
  

  

  

  

  

  
  

  כד דף – יחדף  וטהס מסכת           .ח" התשססיון' ח, ד"בס

 א"דף יח ע

כתבה"ד'תוס)א יז(,ה שאינן,ד"בתוה:)מדף דפין שני הכא נמי מפרש להכי

כתבה"ד.)לג(במנחות'התוסאבל.מעורין שאנידשמא,נסתפקוה משוםגט

כתיבבסוטהגביאבל,"ספר"כתיבד המבורר"ספרב"הא בספר ,דמשמע

ב.ומיוחד אחת'למעוטי בחתיכה אפילו אורההו.דפין ם"הרמבדמ,כתבקרן

המה"פ(מזוזהגבישכתב בב'דבב)ג"מזוזה אלא מיפסיל ולא כשרה 'דפין

כתב,עורות סוטה ה"בפ(וגבי מסוטה פסולה'דבב)ח"ד ,משמע.דפין

מחובריןדפסולין כשהן העיר.אפילו איד,עוד בחיבורו כלל נתבאר גבילא

ב ולא אחד ספר בעינן  .'וג'גט

כוס,ד"הבתו,ד"בא)ב לתוך ומחקן מגילות שתי לה כתב אם הדין והוא

אורהכתב.אחד אלאדוקאהיינודלונראהד,הקרן מיפסיל דלא לשיטתם

על"די"רשלאולם.חתיכות'בב בד,ה משום משום,דפים'הפסול ונפסל

כאחד כולו נכתב שיהיה גוונא,דבעינן בכהאי לפסול שייך אמנם.לא

לשיטתם,הקשה משום,דאף מיפסיל לא אחד"דילמא בכתיבה"ספר ,אלא

בשתיה לא רבא.אבל דבעי מהא כן ב,והוכיח סוטות'כתב לשתי מגילות

מהו אחד כוס לתוך משום.ומחקן פסיל רחמנא"ולא אמר אחד ואי".ספר

הא דנשים'מבלואפימשום קשתיאיפסל אחד מספר לאו מקום ואין.מכל

סו,לחלק של מגילה דעלמאדהתם כעפרא שניה ב,טה הכא מגילות'אבל

אחת בעלמא,משום.לסוטה כעפרא שניה דמגילה נימא נמי .דהכא

מובנים[ אינם דבריו הוא,ולכאורה דהפסול דנימא עצמו הוא דכתב מהא

דוקא ובודאי.בכתיבה אחרת לאשה בכתב הכתיבה פסול שייך מה כן ואם

הוא בעלמא לאשמה.כעפרא בכתב כן אחתשאין דבריו.ה בהמשך ועיין

התוס שכתבו מה בענין לאשה'שדן גיטין שני .]אחתלענין

וכו,ד"בתוה,ד"בא)ג אחד וכו'כופר רחמנא אמר אחד הקרןהקשה.'פרי

לחלק,אורה לפסול,דיש מינא נפקא אין כופר תורה,דגבי חייבה דלא ,אלא

לפסול הכא תיתי מאתרוג.ומהיכי ראיה מה נמי יליף,והכי לא התם הא

גוונא בכהאי ב,למפסיל לחיובי דליכא ג'אלא רחמנא'או אמר אחד .דפרי

כתב הגזול'בפלהדיאש"הראוכן להוכיחדכוונת,תירץו.)ד"י'סי(לולב ם

בגוונא יצא דלא למהא בשנים אלא לצאת שלא דאמרדמכוין מצותמאן

כוונה ד(.צריכות מקוםמואף הראכל והר"מדברי דאפין"ש משמע 'שם

גוונאבכ תוסיףהאי בל משום דעבר דאמר מאן דאיכא אלא [יצא ולכאורה).

לומר ולא,יש דאחד הדרשא לענין אלא ואתרוג מכופר להוכיח כוונו דלא

זו,שנים מדרשא היוצאים הדינים לענין כלל,ולא קשיא  .]ולא

וכו',גמ)ד אחת אות חריבההקשה.'כתב דאיתא,המנחה כהבסודמהא

המים",:)סו(םירדנבו:)נג( על ימחה בקדושה שנכתב דלא,מוכח,"שמי

וכו ומחקינן אחת אות לומר.'כתבינן המגילה,ודוחק לשאר רבא ,דכוונת

בשלמותואת וימחוק יכתוב הכי.השם שפיר,דאי דטפי למימר ליה הוה

לבדה ואות אות כל בתיבת,שיכתוב למחיקת"השם"אף יגרום שלא כדי

עיון.שםה בצריך .ונשאר

ב',גמ)ה כו'כתב סוטות לשתי בב'מגילות וכו'מחקן הקשה.'כוסות

יעקב א(הקהילות אות ה שלה,)סימן שאינו מים לשתות שרי הא,אמאי

בכיור המים דקדשו מעילה,כיון הוי לצמאה שותה שמואל,ותירץ.אי דאמר

המים,.)כ(לקמן לתוך מר דבר שיתן כדרךומשום,צריך שלא הוי הכי

תירץ.ושרי,הנאתן לכתחילה,עוד לענין אינה דרבא עבד,דבעיא דאי אלא

לבודקה,כן השקאה הויא לא,אם .או

מהו',גמ)ו בסיב סב(הערוךפירש.השקה במים,)ערך הסיב שנתן דמיירי

ספוג כמין מהם למים,ובלע ומוצצת בפיה הסיב מחולוביאר.ונותן בקונטרס

לא,בעיאדמי,הכרם או כשותה הוי מוצץ מציעא'דהתוס,והעיר.אי בבבא

שבעך"ד:)פז( דקרא,כתבוה מיעוטא אכילה,דבלאו בכלל ,וסיים.מציצה

לחלק [דיש לבאר. נראה וישבע,ולכאורה למעיו שיכנס קרא קפיד ,דהתם

מציצה או אכילה בדרך יכנס אי שנא אמעשה.ולא קרא קפיד הכא אבל

בלבד שתיה,שתיה בכלל מציצה שאין (ואפשר בד"רשאמנם.)].ר.א. ה"י

שותין,פירשהשקה שהתינוקות כדרך חלול שאולוביאר.שהוא סימן(הדבר

ו אות בפיה,)כט שני וצד שבכלי במים נמצא הסיב של אחד והיא,דצד

הכלי מן הסיב דרך כשפופרת,מוצצת משמש חשיב,ומיבעיא.דהסיב אי

בכך שתיה לומרוא.דרך תמצי בו,ם נבלעים שהמים כיון פסול דסיב

מהו,בדרכם בה בלועים שאינם הבאה.בשפופרת באות .ועיין

כו',גמ)ז בסיב קנאותהקשה.תיקו'השקה כלי,המנחת דבעינן ליה תיפוק

לדברי.).ט(לעילכדאיתא,חרס הקשה יפותוטפי נשא(הפנים )פרשת

חרס,שכתב בכלי אותה ד,דמשקה בנדתהמשום תהיה שמא ,חיישינן

בשפתיה והמים הכלי יבדקוה,ותטמא ולא קדושתם מחול.ותפקע ובקונטרס

ז(הערוךדלפירוש,כתבהכרם אות לעיל ליישב)הובא שהספוג,יש דמיירי

החרס כלי חריבה.בתוך ומכוערים,כתבוהמנחה מאוסים הם וספוג ,דסיב

אדמה ממין שעשאה מיירי שפ,ושפופרת לחרסודמו לטעם,והוסיף.יר דאף

יפות קשיאהפנים טומאה,לא מקבל לא גוונא דכהאי שאולו.משום הדבר

ו( אות כט ד"רשדל,כתב)סימן בסיב"י השקה ליישבה שסיב,יש משום

בהם לשהות יכולים המים ואין כראוי המים מקבלים אין אין,ושפופרת

להם מתיחסת החרס,השתיה לכלי תירץ.אלא מכלי,עוד שתיה בעינן דלא

חרס,חרס לכלי ויתן הכיור מן המים שיקח  .וסגי

ד"רש)ח ונשואה"י ארוסה התורה,ד"בסוה,ה מן שבועה לגלגול .ומכאן

מסוטה,:)כז(בקידושיןא"הריטבכתב שבועה גלגול גמרינן דבעלמא ,דאף

תובע דטעין עד לגלגל פותחין דין בית אין מקום אנו,מכל דאין משום

הדייניןכעור בסוטה.כי מעצמו,אבל הגלגולין פותח דהוי,הכהן משום

דבר כבעל וחשיב מאיסורא,איסורא לאפרושיה לזה זה ערבין ישראל .דכל

זרוע מציעא(והאור בבבא דאורייתא,כתב)אות שבועה הוי וילפינן,דסוטה

מעצמן בגלגול דפותחין דאורייתא שבועות לכל דרבנן,מינה בשבועה ,אבל

פותחין שאול.אין י(ובדבר אות ל ב(מדתנן,דייק)סימן לשון)'בעמוד

עמה,התנאה מתנה המגלגל,שהבעל הוא מלשון.דהבעל ד"פ(ם"הרמבוכן

הי וכו",שכתב)ז"מסוטה לגלגל לבעל לו אינו,והוסיף".'יש הבעל דאם

לגלגל מגלגליןא"להריטבאף,רוצה .אין

244 

 



 

ב

  ב"דף יח ע

רב',גמ)ט מני וכוהא דאמר היא עקיבא אשכחן,ש"הרא'התוסכתב.'י דלא

הכי עקיבא רבי דאמר דוכתא איזהו,קאמר.)מט(דביבמות,אלא.בשום

יבוא בלא שהוא בשר שאר כל תליא.ממזר קידושין ותפיסת וממזרות

הכא,והוסיף:).מה(ביבמותכדאיתא,בהדדי קאמר היא",דלא עקיבא רבי

מחייבי ממזר יש זקיקת,משום".לאויןדאמר דחומר דכיון לומר דמסתבר

קידושין תפיסת מונע יבמה,יבום על בזנות לאסרה נמי איש,ראוי אשת .כמו

יעקבהקשה.שם',גמ)י ה(הקהילות על,)סימן נאסרה דכשזנתה כיון הא

ערוה,יבמה כי לה משוי לאוין דחייבי אשתו,משום ואינה זיקתה ,פקעה

המים יבדקוה עיון.ואיך בצריך .ונשאר

וכו',גמ)יא מאיר רבי כשאמר בד"רש.'לא כשאמר"י לא שלא,פירשה

לגמ העתיד'היתה על עכשיו דתיבדק דעתך האופן,סלקא לבאר אתיא אלא

מבוארים.לעתיד,שתיבדק מעשיו,ודבריו לפי אלא האדם את דנין אין דהא

שעה אותה שם"שנאמר,של הוא (באשר כא" בראשדאיתאכ,)יז,בראשית

השתא:).טז(השנה יבדקוה דאם להבא,ועוד תיטמא לא כמו.דמתה,שוב

חדשהשכתב אלישיב"הגריובהערות.המנחה לגמש שהיה לומר דיש 'כתב

אמינא דתניא,הווה זרע",.)כו(לקמןדכיון ונזרעה היתה"ונקתה שאם

וכו בריוח יולדת בצער מ',יולדת לה בדקי בעתיד תזנה אם השתאשמא יא

וכו בריוח תלד דלא מילתא מיא',להא לה בדקי לא נמי דלהא לן משמע קא

.השתא

אין"ד'תוס)יב וכו,ה סוטהכתב.'ירושלמי להא'דתוס,המנחת מייתי

רב קמא,מעשה כתנא חריבה.לפסוק למימר,ביארוהמנחה דלא,דאתו

דווקא ושונה שותה שילשה,נימא אפילו איתא.)יט(בברכותאמנם.אלא

השקוה דדומא מעשה דוגמא"ד)שם('התוסוכתבו.אהאי י"רשדדאליבא,ה

כמותם)שם(שפירש גיורת שהיתה ואבטליון[שהיו,לפי ,גרים]שמעיה

כן הירושלמי משמעות הביאו.שפיר השקוה,פירשערוךדהאבל מי,דוגמא

עליה,צבע התורה מחקו ולא ממש מרים היו לא אות,אבל ליראה .האלא

ראיה ליכא כן .ואם

שיחין',גמ)יג חופר נחוניא לפנינו והעיד מעשה יהודה רבי הקשה.אמר

יוסף איתא,הפורת קמאהא הבית,.)נ(בבבא בזמן היה רבי,דנחוניא בימי

דוסא בן זכאי.חנינא בן יוחנן רבן של בזמנו ,:)לד(בברכותכדאיתא,שחי

החורבן אחר רב זמן היה יהודה רבי היה,ואילו עקיבא רבי ,דתלמיד

אליעזר:).סב(ביבמותכדאיתא רבי תלמיד היה עקיבא כדאיתא,ורבי

זכאי.).סח(בסנהדרין בן יוחנן רבן תלמיד היה אליעזר באבותכדאיתא,ורבי

מ"פ( ה(דהירושלמי,והביא).ח"ב העידיודהרביאמר",גריס)ה"פרקין

".עקיבהרביאתשיחיןאישנחמיה

ד"רש)יד אנשים"י בשני בעלה,ה מת חריבה.אם דלא,ביארהמנחה דהא

רש דגירשה,י"פירש שמאי.בגוונא לבית אפילו שפיר דלהווי משום היינו

ערוה,דסברי,.)צ(בגיטין דבר בה מצא כן אם אלא אשתו את יגרש ,דלא

הראשון בהשקאת נקיה נמצאת לגרשה,והכא יכול נקטבמאיריאמנם.ואינו

.הבשגירש,לה

קבלנו"ד'תוס)טו וכו,ה עיון חריבהותירץ.'צריך מסתברא,המנחה דהכא

קאי אחד אאיש נקיה,דמיעוטא ונמצאת לה דקינא דכיון נראה,משום

להקניטה יהודה"ד.)יט(י"רשכדכתב,שמתכוין ורבי דלא.ה התם אבל

סברא האי איפכא,שייכא .אמרינן

  א"דף יט ע

דה',גמ)א פליגי לא עלמא ושונהדכולי שותה מהרי"בשוהקשו.אשה ט"ת

קה( סימן אורה,)סוף האשה,:)יח(והקרן קבלה ראשונה בשתיה כבר הא

אלה אחר,עליה מאיש בין זה מאיש שנית,בין ישקנה דלא,ותירץ.ואמאי

תורה גלגל,ופליגי.לגלגלדיכולאלא,לגלגלדחייבאמרה דלא וכן.היכא

חינוךכתב א(המנחת שסה לדמצוה חגיגה).ות פב(והקרבן ,כתב)סימן

אחר מאיש ונטמאת אחד מאיש לה כשקינא נמי.דאשכחן בנשאת,אי

שנית,לאחר לשתות למלך.דבעיא הי"פ(והמשנה מסוטה ,כתב)ד"א

המים בדקוה ולא ראשונה טומאה על עדים הוו דילמא כדאיתא,דחיישינן

שניה,.)ו(לעיל בטומאה נמי יבדקוה קנאותוהמ.ולא דמיירי,תירץנחת

להבא השבועה לה והתיר חכם אצל אלא.שהלכה בודקין המים דאין וכיון

שקר שבועת עם הזנות שנית,בצירוף ומשביעין  .משקין

 
 פרק היה נוטל

 

ד"רש[)ב נוטל"י היה כו,ה מקמיצה'הבעל אלא במנחות כהונה מצות דאין

היא,ואילך קמיצה תחילת נמי קר,והגשה זר למזבחשאין ממה.ב לכאורה

גיסא מחד היא",שכתב קמיצה תחילת גיסא,"דהגשה זר",ומאידך דאין

למזבח לדייק".קרב תעשה(ן"כהרמבדסובר,יש לא המצות לספר בהשגות

למזבח,)סט זר קריבת לעבודה,דאיסור טעם.היינו יגש"דמה משום,"לא

מקדשי" את יחלל המחללת,"ולא היא פסולה חייב.דעבודה אינו על,אבל

עבודה בלא ריקנית למלךאמנם.ביאה הט"פ(המשנה מקדש מביאת )ו"ט

סט,שם(ם"דלהרמב,כתב תעשה לא המצות זר)ובספר קריבת איסור

עבודה,למזבח בלא אף כניסה איסור דנקט.הוא לומר יש זר"אמנם שאין

למזבח מ,"קרב ילפינן לעבודה זר דפסול א"משום יקרב לא ".ליכםוזר

פסל,.)טז(בזבחיםוכדאיתא זר דמן שקבלו הזבחים יקרב"דכתיב,כל לא וזר

(אליכם יח" (ד,במדבר .)]ר.א).

ומניפה',מתני)ג מתחתיה ידו מניח 'והתוס,שאנץ'התוסהקשו.וכהן

מכניס"ד):לו(בקידושין חציצה,ה הוי דליתא,.)צד(במנחותוכדחזינן.הא

בשותפין חציצהמשום,תנופה הויא בהדדי לינפו כהן,ותירצו.דאי דשאני

תרוייהו דבעינן הכתוב גזירת דאיכא בשותפים,ובעלים גזירת,אבל ליכא

מניפים שניהם שיהו תירצו.הכתוב למטה,עוד הכלי אוחז דהכהן דמיירי

למעלה כהן"ד'התוסהוסיפו:)סא(ובמנחות.והבעלים לאקשויי,ה ,דליכא

ה(יבירושלממדאיתא תחתיה,)א"דפרקין ידו מניח כיעור,דכהן הדבר ,ואין

ממש תחתיה מניח דכהן לומר.דמשמע דלעיל,דיש בגוונא פעמים,דאפילו

בתנופה שמתיחדים מחמת ידיהם יד(י"ורש.נוגעין .)צד(במנחות)מכתב

בחוברין"ד נתמעטה בבעלים,תירץה תנופה הנזיר"דכתיב,דעיקר כפי ,"על

ה שתחתיהומשום כהן איד קפדינן לא עליו.כי :)סא(במנחות'התוסוהקשו

כהן"ד הא,ה ליה כתיבן,מנא ביניהן,דתרוייהו לחלק  .ואין

וכהן"ד'תוס)ד בכהן,ד"בתוה,ה דתנופה סוטההקשה.לאשמועינן ,המנחת

בהדיא כתיב קרא וכו"הא הכהן הקשה".והניף'ולקח שמעינן,עוד דהא

בכה דמיירי היה"ד'התוסכדפירשו,ןמרישא רישא,ותירץ.ה דתני דכיון

שרתונותנה" כלי בכהן"לתוך לעיכובא הנוטל,שאינו דהוא דמאחר אלא

הנותן תני,הוא התוס.בסיפא"כהן"לכך דכתבו לאו,"לאשמועינן"'והא

חריבה.דוקא התוס,כתבוהמנחה דברי לומר'דלולי נראה ,דאשמועינן,היה

יד מניח מפהדכהן בלא תחתיה נמי.ו תחתיהאחרדכהן,אי ידו ולא,מניח

ופרימה פריעה לה דבריהם.העושה בהמשך הירושלמי שהביא .וכמו

וכו,ד"בתוה,ד"בא)ה חוצץ ואינו מפה בתמיה,ל"המהרשכתב.'מניח .דהוי

וכו,ומשנינן כהן סוטהאבל.'מביא בניחותא,כתבהמנחת דמניח.דהוי

חצי,מפה הוי ידה,צהולא תחת ידו שמניח בהכי,משום,כמו קפדינן .דלא

ידיה,ד"בתוה,ד"בא)ו על מניפין כהנים שני אורההקשה.גידמת ,הקרן

עצמו הכהן יניף ולא שנים בעינן דודוכתב.אמאי יח(המקדש סימן קדשים

בשנים,)ב"סק תנופה בעינן דבסוטה משום בשליחות,דהיינו מניף שני וכהן

בישראל,ףוהוסי.האשה סגי דלא היא,דהטעם עבודה דתנופה משום

בזר זר.ופסולה חשיב לא דבעלים קרא,והא לן דגלי הקנאות.משום והתורת

ונזירה,ביאר סוטה אלא בנשים תנופה דליכא כתיבן,דכיון לא נמי ואינהו

שוה בגזירה להו ילפינן אלא אחד,חיישינן.בהדיא בכהן סגי גידמת גבי ,דאי

מניפהיאמרו אינה גידמת שאינה בכל,והוסיף.דגם שיטעו לחוש דאין

בב לעשות הוא,כהנים'הסוטות רב בי קרי .דזיל

 

 יט דף –ח ימסכת סוטה דף 

 ח"התשס סיון ' ט– סיון' ח



 

