשיא, אמאי 

כתבה התורה ״לחיות זרע״ כדי למעט מיניה זקן וסריס, הא אפשר למעט 

זקן וסריס מקרא ד״אתך״ כמו שממעטים ממנו מחוסר אבר, ועל כרחך 

טריפה, דאוקמינן לקרא בדבר המסתבר פחות, ומקרא ד״אתך״ ממעטינן 

שאינו יכול לעמוד עימו שנים עשר חדש בתיבה, ולכך בעינן לקרא 

במהר״ם ובתורת חיים. ובשו״ת ד״לחיות זרע״ למעט זקן וסריס. ועיין עוד 

(ח״ב סימן ל), כתב, דנח היה בעל מום, ולא היה מחוסר אבר, בית הלוי 

 ולכך לא נתמעט מקרא ד״אתך״ אלא מחוסר אבר ולא בעל מום.

אלא יש לומר דהשתא  ודלמא נח גופיה טריפה הוה, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה) ד

בחידושי . והקשה התוס׳ רי״דקאי כמאן דאמר חיה וכו׳. וכן כתב 

, דאם כן, הוה ליה למימר ״הניחא למאן דאמר טריפה אינה חיה, הרשב״א

 אלא למאן דאמר טריפה חיה, דילמא נח גופיה טריפה הוה״, כדמקשה

טריפה אינה יולדת״. לכך פירש, דלא אמר לעיל, ״הניחא למאן דאמר 

טריפה אינה חיה, אלא בבהמה ובעוף, אבל אדם אפשר דאית ביה טרפות 

פירש,  ובחידושי הריטב״אדהוה חי בהן, אף שכנגדן בבהמה אינה חיה. 

דהכי קאמר, דלמא נח גופיה טריפה הוה באותה שעה, ומה שחי אחר כך 

ים אחרים בענין ההוא, מעשה ניסים הוה, כמו שעשה לו כמה ניס

 כדאיתא במדרשים.

פירש  גמ׳, איבעיא להו שלשה ימים הן ואידיהן או הן בלא אידיהן.) ה

, דמי אמרינן האי שלשה א״לפני״, קאי, והכי קאמר, שלשה התוס׳ רי״ד

ימים לפני אידיהן אסור, בלא אידיהן, או דלמא האי שלשה לאו א״לפני״ 

ימים אסור לשאת ולתת, והן עם  קאי, אלא א״אסור״, והכי קאמר, שלשה

האיד, והאי דתני ״לפני״ לומר דלפני האיד מתחילין, והכי פירושא, לפני 

 אידיהן תחילת האיסור, ומושך שלשה ימים עם האיד.

גמ׳, אליבא דרבי ישמעאל לא מיבעיא לי דהן בלא אידיהן, כי קא ) ו

, כיון דרבי ישמעאל התורת חייםהקשה  מיבעיא לי אליבא דרבנן מאי.

ורבנן פליגי אהדדי, מסתמא הוו שלשה ימים דרבנן דומיא דשלשה ימים 

דרבי ישמעאל, הן בלא אידיהן, דמהיכי תיתי לחלק. וביאר, דלעולם 

פשטא דמתניתין משמע הן בלא אידיהן, ואפילו הכי קא מיבעיא להו ״או 

ן הספר, דהא הן ואידיהן קאמר״ משום דאי הן בלא אידיהן, העיקר חסר מ

דקאסרו לשאת ולתת ביום איד של עכו״ם גופיה לא קתני במתניתין, והוה 

ליה למיתני יום אידיהן ושלשה ימים לפניהן אסור וכו׳, ולכך מספקא להו 

אי מתניתין עיקר דמילתא נמי קתני, ו״הן ואידיהן״ קאמר. והשתא אתי 

ו לא אתי שפיר, דאמרינן אליבא דרבי ישמעאל לא קמיבעיא לן, דאיה

אלא לאפלוגי אתנא קמא, ולית ליה למימר אלא במאי פליג, אבל אתנא 

קמא קא מיבעיא לן, דאיהו אתי לאשמועינן דינא דאידיהן, ודוחק למימר 

, דתוס׳ ד״ה אלאדלא קתני עיקרא דמלתא. ובזה תירץ נמי הצריך עיון 

תא דהקשו דאם הן ואידיהן קאמר, ליתני ״לפני אידיהן שני ימים״, והש

אתי שפיר, דאי הוה תני ״לפני אידיהן שני ימים״, לא הוה תני עיקרא 

פירש, דלרבי ישמעאל לא קא מיבעיא  בחידושי הריטב״אדמילתא. אולם, 

 לן, דדילמא כשם שמרבה איסור לאחריהם, מרבה נמי לפניהם.

ביאר  גמ׳, איבעיא להו משום הרווחה או דלמא משום לפני עור.) ז

טעמא דאיסור ִלָׂשא וליתן עמהן קא מיבעיא לן,  , דדוקאבחידושי הר״ן

דדלמא במקח וממכר ליכא משום הרווחא, דכמו דבא לידו חפץ, יוצאין 

מתחת ידו מעות, אי נמי איפכא, דבאו מעות ויוצא החפץ, ולא אזיל 

ומודה, וליכא אלא משום לפני עור, או דלמא, איכא נמי משום הרווחה, 

להשאילן ולהלוותן ולפורען פשיטא לן כיון דבא לידו מה שרצה, אבל 

 בחידושי הראב״דדאיכא משום הרווחה וליכא משום לפני עור. אמנם, 

פירש, דמיירי היכא דהוה ליה להעובד כוכבים בהמה אחת, והשתא 

כשנותנין לו בהמה שניה, נתרווח ליה עלמא, דיכול להקריב אחת מהן 

ל ומודה, או דלמא לא ותשאר האחרת בידו, ומיבעיא לן אי משום הכי אזי

חיישינן להכי, וליכא אלא משום לפני עור. [ולפי זה, ליכא הרווחה 

בלהשאילן ולהלוותן ולפורען יותר מלשאת ולתת עמהן, דאף דבא חפץ 

ויוצאין מעות, אין טעמא דהרווחה אלא משום דהשתא איכא בהמה 

ד מה יתירתא תחת ידו, והאיבעיא דגמ׳ אכולהו בבי דמתניתין. ועיין עו

 . רבינו תם]בשם ד״ה אסור (ב.) תוס׳ לעיל שפירשו 

, דבשלמא למכור להם, מצינו לפרושי התוס׳ רי״דהקשה גמ׳, שם. ) ח

משום לפני עור, דשמא יקריבנה, וכן שלא להשאיל, דאף דשאלה הויא 

(קמח.) לשון שאלה אפילו בדבר דלא  בשבתבדבר דהדר בעין, אשכחן 

לפרען, שלא יקנה באותן דמין קרבן לעבודה הדר בעין, וכן שאין להלוותן ו

זרה, אלא לקנות מהן ולשאול וללוות וליפרע מהן אמאי אסור, מאי משום 

באות הקודמת אתי  בחידושי הר״ןלפני עור איכא. [אמנם, לפי מה שכתב 

שפיר, דלא קא מיבעיא לן אלא טעמא לשאת ולתת עמהן]. ותירץ, דגזרו 

להשאיל, להלוותן ולפורען, כדאמר אביי לשאול וללוות ולפרוע מהן אטו 

 . בחידושי הראב״דוכן ביאר  בסמוך (עמוד ב)

ב.) מוכח לעיל , הא מסיפא דמתניתין (התוס׳ רי״דהקשה  גמ׳, שם.) ט

דהוי משום הרווחה, דקאמר רבי יהודה דנפרעין מהן משום שמיצר הוא 

א לו, ולא חייש משום לפני עור, וכן מהא דהשיבו התנא קמא דשמח הו

שכתבנו  הר״ןלאחר זמן, מוכח דטעמא משום הרווחה. [אולם, לפי שיטת 

באות ז, דבפרעון כולי עלמא מודי דהוי משום הרווחה, אתי שפיר, דסיפא 

דמתניתין איירא בפרעון]. ותירץ, דודאי לרבי יהודה טעמא משום דאזיל 

ומודה, אלא דקמיבעיא לן אליבא דתנא קמא, דיש לומר דטעמא דתנא 

משום לפני עור, ואף על גב דהשיבו לרבי יהודה דשמח הוא לאחר קמא 

זמן, לשיטתו קמהדר ליה, והכי קאמר, אף לדידך דלא אסרת אלא היכא 

דאיכא שמחה, הכא נמי שמחה איכא, דאף שהוא מיצר עכשיו שמח הוא 

 לאחר זמן.

, דרווח ואזיל ומודה לעבודת כוכבים ועובר רש״י ד״ה משום הרוחה) י

(יו״ד סימן קמח סק״ו),  הב״חלא ישמע על פיך. הקשה  ישראל משום

אמאי לא אמרינן דאסור משום לפני עור. ותירץ, דבאזיל ומודה ליכא לפני 

עור, דהוי כמו גיפוף ונישוק דאין העובד כוכבים מוזהר עליו, כיון דאין 

ישראל חייב מיתה עליו, וקיימא לן דאין בן נח מוזהר בעבודה זרה אלא 

(סק״ג) מהא דאיתא  הט״זראל חייב מיתה עליו. ותמה על דבר דיש

(ס:) דישראל חייב מיתה במודה ואומר לעבודה זרה ״אלי  בסנהדרין

(מצוה פו, אות ט) ביאר בדעת הב״ח, דבאזיל ומודה  והמנחת חינוךאתה״. 

לא חששו שיהיה בגוונא דבן נח מוזהר עליו, כגון דיאמר ״אלי אתה״, 

הר עליו, דינהג בו כבוד בעלמא ויודה לו, אלא דיהא בדרך דאינו מוז

ומפאר אותו, ולא חמיר מגיפוף ונישוק. והט״ז תירץ, דאמרינן בסמוך 

(עמוד ב), דלא שייך לפני עור במושיט כוס יין לנזיר אלא בתרי עברי 

דנהרא, דלא אפשר להנזיר ליקח היין בעצמו, אבל אם היה אפשר לו, 

פני עור, והוא הדין הכא, דהיה אלא דמסייע ומקרב לו הדבר, ליכא ל

העובד כוכבים יכול מעצמו לוזיל ולהודות, אבל מכל מקום, איכא משום 

״, דהשתא נשמע נמי על ידי הפה של הישראל. ועיין על פיך״לא ישמע 

 ).ד״ה אמר המאירי לפני אידיהן(ב.  במאירי עוד

 , משום לפניבחידושי הריטב״אפירש  גמ׳, או דלמא משום לפני עור.) יא

, דאף ד״ה הילכך(ח:)  לקמןכתב בחידושי הראב״ד  עור דאורייתא. אולם,

לטעמא דלפני עור, לא הוי אלא חששא דרבנן, שמא יקריב ממנו לעבודה 

 זרה.



 
 
 
 

 

דמזבין ליה בהמה ומקריבה לעבודת כוכבים ובני רש״י ד״ה ולפני עור, ) יב

לא על הגרי״פ פער נח נצטוו עליה וכו׳ ונהי דאמרן עמד והתירן וכו׳. כתב

(ח״ג, מילואים סימן ח, ד״ה וראיתי להרמ״ע מפאנו), ספר המצוות להרס״ג 

דמשמע דעמד והתירן ממש, שפטרן ממצוות אלו ונטלן מהן. והקשה, דאם 

כן, אמאי עתידין הן ליתן את הדין על שאין מקיימין אותן, ועיין שם 

 באריכות.

בחידושי  הקשה גמ׳, למאי נפקא מינה דאית ליה בהמה לדידיה וכו׳.) יג

, נהי דאית ליה בהמה לדידיה, אמאי שרי, ניחוש שמא לא היה הראב״ד

רוצה להקריבה, לפי שלא היה רוצה לעמוד בלא בהמה, והשתא לקח 

האחרת להקריבה. ועוד, ניחוש שמא לקחה להקריב את שתיהן, ונמצא 

מרבה בעבודת כוכבים על ידינו, ואיכא משום לפני עור. ותירץ, דעל 

, בכל חשש דלפני עור, אי אית ליה בידו מזומן מאותו דבר שיוכל כרחך

לעבור עליו אם ירצה, לא חיישינן לתוספת איסור, ולכך מותר למכור לו 

, ד״ה הכא במאי עסקינן (ו:)בחידושי הריטב״א לקמן כיוצא בו. וכן כתב 

והוסיף, דמכל מקום אי תבע ליה בפירוש לאיסורא, נהי דמשום ״לפני 

כא, אכתי אסור משום ״מסייע ידי עוברי עבירה״, ולא עוד, אלא עור״ לי

 שאנו חייבין למחות בידם, דכל ישראל ערבים זה לזה.

, אמאי לא אמרינן נפקא מינה לזבוני בחידושי הר״ןהקשה גמ׳, שם. ) יד

ליה מידי דלא חזי לתקרובת. ותירץ, דניחא לן טפי לנקוט נפקא מינה 

עינן דבכי האי גוונא ליכא לפני עור. ד״אית ליה בהמה לדידיה״, לאשמו

פירש, דאף בדבר שאינו  ד״ה ג׳ ימים(לעיל ב.) בחידושי הראב״ד אמנם 

ראוי לתקרובת גזרו, משום דכל דבר ראוי לשמש בו באיזה אופן לפני 

, דכל דבר ראוי ד״ה שלשה(ה:)  בתורת חייםכן כתב והעבודה זרה. 

 להניחן לפני העבודה זרה. לתקרובת, דאפילו מעות, כסות וכלים, שייך

 

 דף ו ע"ב
בתוס׳ ד״ה פירשו  גמ׳, מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר וכו׳.) טו

, דמיירי היכא דתבע היין סתם, ואסור להושיט לו דמסתמא למישתי מנין

יבא לשתות.  שמא, דפירש מרש״י ד״ה לא יושיטקא בעי ליה, וכן משמע 

פירש, אם בא  ד״ה לא יושיט(א: מדפי הרי״ף)  ברש״י שברי״ףאבל 

לשתותו, ומשמע דמיירי היכא דתבע ליה בפירוש לשתותו, ומשמע דאם 

בשם רש״י. אמנם  האור זרועתבע בסתם מותר להושיט לו, וכן פירש 

כתב, דאפשר דכדפירש רש״י אם בא לשתותו, אין כוונתו  הנימוקי יוסף

לשתות יין  דתבע כך בפירוש, אלא דביקש סתם, ומתוך דהורגלו העולם

 איהו נמי יבוא לשתותו, ולא פליגי אתוס׳.

נראה דהוא הדין בכל  תוס׳ ד״ה מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר,) טז

(א: מדפי  הר״ןשאר איסורין אלא להכי נקט כוס יין לנזיר וכו׳, אמנם 

הרי״ף) פירש, דרבותא קא משמע לן, דאפילו כוס יין לנזיר דלדידן לא 

ני עור, ולא מיבעיא כוס יין לנזיר, דבר ישראל הוא, אסיר איכא משום לפ

 אלא אפילו אבר מן החי לבני נח דלאו ישראל הוא, איכא משום לפני עור.

נראה לר״י דהלכה כרבי  תוס׳ ד״ה תניא כוותיה דרבי שמעון בן לקיש,) יז

יוחנן וכו׳ ואין לומר וכו׳ דהא חשיב התם חליצת מעוברת אף על גב 

(פ״ט  והרמב״ם (א. מדפי הרי״ף) הרי״ףה. אולם דתניא התם נמי כוותי

מעבודה זרה ה״א) כתבו, דהלכה כריש לקיש, משום דתניא כוותיה. 

(לו.) חליצת מעוברת ביבמות , דהא דחשיב בחידושי הרשב״א והר״ן וכתבו

ולא חשיב הא דהכא, משום דתניא כוותיה, ומכל מקום חשיב הא 

והכי קאמר, כשם דבחליצת דחליצת מעוברת משום דעלה קאי התם, 

מעוברת הלכה כריש לקיש דתניא כוותיה, הכי נמי הלכתא כוותיה בהני 

 תרי אחרנייתא.

ועוד דלקמן מסיק נשא ונתן איכא בינייהו וכו׳ ומתניתין עדיפא בא״ד, ) יח

, דאמרינן התם (ז:), דתנא קמא דמתניתין המהר״ם מברייתא. הקשה

סבירא ליה נשא ונתן מותר, ומאי אמרי תוס׳ דמתניתין עדיפא מברייתא, 

הא איכא נמי תנא קמא דמתניתין דסבר כריש לקיש. ותירץ, דתנא קמא 

נמי סבירא ליה נשא ונתן מותר, והא דאמרינן לקמן נשא ונתן איכא 

עתו אי נשא ונתן מותר אי אסור, בינייהו, היינו דתנא קמא לא גילה ד

ואתו רבנן בתראי למימר דאסור, והוא מאי דאיכא בינייהו, ולא אתו 

ביאר, דלעולם פליגי חכמים אתנא קמא, הרש״ש לאפלוגי עליה. אמנם, 

הרא״ש וכוונת התוס׳ דיש לפסוק כחכמים נגד תנא קמא, וכמו שכתב 

ידאי נינהו, (פ״ז, סימן יא), דאשכחן כמה סתמי דיחבבא מציעא 

וכדאמרינן סתם מתניתין רבי מאיר, אבל לשון ״חכמים״ כולל רבים. ועיין 

 (א: מדפי הרי״ף ד״ה דאמר כוותייהו).בקרני ראם על הרי״ף עוד 

פירוש מכר דוקא וכו׳ תוס׳ ד״ה לא אסרו אלא בדבר המתקיים, ) יט

תירץ, דבמתניתין קתני ״לשאת התורת חיים ולפירוש הקונטרס קשה. 

סתם, ולכך משמע בין מקח ובין מכר, מיהו היכא דמוכח דאיירי ולתת״ 

בממכר לחודא, שייך נמי שפיר למיתני נשא ונתן, דאטו המוכר דבר 

 לחבירו לא שייך למימר דנשא ונתן עמו.

בחידושי . ביאר גמ׳, אמר היכי אעביד וכו׳ אשקליה הויא ליה איבה) כ

ו כלל, ואפילו ביום דכל היכא דאיכא איבה, לא אסרו במשנתינ הריטב״א,

אידם, דאיסור הרווחה אינו אלא מדרבנן, ורק משום חששא, ולכך היתה 

דעת החכמים מתחילה בשעת הגזירה, לא להחליט האיסור בכל מצב כמו 

(יא:) לקמן שאר איסורים, אלא דוקא לפי המקום ולפי הזמן, וכן מצינו 

יינו נמי משום דאמר שמואל, דבגולה אינו אסור אלא ביום אידם בלבד, וה

דלא גזרו מתחילה בכל מקום וזמן, אמנם, אפילו הכי רבי יהודה נשיאה 

 לא רצה לקבל, דגברא רבה מיבעי לתקוניה ביה כל מאי דאפשר.

(ו.)  בחידושי הר״ן לעיל גמ׳, בשלמא להשאילן דקא מרווח להו וכו׳.) כא

הוכיח מהכא, דאף דלא איפשט בעיין אי טעמא דמתניתין משום הרווחה 

ו משום לפני עור, לפי סוגיין טעמא משום הרווחה, דהא הכא קא פריך א

אלשאול מהן, ואי טעמא משום לפני עור, הוה לן לפרוך נמי אמשא ומתן, 

יג.) כתב, שלא איפשוט  לקמן(הרמב״ן אמאי אסור לקנות מהן. אולם 

בעיין, ולהלכה אזלינן לקולא ולא חיישינן לטעמא דהרווחה, ועיין בר״ן 

(פ״ט מעבודה זרה ה״א), דלהלכה חיישינן  מהרי״ף, ומהרמב״ם שדקדק

 משום הרווחה.

בחידושי פירש  גמ׳, אמר אביי גזרה לשאול מהן אטו להשאילן.) כב

, דבהא ודאי שייך למיגזר הכי משום דשאלה סרך השאלה היא, הריטב״א

דמאן דשאיל לא סגיא דלא מושיל, אבל לא גזרו מקח אטו מכר, [וקסבר 

דלא אסרו מקח], דלא שייך האי טעמא,  בתוס׳ ד״ה אסור (ב.)כר״ת לעיל 

דמשום דזבין לא מחייב לזבוני ליה, וכמו כן לא גזרו למכור דבר שאינו 

מתקיים אטו דבר המתקיים, או שאינו ראוי לתקרובת אטו הראוי 

, בחידושי הראב״דלתקרובת, דבהא נמי ליכא סרך איסור. וכן ביאר 

א דאית להעובד כוכבים בהמה אחרת, אטו דמהאי טעמא לא גזרו היכ

היכא דלית ליה, דליכא סרך איסור, ואי לא תימא הכי, ליכא נפקא מינא 

בין טעמא דהרוווחה לטעמא דלפני עור, דבדאית ליה בהמה אחרינא נמי 

 נגזור מטעמא דלפני עור.

, ומיהו אי תוס׳ ד״ה אמר אביי גזרה לפרוע מהן אטו לפורען, בתוה״ד) כג

, המהר״םשום שמחה לא הוה שייך נמי למיגזר וכו׳. ביאר  לאו דאיכא

דאילו לא הוה בלפרוע מהן שום שמחה, לא הוה שייך לומר גזירה לפרוע 

מהן אטו לפורען, דמאי ענין זה לזה, בהא איכא שמחה ובהא ליכא שמחה 

 כלל, אבל השתא דאיכא בהא נמי קצת שמחה שייך שפיר למיגזר.



 
 
 
 

 

 כו כולהו לאביי נמי כמו לרבא. אמנם,והשתא ניחא דאצטריבא״ד, ) כד

פירש, דאליבא לאביי איכא למיגזר אפילו אי ליכא בחידושי הראב״ד 

שמחה כלל, והא דאצריכו לכולהו בבי דמתניתין, משום דאי תנא לשאת 

ולתת עמהן, התם הוא דחיישינן דלצורך תקרובת הוא עושה, אבל הוה 

לא מושלי אינשי מנא אמינא דלהשאילו שרי, דהעובד כוכבים יודע ד

לתלתא יומא, ולצורך ההוא יומא הוא דקא שאיל ליה, ואפילו אי יתקן 

באותו היום לצרכי תקרובת דיום אידו, אכתי מיהא איסור קעביד עד 

שעת הקרבה, ולא ליחוש ליה, ואי לא תנא אלא הני, אכתי הוה אמינא 

לוה דלהלוותן שרי, דלא הוה משעבד נפשיה למהוי עבד לוה לאיש מ

משום הקרבה, אלא לאכילה קעביד, ואי לא תנא אלא הני, הוה אמינא 

דהני אסורין משום דאזיל ומודה, אבל לפורען שרי, דמכל מקום חייב 

לפרוע ליה, ולא אזיל ומודה. אי נמי, הוה אמינא דמותר משום דלא בעי 

 הני זוזי לצורך תקרובת, אלא חובו הוא דקא תבע.

מכאן ראיה לפירוש  מעוטי קא ממעט להו,תוס׳ ד״ה אלא ללות מהן ) כה

(פ״א סימן א, אות בהגהות מלא הרועים על הרא״ש רבינו תם וכו׳. כתב 

ח), דיש לדחות, דמיירי בין בגוונא דלוה בריבית ובין בגוונא דלוה בלא 

ריבית, והכי פירושו, בשלמא להלוותן אסור, דאף בריבית אית להו ריוח 

מהן בגוונא דלוה בלא ריבית מעוטי קא  כיון דצריך למעות, אלא ללוות

 ממעיט להו, ואמאי אסור.

גמ׳, מתניתין דלא כרבי יהושע בן קרחא דתניא וכו׳ על פה נפרעין ) כו

, מינה לה לגמ׳ דרבי הלחם סתריםהקשה מהן מפני שהוא כמציל מידם. 

יהושע בן קרחא פליג אתנא קמא, דלמא אדרבי יהודה פליג, ומתניתין 

דתנא קמא סתם ולא מפליג בין שטר לפה, סתמן  בשטר איירא, ואף

כפירושן דזיל בתר טעמא דפירשו דשמח הוא לאחר זמן, והויא כאילו 

דכיון  רש״י ד״ה מלוה בשטר,פירשו מלוה בשטר. ועוד הקשה, דפירש 

דנקיט ישראל שטרא עילויה מסתפי מיניה כל שעה, ואם כן, אמאי 

דעל פה נפרעין מהן מפני איצטריך רבי יהושע בן קרחה למיהב טעמא 

שמציל מידם, תיפוק ליה משום דכיון דלא נקיט שטרא עילויה לא מסתפי, 

ואינו שמח. ותירץ, דלעולם הגוי שמח לאחר זמן אחר שפרע בין שהיה 

בשטר בין בעל פה, אמנם, במלוה על פה הקילו משום דמציל מידם, שלא 

טרא מסתפי, אינו יפסיד ישראל ממונו, ומה שכתב רש״י דכיון דנקיט ש

טעם למה דכתב דשמח, אלא אתי ליתן טעם למה בשטר אסרו מאחר 

דאף בעל פה יש שמחה, וביאר דהחמירו, לפי שאין הפסד ממון לישראל 

 אם לא יגבה עכשיו, דכל שעתא מסתפי.

 

 דף ז ע"א
פירש  גמ׳, רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו רבי יהודה אומר וכו׳.) א

דלרבי מאיר, דנותן הצובע דמי צמר לבן כבתחילה, , רש״י ד״ה נותן לו

היינו אם רוצים הבעלים, אבל אם אין רוצים צריך להחזירו להם עם 

פירש, דהצובע יכול לתת דמי הצמר בעל בחידושי הריטב״א  שינויו. אמנם

 כרחן של בעלים, דהא קנה הצמר בקנין גזילה על ידי השינוי.

ואומר רבינו תם דהתם נתכוין  ה״ד,תוס׳ ד״ה רבי מאיר אומר וכו׳, בסו) ב

, אות כו), בבא קמא( בקובץ שעוריםהוא לקנות אבל הכא וכו׳. כתב 

דכוונתם, שאינו מתכוון לגזול ולא נעשה גזלן כלל, אבל היכא דנעשה גזלן 

קונה בשינוי, ואפילו בעל כרחו, משום שמתחילת הגזילה נעשית מיד שלו, 

י פקע חיוב השבה, וממילא קניא אלא דאיכא מצות השבה, ובשעת השינו

 ליה.

, דקסבר דלא בתוס׳ ד״ה רבי מאירפירשו  גמ׳, רבי יהודה אומר וכו׳.) ג

קנה בשינויו, כיון דהיה בשוגג ולא נתכוין לקנות, [ועיין באות הקודמת]. 

, דלא חשיב גזלן ולא קנה, והוי כיורד לתוך בחידושי הריטב״אוכן כתב 

ינו עשויה ליטע, דאפילו שינה הצבע שדה חבירו שלא ברשות, בשדה שא

הפני למעליותא שמין לו וידו על התחתונה, שלא יהא חוטא נשכר. אמנם, 

) פירש, דלרבי יהודה נמי קנה ד״ה בגמרא וכי מי(קב: יהושע בבבא קמא 

הצובע, אך מכל מקום, מתקנת חכמים, יכולים הבעלים לתת דמי היציאה 

 בי יהודה אומר.ברש״י ד״ה ראו דמי השבח, וכן משמע 

(בהקדמתו לסדר זרעים,  הרמב״ם כתב גמ׳, קא משמע לן הלכה כיחיד.) ד

 ), דאפשר דיהא הלכה כיחיד אם מסתבר כמותו.ד״ה והטעם

לכך נראה לפרש  תוס׳ ד״ה פשיטא דמחלוקת ואחר כך סתם, בסוה״ד,) ה

, דכיון דלכולי עלמא המהר״םדלאו מכח סתם בעי למיפשט וכו׳. ביאר 

כך סתם, חשיב כרבים,  לא היה צריך רב הונא לפסוק מחלוקת ואחר 

כותיה דרבי יהודה, דאף אי לא סבירא ליה בהכרח דהלכה כסתם, מכל 

מקום, אי לא אתי לאפוקי מהאי כללא, לא היה צריך לאשמועינן הכי, 

כמו דלא צריך לאשמועינן דהלכה כרבים נגד יחיד אף דיכול לפסוק 

 כיחיד.

, בחידושי הריטב״אביאר אדם לחבירו וכו׳.  גמ׳, תנו רבנן לא יאמר ) ו

(קיג:) ״ודבר בשבת דקא מפלגי אי חשיב כדיבור או כהרהור, וקיימא לן 

דבר״ דיבור אסור הרהור מותר, והא דקתני ״רבי יהושע בן קרחה אומר 

אומר אדם וכו׳״, ולא קתני ״ורבי יהושע בן קרחה מתיר״, משום דאתא 

הזה דווקא, שאין בו זכר למלאכה,  לאשמועינן דלא התיר אלא בלשון

בתוס׳ רבינו אלחנן ואומר לו בלשון מסופק ״הנראה שתעמוד״. אמנם, 

 פירש, דפליגי אי הרהור אסור אי לאו.

כתב  גמ׳, תנו רבנן הנשאל לחכם וטמא לו לא ישאל לחכם ויטהר וכו׳.) ז

, דלא ישאל חכם אחר משום כבודו יש מפרשיםבשם  בחידושי הרשב״א

הראב״ד , אבל אם טהרו או התירו, טהור ומותר. אבל בשם של ראשון

כתב, דאפילו אם שאל והתיר עדיין אסור, דכיון דאסרו איסורא רביעא 

. הריטב״אעליה, ונעשית חתיכא דאיסורא, והסכים לדבריו, וכן פירש 

כתב, דבדיני ממונות, אפילו אם השני אינו מומחה מהראשון,  והמאירי

 ם הראשון טעה בשיקול הדעת בעלמא.חוזר ומזכה, ואפילו א

חכם שאסר אין חבירו רשאי  תוס׳ ד״ה הנשאל לחכם וכו׳, בתוה״ד,) ח

להתיר אלא אם כן יוכל להחזירו כגון שטעה בדבר משנה או אפילו 

בחידושי הרשב״א והריטב״א . אבל בחידושי הר״ןבשיקול הדעת. וכן כתב 

 להתיר.כתבו, דאם לא טעה אלא בשיקול הדעת, אינו רשאי 

ביאר גמ׳, אחד אוסר ואחד מתיר וכו׳ ואם לאו הלך אחר המחמיר וכו׳. ) ט

, דאם נשאלה השאלה לשני חכמים כאחד, אחד טימא ואחד הריטב״א

טיהר, אם שקולים הם בחכמה ובמנין, השואל צריך ללכת אחר המחמיר 

[לפי תנא קמא], משום דספק הוא אצלו, אבל החכמים עצמם כיון 

וכל אחד עומד בשמועתו, נוהג המי כדבריו, ואפילו  דשקולין נינהו,

לקולא. והא דאחרים צריכים ללכת לחומרא, היינו בחתיכא אחרת ששייך 

גם עליה מחלוקת זו, אבל באותה חתיכא עצמה שנחלקו בה, אין הוראת 

איסור חל עליה, כיון דשקולין נינהו, ורשאי החכם המיקל להורות 

רוצה לסמוך עליו הרשות בידו. עוד לאחרים קולא דאותה חתיכא, וה

כתב, דאם אחד מהחכמים סמך אגמריה מרבותיו, הולכים אחריו אפילו 

 בחתיכה אחרת, ועיין שם שהוכיח כל דבריו.

(אות  האור זרועפירש גמ׳, היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין. ) י

י קד), דגדול במנין הוא מי שיש לו יותר תלמידים. ועוד פירש, שהוא מ

פירש, שהוא מי  ובחידושי הראב״דשרוב התלמידים סוברים כמותו. 

, ומשום, שגדול בשנים שימש יותר הריטב״אשגדול בשנים. וכן כתב 

 תלמידי חכמים.

(יו״ד, סימן  החזון איש גמ׳, רבי יהושע בן קרחה אומר בשל תורה וכו׳.) יא

אי (מד.) דהרוצה לעשות כדברי בית שמבחולין קנ), הביא להא דאיתא 



 
 
 
 

 

עושה, כדברי בית הלל עושה, ואוקמי דקודם הבת קול, ועדיין לא הכריעו 

ההלכה, והקשה, אמאי לא אמרו דיש להחמיר בשל תורה ולהקל בשל 

סופרים. וביאר, דהא דאמר בשל תורה הלך אחר המחמיר, אינו אלא 

בשאין אחד מהם רבו, אבל אם אחד מן החכמים רבו הלך אחריו אף 

כל שהוא קרוב לו ושומע שמועותיו תמיד ברוב  להקל, ומיקרי רבו

המצוות, ואם שני חכמים קרובים לו, רשות בידו להחזיק בהוראותיו של 

אחד מהם ולהחזיקו כרבו, והיינו דאמרינן הרוצה לעשות כדברי בית 

שמאי עושה וכו׳, דהיינו להחזיקו כרבו ולהלוך אחריהם תמיד, בין להקל 

 בין להחמיר.

רש״י פירש וכו׳. כתב  ורה הלך אחר המחמיר,תוס׳ ד״ה בשל ת) יב

דלעולם קיימא לן כ״לישנא  רבינו יצחק אבן גיאת,בשם  בחידושי הר״ן

בתרא״, בין בשל תורה בין בשל סופרים, בין להחמיר בין להקל, דמהאי 

 טעמא סדרו בעלי התלמוד הלשון ההוא אחרון.

 

 דף ז ע"ב
רבינו . אחריהםמתני׳, רבי ישמעאל אומר שלשה לפניהם ושלשה ) יג

 הפני משה(פ״א ה״א). וביאר  הירושלמיהביאו דברי  חננאל והתוס׳ רי״ד

כוונתו, דחבריא אמרו, דטעמא דרבי ישמעאל משום דשלשה ימים 

לאחריו נקראו ״בריה דמועדא״, דהיינו סעודת המועד, דלאחר החג שלהם 

ם עושין שמחה ומתענגין בסעודת המועד שלהן שנשאר, וימים אלו שייכי

להחג וכיום אידיהן. ורבי בא אמר, דכיון שהוא יודע שאסור לישא וליתן 

עמו בשלשה ימין שלאחריו, הוא ממעט משמחתו להשאיר לו אחרי כן 

לשלשה ימים אלו, והנפקא מינא ביניהם, למכור דברים שאינם מתקיימין 

בשלשה ימים שלאחר המועד, דלחבריא אסור, דהוו כיום אידו, ולרבי בא 

דאף על פי שנתיר למכור לו דברים אלו, אכתי ימעט בשמחתו, לפי  מותר,

 שיודע שאסור לישא וליתן עמו בדברים שהריוח מצוי בהם.

אין העובדי כוכבים אדוקים כל כך בעבודת כוכבים  רש״י ד״ה בגולה,) יד

פירש, אין אנו יכולים  ד״ה בגולה(יא:)  רש״י לקמןכדאמרינן וכו׳. אמנם 

לישא וליתן עמהם שביניהם אנו יושבין ופרנסתינו להעמיד את עצמינו מ

 בחשק שלמה.מהן, ועיין 

פירש רבי אלחנן וכו׳ כדאמרינן תוס׳ ד״ה סוס זכר זקן במלחמה, ) טו

בירושלמי גבי בן בתירא מתיר סוס לא אמרו אלא סוס זכר כו׳. כתב 

, דהירושלמי אינו כשיטת גמ׳ דילן, דבשמעתין משמע דבן בתירא המהר״ם

רש״י ד״ה ביאר, דרבינו אלחנן גרס כהלחם סתרים ענין. אבל,  מתיר בכל

״בן בתירא לא מפליג בין זכר לנקיבה בין זקן לבחור״, [ועיין  לא מפליג

באות יח], והכי פירושו, בן בתירא לא מפליג בתרתי, בין זכר לקמן 

בין זקן לבחור, אלא דוקא בין זכר לנקיבה, משום דזכר הורג  וגםלנקיבה 

אדונו, מה שאין כן נקיבה, אבל בין זקן לבחור לא מפליג, ואיהו, מדמפליג 

בתרתי, בין זכר לנקיבה ובין זקן בחור, שמע מינה כרבנן סבירא ליה, ועיין 

 מה שכתב עוד.

מביה״ם היה  ורבינו אליעזר תוס׳ ד״ה סוס זכר זקן במלחמה, בתוה״ד,) טז

מפרש דזקן נקט לרבותא וכו׳. משמע מפירושו, דלפי נחום המדי נקיבה 

, דמהגמ׳ לא משמע  כן, דקאמר, המהרש״א והמהר״םנמי אסורה, והקשו 

״בן בתירא לא מפליג בין זכרים לנקיבות, איהו דקא מפליג וכו׳״. ותירץ 

א ליה המהרש״א, דהכי קאמר, בן בתירא לא מפליג כלל, ומשמע, דסביר

דלא נחית לפלוגי דשייך לאסור טפי בזכר מנקיבה, מה שאין כן איהו, 

מדקא מפליג וקאמר דבזקן שייך טפי לאסור משום מלאכה ובזכר משום 

תורת כלי זיין, על כרחך סבירא ליה כסברת רבנן, ולפי סברא זו, נשתקע 

 הדבר ולא נאמר. ועיין עוד במהר״ם.

פי שמלאכתו לרכוב אדם עליו וכו׳. ל רש״י ד״ה בן בתירא מתיר בסוס,) יז

(צב.) דבמיוחד בשבת  , דמוכחד״ה ובן בתירא(יד:)  התוס׳ לקמןהקשו 

לרכיבת אדם רבנן נמי מודו דליכא חיוב חטאת כיון דחי נושא את עצמו, 

 ולא פליגי אלא בסוס המיוחד לעופות.

בין זקן לבחור איהו מדקמפליג ואוסר בבחור. רש״י ד״ה לא קא מפליג, ) יח

, דרש״י גרס בגמ׳ ״בין זכר לנקבה ובין זקן לבחור״, ועיקר המהרש״אירש פ

ההוכחה דסבירא ליה כרבנן מדקא מפליג בין זקן לבחור, והוי כרבנן 

. רש״י בסמוך ד״ה כרבנן סבירא ליהדאסרו מטעם כלי זיין, כמו שכתב 

 באות טו. לעילועיין עוד מה שכתבנו 

רק תפילת השחר אמרינן יצחק תימה דבפ תוס׳ ד״ה ואין שיחה וכו׳,) יט

קבע וכו׳ ויש לומר וכו׳ תלמוד לומר קרא דיצחק דכתיב ביה ״לפנות ערב״ 

תירצו, דדרך הש״ס  ד״ה ואין שיחהכו:) התוס׳ בברכות (וכו׳. אמנם, 

(יג.) ״ויהי אומן את במגילה  להפוך דרשות באופן זה, דכיוצא בו מצינו

הוא עומד בין ההדסים״, הדסה״, ואין הדסים אלא צדיקים דכתיב ״ו

שם), הפני יהושע (ברכות (צג.) הגמ׳ אומרת להיפך. וכתב  ובסנהדרין

דבברכות לא משמע להו לתרץ כן מתרי טעמי, חדא, כיון דביצחק גופי לא 

ידענא שהתפלל תפלה קבועה אלא מדכתיב ״לפנות ערב״, שהיא זמן 

ערב״, ומדלא  תפלת מנחה, אם כן טפי הוי ליה לאסוקי הכא קרא ד״לפנות

מייתי הכא אלא רישא דקרא ד״ויצא יצחק לשוח בשדה״, אלמא דלאו 

לענין תפלה קבועה בעי למילף הכא. ועוד, דמסברא נמי משמע הכי, דהא 

למסקנא דטעמא דר״א דקאמר ישאל צרכיו ואחר כך יתפלל, היינו משום 

רש״י דלא יליף ממשה דעבד איפכא, דשאני משה דרב גובריה, ופירש 

לשאר כל אדם מחזי כיוהרא, ודאי שאין  ד״ה דרב גובריא, (ח.) מןלק

 לחלק בין תפלה קבועה לשאר תפלה, לכך תירצו התם בענין אחר.

 

 דף ח ע"א
בחידושי הראב״ד כתבו  גמ׳, ורבי אליעזר סבר לא גמרינן ממשה.) א

, דהיינו לגבי יחיד, אבל לגבי ציבור גמרינן, ולפיכך תקנו והריטב״א

 בתחילה, ואחר כך שאילת צרכים. בתפילות שבח

ו׳ אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת גמ׳, וחכמים אומרים וכ) ב

רבינו וכו׳ אמר רב חייא בר אשי וכו׳ אמר רבי יהושע בן לוי וכו׳. כתב 

(כב: מדפי הרי״ף), דאיכא ארבעה חלוקים בהוספות בשמונה יונה בברכות 

שבברכת שומע תפילה יכול לשאול כל צרכיו בכל ענין שירצה,  א.עשרה, 

שיכול לומר בכל ברכה וברכה  ב.דכוללת היא כל הצרכים, ולכך נתקנה. 

מעין הברכה ואפילו שלא יהא צרכו ממש, ודוקא אם אומרו בלשון רבים, 

דאם אומרו בלשון יחיד הוי הפסק, דתפילה בלשון רבים נתקנה, ולא 

סוף ברכה אבל לא באמצעה, משום דנראה כמוסיף על יאמר אותו אלא ב

אם שואל צרכיו ממש, כגון ששואל על חולה  ג.המטבע שתקנו חכמים. 

שיש לו בביתו שיתרפא, יכול לאומרו בלשון יחיד ואפילו באמצע הברכה, 

דכיון שאינו צריך להדבר אלא לפי שעה, ואינו אומר אותו בלשון רבים, 

שבסוף התפילה, בין קודם  ד. ע שתקנו חכמים.אינו נראה כמוסיף על מטב

יהיו לרצון בין אחר יהיו לרצון, יכול להאריך ולומר כרצונו, בין בלשון 

 הבית יוסףיחיד בין בלשון רבים, בין צרכיו ממש, בין צרכי ציבור. וביאר 

(סימן קיט סק״א), דמקור דבריו מסוגיין, דדין א. היינו חכמים, דין ב. רבי 

דרב שמואל בר שילת, דין ג. רב חייא בר אשי, ודין ד. רבי  יהודה בריה

 והרא״ש(פ״ז מתפילה ה״ב)  הרמב״םיהושע בן לוי. וכתב, דטעמייהו ד

(פ״ה דברכות סימן כא) דלא כתבו הני דיני, דקסברי דאין חילוק בין שואל 

באמצע הברכה לשואל בסוף, דבכל מקום יכול לשאול בין בלשון רבים בין 

ד, ודין שומע תפילה שוה לשאר הברכות בכל דבר, אלא בלשון יחי

דבשומע תפילה שואל כל צרכיו מאיזה מין שיהיה, ובשאר הברכות אינו 



 
 
 
 

 

שואל אלא מעין אותה הברכה, וקסברי דרב יהודה ורב חייא בר אשי לא 

באות הבאה]. ו״בסוף״ דאמר רב  רש״יפליגי. [כמו דכתבנו בשמו בדעת 

דין באמצע, אלא אורחא דמילתא נקט. אי נמי, יהודה לאו דוקא, דהוא ה

לרבותא נקט, דאפילו סמוך לחתימת הברכה שרי להוסיף. אי נמי, אתי 

למעוטי דלא ישאל בתחילת הברכה, אבל באמצע הברכה שפיר. והא 

דאמר רבי יהושע בן לוי דיכול לומר אחר תפילתו אפילו כסדר יום 

היאך שירצה, מה שאין כן הכיפורים, רוצה לומר דיכול להתחיל ולומר 

 בתוך התפילה, דצריך להתחיל מעין הברכה ועיין עוד באות הבאה.

אם היה משכח תלמודו מאריך בחונן  רש״י ד״ה מעין כל ברכה וברכה,) ג

(סימן קיט סק״א), דנראה מדבריו דלא פליג  הבית יוסףהדעת וכו׳. כתב 

סק״א) ביאר  (סימן קיטהבית חדש רב יהודה אדרב חייא בר אשי. אמנם, 

 הריטב״א בחידושיבדעת רש״י, דאין כוונתו דאמרי דבר אחד [וכן הוכיח 

אמר רב חייא בר אשי״], אלא, דמדברי רב יהודה היה  וכןמדלא אמרו ״

משמע דיכול לבקש נמי שלא יחלה, או שלא יחסר פרנסה, ואתי רב חייא 

ו צריך בר אשי ואמר, דלא שרי רב אלא אם כן יש לו חולה בתוך ביתו א

פרנסה, והא דרב יהודה איצטריך לן לאורויי, דלא שרי אלא להוסיף בסוף 

כל ברכה וברכה, ולא בתחילת הברכה, דצריך קודם לומר המטבע שתיקנו 

כתב, דפליגי, ואתא  בחידושי הר״ןחכמים, ואחר כך לבקש תחנונים. אבל 

ין עד רב חייא בר אשי להוסיף, דאם יש לו חולה בביתו אינו רשאי להמת

שומע תפילה, אלא אומרה בברכת חולים. אמנם, אם לא הזכיר עד שומע 

 תפילה, מזכיר אז. ועיין עוד באות הקודמת.

, דאיירי ביום הלידה של רש״י ד״ה ויוםפירש  מתני׳, ויום הלידה.) ד

המלך, והוי איד כמו כל אידי עובדי כוכבים, דעבדי כל בני מלכותו איד 

(פ״ט מעבודה  הרמב״ם. אבל ושי הריטב״אבחידמשנה לשנה, וכן פירש 

זרה ה״ה) כתב, דאיירי אף ביום לידה דהדיוט, ואינו איד אלא לאותו 

 הכסף משנה(שם). ועיין באות ו. וביאר בהשגות הראב״ד האיש. ועיין 

(שם), דלהרמב״ם, כוונת מתניתין כך הוא, ״ואלו אידיהן וכו׳ ויום גינוסיא 

לל הגוים, והשתא מתחיל למנות יום איד של מלכיהם״, אלו אידיהן של כ

פרטי דהיינו ״ויום הלידה וכו׳״ כלומר יום שנולד בו, ואינן אסורין אלא 

 (יורה דעה קמח, ז). בשולחן ערוךלאותו איש בלבד. ועיין 

, דבכל גוי רש״י ד״ה אבל יוםפירש  מתני׳, יום תגלחת זקנו ובלוריתו.) ה

בהשגות ה ה״ה). וכן כתב (פ״ט מעבודה זרהרמב״ם מיירי. וכן כתב 

, דפירשו כן משום דקתני לה בחידושי הריטב״א(שם). וביאר הראב״ד 

סתמא, ומשום דקתני בסיפא דאינו אסור אלא לאותו איש בלבד, אלמא 

 בחידושי הראב״ד, וכן הובא אחריםאפילו בגוי הדיוט עסקינן. והביא בשם 

מן ה), וצריך עיון], (סי בחידושי הרשב״א והר״ן, והרא״ש[וכן כתבו בשמו 

דפירש, דבמלך לבדו מיירי, והוכיח, דאילו נכרי בעלמא, לא עביד איד 

ביום תגלחת זקנו ובלוריתו ויום שעולה בו מן הים ויום שיצא מן האסורין. 

(ס:) גבי נפל לבור ועלה, לא שנו אלא  לקמןועוד הביא ראיה מדאמרינן 

יה דדמי ליה כיום אידו, שעלה מת, אבל חי אסור, דבהדי דסליק מנסיך ל

ומדקאמר ״דדמי ליה כיום אידו״, ולא קאמר ״דהוה ליה יום אידו״, אלמא 

לאו יום אידו ממש הוא, ואם לא שהיין מזומן לידו לא היה עובד בו 

 עבודת כוכבים, ואין לך יציאה מבית האסורין גדולה מזה.

מן ה) (סי הרא״שכתב  מתני׳, אין אסור אלא אותו היום ואותו האיש.) ו

, דהא דקתני אין אסור אלא אותו היום ואותו האיש, הראב״דבשם 

אכולהו מתגלחת זקנו ואילך קאי, מדקפסיק כולהו בחדא פיסקא. וכתב 

הרא״ש דכן נראה, דהרי לא מסתבר דכל בני מלכותו יעשו יום איד בשביל 

תגלחת זקן המלך. וכן הוכיח הרא״ש דמדקאמר בגמ׳ מתניתין נמי דיקא, 

ובלוריתו ויום שעלה בו מן הים ויום שיצא בו דקתני יום תגלחת זקנו 

מבית האסורין ועובד כוכבים שעשה משתה לבנו אין אסור אלא אותו 

היום ואותו האיש, אלמא דאכולהו קאי, דאי לאו הכי הוי ליה למימר 

 מתניתין נמי דיקא דקתני עובד כוכבים שעשה משתה לבנו אין אסור וכו׳.

פירש  ח׳ ימים אחר התקופה וכו׳.גמ׳, אמר רב חנן בר רבא קלנדא ) ז

ד״סטרוליה״ בסוף תקופת תשרי, והוו שמונה ימים קודם  התוס׳ רי״ד,

תקופת טבת, ו״קלנדא״ בתחילת תקופת ניסן, והוו שמונה ימים אחר 

תקופת טבת. וכתב, דאין לפרש שמונה ימים לפני נפילת התקופה ושמונה 

 ולעיל ו ט״ז ימים רצופיןימים אחרי נפילת התקופה [של טבת], דאם כן, הו

כתבו,  ד״ה ואי(ו.) תוס׳ לעיל (ו.) אמרינן דשמונה ימים הוו רצופין. אולם, 

דהוו לפני ואחרי נפילת התקופה, אלא שהיה הפסק ביניהם של ב׳ ימים 

 לכל הפחות, ועיין שם.

גמ׳, אמר רבן חנן בר רבא קלנדא ח׳ ימים אחר תקופה וכו׳ וסימנך ) ח

(חידושי אגדות), דבמתניתין המהרש״א ביאר  ו׳.אחור וקדם צרתני וכ

הקדים המאוחר למוקדם, משום דהמאוחר ״קלנדא״, שהוא אחרי 

התקופה, נעשה לו יום טוב בשנה ראשונה, כמבואר בסמוך, ו״סטרנורא״ 

שהוא קודם התקופה, לא נעשה לו יום טוב עד שנה שניה. ונקט האי קרא 

זה נדרש על סרחונו של אדם  ״אחור וקדם צרתני״ לסימן, משום שמקרא

(לח:), עיין שם. ובמקרא זה נמי הקדים המאוחר בסנהדרין  הראשון

למוקדם, לפי מה דאיתא במדרש שיצר לו ב׳ עולמות, העולם הזה והעולם 

ובתורת חיים הבא, ולפי שעולם הבא הוא התכלית והעיקר, הקדימו. 

אותן שמונה ביאר, דעיקר קביעת ימים טובים שקבע אדם הראשון, הן 

ימים של אחר התקופה, מרוב שמחה כשראה שלא ימות, אבל אותן 

שמונה ימים שלפני התקופה לא היו אלא זכר לתעניותיו בעלמא, ולכך, 

גם כשקבעום לשם עבודת כוכבים, אותן שמונה ימים שלאחר התקופה 

הוו חשיבי טפי, [עיין שם שחידש דאיכא נפקא מינא ביניהם לדינא], 

 הקדימו אותן במתניתין. ומשום הכי

, היאך אדם בחידושי הריטב״אתמה  גמ׳, אוי לי בשביל שסרחתי וכו׳.) ט

הראשון שהיה מלא חכמה כמלאך אלוקים, טעה בסדר העולם. ותירץ, 

 דשמא מתוך חטאו ועינויו נטרפה דעתו, ואין משיבין באגדה.

בחידושי אגדות ביאר  גמ׳, עמד וישב ח׳ ימים בתענית ובתפילה.) י

, דישב שמונה ימים, משום דאין מיעוט ואריכות היום מורגש, ר״ללמה

אלא בשמונה ימים, דזהו השיעור דהאורך והקיצור מורגש לאדם, וכיון 

דחסרון היום ניכר בשיעור זה, ישב בתענית על חסרון היום באותו שיעור, 

 ועין עוד מה שביאר שם.

, כי אין נראה לו דמקַרן נראה תוס׳ ד״ה הכי גריס רבינו תם מֶקֶרן כתיב) יא

, ופירש, דהגירסא לפני הגהת המהר״םקרן אחת יותר ממקרין. כך ניקד 

רבינו תם היתה ״מקרין תרתי משמע, אמר רב נחמן מקַרן קרי״, ופירושו, 

דאף דכתיב ַמְקִרין, מדקרינן מקַרן משמע דהיה קרן אחת. והקשה רבינו 

״ כתיבקרין, ולכן הגיהה ״ִמֶקֶרן תם, דלא משמע ממקַרן קרן אחת יותר ממ

בחידושי דאף דקרינן מקרין, מדכתיב ִמֶקֶרן משמע דהיה קרן אחת. [ועיין 

דפירש, דמקרין תרתי משמע, דמשמע ״מרבה קרניים״, ונראה  הראב״ד

, דאינו משמע מרבה קרידשפיר גרס כגירסא הקדומה, ותרצינן מקַרן 

 (ש.ב.)].קרנים, ודרשינן מיניה דלא היה אלא אחת. 

גמ׳, אלא למאן דאמר בניסן נברא העולם וכו׳ דהוי זוטי כולי האי לא ) יב

(חידושי אגדות), דמכל מקום, היה לו לידע המהרש״א הקשה  חזי.

בתקופת ניסן שהיום מאריך והולך. ותירץ, דכאשר ראה שהיום מתמעט 

והולך כולי האי בתקופת תשרי, אמר שבשביל חטאו מתמעט, ושכן 

, והא דהאריך בניסן היה להראות לו דלולי חטאו דרך יתמעט לעולם

 הבריאה היה להיות היום מאריך והולך לעולם.

רש״י ד״ה  . כתבגמ׳, עמד והקריב שור שקרניו קודמין לפרסותיו) יג

, דאמר מר כל מעשה בראשית בקומתן נבראו שקרנותיו קודמות לפרסותיו



 
 
 
 

 

קרנותיו קודמות שור עם קרניו מגודלין וכיון שיצא ראשו תחלה נמצאו 

(שער א פרק כ)  הנפש החיים(עין יעקב) בשם  העץ יוסףלפרסותיו. וכתב 

דהכוונה בכך, שכוון אדם הראשון בהקרבתו לתקן אשר עיות, לקרב אשר 

הרחיק וליחד אשר הפריד, והעלה טוהר קדושת מחשבתו וכונתו, להאציל 

, דמיון תחילה שפעת אור וקדושה על הבחינות ומדרגות העליונות שבו

הקרנים, הם שרש נשמתו, ומשם המשיך על רוחו ונפשו, לטהר כל אבריו 

מראשו ועד רגליו, על דרך ״והיה עקב תשמעון וגו׳, מצות שאדם דש 

 בעקביו, והוא הפרסות של נפש הבהמית. ועיין באות הבאה.

גמ׳, עמד והקריב שור שקרניו קודמין לפרסותיו וכו׳ קרן אחת היתה לו ) יד

, דבשעה שחטא אדם הראשון כפר ביחודו התורת חייםביאר  .במצחו וכו׳

(לח:), רב נחמן אמר כופר בעיקר היה,  בסנהדריןשל עולם, כדאיתא 

והכוונה, דהעלה במחשבתו דהקדוש ברוך הוא אינו עיקר היסוד, חלילה, 

אלא העולם קדמון ומן העץ אכל וברא את העולם, וכמו שאמר לו הנחש, 

שם, דלא פירש כן], וידוע דקרבנו של אדם חננאל ברבינו [אולם, עיין 

תמורת נפשו הוא, ולכך, כשחזר בתשובה ובא להקריב קרבן הודאה, בחר 

לו שור שהיתה לו קרן אחת במצחו עומדת זקופה למעלה, כנגד מה שכפר 

ביחודו של עולם, שהוא יושב למעלה ברומו של עולם, ולפי שכפירתו של 

המוח, לכך הקרן היתה באמצע הראש אדם היתה במחשבתו הבאה מן 

במקום המוח, והקרן היתה קודמת לפרסותיו כי הפרסות הן יסוד השור 

שעליהן עומד ורומזות ליסוד העולם, ורמז בזה כי ה׳ קדם ליסוד העולם, 

(חידושי  המהרש״אכי הוא ראשון וברא העולם ויסודו. וכעין זה פירש 

 דות מהר״ל.בחידושי אגאגדות חולין ס.). ועיין עוד 

תקנו אותו יום להקריב זבחים וכו׳.  רש״י ד״ה רומי שעשתה קלנדא,) טו

יש לומר מה שהן קונין עכשיו יביאו לרומי להקריבן בני רומי. והקשה 

(יד.), וכן  לקמן, דהא הוי לפני דלפני, דשרי, כדאמרינן בגליון הש״ס

(יו״ד קלט סקל״ב)  בביאור הגר״אוכן הקשה בחידושי ריטב״א. הקשה 

, דאסור לתת לגוי ספרים דעבודה ד״ה חצב(יד:)  תוס׳ לקמןאהא דכתבו 

זרה, דודאי יתננו או ימכרנו לכומר. ותירץ, דכיון דידעינן דודאי ימכר להן, 

 הוי כאילו מתחילה מכר הישראל להכומר. ועיין עוד באות הבאה.

ות הסמוכות פירש, דאותן עייר בחידושי הריטב״אשם. אמנם  בא״ד,) טז

עושות אותו איד, אבל אינן עושות אותו אלא לכבוד בני רומי בלבד, 

בתורת ומיבעי לן, מי חיישינן דאינהו נמי פלחי לעבודה זרה, ועיין עוד 

 .חיים
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, דכיון דאכילה עם בחידושי הראב״דביאר  גמ׳, כל תלתין יומין וכו׳.) יז

מין אחר המשתה נמי הגוי במשתה שלו אסור מדאורייתא, תלתין יו

אסורין, מה שאין כן לישא וליתן עמו דחששא דרבנן הוא, שמא יקריב 

ממנה לעבודה זרה או שמא יודה, לא חיישינן אלא לאותו יום. [אמנם 

דכל תלתין יומין מקריב לעבודת כוכבים,  כתברש״י ד״ה ובין לא אמר לו, 

 וצריך עיון].

ש״י וכו׳ וקשה דבכל פירש ר תוס׳ ד״ה מכי רמו שערי באסינתי,) יח

(קלט:) בשבת , דהא איתא בהדיא הרש״שהתלמוד לא מצינו וכו׳. ותמה 

״ואחד שכר שעורים״. ותירץ, דכוונתם, דלא היו רגילין לעשותו, וכן כתב 

 . ועיין באות הבאה.ד״ה ואסני(קז.) הרשב״ם בפסחים 

שם. ולכאורה יש לתרץ, דאף דמודה רש״י דלא היו רגילין  [בא״ד,) יט

ד״ה שכר (מב:) בפסחים  ת שיכר משעורים, וכמו שכתב איהו גופיהלעשו

, מכל מקום, לצורך סעודה חשובה היו עושין משעורים, דחשיבי המדי

 . (א.י.נ.)].ד״ה ואסני(קז.)  הרשב״ם בפסחיםטפי, כדפירש 

לישנא אחרינא נותנין עפר בעריבות וכו׳. רש״י ד״ה אסינתי, בתוה״ד, ) כ

(ח.) דאנו נמי נוהגין  בכתובותמהא דאיתא  ,בהגהות הרי״א חברתמה 

לעשות כן לסימן לפריה ורביה, והיאך עושין כן, הא אינה סגולה טבעית, 

אלא הוי סימן וחוק בעלמא, ואסור לעשות כן, כדכתיב ״ובחוקותיהם לא 

תלכו״. ותירץ, דכיון שמצינו בקרא שעושין מעשה שהוא לסימן טוב, כמו 

(יב.) דרשינן דעשו כן כדי  ובהוריותיחון״, שנאמר ״והורדתם אותו אל ג

שתמשך מלכותו כמעין, ואם כן, הוי כמו דכתיב באורייתא, ולא חיישינן 

תוס׳ לקמן משום חוקה כיון שאינו חוק להם לבדם לעבודה זרה, וכדכתבו 

 .ד״ה ואי חוקה (יא.)

כתב גמ׳, שאני רב יצחק בריה דרב משרשיא דאדם חשוב הוא. ) כא

, דהיינו דוקא בזמן ששייך לשמחתו, דאז אזיל ומודה, בחידושי הראב״ד

(מד:) ממעשה  לקמןאבל לאחר זמן ארוך רשאי ליהנות ממנו, כדמוכח 

 דרבן גמליאל שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי.

, דאתנו הכי, משום דאי התורת חייםפירש  גמ׳, אי מינייכו הפרכי וכו׳.) כב

, משום דאי אפשר אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד. עוד פירש

ליעקב ועשיו שיהיו שוין בגדולה, דכתיב ״ולאום מלאום יאמץ״, דכשזה 

איפרכוס דלא  שנהיהזה נופל  ,נמי כשזה קם להיות מלךקם זה נופל, והכי 

 (חידושי אגדות). המהרש״אוכן להיפך, וכן ביאר  ,חשיב כמלך

גמ׳, שלחו ליה מרגלית טובה ואבן טובה איזהו מהן יעשו בסיס ) כג

, מדוע שלחו להו, אותן שאלות מקדימות התורת חייםהקשה  לחבירו וכו׳.

היה להם לשלוח להם בתרייתא לחודא, ״אינך וספר תורה איזה מהן 

יעשה בסיס וכו׳״. וביאר, דהכי שלחו להו, נהי דאתון מלכותא תקיפא 

וחשיבא כמרגליות, מכל מקום, אנן דנמשלנו לאבן טובה חשובים טפי 

פשיטא דלית מידי בעלמא חשיבא כספר תורה וישראל מדידכו, דהא 

כאינך דבסיס לספר תורה, דקבלוה, ובתר ישראל ליכא דחשיבא כרומי, 

דיעקב ועשיו אחים הוו, ולכך אנן לגבי ישראל כאבן טובה לגבי אינך, 

ונמצא דאתון יונאי לגבי דידן כמרגלית לגבי אבן טובה. ומהאי טעמא 

 המהרש״אתלו בהו חשיבותם. אמנם שתפינהו לישראל בהדייהו, ד

(חידושי אגדות) ביאר, דמרגלית, אבן טובה, אינך וספר תורה הן כנגד 

הארבע מלכויות, וכיון דרומי אין להם ממשלה כי אם לפי זכות וחובת 

ישראל, כדכתיב ״כאשר תריד ופרקת וכו׳״, וכתיב ״ולאום מלאום יאמץ״, 

ל בהדייהו, [דבצירוף שניהם לא יכלו לנצח ממשלת יון עד דשיתפו ישרא

איכא ממשלה שלימה], ודימו הג׳ מלכיות הקודמים לרומי, לפי מעלתם, 

למרגלית, אבן טובה ואינך שכל אחד נעשה בסיס וכפוף לחבירו, ואמרו 

שהאינך, יון, כפוף לרומי על ידי הספר תורה דאית להו בהדייהו, דהיינו 

 ישראל.

(חידושי  המהרש״א ביאר גמ׳, מעיקרא דרוש נסעה ונלכה וכו׳.) כד

היעב״ץ אגדות), דמעשה אבות סימן לבנים, ורומי צאצאי עשיו. וכתב 

, דצפו בן אליפז בן עשיו יסד רומי, ומלך עליהם ספר יוסיפוןבשם 

 בתחילה, ועיין שם מה שכתב עוד.

ולא גרסינן ליכתבינהו שהרי תוס׳ ד״ה הכי גרסינן נשתכחו לגרסינהו, ) כה

(יד:) דמילתא  בתמורה, הא איתא הפורת יוסףשה אין כותבין הלכות. הק

חדתא דחיישינן דילמא משתכח, מותר לכתוב, והוא הדין הכא. ותירץ, 

דהוקשה לתוס׳, דכיון דעל ידי רבי יהודה בן בבא לא נשתכחה, היה אסור 

 לכותבן, ומאי מקשה הגמרא ״וליכתבינהו״.

ו דכתיב ועשית גמ׳, אמרו מוטב נגלי ממקום מקום כי היכי דלא ליחייב) כו

, דאף על גב ד״ועשית״ מיירי בזקן רש״י ד״ה המקום גורםפירש  וכו׳.

ממרא, הוא הדין לשאר חייבי מיתות בית דין, דהא בדיני נפשות איירי 

כתבו, דילפינן שאר דיני נפשות מהיקש דמזבח  ובתוס׳ ד״ה מלמדקרא. 

דאין המקום כתב,  ד״ה ודייקינן(מא.) היד רמה בסנהדרין ואשירה. אמנם, 



 
 
 
 

 

גורם אלא להמראת זקן ממרא בלבד, והא דגלו היינו כדי לפרסם דלא רצו 

לדון דיני נפשות. ועוד, כדי להקל מעליהם העונש על מה דלא רצו לדון, 

דכשהיו עומדין במקום דחייבין שם מיתה על המראת זקן ממרא, ולא היו 

 דנים דיני נפשות, היה עונשן מרובה טפי.

ויש לומר דדרשינן כל זמן  המקום גורם, בתוה״ד,תוס׳ ד״ה מלמד ש) כז

, דהגמ׳ לא מייתי דרשה דתוס׳, משום דאי לאו האי המהרש״אוכו׳. ביאר 

קרא דזקן ממרא דמפורש ביה דהמקום גורם, לא הוי דרשינן סמיכות 

שבת (ובחידושי הריטב״א ד״שופטים תתן וכו׳״ אצל המזבח להאי מילתא. 

ן ממרא, משום דהתם גלי קרא דבלשכת טו.) תירץ, דאפשר ללמוד מזק

 הגזית בלבד השכינה שורה, ושם אלוקים נצב בעדת קל, ולא חוצה לה.
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, הרש״שודרך קצרה נקט למילתא. העיר רש״י ד״ה לחומריה, בתוה״ד, ) א

דהוה מצי למימר נמי דלא תני הכי משום דבעי למינקט סימנא דעשרים 

 משכח סימנא ד״ומשה בן שמונים שנה״.שנה. ותירץ, דלשמונים מי הוה 

(הראשון), תני  רש״י ד״ה תנא תוספאהפירש  גמ׳, תנא תוספאה.) ב

(בסוף העמוד) פירש, קורא מקרא  בד״ה תנא תוספאהתוספתא, ולהלן 

התיבות מלאים  דכותבפירש,  היעב״ץשלם בתוספת אותיות. אמנם 

ש כן משום במקום הצורך, להישמר מן הטעות, ויש לומר דרש״י לא פיר

שלא היו כותבין הלכות. אמנם יש לומר דבימי האמוראים האחרונים, 

 כבר התחילו לכתבן.

, אם כן, איך ביקש התורת חייםהקשה  גמ׳, שני אלפים ימות המשיח.) ג

(צד.), הא  בסנהדריןהקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, כדאיתא 

חזקיה בזמן בית ראשון היה, וזמן ביאת בן דוד לא הוי עד קע״ב שנים 

לאחר חורבן בית שני, דהיינו ד׳ אלפים מבריאת העולם, כמבואר בסוגיין. 

ותירץ, דזכות חזקיה ודורו היה כל כך גדול עד שרצה הקדוש ברוך הוא 

, ואמר, לעשותו משיח לפני זמנו, כדאיתא התם דנעץ חרב בבית המדרש

דמי שלא יעסוק בתורה ידקר בו, ובדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו 

, ולא תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה

 נקבע זמן ד׳ אלפים אלא לדור בינוני.

בלא ימות המשיח. משמע, דאחר כך, רש״י ד״ה ושני אלפים תורה, ) ד

 רש״ינמי ימות המשיח, וכן כתב  אכתי איכא תורה, ונתווסף על כך, דהן

(חידושי  המהרש״א. אמנם ד״ה ושני אלפים תורה(קז.) בסנהדרין  להדיא

אגדות, שם) כתב, דאחר שגלו ישראל גלות גמור, אין בהם תורה, כדכתיב 

(ב, ט) ״מלכה ושריה בגוים אין תורה״, ומכל מקום, קע״ב שנים  באיכה

אז היו דור התנאים, ועדיין לא  אחר בית שני מקרי עדיין שנות תורה, כי

נתדלדלו הישיבות עד אחר שמת רבי, וגבר הגלות, ורבו הצרות, וכלו ימי 

תורה, ומשם ואילך, מתוך הגלות והצרות אותו זמן ראוי לבא משיח, וימי 

 חבלי משיח מקרי.

, אמאי לא התורת חייםהעיר  גמ׳, אי נימא ממתן תורה עד השתא וכו׳.) ה

ני ״שני אלפים תוהו״, והא תרי אלפי ופרטא הואי, פריך הכי מרישא דקת

דאיכא עוד ארבע מאות ומ״ח שנים עד מתן תורה. וביאר, משום דאיכא 

למימר דלא חשיב אלא כלל, דהיינו אלפיים ולא חייש למיתני פרטי, אבל 

 מסיפא פריך שפיר, דאי ממתן תורה קא חשיב, ליכא אלפיים שנים כללי.

ולא גרסינן ועוד דכי מעיינת  י מעיינת בהו וכו׳.רש״י ד״ה הכי גרסינן דכ) ו

, אמאי לא ניחא לרש״י לגרוס הכי, דהא שפיר המהרש״אוכו׳. הקשה 

איכא לפרושי דב׳ קושיות נינהו, חדא, דממתן תורה ״עד השתא״ ליכא 

שני אלפים דחסרו תמ״ח שנין, ועוד, דכי מעיינת בשני דתוהו טפי להו, 

ותירץ, דאם כן הקדים המאוחר, דמעיקרא דהוו ב׳ אלפים ותמ״ח שנין. 

הוה ליה למיפרך ארישא דב׳ אלפים תוהו, ובתר הכי אב׳ אלפים תורה, 

אלא על כרחך חדא קושיא הוא, דאותן שנין דטפי בתוהו בצרו בתורה. 

  דלא חייש למה שכתב המהרש״א]. לחידושי הריטב״א[ועיין באות הבאה 

לרש״י דלא גרסינן ועוד, איך , בחידושי הריטב״אהקשה  שם. ,בא״ד) ז

גרסינן בגמ׳ ״עד השתא״ דהיינו דבאותה עת נשלמו ד׳ מאות שנים, הא 

הגמ׳ נסדרה בימי רב אשי, וקבלה בידינו דרב אשי נפטר בשנת תשל״ח 

לשטרות, שהם קפ״ו שנים אחר תשלום ד׳ אלפים שנים. ועוד הקשה, 

ולי האי מטעמא אמאי הוצרכה הגמ׳ להוכיח דעד ד׳ אלפים שנים ליכא כ

דבריאת העולם ועד מתן תורה איכא תרי אלפים ופרטי, הא מגופא מצי 

ועד תשלום ד׳ אלפים אלא אלף תקנ״ד,  מכרח לה, דליכא ממתן תורה

ת״פ עד בנין הבית, ת״י בנין הבית, ע׳ גלות בבל, ת״כ בית שני, ומהחורבן 

בותינו רעד תשלום ד׳ אלפים קע״ב, הרי אלף תקנ״ד. ולכך פירש בשם 

, דשפיר גרסינן ״ותו כי מעיינת בהו״, וב׳ קושיות הן, קמייתא, הצרפתיים

דממתן תורה ״עד השתא״ דהיינו בימי רב אשי ליכא ד׳ אלפים, דהא 

נפטר בתשל״ח לשטרות, ומנין שטרות מאלף שנים אחר יציאת מצרים, 

הרי אלף תשל״ח שנים, ולרבותא נקט ״עד השתא״, בימי רב אשי, וכל 

דלא נמצא אלפיים שנים אם נמנה עד ימות התנאים. וקושיא תנינא, שכן 

דכי מעיינת בהני ד׳ אלפים, לא תמצאם מוחלקים לב׳ אלפים וב׳ אלפים, 

דהא בימי התוהו איכא תרי אלפים ופרטא, דהיינו אלפיים תמ״ח, ועיין 

 שם. 