ג

הניף"ד'תוס)ז כו,ה להגשה'בירושלמי סוטה מנחת לרבות וכן.והקריבה

שוה,:)ס(במנחותאיתא גזירה מנחות"והקריבה"דילפינן "והקריב"ל,דשאר

ילפינ.דסוטה יהודה מנחות"והבאת"ןולרבי .דסוטה"והביא"ל,דשאר

מקובצתוהקשה א:ס(במנחותהשיטה מ,)אות ילפינן לא "והקריב"אמאי

שפירש,דגופיה והגיש"ד)בסוגיין(י"רשכמו הוה,ותירץ.ה לא מהא דאי

מגיש היכא שוה,ילפינן גזירה איצטריך דרומית,הלכך בקרן הגשה למילף

מד,תירץא"והמהרש.מערבית לאו"והקריבה"אף אי הגשה ילפינן לא

גביה מ,"והגישה"דכתיב למילף ליכא הכי .דגופיה"והקריב"ומשום

אקרבה',גמ)ח סוטהכתב.הא דמתניתין,המנחת דעתא דסלקא מאי דלפום

וכו"דקתני וכו'והקטיר משקה קתני,"'היה למיפרך.דווקא מצי ,הוה

שמעון רבי מני מ.מתניתין דעדיפא פריךאלא .ינה

  ב"דף יט ע

ד"רש)ט גרסינן"י הכי המנחה,ד"בתוה,ה הקטרת אחר נאמר כבר והלא

וכו המים את כבר,ש"הרא'התוסהקשה.'והשקה והלא למימר ליה דהוה

האשה"נאמר את ישקה הקטרה,"ואחר אחר מיד נאמר קרא והניח.דהאי

עיון .בצריך

ד"רש)י שמעון"י רבי האי,ד"בתוה,ה דרוש וכומר ומר הקשה.'קרא

דקראי,ש"הרא'התוס בדרשא שמעון אדרבי פליג עקיבא דרבי הוה,כיון

עקיבא רבי להו דריש היאך לפרש לתלמודא אליבא,ליה דמפרש היכי כי

שמעון ורבי עיון.דרבנן בצריך .והניח

ד"רש)יא קמיפלגי"י במאי קאי,ה סוטההקשה.אמתניתין הא,המנחת

בהדיא תנן האשה"שנאמר,במתניתין את ישקה דאי,ותירץ".ואחר

קשיא ניכר,ממתניתין לרישומו איצטריך למערערין,דאימור נמי ומייתי.אי

דמ דתני ישקה"תנא תרתי"אחר המעשים,שמעינן כל אחר דהיינו,ופירושו

ולגופיה ניכר איצטריך.לרישומו לא נאמר,ולמערערין "והשקה"דכבר

.בתרא

ורבי"ד'תוס)יב פיה,ד"תוהב,ה ולקפוץ לחזור תוכל שלא נטע.כלבוס הכרם

כלבוס,הסתפק נמי בעינן נמי בנשרפין קל,אי פתילה הטלת דהתם אבל,או

כאחד,הכא לבלוע ואפשר ברביעית דסגי להכניס,אף טפי קשה מקום מכל

פתילה .מהטלת

מיתתה,ד"בסוה,ד"בא)יג לקרב אין הכא הקנאות.אבל ,כתבוהתורת

רב ר.נןדסברת דחייש יחנקו'דהא שמא מיעוטא,יהודה היו,היינו דהא

חנק לידי יגיעו שלא שאפשר כמה ליכא.נזהרין נמי נפש דגברא,ואיבוד

חשיב למיחש.קטילא דאיכא מצות,והא בו תקויים לא יחנק דאי היינו

הכי.שרפה למיעבד נמנעו לא בית.הלכך מיתת מחייבי שאינה סוטה אבל

ח,דין נפשאיכא איבוד למיעוטא,שש אף חיישינן הכי .משום

בפירוש"ד'תוס)יד לשתות'כוירושלמי,ד"בתוה,ה בשהתחילה ליה .אית

התוס,א"המהרשביאר ר'דכוונת פירוש אחר דבריהם דמייתו .ח"בהא

כן,לומר משמע לא כפירוש,דבירושלמי ד"רשאלא גרסינן"י הכי וסבר.ה

שמעון כרבי עקיבא בתחילהדמנחת,רבי מקריב הכי.ה תולה,ומשום

הקומץ בקרב דמערערין מילתא מיירי.בבתרייתא דעבוד,וקמייתא היכא

כדין שלא תחילה,הכהנים לשתות,ומחקו תלי.והתחילה הכי ומשום

לחוד במחיקה סוטהוהוסיף.מערערין ד,המנחת בתרא"והשקה"דכיון

למערערין וקמא ד,לגופיה לומר ישקה"צריך ניכר"ואחר לרישומו .אתי

א('דהתוס,והקשה ואחר"ד)'בעמוד איצטריך,כתבוה לא דכיון,דלהא

ניכר,"ומחה"דכתיב רישומו יהא דלא נמי עיון.שמעינן בצריך .ונשאר

עקיבא,משנינן.)כ(לקמןאבל.שם,ד"בא)טו דרבי ואליבא תנאי וכתב.תרי

סוטה משני,המנחת דלא דסבר,)ג"הפרקין(כהירושלמידטעמא דהא,משום

אותה מערערין לשתות נפקא,דהתחילה נמי.מסברא דלישנא,אי משום

המגילה" נמחקה הכי"אם משמע ולא,דמשמע.לא מילתא תליא דבמחיקה

שתיה .בתחילת

דמחקי',גמ)טז כהנים עביד כדין חריבה.דשלא לישנאהמנחה מהאי ,דייק

כהן בעינן נמי חינ,וכתב.דבמחיקה לו(וךדהמנחת אות שסה נסתפק)מצוה

לן,משום,בזה מנא מבואר מנחה.דאינו דמדכתיב,כתב)ב"פ(ובשיירי

ומחה" בספר הכהן האלה האלות את בעינן,"וכתב נמי דבמחיקה שמעינן

למחיקה"כהן"ד.כהן כתיבה בין אמחיקה,דכתיב נמי ליה .שדינן

  א"דף כ ע

המים',גמ)א לתוך מר שיתן התלמידיםבשםאיריהמהקשה.צריך ,קצת

שנתן ממר באה המים פעולת שאף לחשוד כלום,וביאר.דיבואו דאף,דאינו

ירך ולנפיל בטן לצבות גורמת המר פעולת שאין מכרת דאם,ועוד.היא

כדאיתא משביחה היא לתוכן,.)כו(לקמןטהורה נתון שמר עוד.אפילו

כד,תירץ חייה את ולמרר לייגעה אלא ניתן שתודהדאינו .י

המרים',גמ)ב מי קרא דאמר טעמא לתוכן,המאיריכתב.מאי נותן היה

המרים דברים ותודה,בפניה שתתיירא לעצמה,כדי רעה תגרום ,וכן.ולא

לימחות הוא ברוך שם תזקיק משה.שלא נשא(והתורת דעל,כתב)פרשת

לכלב לשתות ראויים יהו לא מרירותם ממנה,ידי טומאה יקבלו ,ולא

:).כג(בבכורותדאיתאכ

מגילתה"ד'תוס)ג לשחקה,ד"בתוה,ה קרבןהקשה.בשביל פרקין(השיירי

איתא,)ג"ה משום,.)כב(במכותהא לוקה השם את תעשון"דהמוחק לא

נמי".כן וכו,.)לה(בשבועותואיתא נמחקין שאינן שמות היה.'אלו והיאך

לשחקה הציר תחת המגילה בידים,נותן כמאבדה את.הואהא והמסבב

ממש מוחק הווי ה(דהירושלמי,וכתב.הדלת דרשא)ג"פרקין הך ליה ,לית

צורך בהם שאין הקודש כתבי לאבד יצחק"ובשו.ומותר עין ה"או(ת סימן ח

כז כן,כתב)כח,אות לומר סברא שנכתב,ותירץ.דאין דבעת אומדנא דאיכא

בקדושתו דתשתה,השם תנאי על אלא אקדשיה מסוטה"פ(ם"והרמב.לא ד

דירושלמי)ד"ה דינא להאי משנהוכתב,השמיט אמאיהכסף ידע .דלא

נשפכין',מתני)ד שנמחקה,ברישא,המים קודם שותה איני באמרה

המים,המגילה דין מה במתניתין נאמר [לא קיימי. דבדינייהו נראה ולכאורה

כיור מי ה"בפ(נמים"והרמב].כדין מסוטה דגוו)ד"ד דרישאשדן נא

המים,דמתניתין לדין כתב א,פסק)שםו"בה(ואילו.לא אני טמאה ףאמרה

פי המגילהעל נשפכין,שנמחקה קדושה,המים בהן שאין ולכאורה[.מפני

השם מחיקת מחמת קדושה דליכא למימר אתיא דמתניתין דבריו משמעות

המים חייש.אל לא כיור מי היותם מחמת מגילתהה"ד'והתוס.]ולקדושתם

כו,הירושלמיד"בתוהכתבו קדושה משום בהן וכו'אין בהם יש והביא.'תני

שאול קרבן)לה(הדבר הטעםדהשיירי מצוותן,ביאר נעשית דחשיב ,משום

אני טמאה אמרה דהא בבירור צורך עוד דאין עליוז"והרידב.כיון ,השיג

הא משום מצוות דנעשית לומר שייך המי.דמה ששם דמה חרסאלא בכלי ם

מצוותן נעשית דבריהם.היינו על היינו,והקשה הכא מצותן נעשית הא

שתתה.השקאתה דלא בהו,וכיון שייך מצוותן נעשית [מה יש. ולכאורה

המים,לומר אל המגילה נמחקה שלא זמן שם,דכל סוטה"וקבלו עדיין,"מי

לעיל שדייקנו וכמו עליהם כיור מי נשפכ,שם אינם הכי כיון.יםומשום אבל

שם וקבלו לתוכן המגילה סוטה"שנמחקה הכיור,"מי מי מצוות נעשית ,הרי

אותן שתתה לא שעדיין סוטה,אף המי עם לעשות דין במה.שהוא ועיין

שאול הדבר .]שביאר

וכו',מתני)ה לשתות מספקת הט"פ(ם"הרמבכתב.'אינה מסוטה דקאי,)ז"ג

סוטה כרחהדקאי,כתבל"המהרשאבל.אכל בעל .אמשקין

העזרה',מתני)ו את תטמא שלא ד"רשפירש.הוציאוה תטמא"י שלא ,ה

כו ניקנור שם'שערי דרך שביאר.שתצא כמו נראה דבריו ע"רבביאור

שביארםו,מברטנורה ישראלד,ט"יו'התוסכפי עזרת דוקא היינו ולא,עזרה

נשים השקוה.עזרת ששם ניקנור שער כן אב,ואם בעזרה קדושהיה אינו .ל

רש שכתב מה כן נקנור"י"ואם עזרה"שערי משמעות לבאר ולאחר.היינו

הוסיף עזרה,מיכן היתה שלא נשים לעזרת לטמא גם דרך,שעלולה שתצא
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מבכוריםט"יו'התוסאמנם.שם מ"פ(הוכיח מ"פ(ומשבת)ח"א ,)ח"ו

עזרה המשנה בלשון נקרא הבית הר  .שאפילו

המל',מתני)ז וכוכל תורה בתו רמו"יו(הטורכתב.'מד סימן דברים,)ד במה

שבכתב,אמורים פה.בתורה שבעל בתורה בתחילה,אבל אותה ילמד .לא

מלמדה תפלות,ואם כמלמדה סקט(הפרישהוביאר.אינו שיש,)ז"שם משום

הבאי בדברי שבכתב תורה כשמוציא שבעל,הפסד תורה משמוציא יותר

דכתב"דשם(ח"הבוכתב.פה והא חייבת,)ה לאשה הצריכות דבמצוות

מהרי"בשואבל.ללמוד קצט(ל"ת השרשים,כתב)סימן שתלמד דמספיק

הוראה,וכשתסתפק.והכללות למורה .תשאל

דאושכפי,.)יט(במגילהאיתא.קנקנתום',גמ)ח חרתא י"רשוביאר.דהוא

דאושכפי"ד)שם( חרתא שחורי,ה מנעלין בו שצובעין סם אבל.ןדהוא

ירוקה,כתבם"רשבבשםש"הרא'התוס קרקע היא,וביאר.דהוא דבתחילה

כזכוכית הדיו,מאירה לתוך לתתה היטב הדק שנשחקה אחר היא,אבל הרי

.משחרת

וכו',גמ)ט מחריב אתה נמצאת אחת אות תייתר חיות"המהרביאר.'או ,ץ

תורה ספר גליון בצד אותיות של סימנין כותב היה מאיר כדי,שלודרבי

בעיניו הנאותין הדרשות הזהירו.שיזכור ישמעאל לעשות,ורבי ירגיל שלא

לגוף,כן תקון הוא הגליון על הנכתב כי ויחשבו התלמידים יטעו שמא

כולו,הספר העולם את .ויחריבו

אמר"ד'תוס)י כו,ד"בסוה,ה דקסבר מינה שיכול'שמע דבעינן קרא קפיד

הרועיםהקשה.למחוק שנכתב,המלא תורה ספר בדאיתרמי מיירי דילמא

למחוק שיכול זו.בכתב פרשה בתורה לכתוב שרי בכתב,ולעולם אפילו

למחוק יכול בשנכתב,תמהש"והרש.שאינו אלא כשרה תהא לא הכי דאי

דווקא כהן ידי על תורה כו"כדכתיב,הספר שהיה,"הכהן'וכתב מצינו ולא

כהן מאיר מגי,וכן.רבי דיני זושאר בפרשה לנהוג בעי סוטה ונשארו.לת

עיון .בצריך

אבל"ד'תוס)יא כו,ה האי כו'לפום מקרין סופרין לתרוצי'קול מצי והוה

כלל,תירץש"הרא'והתוס.'וכו גט להכשר נכתב לא דהתם אבל,דלהתלמד

דבעי מאי לכל כותבה תורה נמי,והוסיף.ספר גוונא כהאי דבגט גב על דאף

לשמה חשיב הגט,לא לכתוב הבעל ציווי לחלק.ובעינן וכתב"דשאני,יש

ציוויו,דגט"לה בלא לאשתו גט אחר יכתוב אם דקפיד אבעל דגנאי,דקאי

לו לה"אבל.הוא אכהן,דסוטה"וכתב אחר,קאי יכתוב אם מקפיד דאינו

ציוויו בלא  .לשמו

אבל"ד'תוס)יב ב(,ה לעמוד הכא,ד"בתוה,)בנמשך דקאמר האי כן אם

דקאי,ש"הרשתמה.'כוו גט מיניה,אבעל"וכתב"דשאני ממעטינן ושפיר

וכו עירו בן בסוטה.'מצאו עיון.אכהן"וכתב"קאי,אבל בצריך .ונשאר
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לא"ד'תוס)יג וכו,ד"בתוה,ה לתרץ במנחות'והתוס,ש"הרא'התוס.'ויש

אין"ד:)צה( פרט"ד:)כח(בנידה'והתוס,ה נמ,תירצוה ישדמת ביה קרינן י

במקוה טהרה במקוה,לו טהרה לו יש ובמינו טהרה,הואיל לו היה בחייו וגם

תירץ.במקוה וכן תירצו התם,שאנץ'התוסעוד היא דתנאי ,דפלוגתא

חייב למקדש שרץ המכניס דאמר מאן הכא,דאיכא איירי .ואליביה

בחיבורין,ד"בסוה,ד"בא)יד שלא מטומאה טפי יע.דחמירי קבהקהלות

יז( סימן מהכא)טהרות בחיבורין,הוכיח משמש,דבטומאה הראשון אין

השני על המת טומאת את להעביר יד המחובר.כמעשה שהוא דאדם אלא

כמת,למת להיות דינו במת,חמור כנוגע דינו שיהא השני את המטמא .והוא

מרפיא',גמ)טו סופר"בשוהקשה.ביעתותא חתם קסג"יו(ת סימן כיון,)ד

דמרפיאדפחד הנשים בכל מבעלה,שוה ותפרוש וסת דקבעה,וביאר.תקבע

הרגישה או כחרדל דם טיפת באה שמא דחיישינן היכא אדעתה,וסת .ולאו

מרפיא פתאום שפחד הכא לדעתה,אבל בהרגשה בשפע דם ממנה ,ויוצא

הרגישה דלא כלל,היכא פרישה או בדיקה להצריכה חיישינן לא .תו

ביעתותא"ד'תוס)טז וכו,ד"בתוה,ה לומר הקנאות.'ויש ,תירץוהתורת

כשנופל שמפחד המיתה פחד אחר שבא המות דמלאך ביעתותא דשאני

השתא.למיטה עד חרדה היתה ולא ושלימה בריאה שהיתה בסוטה ,אבל

מרפיא גוונא שאול.כהאי ה(והדבר אות לז לענין,תירץ)סימן איירינן דהתם

בגדיה על טומאה להוומספ,החלטת מטמאין לא איירינן.יקא הכא אבל

תראה שמא העזרה מן הוצאתה מספק,לענין אף דשאני,ועוד.וחיישינן

ואבד כחרדל דם טיפת ראתה שמא בחששא דמיירי חיישינן,התם ולא

גמורה.להכי ראייה תראה דשמא חששא לענין איירינן הכא .אבל

ד"רש)יז העובר"י הכרת כדי ע,ה ונקתה זכות"דדריש וכוי זרע ונזרעה .'כדי

אגדות(א"המהרשהקשה הגמ,)בחידושי מייתא לא קרא'אמאי ,האי

חדשים אתשעה בסמוך הקשה.כדמייתי ,:)קי(בסנהדריןדאמרינן,עוד

אשה במעי הזרע משנקלט היינו שנזרע ד"רשכפירוש,משעה משעה"י ה

ביאר.שנזרע הכי אם,דילפינן,ומשום בספק שהיא סוטה אם,"תנקי"מכל

ד.לאו עובר"תנקי"וכמו בהכרת הדין,ידעינן תנקי"הוא לא לה"אם ניתן

עובר הכרת כדי .זמן

כו'ט',גמ)יח לספר'חדשים הרד.הראוי ז,ל"בהגהות דבן דאף 'העיר

לחיות ראוי נמי טפי.חדשים וגמור בריא זרע מקום ט,מכל של .חדשים'הוי
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אבוקה',גמ)א לו אורנזדמנה הקנאותהעיר.של במשל,התורת דנקט דהא

דכתיב,דאבוקה דנר מצוה"ולא נר דאיתא".כי ,:)מג(בברכותמשום

כשנים המזיקים,דאבוקה מן להתיירא לו יחידי,ואין באבוקה מהלך כי .אף

המזיקים,ומשום חשש גם לסלק לה,דבעי .נקט

וכו',גמ)ב השחר עמוד שעלה י"רשלדברי,)ס"השבגליון(א"הגרע.'כיון

טוב"ד.)ב(בפסחים בכי ולסטים,דפירש,ה רעה מחיה ניצול החמה .דבנץ

פירושו,תירץש"הרשו דהתם החמה המזרח,דנץ עמוד,האיר עליית וזהו

ד,.)כמגילה(והוסיף.השחר לכן'דמהלך קודם .השחרעלותהוי,מילין

וכו',גמ)ג ואחיתופל דואג מעתה אלא רבא לה בשםא"החידכתב.'מתקיף

הק חיים יתרץ',האורח יוסף לשמה,דרב שלא עסקי ואחיתופל .דדואג

כו',גמ[)ד ואחיתופל דואג מעתה וכו'אלא בה עסיק דלא וצריך.'בעידנא

דכתבו מהא זה"ד'התוסעיון אומנותו,ה תורתו חכם תלמיד ועוסק,דסתם

וכו שעה כל ומהרהר דאדרבא.)ר.א.('בה לומר בדבריהםזו,ויש כוונתם

אומנותו" דתורתו חכם תלמיד ואחיתופל,"סתם דאג דתורתו.לאפוקי

ש כמו היינו פפאאומנותו בר חננאל רב תורה,:)פח(שבתאמר דברי נמשלו

ולהחיות להמית בו יש זה נגיד מה לך לומר בם,כנגיד יש תורה דברי אף

ולהחיות דחי.להמית סמא בה למיימינין רבא דאמר בההיינו למשמאילים י

דמותא כחם,םלמיימיניה"בד,י"רשופירש.סמא בכל וטרודים,עסוקים

סודה עיקר,לדעת שהיא ימינו ביד המשתמש זכה:)עב(וביומא.כאדם

מיתה סם לו נעשית זכה לא חיים סם לו רבא,נעשית דאמר להדאומןוהיינו

דלא דחייא דמותאאומןסמא סמא .].לה

ה',גמ[)ה לא עלייהואמאי בד"רש.גינה ר"י אמר וד'ה מצוה"יוסף ,פירשה

הרע מיצר היינו ומצלא היסורין מן היינו הגמ.דמגנא היתה זה צריכה'ולפי

אותן הצילה לא אמאי לשון כאן קשה.לנקוט היה דזה נראה י"לרשאמנם

לא"ד אמאי שהחטיאם,שכתב,ה הרע מןכלומר,מיצר תצילהו לא אמאי

הצלהד.העבירות לשון במקום הגנה לשון כאן דנקט עיון.היינו צריך ועדיין

.].מדוע

כו',גמ)ו תורה רבא אמר מגנא'אלא אגוני בה עסיק דלא הקשה.בעידנא

אגדות(א"המהרש מן,)בחידושי ואחיתופל דואג על תורה הגינה לא אמאי

זמנם,הפורענות קודם אלא,ותירץ.שמתו מגנא תורה קאמר דלא

וייסוריןמפורעני ממיתה,ות לא הקנאותוביאר.אבל דאיתא,התורת

להם,:)עא(בסנהדרין היא הנאה רשעים ד"רשופירש.דמיתת הנייה"י ה

לחטוא,להם יוסיפו שלא הכי.משום חשובה,ומשום ממיתה הצלה אין
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להם רשע,הגנה מחיי מוות להם .דטוב

מצוה"ד'תוס)ז וכו,ה אגדות(א"המהרשותירצו.'ותימה ,)בחידושי

כנר,ש"והרש הזה,דמצוה בעולם היסורין מן דמגנא חיי,משום הנקרא

כאור.שעה הבא,ותורה לעולם שתשלומו החטא מן נמי חיי,דמצלא הנקרא

שכר,דהקשו'דהתוס,א"המהרשוכתב.עולם בליטול דמיירי להו משמע לא

 .לעתיד

ד"רש[)ח חטא"י ויראת וכו,ה מ'זכה חטא יצרוויראת אחר מלרדוף יש.ונעו

לו הרע יצר מרדיפת מצילתו חטא שיראת כתב שלא במה וכמו,לדייק

מצלא אצולי ענין לעיל ב.שביאר מדבר דהכא מבוררים הדברים יצר"אמנם

הפנימי שהם"הרע ועיניו לבבו אחר יתור שלא לזכות שכדי בו שיש

לעבירה קנין,הסרסורים של של מיחדת עבודה ידי על יראתרק של המידה

ישריםשכתב,חטא האמיתית)ד"פכ(במסילת היראה הסרת.שהיא אבל

בעצמה התורה לימוד ידי על אתי החצוני .]היצר

סיני',גמ)ט כי קרא להאי יוסי בר מנחם רבי אורהביאר.דרשיה ,הקרן

דאמרינן בג,משום עולה התורה ידי מכשול.א,מדרגות'דעל מכל .להנצל

רע.ב ולסטיםמחיה הקדושה.ג.ה מקור אל לבוא דרכים לפרשת 'וג.הגעתו

אלו התורה,ענינים בשכר בסיני סגולה".א.נאמרו לי (והייתם יט" ,שמות

והפסד,)ה נזק מכל השמור חביב אוצר ממלכת".ב.הוא לי תהיו ואתם

(כהנים יט" ולסטים,)ו,שמות רעה מחיה תראו הרע,שלא היצר כוחות והם

אומותושבעי קדוש".ג.ם (וגוי חיים,)שם" הקדושה מקור אל שתגיעו

לעולם יהוידע.וקיימים בסיני,ביארוהבן דרשה דומה,דמצינו שהיא

ד לדרשה תורה"ומחזקת מכבה עבירה אמרה,:)לב(בברכותדאיתא".אין

הוא ברוך הקדוש לפני ישראל העגל,כנסת מעשה לי תזכור לה.שמא ,אמר

תשכ" אלה (חנהגם מט" לו).טו,ישעיה עולם,אמרה של תשכח,רבונו שמא

סיני מעשה לה.לי אשכחך",אמר לא (ואנכי של,חזינן).שם" עבירה דאין

בסיני שקבלו התורה זכות מכבה .עגל
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חכמה',גמ[)י אני האי עיון.ורבנן אמרינן,צריך לא עזאי"אמאי דהאי,"ובן

עזאי בן היינו עזאיונר.רבנן כבן שהלכה מכאן מוכח ליה,אה מדקרינן

דרבים"ד.)כ(גיטין'בתוסכדאיתא".רבנן" משמיה ברש,ה שם ].י"ועיין

ד"רש)יא עצמו"י שמעמיד יד,ד"בתוה,ה על בעירובין"רשפירש.לקבוץ י

עבדתה"ד:)נד( אנא בה,ה שמחזיק עד עליה וחוזר שמועה ואחר,ששומע

אחרת ושומע חוזר .כך

אשה"די"רש)יב רוצה תורה,ד"בסוה,ה שתלמוד טוב אין וביאר.לפיכך

הרד התורה,ל"בהגהות בלימוד רוצה שאינה בחידושי(א"והמהרש.משום

באזהרת,כתב)אגדות תשגיח לא בתפלות יותר חפיצה שהיא דמתוך

התפלות מן לפרוש מזידין,התורה יהיו ואל שוגגין יהיו 'בתוסויעויין.ומוטב

ה(מירושלמידמייתי,כלה"ד.)כב( בדברי,)ד"פרקין תלעיב דילמא דחיישינן

.תורה

רוצה"ד'תוס)יג ר,ה וכו"פירש אגדות(א"המהרשכתב.'ח ,)בחידושי

וט קב נקט דווקא לאו פירושא התלמוד,קבין'דלהאי דרך שכן ,אלא

:).מט(בקידושיןכדאיתא

היכי"ד'תוס)יד אציל,ד"בתוה,ה תפילין לכשאחלוץ הפניביאר.נואמר

אירושלמי ה(משה תפילי"ד)ד"פרקין לכשאחלוץ שיתמסמסו,ה דמתיירא

במים מחיקה,תפילין לידי השם[ויבואו שם ].של

וכו',גמ)טו טבעה דקא כגון שוטה היכי"ד'ובתוס.'חסיד מירושלמימייתיה

ה( וכו,)ד"פרקין תינוק הני,.)כ(והמאירי.'ראה דווקא שהוא,דלאו כל אלא

מדאי יותר לעצמו,מתחסד או לאחר היזק יום,וכגון.וגורם בכל .שמתענה

וכו',גמ)טז לדיין דבריו המטעים יהוידעהקשו.'זה והבן שדה מהא,המרומי

בעל,.)לא(בשבועותדאיתא שיבוא קודם דין בעל דברי לשמוע לדיין דאסור

דכתיב חבירו תשא"דין כ,ותירץ".לא הדיין ידע שלא דברידמיירי ששמע

דין זה,הבעל בדין לדון תירץ.שיבקשוהו עמו,עוד מדבר דין שבעל דמיירי

הלכה לימוד מעשה,דרך לענין ודברים דין לו שיש לדיין אומר וכוונתו.ואינו

זכותו,בזה את הדיין בלב הזכות,להטעים בענין דיין של דעתו סוף ,ולידע

הסכמ מקודם שראה מה כפי יטען כך שאחר הדייןכדי ביאר.ת הדברוכן

ז(שאול אות לז .)סימן

יתומים"ד'תוס)יז דמילתא,ד"בתוה,ה אורחא מועטים נכסים דנקט והאי

אורההקשה.נקט לן,הקרן משמע קא רבותא אמינא,הא דעתך דסלקא

הם בנות לבנות,דברשות דהכל מועטים דנכסים דדינא לן.משום משמע ,קא

למכו ויכולים הבנים .רדברשות

באורחותיו',גמ)יח אחרים המכריע אגדות(א"המהרשפירש.זה ,)בחידושי

טובה לו שיצא ודרכיו אורחותיו לפי אחרים עומד,שמשיא שהדבר אף

להם .להפסיד

לאחרים',גמ)יט ומחמיר לעצמו המיקל ה(בירושלמי.זה ,איתא)ד"פרקין

הלל בית וכקולי שמאי בית כקולי דנוהג משום רשע הקרבןוביארו.דהוי

ד שהוא"העדה זה ד,ה משה דתני"והפני כהדא משום,ה ערום דנקרא

מיקל שהוא בו ירגישו שלא לאחרים הוא,שמחמיר לעצמו שגם יאמרו אלא

.מחמיר

  א"דף כב ע

חכמים',גמ)א תלמידי שימש ולא ושנה שאינו,המאיריביאר.שקרא דכל

ומהנהגותיהם מהם מקבל ולהיות לשמשם מראה,טורח כבודהוא שאין

עליו חביב ולקפחם,התורה לקנתרם יכול שיהא כדי ללמוד שטורח .אלא

וכו',גמ)ב חכמים תלמידי שימש ולא ושנה קרא אורהכתב.'אתמר ,הקרן

הם'דד מחבירו,מדרגות גרוע אחד הארץ".א.וכל דעת,"עם לו שאין

הארץ בטבע שלא דבר כל,לעשות עם האדם מעלת עיקר כי יבין דרכיוולא

רוחניים הארץ,"בור".ב.המה מעם גרוע מכשולים,והוא מלא שכולו ,מפני

מ"פ(באבותדתנן חסיד,)ו"ב הארץ עם ולא חטא ירא בור ,"כותי".ג.אין

זרה עבודה לעבוד יבוא דעתו חסרון מכולן,"מגוש".ד.שמפני הפחות ,הוא

סכלותו אחר הולך בעיניו,שהוא הוא בדב,וחכם חכמיםומלעיג אמר.רי ומר

פליגי ולא חדא אמר ומר אחר,חדא לתור עצמו דעת שמוסיף שכל אלא

ועיניו מגוש,לבבו לכלל שיבוא עד יותר גרוע .הוא

ד"רש[)ג הארץ"י עם זה הרי הטהרות,ה ועל המעשרות על י"וברש.שחשוד

עם"ד איזהו טמא,הוסיףה מגעו לבאר.ומוחזק שכתבו,ונראה מה פי על

כל"ד'התוס יש,ה הארץ עם ענייני (דהרבה .)].ר.א.

רבי"ד'תוס)ד וכו,ה נטעתירץ.'תימה חכם,הכרם תלמיד שימש שלא דמי

עולם,לאונסו למבלה מחשיבו חכם שהתלמיד משום עם,ושונאו אינו

בחשיבותו,משום.הארץ שמקנא אלא חכם מתלמיד ירא נמי ומשום.דהוא

ע,הכי יהודה רבי להו חשיב הארץלא הקנאות.מי דפליגוהתורת כתב

קשיא ולא איתא,עליהו התלמודדהא עם,במבוא לחלוק יכול דאמורא

ואגדות,תנא .בדרשות

ד"רש)ה כותי"י ויינו,ה פיתו לאכול אורההקשה.ואסור מצינו,הקרן דלא

מקום בשום זה חכמים,חומר תלמידי שימש שלא זה של ויינו פיתו .לאסור

הגמראדמשום,וביאר בלימוד חכמים תלמידי שימש חסר,שלא הוא הרי

הכותים בגדרי ויבוא זרה,בדעתו עבודה יעבוד .ואף

ד"רש[)ו עם"י איזהו כו,ה הטהרות על טמא'שנחשד מגעו צריך.ומוחזק

הלשון,ביאור הטהרות.כפל על חשוד טמא,דאם מגעו לומר.הרי ,ויש

היינו טמא טמא,דמגעו עצמו היינווחשו.שהוא הטהרות על שחשוד,ד

ממנו באה שלא אפילו בטומאה אחרים .].להכשיל

בברכותיה',גמ)ז וערבית שחרית שמע קריאת קורא שאינו י"רשפירש.כל

שאינו"ד כל לקרוא,ה יודע שאינו כלום,דמשום יודע דאינו ,ולפירושו.מוכח

גרסינן,:)מז(ובברכות.מיותרת"בברכותיה"תיבת וכן".הבברכותי"לא

הכאשאנץ'בתוסמשמע לה גריס .דלא
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וכו',גמ)ח מאיר רבי אומרים'דברי 'ותוס,שאנץ'התוסכתבו.אחרים

דהכא,ש"הרא מאיר,דאחרים רבי היינו מאן.לאו אמרינן מקומות ברוב דרק

מאיר רבי אחרים"ד.)יב(לעיל'והתוס.אחרים בשםה צרפתכתבו ,קונטרס

מאלישע שקיבל אבויהדשמועות אחרים,בן בשם שמו,קבעום שהיה מפני

שמועות.אחר שאר בשמו,אבל יש,ודחו.קבעום אסקו נתן דלרבי משום

כך,אומרים קבעו שמועותיו בו,וכל כיוצא עשו נמי מאיר .ולרבי

כו'גמ)ט תפילין מניח שאינו וכו'כל ציצית לו שאין א"המהרשביאר.'כל

אגדות( ק,)בחידושי שקורא שמעדאף תפילין,ריאת מניח שאינו זה,כל הרי

בעצמו שקר עדות וגו"דכתיב,מעיד לאות ציצית,וכן".'וקשרתם לו באין

וגו"דכתיב,בבגדו ציצית להם מגדלן,וכן".'ועשו ואינו בנים לו יש אם

תורה לבניך"דכתיב,ללמוד ".ושננתם

ה',גמ)י את וכו'וכו'ירא יצחק רבי בבי"והגר.'אמר משליא על ,כד(אורו

לסופו,ביאור)כא דקרא רישא "שייכות ה. את ומלך'ירא את"דכתיב,"בני

תירא'ה (אלוקיך ו" תלמידי,:)כב(בפסחיםודרשינן,)יג,דברים לרבות

מה.חכמים לירא הזהיר כן רבנן,וממלך'ועל מלכי ב,ומאן גיטיןכדאיתא

להזהיר.).סב( תלמיד,והוסיף הוא אם תתערב",חכםדאף על שונים ,"עם

יצחק רבי .כדדריש

משנתן',גמ)יא מתוך הלכה אגדות(א"המהרשכתב.שמורין דכל,)בחידושי

ערוך שולחן מתוך הלכה שמורין בדבר,אלו מתחילה מדקדקים הם ואין

חכמים תלמידי שימוש שהוא התלמוד הענין,מתוך טעם יודעים הם ,אין

בהוראתם נופל הם,וטעות עולםוהרי מבלי כלל(ש"הראת"בשוו.בכלל

בקיאיןואינןל"זם"הרמבדברימתוךהוראותהמוריםכל,כתב)ט"סיא"ל

אתולאסורהאיסורלהתירטועין,דבריוהוציאמהיכןלידעבתלמוד

תשובהוכתב.המותר סק"יו(הפתחי רמב סימן בזמן,)ח"ד מילי דהני דאפשר

השו,א"המהרש על חיבור היה ערוךשלא שנתחברו,לחן האידנא אבל

וט"הש אחרונים"ך ושארי אברהם ומגן במקומו,ז הטעם מבואר דין ,וכל

והאחרונים ערוך השולחן מתוך להורות דמי ונשאלשואלת"ובשו.שפיר

המהרש,כתב)אסימןחייםאורח,גחלק( שאינובדבראלאאינםא"דדברי

ערוךלהדיאמוזכר ראיותמאיזהנדונםלהוכיחבאיםוהמורים,בשולחן

ערוךמדבריודקדוקים איןהםוהרי",שכתב,בדבריווכמדוקדק,השולחן

להדיאהמבוארבדברגםאיירידאם,"'וכודברכלשלהעניןטעםיודעים

ערוך בעצמוהנדוןעצםהלא,דברשלטעמויוסיףומהיתןמה,בשולחן

בשולחןפיטורואוחיובואואיסורואוהתירומבואר,המורהבושנסתפק

מילתאבמדמהדמייריודאיאלא.שיהיהטעםמאיזהזהויהיה,ערוך

המורהויביןיכירזהידיעלדאולי,הטעםלדעתנחוץכזהדבאופן,למילתא

שהאריך.כללדמודלא,עצמו מה עוד .ועיין

לי',גמ[)יב יש פסיעות שכר ולא רבי ליה אבמכילתדדרשינן,קשה.אמרה

ט( פרשה המצוה,)בא את מחמיצין אין כך המצה את מחמיצין שאין כדרך

מיד אותה עשה לידך מצוה בא אם בבי,אלא מלהתפלל שהתה ואמאי

בשבבותה לומר.כנישתא ללמוד,.)כ(לעילדאמרינן,ויש לאשה חיוב דאין

דינים קצת אלא הדין.תורה ידעה שלא השם,וכיון עבודת פי על עשתה

טורח,תהשבהרגש של פסיעות שכר ותקבל שתלך ראוי היה הכי ומשום

.]המצוה

להוראה',גמ[)יג הגיע שלא חכם תלמיד ביאור.זה הגיע,צריך לא דאם

חכם תלמיד הוא אין גרידא,להוראה תלמיד הכיולעיל.אלא גרסינן ,לא

וכו"אלא שלא תלמיד זה אמר אבא בד"ורש".'רבי שלא"י תלמיד זה ,גרסה

ה .]כינמי

  ב"דף כב ע

שנין',גמ)יד ארבעין עד כמה ה"פ(ם"הרמב.ועד תורה מתלמוד ,)ד"ה

דינא האי משנהוכתב.השמיט להוראה'הגמ,דפירש,הכסף אהגיע .קאי

מלהורות,ושאלה עצמו לעכב רשאי כמה שנה,ומשנינן.עד ארבעים .עד

שנה,ומקשינן ארבעים קודם אורי רבה רשאי.והא שהיה איתא לעכבואם

מלהורות זמן,עצמו כל מכך ידו ולמשוך חסידות מידת לנהוג ליה הוה

לעכב רשאי מלהורות,כלומר.בשוין,ומשנינן.שהוא עצמו לעכב דרשאי הא

שנה ארבעים בשוין,עד כמותו.היינו גדול בדורו היה שלא רבה לא,אבל

עצמו לעכב רשאי הרמב.היה של דבדורו לה"ומשום הקופצים רבו ,ורותם

להוראה משהגיע להורות עצמו לעכב רשאי כמה עד לכתוב הוצרך .לא

להוראה שיגיעו קודם להורות יקדימו שלא יתעכבו,דהלוואי שלא שכן כל

שיגיעו אחר נמי.מלהורות קודם,אי להורות הקופצים רבו דורו דבזמן משום

מלהורות,זמנן כלל עצמו לעכב רשאי אינו להוראה שהגיע י,מי מיפן קדמנו

להוראה הגיע .שלא

ועד"ד'תוס)טו מ,ד"בסוה,ה עד תורה ממתן היה התחילו'וזה שאז שנה

אגדות(א"המהרשהקשה.ללמוד מכ"פ(באבותדתנן,)בחידושי בן,)א"ה

לבינה מ,ארבעים כל בלמד מיירי [שנה'ולא דבן,ועוד. דומיא הוי דהתם

וכו למקרא שנים שנולד',חמש משעה הקשה].דמיירי קטנים,עוד דהיו

תורה מתן קודם המדבר בדור מתן,שנולדו בזמן ללימוד ראויים היו ולא

ד,תורה לדעת"וקרא לב לכם נתן בהם"ולא נמי מ,איירי להו שנה'דאית

פירש.מלידתם הכי שנולד,ומשום משעה הכי,דהחשבון קאי נמי וכן.וקרא

באבות"רפירש מברטנורא מכ"פ(ע ).א"ה

מיראה,'גמ)טז פרוש מאהבה מדכייל[,דמשמע,ש"הרא'התוסכתב.פרוש

הנך בהדי לגריעותא,]להו תרי,.)לא(לקמןדאיתא,והקשה.דתרוייהו הנהו

וכו אתון'תלמידי גמירי צדיקי רבנן תרוייכו להו ומר,אמר מאהבה מר

נינהו.מיראה מעליותא דתרוייהו ויראת,ותירץ.אלמא מאהבת מיירי דהתם

אדם,מקוםה ומיראת מאהבת מיירי פירש.והכא הרדוכן בפירושל"בהגהות

לאוהבי"ד.)לא(י"ורש.בתרא לאלפים שכר,תירץה מאהבת מיירי דהכא

פורענות .ויראת

פרוש"ד'תוס)יז מצוה,ד"בתוה,ה עבד ואני לי משהפירש.אקיף הפני

ברכות ה"פ(אירושלמי לי"ד)ה"ט אקיץ המת,ה לחבירו מעטדאומר לי ן

מצוה לעשות רוצה עמך,שאני לדבר פנאי לי רי.ואין חבר"ובהגהות א

כצדיק,פירש עצמו בהם,שמראה עושה ואני מעות לי הלוה לחברו ואומר

.צדקה

ד"רש)יח שכם"י מעשה וכו,ה זה אף שמים לשם שלא הקשה.'שמלו

אגדות(א"המהרש בסמוך,)בחידושי כדמקשינן אמ,דקשה יהודה רב רדאמר

וכו לשמה שלא אפילו ובמצוות בתורה אדם יעסוק לעולם ,ותירץ.'רב

דשכם לשמה טפי,דשלא אותה,גרע ועינה עבירה שעבר וכתב.דמפרסמא

יהוידע הוא,הבן ליישב.דדוחק כתב הכי ומצוות,ומשום בתורה דהעוסק

בהם כוונתו,שחייב תבוא כן שאחר מגין חובתו שמקיים המעשה זכות

מייריאב.לשמה שכמי פרוש דחסידותא,ל מילי מן,בעושה חייב שאינו

לשמה,הדין שלא ומלו במילה חייבים שאינם דבעסק,תירץובבניהו.כשכם

מיירי והמצוות ה,התורה למצות משותפת כוונה ליה העונש'דאית וליראת

שכר אהבת שכמי.או פרוש הנאתו,אבל בשביל כוונתו שמלו,כל כשכם

את ליקח תירץ.דינהכדי לשמה,עוד שלא ובמצוות בתורה אמרינן,דבעוסק

לשמה לשמה.דיבוא שיעשה תקוה אין שכמי בפרוש שאינו,אבל משום

ומצוות טובים במעשים בלבו הרעה.מאמין כוונה לו תהא לא יבטל,ואם

מעשייתו לשמה,כשכם,לגמרי עושים היו לא זאת ולולא להנאתם .שמלו

ד"רש[)יט המנקיף"י וכו,רגליוה בשפלות דבריו.'מהלך איירינן,ביאור דלא

הליכתו צורת זו וממילא שפל שהוא אינו,באדם גברא בשפלותמהלךדהאי

בשפלות.שפלאלא דהמהלך בצורת,אלא שפל כמו עצמו עושה היינו

פירוש.הליכתו מובן ד"רשוכן דם"י מקיז לכתליםה דם .].דמקיז

בתור',גמ)כ אדם יעסוק סק"או(ז"הטכתב.הלעולם מז סימן דעסק,)א"ח

ויגיעה טורח דרך פלפול של ומתן משא היינו .התורה

לעולם"ד'תוס)כא בני,ד"בתוה,ה שיחיה מנת על לצדקה זו סלע האומר

גמור צדיק זה [הרי משמע. דהוא,מדבריהם התנא סבר נמי גוונא דבהאי

מאהבה פרוש מיי,כתבש"הרא'התוסאבל.]בכלל עלדהכא בתוהא רי

לו,הראשונות מצפה שהוא שכר קבול לו יבוא לא זו.אם סלע באומר אבל
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בהכי',וכו מיירי .לא