ואף על גב דכתיב ״ואברם בן  תוס׳ ד״ה וגמירי דאברהם אבינו וכו׳,) ח

, מאי קשיא המהרש״אשנים ושבעים שנה בצאתו מחרן״ וכו׳. העיר חמש 

להו, הא יש לומר דכאשר יצא מחרן בהיותו בר ע״ה שנין, לקח איתו 

הנפש אשר עשו כבר בחרן בהיותו בר נ״ב שנין, כמו שהזכיר הקרא שבעת 

יציאתם לקח את שרה ולוט ואת ״רכושם״. וביאר, דהוקשה להו דלכאורה 

שדיבר עימו הקדוש ברוך הוא היה ״לך לך מארצך״ הדיבור הראשון 

הכתוב ראשון בתורה, ואז היה בר ע״ה שנין דלכאורה לא דיבר עמו ה׳ 

אלא בברית בין הבתרים. ואם כן, איך אפשר לומר שכבר בהיותו בר נ״ב 

שנין שיעבד נפשות לאורייתא, שלא קיבלה קודם לכן. ותירצו, דעל כרחך 

ר איתו בברית בין הבתרים [בארץ ישראל] ב׳ יציאות היו, וכבר דיב

בהיותו בר ע׳ שנין, ואף דפרשת בין הבתרים כתובה אחר הדיבור ״לך 

לך״, אין מוקדם ומאוחר בתורה, וכיון שכן איכא למימר נמי דכבר בהיותו 

בר נ״ב שנין דיבר עמו ה׳. [ולכאורה פירושו צריך עיון דמהיכי תיתי לבאר 

(פרשה ל׳  המדרש רבה בראשיתדועים דברי י דהוא מאי דקשיא להו, הא

רבי יוחנן ורבי חנינא בן ארבעים ושמונה פ״ח ופרשה סד פ״ד ועוד), דל

ומאז שמר ריש לקיש בן שלש שנים ול ,שנה הכיר אברהם את בוראו

מצוות התורה כולם. ואין להקשות דאם כן מאי טעמא נקבעו שנות תורה 

תורה אינה רק בהוראתה מנ״ב לאברהם ולא מבן ג׳ או מ״ח דמהות 

 לאחרים].  
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הכי  גמ׳, אמר רב הונא בריה דרב יהושע האי מאן וכו׳ נטפי חדא שתא.) ט

הבעל לא גרס ״נטפי חדא שתא״, וביאר  רבינו חננאלגרס רש״י, אמנם, 

(ב: מדפי הרי״ף) פלוגתייהו, דאיכא שני אופנים לחשב מנין השנים  המאור

מבריאת העולם, ואיכא הבדל של שנה ביניהן, דיש מי שחושב מתשרי 

הראשון של מציאות העולם, שמולדו וי״ד, ויש מי שחושב מהתשרי של 

שנה לפני מציאות העולם, וחושב את שלא נמצא כנמצא, ומולדו בהר״ד, 

, דחושב כן משום דהעולם נברא בכ״ה המצויינים בהלכהבשערים [וביאר 

אלול, ויום בשנה חשוב שנה]. ורש״י סבר דמונין ממציאות העולם, ורבינו 

חננאל סבר דמונין מהשנה דלפני מציאות העולם, ולכך לא הוצרך להוסיף 



 
 
 
 

 

חדא שתא. והוסיף, דאף על פי דיותר נכון מסברא למנות כרש״י, נתפש 

 ת כרבינו חננאל.המנהג בעולם למנו

, דהאידנא אנו מונין שנת השערים המצויינים בהלכההעיר  גמ׳, שם.) י

, דלשנת ת״כ רש״י ד״ה וסימןתשנ״ד להיות שנת השמיטה, ואולם, לפי 

לבנין בית שני נחרב, ואותה שנה היתה מוצאי שביעית, נמצא דשנת 

, דבשנת תכ״א תוס׳ ד״ה האיתשנ״ב לאלף השישי היתה שמיטה, ולפי 

כרבינו חננאל בניינו נחרב, שנת תשנ״ג היתה שמיטה. ותירץ, דסבירא לן ל

(עיין באות הקודמת), ואיכא שנה יתירא בחשבונינו, ופסקינן כתוס׳ 

 דבתכ״א לבנינו נחרב, ונמצא דתשנ״ד שנת השמיטה.

אלמא מוכח בהדיא  תוס׳ ד״ה האי מאן דלא ידע וכו׳, בתוה״ד,) יא

(סימן ז) תירץ, דאף הרא״ש הבית.  דבשנת ארבע מאות עשרים ואחת חרב

דלשינויא דרב אשי חרב הבית בתכ״א, היינו לפום סוגיא דתלמודא דפריך 

אליבא דרבנן היכא משכחת לה במוצאי שביעית, ושני הא מני רבי יהודה 

היא ובשנת תכ״א חרב הבית, ואהא קאמר רב אשי דאי בעית למימר 

כרבנן, והנך שית שנין דבשנת תכ״א חרב הבית, מצית לאוקומא אפילו 

דלא סליק עזרא לא מנו. מיהו, אליבא דהלכתא דקיימא לן כוותיה דרבי 

יהודה, לא בעינן לדחוק דבתכ״א חרב הבית אלא בשנת ת״כ, כדמוכח 

בכולי תלמודא. אי נמי, דרב אשי לא אתי לשנויי אליבא דרבנן, אלא קאי 

ליה הא דהוה  אהא דקאמר ״הא מני רבי יהודה היא״, אלא דהווה קשיא

דחיק למימר דבשנת תכ״א חרב הבית, וקאמר איהו דמשכחת לה אליבא 

דרבי יהודה דבשנת ת״כ חרב הבית, ובמוצאי שביעית, דהנך שית שנין 

 דלא סליק עזרא לא מנו.

ועוד דכל הסוגיא ההלכה לעיל תוס׳ ד״ה האי מאן וכו׳, בתוה״ד, ) יב

ת המנין לא ניתנה כי ניטפי ארבעים ותמני הכל לפי אותו דרך, דבתחיל

, מה הקשו התוס׳. הא בין אם נחרב הבית המהר״םאם ת״כ וכו׳. הקשה 

לאחר ת״כ שנה ובין אם נחרב לאחר תכ״א, מכל מקום, ימות המשיח 

התחילו מאותה שנה, וצריכים להוסיף על מנין הסופר ארבעים ותמני, 

ונתם למנין במקום ארבעים ותמני, וכו עשרין שניןולכך הגיה, דצריך לומר 

 (עמוד א).לעיל השנים לאחר חורבן הבית 

כרבי יהודה דאמר  רש״י ד״ה ונשקול מכל מאה תרתי ונישדי אפרטי,) יג

אמאי נוקמא כרבי הרמב״ן, שנת חמישים עולה לכאן ולכאן וכו׳. הקשה 

יהודה טפי מרבנן, הא משעת חורבן ואילך לא מנו יובלות. ותירץ, דמכל 

מונין יובלות לקדש שמיטין בזמן הראוי להן, מקום, אפילו אחר החורבן 

(פ״י משמיטה ויובל ה״ו) כתב בשם  הרמב״ם(לב:). אולם, בערכין כדאיתא 

, דלאחר החורבן של בית ראשון, לא מנו יובלות כלל, וביאר הגאונים

, דסבר, דהגמ׳ דערכין אזלא אליבא דרבנן דשמיטה בזמן בחידושי הר״ן

ובלות כדי שיתקדשו השמיטין בזמן הראוי הזה מדאורייתא, ולפיכך מנו י

להן מן התורה, אבל קיימא לן אליבא דרבי דשמיטה בזמן הזה דרבנן, 

 ולכך לא מנו יובלות אחר החורבן של בית ראשון.

גמ׳, אמר רבי חנינא וכו׳ אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים ) יד

לה. , משום שהוא קץ גאורש״י ד״ה אל תקחפירש  בדינר אל תיקח.

, אם כן, צריך לומר דבעוונותינו שרבו, יצאו מהן בחידושי ריטב״אוהקשה 

מה שיצאו, ולא נתקיימו דברי התנא. ולכך פירש, שהם היו יודעין דבאותו 

זמן היו ראויין ליגאל אם לא יגרמו עוונות מרובים, ואם רבו אותם עוונות 

עליהן לעכב המשיח היו ראויים הדור ההוא ליענש שירבו הגזירות 

. אולם, בהגהות רבי גדליה ליפשיץויוציאו הקרקעות מתחת ידן. ועיין עוד 

פירש, דרבי חנינא אמר כן, משום שבאותו זמן היה שמד גדול  התוס׳ רי״ד

 על ישראל.

היינו דאמר בחלק וכו׳ וארבע  תוס׳ ד״ה לאחר ארבעת אלפים ורל״א,) טו

ליבא דרבנן , דהיינו אהמהר״םאלפים ומאתים הם פ״ד יובלות. כתב 

דסברי דשנת החמישים היא שנת היובל, ואינו ממנין שנות השמיטה, 

אמנם, לרבי יהודה דסבר שנת היובל עולה לכאן ולכאן איכא טפי, דהא 

לדידיה שקלינן מכל מאה תרי, ונמצא דסך הכל איכא פ״ו יובלות וט״ו 

 שנים.
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גמ׳, והתניא יום גינוסיא שלו ויום גינוסיא של בנו יום הלידה שלו ויום ) א

, דמתניתין נמי דתני ״ויום גינוסיא״ סתם, התוס׳ רי״דכתב לידה של בנו. 

אתרויייהו קאמר, בין אגינוסיא שלו ובין על של בנו, וכן ״יום הלידה״ 

 .אתרוייהו קאמר, בין על שלו בין על של בנו העתיד למלוך תחתיו

בחידושי ביארו  גמ׳, אמר להו רב נחמן האי ספרא דוקנא כתביה וכו׳.) ב

, דלא אמרינן ״יד בעל השטר על התחתונה״ אלא הרשב״א והריטב״א

היכא דאיכא לשון מסופק, אבל הכא שכל הסופרין מונין למלכות יון, 

ושטר מאוחר לא שכיח, ואפשר להעמיד מניינו על נכון, לא אמרינן שטר 

מיהו, לרב אחא בר יעקב שהיה סובר שאנו רגילים נמי מאוחר הוא. 

למנות ליציאת מצרים, אמרינן יד בעל השטר על התחתונה, ומאוחר הוא, 

 ואין תולין לומר שאותו סופר לא מנה כדרך שאר הסופרין.

(עין יעקב), העיון יעקב  ביאר גמ׳, חדא עבדי לי תרתי לא עבדי לי.) ג

י אחד שמצוה המלך קודם מותו דאפשר, שכך היה הנימוס שלהם, צוו

ההגהות שומעין לו, ולא שני צוויים. [ועיין לקמן (אות י) דכתבנו בשם 

דמת אסוירוס בחייו. וצריך עיון]. ועיין עוד בעיון יעקב דכתב לפרש יעב״ץ 

 באופן אחר.

, בחידושי הריטב״אפירש  גמ׳, בגולה אין מונין אלא למלכי יונים בלבד.) ד

(ב. ד״ה  ובחידושיו למס׳ ראש השנהיאת העולם, למעט דאין מונין לבר

באחד) הוסיף, דאם מנה לבריאת העולם, לא נפסל השטר בדיעבד, דאין 

(שם) כתב דמקפידין, ומשמע  בחידושי הרשב״אהמלכות מקפידה. אמנם, 

(מאמר ראשון) כתב, דאיכא מאן  בספר העיטורדפסול בדיעבד. אולם 

א מאן דאמר, דאתי למעט דאין דאמר דאתי למעט שאר מלכויות, ואיכ

 מונין ליציאת מצרים אבל לבריאת העולם מונין. ועיין באות הבאה.

, דהתם תנן דאם לא ד״ה מפני מה(עט:)  התוס׳ בגיטיןהקשו  גמ׳, שם.) ה

כתב בגט לפי מנין שנים של אותה מלכות, אלא לפי מנין שנים של מלכות 

, דשאני גיטין דיש לחוש טפי יון, פסול, ואילו הכא אמרינן דכותבין. ותירצו

לשלום מלכות, שמקפידין לפי שהוא דבר גדול שמפרידין איש מאישתו, 

(הכא) תירץ, דאין  התוס׳ רי״דאבל שאר שטרות מונין למלכות יון. אמנם 

חילוק בין גיטין לשאר שטרות, ומעיקרא לא היו מונין למלכות יון משם 

ה, ולכך נהגו לכתוב שלום מלכות, אבל בגולה חזו דהמלכות הקפיד

למלכות יון, והוא הדין בגיטין. והוסיף, דהאידנא נהגו למנות לבריאת 

 העולם.

, של רומיים. מאומה אחרת באה להם וכו׳. כתב רש״י ד״ה כתב ולשון) ו

, דאותו שיש להם עתה גנוב מיונית, ומעצמן המציאו בהגהות היעב״ץ

 כתב ולשון חדש מורכב משל אחרים.
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, דעוף התורת חייםפירש  כי עוף השמים יוליך את הקול וכו׳.גמ׳, ) ז

השמים ובעל כנפים הן הן שדים ומלאכי חבלה, והן שומעין את הדיבור, 

 אפילו בלחש, ומוליכין ומגלין אותו לאחרים.

אנטונינוס כרתי וכו׳ כלומר אם כן יכרת זרעי.  רש״י ד״ה הדר שדר ליה,) ח

וירוס מת לפני כן. [ועוד יש לפרש, , דצריך לומר דאסבהגהות יעב״ץכתב 

דלעולם אסוירוס היה חי, אך מכל מקום היה זרעו נכרת מצד ביתו. ועין 

 (עין יעקב)]. העיון יעקבעוד מה שכתבנו לעיל (אות ג) בשם 



 
 
 
 

 

פירש  גמ׳, הוה ליה ההיא נקרתא דהוה עיילא מביתיה לבית רבי.) ט

אנטונינוס היה בראש , דרבי היה דר בציפורי, והפלטין של התוס׳ רי״ד

טבריא על פסגה אחת, ושם יש מערה ההולכת מטבריא לציפורי מהלך 

 י״ב מילין.

(חידושי המהרש״א ביאר  גמ׳, כל יומא הוה מייתי תרי עבדי וכו׳.) י

אגדות), דכשהלך מביתו לקח ב׳ עבדים עמו, כי כן דרך החשובים, 

בפני חבירו, כדאשכחן גבי אברהם וגבי בלעם, והוא לא רצה להמית אחד 

כדיעצו רבי ״קטל חד חד ואל תתגרה בכולהו״, ולכך הניח האחר לישב 

אבבא דביתיה עד שיחזור, והשני הניח לישב אבבא דבי רבי, ואפשר 

, דאם הוצרך התורת חייםשאמר להן שישבו שם לשמור הפתחים. והקשה 

תרי עבדי כדרך החשובים, היאך הוי סגי ליה בחזרתו בחד. ולכך ביאר, 

בכל זימנא הוה שלח ליה אנטונינוס לרבי חד מינייהו תחילה, דרך ד

המערה, להודיעו שהוא בא אליו, כדי שיוציא כל איש מעליו וישב לבדו, 

והשליח ישב שם לפני רבי עד שחזר והלך עם אנטונינוס לביתו, ואידך 

הלך עם אנטונינוס לבדו, וכי מטא אבבא דבי רבי קטליה, והשליח לא הוה 

ומה דקטליה, וכשחזר שמא לא ראה אותו מת, ואפילו ראהו הוה ידע מא

 .בתוס׳ חכמי אנגליהסבר דמזיקין קטלוהו. ועיין עוד 

, התורת חיים והבן יהוידעביארו  גמ׳, כל יומא הוה משמש ליה לרבי.) יא

כה, כג) ״ורב יעבוד צעיר״, דלא בראשית דבכך נתקיימה הנבואה (

, ועיין שם ביאור הענין משכחת במקום אחר דעשיו שימש ליעקב

 באריכות.

ד״ה  (ג:) רש״י בתעניתפירש  גמ׳, דכתיב כי כארבע רוחות השמים וכו׳.) יב

, דבלא רוחות לא היה העולם מתקיים מרוב הבל וחמימות. אמנם, כשם

(חידושי אגדות, כאן) פירש, דהן קיומו של עולם היבשה, שהן  המהרש״א

ו מים, וכמו שנאמר לאחר מייבשין הארץ, וללא הרוח היה העולם כול

ח, א), ״ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישכו המים״, וכן  בראשיתהמבול (

הן ישראל, שאלולי הן היה העולם חוזר לתוהו ובוהו, שישובו המים על 

הארץ, ועל ידי שפיזרן בארבע רוחות, נתפרסם בכל העולם אמונתו 

 ותורתו, והוא קיומו של עולם.

(חידושי אגדות), דלפי פשוטו נמי שפיר א המהרש״ העירגמ׳, שם. ) יג

קאמר, דלא היה יכול לכלותם כיון דהם מפוזרין בארבע רוחות עולם 

מסוף העולם עד סופו. וביאר, דלא אמר הדרש אלא לתת טעם דלכך הן 

 מפוזרין כדי שלא יוכל לכלותם, משום דהן קיומן של עולם, כמו הרוחות.

(חידושי המהרש״א ביארו א. גמ׳, ווי ליה לאילפא דאזלא בלא מכס) יד

, דכמו מי שעובר במקום שצריך ליתן המכס אין והתורת חייםאגדות) 

שומר המדינה מניחו להכנס עם סחורתו, כן מי שלא נתן מכס ערלתו 

(יט.),  בעירובין בעולם הזה, אין מניחין אותו ליכנס לגן עדן, כדאיתא

 ערלה.שאברהם שומר על הפתח, ואין מניח ליכנס למי שמשוך 

, הא מילה הפורת יוסףהקשה גמ׳, נפל על רישא דעורלתיה קטעה. ) טו

(כז.) וכל שכן מילה שעל ידה מתגייר. ועוד לקמן דעובד כוכבים פסולה, כד

הקשה, הא בעי נמי טבילה. ותירץ, דאפשר דהועיל משום דבאותה מילה 

 נתגייר, נמצא ראוי למול, וצריך לומר נמי דטבל.

(עין  העיון יעקבהעיר  קונה עולמו בשעה אחת. גמ׳, בכה רבי ואמר יש) טז

(יז:) נמי אמרינן דבכה רבי ואמר הכי אמעשה דרבי אלעזר  דלקמןיעקב), 

בן דרדיא, וביאר, דלכך בכה רבי דוקא, לפי שהוא סבל יסורין כמה שנים 

(פה.), וזה שאמר יש קונה עולמו בבבא מציעא קודם מותו, כדאיתא 

(חידושי אגדות) ביאר,  המהרש״א. אמנם, בכמה שנים, וקונן על עצמו

דרבי בכה עליו, שלא קנה עולמו אלא בשעה אחת, ויצא מן העולם, ולא 

זכה למדרגה היותר גדולה, לקנות עולמו בכמה שנים. ודקדק, דלהכי 

קאמר ״עולמו״, דכל אחד קונה עולמו לפי מדרגתו, וכדאמרינן דיש לכל 

 צדיק מחיצה בפני עצמו.

, דעיקר קניית עולמו הבן יהוידעביאר  עולמו בשעה אחת. גמ׳, יש קונה) יז

היתה במה שנתן כל ממונו לרבי עקיבא וחבריו, דבזה נשלם בחלק 

התלמוד, שהוא גדול מן המעשים, ולכך איכא כרוז בגן עדן ״אשרי מי 

 בידו״, ואינו אומר ״ומעשיו בידו״.שבא לכאן ותלמודו 
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הא קיימא לן  בעיון יעקב,הקשה גמ׳, משכינהו בקראי אגיור וכו׳. ) א

(מז:) דדוחין את הגר מלקבלו. ותירץ, דהיינו דוקא בני ישראל,  ביבמות

דקשה להו כספחת, מה שאין כן גר את חבירו אין צריך לדחות. ועוד 

 פירש, דמשום פיקוח נפש דידיה הותר לו.

, דכשאדם מהרי״ל רפה, ב) בשם (יו״ד הרמ״א כתבגמ׳, אנח ידיה עלה. ) ב

לסוגיין,  ה), (ס״קבביאור הגר״א יוצא מן הבית, יניח ידו על המזוזה. וציין 

דמהכא ילפינן דהנחת היד משמרת, כדחזינן באונקלוס דהניח ידו על 

(ד״ה יניח) הוסיף בשם  ובברכי יוסףהמזוזה כשיצא מן הבית, וניצל. 

שדי וינשקנה, ויתפלל להקדוש שיניח אצבע הנקרא אמה, על שם  האר״י,

 מהרי״ל,בשם  בדרכי משהברוך הוא שישמרנו בשם שדי. וכתב עוד 

כשיוצא לדרך חוץ לעיר, יאמר בשמך טל אטלה, ופירשו, בשמך ועזרתך 

(סימן נח), כתב, דאם אין המזוזה מכוסה  ובשו״ת הגרע״אאסוכך בסכך. 

בידו ערום, כמו שכתבו יוריד מלבושו על ידו, ויגע בה, דאין נכון ליגע בה 

דאסור ליגע בידו בכל כתבי הקודש. וכן  ד״ה האוחז,(יד.)  התוס׳ שבת

(קמז, א), דטוב להחמיר כן בכל כתבי הקודש, והוא הדין הרמ״א כתב 

במזוזה, ומה שאין נזהרין כן בתפילין, משום דמצוותן בכך, ואי אפשר 

 בענין אחר, אמנם אם נטל ידיו, שרי ליגע בידו. 

כיון דמלכם צוה אותם אל הבן יהוידע, הקשה , אמאי קא מחייכת. גמ׳) ג

תדברו עמו איך עברו על גזרת מלכם ודברו עמו. וביאר, דבעת ששחק 

הראה להם סימן בשחוק שהוא משחק עליהם, על אשר שינו ועברו על 

מצות הקיסר ולא הרגישו בכך, ומאחר שהם ידעו שלא שינו ולא עברו על 

ו להתאפק ואמרו לו אמאי קא מחייכת, דהיינו, מה מצות מלכם, לא יכל

 ראית בנו שעשינו דבר נגד מצות המלך שאתה מצחק עלינו.

(לב.) גרסינן,  במנחות גמ׳, עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ וכו׳.) ד

(שם), שהוא  העיון יעקבבפנים והוא משמרן מבחוץ. וכתב  יושביםעבדיו 

ביטוי תוספת הנהגת ענוה, שעבדיו יושבין והוא עומד עליהם לשמרן, 

כדכתיב גבי אברהם ״והוא יושב״ והקדוש ברוך הוא ״עומד״ וכדאיתא 

במדרש ״וענותך תרבני״. ופירש, דהיינו משום דכל העולם שלו, ויכול 

את  (לב. עיין שם). ולפי זה ביאר בקידושיןלמחול על כבודו, וכדאיתא  

פתיחת המזמור (תהילים קכא, ב), ״עזרי מעם ה׳ עושה שמים וארץ״, 

דמשום שעושה שמים וארץ והכל שלו ויכול למחול על כבודו, ״ה׳ שומרך 

 וכו׳ ה׳ ישמור צאתך וגו׳״. 

אמר רבא, מצוה , (לג:)במנחות  וכן איתאגמ׳, והוא משמרם מבחוץ. ) ה

להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים, מאי טעמא, רבנן אמרי וכו׳, ר׳ 

גדולה , (יו״ד רפה, ב) הטורחנינא מסורא אמר כי היכי דתינטריה. וכן כתב 

מזה שהבית נשמר על ידה כמו שדרשו בפסוק ה׳ שומרך וכו׳ מלך ב״ו 

ו׳ וע״כ מבפנים ועבדיו שומרין אותו מבחוץ ואתם ישנין על מטתכם וכ

 ובכלבונתינתה בטפח החיצון שיהא כל הבית לפנים הימנה ובשמירתה. 

י״ שכותבין על המזוזה ראשי תיבות, ״שומר דירת -ד-פירש, דשם ״ש

(ברכות טו.) ציין, לקרא ד״בשיר של פגעים״ ״בצל ובמהרש״א ישראל״. 

(פ״ה  הרמב״ם שדי יתלונן״, דמשמע, שהוא משמר ממזיקים.  אמנם

ד) כתב, דהמנהג שכותבים על המזוזה מבחוץ וכו׳ שם ״שדי״ ממזוזה ה״



 
 
 
 

 

אין בו הפסד לפי שהוא מבחוץ. [דהיינו מהצד החיצון של המזוזה] אבל 

אלו שכותבים בה בפנים שמות מלאכים או שמות קדושים או פסוק או 

חותמות, הרי הם בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא, שאלו הטפשים, 

, אלא שעושים מצוה גדולה, שהוא יחוד שמו לא די להם שבטלו המצוה

של הקדוש ברוך הוא, ואהבתו ועבודתו, כאילו הוא קמיע להנאת עצמן, 

והכסף כמו שעלה על ליבם הסכל, שזהו דבר המהנה בהבלי העולם. 

הקשה ממעשה דאונקלוס בסוגיין. ותירץ  דהרמ״ך,(שם) כתב  משנה

בל דחה דבריו, מדברי בדוחק, דאמר להם כן, כדי לאחשובי לישראל. א

רבי חנינא מסורא במנחות דאייתינן לעיל. וביאר, דאין הכי נמי שהמזוזה 

שומרת הבית כשהיא כתובה כתיקנה, ולא המלאכים הכתובים בה 

מבפנים, וגם אין נכון לכווין בעשייתה לשמור הבית, אלא צריך שיכוין 

וכבר הטור . וממילא נמשך שתשמור הביתלקיים מצות הקדוש ברוך הוא, 

סיים דבריו, ד״לא יהא כוונת המקיימה אלא לקיים מצות הבורא יתעלה 

 שצונו עליה״.

 המהרש״א,יש לומר דמיירי וכו׳. וכתב בתוה״ד,  ,תוס׳ ד״ה צנון) ו

דתירוציהם מגומגמים וקשים להולמם לפי הגרסאות שהביאו. אמנם 

ומתיישבים , כתבו נמי להנך תירוצים ד״ה כאן בעלין(שם) תוס׳ עירובין ב

נכון לפי הגרסאות שכתבו שם. דלשינויא קמא, גרסינן כאן בעלין כאן 

באמהות כאן בימות החמה כאן בימות הגשמים, כלומר עלין ואמהות חד 

מעלי בימות החמה וחד מעלי בימות הגשמים, והיינו שכתבו כאן דמיירי 

הכא בעת שהוא סם חיים בכל אחד. ולשינויא בתרא גרסינן ואיבעית 

ימא הא והא בעלין כאן בימות החמה כו׳ אבל אמהות לעולם מעלי, א

 והכא מיירי באמהות.

אין זה רבותא וכו׳. [ביאור דבריהם, דמה תוס׳ ד״ה שלא פסקו, ) ז

שהביאה הגמ׳ שלא פסקו אלו מעל שולחנם, היה רק להוכיח על גודל 

(חידושי  המהרש״א הסעודות, אבל לא בעצם מה שלא חסרו הם] אמנם

) פירש דרבותא הוא דשכיחי בשלחנם אפילו בימות הגשמים, דאין אגדות

דרך אלו המינים לגדל ולצמוח בגנות בימות הגשמים בשביל הקור, ואולי 

היו מגדלים אותן במערות ובמקומות שאין הקור שולט בהם כל כך, וכן 

הוא דרך בחצרות המלכים ושרים עוד היום הזה. ודרשו כן מדכתיב גיים 

ובודאי דבשאר מלכים  רש״י ד״ה שני גיים, וי״ו כפירושביו״ד תחת 

הקודמים מיעקב ועשו, לא היה שלחנם חסר, והא דנקט רבי ואנטונינוס 

משום שהיו בזמן אחד ובמקום אחד, דהכי משמעות הקרא ״שני גוים 

 בבטנך״ כמו יעקב ועשו שהיו בזמן אחד במקום אחד.

אלמא ותוס׳ ד״ה ואי,  רש״י ד״ה ופירשוגמ׳, מכלל דר״מ סבר וכו׳. ) ח

, אם כן בחידושי הריטב״אדהקושיא היא מרבנן, דתלו בשריפה. והקשה 

דמלשון  ר״ת,וביאר בשם  למה לן למידק מעיקרא מידי מדרבי מאיר.

חכמים נראה דאף לרבי מאיר היו נוהגים גוים לעשות שריפה למלכים 

לא עבדי שהיו מקובלין עליהם, אלא דבהא פליגי, דרבי מאיר סבר דאף ד

ליה שריפה משום דלא הוי מלך מקובל, איד מיהת עבדי, כיון דסוף סוף 

שמלך עליהם. ורבנן סברי, דאף איד לא עבדי אלא למלך מקובל. ואם כן 

קשיא בין לרבי מאיר בין לרבנן אנן היכי שרפינן, [משום דנקטי דשריפה 

יא, היה חוקה למלך מקובל] ותירצו, דלעולם לכולי עלמא לאו חוקה ה

דלא מצד שהוא מקובל עבד  וזימנין דהוי מלך מקובל ולא עבדי שריפה

לה, אלא למי שהיה חשוב ואהוב להם ורוצין לעשות לו כבוד, ובאיד הוא 

דפליגי, דרבי מאיר סבר דעבדי ליה לכל מלך, ורבנן סברי דלא עבדי ליה 

 פירש, דלא הקשו מדרבנן, דודאי התוס׳ רי״ד אלא למלך חשוב להם. אבל

סברי דשריפה ״חשיבותא״ היא, כתירוץ הגמ׳ לפירוש רש״י ותוס׳, ומשום 

הכי קאסרי שיש בה שריפה ושרו שאין בה שריפה. אלא דהקשו ארבי 

מאיר, דמדאסר  כל מיתה, חזינן דשריפה דעבדי עכו״ם לאו משום 

חשיבותא, אלא משם ״חוקה״, שהחזיקו מאבותיהם, ואם כן ליתסר לן. 

לומר, דהברייתא דשורפין על המלכים, רבנן היא, דהא  ועלה אמרינן דאין

קרא כתיב במשרפות וגו׳. ומשנינן, דלרבי מאיר נמי משום חשיבותא עבדי 

לה מיהו סבר, דבין מיתה החשובה להן מאוד בין מיתה שאינה חשובה 

 להן כל כך פלחי בה לעבודה זרה. 

ל״לא אינה מדרכי האמורי לחוש  [רש״י ד״ה ולא מדרכי האמורי,) ט

תעשה כמעשיהם״. ולכאורה צריך עיון, דהאי קרא כולו קאי אעבודה זרה, 

פירש בפירושו הראשון אהאי קרא, דאתי לאסור כל  דהרמב״ןואף דמצינו 

מנהגי האמורי, כמו קרא ד״בחוקותיהם לא תלכו״. מכל מקום ארש״י 

צריך עיון מדוע שינה מדברי הגמ׳, שהקשתה מקרא ד״בחוקותיהם לא 

(ש.מ.) ואולי יש לומר דלא גריס לה בברייתא, וצריך עיון, ועיין  תלכו״.

 באות הבאה].

״לאו חק העובדי כוכבים הוא לשם עבודת  בתוה״ד רש״י ד״ה אלמא,) י

דמה שרש״י פירש כן, אינו משום דסבר  כתב בחידושי הריטב״אכוכבים״. 

דלא אסר רחמנא אלא חוקה דעבודת כוכבים, שהרי אי אפשר לומר כן, 

אלא ודאי כוונתו דהכא איירינן לענין חוקות הגויים דעבודה זרה, וכמו 

[ ועיין לעיל אות ט׳, ולפי זה יש לומר, דמהאי טעמא  שפירש ר״י בתוס׳.

מעשיהם״ לציין דין דרכי האמרי הביא רש״י כאן לקרא ד״לא תעשו כ

משום עבודה זרה, דלכך כיוונה הגמ׳. ולפי זה נתיישב נמי מדוע בעינן 

  לתרי קראי].

ולהכי אפילו ר׳ יהודה מודי וכו׳. תוס׳ ד״ה ואי חוקה היא, בסוה״ד, ) יא

, דכיון שאנו עושים כן, משום התורה, אין כאן משום דרכי המהר״ם ופירש

י שטותם, אין האיסור מחמת גוף המעשה, האמורי, [דהיינו, דבדרכ

כמעשה עבודה זרה, אלא משום הרצון להדמות להם, ומשום הכי אי 

(ב: מדפי הרי״ף) ובר״ן  עבדינן משום התורה, ליכא משום דרכי האמורי].

כתב, דכיון שיש בשריפה סברא וטעם, שאין ראוי שישתמש הדיוט בשל 

כי האמורי לא הוי במקום חוק מלך, אין כאן משום דרכי האמורי כלל, דדר

 הבל ושטות, אלא הוי סרך עבודה זרה, מה שאין כן הכא. 

ה הקש גמ׳, ומעשה שמת ר״ג הזקן ושרף עליו אונקלוס הגר וכו׳.) יב

, הא אונקלוס תלמיד ר׳ אלעזר ור׳ יהודה היה, והם היו חברים היעב״ץ

גרסינן דרבן גמליאל דיבנה, נכדו של רבן גמליאל הזקן. ותירץ, או דלא 

״הזקן״, וקאי אר״ג דיבנה, או דתרי אונקלוס הוו ודהכא בזמן רבן גמליאל 

 י.הזקן הו

, שהבהמה נטרפת וכו׳ ואף על פי שאין סופו ליהנות רש״י ד״ה עיקור) יג

, וכי בד״ה עיקור התוס׳ממנה, אסור לגרום לבהמה טרפות בידים. והקשו 

בחידושי ופירש קדשים היא, שאסור להטיל בהם מום, ועיין בדבריהם. 

, דכשמטריפה, הוי ״צער בעלי חיים״ טפי משאינו מטריפה, ולא הריטב״א

, פירש, אלמא בד״ה מן הארכובה ולמטה(יא:)  לקמן רש״י[אמנם  הותר.

מדאסור לטרפה בבהמה טהורה עסקינן וטהורה מאי כלי תשמיש איכא. 

ל ואי אפשר לבאר דהיינו מהאי טעמא, וכמו שהקשו התוס׳ לטעמא ד״ב

תשחית״]. עוד פירש, דטעם האיסור משום ״בל תשחית״, דאף דבשריפת 

כלי תשמישו ליכא ״בל תשחית״ כיון דמשום כבודו הוא, שאני הכא 

שאינו תשמיש חשוב כל כך אלא כ״תשמיש דתשמיש״, ולפיכך דיינו 

למנעה מאותו תשמיש ומכל מלאכה, ולא לאוסרה בהנאה ובאכילה, מה 

 וסוס שרוכב עליו, דמונעין כל הנאה מהם.שאין כן בכלי תשמישו 
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, ותרתי רש״י ד״ה דתניאפירש  גמ׳, ת״ש דתניא תרווייהו יום וכו׳.) יד

דהוקשה לו,  המהר״ם,מתניתין נינהו, ולאו גבי הדדי תניא להו. ופירש 

 בתוס׳ ועייןוכדהקשו בתוס׳ ד״ה תגלחת, אמאי כפלוהו ל״תגלחת זקנו״. 



 
 
 
 

 

ובתוס׳ גלחים הזקן עם הנחת וגילוח הבלורית. דפירשו שהרגילות שמ

הוסיף לבאר שיטת תוס׳, דלרש״י דתרתי מתניתין נינהו, משמע  רי״ד

דפליגי אהדדי, ומאן דתני ״הנחת״ ולא תני ״העברת״, משמע דדוקא 

ב״הנחה״ פלחי לעבודה זרה, ומאן דתני ב״העברת״ משמע דבהנחה לא 

 ו.פלחי, והיכי מצי למפשט דפלחי בתרווייה

כלומר תשלום ימי רבינו חננאל,  פירשגמ׳, אחת לשבעים שנה. ) טו

האדם, כדכתיב, ״ימי שנותינו בהם שבעים שנה״, והן ע׳ שנה גלות 

פירש, משום דגלות בבל היה רק שבעים שנה, ובעיון יעקב הראשונה. 

(ט, כד), ״נחתך על עמך ועל עיר קדשך, לכלות ולהתם דניאל וכמאמר 

חטאת, ולכפר עוון״. כלומר, דשבעים שנה הוא זמן הראוי לכפר ולכלות 

העבירות, לכן בכל שבעים שנה, שלא נגאלו ישראל עדיין, אומרים לו סך 

עוד פירש, דכל דבר  התוס׳ רי״ד)קירי פלסתר, קץ הגאולה. (וכן פירש 

 בהוריותמר אחת לשבעים שנה, וכהאי גוונא איתא הבא בריחוק זמן, קא

(י.), א׳ לשבעים שנה, כוכב עולה ומתעה את הספינה, [כלומר ולאו דוקא 

שבעים, אלא בריחוק זמן]. עוד פירש, דלשבעים שנה, יכול לזכור את 

(יג:) שמן זית מחזיר תלמודו של שבעים שנה, בהוריות הדבר, כדאיתא 

 משמע, ולא יותר.

, שבא להם בירושה. רבינו חננאלפירש ושו של אדם הראשון. גמ׳, בלב) טז

 וביעב״ץ, פירש, דהן בגדי חמודות שהיו לעשיו. וברש״י ד״ה של אדם

פירש,  ובעיון יעקבפירש, דהוו כעין וכדמות מלבושי אדם הראשון. 

 דמלבישין אותם לזכר שעל ידם גנב יעקב הברכות. 