זמרי',גמ)כב כמעשה זמרי,א"המהרשכתב.שמעשיהן שמעשה גב על אף

כדכתיב בפרהסיא וגו"היה עדת כל ולעיני משה קאמר".'לעיני מעשה,הכי

בסתר עושים הם בגלוי שהיה כפנחסומבק,זמרי שכר הני.שים שהיו,ונקט

אחד בדבר הפכיים מעשים יהוידע.עושים בתחילה,ביארובבן עשה דזמרי

ובסתר רבינו,במרמה משה לפני והביאה כזבי את אסורה,שתפס זו לו ואמר

מותרת אסורה.או לך,ואם התירה מי יתרו מגיירה,ואמר.בת שהוא

ושלום חס ז,ובאמת.כצפורה ארמית בניאוף,ונההיתה עליה .ובא

וכו',מתני)כג נשרפות שמנחותיהן שדההקשה.'ואלו לא,המרומי אמאי

הוא מת נמי היא,חשיב מתה דנקט,ותירץ.או רבותא,דבהנך אבל.איכא

היא מתה או הוא המנחות,מת ככל דנשרפות ב.פשיטא טמאה"אבל אומרת

לך להשקותה"וכ"אני רוצה אינו מה"שבעלה מידאשמועינן דנשרפות ,א

מדבריהם חזרה מהני אמתלא,דלא נתנו לחזור.אפילו יכולים בעי,דאי הוי

הערב עד מנחתם צורתן,להשהות ד.ותעובר שהיא"ובגוונא עדים באו

שתיה,אשמועינן"טמאה אחר עדים שותה"ו.בדאתו איני "האומרת

הקומץ,אשמועינן כשקרב אפילו מערערין עליה"ו.דאין בא "בדרךשבעלה

תשובה,אשמועינן מהני .דלא
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האומרת"ד'תוס)א שנשחט,ד"בתוה,ה תלוי לאשם דמיא הקשה.מתניתין

במקצת,ט"יו'התוס אלא דמי מ"פ(בכריתותדתנן.דלא משנזרק,)א"ו אם

לו נודע יאכל,הדם נשרפת,הבשר הקומץ קרב אפילו הכא כדאיתא,אבל

ה(בירושלמי עיוןונש).ו"פרקין בצריך .אר

הנשואות"ד'תוס)ב כל עליה,ד"בתוה,ה מביא לו שמכשירה קרבן .דווקא

בנדרים"הר גרסינן"ד:)לה(ן הכי קמא,כתבה תנא ניהו מאן ידעינן .דלא

לה,איתא):כד(ובנזיר מקנה לה דצריכא במילתא 'התוסופירשו.דלרבנן

ב.כד( לעמוד הנמשך איכא"ד)'בקטע הפר,ה קרבןדכשלא דצריכה ,לה

לה .מקנה

וכו',מתני)ג כהנת ואין קדשים בקדשי אוכל ישראלכתבו.'כהן התפארת

לז( אות הרישא,ש"והרש,)יכין כסדר שלא לכהנת קודם כהן הכא .דנקט

בכולהו,משום למנקט ללאו,דבעי קודם .הן

ד"רש)ד קדשים"י בקדשי ומנחה,ה ואשם זבחי,הוסיףש"הרש.חטאת

ציבור .שלמי

ד"רש)ה על"י מגלח נזירד"בתוה,ה בנו והיה ה"ד.)ל(בנזיר'התוס.ומת

שיטה,כתבוהאיש אביו,דלהאי בחיי נזיר היה לא נזירות,אי על מגלח אינו

מייתו.אביו קדמוניםאמנם ברוך,מפירוש עלדָנ,ורבינו אביו מיתת אחר זר

אבא מעות על שיגלח אביו,מנת נזירות על שמגלח [זהו רשו. אינה"שיטת י

מברטנורא"ור].מוכרעת מגלח,פירשע כך ובין כך .דבין

ד"רש)ו את"י מקדש קטנה,ה בתו קדושי ,ט"יו'התוסכתבו.מקבל

ישראל מג(והתפארת אות נערה,ש"והרש,)יכין הדין שלא,דהוא דכל אלא

לה קרי קטנה .בגרה

דמסיק"ד'תוס)ז וכו"רש,ה פירש וכו'י א.'ותימה ליישבורהוהקרן ,כתב

סבר"דרש שנתערבו,י וחטאת עולה באיברי דמסיק,דבשלמא אמרינן שפיר

חטאת אברי וודאי חשש משום עצים הכא.לשם להעלות,אבל סברא אין

עצים לשם נפשך.השיריים אזלינן,דממה דידה בתר בתר.יאכלו,אי ואי

המזבח,דידיה על עצים.יקרבון לשם ומעלהו הוי דספק תנאי,ומשום בעי

הספק ביאר.על הקנאותוכן הקשה.התורת לרש,אך ליה דאזלינן"מנא י

האלים הכח הוא,בתר איזה יודעים אנו דאין תנאי,ומשום יש.עביד הא

כשותפים,לומר שוים הכוחות אינו,דשני חבירו על מעכב האחד דכח וכיון

למזבח להקריב ולא לאכול תנאי,יכול שייך מסתברד,ותירץ.ולא לא

שוים,י"לרש והבעל האשה כח הכח,]בדיוק[שיהא בתר אזלינן הכי ומשום

ידוע.האלים שאינו תנאי,וכיון הבאה.עביד באות .ועיין

הקודמת.שם,ד"בא)ח באות הקנאותכתב.עיין והתוס"דרש,התורת ה"ד'י

אזלי,דמסיק שדה,:)מז(בגיטיןדאיתא.לשיטתייהו שלקחו וכנעני ישראל

בזה זה מעורבין וחולין טבל ד"רשופירש.בשותפות וחולין"י טבל לך,ה אין

חולין וחציה טבל חציה שאין וחטה חטה טבל"ד'והתוס.כל דאין,כתבוה

חציו,ברירה או הכנעני חלקי הגיעו ולזה,י"דלרש,ומבואר.ושמא לזה .כולו

חציו',ולתוס אחד מבורר,לכל שאינו נמי.אלא דלאיש,סברי'סהתו,והכא

מבורר שאינו אלא אחד לכל מסויים חלק וחטאת,ולאשה עולה לאברי .ודמי

ולזה"ורש לזה השיריים דכל סבר אחד,י דכל וחטאת עולה לאברי דמי ולא

מבורר שאינו אלא  .מסויים
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מה"ד'תוס)ט ומספרת,ד"בתוה,ה נעטפת האשה המנחתביאר.ואין

פ(ביכורים חב"תוספתא כאנשים,)פסקא בתער מספרת לא"משום,דאינה

נטע".ילבש ועיטוף,ביארוהכרם ופרימה פריעה דיני נוהגת דאינה ,דאף

טמאה שהיא לאחרים לספר צריכה יקרא"שנאמר,אבל טמא וכן".וטמא

ה"פ(ם"הרמבפסק צרעת מטומאת ).ח"י

ד"רש)י טעמא"י מאי נאכ,ד"בתוה,ה אינה לכהן נשואה הקשה.לתוכשהיא

חריבה אחרינא,המנחה טעמא איכא במנחה,דהא חלק לשניהם ועיקר.דיש

הגמ כליל',קושיית כהנת מנחת שאין לן הקשה.מנא הנשואה,עוד דכהנת

בברייתא,לכהן אלא במתניתין הוזכרה עיון.לא בצריך .ונשאר

וכו',גמ)יא והצרוע אומר סוטההקשה.'כשהוא להפך,המנחת לן מנא

כדכתיבי,םהכתובי קראי צרוע",דילמא מטומאת,"איש אשה למעוטי

גביה דכתיב "נתקים הנגע. בו אשר ופרימה,"והצרוע לפריעה אשה לרבות

גביה ד,ותירץ.דכתיב למימר מצי אשה"והצרוע"דלא לרבות כן,אתא דאם

למעוטינהו תיתי מהיכי לרבויינהו,קשה קרא .דאיצטריך

כו',גמ)יב מדיר בנזירהלכה'האיש סוטההקשה.היא לא,המנחת אמאי

דאיתא הא נמי הכא ריש,:)כח(בנזירמייתינן אמר חנינא ברבי יוסי דרבי

פליג במצוות,לקיש לחנכו כדי פרכי,ותירץ.דטעמא התם עליה דפריך

דחיקי,טובא בשינויי להו נמי.ומשני מדיר,אי האיש מה מפני דבטעמא כיון

בנזיר בנו פליג,את היאלא הלכה שאמר יוחנן רבי על חנינא ברבי יוסי רבי

בנזיר,בנזיר בנה מדרת האשה אין מה דמפני בטעמא .אלא

ד"רש)יג אותו"י ורגמו וכו,ד"בתוה,ה המאורסה נערה גבי תמה.'והכתיב

יצחק בגמ,הזרע דאיתא מהא אחרינא קרא מייתי לאו,וביאר.'אמאי דאי

המאורסה דנערה דמ,קרא אמינא למקללהוה למילף ליכא זרה .עבודה

המאורסה מנערה כתיב,ומייתי נמי יליף"שניהם"דהתם .ושפיר

וכו',גמ)יד אותה ולא כסותו בלא אותו .)ח('והתוס,ט"יו'התוסכתבו.'אלא

האיש"ד מקרא,ה לה ממעט להכי,דלא מיעוט איצטריך,דליכא דהא

כסותו"אותו" בלא בזיונה.למדרש משום טעמא  :).ח(לעילכדאיתא,אלא

 
  פרק ארוסה

הדיוט',מתני)טו לכהן וחלוצה הירשכתב.גרושה צבי רבי בהגהות

השאר,קאלישער ולא אשות אסורי הנך דנקט לעריות,דהא שניות .כגון

כתובה,משום לה דלית דאשמועינן הנך לה,דנקט לית הכי בלאו הני אבל

.כתובה
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וש',מתני)א וזקינה ולאאיילונית כתובה נוטלות לא לילד ראויה אינה

המשניות(ם"הרמבפירש.שותות זרע"דכתיב,)בפירוש ונזרעה את,"ונקתה

להזריע שדהוהעיר.שראויה ה"פ(ם"דהרמב,המרומי מסוטה ,כתב)י"ב

זרע"דמ לילד,ילפינן"ונזרעה דרכה היה בריוח תלד בצער יולדת היתה שאם
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זכרים תלד זה.נקיבות שותה,ולפי דאינה הטעם ד"כרשמפרש ושאינה"י ה

היא,ראויה אסורה בנים,דביאה לו שאין למי חכמים אצלו,דאסרו לעכב

לבנים ראויה שאינה ורביה,אשה פריה על ישראל .דנצטוו

שאינה"ד'תוס)ב וכו"רש,ה פירש הכי'י משמע לא פי על אף בפרק אבל

אי"ד:)כה(י"דרש,ש"הרשתירץ.'וכו אבל על,פירשילוניתה הוי דעקרה

מכה עיקרין,והשתא.ידי של כוס ששתתה ידי על הוי לילד ראויה .אינה

טפי[ להקשות יש בכתובות"דרש,אמנם ראויה"ד:)ס(י שאינה ,פירשה

שלה הריון בית ליישב.שנעקר יש סובר"דרש,ואולי עקרה,י דקתני דהיכא

בהדדי לילד ראויה עיקרין"עקרה",פירושו,ואינה כוס ראויה",שתת ואינה

הריונה"לילד בית גרידא.שנעקר לילד ראויה שאינה דקתני ,פירושו,והיכא

עיקרין כוס שפירש.ששתת כא(י"רשכעין אצל,)כ,ויקרא גרב דכשסמוך

ילפת,חרס ילפת.פירושו אצל סמוך חרס,וכשהוא (פירושו .)].ר.א.

ושאר"ד'תוס)ג וכו,ה מ"פ(חדשים'התוסותירצו.'תימה ,דאשמועינן,)ג"ד

לנתין נתין ואשת לממזר ממזר לומר.אשת גרידא,ואין שותות ולא,דליתני

שמעינן מרישא כתובה רוצה,משום.נוטלות אינה דאם אמינא דהוה

גט לה שיתן ורוצה כתובה,לשתות לה ויתן משתשתה טפי משום,עדיף

כדאמרינן ליפוש לא פסולין לן,.)כו(לקמןדאפושי משמע .קא

הקטן',מתני)ד מן ה"פ(ם"הרמבפירש.חוץ מסוטה מבן,)ו"א פחות דהיינו

אחד'ט ויום מברטנורא"רוהקשה.שנים י,ע מבן פחות אחד"הא ויום שנה ג

איש הוי לא נמי סימנים הביא מ,שלא אותה"ואימעיט איש קטן"ושכב .ולא

פירש הכי מבן,ומשום פחות בקטן הביא"ימתניתין שלא אחד ויום שנה ג

יז(א"הגרע'בתוסוהוסיף.סימנים אות המשניות דעת,)על 'התוסדכן

על"ד:)נח(ביבמות משנה.ה ה"פ(והכסף מסוטה בדעת)ו"א ,ם"הרמבפירש

מ איש"דיליף לשכיבה"ושכב ראוי שיהא הכי.דבעינן ט,ומשום שנים'בן

מקרי ביאה דביאתו אחד דבהא,ט"יו'התוסוכתב.שכיבהלגבי"איש"ויום

ר קושיית הרמב"מיושב על מברטנורא [ם"ע לומר. יש דעת,ואולי הוא דכן

בד"רש הקטן"י מן חוץ אותה"דכתיב,שכתב,ה איש כל,"ושכב ומייתי

לומר.הפסוק ליה איש"והוה (גרידא"דכתיב ד"פ(חדשים'והתוס.)].ר.א.

סבר"דר,ביאר)ד"מ מברטנורא עריות,מיותרת"איש"ילתדמ,ע בכל דהא

הכי פירש.דינא הכי י,ומשום מבן פחות למעט אחד"דאתי ויום שנה .ג

סבר"והרמב בהמה,ם מינה הוא.דממעטינן ה(בספריוכן פרק זוטא ,ספרי

סבר"ור).ב מברטנורא לבהמה,ע זנות דאין משום דבהמה כדיליף.דטעמא

:).כו(לקמן

אר',גמ)ה ליה אלימא דידיהמר דקידושין יוסףהקשה.וסה דמהא,הפורת

נדריה,.)עד(בנדריםדאיתא מיפר לעצמו שקנה אשה ומה אליעזר רבי ,אמר

נדריה שיפר דין אינו השמים מן לו שהקנו איפכא,אשה רבי.חזינן ואף

התם פליגי לא עקיבא ורבי סקילה,יהושע עליה חייב שאינו משום אלא

המאורסה ב.כנערה עיוןונשאר .צריך

ורבי"ד'תוס)ו מאיר,ד"בתוה,ה רבי היינו כב.ואחרים דף לעיל אות.ועיין

שכתבו.ד והתוס'התוסמה היינו,.)כב(ש"הרא'שאנץ דאחרים אמרינן דלא

מקומות ברוב אלא מאיר .רבי

וכו,ד"בתוה,ד"בא)ז בזיבה שמטמא אחד יום בן תינוק לרבות איש .'איש

איתןותירץ התםדשא,המצפה ד,ני משמע"איש"משום איש"ו,גדול "איש

מיעוט אחר מיעוט קטן,הוי .לרבות

כו,ד"בתוה,ד"בא)ח שמועות לישב וכו'וקשה דמאן התורתהקשה.'ונראה

יוסי.)יז(לעילהא,הקנאות רבי וקבלות"את"דריש צוואות ורבי,לרבות

דריש לא ה,וכן.מאיר י"האלות"ד'אות ורבי מאיר דרשידרבי ורבי,הודה

דריש לא נדרוש,וחזינן.יוסי לא אדם בני כלשון תורה דברה דאמר דלמאן

המשמעות נגד התוס,כהאי שכתבו כפול'כמו אלא,וכתב.בלשון לנו דאין

בש כפול"הנזכר בלשון המשמעות,ס נגד דרשינן דרשות שאר אף,אבל

אדם בני כלשון תורה דברה דאמר .למאן

ל(,ד"בא)ט בבנמשך הריני,ד"בתוה,)עמוד יאמר אם ,העירש"הרש.וכן

הריני"ד.)ב(בנזיר'דהתוס האומר דהאומר,פליגי,ה ,גרידא"הריני"וסברי

מהני לא לפניו עובר נזיר הש.בנזיר(א"והגרע.אפילו ן"דהר,ציין)ס"בגליון

נזיר"ד.)ט(בנדרים כשהיה בשםה נקן"הראבל.הכירבותיופירש ,טגופיה

מהני"הריני"דאף .גרידא

  

  ב"דף כד ע

ורבי"ד'תוס)י וכו,ה לתוס,א"המהרשכתב.'תימה דקשיא היינו'דהא

אמר"בדלשיטתייהו דאמרי"די"רשאבל.ה אנא דרשות,סבר,ה דהני

נינהו בעלמא .אסמכתא

שותה,ד"בתוה,ד"בא)יא חרש דאשת ליה לית יאשיה דרב נמי .בהא

אורההקשה לא,הקרן להודהא מרבי לשתיה גרידא,ו לקינוי לאוסרה,אלא

מכתובתה ולפוסלה ולבעל עיון.לבועל בצריך .ונשאר

ד"רש)יב שעמום"י לבב,ה בתמהון הכרם.לקוי מחול דהוא,פירשובקונטרס

הנזכרים ערוךמאותם לה"חו(בשולחן סימן ביותר,)י,מ פתאים ואין,שהם

זה את זה שסותרים דברים מ,מכירים שמביניםולא כדרך הדבר ענייני בינים

אדם בני שבאחד,)א"סקכ(ע"הסמוכתב.שאר משוטה גריעי דהנך

לגמרי ומטורפת משובשת דעתו חכם,מהדברים הוא דברים בשאר אבל

אדם בני .כשאר

היא',גמ)יג מעלייתא הגרעהקשה.אשתו דלמא,.)נחיבמות(א"בחידושי

עדים בפני שלא עליה בבא כמוויבום,מיירי פוסקים לכמה עדים בפני בעי

נפשך,דמקשינן,ותירץ.קידושין היא,ממה מעלייתא אשתו עדים יש ,אם

שישקנה בכדי עליה שבא נאמינו לא הא עדים אין דנוקמי,והקשה.ואם

ב עליה אחד,פעמים'בבא עד בפני פעם לא.כל אישות קנין דלענין

נפשות,מצטרפין כדיני מצטרפיםדלענין,ותירץ.דהוי אין נמי דהוי,השקאה

נפשות .כדיני

וכו',גמ)יד רב לימא הכי אורההקשה.'אי דפריך,הקרן דהא שומרת"כיון

לה קרית יבם,"יבם שומרת דמרבה יאשיה לרבי לרבויה,היינו בעי ,אמאי

לה ממעט היכי דממעט יונתן להו,ומשני.ולרבי סבירא כשמואל ,דתרוייהו

ל אלא קנה דלא בפרשהדמשום האמורים לרבוייה,דברים שייך ולמר,למר

לה ממעט הכי כן.משום יאשיה,אם כרבי דאמר רב קאמר רבי,היכי הא

כשמואל ליה סבירא הכי,וביאר.יאשיה אשתו,דפריך דלרב כיון הא

היא יאשיה,מעלייתא כרבי סבר מטעמיה,ודאי איכא.ולאו יאשיה דלרבי

מסברא,ריבויא גב,ומסיק.ולרב על אף יבם שומרת מקרייא שפיר דלרב

היא מעלייתא מקרי,דאשתו דלא אישך"משום בזנות"תחת עליה בא .אם

יונתן כרבי אפילו סבר מצי הכי גב,ומשום על אף למעוטה מיעוט ליה דאית

היא מעלייתא .דאשתו

כשמואל"ד'תוס)טו וכו,ד"בתוה,ה יבמתו על הבא בפרק ותירץ.'וביבמות

ה מדעסוי"רבהגהות שומרת"ד:)נח(ביבמות'התוסדכתבו,ש דבהך,ה

יבם שומרת ידו על לקרותה ראוי שהיה טעם שום נזכר לא ,ועוד.מתניתין

לכל דקנה וכנוסה,כיון יבם שומרת לומר שייך היא,לא כנוסה נמי .דהיא
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Ú ·Ï Û„"‡ 
וכו,'גמ)א אזלינן כי דתימא מעליה,לקולאה"בדי"רשפירש.'מהו להקל

תשתה אורההקשהו.שלא השאמאי,הקרן לה לה"קרי מחזקינן הא קולא ס
וודאי להקשותש"והרש.בטמאה האחד,הוסיף עדות את נקבל אי אף הא

אספיקא מלתא שאי,ונוקי לאמר יכולה המגילה נמחקה לא עדיין נהאם
לשתות זכאית.רוצה לצאת יכולה תשתה שאם להיפך הקולא .ואדרבא

השם,ועוד מחיקת לענין קולא הוא המגילה שתמחק מה אי.דעצם ואף
המגילה דנמחקה בגוונא דאיירי תאמר,נימא אם נמי גוונא בכהאי הא

תשתה לא אני [במתניתין.)כ(לעילוכדאיתא,טמאה לומר. יש ,ואולי
בגו חמותהדאיירינן ובת חמותה הן שנטמאת בה דהעידו נשי תרי דהני ,ונא

כתובתה להפסידה נאמנות תשתה,דאינן שלא עליה מקילה שעדותן ,ונמצא
כתובתה תיטול גיסא מאידך כ,אבל שאין אנימה טמאה תאמר אי .ן

 .)].ב.צ.י(
דתימא"ד'תוס)ב מהו אע"י.ד"בתוה,ה לקולא דאפילו איצטריך דהכא ג"ל

לדברדרגלי טעם,א"המהרשוהקשה.ם איכא לדבר רגלים משום דאדרבה
תשתה ושלא העדות את לקבל עצמם.טפי הם שכתבו ה"ד:)לא(לעילוכמו

הירושלמי,הא בדוחק.בשם ליישב שיש  .וסיים

ÔÈ¯Ó‡ ÂÏ‡ ˜¯Ù  
 
לשון',מתני)ג בכל נאמרין הלכהכתב.אלו סב(הביאור ד"ס,סימן ה"ב

בפשד)יכול לו מדבריןדהיינו,יטותנראה המדינה אנשי אם באותודוקא
אינם,לשון אם בואבל ועודאלא,מדברים נחשבאינו,מעטיםאנשיםהוא

זו למדינה כלל הקודש.לשון לשון לשוןשדדוקא לשוןאבל,עצםבהוא שאר
אלא המדינהשאינו הסכם מכירין,מצד המדינה אנשי שאין אינוכיון בו

כלל לשון דבריוו(.נקרא שם.)ו(ןמקידושיהוכיח עיין הכי).ועוד ומשום
במביאר שכתב ברורהדמה הלשוןשנה בזה שיבין מועיל,דצריך דאינו היינו

מדברים המדינה שאנשי כתב.מה דבריו ס"תרסימן(ע"ודבשובסוף )ט"צ
כדברי משמע לא הנס,ולכאורה פרסום משום הקילו במגילה אולם.ואולי

ענינא(ן"רדבםסיי בהאי כ)שם משמע למעשהלא עיון וצריך שחילק  .מו
שמע',מתני)ד ה"פ(ם"הרמבכתב.קרית שמע מקריאת בכל,)י"ב דהקורא

ִׁש מדברי להיזהר צריך הלשוןּוּבלשון שבאותו כמו,ש הלשון באותו ומדקדק
הקודש בלשון הדעת,)שם(ד"הראבוהשיג.שמדקדק על מקובל זה ,דאין

הןלפי פירוש הלשונות פירושו,שכל אחר ידקדק משנה.ומי )שם(והכסף
הרמב,כתב המלה"דכוונת ביאור דכשיאמר אמיתי,ם היותר הביאור יאמר

ההוא בלשון מלה לאותה לשון,ומסכים אותו בעלי שקצת בדרך יאמר ולא
לאומרו אותו,רגילין אומרים הבקיאין שאין משמעות,כיון שאינו לפי

ממנו,המלה יפה ביאור שיש לפי  .או
ברורהכתב.שם',מתני)ה סק"ס'סי(המשנה ,)ג"קצ'סי(ח"הבבשם)ג"ב

לשון בכל לקרותה יכול דמדינא בלשון,דאף לקוראה המובחר מן מצוה
שלא,כתבהאחרוניםובשם.הקודש להזהר יש הדין מצד אף דבימינו

אחר בלשון כ,לקרותה שיש משום הקודש בלשון אם תיבותכי וכמה מה
היטב להעתיקם יודעים אנו תיבת,שאין כמה"ושננתם"כגון בו דיש

חידוד,ביאורים ולשון לימוד תיבת.לשון  ".לטוטפות"ותיבת"את"וכגון

יוסף.שם',מתני)ו ס(הבית בשם)ב"סימן שמע,הכלבוכתב דקריאת דהא
בציבור מילי הני לשון בכל לא,נאמרת ביחיד דאל,אבל אדםמשום ישאל

ארמי בלשון עליו.צרכיו שמע,ותמה בקריאת יש צרכים שאלת לכך.דמה
לציבור,כתב יחיד בין לחלק נראה  .דאין

וכו',מתני)ז העדות אף,:)לח(בשבועותאיתא.'ושבועת הדיינין דשבועת
נאמרה בלשונה בלשונה"ד)שם(י"רשופירש.היא מבין,ה שהוא לשון בכל

בשם)שם(א"הרשבאמנם.בו מיגש"הרכתב הקודש,י בלשון ,דנאמרה
דמתניתין אסיפא כדבריו.וקאי מקראי,והוכיח דילפינן בסוגיין מדאמרינן

והפקדון העדות מנין,לשבועת שבועות שאר הרשבאלא.כל ,א"שכתב
כן מוכיח הלשון היא"דאמר,שאין כל"אף כשאר היא אף דמשמע

ששנינו שבוע,הכאהשבועות העדותדהיינו הפקדוןות ,והסיק.שבועת
לשון בכל בסוטהוכדאיתא,דנאמרת ה"פ(בתוספתא באות).א"ז ועיין

 .הבאה
הקודמת.שם',מתני)ח באות ה"פי(ם"הרמבכתב.עיין משבועות ,)ח"א

רבותיו הקודש,דהורו בלשון אלא הדיינין שבועת משביעין ובהלכה.דאין
את,כתב)שם(ד"י שהשביעו הרידהדיינין מכירה שהוא לשון בכל הנשבע

כמצותה בלשון,זו אלא משביעין שאין רבותיו הוראת על לסמוך ואין
משנהאמנם.הקודש הי(הכסף הרמב,)ד"שם לשון הדיינין"ם"דקדק

דיעבד"שהשביעו דוקא משנהאבל.דהיינו ה(הלחם דדעת,כתב)ח"שם
לכתחילה"הרמב אף ה(ז"הרדבכתב"רבותיו"ובסברת.ם כדי,)ח"שם

עליו קדושה,לאיים בו יש עצמו מצד שהלשון על,לפי הקודש לשון ואימת
הארץ משנה.עם ה(והכסף בלשון,כתב)ח"שם ישביעוהו אם ד משום

דדייני כעולבנא הוי  .אחרת
וכו',מתני)ט גדול כהן מ"פ(ט"יו'התוסכתב.'וברכת אתפריש,)ז"ז דלא

בלשון אלא נאמרין דאין כתב.הקודשמנלן הכי דאמר,ומשום ברכות"דאף
גדול עצמן,"כהן הברכות על קפיד בתורה,לא קורא שהוא מה על .אלא

ראיה בעינן לא בלשון,ולהא הכתובה תורה בספר קורא שהוא דכיון
פה,הקודש בעל לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דדברים נמי לן ,וקיימא

הקודש בלשון קורא שהיה דקד.בודאי יום"פ(ם"מהרמבקוכן מעבודת ג
הי הקודש,)א"הכפורים בלשון יהיו שהברכות התנה ש"הרשאמנם.דלא

דבריו,:)מ(לקמן הקודש,דחה בלשון נכתב תורה דספר שהוכיח הרי,דמה
לשון בכל נכתבים רשאי.ספרים אתה אי שבכתב דדברים דכתב והא

פה על אפשר,לאומרם לעז לשונות ושאר בתרגום פהדהא בעל  .לאמרם
המלך',מתני)י ה"פ(ם"הרמבכתב.ופרשת מחגיגה דהקריאה,)ה"ג

הקודש בלשון כלשונה"שנאמר,והברכות הזאת התורה את ותמה".תקרא
מ"פ(ט"יו'התוס מדוייק,)ח"ז ברכות,דממתניתין ולא המלך פרשת דהיינו
עיון,המלך בצריך  .ונשאר

מ"פ(ט"יו'התוסביאר.שם',מתני)יא לה,)ח"ז דקרי "המלךפרשת"דהא
בשל גדול"ולא שנאמר,"כהן התורה מן מצוה המלך שפרשת תקרא"לפי

כלשונה הזאת התורה אלא,"את אינה הכפורים ביום גדול כהן קריאת אבל
הגדולה כנסת מאנשי ומנהג לקמן"הרשאמנם.תקנה י"מרשהוכיח,.)מא(ש

בא"ד:)סח(ביומא דאורי,ה הפרשה כתבו,יתאדקריאת ישניםוכן התוספות
 .הירושלמיבשם)שם(
לשון',מתני)יב בשבעים התורה דברי כל את עליו ן"הרמבכתב.וכתבו
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התורה פכ(בפירוש פ"דברים הגאון)ג"ז המצוות,בשם מנין עליהם דכתבו
גדולות בהלכות הכתובות אזהרות,כמו תאגי,אמנם.כעין בספר ,מצינו
ב כתובה התורה כל בתאגיהשהיתה ישראל כל לעיני עד מבראשית הן

התורה,וזיוניה בכל התאגין נעתקו מאד,ומשם גדולות האבנים דהיו ויתכן
נסים ממעשה שהיה (או לה. לקמן יב:ועיין  ).אות

היטב',מתני)יג באר אגדות(א"המהרשכתב.שנאמר דמשמע,)בחידושי
לכל היטב בשם.באר פירש בצירופו,ם"הראועוד שבעיםעדהיטב ,ולה

ה ה',דהיינו הי,י"ועוד היט,ט"ועוד ע,ב"ועוד  .'עולה

Ú ·Ï Û„"· 
מנלן',גמ)יד סוטה דמתניתין,ש"הרא'התוסהקשה.פרשת תנא קסבר ,מאי

נאמרה לשון בכל התורה דכל ליה סבירא לתלמודא,אי ליה למה
לשון בכל דנאמרין להנך הקודש.מקרא,למדרשינהו דבלשון סבר ואי

הקודש,הנאמר בלשון דנאמרין להנך קרא לאתויי ליה ,ותירץ.למה
תנאי דכולהו אליבא לפרש אתי לשון,דתלמודא דבכל דסבר מאן מיהו

דסבר,נאמרה ומאן הקודש בלשון הנאמרין לאותן אלא קרא מצריך לא
לשון בכל הנאמרין לאותן אלא קרא מצריך לא נאמרה הקודש  .בלשון

ל',גמ)טו הכהן ואמר אומרדכתיב שהוא לשון בכל ד"רש.אשה ה"י ג"ה
האשה,גריס אל שומעת,ואמר שהיא לשון אורהוכתב.בכל ,הקרן

אלא,דלגירסתו איתרבי שיאמר,לא צריך הקודש בלשון מבינה אינה דאם
מבינה שהיא בלשון נמי,לה לשון דבכל מנלן הקודש בלשון מבינה אם אבל

שלפנינו.שרי לגירסה לשון,אבל בכלדבכל דשרי לרבות אתי אומר שהוא
הקודש,לשון דבלשון מחליצה וחומר בקל ילפינן מכרת,ולא שתהא והא
ידענא,בלשון אמן"דכתיב,ממילא אמן האשה דצריכה,"ואמרה אלמא

והשבועה האלה אמינא.שתבין דהוה בלשון,אלא לה שיאמר דצריך
אומר,הקודש שהוא מה לה יפרש כך מרבי,ואחר שהואלהכי לשון בכל
כלל,אומר הקודש לשון צריך  .דאין

ברצון',גמ)טז או באונס במזיד או בשוגג נטמאת היא י"רשופירש.ובמה
ובמה"ד יבדקוה,ה לא באונס או בשוגג אבל יבדקוה ברצון או במזיד .דרק

הרדאבל אותה,כתבל"בחידושי בודקין המים ואונס בשוגג וכגון,דאף
לבע שנאסרת כהן ובשוגגבאשת באונס אף  .לה

ד"רש)יז תקנו"י מה מפני ישמע,ה לא וקולה בחנה כמבואר,כדאשכחנא
מ:)יט(ביומאאמנם.).לא(בברכות בם"למדו בתפלה"ודברת ופירש,ולא

בם"ד)שם(י"רש מפיך,ה מוציא שאתה מה להשמיע לך בתפילה,שיש ולא
בלחש  .שהיא

בלחש',גמ)יח בברכות"הרשבכתב.תפלה בברכותדמדאיתא,).לא(א
אמנה,:)כד( מקטני זה הרי בתפילתו קולו המשמיע בקול,כל דדוקא משמע

לכתחילה ומצוה רשאי לאזנו להשמיע אבל אסור הוכיח,רם מהירושלמיוכן
ה"פ(בברכות דברכותאלא).ד"ב ה"פ(דבתוספתא יהא,איתא)ט"ג יכול

לאזניו קולו לאז[משמיע כתוב לא בתוספתא והיא,]ניולפנינו בחנה פירש
ישמע לא וקולה נעות שפתיה רק לבה על ק(ח"הבאמנם.מדברת ,א"סימן

לאזניו,כתב)ב להשמיע לכתחילה צריך להתוספתא התוספתא,דאף וכוונת
לאזניו" להשמיע חייב יהא יוסי"יכול רבי לא,לשיטת אם שמע דבקריאת

יצא לא לאזניו חיוב,השמיע דאין מחנה יוסיומוכחינן מצוה,לרבי אבל
 .לכתחילה

עבירה',גמ)יט עוברי את לבייש שלא בחידושי(א"המהרשהקשה.כדי
אחרינא:)כד(דבברכות,)אגדות טעמא ביה בתפילתו,אמרינן קולו המשמיע

אמנה מקטני זה זה"ד)שם(י"רשופירש,הרי הרי הקב,ה אין שומע"כאילו ה
לחש כולם,ותירץ.תפילת היו אם מקטנידודאי ביה הוה לא קולן משמיעין

עבירה.אמנה עוברי משום לחש תפילת דתקנו כיון לה,אלא חש דלא מאן
אינשי משאר טפי קולו אמנה,ומשמיע מקטני זה  .הרי

 Û„Ú ‚Ï"‡  
ד"רש)א תפילה"י נינהו,ד"בתוה,ה רחמי הקנאותהקשה.דהא ,התורת

ליה שהיא,דתיפוק אתפילה קרא ייתי דהיאך 'התוסכדכתבו,דרבנןמשום
שמע"ד.)לב(לעיל קריאת דרבנןה דרש.דתפילה נימא סבר"ואי ם"כהרמבי

המצוות( ה,בספר שפיר)עשין אתי התורה מן עיקר לתפילה אבל.דיש
התורה,)שם(ן"להרמב מן כלל עיקר לתפילה יש,ותירץ.קשיא,דאין דאולי

לשו דבכל להתפלל דכשירצה קרא דאשמועינן יתפלללומר דלא,ן אלא

היא דרחמי כיון קרא  .צריך
ארמי',גמ)ב בלשון מכירין השרת מלאכי שאין יונההקשה.לפי רבינו

הרי.ז(בברכות ד"בדפי אבל"ף אינה,)ה ביחיד דתפילה דאסיקנא כיון
הקודש בלשון אלא לשונות,נאמרת בשאר מתפללות שהנשים נהגו ,איך

בתפילה דחייבות בשם.כיון צרפתרוכתב אותה,בני מתפלל דכשהיחיד
הציבור שמתפללין יחיד,תפילה לאומרה ויכול הציבור כתפילת לה דיינינן

אחרת ארמית.בלשון בלשון צרכיו ישאל אל יהודה רב דאמר היינו,והא
חולה על שמתפלל כגון צרכיו פ(ש"הראו.כששואל ב"שם סימן ,תירץ)ב
דלא יהודה רב קאמר ארמי בלשון צרכיודדוקא אדם 'התוסוכדכתבו.ישאל

שאין"ד:)יב(בשבת ומכירין,ה יודעים הם האדם לב מחשבות אלא,דאפילו
לו להיזקק בעיניהם מגונה ארמי יווביאר.דלשון סק(ט"המעדני ,)ז"שם

בעיניהם מגונה דארמי וכלשון,דהטעם הקודש ללשון דקרוב משום
(שהשתבש שאחריה. ובאות הבאה באות  ).ועיין

הקודמת.שם,'גמ)ג באות דאין,ש"הרא'תוסכתב.עיין לפרש דאין
יודעים,חוששין הם הלבבות מחשבות שאף בו מכירין בסוגיין.אבל ,מדפריך

ארמית קול הקדשים קודש בבית ששמע גדול כהן דגבריאל,ומשני,מיוחנן
לשון,הוה שבעים ולמדו גבריאל בא מר אין,משמע.דאמר מלאכים דשאר
בומ בו,כירין לדבר חוששין שאין אלא מכירין ראיה,דאי מייתי מאי

מלאכים משאר טפי בו חושש ללמד,דגבריאל צריך שהיה משום דילמא
לשונות שבעים לשררה,ליוסף אותו ממנים היו לא אחר  .דבענין

ב.שם,'גמ)ד באות באות(ש"הראדלדעת,א"המהרשכתב.'עיין שהובא
דנקט,)ב הא שפיר ארמיאתי המלאכים,לשון בעיני מגונה שהוא אבל.לפי

יונהלדעת לשונותרבינו לשאר תרגום לשון בין חילוק לומר,דאין ,צריך
תרגום שהוא ארמי שניתן,לרבותא,דנקט חשוב לשון דהוא גב על דאף

 .).ט(במגילהכדאיתא,מסיני
אורההקשה.שם,'גמ)ה ב(,ש"הראלדעת,הקרן באות קאדדו,)המובא

צרכיו ישאל לא ארמי בגמרא,בלשון פריך לשון"מאי בכל לא"ותפילה הרי
ארמי לשון אלא עיון,הוציאו בצריך  .ונשאר

המזון"ד'תוס)ו ברכת ה,ד"בתוה,ה את וברכת כתיב בהגהותהקשה.'להכי
משה כתיב,אוהל נמי ישראל"דבכהנים בני את תברכו שנא,"כה לכך.ומאי

למי,כתב שייך גריזיםדלא מהר לזו,לף זו דומות הברכות דאין דזו,כיון
הודאה וזו כתב.ברכה לשון,עוד דבכל הני דבעינן,דבכל ילפותא עיקר צריך

מבין שהוא לשון אלא,דוקא קרא צריך לא והפקדון העדות ובשבועת
מאחרים בלשון,למושבע כשהשביעוהו הבין שלא אף דמהני אמינא דהוה

לא לו ופירשו מיכןאחרת  .חר
  

Ú ‚Ï Û„"· 
וכו',גמ)ז תורתכם זייפתם להם שדהכתב.'אמרתי דהכותיים,המרומי

ה יבחר אשר המקום הוא גריזים דהר בלבבם וזבחת"דכתיב',מתברכים
שם ואכלת השיב".שלמים זה כןלּו,ועל הר,יהיה איזה ידעתם לא הלא

הוא ולקב,גריזים פה שבעל לתורה נדרשים הנכם כרחך הרי,להועל כן ואם
דפירוש מקובלים ה"אנו יבחר נביא"'אשר פי על ירושלים,הוא  .דהיינו

שכם',גמ)ח מורה אלוני אומרים ה"פ(בירושלמי.שאתם דאמר,איתא)ג"ז
תורתכם זייפתם כותיים בתורתכם,לסופרי מורה"שכתבתם אלוני אצל

 ".שכם
לירד',גמ)ט סמוך הירדן בעבר המה הלא אמר אלעזר התוס.ןרבי 'הקשה

תנאי,ש"הרא בה פליגי ָה,היאך שמות היו לא להםוכי ידועים ישראל .רי
פי על ה"פ(הירושלמיותירץ מול"ד'בתוסמובא,ג"ז גבשושיות,)ה דשתי

עיבל הר ולזה גריזים הר לזה להם וקראו .)מד(בסנהדרין'התוסאמנם.עשו
ואתם"ד הי,כתבוה ישראל בארץ מקומות בדבשני הר'ו שנקראו הרים

עיבל והר וא'א,גריזים השומרון לירדן'בהרי  .סמוך
ד"רש)י ר"י יעקב"ה בן וכו,א סמך יעקב בן אליעזר אדרבי נמי אלעזר .'ורבי
יהודה,כתבש"הרשו רבי דברי לדחות בא אלעזר רחוקים,דרבי שהם דאמר

שכם אצל ואילך הירדן כתיב.מעבר הלא בעברכם"ואמר דמשמע,"והיה
בעברם השמש"ד,ועוד.תיכף החמה"מבא שקיעת מקום בכל ,ועוד.משמע
הכנעני היא,בארץ חוי אצל,דהיינו.ארץ שהם דאמר יהודה לרבי דקשה

החוי,שכם ארץ היא שפיר,הרי אתי לירדן סמוך דהמה תאמר אם ,אבל
וגו הכנעני הירדן'כדכתיב יד בערבה"דכתיב,ועוד.ועל רביולדב,"היושב רי

יושבים הם הרים בין הא הגלגל"דכתיב,ועוד.יהודה הרואה"מול דמשמע
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ג 

הגלגל הגלגל,את את ראו לא הלא יהודה רבי רביולעיל,ולדברי בדברי
גרסינן לא לגלגל"יהודה סמוך הגלגל ליתא"מול בירושלמי אליעזר.וכן ורבי

אלעזר לרבי דקשיא הא לתרץ אתי יעקב יהודה,בן רבי  .על
ד"רש)יא בראשונה"י להם שהראה כדרך לפסוק,ד"בתוה,ה הענן שעתיד