(חידושי  המהרש״אופירש ייפנא. גמ׳, ומכריזים לפניו וכו׳ מרנא גופיה ז) יז

אגדות), דכולה מלתא הכי מתפרש לפי מכשול פיהם, דמרנא גופיה שהוא 

עשו זייפנא הוא דחמי כבודן בעולם הזה. וחמי דלא חמי בעולם הזה לא 

יחמי לעולם הבא, דמאי אהני ליה לעשו רמאה וזייפנא שהיה צד ורימה 

תיה שיקבל עיקר הברכות, את אביו בפיו, שלא עלה לו רמאותיו וזייפנו

והבכורה פי שנים שהוא שכר עולם הזה ועולם הבא. והוסיף המהרש״א, 

דהא דמסיימין ווי לדין כו׳, כוונתם איעקב, דהיינו לעתיד שיקום יעקב, 

פירש לפי מכשול פיהם, אבל כוונת הרומיים  רש״י ד״ה ווי לדיןאמנם 

דכתיב ״כשזה קם זה האומרים, הוא מתפרש להם בהיפך, שאין לו הכרע כ

דפירש דאף אינהו דאמרי ״ווי לדין״ במאירי, נופל ורב יעבוד צעיר״. ועיין 

 כוונתם לעשיו, וכפירוש רש״י.

דרש״י לעיל  ,בחידושי הרשב״א כתבגמ׳, אמר שמואל בגולה וכו׳.  ) יח

פירש, שכל ימות השנה עושין עובדיהן יום איד, מקריבין  ד״ה קבועין

מתן לעולם. והקשה, דאם כן מילתיה דשמואל זבחים ואסורין במשא ו

דאמר ״ובגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד״ לא קאי אהני חמשה 

דקביעי, דאפילו שמואל מודה דביום אידם מיהא אסור, ואם כן מאי 

טעמא מייתי דברי שמואל אחרי דברי רב חנן הא הווי בעי למיתי להו 

תין, ולהתיר שלשה לפני קודם דברי רב חנן אחר שנתפרשו הני דמתני

אידיהם. ומשום הכי פירש, דשמואל התיר אף באותם מקומות הקבועים, 

דאף בהו יש יום איד, והחילוק בינם לשאר עבודות זרות שהוזכרו במשנה, 

דימי האיד דמתניתין פרסיים, אף הכמרים ומקצת העם, אין מקריבין 

ים ומקצת העם בשאר ימים, אלא ביום איד, ובהנך ה׳ הקבועים, הכומר

היו מקריבים תדיר, מכל מקום היה קבוע להם יום מיוחד, שבו היו 

מתקבצים כל העם, ועושים עמהם קרבנות. והשתא אתי שפיר, דכיון 

דהכמרים ומקצת העם כולא שתא פלחי לה, מן הדין היה לאסור 

להתעסק עמהם כולא שתא. ואתא שמואל למימר, דבגולה שאנו 

יכים להם יותר, אין אסור אלא יום האיד בלבד, מתיראים מהם, ואנו צר

שבו הם אדוקים בה יותר, ובודאי אזלי ומודו ומקריבין אי מזבנינן להו 

  מידי, אבל כולא שתא דאינן אדוקין כל כך שרי.

, דלפי זה אסור בחידושי הריטב״אכתב  מתני׳, מהו לילך לשם וכו׳.) יט

רק לעובדה, אבל להיכנס לחצר עבודה זרה, במקום שרגילים להיכנס 

למקום שנכנסים לדון, או לעשות צרכיהם, או קפנדריא, מותר, כמו באין 

דרך מיוחדת לשם, ואי אעביד קפנדריא נמי טעמא דקלון הוא. ולילך 

בשיירא מכל מקום מותר, שכן דרך שיירא לילך בכל מקום ואין בו משום 

 חשד.

והיינו  מפני חשד שנראה כמהלך לעובדה, רש״י ד״ה בזמן שהדרך,) כ

הרא״ה  הנימוקי יוסף,. אמנם ביום אידדאיירי  בד״ה עיר,לשיטתו 

עסקינן, ואינו נראה  בירידדמתניתין כתוס׳ ד״ה עטלוזא, פירשו  והראב״ד

שהולך לעובדה, והאיסור מפני החשד שנראה שהולך למשא ומתן עמהם. 

דטעמא דמתניתין אף   יש מי שפירש,כתב בשם  ובחידושי הריטב״א

בליכא חשד, ואסור משום שכבוד הוא לעבודה זרה שמתקבצים עם רב 

 לכבודה.
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ואע״ג דאיכא למיחש לאיסורא דאורייתא.  רש״י ד״ה משום בשר וכו׳,) א

(ג. מדפי הר״ן . ותירץ התוס׳ ד״ה דלמא וד״ה ושדיועיין מה שהקשו 

גוי שקדירת הישראל שלו דלרש״י איכא למיחש, שמא יסבור ה ,הרי״ף)

היא, ועל כן יטיל בשר נבילה שלו לתוכה, ולהא לא מהני נכנס ויוצא, 

דמירתת הוי טעם שלא יעשה במזיד, אך לטעות יכול אף בכהאי גוונא, 

והיינו דאף דלא מרויח מידי חיישינן שיטיל נבילה, דהחשש משום דטועה. 

רפה לסיר, דהכא והיינו טעמא דלא חיישינן, במשרתת נכרית שתפיל ט

 חשו משום שקרוב כל כך, ובמשרתת דאין הסירים סמוכים לא חשו.

דמי עבודת כוכבים הם שהבהמה היום  רש״י ד״ה הכא נמי, בתוה״ד,) ב

, ובתוס׳ ד״ה דכוותהלעבודת כוכבים.  היוםלצורך בני תוכה היא ונקרבים 

והקשה לעבודת כוכבים.  היו (ג. מדפי הרי״ף) גרסו ברש״י ונקרבים ובר״ן

דעבודה שאינה כעין פנים אינה אוסרת החפץ, ואמאי התוס׳ ד״ה דכוותה, 

דהכא דלנוי הוי, נאסרים התוס׳ רי״ד, נאסרים המעות שהוקרבו. ופירש 

(נא.), מצא לו  לקמן אף שאינם כעין פנים, והוכיח דבריו, מהא דאיתא

נוי בראשו מעות כסות או כלים הרי אלו מותרים, ומקשינן מעות דבר של 

הוא, אמרי דבי ר׳ ינאי כיס קשור ותלוי לו בצוארו, אלמא אם הושמו 

 לפניו מפוזרות הוי לנוי ואסורות בהנאה אף דאינם כעין פנים.

ויש פירושים אחרים שהגיה רש״י, דאביי  תוס׳ ד״ה דכוותה, בתוה״ד,) ג

לא סבירא ליה הך מתניתין דלקמן פרק בתרא (דף סד.) ודוחק הוא לומר 

תירץ, שהיו סבורין והתוס׳ רי״ד דאביי ורבא ורבה בר עולא לא שמיע להו. 

דהן אסורין משום שההיתר לא נודע לרבים, וסברי דהן אסורין, והכי 

(ג. מדפי הרי״ף) פירש שלא בשם והר״ן . (לג.) דאסרודלקמן מפרש סוגיא 

רש״י, דאביי לחוד הוא דסבירא ליה דאסיר אף בחליפי עבודת כוכבים, 

 ובהא גופא פליג רבא, דאף אי חיישינן דהוו חליפי עבודה זרה, מותרים.

אבל הכא ובפרק אין מעמידין מיירי שהעובד כוכבים מקצה  בתוה״ד,) ד

ם, דהיתר דחליפי עבודה זרה על דבריה המרומי שדה הדמים וכו׳. פירש

ידי עובד כוכבים הוא מטעם ״ביטול״, דכיון דפורע חובו בדמי עבודה זרה 

שלו, ביטלה, ומשום הכי כשמחליף כדי לקנות בהמה לעבודה זרה, ודאי 

 אינו ביטול העבודה זרה, ואדרבה לצרכה הוא מחליף, ואסור.

ורות החדשות  ג. (ל: מדפי הרי״ף, ובמהד והבעל המאורשם.  בתוה״ד,) ה

מדפי הרי״ף) תירץ, דהכא איירי בחליפי עבודה זרה, ואף דמדאורייתא 

שרו כדמוכח התם, מכל מקום רבנן גזרו אטו גוונא דהחליף ישראל, והא 

דלגבות חובו הותר לכתחילה ולא גזרו רבנן היינו דווקא להציל חובו מן 

תירוצו, משום (שם) דחה ה׳  ובמלחמותהגוי, אבל בעלמא אסור מדרבנן. 



 
 
 
 

 

דדווקא מתניתין דפשטינן מינה איירא בחוב, אבל בגמ׳ שרו לכתחילה דמי 

 עבודה זרה, ולא חלקו בין חוב ודבר אחר.

פירש, דודאי הדמים שרו בהנאה וכמו  ובתוס׳ רי״דשם.  בתוה״ד,) ו

שכתבו תוס׳, וכוונת אביי לומר דלא חיישינן א״לפני עור״ דהוא איסור 

 דאורייתא שמכשילו כשמוכר לו בהמה לצורך עבודה זרה.

אלא הכי קאמר כו׳ דלמא סמיך ישראל על העובד כוכבים  בתוה״ד,) ז

ירצה הגוי  (ג. מדפי הרי״ף), דרבא חייש, שמאהר״ן לבשלו כו׳. פירש 

לבדוק קדרתו, ובטעות יוריד קדרת הישראל קודם שתתבשל כמאכל בן 

דרוסאי, ויחזירנה לאש כשיראה שאינה שלו, וכשיאכל הישראל יעבור 

בבישולי עובד כוכבים. [ולכאורה נראה לבאר דהוכרח לפרש כן ממה 

, האי גוונא דרבא בחתה כבר רש״י לקמן ד״ה רבה בר עולאדפירש 

ים, אם כן בלא שיוריד הגוי קדרת הישראל ודאי לא שייך הישראל גחל

 .בישול עובד כוכבים (ש.מ.)]

(ג. מדפי הרי״ף), דרבה בר הר״ן פירש  גמ׳, רבה בר עולא אמר כו׳.) ח

עולא סבירא ליה, דאין להוכיח היתר מבישולי עובדי כוכבים דהווי איסור 

דררא דאורייתא.  דרבנן, על איסור יום אידם דהווי איסור דרבנן דאית ביה

אבל דינא דנתזה דצנורא, נמי אית ביה דררא דאורייתא דנבילת הגוי, 

(שם) כתב,  הרי״ףאמנם מהא ליכא ראיה אלא לקודם האיד. ובשיטת 

דשמא פירש, דביום איד גופי מודה רבה בר עולא דשרי, אלא דלא בעי 

לעיר ראיה ופשוט הוא, משום דאילו היה לו היום יום איד לא היה מחוץ 

אלא בתוכה, ועל כרחך דאינו מבני העיר, אבל לענין קודם יום אידו 

דליתא להאי סברא ואיכא למיחש שמא מבני תוכה הוא ויצא לחוץ, 

הוכיח מצנורא דלא חשו. ולפי זה רבה בר עולא נמי מודה דשרי אף 

בסמוכה ממש כמו עטלוזה של עזה ביום אידם, הלכך מה שפסק הרי״ף כן 

שיטתו. עוד כתב, דאפשר דהרי״ף נמי פירש כרש״י, ואף דלפי דהיינו נמי ל

זה רבה בר עולא פליג וסובר דביום אידם סמוך כמעטלוזה לעזה אסור, 

ואף דהווי בתראה דהא סידר הש״ס דבריו בתרייהו דאביי ורבא, מכל 

מקום פסק הרי״ף כוותייהו להיתירא, או משום דבדרבנן פסק לקולא, או 

 י דתלמודא.משום דאיהו הוו מר

 הר״ןדהתם ליכא למיחש וכו׳. פירש  בתוה״ד, רש״י ד״ה רבה בר עולא,) ט

(ג. מדפי הרי״ף), דרבה בר עולא פליג ארבא, וסבר דלא שכיח שיוריד הגוי 

קדרת הישראל, ואם כן אין להוכיח מהא דלא חשו לכך, לדינא דיום 

 אידם, דשאני קדרה דלא שכיח.

רש״י ד״ה דלפירוש בחידושי הרשב״א כתב גמ׳, ת״ר עיר שיש בה וכו׳. ) י

דהטעם משום שיחשדוהו דאזיל למיפלח. יש לומר, דאפילו אסור ליכנס, 

אסור לילך לרחוב  ביום אידישראל הדר בעיר שיש בה עבודה זרה, 

שהעבודה זרה שם, אם אין אותו רחוב פתוח לשווקים אחרים, מפני 

בחצר העבודה  לםלעושיחשדוהו שמהלך לעובדה, וכל שכן שאסור ליכנס 

, כתברבינו יונה  זרה, ואפילו לדבר עם אחד מהם מפני החשד. אמנם בשם

דלא אסרו לילך אלא ביריד של עבודה זרה שהגויים מתקבצים שם מכמה 

 ולכבדשלא יהא נראה כאחד מהם הולך לסחורה  וטעם האיסור, מקומות,

אר אבל בעיר שעושים שם יום איד ואין הולכים שם מש עבודה זרה,

מקומות, לא מצינו שאסרו לילך דרך שם לעיר אחרת דלא אתי 

וסיים, דמכל מקום בגוונא דנראה  למחשדיה, והוכיח דבריו מהתוספתא. 

 .לכבד , בוודאי אסור מקל וחומר מנראה שהולךלעובדהשהולך 

, דאפשר דמוכח מהא דאיתא לקמן, בחידושי הרשב״אכתב  גמ׳ שם,) יא

משום מושך מים לפני העבודה זרה שאסור לשחות ולשתות ממעיין ה

, ואף אפילו היכא דמאית אי לא שתי, ואוקימנא לה שנראה כמשתחוה

(באות הקודמת) דאיכא  לרש״י, הכי נמי חשד הרואיםשאינו אלא משום 

רבינו  אבל לשיטת חשד עבודה זרה אפילו במקום סכנת נפשות אסור,

 אינו דומה. (שם) דאינו אלא משום שנראה שמכבד העבודה זרהיונה 

(ג: מדפי הרי״ף) כתב, דאף דלהלן במעיין איירינן בנראה הר״ן אמנם 

ועיין  להשתחוות שרי בפיקוח נפש. שהולךמשתחוה, אבל הכא דנראה 

 לקמן אות יד.

השלטי ואף על גב דפליגי בה וכו׳. כתב  תוס׳ ד״ה והאמר ר׳ יהודה,) יב

(ג: מדפי הרי״ף), דשאני עבודה זרה דחמורה, ונאסר אף בחדרי  גבורים

 חדרים לכולי עלמא.

(ג: מדפי הרי״ף), דבסכנה הר״ן  פירשגמ׳, אבל מעיין דאיכא סכנתא. ) יג

והוסיף, בחידושי הרשב״א, ממש איירי, דאי לא שתי מיית מיד. וכן כתב 

) (כה. םבפסחיהא דאיתא  דהיינו אפילו אין אדם רואהו, והרי זה בכלל

(כלל יט סימן יז)  בשו״ת הרא״ש אבלדבכל מתרפאין חוץ מעבודה זרה. 

כתב, דבסכנה ממש ודאי שרי, כיון דאינה אלא משום מראית העין, והכא 

 .שמא לא ימצא אחר כך מים וימות בספק פיקוח נפש דאסרו היינו

, הא איכא למתני מעיין לחודיה, ונילף בקל הריטב״אהקשה  גמ׳, שם.) יד

דאי בסכנה אסרו כל שכן בצערא ובממון. ותירץ, דדוקא מהא  וחומר

דמיותר ידעינן דבמקום סכנה הוא, דבלא יתור הוה אמינא דלאו בסכנה 

 איתמר.

 

 דף יב ע"ב
 הקשהגמ׳, פרצופות למה לי משום דקבעי למיתני כיוצא בו וכו׳. ) טו

, אם אסור בסילון משום סכנת עלוקה, אמאי אסרו המלא הרועים

בפרצופות משום דנראה כמנשק לעבודה זרה, תיפוק ליה אף בברייתא 

ותירץ, . בלא פרצופות ואיסור דמראית העין ומשום סכנת עלוקה שבסילון

דפרצופות אינם מחוברים בקרקע וחשובים ככלים דלית בהו חשש עלוקה, 

  , דסילון מחובר בקרקע דלא חיישינן אלא ביה.רש״י ד״ה ע״ג ולכך כתב

יו על גבי הסילון וישתה מפני הסכנה מי סכנה סכנת [גמ׳, לא יניח פ) טז

וקשה אי חיישינן לעלוקה אמאי לא אסרו משום שרץ המים. עלוקה. 

(יו״ד קטז, א) על דברים האסורים משום  הטורוצריך לומר לפי מה שכתב 

סכנה, דצריך האדם ליזהר באלו הדברים מאד ולהחמיר בספיקן שיותר 

הכא לספק איסור לא חשו דחשש רחוק החמירו בספיקן מבספק איסור, 

 .הוא ומכל מקום לספק סכנה חשו. (ש.מ.)]

(פי״א  הרמב״ם כתב גמ׳, ת״ר לא ישתה וכו׳ ואם שתה דמו בראשו.) יז

ו), הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם -מרוצח ושמירת הנפש ה״ה

סכנת נפשות, וכל העובר עליהן וכו׳ מכין אותו מכת מרדות. אלו הן, לא 

יח אדם פיו על הסילון המקלח מים וישתה, ולא ישתה בלילה מן ינ

בשולחן הנהרות ומן האגמים שמא יבלע עלוקה והוא אינו רואה. וכן פסק 

(ס״ק יב) כתב דמקור האיסור  ובסמ״ע(סימן תכז ס״ט).   ערוך חושן משפט

מקרא (דברים פ״ד ט׳) ד״השמר לך ושמור נפשך מאד״. [ולכאורה כוונתו 

 רא כאסמכתא. ועיין באות הבאה].להביא הק

 בשבועותעיין באות הקודמת. ולכאורה צריך עיון, דאיתא  גמ׳ שם.[) יח

(לו.) דהמקלל עצמו לוקה מהאי קרא ד״רק השמר לך ושמור נפשך מאד״, 

וכדרבי אבין אמר רבי אילעא, דאמר ״כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו 

, מבואר, דאיירינן לענין ד״ה ושמור נפשך(שם)  ובתוס׳אלא לא תעשה״. 

(שם) להדיא, דדרשינן  בחידושי הריטב״אשמירת הגוף, עיין שם, וכן כתב 

שלא יעמוד במקום סכנה, ושלא יאכל ושלא ישתה דברים מהאי קרא נמי, 

ואם כן לכאורה עבר על איסור לאו דאורייתא, וצריך ללקות  הרעים.

(שם) כתב  סופר בחידושי החתםמדאורייתא ולא רק מכת מרדות. אמנם 

 באבותדסיפא דקרא ״פן תשכח הדברים אשר ראו עיניך״, ומיניה ילפינן 

(פ״ג מ״י), דהשוכח דבר אחד ממשנתו כאילו מתחייב בנפשו דהיינו משום 

דגורם לנפשו קללת ״ארור אשר לא יקים דברי התורה הזאת לעשות 



 
 
 
 

 

ולדבריו אותם״, ושפיר ילפינן מיניה דוקא מקלל עצמו ולא חובל בנפשו. 

שפיר כוונת הסמ״ע להאי קרא משום אסמכתא. אך העיר שבתוס׳ 

 ועיין באות הבאה] (שהבאנו לעיל) לא משמע כן.

(תקמו) העיר  המנחת חינוך עיין באות יח ויט. אמנם גמ׳, שם.) יט

(פי״א מרוצח ה״ד) כתב דמי שלא עשה מעקה עובר על עשה  דהרמב״ם

דרבנן. ועוד כתב  דהאי קרא ד״השמר לך״, ואם כן היאך כתב דהווי רק 

 החתם סופרלא קאי אשמירת הגוף אלא אשכחת התורה, (וכמו שכתב 

(לב:) דקאי בשמירת הגוף,  בברכות באות הקודמת). וביאר דהא דאיתא

(בברכות שם) הוכיח  המהרש״אהיינו דעת ההגמון שהיה מין. אמנם 

          א שם.מהגמ׳ דשבועות שהבאנו לעיל, להבנת התוס׳ והחידושי הריטב״

בחידושי  פירש מתני׳, מעוטרות אסורות ושאינן מעוטרות מותרות.) כ

דבהא דתנן בסיפא דשאין מעוטרות מותרות, ליכא רבותא, אך  הריטב״א,

כיון שאמרו, מעוטרות אסורות, נקטו שאין מעוטרות דשרי. אי נמי, 

אשמועינן דלא גזרו הני אטו הני. אי נמי, לומר שלא הותרו שאין מעוטרות 

אלא כשחלקם מעוטרות, ואי לא, אף שאינם מעוטרות אסורות, כיון דיריד 

 .וא, מסתמא יהבי מכסעבודה זרה ה

ובחידושי  ואי משום וכו׳. רש״י ד״ה שאין מעוטרות, בתוה״ד,) כא

תירץ, דאותם שאין מעוטרות, מבחוץ אתו, ולא עושים אותו יום  הריטב״א

רבינו איד, ומשום הכי לית בהו איסור אף ביום האיד. עוד תירץ, לפירוש 

בודה זרה, או דלא נאסר אלא תקרובת עד״ה אסור,  (ב.)תם, בתוס׳ לעיל 

דאיירי  הגאונים,(ג: מדפי הרי״ף) תירץ, בשם ובר״ן כששולח לו דורון. 

ביריד שהתחיל ביום אידם, ומה שהותר במתניתין היינו כשאינו קונה 

ביום אידם. ואי קשיא לך דפשיטא דשרי אפילו למכור, ועוד, אמאי בלוקח 

. יש לומר, (בדף יג:) בעו לשינויא דמותר משום ״מעוטינהו״לקמן  מהן

דבלאו הכי היה אסור, משום דכיון שמתחיל ביום אידם וחלקם מעלים לה 

מכס, כל היריד מתקרי על שמה, ומתעלה שמה בכך שנושאים ונותנים 

עמהם. עוד תירץ, דהגמ׳ לקמן במה שאמרה, דשרי משום ״מעוטינהו״, 

י איירא ביריד זול יותר מבעלמא, ומשום הכי שרי לקנות מהם, דלקונה הו

דבר האבד ולהו ליכא רווחא דזול טפי, אמנם היתר דדבר האבד היינו רק 

 בדבר הצריך לו ולא לרווח בעלמא.

הכא משמע שחזר בו רש״י.  בתוה״ד, תוס׳ ד״ה עיר שיש בה עבודת,) כב

ממה חזר בו רש״י, דכפירושו לעיל דמתניתין איירי המהרש״א,  הקשה

אוסר דבר המתקיים, ובדבר בכל ענין בין בממכר בין במקח, דהיינו דמכר 

(ו:) בברייתא. ובמקח אסור בדבר שאין לעיל שאין מתקיים מותר כדתניא 

מתקיים דמתאוה למוכרו, אבל דבר המתקיים מותר לקנות ממנו, כך 

(סימן יא  הרא״ש, וכן כתב נמי ברש״י ד״ה שאין מעוטרותפירש גם הכא 

ס׳ לא היה פירוש יב), דכפירושו לעיל כך פירושו כאן. ואם נימא דלתו

רש״י כמו לפנינו דדבר המתקיים שרי, אלא דדבר שאינו מתקיים נמי שרי, 

ומהאי טעמא דסתם מוכר עצב הוא, דהשתא על כרחך מתניתין דאסור 

לשאת ולתת בממכר לחוד מיירי, ואם כן הך ברייתא דאין לוקחין מהן 

פירש דבר שאין מתקיים מתפרש נמי לרש״י דהיינו קבלת דורון, כמו ש

, ומאי קשיא להו ״ומיהו קשיא אי ביום ד״ה אסור(ב.) ר״ת בתוס׳ לעיל 

אידו כו׳ היאך לוקחין מהן כו׳״. וביאר, שהם הבינו לעיל מפרש״י, דמקח 

, ולא נקט בברייתא המתקייםובין בדבר  שאין מתקייםאסור בין בדבר 

ר לעיל ״אין לוקחין דבר שאין מתקיים״, אלא משום התירא דמוכרין דב

שאין מתקיים, והשתא שפיר איירא מתניתין בין בממכר ובין במקח ובדבר 

המתקיים. אבל הכא שפירש רש״י דדבר המתקיים שרי במקח, וכיון 

דמתניתין דאסור לשאת ולתת איירי בממכר ובדבר המתקיים, על כרחך 

דמתניתין לא איירא במקח דשרי בדבר המתקיים, דלא ניחא להו למימר 

דין קתני דבממכר בדבר המתקיים דוקא, ובמקח דוקא בדבר דמתניתין לצד

  שאין מתקיים.

אמרינן דר׳ ירמיה זבין פיתא ועלה תוס׳ ד״ה עיר שיש בה, בסוה״ד, ) כג

דהוצרכו להביא הירושלמי, משום דיש  המהר״ם,דההיא עובדא כו׳. פירש 

, לכך הביא ביתא״ פירוש פרה, ויש גורסין פרתאגורסין ״זבין חד 

דשם כתוב גלוסקיא וכו׳ ופת וגלוסקיא דבר שאינו מתקיים  הירושלמי

דהקשה  (סימן יא יב),הרא״ש הוא. וכפירוש המהר״ם מבואר נמי בדברי 

דגרס פרתא, וכתב דאין נראה, דהוה ליה למימר  ר״חמפיתא, וכתב פירוש 

 תורתא, ויש גורסים ביתא, אבל בירושלמי, קאמר עלה וכו׳.

דתירצו,  ד״ה רבי ירמיה(יג:)  תוס׳ לקמןלציין והמהר״ם  שם. בא״ד,) כד

דפת, אף שאין מתקיים, כיון דדבר חשוב, וקפץ עליה זבינא, הוה ליה 

(ד. מדפי הרי״ף) דכתב, דדבר המתקיים הוה,  ר״ןכדבר המתקיים. [ועיין ב

 כלומר כדבר המתקיים].

, והא לא מכוון ליהנות הרמב״ןהקשה  גמ׳, דקא מתהני מריחא.) כה

שרי. ותירץ, דאיידי דמתעכב בחנות דלמא יכוון ליהנות ובכהאי גוונא 

 ולאו אדעתיה. אי נמי, מוקי לה כרבנן דפליגי וסברי אינו מכוון אסור.

 

 דף יג ע"א
, הא בבנין שלמההקשה  והא מהנה וכו׳.רש״י ד״ה מהנה לא כל שכן, ) א

משום מכס, ומדוע פירש כאן משום בד״ה והיו בה,  רש״י(יב:) פירש  לעיל

דהרווח לכומרים. ופירש, דרש״י סבר דשניהם כלולים בחנויות מעוטרות, 

והא דבמתניתין פירש דמעוטרות הוי סימן למכס, משום דרבותא קמשמע 

לן, דאף בהא אסור. ובדידן קמשמע לן, דאף בכהאי גוונא שרי ריש לקיש. 

 , דגרס ברש״י לשני הפירושים.ברש״ש ועיין

׳ ופריך והא קא שביק רווחא ומאי וא״ת לקמן וכותוס׳ ד״ה אבל, ) ב

, אמאי לא הקשו התוס׳ מהא דאמרינן במתניתין המהרש״אהקשה  פירכא.

 ד״ה מי שהיה,(מז.) רש״י לקמן שאסור לבנותו. ותירץ, לפי מה שפירשו 

, דאותו עצמו עובדיןדאסור לבנות הכותל  שם עמוד ב׳].התוס׳  [וכן פירשו

לעבודה זרה אלא ״עושה״ עבודה ואף ריש לקיש יאסור, דאינו ״מהנה״ 

דאף לריש לקיש ר״י,  , כתבו, בשםד״ה אסור(פב.)  התוס׳ שבת זרה. אמנם

דמהנה מותר, הני מילי לגבי מכס שאין נראה כל כך שכוונתו לעבודה זרה 

 אלא שנותן כדי שיניחוהו לעבור, אבל התם נראה כאילו בונה לה בית. 

התוס׳  דהא כתבו גדים חדשים,המ הקשה. ור״ת פירש דודאי וכו׳בא״ד, ) ג

לחד שינויא, דאיירי בכולם מעוטרות לריש לקיש  ) ד״ה אבל,(יב: לעיל

בורד ולר׳ יוחנן בפירות, אי נמי מיירי בלוקחין מכס מכל מי שאינו מניח 

עטרה, משמע, דר׳ יוחנן וריש לקיש גופייהו לא איירו בכהאי גוונא. ועוד, 

א בברייתא דלקמן שהיו מכריזין דלא מצינו בלישנא דמתניתין כדאית

דפירש, דחנויות מעוטרות, היינו ברבינו יונה ואומרים וכו׳. אמנם עיין 

כרש״י ד״ה והיו שעשו בהם אותא עטרה דורד, ומכריזין ואמרין וכו׳, ודלא 

 בה.

בחידושי  פ״ה וכו׳ ואע״פ שמניחין לו המכס, תוס׳ ד״ה יניח נמצא נהנה,) ד

[שאינם לפנינו] דנהנה מהא דמניחים לו  תוס׳,הקשה בשם הריטב״א 

המכס, דלפירוש רש״י, ניחא ורד והדס דמתהני בריחא, אבל מעוטרות 

בפירות מה שייך נהנה מהם. ומשום הכי פליגי ארש״י, וסברי דהאיסור 

שנהנה ממה שנפטר מהמכס עצמו, ודלא כמו שפירשו התוס׳ הכא אליבא 

א מרבנן לומר, ״עבדא דנורא דרש״י. והא דאמרינן בנדרים, דשרי לצורב

אנא״ כדי להפטר מהמכס, והא נהנה מן העבודה זרה, היינו כיון שמערים 

 וליבו לשמים, שהוא עבד ה׳ שנקרא אש אוכלה. ועיין צה שתירץ עוד. 



 
 
 
 

 

הביאו  תלמידי רבינו יונהפירש הקונטרס וכו׳.  תוס׳ ד״ה אין מחרימין,) ה

בקושיית תוס׳ והוסיף  , דבחרמי כהן איירי ודחאםחכמי צרפתפירוש 

 להקשות דמאי שנא בזמן הזה יותר מבזמן הבית.

דברי  הטל תורה ופירש ר״ת, וכו׳. פירש תוס׳ ד״ה ואם הקדיש, בתוה״ד,) ו

התוס׳, דודאי אם יפדה יהני בכל דבר, והא דאסרו חכמים לעשות כן 

ואמרו בהמה תעקר וכו׳, היינו משום דלפדות הוי כמו להקדיש דמחיל 

המטבע, וכיון דהווי גזרה דרבנן, בקרקע דחשו לתקלה התירו  קדושה על

לפדות. ולפי זה אתי שפיר מה שכתבו תוס׳, דאם הקדיש עם הקרקע 

מטלטלין, יכול לפדות אף אותם, לפי שבאותו פדיון עצמו, שפודה 

הקרקעות, ומוכרח לעשותו, פודה נמי המטלטלין, ואינו מקדיש יותר 

עדיין צריך תלמוד, אמאי, דווקא בהוקדשו מפדיון הקרקע לחוד. [אלא ד

יחד, הא אף בזה לחוד ובזה לחוד, יכול לפדותן בבת אחת, ואין זה מקדיש 

, דהא דאמרו ) ד״ה נועל(יג: ו התוס׳ לקמן(ש. מ.)] אי נמי, לפי מה שכתב

תעקר וכו׳, היינו משום קנס, יש לומר דבגוונא דאין לחוש לתקלה, קנסוהו 

בקרקע דחשו לתקלה, לא קנסו, ועדיף שיפדה ולא  כדי שלא יקדיש, אבל

 עיין שם.הרמב״ן בחידושיו  יפסיד, ממה שימעול בהקדש, וכן נראה כוונת

תירצו דודאי אם רוצה, יכול והמאירי  הרי״ף והרא״ש,שם. בא״ד, ) ז

לפדות גם בדידן, ומה שאמרו תיעקר היינו בלא פדיון דדינא אתא 

תירץ, דרק התם דהתירו לפדות א ובריטב״לאשמועינן ולא עצה טובה, 

כיון דהקדיש כל נכסיו כדי שלא ימות ברעב וכיון נחית לפדיון פרקינהו 

לכולהו שלא לחלוק בדבר כיון שכולהו בחד חרם איתסרו. אבל הכא דלא 

 הוו כל נכסיו לא.
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ובחידושי פ״ה ואי משום וכו׳ וקשיא דאם כן וכו׳. תוס׳ ד״ה ונשחטיה, ) ח

הוסיף, דלא מסתבר דלאביי איירינן בקדשי בדק הבית, ולרבא  הריטב״א

 בקדשי מזבח, מדלא מפרשי לה בגמ׳. 

, דלפי מה בחידושי הרמב״ן הקשה גמ׳ נראה מטיל מום מעליא הוא.) ט

שתירץ רבא למקשה, שנראה כמטיל מום בקדשים, ואקשה ליה ״נראה, 

יב, ״כל מטיל מום מעליא הוא״. לכאורה כוונתו דעבר אדאורייתא דכת

מום לא יהיה בו״. מאי קשיא ליה מעיקרא, ולמאי אצטריך לפירוקיה 

דאביי דאמר משום בזיון קדשים [הרי המנשר פרסותיה עביד בה מום]. 

לכך פירש, דמעיקרא איירי לענין בדק הבית, דלא מתסר בהו מומא, וביאר 

 אביי הטעם משום בזיון. ורבא חידש דהכא בתמימים עסקינן ומשום מום,

ובין שהקדיש למזבח, או לבדק הבית וכיון דתמימים נינהו וחזו למזבח 

אסור להטיל בהם מום, ואהא הקשה עליו כיון דמשום גזירת מום נגעו בה 

ביאר נמי  ובחידושי הריטב״אהיאך אמר ״נראה״ מטיל מום מעליא הוא. 

הכי, אלא שהוסיף דאף דדעת רבא דאפילו בהני שקדושתן קדושת בדק 

ש בזמן הבית איסור מטיל מום מדרבנן, ובזמן הזה נראה כמטיל הבית, י

מום בקדשים, אביי לא סבירא כן, הלכך לא ביאר הטעם משום מטיל מום. 

[אמנם עדיין לא מתבאר להדיא בדבריו, אי אביי לא סבירא ליה הכי גם 

 בזמן הבית או דילמא פליג דווקא בזמן הזה].

הוסיף, דאף דהברייתא ודאי  ובמהרש״אלכך פירש ר״י וכו׳.  בא״ד,) י

איירי אף בבדק הבית, דסתם חרמים היינו בדק הבית, יש לומר, דאיירי 

ברייתא בין בבדק הבית בחרמין ובין בקדשי מזבח, ומשום קדשי מזבח לא 

אמרו יעקור דכמטיל מום בקדשים, ואמת דאין טעם לאסור בבדק הבית 

פניה, ומשום הכי לנשר פרסותיה, משום מזבח הוצרכו לתקנת נועל ב

 הזכירוה.

כתב, דלכך נתכוון רש״י, במה שאמר בדק ובלחם סתרים שם.  בא״ד,) יא

הבית, כלומר כמו שמצינו, דבדק הבית אין אסור בשחוטי חוץ, דאינו ראוי 

לפתח אוהל מועד, הוא הדין בזמן הזה, שאין ראוי לפתח אוהל מועד 

 דשרי.