משה אגדות(א"המהרשהקשה.במיתת דאמרינן,)בחידושי בתעניתמהא
נסתלק,.)ט( וכשמת הענן היה אהרן כך,ותירץ.דבזכות אחר שחזר דאפשר

משה משה,בזכות בזכות שוב וחזר מרים במיתת שנסתלק הבאר .כמו
להדיא)שם(בתעניתאמנם[ משה,מפורש בזכות הענן (דחזר  .)].ב.א.
תחילה',גמ)יב נסע והיום דגלים שני אחר נוסע ארון יום כתב.בכל

אגדות(א"המהרש טמאה,)בחידושי ארץ שהיא לארץ בחוץ שהיו זמן דכל
הדגלים באמצע ישראל בני בתוך אלא שורה השכינה היתה אבל,לא

ת השכינה נסעה הקדושה לארץ לפניהםמשבאו אמה כאלפיים ,חילה
הארץ אותה אלוקי שהוא  .שמורה

כהנים',גמ)יג נשאוהו והיום הארון את נושאין לויים ויום יום כתב.בכל
המצוות"הרמב בספר ל(ם עליהם"דהפסוק,)ד"עשה הקודש עבודת כי

ישאו כתפיהם,מלמד"בכתף על הארון את לשאת מצווים שהכהנים
ל ממקום אותו לשאת בעת.מקוםכשנרצה ללויים בא הצווי שזה פי על ואף

במצוה,ההיא החייבין הכהנים מיעוט למספר זה היה ן"הרמבו.אמנם
ג( ו'בשורש שֹנ,דחה)אות לנו בתורהדחלילה מצוה שום שנשתנה אמר

לעולם הארון ממשא נפסלים הלויים אלא,ועוד.שיהיו בפרשה נאמר שלא
קהת" בני"בני הם גם הכהנים הקשה.קהתוהרי יום,מסוגיין,ועוד דבכל

הארון את נושאים הארון.הלויים את כהנים נשאו מקומות מבשלשה .וכן
סבר התורה,לכך מן במשא כשרים כולם והלווים נקראו,דהכהנים שכולם

הארון למשא כשר השבט וכל במדבר,לויים עליה נפקדו קהת שבני  .אלא

Ú „Ï Û„"‡ 
ד"רש)א של"י גובהן כמה גרסה אגדות(א"המהרשהקשה.מים ,)בחידושי

רש ופירושו"לגירסת בגמרא,י קאמר לאחוריהם,אמאי המים הא,דחזרו
שפיר למימר ולמטה,איכא הכהנים מן ירדו ולא מלמעלה במקומן .דעמדו

י,ועוד המים הלכו למעלה מלמטה בגובה נמי יהודה דלרבי מיל"כיון ,ב
אלעזר לרבי ליה קשיא קא וכואמאי קלים דמים כיון שמעון אימא',ברבי

למטה מלמעלה הילוכם דרך כשהולכים קלים הם כשהולכים,דודאי אבל
בגובה למעלה הארץ,מלמטה על אדם הליכת מן קלים דלולי.אינן וכתב

כגירסת,פירושו לגרוס יעקביש מים",העין של רוחבן יהודה,"וכמה דלרבי
הכרית במקום עמדו המים יכשנכרתו לאחוריהם כך וחזרו כנד מיל"ה ,ב

לאחור"וכדכתיב יסוב לילך,"הירדן ישראל חזרו,וכשהתחילו המים גם
י חזרתם ממקום מיל"לילך שמעון.ב ברבי אלעזר רבי קאמר שפיר והשתא

קלים דהמים קודם,כיון אותם שוטפים היו למטה מלמעלה הלוכם דרך
כולם  .שעברו

ש',גמ)ב מים של גובהן מילוכמה עשר שנים על מיל עשר גירסת.נים אמנם
מיל,המאירי עשר י,שנים שהיה ישראל מחנה י"כנגד על מיל מיל"ב  .ב

וכו',גמ)ג הזונה רחב אגדות(א"המהרשכתב.'ואף השמועה,)חידושי דמפי
כך כל מתפחדין היו לא אף,בעלמא המים שכל הגדול הנס כשראו אבל
כדפירש להם נתבקעו התורה"רששבכלים בפירוש פי(י פכ"שמות גבי)א"ד

המים" ה,"ויבקעו הוביש אשר בשמועה סוף'האמינו ים מי  .את
וכו',גמ)ד בירדן אגדות(א"המהרשכתב.'עודם לפי,)בחידושי דלכאורה

שביאר א(מה אות ברבי)לעיל אלעזר רבי מדברי בירדן עודם הני דכל
אותם,שמעון שטפו לא איך בירדן דשהו כלכיון נגדשין היו לא אם המים

כתב.כך יהודה,אמנם רבי דברי לדחות ראיה דהכהנים,דאינה דאימא
עד בירדן ולשהות לעמוד שהות להם היה ודאי המחנה בתחילת שהלכו

הדגלים מן האחרון יעבור בירדן.אשר עודם הני כל כיצד,אלא של פירושו
הירדן את ישראל אתיא,עברו עלמא  .וככולי

עודם"ד'תוס)ה וכו,ד"בסוה,ה הרצועה הותרה העדהכתב.'ביבנה הקרבן
ה"פ( סוף הבית,)ה"ז חורבן קודם הרוצחים משרבו הסנהדרין הלכו ,דליבנה

הנסתרות על יענשו שלא התפללו עסק,ושם לכם אין ואמרה קול בת ויצאה
 .בנסתרות

וכו',גמ)ו לכם הרימו יהושע להם אמר בירדן ו'עודם מזה לכם .'כושאו
אגדות(א"המהרשכתב משמעתין,)בחידושי מיני,דמשמע שני אלו דאין

דאמרינן לבנים,:)לה(לקמןאבנים סימן שלקחו הם דהן הם,אלא הן

בגלגל במלון העמידן כך ואחר התורה עליהן וכתבו עיבל להר ולא,שהביאו
הירדן מתוך שלקחו שניים אבנים שם שהקים.היו היו שניים אבנים אלא

הכהנים רגלי מצב תחת הירדן בתוך [יהושע ד"רשועיין. לכם"י הרימו ,ה
וכו הכהנים רגלי מצב תחת שהקימו הם לבנים'דכתב ד"ברשו,סימן ה"י

עיבל,שאו בהר שהקימו הם הכהנים רגלי ממצב שנשאו (דהאבנים  .)].ב.א.
ד"רש)ז יצחק"י רבי אמר וכו,ד"בתוה,ה באלכסון 'התוסהקשה.'והם

קשה,ש"אהר הילוכן באלכסון משוי מקום,ועוד.דהנושאין בכל דטורטני
מאזניים כף לשון  .הוא

Ú „Ï Û„"· 
וכו',גמ)ח עברו אגדות(א"המהרשכתב.'כחנייתן מהאי,)חידושי דמשמע

ד בירדן,"עברו"לישנא עברם בעת אלא פליגי הובא(בירושלמיאמנם.דלא
י"רשב פרק במדבר פלוגת,)כה,י במדבראיכא המסעות בכל מאן,א דאיכא

כֵת מדכתיבדאמר הולכין היו המחנות"יבה לכל  ".מאסף
כחנייתן"ד'תוס)ט וכו,ד"בתוה,ה בירדן כולם עמדו לא כן כתב.'אם

אגדות(א"המהרש ראיה,)חידושי שמעו,דאינה אחת שבפעם הגיד דמי
התנאים מ,כולם בכמה בירדן עומדים היו והכהנים דיהושע ,קומותאימא

פעמים כמה התנאים שומע,ומשמיעים היה שם העובר  .וכל
ד"רש)י כלום"י הקב,ה אם וכו"כלומר הרדאמנם.'ה דכל,פירשל"בהגהות

שאמר מי העולם"שכן חבלו"והיה לנחלת ישראל ארץ לו ברר,שברר דודאי
הארצות"לו כל משוש  ".נוף
מקום',גמ)יא של בעיניו ולא ילקוט(דבמדרש,ש"הרא'תוסכתב.בעיני

תשמב רמז תורה טוב,איתא)שמעוני הדבר היה לא משה בעיני והיה,דאף
מרגלים לשלוח משה שכשיאמר סבור טובה,משה שהארץ ישראל ,יאמינו

מלשלוח וימנעו בהם מוחה דאינו דקאמר.כיון בעיני"והיינו לא".ויטב אבל
המקום בעיני בהם,כן יחזרו שלא מחשבותיהם ידע הא.מלשלוחכי אבל

לדברי האמינו ולא המרגלים ששלחו מה משה בעיני טוב היה שלא פשיטא
ודבש חלב זבת ארץ אל להביאם שאמר  .המקום

מעשיהם',גמ)יב שם על אורהכתב.מרגלים לישב,הקרן דבאו דנראה
גדולה פי(דהכתיב,קושיא פ"במדבר "ג"ג ישראל) בני ראשי אנשים כולם

חז,"המה אנ"ואמרו צדיקיםל "כטברכות(ואיתא,שים הוי,גמירי:) לא טבא
כזה,"בישא גדול מכשול צדיקים מאותם יצא ב,ותירץ.ואיך בחינות'דיש

הצדיקים תולדתו.א,בדרכי מראשית הוא טוב כי מעיקרו ויאחז,צדיק
הטובה בחירתו מצד הימים כל דרכו שתבא,בצדקות עלולה אינה זו ובחינה

ידו על בחינה.מכשול הוא.בויש טוב לא ושרשו בחירתו,דמעיקרו מצד אך
הימים כל טובה בדרך והלך ברוחו משל חס,הטובה להכשל קרוב וזה

נסיון איזה לידי בואו בעת מדרכו,ושלום להטותו הראשון הכח בו יתגבר כי
וכו.הטובה מאבותינו מסורת זה דבר יצחק רבי שאמר אנשים',וזה כולם כי

הי מעיקרן,וצדיקים לא מעשיהם,אבל סוף שם על נקראו שמותן כי,כי
הביטחון ובחיזוק שלמה באמונה ללכת היה גדול נסיון זו עז,הליכה כי אף

וכו שם'העם שהיו הענק  .ובני
רחמים',גמ)יג עליו משה בקש כבר אורה.יהושע שהתפלל,ביארהקרן מה

המרגלים כל על ולא יהושע בדברי,על האמור פי תורה(ל"האריזעל ליקוטי
שלח לסייעם,)פרשת מנת על עמם הלכו השבטים נשמות מה,כי והוא

מנשה"שנאמר למטה יוסף בכורו"למטה מנשה עם נתלוה ויהושע.דיוסף
וסעד עזר ללא נשאר אפרים רבינו,משבט משה עליו התפלל כן אבל.על

הגדול הנסיון שמותם,מפני מצד הראשון הכח עליהם באות(,נתגבר עיין
לעזרתם,)הקודמת הלכו אשר השבטים נשמות מהם כי,ונסתלקו ניצלו ולא

ואפרים יהודה משבט שלוחים שני וכלב,אם היתה.יהושע משום,והצלתם
ידי על הימים באחרית לארץ ישראל להשיב גואלים להיות עתיד דמהם

יוסף בן ומשיח דוד בן ה,משיח האר'ועזרם על דבה להוציא ץשלא
 .הקדושה

Ú ‰Ï Û„"‡ 
העם',גמ)א עז כי התורה"הרמבכתב.אפס בפירוש פי(ן פכ"במדבר ,)ז"ג

שנצטוו מה על והשיבו אמת אמרו זה בכל שהעם,דהנה לאמר להם היה כי
בצורות והערים עז עליה לשולחם,היושב אמת אמרי להשיב להם יש כי.כי

אותם צוה במבצר",כן אם הבמחנים הרפה הוא רשעם".יםהחזק אבל
אפס בשום,במלת אפשר שאי האדם מן ונמנע אפס דבר על מורה שהיא

 

 הל דף – גלמסכת סוטה דף 
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ד 

 .ענין
בסופו',גמ)ב מתקיים אין בתחילתו אמת דבר בו שאין הרע לשון כתב.כל

הקנאות נתקלקלו,בתורת דכבר הקודם למאמר דנמשך לומר דאם,דאפשר
אמינא הוה כן לרו,לא כוונתם היתה לא הארץ בשבח אלאדכשפתחו ע
נתקלקלו כך דאמר:)לט(בחוליןוכדאיתא,דאחר מאן אמרינן,לחד דלא

תחילתו על סופו מקודם.הוכיח נתקלקלו דכבר כיון דפתחו,אבל לומר יש
גנותה שיאמרו כדי  .בשבח

ד"רש)ג דחזייה"י בנים,ה לו שאין קטוע שראשו א"המהרשהקשה.מי
אגדות( שחי,)חידושי יהושע של שנותיו שנים"קדלפי המרגלים,י לאבזמן

בןיהושעהיה שנים"מאלא בנים,ב ובני בנים להוליד ראוי והביא.והיה
ריש(ערוךהפירוש היו,רשפיש)ערך שאות קטועה"לפי היא זהעלגםו.ד

בזהקשהה לו היה לגלוג כתב.דמה ה,לכך בציווי שלוח היה לא 'דיהושע
יו אות משה לו הוסיף כן להבדי"ועל המרגליםד מעדת לגלגו,לו הכי ומשום

היו שהיא שמך של דרישא לו ואמרו משמך,ד"עליו כאחד,קטוע ואתה
ה מפי נתמנה שלא שלו'מאתנו הנשיא מפי כןו.אלא אוליעל כלב חשב

כו לו גם חוסמין יהיו מה לגלוג התחיל'בדבר קמשתעי בגנותיה דסברי עד
 .לומר

,)אגדותחידושי(א"המהרשהקשה.ב"לעוהבאעוזא,יוחנןר"א',גמ)ד
הבאיבאדלאלמימראדעתיןתיסקמהיכא לאחוזדשגגמשוםוכי,לעולם
וחומרלמדולאבארון הבאחלקלויהיהלאקל אם.לעולם 'דרנאמראמנם
כןאבל.ניחאהוה,בפניוצרכיושעשהדקאמרהואיוחנן לגמאם לה 'הווי

הביא.אליעזר'רולאצרכיועשהרקאמיוחנן'דרתסתיים,למימר אמנם
הבאבאעזהגבידבילקוט גרס,לעולם דלאניחאוהשתא.יוחנן'ראמרלא
דר,תסתייםקאמר מצי'משום .צרכיודעשהסבראליעזר

זמירות',גמ)ה תורה לדברי שקרא מפני דוד נענש מה במחולהקשה.מפני
בפרה"הרהא,הכרם מ"פ(ש זמר,מהתוספתאהביא)א"ד אומר עקיבא דרבי

זמר תדירא שלא,ופירש,בה זמירותיהן על שחוזרין זמירות בעלי דדרך
מהם משנתו,ישתכחו על לחזור לאדם יש היו,כך זמירות מלשון זמר ונקט

חוקיך כך.לי על דוד נענש יש,ותירץ.ואיך אדרבא ולכוין להזדרז מנת דעל
ז.)לב(במגילהכדאיתא,לזמר בלא וכוהשונה בכפל',מרה אמר הכי ומשום

בתדירא הזריזות,זמר לענין הלב,זמר כוונת ליזמירות"דהיינו,ולענין היו
אמר".חוקיך כי דוד עונש מגורי"אמנם בד"רשופירש,"בבית זמירות"י ה

וכו בורח לזמירות'כשהייתי לי דאסורלשעשעניהיו גרידא זמר כענין
דהוי.)מח(לקמןכדאיתא שחוקמשום  .ענין

ויך',גמ)ו דראו ו(ק"הרדכתב.משום א פתחו,)יט,שמואל שמחתם דמרוב
שבתוכו מה כדכתיב,וראו נענשו פ(ולפיכך פ"במדבר "כ"ד יבואו) ולא

ומתו הקודש את כבלע הקנאותוכתב".לראות הש,בתורת מפרש ס"מדלא
הכי שכתב,בסוגיין כמו המצוות"הרמבמשמע בספר ג(ם לא"ד,)'שורש

וכו לראות לנושאי"'יבואו במדבר דוקא אלא לדורות הנוהגת מצוה אינה
וכליו עליה)שם(ן"והרמב,המשכן  .פליג

ד"רש)ז קוצרין"י ממלאכתן,ה בטלו הקנאותכתב.לא קשה,בתורת דקצת
במיתה כך על הכתוב,ותירץ.שיענשו מפרש דלכך איש"דאפשר שבעים

איש אלף בגמ"וחמשים ב('וכדמפרש כחמשים)'בעמוד שקול אחד דכל
סנהדרין,אלף כשבעים היו.או וצדיקים עולם דגדולי עם'וה,לומר מדקדק

השערה כחוט היו,הצדיקים דלא אפשר פשוטים אנשים היו אילו ואמנם
גוונא בכהאי  .נענשים

יעקבהקשה.שם,ד"בא)ח חייבין,העיון אומנות בעלי דאין לן קיימא הא
כ מלאכתן כדאיתאלבטל חכמים תלמיד מפני לעמוד וכל,.)לג(בקידושיןדי

כדאיתא התורה מפני הקנאותותירץ:).כב(במכותשכן דהירושלמי,בתורת
ה"פביכורים( מביאי)ג"ג מפני אומנות בעלי דעומדין הא על כן הקשה

שם,ביכורים כזה,ותירץ מועט להפסד חשו ולא לזמן מזמן שבא ואם,משום
ב מפני ממלאכתןכן לבטל חייבין היו המורגל דבר דאינו הארון עוד.יאת

דירושלמי,כתב כשינויא ליה דלית דנראה להבבלי דסבירא,דאף לומר יש
שנה,ליה בכל שהוא משום להפסד לחוש צריך נמי דידן,דלהא בנידון אבל

ויחזר הארון נשבה שיהא כלל רגיל להפסד,דאינו חשו לא עלמא לכולי
כ כל לבטל,ךמועט צריכין  .והיו

Ú ‰Ï Û„"· 
במות',גמ)ט ישראל ארץ כל את מילאת כן הגריהקשה.אם ש"בהערות

במות,אלישיב ישראל ארץ כל דמלאה בהא איכפת דמבואר,ותירץ.מה
ארעי:)כז(במגילה דרך במקום המקום,דכשמתפלל נתקדש לא ויש.ודאי
ארעי,לומר בדרך שמתפלל במקום דוקא בבמהא,דהיינו שם כשהקריבו ,בל

שאני קדושה,הקרבה חלה ארעי בדרך הגמרא.ואפילו דמקשה אם,והיינו
בודאות ישראל ארץ כל את אסרתה מסתבר,כן לא אסור,והא יהא כן דאם

בזיון בדרך מקום בכל פסיעות.להשתמש שש כל לו השיב זה נמצא,ועל
במה קדושת ישראל בארץ מקום בכל מ,דאין דבכל ספקאלא הווי ,קום

כבוד משום אלא שאינו בדבר חשו דלא ודאי  .ובספק
ומריא',גמ)י שור ופסיעה פסיעה כל אגדות(א"המהרשכתב.על ,)בחידושי

קאמר ומריא,דהכי שור צעדים מהששה אחד אלא,דבכל ששה נקט ולא
ז וז'משום הימים'פרים דדברי קרא באידך דמפורש  .אילים

ש',גמ)יא אומר אתה וכונמצאת משה שהקים אחד היו אבנים מיני .'לשה
אגדות(א"המהרשכתב לעיין,)בחידושי האבנים,דיש משה הקים טעם .מה
יהושע,ועוד במעשה דאיירא הברייתא סיפור מענין הירדן,דאינו .בעברו

שיסד,ופירש מה פי העיקריםעל האמונהבעל ויסודי עיקרים .א,שלש
השמים מן עולמומציאותו.ב.תורה המחדש ועונש.ג.יתברך ואתו.שכר

ג עליהם'אלו לרמוז אבנים התורה.מיני יסוד על לרמוז משה של אבנים
שבגלגל ואותם מהשמים שהורידה משה מפי עליהן שבנו,שנכתב עצמן והן

השכר שהם והקללות הברכות נאמרו שם אשר עיבל בהר מזבח מהם
הירדן.והעונש בתוך שהקים לחדשלהור,ואותן ויכלתו מציאותו על ות
הארון,עולם מפני הירדן מי נכרתו אשר  .באות
תורה',גמ)יב הזמן אותו של אומות למדו חיות"המהרכתב.היאך דאף,ץ

כוכבים,.)יג(בחגיגהדאיתא לעובדי תורה דברי למסור לא"שנאמר,דאסור
גוי לכל כן דאסור"עשה פה שבעל תורה בין לחלק שבכתב,יש לתורה

בכתב,דשרי פה שבעל תורה נתנה שלא מה יאמרו,ועיקר שלא כדי
אנחנו ישראלים חילק.האומות הזמן,עוד אותו של כוכבים לעובדי דדוקא

שכתב,הותרה ד"רשומטעם היאך"י לא,ה לומר פה פתחון להם יהא שלא
ללמוד מהיכן להם עיין.היה סופריםאמנם אותו"דתיבות,בדקדוקי של

הצנזורהלית"הזמן הוספת והוא ראשון בדפוס  .א
ד"רש)יג מלמטה"י וכתבו חוץ,ד"בתוה,ה היושבין אומות לשבעה להודיע

וכו ישראל קנאותהקשה.'מגבולי כולה,המנחת התורה כל כתבו ואם,הא
ד הטעם בתורה האומות כל ראו אתכם"כן ילמדו לא אשר היו,"למען ולמה

למטה לכתוב ר,ותירץ.צריכים שכתבדמכאן למה בפירוש"הרמבאיה ן
פכ(התורה פ"דברים הגאון)ג"ז התורה,בשם כל כתבו מנין,דלא דוקא אלא

אזהרות כעין גדולות בהלכות הכתובות כמו שום,המצוות נכתב לא כן ואם
ילמדו,טעם לא אשר למען הטעם למטה כתבו זו במצוה רק (אלא ועיין.