 המהר״םעוד יש לומר דלעולם קדשי בדק הבית וכו׳. פירש בא״ד, ) יב

כוונתם, דלא פירש דהברייתא איירי רק בבדק הבית אלא אף בבדק הבית, 

וכשהקשו על אביי דנשחטיה, הקשו כן רק על בדק הבית, ורבא פירש, כיון 

דבקדשי מזבח נראה כמטיל מום, משום הכי אף בקדשי בדק הבית גזרו 

פירש  ובבנין שלמהעליה, דבמזבח אין זה נראה.  אטו מזבח, ומקשינן

דרבא נמי סמיך אאוקימתא דאביי ותירוצו משום בזיון קדשים, ואף דמהני 

נמי לתרץ לענין מזבח, אתי רבא לאשמועינן דבלאו הכי איכא איסורא 

דנראה כמטיל מום בקדשים בקדשי מזבח, והרויח, דלא נימא גזרה לגזרה, 

מזבח גופיה גזרה הוא, אטו ראויים למזבח. ועיין בבדק הבית אטו דמזבח, ד

 י׳. -לעיל אות ט׳

רש״י ועיין פירוש גמ׳, בעל מום נהי דלגופיה לא חזי לדמיה חזי וכו׳. ) יג

 בגליון הש״ס הרש״ש, ומהרי״ט אלגאזי, הגרע״א, הקשו ד״ה וניהוי כמטיל

הא פלוגתא דר׳ מאיר ורבנן באיסור הטלת מום בבעל מום איירא בבכור, 

בכור הא אין לו פדיון ואין תמורתו קריבה, ומאי קאמר רבא ״דהתם חזי ו

כתבו, טעם  ד״ה המטיל (כא.)דהתוס׳ בתמורה  לדמי״, והרש״ש הביא,

אחר לחלק, דר׳ מאיר ורבנן איירי בגוונא דקודם מומו היה ראוי להקרבה, 

תירץ,  ובחשק שלמהמה שאין כן בדידן דמעולם לא היה ראוי להקרבה, 

דבכור, אין קדושתו משום רק משום ד״דחזי  מהרי״ט אלגזי,הבשם 

למזבח״, אלא משום דין ״מתנות כהונה״ נמי, ולענין ממון כהן ומתנות 

כהונה אין נפקא מינה בין בעל מום ושלם ולא בטלה קדושתיה מחמת 

המום, אבל בדידן, דכל סיבת קדושתו, משום דראוי להקרבה, וכיון שאין 

יסור משום דחזי לדמיה, והכא דלא חזי לדמיה ראוי משום מומו, הא

 דליכא מקדש, מותר להטיל בו מום.

פירש שני  מתני, אלו דברים אסורים למכור לעובד כוכבים. הריטב״א) יד

אופנים בטעם האיסור, חדא, דכיון דדברים אלו אינם מצויים זבון להו אף 

לריש קודם הג׳ ימים דלפני האיד, ולהאי טעמא דינו כלפני יום אידם ד

לקיש נשא ונתן שרי. או דלמא טעמא דאותן הדברים מקריבים כל יום 

לעבודה זרה, והוי ליה כיום איד, ואף ריש לקיש מודה דנשא ונתן אסור. 

אמנם הסיק דאף לצד א׳ אסור בדיעבד, כיון דידוע דבוודאי שלצורך 

 עבודה זרה קנאו, ובכהאי גוונא אף לפני אידיהם אסור.

פסק כרבי יהודה, וכתב (פ״ט  אומר וכו׳. הרמב״םמתני׳, ר׳ יהודה ) טו

מעבודה זרה ה״ז) היו מעורבים דברים מיוחדים, עם דברים שאינם 

מיוחדים, מוכר הכל סתם, ואין חושש שמא ואין חוששין שמא ילקט הזכה 

, דפסק כרבי הכסף משנהלבדה לעבודת כוכבים וכן כל כיוצא בזה. ופירש 

ק רב אשי אליבא דידיה, משמע דסבר (יד:) הסתפ דלקמןיהודה כיון 

(יד.) הביאו ברייתא,  דלקמןכוותיה, והכי הלכתא דבתרא הוא. או משום, 

דרבי יהודה אמר ״אימתי״, וכל מקום שאמר ר׳ יהודה אימתי ובמה, אינו 

(הובא בספר  והפרי חדשאלא לפרש, אם כן, אף תנא קמא, מודה ליה. 

רמב״ם ״דאין חוששין שמא ליקוטים על הרמב״ם), דייק במה שכתב ה

ילקט הזכה״, ואם כן, אין דין לבונה דומה לדין התרנגולים, דבלבונה הוא 

היתר מיוחד, דהרמב״ם דקדק לכתוב האופן שמפריד במה ש״מלקט״, 

משום שהיא מלאכה קשה ומשום הכי לא חיישינן, אבל בתרנגולים שכל 

 חד מבורר לעצמו, לא שייך היתר זה, ואסור כתנא קמא.

(יד: ד״ה בעי)  הריטב״א פירש מתני׳, ובזמן שהוא בפני עצמו קוטע כו׳.) טז

 .דרבנן קאמרי לה ולא מדרבי יהודה הוא
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גמ׳, ורמינהו הוסיפו עליהן אלכסנין ואסטרובילין כו׳ דתנן כל שיש לו ) א

 ובד״ה כל שאין לו,לענין שביעית.  בד״ה הוסיפו,ופירש רש״י  עיקר וכו׳.

פירש, להתקיים בארץ בימות הגשמים כגון קישואין ודילועין וכיוצא בהן. 

פירש, ומותר לעשות מהן סחורה ואינו מצווה להפקירן.  ובד״ה אין לו,

, והקשו עליו דאם כן אין שביעית נוהגת בחטים ובתוס׳ ד״ה תורניתא

ביאר בשם רבו, דהא דתנן כל  ובחידושי הריטב״אושעורין וכל מיני דגן. 

שיש לו עיקר כו׳ ליכא משנה בהאי לישנא, ובנוסחי עתיקי גרסינן הכא, 

ובכל דוכתא דמייתי לה דתנן, וכוונו למתני׳ דשביעית (פ״ז מ״א) זה הכלל 

אמרו בשביעית כל שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה וממין הצובעין 

ומתקיים בארץ יש לו שביעית ולדמיו שביעית יש לו ביעור ולדמיו ביעור 

ועוד תנן התם, ועוד כלל אחר אמרו בשביעית כל שהוא מאכל אדם  וכו׳.

ומאכל בהמה או ממין הצובעין ואינו מתקיים בארץ יש לו ולדמיו שביעית 

ואין לו ולדמיו ביעור ע״כ, וכל שיש לו עיקר דיש לו שביעית, היינו 

שלוקטין עליו ומניחין שרשיו, וכל שאין לו עיקר ואין לו שביעית, היינו 

דין , דהיינו שאין לו דין שביעית גמורהקטין עיקרו ושרשיו, אין לו שלו

לפי שאין ביעור אלא בדברים ששולט בהן שן חיה עד זמן הביעור,  ביעור

נב:) כלה לחיה שבשדה כלה לבהמתך שבבית,  (בפסחים וכדדרשינן

ותורניתא כיון שעיקרו נאכל לאדם או לבהמה, הקשו, מי אית ליה 

התוס׳ אמנם  ,גמורה אף לביעורמי אית ליה שביעית שביעית, כלומר, 

כתב מכח אותן קושיות, דלא גרסינן והתניא כו׳, אלא הקשו מסברא,  רי״ד

הוא  עץ בעלמאואי סלקא דעתך תורניתא מי אית ליה שביעית כלומר הא 

 ואינו מאכל ואין בו שביעית.

ועוד קשיא וכו׳ הא אין מוכרין להן  תוס׳ ד״ה תורניתא, בתוה״ד,) ב

, דהכא בתלוש ונקצץ המהר״םבמחובר לקרקע דהכי דייק וכו׳. תירץ 

דהא להכי האריכו  הרש״שאיירי, וליכא חניה בקרקע, והקשה עליו 

(עמוד ב׳) דהקשו מדקל טב, דהיינו דאף  לקמןהתוס׳, להביא קושיית הגמ׳ 

ניקצץ קרוי דקל, מכל מקום (צו:) דאמר רב פפא דאף ש בבבא קמאדמצינו 

לא תירצה הגמ׳ דאיירי בכהאי גוונא והיינו משום דלאמסתבר לגמ׳ לומר 

דאילן לאחר שניקצץ בעי לה לעבודה זרה, אם כן, אף תורניתא כן. ובספר 

כתב ליישב פירוש רש״י, דאין הכי נמי, איכא להקשות כדלקמן,  נוה שלום

רץ דדווקא לקמן דאיירי תי ובמרומי שדהאלא דעדיפא מיניה פריך. 

 לקמןבשיטת ר׳ מאיר דמתניתין שפיר הקשתה הגמ׳ דאסור, משום דסובר 

(כ:) דאף בחוץ לארץ אסור למכור לגוי, אבל הכא לרבנן איירינן דפליגי 

עליה וסבירא להו דבחוץ לארץ אין איסור מכירה, ומשום הכי לא הקשו 

 כן.

הקשה עליו, דלא  ב״אובחידושי הריטלכך פר״ת דתרי וכו׳.  בתוה״ד,) ג

מסתבר דהתם קרו ליה כברייתא והכא תורניתא. וביאר כרש״י דהוא ארז, 

 ושמא נקרא כן שעושים ממנו תורן לספינה. 

הוי סברי דלא שייך למיזל בהו לא בתר תוס׳ ד״ה בנות שוח, בתוה״ד, ) ד

ד״ה בנות (טו:) דתוס׳ בראש השנה הביא  ברש״שחנטה ולא בתר לקיטה. 

כתבו, דתחילה הוו סברי דלא אזלינן בהו  ד״ה כבנות (יב:) תושבועו שוח,

בתר חנטה אלא בתר לקיטה, כיון דעיקרן אינם נגמרין בשנה שחונטים 

 בה. 

(שם) פירשו התוס׳  בראש השנהוי״ל דג׳ מיני תאנים הם וכו׳,  בא״ד,) ה

יותר, וכתבו דג׳ מינים הם, שחורות ולבנות הם סתם תאנים, ובנות שוח 

ולבנות הן, ותלה הקלקלה דאדם הראשון במקולקל, ובהנהו הן הרעות 

ובנות שבע הן הטובות ואינן לא שחורות ולא  ובעבודה זרה, איירי בדמאי

 המהר״ם. לבנות ובהנהו איירי בשבועות. וכן פירש כאן

 תוס׳ בשבועותור״ת מפרש דגרס הכא גבי שביעית וכו׳. והוסיפו  בא״ד,) ו

גרס ״מוכסוסין״, והא דלא נחשדו עלה עמי , דבדמאי לא ד״ה כבנות(יב:) 

 הארץ משום דמצויין להן הרבה.

דטעמא רש״י ד״ה שלשה מנין,  , ופירשגמ׳, ומכולן זבין להו חבילה) ז

 יג: אות טו),לעיל (דהיתר חבילה משום דודאי לסחורה קא מכוין. ועיין 

הכסף (פ״ט מעבודה זרה ה״ז) ומה שביארו דבריו הרמב״ם  שהבאנו דברי

אמאי השמיט  (שם)הכסף משנה והלחם משנה  . והקשוה, והפרי חדשמשנ

הרמב״ם לההאי דינא דחבילה דהוא מטעם אחר, הא כשלוקח חבילה 

שיש בה כמה מינים וודאי מתכוין לסחורה, ולא משום שמה שעלול ליקח 

בשיירי כנסת  לעבודה זרה בתערובת. [והיינו כמשמעות דברי רש״י] ותירץ

״א בהגהות על הבית יוסף) דהרמב״ם כללו, במה שכתב, , (סימן קנהגדולה

וכן כל כיוצא בזה, וכוונתו, כמו דהתם לא חיישינן, שחלק הזכה לוקח 

לצורך עבודה זרה, וחלק השחורה שלא לצורך עבודה זרה, דמסתמא הכל 

לצורך אחד, וכולו שלא לעבודה זרה, פשוט, דהוא הדין בחבילה, דמאותו 

לעבודת כוכבים לא שייך, דאין צריך כל כך,  טעם הוא, דכיון דכולה

מוכרח שלא לצורך עבודה זרה לקח. [אמנם לפי מה שכתבנו אין טעם דין 

חבילה כדין תערובת גרידא כגון תרנגולין וכן הבינו הלחם משנה והכסף 

 משנה]     

הקשה על בחידושי הריטב״א פרש״י וכו׳ ור״י אומר כו׳.  תוס׳ ד״ה כגון,) ח

ירו כשאמר שרוצה ליקח לבן ושחור, הא כיון שאמר להדיא רש״י, איך הת

שרוצה גם לבן, מסתמא לעבודה זרה קבעי לה, ואף דאמר נמי שחור שמא 

מערים, או לאכילה קבעי ליה, ועוד, דלא הוה להו למימר, ״אבל אם אמר 

זה וזה״, אלא בעו למימר, ״אם אמר תרגול שחור ולבן למי״. ומשום הכי 

י גוונא לא חיישינן כל כך לעבודה זרה, אף שלוקח נמי פירש כר״י, ובהא

הלבן, כיון שלא פירש שרוצה אותו דוקא, ושמא במקרה לקחו, ועוד, 

דלקח גם שחור, זו שיטת רבי יהודה. אבל רבנן, חשו שמא לקח השחור 

משום שמערים, ובאמת, לעבודה זרה קבעי ליה, דאם לאו הכי אמאי לא 

דייק, דבליכא שנים שחורים, אלא רק שחור לקח שניהם שחורים. ומינה 

ולבן, אף רבנן מודו דשרי, והוא לשון זה וזה, כלומר, ״מתוך מה שיש לך״. 

אמנם היינו דוקא בלקח שחור ולבן, אבל בלבן לחודיה, אף שלא מכר 

אחר אסור, משום דאין הוכחה משחור דלאו לעבודה זרה קבעי ליה, וזה 

אמר רבי יהודה, אימתי, בזמן שאמר  ביאור הברייתא, תניא נמי הכי,

 תרנגול זה לבן, כלומר, דאף ר׳ יהודה המיקל, מודה בהא דאסור.

, דווקא הריטב״אוכו׳. כתב  גמ׳, עובד כוכבים שעשה משתה לבנו) ט

שיש ומשתה וחולה אבל באומר, לא מהימנינן ליה וחשדינן שמא  בידעינן

 מערים, משום דידע דאם לא יאמר כן לא יתנו לו.

בלחם  דלסעודתו קבעי ליה משום נוי וכו׳. הקשה ש״י ד״ה מותר,ר) י

, מאי נוי איכא, וכי מעלהו בנוצותיו על השולחן דבעי לבן דווקא. סתרים

פליג ארש״י, וכתב דודאי אין המשתה טעם דבעי דווקא לבן, ועל  ובראב״ד

כן באומר דבעי לבן אסור, ובאמר ״זה״ על הלבן בעלמא מספקינן דלמא 

זרה בעי ליה, ואסרינן מספק, אבל הכא כיון דידעינן בברור דצריך  לעבודה

 לסעודה, מסתבר יותר לתלות דלצורך אכילה ולא לעבודה זרה בעי.

 

 דף יד ע"ב
, דלא תירצו הרש״שפירש גמ׳, והתנן אין מוכרין להן במחובר לקרקע. ) יא

דאיירי בקצוץ, משם דידעו דלא מקריבין קצוץ אלא מחובר, דליכא למימר 

דדקל תלוש לאו שמיה דקל וזהו הכרח הסוגיא דאיירי במחובר דלהדיא 

(צו.) דדקל שנקצץ אין זה שנוי השם דאכתי שמו דקל,  בבא קמאאמרו 

 ועל כן תירצו דאיירינן בפירות דמקריבים אף בתלוש. 



 
 
 
 

 

ואף לעובד כוכבים דאינו כומר וכו׳.  חצב קשבא, בתוה״ד,תוס׳ ד״ה ) יב

(העמוד א׳) התירו בחבילה  לעיל, אמאי אסיר הא הנמוקי חיים והקשה

של לבונה, אף דימכור לאחרים את הזכה ויקריבו, ומשום לפני דלפני לא 

מפקדינן. ומאי שנא הכא דאסור. ותירץ, דמשום הכי דקדקו התוס׳ וכתבו, 

י כך הוי כמוכר לכומר עצמו. ולעיל דשרינן, היינו בשמא , דעל ידדבודאי

תירץ,  והאמרי צביימכור לאחרים לעבודה זרה והא הוי לפני דלפני. 

דלעיל איירי בתקרובת עבודת כוכבים, דאסור לגוי להקריב, ובהא הוי 

לפני דלפני. אך הכא דבספרים איירי, והוי איסור דלא ישמע על פיך, 

שישמע שם עבודת כוכבים על ידו, אסור  לגרוםכלומר דאסור לישראל 

 .נשמע על ידואף בלפני דלפני דסוף סוף 

ובמסקנא דהך שמעתא כתב הר׳ ברוך כיון דשאר דברים כו׳ בא״ד, ) יג

, חדא, אמאי הוי רק בגדר השיטההקשה  לכומר עובד כוכבים לבונה וכו׳.

י רק פירושן של ״שאר דברים״, הא לבונה זכה אסרו במשנה. ועוד, אמא

לכומר אסור, הא זכה לכל גוי אסור, ופירש דתוס׳ איירי באינה זכה, 

דהויא ״שאר דברים״ ושריא בכל גוי, אבל לכומר אסור דהוי ליה כמפרש 

(סי׳ טו) שכתב, דלכומר או ברא״ש דבעי לה לעבודת כוכבים, וכן משמע 

 ביום איד אף לכל גוי, אסור, ובשאר ימים מותר, משום דסתמן מותר. 

וא״ת במקום שנהגו שלא למכור נמי נימא תוס׳ ד״ה מקום שנהגו, [) יד

לשחיטה זבנא. ולכאורה צריך עיון אמאי בעומדת לשחיטה ליכא חשש 

רביעה, ואין לומר דדווקא במכר לעבודה דשוהה בידו חיישינן ובמוכרה 

לשחיטה שתיכף ישחטנה לא חשיד, הא בגמ׳ לקמן יבואר, דאף למעט זמן, 

מה בפונדק של גוי, ומאי שנא מכר לשחיטה דלא ניחוש, אסור להעמיד בה

(כב:)  לקמןמלהעמיד בפונדק, דחשו. (ש. מ.) אמנם לפי מה שאמרה הגמ׳ 

דחביבה עליהן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן, יש לומר, דסתם בהמה 

אינו רובעה אלא אם חביבה עליו, וכיון שזבן בהמה זו לשחיטה, אינה 

מא יבוא עליה הרי אינה של ישראל, אבל בהמת חביבה עליו, ומאי טע

ישראל, כיון שהיא חביבה עליהן מעצם היותה בהמתן של ישראל הרי אף 

 באופן דאינה מיוחדת לו בועלה]

הא המהרש״א הקשה  פירוש וכו׳ וקשה לר״י וכו׳.תוס׳ ד״ה אמר רב, ) טו

לקמן, פירשה הגמ׳ דהטעם דאסור למכור לכותי, משום שחשוד למכור 

ם, ואם כן, אף דהם לא נחשדו ארביעה, עכו״ם נחשד, ומהאי טעמא לעכו״

הוסיף דטעמא דאסרו התם משום שנחשדו  והמהר״םאסור למכור להם. 

למכור לעכו״ם במקום אחר שחשודים על הרביעה. ועיין בדבריהם. 

[ולכאורה יש לבאר דכוונת תוס׳ היתה דברי להקשות, דלשיטת רב קודם 

הגו״ היינו שנהגו לעשות מעשה הרביעה, שחזר, דביאור ״מקום שנ

ובמקום שאסור לייחד אסור למכור כיון דחשידי על הרביעה, והיכא דלא 

חשידי לא, אם מה שכתבה הברייאת גבי כותי היינו נמי כהאי פירושא, 

ואם כן איך אמרה הגמ׳ שכותים אענם חשודים על הרביעה, ומה שסיימו 

דהא משום דביאור מקום שנהגו לאו דלפי מה שחזר בו רב אין כאן קושיא 

היינו שנהגו לעשות מעשה ההרבעה אלא שנהגו להחמיר, אם כן שפיר 

יש לומר הכי אף שכותים לא נהגו להרביע מכל מקום יש למקומות שנהגו 

 להחמיר. ואם כן נפלה הקושיא].     

כיון  ,בחידושי הריטב״אהיער גמ׳, ורמינהו אין מעמידין בהמה כו׳. ) טז

תא דסלקא דעתיה דרב, כבר חזינן דבמקום שנהגו לרבוע אסור דלאוקימ

למכור, ואם כן מאי קמשמע לן במתני׳ דאין מעמידין לענין יחוד. וביאר, 

דקא משמע לן דאפילו העמדה כדי אסור, ולא אמרינן דהנכרי מרתת ולא 

(עא.)  לקמןנגע בה שמא יהא נתפש כגנב, משום דיצרו תקפו, וכדאיתא 

אי לבעול יש פנאי״ [והיינו משום דיצרא דעריות תקיף] ועיין ״לנסך אין פנ

 דבריו שכתב טעם נוסף.

 

 דף טו ע"א
(כב:),  לקמןואמרינן בגמ׳ גמ׳, עובד כוכבים חס על בהמתו שלא תעקר. ) א

דהיינו אף בזכר דלית ביה טעמא דנעקר, מכל מקום מכחיש מחמת 

 רביעתו. 

אבל במכירה ליכא למיחש לרביעה רש״י ד״ה ורבי אלעזר, בתוה״ד, ) ב

דעובד כוכבים חס על בהמתו מלרבעה מאחר שקנאה כדי שלא תעקר 

(נג.)  רש״י בפסחיםשנעשית עקורה ברביעה וכו׳. והטעם דאחמור פירש 

(ד. מדפי הרי״ף) פירש, דאסרו  והר״ן, דגזרו אטו מכירת גסה. ד״ה ובמקום

ובחידושי הריטב״א עה. מכירה, אטו העמדה בפונדק, דבהא חיישינן לרבי

פירש, דהחמירו שלא לסמוך על חזקה ד״אדם חס על בהמתו״, דיש 

. והרשב״א הביא המאירישאינם חסים, או שמא יצרו תקפו, וכן פירש 

, דטעמא דנהגו לאסור למכור, משום דמכירת עז מוציאתה מהירושלמי

מדין בכורה, ומכירת זכר מדין מתנות כהונה, ואין ראוי להפקיעם 

מצוות, אמנם הקשו שם אהאי טעמא, דאם כן נאסור למכור חטים מ

שיוציאום מידי חלה, יין ושמן שמוציאם מידי ברכה, ולא תירצו. אמנם 

 כתב דיש לחלק, שהללו חיי נפש, ואי אפשר בלא הם. המאירי

וא״ת ל״ל טעמא דמחמר כו׳ אי לאו טעמא תוס׳ ד״ה ושמעה לקליה, ) ג

הקשה דאי נקט איסורא   (ד: מדפי הרי״ף)הר״ן  דמחמר דחמיר טפי. אמנם

דמחמר משום דחמיר, ואין הכי נמי איכא נמי איסור דשביתת בהמתו, 

היאך שרי ר׳ אחאי לזבוני חמרא אגב ספסירא, כיון דלא ידעה לקליה 

דתיזל מחמתיה, הא אף דאאיסור מחמר לא עבר, אשביתת בהמתו עבר 

חיישינן דמנסי לה אלא דלא  תירץדהרשב״א  והביא אי מנסי לה הגוי.

אבל משום  בחצר, והולכת משוי בחצר לא מקריא מלאכה דליחוש לה,

 משבתדחה הדברים על פי מה שהוכיח אבל הר״ן  מחמר איכא בכל דהו.

 (קנג.) דהיכא דהבהמה לא עבדא איסורא ליכא לאיסור מחמר.

(ד: מדפי הרי״ף) תירץ, דבנסיוני ליכא משום שביתת והר״ן  שם.בא״ד, ) ד

המתו, לפי שדרכן של בני אדם שקוצצים לבהמה דמים ולאחר מיכן ב

מנסים אותה, אם מוצא טעות במקחו מחזירה, ואם רוצה הרי היא 

(פא.),  בבא מציעאברשותו, וכל כי האי גוונא ברשות לוקח היא. כדתניא, 

הלוקח כלים לשגרן לבית חמיו ואמר לו, אם מקבלים אותן ממני אני נותן 

לא אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן, ונאנסו בהליכה,  לך דמיהם ואם

חייב, וטעמא דמילתא, כיון דהדבר תלוי ברשות לוקח, הרי הן שלו עד 

שגילה דעתו שאינו חפץ במקחו. והוכיח שאין החיוב משום שואל, מהא 

(פח.) גבי ההוא דאייתי קרי אתא כל חד וחד ושקיל,  בבבא בתראדאיתא 

ואמרינן התם, כיון דקייצי דמייהו, אין אדם  קם [המוכר] אקדשינה,

מקדיש דבר שאינו שלו. אלמא מתורת מקח נגעו בה, דאי מתורת שואל, 

הוה ליה כפקדון דאי איתיה בעיניה, מצי מפקיד מקדיש להו, (כמו שכתב 

, בפרק קמא דבבא מציעא). וכיון דעובד כוכבים קני לבהמה, ליכא הרי״ף

יסור ״מחמר״ איכא, דאי ליכא לדין משום ״שביתת בהמתו״. אבל א

״מחמר״, אלא בבהמה שלו, בטלת איסור ״מחמר״ לגמרי, דכיון דליכא 

ב״מחמר״, לא חטאת ולא מלקות, מאי נפקא בהא דאסרה התורה ״מחמר״ 

הא בשלו עובר משום ״שביתת בהמתו״, ובשל חבירו אינו עובר אף 

, לפי שמחמתו ב״מחמר״, אלא על כרחך ד״במחמר״ עובר אף בשל חבירו

״, בהמתונעשית מלאכה זו. ואף על גב שבכל הש״ס אמרו, ״מחמר אחר 

אורחא דמילתא נקט, ועוד דבהמתו ידעה לקליה ואזל מחמתיה, מה שאין 

כן בשל חבירו, דלא ידעה לקליה, אבל הכא הא ידעה ליה ושייך מחמר 

  בשל גוי.

(סימן  לשו״ת הריב״ש צייןבא״ד ואומר ר״י וכו׳. הגרע״א בגליון הש״ס ) ה

כד), שתירץ, דהכא לאו ברשיעי עסקינן, שיניח, שהבהמה תעשה מלאכה 

בפניו, והוא הדין דלא חשו שיחמר, או ינהיגנה בקול בהדיא, דהא בהמשך 



 
 
 
 

 

הגמ׳ לא אמרו אלא ״דשמעא לקליה ואזלא מחמתיה״. ולפי שאינו מתכוון 

ולפי זה אתי  לחמר, הוצרך תלמודא לומר דניחא ליה דאזלא מחמתיה,

שפיר מה שאמרו בספסר, דלא ידעה לקליה, ואם היה מנהיגה בקול, 

היתה הולכת מחמתו, אף שאין מכירתו, אלא דלהא לא חשו, אלא שתלך 

 ממילא, על ידי קולו, ולא שייך בספסר דאינה מכירה קולו.

, וה״ל מחמר בשבת וכו׳ ואיכא למ״ד וכו׳ דחייב חטאת רש״י ד״ה מחמר) ו

כתב, דאף דאין במחמר חיוב  (ד: מדפי הרי״ף)הר״ן  א. אמנםוהתם פלוגת

מלקות ולא קרבן, חמיר טפי, דעביד איסורא בגופיה, והוסיף על תירוץ 

התוס׳ דהחשש בנסיוני יותר קטן משום דהווי לפי שעה, דדבר רחוק הוא, 

ואינו מצוי שימכור סמוך לשקיעה וכו׳, וכתב דנראה, דלכך כיוון רש״י, 

״והוה ליה מחמר, ואיכא מאן דאמר, בפרק בתרא דשבת, במה שכתב, 

דחייב חטאת, והתם פלוגתא״. דהיינו לומר, שאף שאין אנו חוששין, 

בכהאי גוונא לשביתת בהמתו, מפני שחשש רחוק הוא, למחמר, שהוא 

איסור חמור, דחייב חטאת, חיישינן. וכתב, דאפשר דמהאי טעמא כתב 

כירה לגוי מטעמא דשאלה ושכירות, (פ״כ משבת ה״ג) דאיסור מ הרמב״ם

ולא הזכיר נסיוני. דכיון דלדידן דקיימא לן דמחמר פטור מחטאת,  כי היכי 

דלא חיישינן לשביתת בהמתו בנסיוני, הכי נמי לא חיישינן ללאו דמחמר, 

דכיון דהאי לאו והאי לאו, וכי היכי דלהאי לא חיישינן מפי שהדבר רחוק, 

 ן בין לאו דגופיה בין לאו דבהמתו.הכי נמי למחמר, דלא שאני ל

(על הרי״ף ד:) תירץ קושיית התוס׳, דכיון  הקרני ראם שם. בא״ד,) ז

דהוצאה מלאכה גרועה ובעינן קרא יתירא ללמד דמלאכה היא, כיון דלא 

מצינו קרא למילף דגבי שביתת בהמתו מחייב אההיא מלאכה, לא מחייב 

ו אסור בהוצאה אלא (בשבת) דאינ הפני יהושעעלה. ומשום הכי כתב 

מדרבנן, ואם כן יש לומר, דלא גזרו למכור משום חשש איסור דרבנן. 

אמנם כתב, דמדברי שאר הפוסקים אין נראה דהוצאה דבהמתו אינו אלא 

(שבת ריש פרק הזורק) דטעמא  הרז״האיסור דרבנן. עוד כתב, דלדעת 

ונות דאיסור טלטול ד׳ אמות ברשות הרבים, משום דד׳ אמות של אדם ק

לו, והוי רשות האדם והווי כמוציא מרשותו, בודאי לא שייך איסור זה 

 בבהמה דלית לה דין ד׳ אמות. 

אף במקום , גרסגמ׳, ושכירות מי קניא והתנן וכו׳. בחידושי הריטב״א ) ח

והתורה אמרה לא תביא שאמרו להשכיר וכו׳ מפני שמכניס לתוכו ע״ז, 

היינו דכבר בקושיא הביאה הגמ׳ [ד ואי סלקא דעתך וכו׳. תועבה אל ביתך

ופירש, דאף דמוכח לקמן דהאיסור להכניס עבודה זרה  להאי דרשא]

לביתו אינו אלא איסור דרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא הוא, משום דקרא 

לא איירי ב״איסור הכנסה״, אלא ב״איסור הנאה״, ומשמעותו שלא יהנה 

א מעייל לביתא דהא דאקשי הכא ״כי קבשם מורו,  פירש. מעבודה זרה

דנפשיה קא מעייל״ היינו דכיון דסמכו רבנן להאי איסורא מ״לא תביא 

תועבה אל ביתך״, אם איתא דשכירות קניא וביתא דגוי הוא, לא אתיא 

אלא ודאי משום דשכירות  אסמכתא שפיר, ולא הוה להו נמי למיסר בהא,

   לא קניא, והוי ביתא דישראל.

לא תביא תועבה אל ביתך. בחידושי גמ׳, שאני ע״ז דחמירא דכתיב ו) ט

(דברים פי״ג י״ח) לא ידבק בידך מאומה מן החרם,  גרס, דכתיבהריטב״א 

וביאר, דילפינן מהא שלא  וכתיב (שם פ״ז כ״ו) לא תביא תועבה אל ביתך.

להכניס ע״ז תוך ביתו כלל, ואפילו היכא דאגרה או שאולה דמכל  יגרום

 מקום שמו עליו, וביתך קרינן ביה. 

גמ׳, וכהן ששכר פרה מישראל כו׳ לא יאכילנה כרשיני תרומה, בתוס׳ ) י

ביאר, דכרשינין הוו נמי מאכל אדם אף שעיקרם לבהמה כשעורים  רי״ד

 .דחזו נמי לאדם, דאי חזו דוקא לבהמה לא שייך בהו תרומה

אמאי אסיר, הא אף לישראל שרי  בחידושי הריטב״א,הקשה גמ׳, שם. ) יא

ומה דהא תרומה שרי בהנאה כמו שאמרו להאכיל בהמתו כרשיני תר

, דדווקא רבנו תם״מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה״. ותירץ בשם 

הנאה כי התם דלא ״כליא קרנא״, אבל הנאה דמכליא אסורה מדרבנן 

דומיא דאכילה, והא דתנן שמן של תרומה מדליקים ממנו במבואות 

ת כהן ומשום דאיהו האפלים ברשות הרבים, הא מכליא קרנא, היינו ברשו

(לד) אבא שאול גבל של בית  בפסחיםנמי מתהני מיניה. וכן הא דאיתא 

רבי היה ומחמין לו חמין בחיטין של תרומה, משום דבבית רבי הוו כהנים 

 והיה מותר לאבא שאול ליהנות משל תרומה לצרכן. 

תוס׳ ד״ה ישראל ששכר, בתוה״ד, לידוק מרישא וניחא נמי שיכול ) יב

דכוונתם לבאר, דכיון דאין מזונותיה עליו המהרש״א,  פירשו׳. להאכילה כ

אינה שכורה גמורה, והויא בהמתו של כהן דמותרת בתרומה, ומה 

שכתבו ניחא נמי וכו׳, היינו דלא הוה ישראל כגזלן על התרומה, דהא 

ד״ה  רש״ימזונותיה על הכהן, והרוויחו דלא בעינן לדחוק כמו שפירש 

 .יאכילנה

משום שכירות, וגזירה משום שאלה, וגזירה משום נסיוני.  גמ׳, גזירה) יג

דאסור להשאיל ולהשכיר לגוי אף ביום א׳, אם  המאירי, דיש אומרים כתב

הבהמה תישאר אצלו בשבת, דהא מסקינן דשאלה ושכירות לא קנו לענין 

אפילו ברביעי וחמישי,  ויש מתיריןאיסור, ועובר בעשה ד״למען ינוח״. 

והוכיחו מהא דלבית שמאי דסבירא להו דאדם מצווה על שביתת כליו, 

מכל מקום ברביעי וחמישי התירו, והוא הדין לרבנן בבהמה. והיש אוסרין 

דחו הראיה, משום דיש לומר דבית שמאי סברי דשאלה ושכירות קניא, 

ולכתחלה ראוי  ואפילו הכי בערב שבת אסור, דודאי לצורך שבת אגר לה,

למנוע. וכתב, דאין דבריהם נראין, אלא דאפשר דכלים לבית שמאי לא 

ספר האורה  חמירי כבהמה לרבנן. וכן הביא בקובץ שיטות קמאי בשם

 לרש״י.

הקשה  והר״ר שמעיה פירש וכו׳.תוס׳ ד״ה שרא ליה למזבן, בתוה״ד, ) יד

ו הא במתניתין גזרינן שבורים אטו שלמים, משום שיחשב המהר״ם,

שמכרם שלמים, ואי מכרם שלמים הווי גזירה משום שאלה וכו׳. ומשום 

הכי פירש דהר״ר שמעיה לא קאי אקושית תוס׳, אלא לחדש דין בפני 

עצמו, דלא חיישינן, שעל ידי שהתרנו בספסירא יתיר לעצמו בעל הבית, 

דהווי גזרה לגזרה, אבל ליישב קושית התוס׳ איהו נמי אית ליה לתירוץ 

פירשו, דשאני שבורים  בחידושי הריטב״א ובמהרש״אס׳. אמנם קמא דתו

ושלמים דהוו גוף אחד, ומשום הכי אינה זה גזרה לגזרה אלא חדא גזרה, 

תירץ, דבשבורים אסרו וברש״ש אבל בעל הבית וספסר שני גופים הם. 

משום חשד ולא משום גזרה, והוכיח דאסרו משום חשד גם באיסור דרבנן. 

 אור, אמאי בגוונא דספסירא ליכא חשד].[וכאורה צריך בי

וקשיא לר״ת דאדרבה בכל התלמוד משמע דפרות  תוס׳ ד״ה אימור,) טו

, דכל הנך סוגיות דר״ת, דפרות עדיפי, הרש״שיותר הן בנות חרישה. תירץ 

איירי בישראל דנאסרו בסירוס, וזכרים דאינם מסורסים משתגעים ונוגחים 

אבל הכא דמוכר לגוי שאינו  זה את זה. ומשום הכי חורשים בפרות,

 מצווה ומסרס, ודאי דסתם שוורים לחרישה ולא פרות דכוחם מרובה.

 

 דף טו ע"ב
ואי משום לפני עור לא תתן רש״י ד״ה אין אדם מצווה, בתוה״ד, ) טז

מאי שנא איסור ״לפני  ,בחידושי הריטב״א תמה מכשול תלינן בשחיטה.

ור הוא שעושהו עור״ מאיסור שביתת בהמתו, הא אדרבא איסור חמ

דא״לפני עור״ דאורייתא, אינו עובר אלא כשנותנו למי  ותירץ, בגופו.

שיעשה בו עבירה ודאי, ואף דרבנן אסרו אפילו סתמו, היינו דווקא היכא 

שיש רגלים לדבר לחוש שיעבור בו עבירה. אבל היכא דאיכא למיתלי 

אבל הכא לקולא דלאו לעבירה בעי ליה, אוקמוה רבנן אדינא והתירוהו. 

על שביתת בהמתו, כל היכא דאיכא חשש  מן התורהשהוא מוזהר 



 
 
 
 

 

מלאכה חיישינן, ואסרי רבנן ולא תלו לקולא. והוסיף דהיינו נמי טעמא 

דאחמור רבנן לאסור מכירה אטו שכירות, כיון דתחילת איסורו מן התורה 

בבהמתו, אפילו מן הספק הוא, שיש לו ליזהר בשמירה מעולה שלא 

כה עלי ידי בהמתו אפילו ביד אחרים, ואפילו נטלוה ממנו לעשות מלא

 .כמו שהוא מוזהר על עצמולמידי דהיתירא, 

גמ׳, אמר ליה אביי וכו׳ והרי שדה דאדם מצווה על שביתת שדהו ) יז

דשאלת אביי היתה, משום בחידושי הריטב״א,  פירשבשביעית ותנן וכו׳. 

סור שביתת שדהו, דלפני עור, וחדא אי חדא, תרתי איסורא דהכא איתא

ואפילו הכי תלו בית הלל לקולא.[ואולי אפשר להבין מדבריו דאין האיסור 

 בשביעית מן התורה דמשום הכי כתב דהווי תרתי לאסורא] אמנם

דבשביתת קרקע הוזהרנו בשביעית מן  דייק מדברי רש״י,התוספות רי״ד 

אסור וכתב דמהאי טעמא ״. ונפקא לן מ״שנת שבתון יהיה לארץ התורה,

 אבל בשבת לא הוזהרנו על שביתת קרקע,, להשכיר שדהו לגוי בשביעית

הלכך אין איסור להשכיר לו. אבל רש״י ביאר, דאיירינן לענין מכירת שדה 

ניר לישראל ולא לגוי, וגם טעם האיסור כתב משום לפני עור. ולכאורה 

ה משמעות דבריו דהווי לפני עור דאורייתא, כיון דסתם שדה ניר לזריע

עומד. [אמנם לכאורה צריך עיון, דמה שייך איסור שביתת שדהו, לדין 

 לפני עור].

כתב  .שאלה ונסיונילא שייך בה תוס׳ ד״ה מי דמי, בתוה״ד, ) יח

, דלכאורה נראה מדבריהם, דגזירה דשכירות ודאי שייך בשדה, המהרש״א

אלא משום הך גזירה לחודא לא אסרינן מכירת שדה לעובד כוכבים. 

, מיהו ד״ה אימור לשחיטה(עמוד א׳)  התוס׳ לעילדמהא שכתבו והעיר, 

מאותן שרגילים לשכור לעובדי כוכבים קשיא כו׳, משמע דמשום שכירות 

לחודא נמי אסרינן מכירה לעובד כוכבים. וכתב, דנראה לומר דודאי שייך 

שכירות בשדה, אלא דליכא לגזור מכירת שדה לעובד כוכבים משום 

וכבים, כיון דהשכרת שדה לעובד כוכבים אסורה השכרת שדה לעובד כ

  אף בחול כדאיתא לקמן בפירקין.

. גמ׳, מתקיף לה ר׳ אשי וכו׳ ותנן אלו הן כלים שאין אדם רשאי כו׳) יט

רשאי, והקשו, מאי שנא  אומןגרסי שאין  ובחידושי הרמב״ן והריטב״א

(סא.), וכן בשביעית משאלת אשה חברתה החשודה על  בגיטיןמהא דתנן 

תירץ, דהתם כיון  דרבינו תםהשביעית נפה וכברה ריחיים ותנור. והביאו 

דאיירינן בשאלה מותר מפני דרכי שלום, אבל הכא אם אינו רוצה למכור 

כליו מי יכופו לכך. והקשה הרמב״ן, הא הכא באומן איירינן שמוכר לכל, 

רס וכיון שלא ימכור לחשוד, הוי ליה איבה. [ואולי יש לומר דרבינו תם ג

כגירסא דידן ולא איירי באומן אלא בסתם אדם] והרמב״ן תירץ, דאיתא 

בירושלמי, דיש לתלות בנפה למנות בה מעות, כברה לכבור בה חול, 

ריחיים לטחון סמנים, ותנור לטמון בו אונין של פשתן, מיהו אצרכינן אכתי 

לטעמא דמפני דרכי שלום, דכיון דשאלה הוא ולא מטיא ליה הנאה מיניה, 

נאמר דלא לישוי נפשיה בספק איסורא בכדי, אי לאו טעמא דדרכי שלום, 

אבל כלי האומן שאסרו דאי למלאכה דהשתא בעי להו אי אפשר אלא 

לעשות בהם מלאכה דאיסורא, כיון דליכא למיתלא, לא שרינן מפני דרכי 

 שלום. 

 המהר״ם ושמא יש לומר וכו׳. הקשהתוס׳ ד״ה והרי כלים, בתוה״ד, ) כ

ה אמינא היתה דגבי כלים נמי יש לתלות, מה אמר רב אשי אלא דאם ההו

.  כל היכא דאיכא לתלות תלינן וכו׳ הא הוה ליה מימר דבכלים אין לתלות

פירש דאתקפתא דרב אשי. היתה על אתקפתא דרבה  ובחידושי הריטב״א

דלעיל, ״וכל היכא דאין אדם מצווה מי שרי״ כלומר, וכי טעמא דשרו בית 

ום דאין אדם מצווה, וליכא אלא לאו דלפני עור, (עיין לעיל הלל בפרה מש

אות טז) והרי כלים דאין אדם מצווה על שביתתם בשביעית, ותנן אלו הן 

כלים שאין האומן רשאי למכרן וכו׳. פירוש דאף דאיכא קצת למיתלי 

למימרא דלשתא אחריתא בעו להו, תלינן לחומרא לומר דאילו לשתא 

ליה למזבנינהו מהשתא ולעיולי נפשיה בחשדא.  אחריתי בעו להו, למה

דסתמייהו לעבודת קרקע, והשתא לאו המחרישה,  רש״י בד״ה[וכן פירש 

משום שתא דלקמיה הכא קא זבין להו שהרי כל שעה הן מצויין]. אלא 

ודאי לעולם כל היכא דאיכא למיתלי, כלומר שקרוב לודאי לתלות לקולא, 

, וכל היכא דליכא למיתלי, כלומר תלינן, ואפילו היכא דאדם מצווה

דליכא למיתלי בענין דליהוי ביה אומדנא דמוכח לקולא לא תלינן, אף 

דאינו מצווה, שאין הדבר תלוי אלא בדאיכא למיתלי שפיר או ליכא 

למיתלי. [ולפי זה יש לומר דגם תוס׳ כיוונו לדברי הריטב״א דבעינן לומר 

כלל למתלי מה הוכיח רב דיש כאן גם צד למתלי להיתירא דאי ליכא 

 אשי].

[גמ׳, איתביה מקום שנהגו למכור בהמה דקה לכותים וכו׳ אלמא לא ) כא

לכאורה להווה חשידי וכו׳ אלא משום דאתי לזבונה לעובד כוכבים. 

אמינא דגמ׳ הכא חיישי בכותים לרביעה במקום שלא נהגו למכור להם, 

שלא למכור  אבל למסקנא דחזינן דלא חשידי על הרביעה, מקום שנהגו

היינו מחששא שימכור לעובד כוכבים, ולכאורה לדברי ר׳ אלעזר ולמסקנא 

דרב לעיל (עמוד א), דאף גויים לא חשידי ארביעה אי ימכור להם אף אם 

ימכור לו לא ירבע אותה. אלא בעינן למימר דגזירה דמכירה לגוי לא 

ו שם היתה משום רביעה אלא משום שכירות שאלה ונסיוני. וכמו שהבאנ

רש״י ד״ה אלמא לא חשידי,  כתב באות א׳ לשיטת רש״י בפסחים].  והנה

הא בהמה גסה אסור. והרש״ש הבין כוונתו דקושיית הגמ׳ בתוה״ד, 

מדיוקא. וכתב, דבחינם דחק רש״י לדייק מהברייתא, דבהדיא קתני ליה 

דבמקום שנהגו שלא למכור אין מוכרין אף בדקה, והיינו משום דהדר 

דכוונת רש״י נמי לפרש כמו שביאר הרש״ש,  [אמנם יש לומר,. ימזבין לגו

ולא היתה כוונתו לדיוק. אלא לומר, דאי אמרינן דלא חשידי ואפילו הכי 

נהגו שלא למכור, על כרחין דבהמה גסה אסור ומטעמא דלעיל, וטעמא 

 דאיסור מכירה דדקה אטו גסה הוא].

ד״ה  רש״יפירש  אל.גמ׳, א״ר דימי כו׳ כך אסור למכור לליסטים ישר) כב

ה״ג לעולם, לסטים השומט ממון מיד בעליו ונמלט והולך וכשרודפין 

, ולעיל בד״ה שלשלאותאחריו נלחם ומציל עצמו ומאבד זה את ממונו. 

. [דהיינו דטעם איבוד ממון כדי שלא יוזקו ישראלפירש, שאין מוכרין להם 

ש דישראל. ויש ישראל סגי לאסור למכור לו, ולא בעינן לחוש לפיקוח נפ

לומר דאף דמלשון הגמ׳ ״אי דחשיד דקטיל, פשיטא, היינו עובד כוכבים״ 

משמע, דבעובד כוכבים חיישינן דקטיל, מכל מקום כיון דגבי ישראל 

אוקימנא מטעם נזק לא בעינן לטעמא דקטיל גבי עובד כוכבים.] ואמנם כן 

כרין להם בפ״ט מעבודת כוכבים ה״ח) כשם וכו׳ כך אין מו הרמב״ם כתב

לישראל ליסטים.  נזקלרבים וכו׳ וכן אסור למכור כלי  נזקדבר שיש בו 

(פי״ב מרוצח הי״ד) כתב הטעם בישראל, מפני בהלכות רוצח אמנם  

שנמצא מחזק ידי עוברי עברה ומכשילו, ועובר בלא תעשה שנאמר לפני 

 עור לא תתן מכשול.  

 

 דף טז ע"א
גמ׳, תניא וכו׳ שאינה יכול להתרפאות אמרו לו והלא מרביעין עליה ) א

כתב דטעמא דהרמב״ם בפירוש המשנה  הביאויולדת וכו׳. התורת חיים 

בפירוש  וכן פירש, דרבנן בשבורה משום שמשהה אותה לטחון ברחים

דאין להקשות מהא דמשמע התורת חיים  וכתב). (נג.המשנה בפסחים 

משום  ן לה משום דמרביעין עליה ויולדת כו׳,בסוגיין דטעמא דמשהי

דאיכא למימר דרבנן לדבריו דר׳ יהודה קאמרי ליה הכי, כדמשמע 

 (ב:). בבכורות



 
 
 
 

 

 הראב״ד, דדעת בחידושי הריטב״אכתב  גמ׳, אלמא לא מקבלת זכר.) ב

דגבי זכר אסר רבי יהודה דהוא רובע בהמה אף שהוא שבור. וכן דייק 

, וכתב דדוחק בשבורולא  בשבורהה מתיר לשון המשנה, דקתני רבי יהוד

הוא, משום דלפי זה, מה שהתירו לקמן בארי לרבי יהודה דשבור הוא 

אצל מלאכה, היינו דוקא בארי נקבה. ומשום הכי פירש דרבי יהודה התיר 

שבורין בזכר ונקבה, ומה שאמר שבורה, משום דקאי אלשון ״בהמה״ גסה 

) אמרו דלא פליג רבי יהודה אלא (ה״ו דבירושלמידהוא לשון נקבה. תדע 

בזכר, ולא קשיא להו מאי דקתני לשון נקיבה ״בשבורה״, ואף דאין 

הירושלמי הולך בשיטת גמ׳ דידן, מכל מקום נשמע מיניה דשבורה לאו 

 דוקא משום נקבה נקיט לה. 

גמ׳, איבעיא להו שור של פטם מהו. בתוס׳ לעיל ד״ה אימור לשחיטה ) ג

שהתיר רב  שם בד״ה אימור) רש״יו שפירש שפירש (כמר״ת  הקשו על

הונא למכור כל היכא דאיכא למימר דזבניה לשחיטה, מהא דאיסתפק 

(שם), דלעולם  ר״ילגמ׳ דידן אשור פטם, ומשמע דשור אחר אסור. ותירץ 

שאר שוורים מותרים והא דאיסתפק לגמ׳ גבי שור פטם, היינו דאולי יש 

אותו דעביד מלאכה על חד להחמיר ביה משום דאיכא למיחש שישהא 

תרין. ור״ת פירש, דשור פטם אינו מפוטם עדיין דנימא דמהאי טעמא 

איכא למימר דזבין ליה לשחיטה, אלא עומד להתפטם, ונסתפקה הגמ׳ 

שמא יש לאסור בו יותר משאר שוורים, דאדמשהי ליה לפטמו מימליך 

דוקא פירש, דלרב הונא הותר . ובחידושי הריטב״א ועביד ביה מלאכה

 לסתם גויואפילו שור סתם, אבל הכא מספקינן למוכרו  לטבחלמוכרו 

וביאר דהספק היה לסברת רב הונא, אי תלינן לקולא בתר שור  דלאו טבח.

או תלינן לחומרא בתר לוקח דרוב גוים  גופיה דחזי לשחיטה טפי מחרישה,

 והביא,תבעי לרבי יהודה תבעי לרבנן תבעי לרבי יהודה וכו׳.  לרדיא זביני,

דאין הכי נמי דאליבא דרב הונא ליכא למיבעי, ובודאי דיש מי שכתב  

 ועיין באות הבאה. מותר. והאי דבעי לה הכא, לא ידע להא דרב הונא.

דמשהו ליה וכו׳ ואע״ג דהשתא ליכא  רש״י, ד״ה אבל האי דאתי,) ד

למיחש לנסיוני, מיהו נפקא מינה חורבה למכור שאר שוורים לעובד 

ין מה שכתבנו באות הקודמת. ולכל הראשונים החשש בשור כוכבים. עי

עצמו, אמנם לרש״י ליכא למיסר מהאי טעמא דאף שישתמש בו למלאכה, 

לא גזרינן. דהיינו דסבר דבעינן דווקא ג׳  דליכא למיחש לנסיוניכיון 

תוס׳ ד״ה (טו:)  לעילהחששות כדי למיסר למכור להם בהמה גסה. [ועיין 

 ו כן שיטת רש״י]., שאמנם ביארמי דמי

תימא ל״ל וכו׳ אתי למימר כחוש תוס׳ ד״ה אבל האי דאי, בתוה״ד,  ) ה

דלעיל בתוס׳ ד״ה  הרשב״ם, דתוס׳ אזלי לשיטת המהר״ם מכרו לו. כתב

, דדוקא פרות התירו דלשחיטה זבנו להו, אבל שוורים אימור לשחיטה

מכרו אסירי דלמלאכה בעי להו, ואם כן שפיר איכא למיחש דיאמרו כחוש 

דשרי למכור כל השוורים,  ר״י(שם) וכמו שפירש שם  ר״תלו. אבל לשיטת 

ובפטם איסתפקו שמא חמיר דמשהו ליה ועבדי על חד תרין, ודאי אין 

לגזור אטו שוורים אחרים. ומעצם מה שהקשו התוס׳ כאן, דיאמרו כחוש 

מכרו לו, משמע נמי דלא כמו שפירש ר״ת (שם) דספיקא דגמ׳ הכא בשור 

 ש העומד לפיטום. כחו

, ומדרבנן נילף המהרש״א כי היכי דגזרי רבנן בשבורה. פירשבתוה״ד, ) ו

לר׳ יהודה, דאיהו פליג עלייהו משום  דסבר דלא משהי לה, אבל אי 

משהי להו בודאי מודה דאסור, אם כן למאי הוצרכו לטעמא דמלאכה, הא 

כחוש במשהי לה לא פליג ר׳ יהודה אדרבנן ומודה דאסור שמא יאמרו 

 מכרו.

, דדברי המהר״םלאו דוקא וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה אבל האי דלשחיטה, ) ז

(עיין לעיל אות ג׳ וה׳) דסובר דכל ר״ת תוס׳ הכא איירי דוקא לשיטת 

בהמה טהורה תלינן בשחיטה ושריא במכירה, אך לפירוש רשב״ם דרק 

 בפרות תלינן ובשוורים אסור לא קשיא מידי והכל דווקא. וכן כתב בפירוש

 תוס׳ רבינו אלחנן.

ומוכח ממה  גמ׳, ת״ש של בית רבי היו מקריבים שור של פטם וכו׳.) ח

 שחיסר ד׳ ריבבן שיובא שחוט, דבחי אף בפטם אסור כיון דמשהים אותו.

פירש  גמ׳, ולטעמיך שאין מקריבים אותו היום אלא למחר מאי טעמא.) ט

סור, הא , לטעמיך דהוציא ד׳ ריבבן שלא יעבור על איבחידושי הריטב״א

אין לחוש שיקריבו ביום אידו ומשום לפני עור, דהא יש לו לקיסר מספיק 

בהמות, ודאזיל ומודה נמי ליכא למיחש דהכא נתן לו מס, ואינהו לא אזלו 

ומודו כשמקבלים מס. אלא ודאי מה שחיסר ד׳ ריבבן לא היה מחשש 

וק איסור לא בהתחלה ולא בסוף, ״אלא למעקר מילתא בעי״, כלומר, לפר

מעליו עול אותו מס ועקר ואתא פורתא פורתא, ולא הוכיח דלמיעקר 

מילתא עביד מדקתני ״חסר ריבבן שאין מקריבין אותו כל עיקר״, משום 

דאיכא למימר, נהי דבסוף עבד למעקר מילתא, מעיקרא לא הוה עביד 

אלא למעקר איסורא, ומשום הכי הוכיח דאף מרישא מוכח דודאי למעקר 

ובחידושי הא ליכא איסורא ביום אידם טפי מלמחר. מלתא עביד, ד

ביאר, דמה שטרח לבטל המס מעליו היה מפני שהיתה עבודה  הרמב״ן

) ועוד, שהיה להם חלישות דעת בדבר דרבנן רש״יבזויה עליהן (וכן פירש 

 לאו בני מיתן כרגא נינהו.

כתב דנראה שלא לגרוס  והתוספות רי״דעיין באות הקודמת,   גמ׳ שם.) י

לטעמיך וכו׳״, והיינו משום דוודאי יש טעם שלא להקריבו להם ביום ״ו

האיד דמודו לעבודה זרה, אלא למחר דלא מודו. וגרס, ״לא, התם מיעקר 

מילתא פורתא פורתא הוא דאתי״. דהיינו, דאין להוכיח מכח השאלה 

דאם חיישינן שמא משהי ליה, מה הרוויח רבי בהא דאשהי ליה למחר, 

ויח לאיסור הודאה דיום אידם. ואי גרסינן ״ולטעמיך״ הכי דמכל מקום הרו

גרסינן, ״ולטעמיך שאין מקריבין אותו כל עיקר למה לי״, דהיינו, כיון שאין 

מקריבין אותו אלא שחוט ואין מקריבין אותו אלא למחר, למה הוציא עוד 

ד׳ ריבבן שלא יקריבנו כל עיקר, והלא לא נשאר איסור בדבר, אלא נתכוין 

  ור מעט מעט שלא יחזור הדבר לכמות שהיה להקריבו ביום אידם. לעק

רש״י, בד״ה וכי משהו  פירש [גמ׳, וכי משהו ליה בריא ועביד מלאכה.) יא

אתקפתא היא כלומר ואי משהו ליה בריא תו למעבד מלאכה דקא  ליה,

סריה. ויש לבאר האתקפתא, דאף דרבי חפץ למיעקר לאותו מס יבעית למ

מקום אי נאסר למכור להם שור פטם, מאי טעמא  פורתא פורתא, מכל

הוציא רבי ד׳ ריבבן לדחות מיום אידם למחרת, הא משהו ליה ועביד 

מלאכה. ולכאורה יש לומר דאליבא דרש״י כיון דלא השיב לו, מוכח דלא 

חיישינן בשור פטם. ומה שביאה הגמ׳ לדברי רב אשי, היינו לבאר הצד 

 ר הריטב״א באות הבאה.]שיאסר כשנסתפקה הגמ׳ וכמו שביא

דכאן חזרה הגמ׳ לעיקר בעיין,  בחידושי הריטב״א פירש גמ׳, שם.) יב

ושאלה איך אפשר להסתפק בהא לענין שור פטם הא  לא חזי למלאכה, 

אפילו כי משהו ליה. והוכיח  רב אשי מדאמר ליה זבידא ״בר תורין 

י מבעיא משהינן ליה ועבדינן ביה מלאכה על חד תרין״, פירוש, ומשום הכ

לן אי חיישינן דילמא משהו ליה. דהיינו דרב אשי לא פשט בעיין לחומרא, 

חדא, דלא מוכח לישנא דגמ׳ כן, ותו, וכי משום דאי משהו ליה עביד 

מלאכה על חד תרין פסיקא לן מילתא, דהאי גברא לחרישה בעי לה, הא 

ודאי אכתי איכא למימר דלאכילה דהשתא בעי לה ולא לשהויה. וסיים 

בחידושי  והוא הנכון. אמנםת הרב הנשיא רבינו מאיר הלוי, דכן נראה דע

כתב דלמסקנא דגמ׳ שור פטם, אף דסתמא לשחיטה קאי, אסור  הרשב״א

למכור  משום דמשהו ליה מהאי טעמא דאמר רב אשי בשם זבידא. אבל 

הוסיף, דהיינו דוקא לסתם גויים דזביני לרדייא ולנכסתא, אבל לטבח 

ה זבין, אי נמי לגוי דאית ליה סעודה, יכול למכור ואפילו דרובה לשחיט

שור שאינו של פטם כעובדיה דרב הונא דלעיל. והביא שהרי״ף השמיטה 



 
 
 
 

 

 (ה. מדפי הרי״ף) כתב,הר״ן  אמנם מהלכותיו ולא ידע טעם לדבריו.

(פ״כ מהלכות שבת ה״ד) פסק לחומרא, ואסר בשור פטם אף  דהרמב״ם

א לחינם אמר ר׳ אשי דעביד על חד תרין, אלא דהוי ספק דרבנן, משום דל

שהשמיטה מהלכותיו,  ת הרי״ףלומר דסבירא ליה דאסור. וכן משמעו

 . ומשמע דהוא כסתם שור דאסור

,  לשון רש״י בד״ה בסילקי פירשמתני׳, אין בונין עמהם בסילקי וכו׳. ) יג

. ובד״ה בימה, בתוה״ד ושם דנין בני אדם ומפילין אותו ומת וכו׳ טירה

והיו עושין אותו לדחוף משם איש ולהמיתו וכדי שלא יתפס ישראל  תב,כ

הוסיף לפרש, ד״בסילקי״ הוא בית גבוה ועליו ״הבימה״ המאירי, שם כו׳. 

הגבוהה, ומפילים אותו מהבימה שעל הבסילקי. והוא עצמו פירש, 

דבסילקי פירושו מדרגות, והוא שם כולל על כל הגרדום וכו׳ (כפירוש 

ב׳)  ו״גרדום״ הוא המדרגה התחתונה שבה יושב השוטר הגמ׳ עמוד 

ושומע טענות בעלי הדינים, שישבו על הקרקע, והשוטר מספר טענותיהם 

לסופר היושב מעליו במדרגה הנקראת ״אצטדיא״, והסופר כותבם, ומוסר 

הכתב לשופט היושב במדרגה מעליו הנקראת ״סרטיא״, והוא גומר את 

 עליו במדרגת ״בימה״  ומבצע הדין.הדין ומוסרו לפקיד היושב מ

והיו עושין אותו לדחוף משם איש רש״י בד״ה בימה, בתוה״ד, ) יד

שם. משמע מרש״י  בתוה״ד,ולהמיתו וכדי שלא יתפס ישראל שם כו׳.

כתב, דאף בחידושי הריטב״א דהאיסור מחשש שישראל יתפס שם, אמנם 

הוא  בלא ישראל אסור משום גויים. עוד כתב דמשמע מרש״י, דהחשש

דוקא פיקוח נפש, ופליג וכתב, דהאיסור אף משום נזק ממונות שיוציאו 

נראה דפירש שיטת רש״י דהאיסור רק מטעם נפשות, והמאירי שלא כדין. 

משום דלענין ממון ״דינא דמלכותא דינא״, ופליג וכתב, דהיינו דווקא 

בדברים שהם צורך המלכות כגון מיסים וארנוניות, אבל חוקי משפטיהם 

(קיג:) בבבא קמא דאי לא נאמר בהו דינא דמלכותא דינא, כדאיתא ו

דישראל המעיד בערכאות הוי מפסיד ממון האחר דהם מוציאין ממון 

כתב תרי טעמי לאיסור חדא משום לפני עור, ובנמוקי יוסף שלא כדין. 

וחדא משום שלא יוזקו בהם ישראל. [ושמא יש לומר דמהאי טעמא  סבר 

 ניתין נמי כשדנים גוים. (ש.מ.)].הריטב״א דדינא דמת

פירש, בסילקי וגרדינין הרמב״ם בפירוש המשניות  אמנםרש״י שם. ) טו

ואצטדיא ובימה כולן תארי כסאות ואצטבאות שעושין לכבוד עבודת 

 כוכבים ובשבילה.

(הלכות  הארחות חיים. פירש גמ׳, חיה גסה הרי היא כבהמה דקה וכו׳) טז

שחיטה ס״ד), משום דתרווויהו קלות התנועה הם ואין ראיה מפשיטה 

לחוד דיש בה חיות, דשמא משום שקלה להתנועע פשטה, אך בגסה 

שהתנועה קשה לה אם פשטה ודאי מוכח דיש בה חיות, ומה שלא אמרו 

דעוף שהוא קל להתנועע כבמה דקה, משום שאין כח חיותו גדול ואם 

תנועה לא היה בו כח, לפיכך דינו כגסה דאם רפרף  היה חולה אף למעט

 מעט בכנפו או זנבו מוכח דחי הוא וכשר.

 

 דף טז ע"ב
, פ״ה דאתיא כר׳ יהודה וכו׳ ור״י אומר וכו׳ דלעולם הוא תוס׳ ד״ה ארי) יז

הוכיח כתוס׳ מסוס, דכיון דלאו בר  בחידושי הרשב״אשבוא אצל מלאכה. 

ליה, ואפילו רבי דאסר, היינו מלאכה שחייבין עליה חטאת הוא שרינן 

משום דאתי לכלל מלאכה. הילכך ארי דלעולם לא אתי לכלל מלאכה 

אפילו רבנן שרו, והא דנקט רב אשי לישנא ד״שבור הוא אצל מלאכה״ 

לאו למימרא דלא שרינן ליה אלא אליבא דמאן דשרי בעלמא שבור, אלא 

שי דלא בעינן כיון דאקי לה רבה בר עולא, ״בארי שבור״ אמר ליה רב א

לאוקומי בהאי גוונא ואליבא דר׳ יהודה, אלא אפילו בארי שלם ואליבא 

דרבנן, דכיון דלאו בר מלאכה הוא כלל, לכולי עלמא הווי כשבור לר׳ 

 יהודה.

אומר ר״י דדייק נמי כו׳ דאריה חיה גסה הוא וכו׳. תוס׳ ד״ה רב אשי, ) יח

אסורה במכירה  , דהוקשה לתוס׳ מנין לר׳ אשי דחיה גסההמהר״םפירש 

משום מלאכה, דלמא אין בה איסור מכירה וכבהמה דקה, והא דאמרו 

ארי לאו לדיוקא דאי ראוי למלאכה אסור, אלא קמשמע לן דאף בחיה 

דקה כגון ארי, שודאי אין בה כלל איסור מכירה מצד מלאכה (דהא אף 

בבהמה דקה לא אסור משם מלאכה), אסירא משום נזק הרבים. 

 . לבאר באופן אחר אך דחה דבריו עיין שם רצהוהמהרש״א 

מינין תפסוהו לכופו לעבודת כוכבים. וכעין זה רש״י ד״ה למינות, ) יט

דגזרו שמד שלא לעסוק בתורה ומה שאמרו לו לזקן הראב״ד פירש 

שכמותך יעסוק בדברים בטלים כוונו לתורה. והר״ח פירש שאמרו עליו 

, דבזמן לופי גרסאותהמרומי שדה וחי שמודה בשתי רשויות, וביארו

הרומיים גזרו שלא להאמין באמונת הנוצרים, וגריס בר״ח חשדוהו 

 רשויות והיינו אמונת השילוש כדבריהם. בשלוששמאמין 

שהיה  תוס׳ חכמי אנגליה, פירשו גמ׳, נכנסו תלמידיו אצלו לנחמו וכו׳.) כ

מצטער לדקדק מפני מה אירע לו כך שנתפס למינות. [והיינו משום דאין 

 (יח:)]  במועד קטןשדין למי שאין בו כדאיתא חו

 דדימוס היתה שם יראתו ונשבע בה.גמ׳ דימוס אתה, פירש רש״י ) כא

פירשו דדימוס לשון רחמים ונשבע ברחמי עבודה זרה  ותוס׳ ד״ה דימוס,

פירש, דדימוס לשון פטור, שהוא לשון הפקר, ודוגמתו  והראב״ד שלו.

 בפרהסיא ובמקום הפקר. באגדה ויחנו במדבר נתנה תורה בדימוס

 

 דף יז ע"א
, דמה הראב״דכתב גמ׳, מהו לעשות הימנו בית הכסא לכהן גדול. ) א

שנסתפק היינו בקבלה האבנים באתננה, אבל מעות דאתנן מותר לקנות 

  בהם אפילו קרבן.

העיר, אמאי נסתפק בשל כהן גדול ולא בבית הכסא  גמ׳, שם. היעב״ץ) ב

 (פ״א מ״א).בתמיד סתם שהיה בהר הבית כדאיתא 

 המהרש״אפירש גמ׳, ועברתי על מה שכתוב בתורה הרחק וכו׳. ) ג

, הזהיר הכתוב להרחיק כדי שלא יהנה וימשך אחריה בחידושי אגדות

והרי נהנה והבין שכששאל ממנו ולא השיב לו כלום, היה צריך ״להרחיק 

 ולא לישמוע ממנו תשובתו״.

 נראה דלאו מדאורייתא קא בעי דפשיטא דשרי. אמנם תוס׳ ד״ה מהו,) ד

דהספק מדאורייתא דבכל העזרה אסרו מריבויא, וקודש הראב״ד  דעת

 הקדשים לאו דוקא.

, מפני שהיו מגדלות אותו, היעב״ץפירש גמ׳, מנשק להו לאחתיה. ) ה

 ונישקן מהכרת הטוב.

 נקטה דמדלאהתורת חיים  דייקגמ׳, אבי ידייהו ואמרי לה אבי חדייהו. ) ו

אידייהו ואחדייהו משמע דלא הוה מנשק להו על היד ועל החזה הגמ׳ 

גופייהו אלא על המלבוש שמכניסין בו היד, והחזה. והיינו דנקט עולא 

 ״קריבה בעלמא אסור״ דאפילו בכהאי גוונא דעביד הרחקה קצת אסור. 

, דהא דאמרה התורת חיים פירשגמ׳, סחור סחור לכרמא לא תקרב. ) ז

ור סחור לכרמא לא תקרב״ אין משמעותו שלא יקרב אל תוך הגמ׳ ד״סח

הכרם, אלא ילך סביבו סחור סחור מבחוץ, דאם כן מה משמשעות  

״לכרמא לא תקרב״ דהוה ליה למימר ״לתוך כרמא לא תלך״ אי נמי 

״בכרמא לא תלך״, ועוד, דאם כן ״לך לך סחור סחור״ תרתי למה לי, אלא 

תרגמינן ״סחור סחור״ שהוא שהוא משום דכל היכא דכתיב ״סביב״ מ

מהתיבות הכפולות כמו ״ירקרק אדמדם״. דהיינו דאמרינן לנזיר שילך לו 

דאפילו סחור סחור לכרמא,  בתכלית הריחוקמן הכרם, וירחיק עצמו ממנו 



 
 
 
 

 

דהיינו סביב הכרם לא יקרב, דאפילו קריבה בעלמא אסור. ועיין בהמשך 

 עם הכלה באחיזת בגד. דבריו מה שהאריך לפי זה לאסור הריקוד

 וזו גזירת המלך עליהם למות. פירשרש״י ד״ה לא ישובון, בסוה״ד, ) ח

, דלטובתם היא שלא יחיו ויכשלו שוב בחטא המהרש״א בחידושי אגדות

. ובהגהות רבי דמינות משכא, משום הכי מתים ויוצאין נקיים מהעולם

 משמע, דהמיתה מכפרת להם על עוונותיהם.גדליה ליפשיץ 

, דאמרה כן לבדקו היעב״ץכתב אמרה כשם שהפיחה הזאת וכו׳.  גמ׳,) ט

 אם דבק באהבתה.

, דאמר בחידושי ריטב״אלא השיבו לו כך וכו׳. כתב  תוס׳ עד שאנו,) י

לעצמו אם אלך להרים וגבעות הם עצמם צריכים לבקש רחמים אם היה 

להם פה, וכן פרק שירה שהעופות והחיות מקלסין, לא שהם אומרים כן, 

 אם היה להם פה היו אומרים כן.אלא ש

בחידושי  המהרש״אפירש  גמ׳, הרים וגבעות בקשו עלי רחמים וכו׳.) יא

, שחש שימות על ידי תשובתו וביקש שיבקשו עליו רחמים שלא אגדות

ימות ויתקיים כמוהם בעולם, ואמרו לו שלא ידאג ממה שיאבד מהעולם 

הנה ההרים ימושו הזה דכולו עולם הכליה וההפסד וכולם ימותו, כדכתיב 

 וכו׳.

, העיון יעקב פירשגמ׳, בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. ) יב

דדוקא רבי בכה, משום שהיה מיוסר תליסר שנין בצמירתא ושבע 

בצפידנא, וקונן על עצמו שהוא מתכפר ביסורים של הרבה שנים והוא 

 נתכפר ביסורים של שעה אחת.
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, דאם המהר״םמכאן יש ללמוד וכו׳. פירש  תוס׳ ד״ה ניזיל אפיתחא,) יג

לא היה איסור ללכת על יד בית עבודה זרה, וודאי היו צריכים ללכת שם 

ולא ליד הזונות, ובעל כרחך דאסור לילך ליד בית עבודה זרה, ומשום הכי 

 העדיפו ללכת ליד בית הזונות.

המהרש״א משום דכתיב אל תקרב אל פתח ביתה. כתבו בתוה״ד, ) יד

, דלא דק, דלאו מהאי קרא דריש ליה, ואלא מ״הרחק מעליה והמהר״ם

 .דפתחבית עבודה זרה וזונות נקט לקרא  בפתחידרכך״, וכיון דהכא מיירי 

, דכיון הבן יהוידעפירש  גמ׳, אשריך שנתפסת על חמשה דברים.) טו

 שעלילה אחת היתה דליסטים הוא, ידע שינצל דיוכח דהמלשין שיקר.

דפירוש כתב המהרש״א בחידושי אגדות,  גמ׳, כל העוסק בתורה כו׳) טז

היינו כאילו אין לו אלוה להצילו, שאין לו אלקי  כמי שאין לו אלוה כו׳.

אמת (ח״ו), דמדותיו של הקדוש ברוך הוא גמילות חסדים ועל האדם 

 לילך אחר מדותיו. 

(ד:)  לעיל על פי מאי דאיתאהרש״ש ביאר מאי ללא אלהי אמת כו׳. ) יז

ר ״אמת קנה ואל תמכור״. כלומר, לאותם שיש בם דאמת זו תורה, שנאמ

דמשמע  הקשה,והמהרש״א בחידושי אגדות  אמת בלבד אין אלוקים להגן.

שהיה שם מיהת עסק התורה, ואם כן איך בסיפיה דהאי קרא כתיב ״וללא 

תורה״. וכתב דיש לישב דלצדדין קאמר קרא, דאותן ימים רבים חלוקים 

נו שהיו עוסקין בתורה, אבל לא היו היו, חלקם ללא אלקי אמת, דהיי

עוסקין בגמילות חסדים, וחלקם גם תורה לא היה להם כדכתיב בסיפא 

 דקרא ״וללא תורה״.