לב י.לעיל  ).'אות
פ(ן"מבהראמנם.שם,ד"בא)יד פ"דברים האלה"ד,כתב)י"כ העמים בערי

ה בהם'אשר נחלה לך נותן אתכם"אמר,"אלקיך ילמדו לא אשר ,"למען
נהרגין אינן תשובה עשו עליו.שאם משנהוהקשה ממלכים"פ(הלחם ו

לרבות,)א"ה בסוגיין אמרו בפירוש לארץ"הא שבחוץ ותירץ".כנענים
קנאות דקאמר,המנחת שביוושבי"דהא לארץ"ת שבחוץ כנענים ,לרבות

ד דקרא משום למלחמה"היינו תצא מדבר"וכי הכתוב הרשות .במלחמת
היא מצוה דמלחמת ישראל שבארץ בכנענים דדיבר לומר אפשר אי כן ,ואם

לארץ שבחוץ כנענים קאמר לן.ולכך שאני לא דינא לענין דכיון,אבל
לארץ שבחוץ כנענים כנע,דמקבלים הדין כשחוזריןהוא ישראל שבארץ נים

נאמר,בתשובה כולם נשמה"דעל כל תחיה כשחוזרין,"לא הכי ואפילו
אותן מקבלין  .בתשובה

שביו',גמ)טו הרדכתב,ושבית דרש,ל"בהגהות שביו שתשבה,דשבית
אחרות מאומות אצלם ששבויים השבויים מהכנענים,מהם  .אף

לרבות"ד'תוס)טז וכו,ה לרחב קבלוה היאך בחידושי(א"המהרש.'תימה
הב,תירץ)אגדות לה שנשבעו השבועה לקיימה'דמפני הוצרכו ,שלוחים

בהם שנאמר גבעון באנשי פ(כמו פי"יהושע "ח"ט כי) ישראל בני הכום ולא
וגו להם ישראל"'נשבעו בני את שהטעו היתה.מפני לרחב השבועה אבל

נפשם פיקוח מפני גמ,כהוגן בתשובה שחזרה שראו  .ורהוגם

Ú ÂÏ Û„"‡ 
ד"רש)א והמותי"י וכו,ה מהומה בחידושי(א"המהרשהקשה.'לשון

דמייתי,)אגדות קרא מאידך ליה דריש היאך כן עליהם"ואומר,אם תפול
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ופחד רש,וכתב".אימתה פירוש נראה"דלולי בהנהו,י דכתיב אימה דמלשון
ליה משמע ִנ,קראי מאימה המתפחד דרך עלנטעהכרםותמה.רזְּתדכן

מרפיא:)כ(לעילמדאיתא,דבריו ובעתותא צמית לא,דפחדא דאימה אלמא
מצמת אדרבא אלא רש.מתריז דעת ליישב שפירש,י"וכתב מה פי י"רשעל

התורה פט(בפירוש פט"שמות הקרובים,)ז"ו על ופחד הרחוקים על .אימתה
ישראל אליהם מחדש,דכשנתקרבו פחד עוד היינו,נתחדש כן כמוואם

דמרפיא שכתבו,ביעתותא אימתי"וזה אימה,"ואת היה שכבר אף
רחוקים ביעתותא,כשהייתם יתחדש כשתתקרבו מקום והמותי,מכל ,שזה

מקרא ופחד"ומייתי אימתה עליהם להם"תפול שהיה האימה שאחר
מרפיא,ברחוק בעתותא דהוי מקרוב פחד  .יתחדש

ד"רש)ב נס"י להם ליעשות ישראל,ה של ראשוןחטאם בית הקשה.בימי
היעב תקהינה,ץ"בהגהות בנים ושיני בוסר אכלו פירש.אבות כך ,ומשום

נכריות נשים נשאו דור שבאותו  .דמשום
וכו',גמ)ג עליהם וכתבו בסיד אגדות(א"המהרשהקשה.'וסדוהו ,)בחידושי

שמעון רבי תנא מאן למימר ליה סבר,דהוה יהודה רבי כתב:)לה(לעילאבל
סד כך בסיד"דהאי,ותירץ.ואחר לבנין"וסדוהו ואבן אבן כל בין היינו דהכא

שכתבו,המזבח כיצד"ד:)לה(לעיל'התוסכעין היה,ה הכתיבה אחר אבל
יהודה כרבי האבנים על כתב.סיד דכתיב,עוד הא ניחא זה בדבריםדלפי

פ"פכ( "ד"ז בסידוׂש) אותם כך"דת על"ואחר כתיב,"יהןוכתבת הכי ובתר
בסידוׂש"ניתֵש אותם הכתיבה"דת אחר לומר.דמשמע קמא,דיש דסיד

למזבח לאבן אבן בין האבנים,היינו כתיבת על בתרא  .וסיד
וקללו',גמ)ד וקללוא"דהגר,ש"הרשכתב.וברכו מלת דוברכו,מחק ופירש

המזון ברכת המזבח,היינו בנין קודם היו והקללות הברכות  .כי
מאי"ד'וסת)ה מ,ד"בתוה,ה אלא וגד ראובן משבט בא חלוצי'שלא אלף

העדהכתב.צבא פ(הקרבן ה"סוטה מנשה,)ד"ז שבט מחצי שגם דאף
נחסרו גריזים הר על היו,שעמדו עיבל בהר שנחסרו אותן מקום מכל

 .מרובים
ג,ד"בא)ו אותן היו ותש'והיאך וכו"אלף דאין,א"המהרשהקשה.'ל

מבור מ,ריםדבריהם היו לחוד ראובן של דשבטו דבפרטן ותש"כיון אלף ל"ג
מ בפרטן היו גד וה'ושל דמב,מאות'אלף שבט'וכיון ומחצי אלו שבטים
מ אלא באו לא צבא'מנשה חלוצי מ,אלף לירדן מעבר נשארו אלפים"הרי ד

ושלשים'וב מנשה,מאות שבט מחצי שם שנשארו מאלו היו,חוץ ושפיר
כ משמעוןד"ממלאים שנפלו עיון,אלף בצריך  .ונשאר

עשרים"ד'תוס)ז הר"וצ,ד"בתוה,ה של אותו עליה שכתובין השניה דעל ל
ב כתוב היה ימ"עיבל הראשונה ועל תיבת,א"המהרשהקשה.ן"נ חלקו למה

הראשונות שהאותיות כך בשניה"נ"ב"בנימן האחרונות,היו והאותיות
בראשונה"ן"ימ" ה,היו חלקו והאחרונים,בראשונה"י"בנ"ראשוניםולא
שם,ותירץ.בשניה"ן"מ" על כן ימין"שנחלק ליעקב,"בן שנולד שם על

בדרום דהיינו התורה"רשכדפירש,בימין בפירוש פל(י פי"בראשית ).ח"ה
אתש"הרשאמנם פ(הירושלמיהביא ה"סוטה סוף אותן(דהראשונים,)ד"ז

גריזים הר ש)של מימינו גדולנכתבין כהן קורא,ל של והאחרונים.משמאלו
גדול כהן של משמאלו קורא,נכתבין של ב.מימינו דנכתב כיון זה על"ולפי נ

וימ עיבל הר של גריזים"אותו הר של אותו על כסדר,ן הקורא יקרא שפיר
 .בנימן

Ú ÂÏ Û„"· 
וכו',גמ)ח עמהם יוסף אורההקשה.'בני א(הקרן בעמוד לא,)'לעיל הא

הירדןעבר את שעברו עד האחרונה מהספירה שלימה שנה כזה,ה בזמן וכי
יוסף בני ד.נתרבו מקרא דהוכיח יוסף"והא בני שבעה,"וידברו לאחר היה

 .שכיבשו
וכו',גמ)ט בסתר שמים שם שקידש עבירה'יוסף לדבר ששניהם מלמד

אגדות(א"המהרשהקשה.נתכוונו לסתור,)בחידושי ראיה הוא .דלכאורה
הוא,ירץות מתכוין היה לא לבית,דאם עבירה,כשבא לדבר אפשר,נמי

השם קידוש זה דאין פירש אדוניו כתיב.שמיראת הכי איש"ומשום ואין
הבית הבית"מאנשי בני מאנשי יראה לו היה דביאתו,דלא קרא ואשמועינן

הזה ביום עבירה לדבר כן גם היה כשפירש,לבית הכי קידוש,ומשום היה
 .בסתרהשם

וכו',גמ)י שקידש הקב'יהודה של שמו על כולו א"המהרשכתב.ה"נקרא
י( לעיל אגדות מטעם,:)בחידושי שמו את לאה אמו לו נתנה דבלידתו דאף

ה" את אודה אלא,"'הפעם אותו קוראת היתה ה".אודה"לא שם'אבל
הקב של שמו על לקרותו הוי,ה"בפיה שם כל בו יש תנוספ'והד,ה"דיהודה

הודאה לשון על ממני,להורות צדקה שאמר ההודאה ידי לקרותו,שעל זכה
הקב של שמו על  .ה"כולו

הקב',גמ)יא של משמו אחת אות לו וכו"הוסיף עדות שנאמר ולמד כתב.'ה
אגדות(א"המהרש בעבמדרשדאיתא,)בחדושי שמתחיל קרא בהאי 'רמז

בע כתב.'ומסיים לתוספת,עוד יוסף דזכה הא שקידש'הדודאי משום היה
כדלעיל בסתר שמים בסתר,שם שמים שם שקידש ידי על קאמר דהכא אלא

יצרו ה,וכבש לו להוסיף לו הצריכה בשעה הקב'זכה של כדי,ה"משמו
בע לגדולה'שידע יעלה זה ידי ושעל פוטיפר,לשון באשת יצרו שכבש ולולי

זה לכל זוכה היה  .לא
איתשיל"ד'תוס)יב וכוו,ד"בתוה,ה לומר תימה א"הריטבאמנם.'מיהו

הרי:כא(בנדרים דבפניו,כתב)ף"בדפי דכיון דעתו בעינן דלא אומרים דיש
וחשדא בושא ליכא התוס.תו כדברי הוכיח יוסף,מסוגיין'אבל לו דאמר

אדידך" נמי לך"איתשל ניחא דלא גב על בתמיה.ואף דבלשון דחה אבל
ליה אשב"קאמר נמי איתשיל לך,ועתךוכי ניחא דלא גב על ודאי,אף הא

דעתו,"לא וליכא ליה דמית כיון אדאבא לאתשולי מצינא לא נמי  .והכי
וכו',גמ)יג לים תחלה יורד אני אומר יעקב(ף"הריהקשה.'זה כיון,)בעין

אחת בבת אדם בני כמה ליכנס כדי בו ויש עבר מכל פתוח מדוע,שהים
יכנס,נחלקו ליכנס הרוצה כל אחרהרי נכנס,ותירץ.במקום דתחילה דכיון

הים נקרע דבזכותו משום יוסף של ארונו,ארונו את ישא מי דנחלקו הרי
לים עמו ונכנס,ויכנס בנימין שבט שקפץ של,עד ארונו את שנשא ללא אף

 .יוסף

Ú ÊÏ Û„"‡ 
ר',גמ)א לו וכו'אמר אומר'יהודה וזה לים תחילה יורד אני אין אומר זה

אנ ליםאין תחילה יורד יוסףהעיר.י אפשר,העץ רוציםהיאך היו שלא
מקום של ציוויו כתב.לקיים ד,לכך דקרא הבינו מטך"דהם את הרם ואתה

ביבשה הים בתוך ישראל בני ויבואו ובקעהו הים על ידך את ,מורה,"ונטה
קודם ולא בתוכו ישראל בני יבואו הים שיבקע שלאחר היה כן.דהצווי ועל

הנחל ציווי על לעבור רצו שלא משום ישראל',קו בני יבואו הבקיעה שאחר
קודם ולא עמינדב.בים בן נחשון ה,אבל צווי הבנת שאם ,כדבריהם'סבר

למימר ליה הים"הוה בתוך ביבשה ישראל בני שיכנסו,"ויבואו דהיינו
הים בתוך שהיא יבשה תיבת.במקום היםומדהקדים ,ביבשהלתיבתבתוך

המים'דה,המור בתוך יהיו הכניסה דבשעת הים,צוה יבקע זה ואחרי
יבשה בפרהסיא,להיות שמים שם וקידש לים תחילה קפץ אל,לכן כוון כי

 .האמת
לפני',גמ)ב בתפילה מאריך ואתה בים טובעים א"המהרשביאר.ידידי
אגדות( קצרה,)בחידושי תפילה מתפללים סכנה בברכותכדאיתא,דבמקום
ידיד:).כח( לשון מאיר,ונקט ד,לרבי וזכה לים תחילה ירד בין"דבנימין

שכן ה,"כתפיו ידיד לבנימין קראו דקרא רישא  .'ובההוא
בישראל',גמ)ג ממשלה לעשות יהודה זכה יהוידעהקשה.לפיכך ,הבן

אושפזיכן שנעשה שכרו היה מאיר לרבי בנימין גבי לסברת,אמאי ויהודה
מע אותו שעשה יהודה ממשלה,שהרבי לעשות שכרו דעצם,ותירץ.היה

כאן שעשו מה בגין היה לא שזכו זכייתם,מה כאן שעשו מה שמחמת אלא
קבועה בשניהם,נעשתה שוה זה פעם,מאיר'דלר.וענין היה שהמשכן אף

בשילה,בגבעון אחר,פעם במקום ושלישי,פעם שני ובית ראשון בבית וגם
בחלקו [יהיה איתא. כן אושפזיכן,.)כו(מגילהבואמנם להיות שזכה דהטעם

בחלקו יהיה המזבח שכל ורצה שנצטער (משום יהודה.)].ב.א. לרבי ,וכן
לעולם מזרעו מלכות תפסק שלא זכה המלך,יהודה משאול פסקה כאשר

מבנימין  .דאתי
ד"רש)ד לשרת"י הראוי הארון,ה את בחידושי(א"המהרשכתב.לשאת

לשר,)אגדות לומר קהתדדקדק בני והם הארון את לשאת משום,ת ,והיינו
דיהושע קרא דכתיב,דבהאי למטה נמי דלוי מיניה וזקניו"דיליף ישראל וכל

הלויים",כתיב".'וגו הכהנים בריתנגד ארון דאמר,והקשה".נושאי למאן
למטה היו ולויה כהונה דזקני ארון,לעיל שנושאי מפורש קרא בההוא הא

שפ זקנים ולא חמישיםהם מבן משא לעבדות דהאי,ותירץ.סולים דאליבא
למימר בעינן דאמר נושאי,מאן שיהיו הדיבור פי על שעה הוראת דהיתה
ולויה כהונה זקני  .הארון
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ד"רש)ה וסכות"י סכך,ה היה ולא פרוכת הואי מחיצה העץהקשה.דהאי
"ז(בסוכהמדאיתא,יוסף הפרוכת:) את הארון על מח,"וסכות יצהפרוכת

סככה רחמנא קרייה כסכך,וקא דמחזי פורתא ביה דניכוף ההוא ולפי,ורבנן
בסמוך דעל מהתם הוכחה ליכא  .זה

וכו',גמ)ו ולעשות לשמור וללמד בחידושי(א"המהרשכתב.'ללמוד
הוא"לשמור"דהאי,)אגדות לאו דמלשון לפרש כל,אין "השמר"כדאמרינן

תעשה"אל"ו"פן" לא אלא ממש"שותולע",אינו עשה מצוות כן.היינו דאם
תעשה לא במצות בריתות עשר ששה יהיו עשה,לא במצות שנים,וכן אלא

ד,דהיינו,עשר יהיו בעשין.בלשמור'וד,בללמד'וד,בללמוד'דבלאוין ,וכן
וד'ד,בללמוד'ד בעשייה,אלא.בלעשות'בללמד גם לשמור לפרש ,דיש

תעשה בלא גם כדאיתאולשמור.ולעשות "לז(בקידושיןהיינו אשר.)
משנה"תשמרון מעשה,זה זה משנה"ד)שם(י"רשופירש,לעשות זו ה

מעשה לידי הכא.שמביאה דקאמר ללמוד בכלל מרבו,ואינו לומד דיש
מפיו.ומשכחה תשתכח שלא משנתו על חוזר שיהא המשנה שמירת ,אבל

בעשייה גם שייך וממילא מעשה לידי המביא לא,והוא דהכא לעשות וכן
היא ממש בלאוין,עשייה גם ושייך המצוות קיום  .אלא

וכו',גמ)ז בפרט ברוך בכלל ברוך רבנן בחידושי(א"המהרשביאר.'תנו
ב בעמוד ובכלל,)'אגדות בפרט ברית כריתת דבעינן שמצדמשום,דהא

לכל'אדיסוד.'אכמצוההיאהתורהכל,האמיתיהאחדשהואהנותן
,אחתעלוהעמידהחבקוקבא.)כד(במכותכדאיתא.האמונהוהיא,התורה

שנאמר נכרתה".יחיהבאמונתווצדיק",כמו כן ,בכלל'אברוךבריתועל
הברוךבא,ג"תריכמנין,המקבליםמצדהמצותשנתרבוולפי.הנותןמצד

.בפרטומצוהמצוהלכלהבריתוכריתות

Ú ÊÏ Û„"· 
שמונ',גמ)ח הרי וארבע עשרה,הארבע שש הרי ושמונה וכתב.שמונה

לעיל"רש א(י ארבע"ד)'בעמוד שמונה,ה ועוד ללמד וארבע ללמוד ארבע
ולעשות אגדות(א"המהרשוהקשה.לשמור כך,)בחידושי חילקו למה
ח וללמד ולעשות',בללמוד בלשמור ד,וכן למימר ליה הרי'הוה אחד בכל

עשר פירש.ששה בכלל,לכך ברוך בפרט,ארבע ברוך שמונה,וארבע הרי
ח.ברוך בכלל',ועוד ארור בפרט,ארבע ארור ארור,וארבע שמונה .הרי

בכלל ברוך תחילה דחילק השתא בפרט,וניחא חילק,מברוך כך ואחר
ברוך ארור,שמונה  .משמונה

ונשתלשו"ד'תוס)ט לה,ד"בתוה,ה נקט סיפא משום לומר אמנם.יש
דבריהם,כתבש"הרש נראהדלולי וכו"דהאי,היה מצוה דבר כל לך '"ואין

עקיבא רבי מדברי דלעיל,אינו דברייתא שמעון רבי דברי סיום הוא .אלא
הש מואב"ורק בערבות עד מובפלוגתא דאפסקיה הוא דייק.ס וכן

ה"פ(מהתוספתא כתב).ז"ח קמא,עוד תנא מדברי לשונו שינה שמעון ,דרבי
פחו מצוה אין דלשיטתיה בריתותמשום ושמונה מארבעים מהן,תה ויש
בריתות וארבע ששים בהן והר,שיש גריזים שבהר ארורים אותם דהיינו

 .עיבל
וכו',גמ)י אלף מאות שש של בריתות ושמונה א"המהרשכתב.'ארבעים
אגדות( משמע,)בחידושי ובערבות,דמהא בסיני גם היה דהעבירות דהעונש

יהוד.מואב כרבי סוגיא הך כן,הואתיא הנגלות,:)מג(בסנהדריןדסבר דעל
הירדן את שיעברו קודם אחרים נחמיה.נענשו לרבי הנגלות,אבל על דאף

אחרים נענשו הירדן,לא את שעברו ט,עד אלא מצוה בכל הוי בריתות"לא ז
וכו אלף מאות שש  .'של

בנדה"רשכתב.שם,'גמ)יא כספחת"ד:)יג(י אומרים,ה דקשין,דיש דהא
כספחתגרים לזה,לישראל זה ערבים ישראל דכל דבריהם.משום ,ודחה

הגויים בשביל נתערבו מסוגין.דלא אחד,והוכיח לכל נמצא דאמרינן
ותק אלפים ושלושת אלף מאות שש בריתות"מישראל זה,נ נתערבו שכולם

רב,בזה דערב ערבות חשיב קשים"ד)שם('התוסאמנם.ולא דלא,כתבוה
הערב את היו,רבמנה כמה חשבונן ידע שלא בשם.לפי כתבו אבל

מצרים,המכילתא כיוצאי כפלים היו רב  .דערב
בינייהו',גמ)יב איכא דערבא וערבא מאי,ש"הרא'התוסהקשה.ערבא

ערבות של בערבות מינה לזה,נפקא זה ערבים כולם נפשך ישראל,ממה וכל
מהם אחד של בעון בחלק,ותירץ.נענשים מינה אחרדנפקא שמתו אותם

היחיד ישראל,שחטא לכל העונש המתיםהדחלק.ונחלק על שהוטל עונש
העונש פירעון ערבא,קודם ליה דלית למאן ישראל לכל מתחלק אינו