ובתוס׳ ונזכר שהם של מגבית פורים וכו׳. תוס׳ ד״ה מעות, בתוה״ד, ) יח

(קו:) אין משתכרין בכתובות הקשה, איך עשה כן הא אמרו רבינו אלחנן 

ווין משל צדקה כדי שיהיו מזומנים לו ליתן בשל צדקה (כלומר אין ל

 לענים מיד). ותירץ, דהיו בידו מעות אחרים מזומנים לתיתם לשל פורים.

(סד:)  היעב״ץ, דבכתובותהביא  גמ׳, אמרו לו הי דשתיא הי דערבא.) יט

 אמרו דבשל צמר של שתי דק ושל ערב עבה.

ת. הקשה והן גזרו על כך לפי שהוא דת יהודירש״י ד״ה עבדך לחירות, ) כ

, דאדרבה המשחרר עבדו עובר בעשה ד״לעולם בהם תעבודו״, היעב״ץ

ופירש דהם חשבו שאין בזה איסור. [דהיינו דעביד לה ממידת רחמנות 

כתב, דנראה שגזרו על כך לפי שרצו ובתורת חיים שהיא דת יהודית]. 

למעט ולבטל את המצות מישראל, ועבד היוצא לחירות מתחייב בכל 

  ות.המצו
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ורוב העולם מפרשים שהיה קורא  תוס׳ ד״ה הוגה השם, בתוה״ד,) א

). ונראה לר״י דאין להזכיר אף הגהות יעב״ץבפירוש אותיות כו׳. (עיין 

, דהאיסור דוקא להזכיר אותיות י״ה המהרש״אאותיות י״ה וכו׳. כתב 

וא״ד דהיינו האותיות אחת אחר השניה, אבל קריאת התיבה ודאי דמותר 

(יח:), דיו לעולם שישתמש בשם י״ה, ומההיא דפסחים  בעירוביןכדאמרינן 

מוכח דתיבת א״ד נקרא. מה שאין כן בשם בן ד׳ דאסור אפילו בקריאת 

(עיין  כשאני נקרא אני נכתב.התיבה כמו שהביאו מההיא דפסחים, דלא 

כתבו שההוגה את השם ד״ה י״ה (ה.)  ותוס׳ סוכה. )ד״ה י״הה.  תוס׳ סוכה

 היינו דווקא אם מזכירם לשם שם שלם.

דהא א״ד מאדני י״ה מהשם אין נמחקין וכו׳. וכן הגירסא  בא״ד,) ב

(לה:) איתא  דבשבועות, דכוונתם המהר״םבפירוש רבינו חננאל כו׳. ביאר 

שלנו, תנו רבנן א״ל מאלהים וכו׳ אינו נמחק ש״ד משדי א״ד בספרים 

גריס א״ל מאלהים  רבינו חננאלמאדני צ״ב מצבאות הרי זה נמחק, אבל 

 י״ה מהשם א״ד מאדני אינו נמחק ש״ד משדי צ״ב מצבאות הרי זה נמחק.

, דהיינו המהרש״אדמה שהוא נמצא כתוב בספרים כו׳. ביאר  בא״ד,) ג

בא״ד״, לא נתכוונו להזכיר השם אלא שכתבוהו בגמ׳ דפסחים ״ונקרא 

הספרים כן כדי לקצר הלשון, אבל א״ד מאדני שאינו נמחק ר״י לא גריס 

 ליה.

, דכן בתוספות רבינו אלחנןכתב גמ׳, אבל אתה למד להבין ולהורות. ) ד

(כד.) גבי צורות לבנה. ובראש השנה (סח.) גבי מכשפות,  בסנהדריןאיתא 

 בין ולהורות ומה אסור.וצריך עיון מה מותר לה

, דנענשה בהגהות יעב״ץביאר  גמ׳, ועל בתו לישב בקובה של זונות.) ה

מידה כנגד מידה כדמפרש, לפי שהיה במעשיה גירוי יצר הרע, ומכל 

מקום לא נענשה שתזנה חס ושלום כי אין זו מן המדה, אלא אדרבה 

כדאיתא שתעמוד בנסיון כנגד יצר הרע במקום המביא לידי הרגל עבירה, ו

(פו:) היכי דמי בעל תשובה וכו׳, לכך זהו תקנתה כי אין אונסין ביומא 

הזונות לדבר עבירה אלא מניחין אותה חפשית לבחירתה, וכן נשארה 

 נקיה וטהורה כדלקמן, והיה שכרה כפול לעולם הבא.

, דנראה ודאי דלא היתה הבן יהוידעכתב  גמ׳, מיד דקדקה בפסיעותיה.) ו

נו עיניהם בה. אלא כוונתה שישבחו יצר הרע ושיְּת כוונתה לגרות בהם 

את ישראל, דבמה שגדולי האומות משבחין אותם, נוסף להם כבוד לפני 

(פרק ו׳ פסוק ט׳), ״ראוה בנות ויאשרוה בשיר השירים העולם. ודאיתא 

מלכות ופילגשים ויהללוה״, אך נענשה שהיה לה לחוש שמא יתגרה בהם 

 אותה, שהם היו גדולי רומי ואין להם מונע.יצר הרע ויעלה בלבם לאנוס 

גמ׳, אמר לו אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ) ז

(חידושי אגדות), דכוונתו לומר לו דאין לסמוך על המהרש״א ביאר  ירחמו.

הנס לעסוק בתורה ברבים וספר תורה בחיקך, שאף אם יעשו לך נס מנכין 

 לך מזכויותיך כדאמרינן בעלמא.

(חידושי אגדות), המהרש״א ביאר גמ׳, אמרה לו בתו אבא אראך בכך. ) ח

דצערה הגדול היה משום שנידון בשריפה ולא במיתה אחרת, דאמרינן 

(מט:) שהיא מיתה החמורה במיתות. ועל זה השיב לה דעיקר בסנהדרין 

גזירת השריפה היה בשביל ספר תורה שאי אפשר לכלותה כליון גמור 



 
 
 
 

 

ה, ועל ידי שהיתה בחיקי גם אני נשרף עמה וזאת בהריגה אלא בשריפ

ביאר, דאף שהגזירה על עשרה והבן יהוידע היא נחמתי מי שיתבע וכו׳. 

הרוגי מלכות היתה מן השמים, אך הם הוסיפו לעשות לך צער על חבריך 

על ידי שריפה שהיא קשה מהרג, ולא עוד אלא שהניחו לך ספוגין, והשיב 

אי שיתבעו מן השמים עלבוני לחייבם על לה דרך ענוה, אם איני כד

תוספת הצער שעשו לי, אני בוטח שיתבעו על כך כיון שספר תורה נשרף 

 עמי וכו׳.

תוס׳  עיין גמ׳, מי שמבקש עלבונה של ספר תורה הוא יבקש עלבוני.) ט

בברייתא  דמייתי ממעשה מרכבה (והוא) ד״ה רומי חייבת, (ב: לעיל

בי חנינא בן תרדיון נגזר על רומי חורבן פרק ו) דבמעשה דר דהיכלות רבתי

(שם, בחידושי אגדות), דהטעם דדוקא על ידי  המהרש״א גדול. ופירש

 הריגתו נגזר עליהם, משום ששרפו עמו ספר תורה.

(חידושי  המהרש״אביאר גמ׳, אמרו לו תלמידיו רבי מה אתה רואה. ) י

דעתו  אגדות), שהם ודאי נמי ראו, אבל שאלוהו על כך כדי להטות את

שלא יצטער כל כך וימות מהר, דהיינו דכמו שראית הגליון נשרף שהוא 

גוף הספר תורה, והחלק הרוחני שהם האותיות, פורחות למעלה, אתה 

ה כן, פתח פיך ויכנס האש לפיך, ויהיה גופך נשרף אף בפנים, ֵש נמי עַ 

תוס׳ ונשמתך והרוח שבך יהיה יעלו למעלה, ואמר להם מוטב וכו׳. ועיין 

 .ד״ה מה אתה רואה

יעבירום אומר רבינו תם דהיכא שיראים פן  תוס ד״ה ואל יחבל עצמו,) יא

כגון על ידי יסורים וכו׳ כי ההיא דגיטין גבי ילדים  עובדי כוכבים לעבירה

תירצו בתירוץ קמא כתוס׳ הכא,  ד״ה קפצו (נז:)ובתוס׳ גיטין שנשבו וכו׳. 

(לג:) דאלמלי נגדו לחנניה מישאל ועזריה כתובות והוסיפו מהא דאיתא ב

פלחו לצלמא. ועוד תירצו, דעל כרחך היו מענין אותן ולא היו הורגים 

שם].  בהגהות יעב״ץאותם [דהיינו שהיו מענים אותם בעבירה, עיין 

, דברי רבינו תם דהיכא שמתיירא מגליוני תוס׳הביא  והריטב״א

במדרש והביא דכן איתא  שיכריחוהו לעבור על דת מותר לחבול בעצמו.

ט׳ ה׳), ״אך את דמכם לנפשותיכם  בראשית(לד׳ יט׳), דכתיב ( רבה

אדרוש״ מכאן אזהרה לאדם שלא יחבול בעצמו, יכול אפילו כשאול מלך 

ישראל, פירוש שחבל בעצמו מפני שהיה מתיירא שמא יעבירוהו על דת, 

י גוונא שרי. א׳, לא, ד), תלמוד לומר ״אך״ מיעט, דבכי הא שמואל(עיין 

ומהכא ילפינן לשחוט הנערים בגזירות מפני העברת דת. והם דברים 

שצריכין תלמוד ועיון גדול, אלא שכבר הורה זקן ושמענו בשם גדולי 

 בבדק הבית (יורה דעה קנ״ז)והבית יוסף צרפת שהתירו כן הלכה למעשה. 

י התוס׳, דעת זקנים לבעל(שם, סק״א), ועיין ש״ך הביא דנחלקו בכך. ועיין 

 ועיין באות הבאה. בתוס׳ רבינו אלחנן.(ט, ה). ובראשית 

(ענינים שונים סימן ז׳) למד מהגמ׳  תלמיד הרשב״אשם. אמנם בא״ד, ) יב

בגיטין שהביאו התוס׳, דהרואה שהסכנה קרובה מאוד, ורצה להפיל עצמו 

(שהובא באות מהמדרש רבה כדי לא ליפול בידם, מותר. וכן הוכיח 

חילק בין חשש עבירה לחשש שימיתוהו. והקשה אדידיה, הקודמת), ולא 

מסוגיין דאמר להם ״מוטב שיטלנה״, אלמא אפילו בכהאי גוונא מתחייב 

בנפשו. ותירץ, שמידת שנהג במידת חסידות, ולהורות שהיה מקבל 

היסורין מאהבה ושיתקדש שם שמים בדבר יותר, ולא מדין איסור. והוכיח 

שיפתח פיו, ובודאי לא היו טועין בעיקר זאת מהא דאמרו לו תלמידיו 

הדין, ורבי חנינא עצמו לא אמר להם שהדבר אסור, אלא ״איני רשאי 

 לחבול בעצמי״ (ועיין שם שהאריך).

יש מפרשים שהיה נותן להשלטון כו׳ כי איך אתן תוס׳ ד״ה וכי שלמי, ) יג

דחה לפירושם משום דאיך  בתוס׳ הר״ש משאנץמס העולה למספרם. 

י בעודה שם הא קאמר דלא זינתה, אלא על כרחך כדפירש יתכן, שהר

 , דפירש פלח את המלך בכל עת שיעלילו עליך.רש״י ד״ה פלגא

  

 דף יח ע"ב
(חידושי אגדות), דכל כמה המהרש״א  ביאר גמ׳, אלהא דמאיר ענני.) יד

דהוה מצי לאצולי בממון, לא הוה בעי לאצולי על ידי נס, ד״אלהא דמאיר 

ליה שקול תרקבא וכו׳, והוא מה שעשה בהנהו כלבי. ענני״, ולכן אמר 

למשל לדברים אלו, דבשעה שהכלבים באים לנשוך את האדם הוא מציל 

עצמו על ידי שמשליך פיסת רגבים ביניהם, והכלבים הולכים ממנו ורצים 

אחר פיסת רגב וחושבים לאכלו, והוא רץ לדרכו ומציל את עצמו, 

רים לרדוף אחריו, והיינו משום וכשרואים הכלבים שאינו מאכל חוז

שחשש שהשומר לא ירצה להציל עצמו בממון שנתן לו, ולכתחילה ירצה 

להציל עצמו בנס ד״אלהא דמאיר וכו״׳ ויחזיק הממון כולו לעצמו. (ועיין 

 להלן אות טז).

(חידושי אגדות), היאך ייחד רבי מאיר המהרש״א  הקשה גמ׳, שם.) טו

בחייו, הרי אמרו ״אין הקדוש ברוך שמו של הקדוש ברוך הוא על עצמו 

הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם״ שנאמר ״אלהי אברהם ופחד יצחק 

וגו׳״. ותירץ, דלא אמר ״אלהא דמאיר״ אלא לסימן בעלמא על שמו, ולא 

הוא  דמאיר לארץ ולדרים עליהנתכוין כל עיקר על שמו רק נתכוין אלהא 

יון הקודמת בנס הנרות של  יעננו, או שאמר אלהא דמאיר לנו במלכות

חנוכה, כמו שייסד הפייט ״ומי יאיר לך מאיר כו׳״ הוא יעננו להציל אותנו 

 בנס מידיהם. (ועיין באות הבאה).

אמאי לא אמר ״אלהא  בהגהות יעב״ץ,הקשה  גמ׳, על לבי זונות.) טז

דמאיר ענני״ לאצולי נפשיה. ותירץ, דלא שרי אלא מדוחק הצלת נפש 

דלא אפשר בלאו הכי, משום דאין הקדוש ברוך הוא דבת רבי חנינא וב

מייחד שמו על הצדיקים בחייהם. מה שאין כן לרבי מאיר גופיה לא שפיר 

דמי לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא משום הצלת גופו. ועוד, דכיון דהוה 

 מגילהאפשר ליה לאתצולי בגוונא אחרינא הוי משתמש בתגא [עיין 

 ת ושלפניה).(כח:)]. (ועיין באות הקודמ

בתרומת הדשן כתב  גמ׳, בשולי עובדי כוכבים חזא טמש בהא וכו׳.) יז

מוכח מהא דרבי מאיר, דאפילו  ספר חסידים(סימן קצז), דלפי דעת 

להתדמות לנכרי בדבר איסור גמור כההיא דנבילה, שריא. וכתב דנראה, 

דאפילו בשעת השמד שרי כי האי גוונא, והא דאסור לשנות אפילו 

(עד:), היינו דוקא כשמכירים בו בסנהדרין סאנא כדאיתא ערקתא דמ

שהוא יהודי ורוצים לכופו שישנה מדת מנהג היהודים, חייב למסור את 

עצמו שלא יחלל השם, אבל כשעושה את עצמו כנכרי כדי שלא יכירוהו 

שהוא יהודי ליכא חילול. אבל כתב, דנראה דאין ראיה מהא דרבי מאיר, 

רי הנכרים דישראל חשוד לאכול נבילות הוא תדע כיון דאיכא למימר דסב

 דאמרו חס ושלום שזהו רבי מאיר, ולא אמרו חס ושלום שזהו יהודי.

, כיון הבן יהוידעהקשה  גמ׳, אתא אליהו אדמי ליה כזונה כרכתיה.) יח

שהצלתו היתה בדרך נס מדוע לא ניצל באופן אחר ולא באופן שיהא 

כה לנס בשביל המצוה שהצלת בת נדמה לזונה. ותירץ, דאתי לרמוז לו שז

ישראל צדקת מטומאת זנות, ובזה יוודע גודל זכות האדם המתקנא בשביל 

ביאר  בית ארזים,הזנות והמציל את ישראל ושומר אותם בדבר זה. ובספר 

, אבל לרבי לגוייםכזונה״, דהיינו  להובמה שדקדק לשון הגמ׳, ״אדמי 

 מאיר היה נראה כאליהו.

וצוה לאחד  אמרי משום מעשה דברוריא, בתוה״ד,רש״י ד״ה ואיכא ד) יט

, דבחר בתלמיד שהיה יודע בהגהות תפארת ישראל מתלמידיו כו׳. כתב

שהוא ירא שמים ולא יעשה עמה איסור אף כשתתרצה, וכן הוי, דחס 

הקשה, איך לא חשש רבי מאיר  והבן יהוידעושלום דרבי מאיר יכשילנה. 

 ועיין מה שהאריך לתרץ בזה. שמא יעלה בלב התלמיד הרהורי עבירה,



 
 
 
 

 

(חידושי אגדות), לפי שיש  המהרש״אביאר גמ׳, הרי זה מושב לצים. ) כ

לבעל דין לחלוק שעניני ליצנות אלו שזכר, יש בהם דברי חכמה במשלים 

ומליצות, וכמו שקרא את מושב לצים לקמן תחבולות כמו ״בתחבולות 

, על כן אמר תעשה לך מלחמה״, גם משמחים הלבבות ונפשות הדואגים

דממה שהזהיר דוד על מושב לצים, ועליהם אמר ״כי אם בתורת ה׳ 

חפצו״, למדת דאדרבה אלו מביאין לידי ביטול תורה המשמחת הלבבות 

 ונפשות.

 גמ׳, הא למדת שדברים הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה.) כא

, דנפקא מיניה דאסור לראות אפילו מרחוק באופן שלא העיון יעקבכתב 

יהיה במושבם ובחבורתם, משום ביטול תורה הנגרם על ידי ראיות 

 וידיעות דברים הללו.

(סימן המגן אברהם כתב  גמ׳, אין הולכין לטרטיאות ולקרקסיאות וכו׳.) כב

שז סקכ״ב), דאסור לילך לטרטיאות וקרקסיאות והם מיני שחוק ומיני 

משחוק תחבולה, ולא ידענא מי התיר להם בפורים. ואפשר, שנמשך להם 

(סימן רכד סק״א) בהגהות מהרש״ם שעושים זכר לאחשורוש. וכתב 

דאפילו נשים שאינן חייבות בתלמוד תורה אסורות לילך לשם, והוכיח כן 

(רות סוף פרק ב׳) דאמרה נעמי לרות ״אין דרכן של בנות ממדרש רבה 

 ישראל לילך לבתי תיאטרות וכו׳״.

מאי לא אמרינן דאיכא , אהעבודת עבודההקשה  גמ׳, מאי בינייהו.) כג

בינייהו אי שרי לילך במקום סכנה, דלרבי מאיר דסבירא ליה דבכל 

המקומות מזבלין ויש חשש עבודה זרה אסור אף במקום סכנה, אבל לרבנן 

דסבירא להו דיש מקומות שאין מזבלין ואין איסור רק משום מושב לצים, 

ין שם מה מותר במקום הסכנה דאין לך דבר שיעמוד מפני הסכנה, עי

 שתירץ.

ונראה לפרש דהכי פריך כו׳ דהא ודאי  תוס׳ ד״ה מאי ביניהו, בתוה״ד,) כד

, דלהאי פירושא אקילו המהרש״אאף במקום שמזבלין פליג כו׳. כתב 

חכמים, דלא אמרי אלא מפני חשד עבודת כוכבים ובנשא ונתן בדיעבד 

כתב, דחכמים אתו המהר״ם לא חיישינן לדמי עבודת כוכבים. אבל 

(צג:), דתנא בתרא לטפויי קאתי], וצריך בבבא בתרא לאוספי, [כדאיתא 

לפרש דברי המתרץ דמשני ״נשא ונתן ביד איכא בינייהו״, דלרבי מאיר 

נשא ונתן מותר, וחכמים אתו לאוסופי עליה ולומר דבמקום שמזבלין נשא 

 ונתן אסור. (ועיין באות הבאה).

ורבנן דמפרשי משום חשד ליצנות כו׳. וה״ד, רש״י ד״ה נשא ונתן, בת) כה

, דנראה להגיה ברש״י ״משום חשד וליצנות״, ורצה לומר הרש״שכתב 

דאף במקום שמזבחין שרי לרבנן בנשא ונתן, כיון דהאיסור אינו אלא 

תוס׳ ד״ה מאי לפי פירוש קמא  מהרש״אמשום חשד, וכמו שפירש 

ר. [ועיין באות הקודמת]. וכן בדבריהם אינו מחוו מהר״ם, כי פירוש בינייהו

 .בהגהות מראה כהןהגיה ופירש 

, דהוא מדה בחידושי הר״ןכתב  גמ׳, כל המתלוצץ יסורין באין עליו.) כו

כנגד מדה שהליצנות פורק עול יראת שמים מעל האדם, ולפיכך יסורין 

(פרק ה׳) ביאר, ״דעל ידי הלצון יפיל  והמסילת ישרים באין עליו להכניעו.

רבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות מה שהלב מתעורר  האדם מעליו

ומתפעל בעצמו מידי ראותו או שמעו ענינים שיעירוהו אל החשבון 

ופשפוש במעשים, ובכח הליצנות יפיל הכל לארץ ולא יעשה בו רושם 

כלל, וממילא הוא דבר שהדין נותן אותו שיסורין יבואו עליו, כי מי 

דים אינו צריך שיתייסר בגופו כי כבר שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלמו

ישוב מחטאתיו בלי זה מכח הרהורי תשובה שיולדו בלבבו, אך הלצים 

שאינם מתפעלים מן התוכחות, אין להם תיקון אלא השפטים, שאלה לא 

 יהיה כח בליצנותם לדחותם מעליהם כאשר ידיחו המוסרים״.

, אמאי ת עיןהמראי. העיר גמ׳, במטותא בעינא מינייכו דלא תתלוצצו) כז

אמר להו דיפרשו מיראת העונש דלא ליתו עלייהו יסורין, הא הוה ליה 

למימר דלא יתלוצצו משום דעוון חמור הוא. ועוד, מה שייך לשון 

״במטותא בעינא מינייכו״ וכי צריך לבוא בתחינה שישמרו התורה. וביאר, 

 דכוונת רבא שיתרחקו הרחקה גדולה אפילו מספק ליצנות, ולא יבקשו

צדדי היתר, ולזה אמר בלשון בקשה דשמא מה שאתם סוברים דאינו 

 ליצנות הוא ליצנות ויבואו יסורים, ועליכם להתרחק הרבה. 

, וכי סלקא דעתיה דרבנן יתלוצצו שבא הבן יהוידע הקשהגמ׳, שם. ) כח

 בשבתלהזהירם. ועוד, למה דוקא רבא נתעורר באזהרה זו. וביאר, דאיתא 

הו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן, (ל:), רבא מקמי דפתח ל

ובסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא. ויש לומר, דכיון דפתח להו בכך 

חשש שמא ילמדו גם הם לעורר השמחה באופן הקרוב לליצנות. [אמנם 

(ח״ג אות  ורבינו יונה בשערי תשובהלפנינו שם בשבת איתא ״רבה״]. 

דיהם שלא להתלוצץ גם על דרך קע״ז) כתב, דהחכמים היו מזהירין לתלמי

מקרה ועראי, ועל החלק הזה הוצרכו להזהיר כי רבים יכשלו בו על דרך 

 המקרה.

(פרק יג),  בשמירת הלשוןכתב  גמ׳, כל המתלוצץ נופל בגהינם.) כט

דנראה לפרש הא דאמרו לשון ״נופל״ ולא לשון ״יפול״, במה שכתב 

ון, שיש להם גודל (פרק א׳ פסוק כ״ג), בענין בעלי הלצהגר״א במשלי 

התאוה לדבר דברים בטלים וליצנות אף שאין הם הנאת הגוף, מפני 

שבכל דבר שאדם עושה נותנין לו רוח ממרום, וזה הרוח אינו נח ושקט עד 

שעושה עוד דברים כאלה, ומזה יש לו נחת רוח הן בדבר מצוה והן בדבר 

ולה הרוח עבירה, ועבירה גוררת עבירה ומצוה גוררת מצוה, ועבירה גד

הבא ממנה גדול ומתאוה יותר לעבירה עוד, וכן בדבר מצוה גדולה באה 

רוח ממקום קדוש מאד ומתאוה מאד למצוה ונהנה מאד מחמת אותה 

מצוה, וידוע שהמצוה הגדולה מכל המצוות היא לימוד התורה, ולהיפך 

דברים בטלים וליצנות שזה היפך התורה, ולהכי יש הנאה מדברים בטלים 

ות יותר מכל העבירות אף שאין בזה עולם הזה, אך מחמת שהרוח וליצנ

הטומאה גדולה עד מאד והיא כמעין הנובע היפך התורה שהיא כמעין 

הנובע, וידוע דרוח הטומאה הנעשית על ידי העבירה היא גופא המענשת 

לאדם אחר פטירתו בגיהנם, ולכך אמרו לשון נופל בגיהנם, להורות לנו 

ות מרחף עליו הרוח הטומאה הגדולה, והוא ממש שבעת אמירת הליצנ

 (שער א׳ פי״ב).בנפש החיים , וכמו שכתב בחייונופל בגיהנם 

, עם יושבי קרנות שאין הראב״דפירש  גמ׳, שלא ישב בתחבולות.) ל

(אות תיו, ערך תחבול) פירש,  והערוךאומרים אלא דברי בטלה. 

הן ועושין מלחמה שמתקבצין ויושבין ברחוב העיר ועומדין שנים שנים מ

(חידושי אגדות) פירש, שהם תחבולות והמהרש״א לשחוק בתחבולות. 

 חכמה והם מיני ליצנות.

 

 דף יט ע"א
(חידושי המהרש״א פירש  גמ׳, שלא הלך בעצת אנשי דור ההפלגה.) א

אגדות), דהגמ׳ נקטה הכא לשון ״לא הלך״, כי באמת בתחלה עמד וישב 

אמנם כאשר הלכו ונסעו מקדם עמהם כי היה כל הארץ שפה אחת, 

למצוא להם בקעה, ואמרו הבה נבנה לנו עיר, להמריד על הקדוש ברוך 

 הוא, אברהם לא הלך עמהם ובעצתם, רק נשאר במקומו.

(חידושי אגדות), המהרש״א ביאר  גמ׳, שלא עמד בעמידת סדום וכו׳.) ב

דהגמ׳ נקטה לשון ״לא עמד״, משום דאף במקום שהיה ראוי לעמוד 

דהיינו במעמד המלחמה של מלכי סדום עם ארבעת המלכים כדי  עמהם,

להציל את לוט אחיו, לא עמד עמהם לפי שחטאים היו. ועל כן נפלו 



 
 
 
 

 

במלחמה, עד שהוצרך אחר כך אברהם לרדוף אחרי המלכים להציל את 

 לוט.

יש לעיין מהיכי תיתי  [גמ׳, אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש.) ג

ולא בצדיק מעיקרא. ולכאורה נראה דהוא מה לפרש הקרא לענין תשובה, 

ממהר להכיר בוראו  כלומרשפירש,  לרש״י בד״ה כשהוא איש,שהוקשה 

 וכו׳, וביאר דתשובה דהכא היינו תשובה אל השם, ולא ששב מחטאיו].

כשהוא בחור בכחו רש״י ד״ה כשהוא איש, פירש  גמ׳, כשהוא איש.) ד

ביאר, דהתשובה המאירי ו כלומר ממהר להכיר בוראו קודם ימי הזקנה.

המעולה היא בעת הבחרות, ובעת שכוחותיו מוכנים לעבירה כמו שהיו 

בשעה שהיה עושה את העבירות אלא שהוא שוברם ומניחם ומחלישם 

ובאורחות (שער ראשון אות ט׳).  שערי תשובה לרבינו יונהבהכנעתו. ועיין 

ה דברים (שער העשרים וששה, שער התשובה) ביאר, דמפני שבעצדיקים 

. כי עבודת התורה והיראה שהאדם חייב איקדים האדם לשוב בבחרותו. 

. דאם יאחר תשובתו עד שיכניס ויאסף הון אז בהמה רבים מאד מאד. 

. דכשמתאחר, ד. כי הזמן מתמעט והמלאכה מרובה. גיחמד ויכסף יותר. 

אז היצר הולך ומתגבר ומתקשה הלב וכבר הורגל בעבירות ולא יוכל 

. דכשיתאחר ו. שמא לא יאריך ימים וימות טרם ישוב. הצמו. לטהר ע

. דהשכר על תשובה זלשוב יהיו עוונותיו ישנים וישכח ולא ידאג להם. 

בימי בחרותו גדול יותר, מה שאין כן כשהוא בא בימים ויחלש כח היצר 

 (עיין שם באריכות).

בשכר רש״י ד״ה ולא  פירש גמ׳, אל תהיו כעבדים וכו׳ אלא היו וכו׳.) ה

, שעובד את יוצרו מאהבת שמו וכו׳ ולא לשם קיבול שכר. והעיר מידותיו

(פ״ח אות ט״ו), אמאי בתחלה אמר לשון אזהרה ״אל הגר״א באבן שלמה 

תהיו״, ולאחר מיכן לשון עצה ״אלא היו״. ועוד, שהוא כפל לשון. ותירץ, 

אוני הלומד בשביל פניות, כגון ״אקרא כדי שיקר א.דג׳ מיני מעשים יש, 

שלומד בשביל בוראו שימצא חן  ב. רבי וכו׳״ והוא מפני כבוד ועושר,

שעושה כאשר ציונו לשמור  ג.בעיניו ויתן לו שכר טוב בעולם הבא, 

ולעשות ולא לשום פניה כלל. ואמר התנא תחלה לשון אזהרה, על פניה 

הראשונה, ואמר, ״אלא הוו וכו׳״ על השלישית, שתשתדלו ללמוד בלי 

פירוש בתוהא וכו׳. ועיין באות  כתבו,התוס׳ ד״ה על מנת  אמנם .פניה כלל

 הבאה.

(פרק א׳ משנה ג׳), דהתנא הזהיר התוס׳ יו״ט באבות פירש גמ׳, שם. ) ו

שתהא העבודה מאהבה בלבד לפי שזו היא עיקר העבודה, אבל לא רצה 

לומר שהעבודה על מנת לקבל פרס אסורה, שמכל מקום עובד ה׳ הוא, 

נמנעה התורה להודיע השכר והעונש, כיון שאם יעבוד ומפני כן לא 

לתקות השכר או מניעת ההיזק, נהי דאינו במעלה כמו העובד מאהבה 

שאין לו בעבודתו שום פנייה, מכל מקום לא יצא מכלל העובדים, 

(י:). ועוד שאם אי אתה אומר כן, אתה מקפח חס בבבא בתרא כדאיתא 

ה שוקל איה סופר אשר יאמר כי ושלום רגליהן של שונאי ישראל כי אי

הוא זה העובד מאהבה, וודאי לא ניחא למרייהו דתימרו הכי. (עיין שם 

 שהאריך להוכיח כן ולבאר הענין).

דנקט לה  המהרש״א, כתב גמ׳, סליק ספרא לוי אמר לייתו לן משלי כו׳.) ז

בכי האי גוונא דסליק ספרא, לאשמועינן שבשעה שמסיימין ספר אחד יש 

להתחיל ספר האחר כמו שאנו עושים בשמחת תורה על פי המדרש מפני 

 (או״ח סימן תרס״ח).  טורקטרוג השטן. ועיין 

(חידושי אגדות),  המהרש״א . ביארגמ׳, כייפיה ללוי ואייתו תילים) ח

ל כתובים כך הוא, תהלים ואחר כך משלי דכפייה לכך, משום דסדרן ש

(יד:). עוד ביאר, לפי שספר תהלים כולו יראת בבבא בתרא כדאמרינן 

(פרק ג משנה ט), באבות שמים, וספר משלי כולו דברי חכמה ומשל, ותנן 

 כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת.

ר ביא גמ׳, אמר רבא לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ.) ט

(חידושי אגדות), שכבר אמר רבי לעיל ״לעולם ילמוד אדם המהרש״א 

מקום שלבו חפץ״ דהיינו מאיזו מסכת וספר כדמסיק, אבל הכא מתורה 

בדברי בילקוט מקום בבי״ת דהיינו אצל רב שלבו חפץ. וכן הוא באמר 

רבא ממי שלבו חפץ, ויהיה המכוון ד״חפצו״, לרבי על המקום ולרבא על 

 יתחיל, שכתב, לעולם לא מאירי. ועיין בעבודת עבודהעוד הרב. ועיין 

 אדם לשנות אלא במקום שלבו חפץ.

, של אותו רש״י ד״ה נקראת על שמופירש  גמ׳, ולבסוף נקראת על שמו.) י

(חידושי אגדות), על פי מה דאיתא  המהרש״אתלמיד שטרח בה. וביאר 

ה לו (לח.), בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שנתנבנדרים 

במתנה וכו׳, דפירושו שבתחלה היה לומד ומשכחה עד שלמדה מרבו כל 

צל״ח  כך עד שנעשית קנין בנפשו, והיינו במתנה (עיין שם עוד). ועין עוד

 (סד.). ברכות

, של אותו תלמיד שטרח בה כדכתיב [רש״י ד״ה נקראת על שמו) יא

עד  ,מרבו בד״ה ילמד אדם,ובתורתו וכו׳. וחזינן מהמשך דבריו שכתב 

כתב,  ,ואח״כ יהגהובד״ה . שתהא גירסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיו

 וכו׳יעיין בתלמודו לדמות מילתא למילתא להקשות ולתרץ ובראשונה 

הוא מתיישב בתלמודו ומתרץ לעצמו דבר  ששנה הרבהלאחר  ,ועוד

הקשה וה״נ אמרינן בהרואה (ברכות סג:) הסכת הס ואח״כ כתת ומייתינן 

 ד״ה ובתורתו יהגה (לב:)ברש״י קדושין וכן מבואר  .להא דרבא התם

(צט:)  בסנהדרין , היא נקראת תורתו. וכן איתאומשלמדה וגרסהדכתב, 

למי שחוזר על אף שכבר למדה זמר בכל יום, שהתורה מבקשת מאת קונה 

למסור לו סודותיה. שנקראת תורתו, לא מחמת עמל העיון, אלא עמל 

 הגירסה והחזרה]

 המהרש״א כתב גמ׳, לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח.) יב

(חידושי אגדות), דיליף לה מסיפיה דהאי קרא גופיה ״גרסה נפשי לתאבה 

אף דמשכח לעתיד, וכן ״, דהיינו לפי אותה שעה בכל עתאל משפטיך 

, דהיינו, שעל ידי שאינו לומד בעיון ובעומק, הרש״שאיתא בילקוט. וביאר 

משכח מהר כמו שדרשו בפסוק ״ואף חכמתי עמדה לי״ תורה שלמדתי 

 באף עמדה לי, פירוש נשאר אצלי עומד קיים. 

, הגר״אבשם  העץ יוסףכתב  גמ׳, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר.) יג

בין פשט הברור, אלא דאם קשה לו ממקום אחר ואינו דבודאי צריך לה

(הלכות ובשולחן ערוך הגר״ז יודע ליישב הסתירה מיחשב תלמוד תורה. 

תלמוד תורה פ״ב סעיף י״ג) כתב, דרק בתורה שבכתב מקיים מצות 

תלמוד תורה אף על פי שאינו מבין, אבל בתורה שבעל פה אם אינו מבין 

וסיים, דאף על פי כן יש לאדם לעסוק בכל הפירוש אינו נחשב לימוד כלל. 

התורה גם בדברים שלא יוכל להבין, ולעתיד לבא יזכה להבין ולהשיג כל 

 מגן אברהםהתורה שעסק בה בעולם הזה ולא השיגה מקוצר דעתו. ועיין 

(או״ח סימן נ׳ סק״ב) שכתב, דאם אומר משניות ואינו מבין, אינו נקרא 

 לימוד.

והא דאמר סוף אלו  רב סחורא, בתוה״ד,תוס׳ ד״ה אמר רבא אמר ) יד

תירצו עוד, דמשמיה ד״ה אמר רבא (מט:)  ובתוס׳ סנהדרין מציאות כו׳.

דנפשיה לא אגמריה טפי. עוד תירצו דבההיא שעתא אכתי לא גמר מיניה 

 טפי. 

(חידושי  המהרש״א פירש גמ׳, ידעי רבנן הא מילתא ועברי עלה.) טו

דילמד ואחר כך יהגה, וכן ילמד אף דמשכח,  אגדות), דרבנן סברי כדלעיל,

[ומשמעות  כתוס׳ ד״ה אנא.ולכך עברי עלה. וכן ר׳ נחמן בר יצחק, ודלא 

יכולים  רבנןדבריו דפליגי הני לישני, ולכאורה יש לפרש, דהנך דהם 

ללמוד חבילות חבילות, אבל תלמיד שמתחיל שעליו נאמרו הדברים לעיל 

 צריך להיות קובץ על יד].



 
 
 
 

 

לכאורה יש לעיין אמאי מסתפי,  , אמר להו רב חסדא לרבנן וכו׳.[גמ׳) טז

הא יכול לומר להם דברי רבה דהני מילי בסברא, ודוחק לומר דלא ידע 

לה. ויש לפרש, דלימודו של ר׳ חסדא עם תלמידיו היה בגירסא ומעט עיון, 

ולא רצה לומר להם מימרא זו דידע שיסברו דחשיב סברא ויעזבוהו, אבל 

 היה אלא גירסא. והם הדברים שאמר להם רבה]. באמת לא

 

 דף יט ע"ב
כתב  גמ׳, על פלגי מים א״ר תנחום בר חנילאי לעולם ישלש אדם וכו׳.) יז

(ה: מדפי הרי״ף), דר׳ תנחום מפרש פלגי מלשון חלוקה דהיינו  הר״ן

דרבי תנחום מפרש מים דהיינו תורה, ופלגי  הריטב״א,פלוגתא, וכן כתב 

 (י כה) ״כי בימיו נפלגה הארץ״. בראשיתמלשון חלוקה כדכתיב 

, דלאו דוקא ובחידושי הריטב״א(ה: מדפי הרי״ף)  הר״ן. כתבו גמ׳, שם) יח

שישליש ימותיו בשוה שהרי התלמוד צריך זמן הרבה ואף המשנה חמורה 

כפי הראוי לו, וכתב הריטב״א מן המקרא, אלא לומר שיתן זמן לכל אחד 

שאין זה אלא בתחלת לימודו של אדם, אבל כשעומד על  רבינו נר״ו,בשם 

תלמודו, ודאי שצריך שיתן רוב זמנו בתלמוד וישלים פרשיותיו עם הצבור 

(פ״א מתלמוד  והרמב״םבכל שבת, ויעיין מעט בנביאים וכתובים לפעמים. 

היה עוסק במלאכה שלש תורה הי״א) כתב, כיצד היה בעל אומנות ו

שעות ביום ובתורה תשע, אותן התשע קורא בשלש מהן בתורה שבכתב 

ובשלש בתורה שבעל פה ובשלש מתבונן בדעת להבין דבר מדבר, ודברי 

קבלה בכלל תורה שבכתב הן ופירושן בכלל תורה שבעל פה, והעניינות 

 במה דברים אמורים בתחלת תלמודו שלהנקראין פרדס בכלל תלמוד, 

ולא יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא  כשיגדיל בחכמה, אבל אדם

לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב 

לפי רוחב לבו וישוב דעתו.  ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבדודברי השמועה 

, דהרמב״ם אתי ליתן סמך להא שאין אנו נוהגים אלא הלחם משנהוכתב 

, שתירץ באופן כרבינו תם בתוס׳ ד״ה ישלש אדםו דלא בתלמוד, והיינ

כתב, שהדבר פשוט דלתלמוד צריך זמן רב מה שאין  והכסף משנהאחר. 

ציין המקור לדברי הרמב״ם מהא דאיתא והגר״א צריך למקרא ולמשנה. 

(לג.), העוסקין במקרא מדה ואינה מדה, במשנה מדה  בבבא מציעא

 וההגהות מיימוניות .דה גדולה מזוגמרא אין לך מונוטלין עליה שכר, 

דכשם שאי אפשר לעולם בלא מלח  (פט״ו ה״ח), ממסכת סופריםהביא 

ובלא פלפלין ובלא בשמים, כך אי אפשר לעולם בלא מקרא ובלא משנה 

 דולגובלא תלמוד, אבל אשרי לו לאדם שעמלו בתלמוד ולא שיהא 

א ומשנה מקר שילמדבמקרא ובמשנה ויבא לידי תלמוד, אלא על מנת 

 ).אורח חיים חלק ד סימן לט(שו״ת אגרות משה בויבא לתלמוד. ועיין עוד 

(ל.)  בקידושיןהכא דרשינן לה מקרא דעל פלגי מים, אבל  גמ׳, שם.) יט

איתא, ושננתם לבניך אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם לעלם ישלש אדם 

הש״ס דכן דרך ד״ה ורואה זכות,  (לא:) תוס׳ שבועותשנותיו וכו׳. ועיין 

 בכמה דוכתי.

(חידושי אגדות), מהא דתנן  המהרש״א. הקשה גמ׳, כי קאמרינן ביומי) כ

(פ״ה מכ״א), בן חמש למקרא בן עשר למשנה ובן חמשה עשר  באבות

לתלמוד, והיינו שיהיה לימודו לפי הזמנים הללו, וכשיגיע לט״ו יבלה ימיו 

״ה ישלש, תוס׳ ד(לג.). וכתב, דלפירוש  בבא מציעאבתלמוד, וכדאיתא 

ניחא, דאין הכי נמי, אלא שבכל יום ילמוד קצת מקרא ומשנה, אבל 

ובעץ יוסף קידושין  , דב׳ ימים מקרא וכו׳, קשה.בד״ה ביומידפירש  לרש״י

(ל.) תירץ, דלא איירי הכא אלא אחר שלמד הכל והוא חוזר עליהם דאז 

 ישלש.

ין מה , ב׳ ימים מקרא וב׳ ימים משנה וכו׳. ועי[רש״י ד״ה ביומי) כא

, ולכאורה יש לפרש חלוקת השליש לימי התוס׳ ד״ה ישלש אדםשהקשו 

(פ״ב ג׳ ), דכל  האור החיים בראשית השבוע, יש לומר על פי מה שכתב

שבוע מקבל את חיותו משבת קודש הקודמת, ואם כן הווי בריאה שלימה 

שבה צריך לנהוג בשילוש. ולא קשיא דאכתי מי ידע כמה חיי, דעל כרחך 

למימר דלכך כיונו התוס׳ דהרי לא חיישינן שמא ימות, אלא שכיונו ליכא 

מהרי״ט בקדושין  להקשות שקביעת השלם אי אפשר בכהאי גוונא. ועיין

 (ל.).

שיקבע עיתים לתורה. היינו דלבר מעסק  רש״י ד״ה אם פריו יתן,) כב

התורה שמחוייב כל איש מישראל, איכא חיוב דקביעת ״עיתים לתורה״, 

(או״ח קנה סעיף א), דיקבע עת ללמוד שאותו  ולחן ערוךהש כמו שכתב

, שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרויח הרבה. וכתב עוד קבועהעת יהיה 

(בסימן רלח סעיף ב), דאם יש לו חק קבוע ללמוד כך וכך ליום, והיה טרוד 

ד״ה  (ז.)תוס׳ סנהדרין ביום ולא השלימו, ישלימנו בלילה מיד. ועיין עוד 

 .דברי תורהאלא על 

, שמעינן מינה דאין בחידושי הר״ןכתב  גמ׳, ועד כמה עד מ׳ שנין וכו׳.) כג

חכם רשאי להורות כל זמן שיש בעיר גדול ממנו, אם לא הגיע לארבעים, 

 אבל אין בעיר גדול ממנו, מורה, אף שלא הגיע לארבעים. ותמה על

עים (פ״ה מתלמוד תורה ה״ד) שכתב הלכה זו, ולא חלק בין ארב הרמב״ם

 הרי״ףלפחות מהן, ובין שאין גדול ממנו לשיש גדול ממנו. ותמה עוד על 

 כסף משנה ולחם משנה (ה: מדפיו) שלא הביא הא דרבא אורי בשוין. ועיין

 (שם).

 ד״ה ועד(כב:)  תוס׳ בסוטהמשנולד. אבל  רש״י ד״ה עד ארבעין שנין,) כד

פירשו, משנה שהתחיל ללמוד עד ארבעים שנה ולא משנה שנולד, 

(ה:), דאמרינן ״ולא נתן ה׳ לכם לב לדעת עד  לעילוהוכיחו ממכילתין 

היום הזה״ שמע מינה לא קאים איניש אדעתיה דרביה עד מ׳ שנין, 

(חידושי אגדות,  המהרש״אדהיינוממתן תורה עד מ׳ שנה שלמדו. וכתב 

(פ״ה מכ״א) באבות יינו ארבעין משנולד, וכדתנן שם), שאפשר לפרש דה

בן ארבעים לבינה, דהיינו שמבין דבר מתוך דבר, דעד גיל ארבעים שנה 

הוא זמן שימושה של תורה לקבל מרבו. ומה שהוכיחו התוס׳, יש לתרץ, 

דודאי היו בדור המדבר גם כמה וכמה קטנים שנולדו קודם מתן תורה, 

וד, וגם עמהם הכתוב מדבר ״ולא נתן לכם ולא היו ראויים בהתחלת הלימ

לב לדעת״, דהיינו שיש להם ארבעים שנה מלידתם גם אם לא למדו 

ארבעים שנה, וכמו ששנינו בן ארבעים לבינה דלא איירי דוקא בלמד כל 

כתב, דהכא מיירי שהוא בן ארבעים  ובתוס׳ רבינו אלחנןהארבעים שנה. 

 פניו ארבעים שנה. שנה ולא שייך להא דלעיל דמיירי שלמד ל

פירש  גמ׳, שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד.) כה

, צריכה תלמוד כדי להתלמד לדבר בלשונם שהוא רש״י ד״ה שיחת חולין

פירש,  ד״ה צריכה לימוד (כא:)וברש״י סוכה בלשון נקיה ועושר ומרפא. 

 א),(חידושי אגדות הכ המהרש״א צריך לשומעים שיתנו להן לב. וכתב

(כא:) גבי מעשה דטבי עבדו דרבן גמליאל נמי אמרינן הכי,  דבסוכה

דצריכה תלמוד. ושם הפירוש הוא, דמתוך שיחתן תבין דבר מה מדברי 

הכא כתב, דהכא איתא ״תלמוד״ והתם איתא ובגליון הגמ׳ תורה. 

 ״לימוד״, ועיין בפירוש רש״י דהכא ודהתם והיינו דאולי הם ב׳ ענינים.

(טו׳ ההעמק דבר שמות כתב  סק בתורה נכסיו מצליחין.גמ׳, כל העו) כו

(ו׳ ד׳), כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל  באבותכז׳), דהא דתנן 

וכו׳, היינו בתחלת בואו ללמוד, אבל אחר שזכה והשיג מעלות התורה 

 זוכה להתפרנס בריוח.

(חידושי אגדות), דאף שיש עוד  המהר״לביאר גמ׳, מאן בעי חיי. ) כז

סגולתם חיים ואריכות ימים, כמו כיבוד אב ואם ושילוח הקן, מכל מצות ש

מקום שמירת הדיבור הוא חיים בעצם וטבע ולא רק סגולה, דכתיב 

, לרוח ממללא אונקלוס(ב׳ ז׳) ״ויהי האדם לנפש חיה״ ותרגם בבראשית 



 
 
 
 

 

ר, הרי שעל ידי כח הדיבור נקרא האדם ״נפש חיה״, דהיינו לרוח המדבֵ 

 לשונו שהרי ״מות וחיים ביד הלשון״.והיינו כשנוצר 

, מאי, העבודת עבודההקשה  גמ׳, אם בנה שכרו מותר פשיטא.) כח

״פשיטא״, הא היה מקום לומר דיקנסוהו על מה שעבר על האיסור של 

 בניית הכיפה, ולאשמועינן דלא קנסוהו.

שעשה הישראל לצרכו למכרה לעובד כוכבים. רש״י ד״ה של ישראל, ) כט

, דנראה ברור דטעות סופר הוא, וכן צריך לומר הןבהגהות מראה ככתב 

״של ישראל שעשה ישראל לצרכו לעובדה״, והוא סוף דיבור, ״ושל עבודת 

כוכבים שעשה למוכרה לעבודת כוכבים משתעבד״. וכן הוא מוכח להדיא 

(נב.), דבעי למילף לרבי ישמעאל דעבודת כוכבים של ישראל אסורה לקמן 

שראל היינו שעשה ישראל לעבדה בעצמו, וכן מיד מ״עגל״, ומוכח דשל י

 (קלט סק״א).בט״ז  מוכח

, דהטעם המאיריביאר  מתני׳, אין מוכרין להם במחובר לקרקע וכו׳.) ל

דאין מוכרין להם אף פירות ותבואה ואילנות המחוברים לקרקע, משום 

 בחזון אישדכל המחובר לקרקע כקרקע דמי, גזרינן הא אטו הא. אבל 

ה סק״ד) כתב, דלמכור אילן לגוי הוא איסור מדאורייתא, (יור״ד סימן ס״

בבבא דמכירה לזמן כמכירה דמי, וחשיב שמוכר לו קרקע לזמן, ואף דתנן 

 (פא.), דמוכר אילן אחד לא מכר קרקע. בתרא

, דלא אתא תנא השתא בחידושי הריטב״אכתב מתני׳, שם. ) לא

לאשמועינן דין איסור מכירת קרקע לגוים אם הוא בכל מקום אם לאו, 

אלא הכי קאמר כל מקום שאסור למכור קרקע אסור למכור מחובר 

לקרקע, שהמחובר לקרקע אף בענין זה כקרקע. והוכיח הריטב״א, דאם לא 

יוסי (כא.), כרבי  לקמןנאמר כן תקשי הלכתא אהלכתא, דהרי קיימא לן 

דאמר בחוצה לארץ מוכרין אפילו שדות, ואילו הכא פסיק ותני אין מוכרין 

  .במחובר לקרקע כלל, וקיימא לן כסתם מתניתין כדאיתא לקמן

, פשיטא, בחידושי הרשב״אהקשה מתני׳, אבל מוכר הוא משיקצץ. ) לב

דאמאי ניסק אדעתן למיסר משיקוץ. ותירץ, דתנא לגלויי רישא, שלא 

מחובר לקרקע אינו אלא למכור אילן לפירותיו עד תאמר דהאיסור ב

שייבש האילן, דסתם לוקח אילן מחובר לקרקע, להעמידו לפירות הוא 

לוקחו, והלכך הוא אסור, דהווי חניית קרקע לימי העץ, אבל מחובר על 

מנת לקוץ, יהא מותר כרבי יהודה דהעומד לקוץ כנקצץ דמי, ואין כאן 

, אבל על מנת לקוץ לא, משיקוץא מוכר חניית קרקע, קא משמע לן דדוק

תירץ, דקא משמע לן דאף ובחידושי הריטב״א דלמא משהי ליה ולא קייץ. 

דהוה מחובר לקרקע מעיקרו, לא אסרו בו מכירה משום חשש מכירת 

מחובר עצמו, ולאשמועינן נמי, דרישא אפילו מוכר אילן יבש על מנת 

נמי  והר״י מלוניללא שחוטה. לקוץ אסרינן, כרבי מאיר דאמר אין מוכרין א

(סימן כא) כתב, דרבי יהודה והרא״ש תירץ כתירוצא קמא דהריטב״א. 

ורבי מאיר פליגי בדברי תנא קמא, דרבי יהודה מפרש דבריו דמותר 

 משיתנה עמו לקוץ, ורבי מאיר מפרש דבריו משיקוץ ממש.

 

 דף כ ע"א
בתוס׳  הקשה גמ׳, דאמר קרא לא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע.) א

, אמאי שביק פשטיה דקרא דהוה לשון חנינה ורחמים כמו רבינו אלחנן

ז, טז). ותירץ, דהוה בכלל לשון חן, ולכך  דברים״לא תחוס עינך עליהם״ (

(דברים ז׳ ב׳), דהנך ג׳ דרשות הם  רבינו בחיילא הוצרך לפרשו. וכן כתב 

ש דמשמע , פירורש״י ד״ה אם כן לכתובמלבד פשוטו שהוא לשון חנינה. 

(שם) איתא, ולא תרחים עליהון.  ובתרגום אונקלוסלשון חנינה והוא חן. 

(מצוה תכו) כתב, דנצוינו שלא נחמול על עובדי עבודה זרה, ולא  ובחנוך

ישר בעינינו דבר מהם, כלומר שנרחיק ממחשבתינו ולא יעלה על פינו 

ינינו שיהיה במי שיעבוד עבודה זרה דבר תועלת, ולא יהיה מעלה חן בע

בשום ענין, עד שאמרו רז״ל, אסור לומר כמה נאה גוי זה או מה נחמד 

ונעים הוא, ועל זה נאמר ״ולא תחנם״, ובא הפירוש על זה לא תתן להם 

 חן. 

ובתוס׳ ויש לומר דלא תכרות ברית וכו׳. תוס׳ ד״ה דאמר קרא, בסוה״ד, ) ב

תירץ, דבכל שאר אומות מותר לכרות לו ברית שלא להרגם  רבינו אלחנן

ולא להזיקם דומיא דגבעונים, וכן בחירם שלא יזיק לו שלמה ולא יחריב 

לכל דבר, יכול להיות  שותפות וחיבהאת ארצו, אבל כריתת ברית של 

אסור בכל אומות עובדי כוכבים, ועיין שם שבסוף דבריו הסיק שהוא 

 דוחק.

, אכתי מנא לן המהר״םהקשה  ם שמע מינה כולהו.גמ׳, מאי לא תחנ) ג

למדרש מהאי כל הני תלתא דרשות, דלא תתן להם חן, וחנייה בקרקע, 

ומתנת חנם, דלמא לא אתי אלא לתרתי דהיינו חן ומתנת חנם, דאי לחן 

לחודיה לכתוב ״לא תחונם״ מלא בוי״ו, ואי למתנת חנם לחוד לכתוב ״לא 

חסר שמע מינה תרווייהו, אבל חנייה בקרקע תחינם״ מלא ביו״ד, ומדכתב 

מנא לן. וכתב ליישב קצת, דדייק לה מדקרינן ״לא תחנם״, דאי לא אתי 

לם לשון חן, מאי אמרת דהא אלא לתרתי אם כן לקרייה ״לא תחונם״ בחוֹ 

לא אתא אלא לחן אם כן לכתוב מלא ב״ויו״, אלא ודאי אתי למידרש 

לא מצית למימר דאתא דאם כן  מיניה נמי לשון חינם, ולחינם בלבד

נכתוב מלא ביו״ד, אלא שמע מינה תרתי, אי נמי שיהא להיפך, ומדקרינן 

בלחם סתרים ליה ״תחנם״ שמע מינה למידרש מיניה כולהו. ועיין עוד 

 .ובכוס הישועות

גמ׳, נמצא אתה אומר אחד גר ואחד עובד כוכבים בין בנתינה בין ) ד

(סימן י׳ אות ב׳), הא  ות יעקבהקהלהקשה במכירה דברי רבי מאיר. 

בפשוטו הא דקאמר רבי מאיר ״אחד גר במכירה״, היינו שרשאי לסרב 

מליתנו לו במתנה, ולאפוקי מדרבי יהודה דאמר דברים ככתבן ומחוייב 

לגר בנתינה, ואם כן קשה מהא דמסקינן דמהא דכתיב ״או מכור״ ולא 

כרי, דהיינו דאפילו כתיב ״ומכור״ ילפינן קדימות נתינה דגר למכירה דנ

לרבי מאיר בשיש לפניו נתינה לגר ומכירה לנכרי, חייב ליתן לגר ולדחות 

מכירה דנכרי, והשתא, ומה במקום שנכרי עומד כאן ורוצה לשלם, דהוי 

הנתינה לגר הפסד גמור, חייב ליתן לגר במתנה, כל שכן כשאין נכרי 

ל, דמי יימר הרוצה לקנות לפנינו, דאפשר שנתינה זו אינה הפסד כל

שיזדמן לו קונה, כל שכן שיהא חייב ליתן לגר בחנם, ואמאי קאמר רבי 

מאיר בברייתא דלגר נמי במכירה דהיינו דרשאי לדרוש דמים מהגר. 

(כא:), (המובא באות  דתוס׳ רבנו פרץ בפסחיםוכתב, דלפי תירוץ בתרא 

ליתן ח), אתי שפיר, כיון דבאמת אף לרבי מאיר רשאי למכור ואין חייב 

לגר, ולא אמרו אלא להקדים נתינה דגר לנתינה דעכו״ם, ומכירה דגר 

, דלא משני הכי קשיא טובא. לתוס׳ ד״ה רבי מאירלמכירה דעכו״ם. אבל 

[ולכאורה אפשר לתרץ, דמה שאמר רבי מאיר דאין רשאי למכור לגר, 

היינו בגר הזקוק לצדקה, ומה שאמר שרשאי למכור, היינו בגר אמיד 

 וק לצדקה].שאינו זק

וכן ארור אפם כי עז אם אפם מוסב לארור תוס׳ ד״ה אחד גר, בתוה״ד, ) ה

 אפםדמדבריהם נראה דמלת המהרש״א והמהר״ם, אינו מקלל כו׳. כתבו 

אין לה הכרע, דאותה נקט  ארוראין לו הכרע, ולא משמע הכי דמלת 

הש״ס, וככל אינך דנקט הש״ס התיבה עצמה דאין לה הכרע, וכן פירשו 

, דמלת ארור ד״ה שאת משוקדים (שם)ד״ה ארור, ותוס׳  (שם) י ביומארש״

אין לו הכרע אי קאי אשור דלקמיה דהיינו שור של ארור דהיינו שכם 

שהוא מארור כנען, או קאי אאפם כי עז שקלל אפם, ודברי תוס׳ הכא 

 צריכים עיון.



 
 
 
 

 

והאי דהכא נמי איצטריך לעשה.  תוס׳ ד״ה רבי יהודה אומר, בתוה״ד,) ו

, דהיינו ״מכור ולא תתן״ ולאו הבא מכלל עשה, עשה המהרש״אביאר 

 הוא.

כתב, המאירי דהכא בעובד כוכבים המכירו מותר וכו׳. אבל בא״ד, ) ז

דכמו שמותר ליתן לשכנו וחבירו, כך מותר לכל שהוא מן האומות 

הגדורות בדרכי הדתות ומודות באלוהות, ואין ספק שאף בשאין מכירו 

 אמרו שולח אדם ירך לנכרי. מותר וראוי, וכבר

ואם תאמר וכי אם יש לו לאדם חפץ וכו׳. וכן תוס׳ ד״ה ורבי מאיר, ) ח

(כא:), דהיאך סלקא דעתך למימר דאם בתוס׳ רבינו פרץ פסחים הקשה 

הנבילה שוה י׳ ליטרא שצריך ליתננה לגוי, ויאבד כל ממונו. ותירץ, 

, דהכי פירושו, דמיירי במתנה מועטת, אבל מתנה מרובה לא. עוד תירץ

להקדים נתינה דגר פירוש וגם מכירתו, דהא מרבינן גר למכירה ולנתינה, 

ותרוייהו קדמי למכירה דגוי, פירוש וגם נתינתו, דגם גבי גוי מותר ליתנה, 

ולימדה שצריך להקדים נתינה דגר לנתינה דגוי ומכירה דגר למכירה דגוי, 

 (שם).בתוס׳ הרא״ש ולעולם שרי למכור וליתן לתרוייהו. וכן כתב 

בהגהות ביאר  גמ׳, אסור לאדם שיאמר כמה נאה עובדת כוכבים זו.) ט

ובעין יעקב, (יד.),  בערכין, דהוא הדין עובד כוכבים. וכן הגירסא יעב״ץ

(סימן יא), אלא דבר בהוה דבנקבה שכיח טפי.  ורא״ש(ו. מדפיו) וברי״ף 

ן שמעון בן וכתב, דעוד יש לומר, דנקטה הברייתא כמעשה שהיה ברב

גמליאל, וגם לאשמועינן רבותא במסקנא דאפילו בנקבה באקראי שרי, 

ומבעי לאודויי עלה וחיובי נמי הוא. ועל כרחך הכי הוא דלדיוקא 

הפלפולא איצטריך, דהא במסקנא נכרית וישראלית שוו בהא. וכן כתב 

(אות ג), דיותר נראה כגירסת הרא״ש, משום דעל עובד כוכבים  חריפתא

 שייך לומר שהוא נאה.נמי 

(או״ח סימן רכה סעיף הברכי יוסף כתב  גמ׳, אמר מה רבו מעשיך ה׳.) י

י׳), דיש מדייקים מהא דלא אמר ״ברוך שככה לו בעולמו״ כדבסמוך, דעל 

עכו״ם אין מברכים, ולכך לא אמר אלא ״מה רבו מעשיך ה׳״. ומאי דמייתי 

אינו מברך. אבל  הגמרא דאמר מר, אינו אלא דוגמה דההיא, אבל לעולם

בירושלמי ברכות  הברכי יוסף פליג וכתב, דמברכים על עכו״ם, וכן מביאה

(או״ח רכה סעיף י), דמברכים אף על  בשולחן ערוך(פ״ט ה״ה), וכן נפסק 

(אות ע), דמקורו בירושלמי (שם).  הבאר הגולה גוי בשם ומלכות. וכתב

(סק״כ), דמותר דוקא ראיה בעלמא, אבל להסתכל בו  המגן אברהםוכתב 

 (ס״ק ל״ג).במשנה ברורה ביותר ולהתבונן בדמותו אסור, והובא 

דלא מייתי הש״ס הא הרש״ש, . ביאר גמ׳, ואף רבי עקיבא ראה וכו׳) יא

דרבי עקיבא לאקשויי מיניה עליה דרב, אלא אגב דמייתי מעשה דרבן 

לה, וכן משמע מלישנא דתירוצא  שמעון בן גמליאל, אייתי נמי הך דדמי

 רבנןהגירסא ״בעין יעקב  ״אודויי הוא דקא מודה״ בלשון יחיד. אולם

דמרבי עקיבא לא קשיא מידי  התורת חיים,אודויי הוא דמודו״. וכן כתב 

דלא פריך אלא בירושלמי, כיון דלא הוה מספר בשבחה, וכתב, דכן משמע 

מילתא דרבי עקיבא כלל,  מדרבן שמעון בן גמליאל, ומדלא מייתי התם

והא דהכא מייתי לה, משום דהווי סיומא דברייתא, וכן דרך הש״ס. ועיין 

פירש, דמרבי עקיבא נמי מקשה ואף  והבן יהוידע. בעבודת עבודהעוד 

דלא שיבח בפירוש, מכל מקום מדבכה על האי שופרא דבלי בארעא הרי 

 נכלל גם שבח על יופיה.

, מאי מקשינן, הלא העבודת עבודהשה הק גמ׳, ולאסתכולי מי שרי.) יב

ולא הסתכלו, וראיה היא בהעברה בעלמא אבל הסתכלות  ראוהמה רק 

(עמוד ב), קרן לקמן  כתב, דמהא דמשני ובפתח עיניםהיא בשימת לב. 

זוית הואי, ולא תירצו דרבן שמעון בן גמליאל ראה דרך העברה בעלמא, 

(כלל קמ״ט)  מלאכי ובידמוכח דגם ראיה דרך העברה בעלמא אסורה. 

דחה הראיה, ופירש, דכיון שאמר רבן שמעון בן גמליאל ״מה רבו מעשיך 

ה׳״ שמע מינה דהסתכל ממש ביופיה, ולכך פריך ולאיסתכולי מי שרי, 

תירץ, דהכי פריך, כיון שיש איסור בהסתכלות  והאמרי צבי(עיין שם עוד). 

, דהיא ד״ה שלא (עמוד ב׳) בתוס׳ לקמןשלא יבא לידי הרהור, ומבואר 

דרשא גמורה, היה להם לצדיקי וחסידי עולם לאסור עצמם אף בראייה, 

דנראה דהא דחסידים אין מסתכלים חוץ לד׳ אמות אינו אלא למען שלא 

יבואו לראות בנשים. [ובעיקר מה שכתב בטעם שלא מסתכלים חוץ לד׳ 

גביה (שער היראה פ״ב), דהירא מן המלך אינו מ ראשית חכמהאמות, עיין 

 עיניו לפניו ומלא כל הארץ כבודו].

(פ״ט בירושלמי ברכות אבל  גמ׳, מיתיבי ונשמרת מכל דבר רע וכו׳.) יג

ה״א), לא פרכינן מברייתא, אלא הכי פריך ״זו דרכו של רבן גמליאל 

 האמרי צבי, בתמיה. [ולפי דברי הפני משהלהסתכל בנשים״, ופירש 

שלמי מקשה בהאי לישנא. המובאים באות הקודמת, אתי שפיר הא דהירו

שכתב, הכא נמי מקשה ומתרץ היפה עינים וקצת צריך עיון לשון 

 בירושלמי שם].

בהגהות כתב  גמ׳, שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה.) יד

, דפנויה מכוערת פעמים מותר כדי לכונסה הוא או הראמ״ה הורוויץ

צריך  קרובו, אבל בנאה, על כרחך מסתכל דרך זנות, דלכונסה אין

הסתכלות, כדאיתא כלה שעיניה נאות אין צריכה בדיקה. עוד פירש, 

דכיון דביאת פנויה שרי מדאורייתא, שרי להסתכל במכוערת, אבל בנאה 

באבות דרבי  אסור מכל מקום שמא יהרהר בה בהיותה נשואה, כדאיתא

(פרק ב׳). וכתב עוד, דלדידן אסור בכל גונא ולכך סתמו הפוסקים, נתן 

(אבן העזר סימן הטור והשולחן ערוך (פר״א מאיסורי ביאה ה״ב)  הרמב״ם

 (סימן כ׳) הביא הברייתא כצורתה.הרא״ש כא סעיף א׳). אבל 

 

 דף כ ע"ב
, בתוס׳ חכמי אנגליהפירשו  גמ׳, ואפילו מלא עינים כמלאך המות.) טו

דאפילו מתאוה לראותם, וקשה לו לכבוש את יצרו כאילו הוא מלא עינים 

שאינו יכול לעצום כל עיניו בבת אחת, מכל מקום צריך להתגבר שלא 

פירש, דאפילו האדם במקום שכל סביביו יש דברים והעיון יעקב להסתכל. 

 שאסור להסתכל בהם, יעצום עיניו ולא יסתכל. 

, העיון יעקבביאר  ות שכולו מלא עינים.גמ׳, אמרו עליו על מלאך המ) טז

(ב, פרק טז׳ פסוק ט׳), ״כי ה׳ עיניו  בדברי הימיםדפירוש המשל, כדכתיב 

משוטטות בכל הארץ״, כן להבדיל מלאך המות צריך לשוטט בכל הארץ 

(פרק א׳ ז׳) שאמר השטן באיוב לראות להשגיח על הבריות, כדכתיב 

(דף רב פנינים פרשת מצורע ובחומש שחזר משוט בארץ ומהתהלך בה. 

, דהכונה היא דהיצר הרע ליקוטי אנשי שםקיח ד״ה ואחז״ל) מביא בשם 

(טז.), רואה בכל הצדדים  בבבא בתראשהוא מלאך המות כדאיתא 

להכשיל את בני האדם, וכאילו הוא מלא עינים בכל מצב ובכל מקום 

 ובכל זמן.

ל הנחש, כדתנן , דהוא ארס שהתורת חיים. ביאר גמ׳, טיפה של מרה) יז

 (פרק ח׳ משנה ה׳). בתרומות

, בהגהות יעב״ץכתב  גמ׳, הרוצה שלא יסריח מתו יהפכנו על פניו.) יח

דהיינו שיהפכנו בעודו גוסס עד שלא ימות, מיהו לא שרי למעבד הכי 

שאסור להזיזו. (אבל לאחר מיתה שכבר נזרקה בו הטיפה לא יהני 

, דגם אחר מיתה יהני, שלא (חידושי אגדות) פירשהמהר״ל להופכו). אבל 

יהיה נמשך הסרחון מן הפנים אל שאר הגוף, מפני שהסירחון בא מכח 

פניו ואם יהא מונח על פניו אין הסרחון בא לשאר הגוף, וכאשר אינו מונח 

על פניו יורד לשאר הגוף. [ולדבריו טפי אתי שפיר, דלא איירי במידי 

 דאיסורא].



 
 
 
 

 

כתב  אמר רבי פינחס בן יאיר כו׳. גמ׳, ונשמרת מכל דבר רע כו׳ מכאן) יט

, מה שאמרו מ״כאן״ אין לו הבנה, אלא דיש לפרש על דרך העבודת עבודה

שאמרו מדה טובה מרובה ממדת פורענות, והכא נמי למד רבי פנחס בן 

יאיר מהמדה הרעה דאם מהרהר ביום מביאו לידי עבירה אחרת בלילה, 

(חלק  עלי שורעיין בספר מכל שכן שמדה טובה מביאתו לידי מדה טובה. ו

 ב׳ דף רמ״ו).

רש״י פירש  גמ׳, תורה מביאה לידי זהירות זהירות מביאה לידי זריזות.) כ

וברש״י ד״ה , זריז ונשמר קודם לכן שלא תבא עבירה לידו, ד״ה זריזות

המסילת כתב, כשהעבירה בא לידו זהיר להשמר שלא יכשל. אבל זהירות 

סובב על הלא תעשה דהיינו להזהר  (ריש פרק ו׳) כתב, דהזהירות ישרים

מהחטא, והזריזות סובב על העשה דהיינו להזדרז בקיום העשין, והיינו 

 ״סור מרע ועשה טוב״.

, נקי באין חטא. רש״י ד״ה נקיותפירש גמ׳, זריזות מביאה לידי נקיות. ) כא

(פרק י׳), דמדת נקיות היא היות האדם נקי לגמרי  המסילת ישריםוביאר 

מכל חטא לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם מכל מדה רעה ו

כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. וכתב, דכלשון הזה אמרו 

מים המטהרים מעשיהם טהרה רבה שלא (ל.) על השלֵ בסנהדרין חכמים 

 ובחידושי הר״ןיהיה בהם אפילו נדנוד דבר רע, ״נקיי הדעת בירושלים״. 

(מצוה תס״ו) מפרש, נקיות כפשוטו,  והחנוךכתב, דנקיות היא במחשבה. 

בהגהות נקי מטינוף גשמי דעל ידו זוכים למדרגת רוח הקודש. וכן כתב 

, דאף שפירש רש״י נקי מן החטא, מכל מקום נראה דכייל נמי נקיות יעב״ץ

(פ״ט מ״ו) של בנאים  מקואותהגוף ומלבושיו לשמרם מלכלוך, כדתנן ב

חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה מצד אחד חוצץ. ואמרינן תלמיד 

וערבובתא דרישא ודגופא מתיא לידי שעמימותא, והחושש על נקיות 

נשמתו הוא חושש ודאי גם על נקיות גופו ובגדיו, שהם תכשיטיה, ודבר 

 שכלי הוא לנהוג אדם חכם בנקיות, שלא ידמה לבהמה.

א בירושלמי דשקלים גריס איפכא יראת חט תוס׳ ד״ה ענוה מביאה,) כב

, ציין לירושלמי סוף פרק ג׳ (שם). אבל היפה עיניםמביאה לידי ענוה וכו׳. 

שם הגירסא אינה כמו שהביאו התוס׳, אלא ענוה מביאה לידי יראת חטא 

(פ״א),  ובשיר השירים רבה (פ״א ה״ג)בירושלמי שבת כלפנינו בבבלי, וכן 

ות, וגם המסקנא שם. ושם מוכח כן דמסיק יראת חטא מביאה לידי חסיד

ואם כן חסידות גדולה מכולן, והוא דלא כרבי יהושע בן לוי, וגם מהראיה 

מקרא ״עקב ענוה יראת חטא״ מוכח כגירסא שלפנינו, וצריך עיון בדברי 

 התוס׳.

, בודת עבודההעביאר גמ׳, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. ) כג

דמאי דקאמר הכא תחיית המתים, אין הכונה שיזכה בעצמו לתחיית 

המתים כי בכך יזכו כל ישראל הכשרים, אלא הכונה דרוח הקודש 

מחייה מתים כאליהו ואלישע. וכתב, דבכך מיושב  הואמביאתו שיהיה 

״דתחיית המתים מביא לידי אליהו הנביא״. ותמה  העין יעקב, גירסת

דושי אגדות), הא אליהו הנביא יהיה קודם תחיית המתים, (חי המהרש״א

אמנם מאחר דהך תחיית המתים דהכא היינו שיהיה כח להצדיק להחיות 

מתים, להאי דרגא מגיע תחילה ולאחר מיכן יזכה לגילוי אליהו הנביא.
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