ליה.דערבא דאית הנותרים,ולמאן ישראל לכל הוא  .מתחלק
כהנים',מתני)יג חינוך.ברכת שע(המנחת ד"מצוה אות לאהשההפהביא)ח
בשםה:)כדכתובות( חרדיםביא לברך,ספר עשה מצות הכהנים דעל ,דכשם

הכהנים מן להתברך ישראל על עשה מצות נמי חינוךוכתב.הכי ,המנחת
זודאפשרד במצוה מחוייבים אין ועבדים ח"פ(יומאבש"ראהלדעת,נשים
כ"סו התורה,)'ס מן בלילה כפים נשיאות לשירות,דאין ברכה הוא,דההיקש

ג כן,מורהיקש גרמאאהויואם שהזמן עשה פטורים,מצות ועבדים .ונשים
העיר אסמכתא.)זכ(בתעניתמבוארד,אמנם רק הוא כןאו,דההיקש אףם
מחוייב תפלה,ותנשים כמו והוי גרמא הזמן אין התורה דמן ברכותעיין,כיון

הביא.:)כ( בסוכה"דהריטבאמנם בלבד,כתב:)לא(א היא דכהנים ,דמצוה
דישראל מצוה  .ולא

ד"רש)יד כהנים"י ברכת וכו,ה אמן'שמפסיקין הציבור בהגהותכתב.ועונין
כההוא,ל"הרד אמן דעני ליכא שכולה:)לח(דלקמןדאפילו הכנסת בבית

עשרה אלא וליכא הדבקים,כהנים בין ריוח וליתן להפסיק צריך מקום  .מכל

Ú ÁÏ Û„"‡ 
ד"רש)א ובמקדש"י מק,ה למעלה אצבעותיהםושכינה ד"והראב.שרי

מ"פ(בתמיד למעלה,כתב)ב"ז ידיהם מגביהים הכהנים היו דבמקדש
שכינה,מראשיהם מקום עיקר ששם שראשיהם.משום ארעא אורח ולאו

שכינה ממקום למעלה יהיו כהנים ידיהם,של על משום,ועוד.ששורה
הידים על לאיסתכולי אתי דילמא למיחש ייתכן,דאיכא לא כהן.וזה אבל

כן עשה לא הציץ מעל ידיו להגביה לו שאסור כהנים.גדול במדינה אמנם
כתפיהן כנגד גם ידיהם לפרוש יכולים יגביהו,הדיוטות אם שפיר שכן וכל

מראשיהם לתפילין.למעלה מעל ידיהם יגביהו היאך נסתפק  .אמנם
וגו',מתני)ב אהרן וישא מ"פ(ט"יו'התוסכתב.'שנאמר רבידלאו,)ו"ז

אמרה למעלה,יהודה כפים נשיאות ליבעי נמי בגבולין לדידיה הכי דאי
דפליג אשכחן ולא מנלן,מראשיהן כפים נשיאת מהדר ארישא שנאמר,אלא

הקודמת".וישא" באות  .ועיין
מיימוניותכתב.שם',מתני)ג ה"פי(הגהות מתפילה ג"ד אות דיש,)'ג

השמאלי מן למעלה קצת הימנית ידו את"כדכתיב,תלהגביה אהרן ישא
 .כתיבידו"ידיו
וכו',גמ)ד הקודש בלשון להלן הי"פי(ם"הרמבאמנם.'מה מתפילה )א"ד

רבינו,כתב ממשה שמועה שומעי למדו תברכוֹּכ",דכך בעמידה,"ה
המפורש ובשם רם ובקול פנים נגד ופנים הקודש ובלשון כפים ,ובנשיאות

במקדש משנהוכתב.כשהיה הני,)שם(הלחם לכל מפיק דבברייתא דאף
אחריני מקראי הרמב,דרשות ד"אסמכינהו אקרא תברכו"ם דכל,"כה משום

הברכה בענין יעשו איך לכהנים ציווי הוו קרא,הני אהאי שפיר אבל,ודייקי
נפקי אחריני דמקראי  .ודאי

ולשרת',גמ)ה לעמוד דכתיב מנלן גופיה .)טז(בזבחים'התוסהקשו.ומשרת
דוד,מיושבה"סוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה דאין צריך,כיון אמאי

ד לשרת"קרא ישיבה,"לעמוד אין עבודה בלאו דאפילו ליה ,ותירצו.תיפוק
בהשתחואה לעובד קרא הש.דאיצטריך בזבחים"ובמסורת ציין)שם(ס

אין"ד.)כה(ביומא'התוסל שלא,דכתבו,ה היינו בעזרה ישיבה דאין דהא
ע מותר,בודהלצורך אכילה כגון עבודה לצורך ילפינן.אבל לשרת ומלעמוד

בעמידה לשרת ביומא"רשאמנם.דיש אין"ד.)כה(י דאין,כתבה דהא
ד מקרא ילפינן בעזרה ולשרת"ישיבה  ".לעמוד

לשירות',גמ)ו ברכה במגילה"הרא.ואיתקש י"פ(ש סימן בשם)ט"ג כתב
הזהיר ושב,ספר דתו שהמיר י,דכהן בתורהלא יקרא ולא כפיו את שא

כדבריו,וכתב.ראשון קצת משמע לשירות,דמסוגיין מדאקישה ,והו
מדכתיב זרה עבודה העובד דכהן הוא דינא אלי"ובשירות יקרבו לא

דכשר,כתבי"רשובשם".לשרתני והבריא מום כבעל והוכיח,דדינו
לא מום בעל משרת מה אי לא,מדאמרינן מום בעל מברך לומרת,אף למוד

לשרת" אחר"לעמוד לדבר ולא הקשתיו נתנאלוהקשה.לעמידה הקרבן
ח( אות זו,)'שם למימרא מצאנו דקאמר,דלא דהא לשרת"ועוד "לעמוד

הקשתיו מדכתיב,אינו,לעמידה בסוגיין ילפינן בעמידה כפים דנשיאת
בשמו" ולברך  ".לשרתו
וכתיב"ד'תוס)ז מהיכא,ה יחיד עבודת אכתי כותימה אמת'איתרבי עד

כו כהנים וברכת ועבודה שבעכתב.'ויציב משמעד,הבאר דבריהם ,מפשט
כהנים"דהאי ממשהיינו"וברכת כהנים כפים,ברכת נשיאות והא.עם
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התמיד,ליתא עבודת גמר אחר עד לדוכן עומדים היו לא כדתנן,שהרי
כו):לג(בתמיד אחת ברכה העם את ,):כו(עניתבתדאיתא,ועוד.'וברכו

וכו כפיהם נושאים הכהנים ביום פעמים כן,'שלש דואם למיתני ליה 'הוה
הקטרה,פעמים לאחר ואחת הקטרה לפני הרגישוד,וכתב.אחת בזהכבר
כהנים"ד:)יא(ברכותב'התוס וברכת פירשו.ה כהנים"דהאי,ולכן "וברכת

קאמר כפים נשיאת עכשיו,בלא אומרים שאנו כןו.כמו לאם הוה הולא
בתמידהכא'לתוס המשנה מן אלא ראיה  .להביא

לי',גמ)ח המיוחד התורה"דרש,ש"הרשהקשה.שמי בפירוש פי(י ט"ויקרא
לשקר"גבי)ב"י בשמי תשבעו שנאמר,פירש"ולא ה"לפי שם את תשא 'לא

המיוחד"'וגו שם על אלא חייב יהא לא הכינויין,יכול כל לרבות ,מנין
לומר לשקר"תלמוד בשמי תשבעו לי"לא שיש שם חכמה.כל )שם(והמשך

הדברים מקור כהניםהביא ת,)כז'פשם(מהתורת לומרמה לפילמוד
ה"שנאמר שם תשא לשוא'לא שם,"אלקיך על אלא חייבים לי אין שיכול

לב ת,דהמיוחד הכנוים כל לרבות לומרמנין לי"בשמי"למוד שיש שם .כל
דתנןוהקשה נשאבמהא כו)ט"כ'פ(ספרי המפורש בשם תברכו למודת'כה
שמי"לומר את לי"ושמו המיוחד שבועתש"הראדהביאו.שמי בפרק

כד(העדות דכתיב,תירץ)סימן אלקיך"משום שם את שםו,"וחללת הרי
לו המיוחד שם אינו כרחך,אלקים ליהיינו"בשמיד"ועל שיש שם .כל

מ"פ(ם"להרמבוהקשה המיוחד)ג-ב"השבועותב זהיינודשם שמות'כל
נמחקין שהאריך.שאינן בדבריו כתב,ועיין דד,ולבסוף הוא"שמיב"יתכן

יחס"בית"אותד,כנוי שמידהיכאאבל,מורה את המיוחדהיינוכתיב .שם
לדודאמנם לשון)שם(במשכיל ממשמעות הדרשה דאין אלא,"בשמי"ביאר

ענין אינו באם ליה המיוחדדדרשינן נאמר,לשם וכו"שכבר תשא תנהו"'לא
לכנויין  .ענין

הרי"ד'תוס)ט וכו,ד"בתוה,ה נמנעו הטעם דמזה שמעון'ונראה משמת
ביומא"רי'התוסהקשה.הצדיק נמנעו,:)לט(ד מקרא,היאך נתחייבו הא

ככתבו השם את במקדש רשות,ותירץ.להזכיר אלא חובה תירץ.דאינו ,עוד
שנ שם כדאיתאדאותו אותיות ושתים ארבעים בן שם היינו מלהזכירו מנעו

הכהנים,.)עא(בקידושין אחיהם בנעימת אותו מבליעים בן,שהיו שם אבל
מותו לאחר אפילו מזכירין היו ככתבו אותיות  .ארבע

י,ש"הרשהקשה.שם,ד"בא)י מזכיר היה הכפורים ביום גדול כהן 'הא
ה שם שמעון,:)לט(ביומאכדאיתא',פעמים משמת אף כן דעשה ומשמע

שכינה,ותירץ.הצדיק גילוי לעולם היה הכפורים ביום כי"כדכתיב,דאולי
אראה הכי,או".בענן לקרא אליך",דסרסינן אבא אשר המקום אזכיר,בכל

וברכתיך שמי (את הסירוס" נקטה דוקא לאו בשעת,)והגמרא דדוקא ומשמע
שכינה אגילוי קפיד של,ברכה ביוםאבל גדול כהן כמו ברכה בשעת א

קפיד לא  .הכפורים
וכו,ד"בא)יא בישיבה כהנים ברכת שבירך אורה.'כהן ,משמעתיןדייקהקרן

בגבולין אפילו פסול כשר,והקשה.דיושב יושב נמי עבודה לענין הא אמאי
"טז(בזבחיםכדאיתא,בבמה ה.) לפני ולשרת בבמה"'לעמוד עדיפא,ולא וכי

כפים בבמהנשיאת משירות כפים,ותירץ.בגבולין דבנשיאת לומר דצריך
היא עבודה לגבולין,דלאו מקדש בין לחלק ליה מסתבר כתב.לא ,אבל

צריך אינו יאשיה רבי קאמר אמאי קצת קשה מקום שווה,דמכל מגזירה הא
גבולין נמי דשמעינן למילף  .עדיף

לשירות,ד"בא)יב ברכה ואיתקיש הרדהקשה.הואיל הא,ל"בהגהות
היא.)כח(בתעניתמסקינן בעלמא גזירה,דאסמכתא למנקט להו הוה וטפי
ד תברכו"שווה עיבל"כה והר גריזים להר גמורה,דמקשינן דדרשה דמשמע

הקודש לשון ילפינן דמינה הקשה.היא הגמרא,עוד דהוי)שם(בתעניתדלפי
יתיישב,אסמכתא לא יונתן רבי דקאמר צריך אינו קמאדקאמ,לשון תנא ר

אסמכתא דאיכא מהא צריך אין איהו ליה ואהדר גמורה  .דרשה
פנים',גמ)יג כנגד לקמן"רשכתב.פנים לעקור"ד:)לט(י פניהם,ה דמחזירים

כהנים קורא ציבור שהשליח אחרי מיד הציבור פסק.כלפי ערוךוכן בשולחן
קכ( י"סימן סעיף ברורהאמנם).א"ח סק(המשנה דיש,כתב)מ"שם

דסברמה פניהם,ראשונים שמחזירין קודם מברכין זו והמדקדקין,דברכה
שניהם ידי ההיכל,יוצאין כלפי שפניהם בעוד הברכה שמתחילין ,דהיינו

וגומרין העם כלפי פניהם מחזירין הברכה  .ובתוך
וכו',גמ)יד עורף כנגד פנים אלא אינו יוסףכתב.'או מה,הפורת דלפי

רב,.)מ(לקמןדאמרינן יצחקאמר עליך,י ציבור אימת תהא שהרי,לעולם
התיבה כלפי ואחוריהם העם כלפי פניהם לנו.כהנים היה הסברא דמן חזינן

התיבה כלפי פניהם יעמדו דהכהנים העם,לומר כלפי אלא,ואחוריהם
להם"מדכתיב כלפי,"אמור שאחוריהם וממילא העם כלפי שפניהם ילפינן
כנ.התיבה פנים פירוש כן עורףואם עורף,גד כנגד הציבור פני היינו
התיבה,הכהנים כלפי ד"מרשאבל.שפניהם אינו"י או דאין,שכתב,ה

הכהנים כנגד פניהם להסב צריכין כלפי,משמע.הציבור יהיו הכהנים שפני
כן,וכתב,הציבור לבאר דחקתו ספרו גירסת אלא"דגרס,דאולי אינו או
העורףאפילו כנגד תיבתדהוסי,"פנים  .אפילוף

ת',גמ)טו בלחש אלא אינו לחבירו"או שאומר כאדם להם אמור הקשה.ל
שבע רם,הבאר בקול כמו בלחש לחבירו לומר עשוי אדם אין כתב.וכי ,ולכך

הוא סופר טעות לחבירו שאומר כאדם במקומו,דהאי להגיה שיהיה"וצריך
שומע הקהל איתא,"כל לט(בספריוכן פיסקא נתנאלהאמנם.)נשא קרבן

כ:כד(במגילה לחבירו"ד,כתב)י"סק'סימן האומר דהכהן,פירושו,"כאדם
לחבירו האומר כאדם מהציבור ואחד אחד לכל לברך דצריך,צריך ונמצא

הקהל כל שישמעו כדי רם בקול שבע.לברך הבאר להגהת צריך  .ואין
כהנים',גמ)טז קורא מפרשים,ש"הרא'התוסכתב.לשנים קוראדאינו,דיש

הודאה"כהנים"אותם ברכת אחר יאמר,מיד אבותינו"אלא ואלוקי אלוקינו
וכו סבר".'ברכנו כהנים,ואיהו ברכת יזכיר ציבור שהשליח נתקן אלא,דלא

כהנים שם בשאין ברכתם,דוקא שתחול שמתפללין הם שליח,והכהנים ולא
דקורא.ציבור לישנא הכי"כהנים"וגם משמע  .לא

כהןולאח',גמ)יז קורא אינו אין,ש"הרא'התוסכתב.ד לאחד לפרש דאין
לדוכן,"כהנים"קורא עולה יחיד כהן אין,.)לד(בברכותדהתנן.שאין אם

הוא אלא כהן עולה,שם לתפלתו וחוזר כפיו את שנושא הוא מובטח אם
מפרשים.לדוכן דיש כהן,והביא קורא כהן,דאין אלא שם אין דאם היינו

ע אינו עולהאחד ואינו לדוכן שיעלה לו אמרו אם בעשה פירושו.ובר ,והכי
לעלות ולכופו לקרות יכול אינו כל"ד.)מד(במנחות'והתוס.לאחד כתבוה

מדרבנן,ת"רבשם הפחות לכל עולה אחד כהן דלא,דאפילו מהא ודייק
עולים"קאמר כהנים אחדשני  ".ולא

ד"רש)יח להם"י אמור או,ה מזהיר ציבור לברךששליח כתב.תן 'תוסוכן
לא"ד.)לד(בברכות'התוסאמנם.ש"הרא בשם,ה שליח,ת"רכתבו דאין

לקוראם יכול בתפילה,ציבור הפסקה קוראם,דחשיב הקהל מבני אחד .אלא
דאיתא כהנים"והא קורא קאי,"לשנים ציבור אשליח כתבו.לאו דיש,עוד

כהנים לקרות עצמו ציבור לשליח להתיר תםשרוצים רבינו לפירוש ,אפילו
הודאה ברכת כשסיימו דמיד בימיהם דוקא היינו הפסקה דהויא דפירש דמה

וכו אבותינו ואלוקי אלוקינו אומרים היו אבל,:)לט(לקמןכדמוכח'לא
לומר שהורגלו ותפילה"אלוקינו"עכשיו ברכה הנאמר,בלשון כהנים אין
הפסק לכך ט.בהמשך אות לעיל ת"ועיין בשם לומר"הרא'וסז דאין ש

וכו  .'אלוקינו
הקודמת.שם,ד"בא)יט באות לא"ד.)לד(בברכות'התוסכתבו.עיין דיש,ה

דחשיב כהנים לקוראם רשאי ציבור שליח דאין דכמו לומר רוצים שהיו
להקרות,הפסקה רשאי ציבור שליח אין כן דהוי,לכהנים"יברכך"כמו
דאיתא.הפסקה כתבו ל,במדרשאבל אומר,הםאמור ציבור שהשליח מלמד

ודיבור דיבור כל על  .להם

Ú ÁÏ Û„"· 
שהקב',גמ)כ כהנים"מנין לברכת מתאוה הרדכתב.ה דדריש,ל"בהגהות

כתיב מדלא ציווי"וישימו"לה שמי,דהיינו".ושמו"אלא,לשון ישימו הלואי
ואברכם  .עליהם

וכו',גמ)כא עשה בשלשה עובר לדוכן עולה שאינו כהן בראש'התוס.'כל
הכא"ד:)כח(השנה דהתם,ה מסוגיא אחת,הוכיחו פעם לדוכן דעלה דכיון

ד בעשה עובר אינו שוב להם"ביום כל"ד.)מד(במנחות'ובתוס".אמור ה
עֵל,כתבו לו כשאומר עָלדדוקא ולא עוברה להם"כדכתיב,ה עוד".אמור
עובר,כתבו עלה לו ואומר הכנסת בבית כשעומד עומדאב,דדוקא אם ל

עובר אינו  .בחוץ
הי"פט(ם"הרמבכתב.שם,'גמ)כב כפים מנשיאות שאינו,)ב"ו כהן דכל

לדוכן אחת,עולה עשה מצות שבטל פי על שלש,אף על כעובר זה הרי
משנהוביאר.עשה בסוגיין"דהרמב,)שם(הכסף דאיתא דהא סבר עובר"ם

עשה דוקא,"בשלש זה.לאו הרי דליככאלא משום אלאעובר ציווי לשון א
תברכו"  ".כה
וכו',גמ)כג עולה אינו שוב בעבודה עולה שאינו כהן הקרןהקשה.'כל
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דאורייתא,אורה עשה ממצות יפטר בעבודה עלה שלא משום דהא,וכי
עלמא לכולי מדרבנן שהיא שבתפילה בעבודה תלי לא כרחך על .חיובא

בעבודה,ותירץ דמקדש דומיא כן תיקנו ואלוכיון,דחכמים בשב שעובר
לתקוני רבנן מצו  .תעשה

הרדכתב.שם,'גמ)כד אחרונה,ל"בהגהות תיבה אפילו סיים שלא זמן דכל
לעלות,"לציון"– ויכול בעבודה קאי דאין,ועוד.עדיין ודאי עבודה דקודם

לעקור כלל,צריך מהני לא קודם,והוכיח.ואולי כהנים לברכת מקום דאין
כתיב,עבודה עשה"מעשות"אלא"לעשותוירד"מדלא שכבר  .לאחר

הלכהכתב.שם',גמ)כה קכ(הביאור ס"סימן ד"ח אבל"ח מה,)ה אם דאף
אונס מחמת היה ברצה רגליו עקר יעלה,שלא לא ירד,נמי לא עלה .ואם

ירד עלה אם אפילו אונס מחמת היה לא אם כתב.אבל בד(עוד שוב"שם ,)ה
מינץ"דהמהר עלם לו אמרו באם לעלותמסתפק צריך אם עקר,ה שלא אף

ברצה  .רגליו
הלכה.שם,'גמ)כו קכ(הביאור ס"סימן ד"ח אם"ב או בגוונא,נסתפק)ה

רֵצ ברכת שגמר קודם לעלות לבהן ָר,הדאמרו קודם.הָצולא מיכן ולאחר
לקרא נשיאת,"כהנים"שהתחילו בעת הכנסת בבית היה ולא לחוץ יצא

לא,כפים או עובר כ.אם נימא העבודהמי בעת אותו דקראו דהוא,יון
כפים לנשיאת חיובו לדוכן,התחלת לעלות רגליו לעקור מדינא ולא,דבעי

העשה,רצה דלמא.עקר ילפינן,או לעלות רשאי אינו דשוב דהא כיון
כ(מאסמכתא אות לעיל מיכן,)ב"עיין לאחר אף רשאי היה דמדאורייתא

לדוכן דידיה,אפשר.לעלות חיובא כפיםדזמן נשיאת לעצם שהגיע ,בשעה
לכן מקודם לחוץ ויצא דהתחכם משום,וכיון אלא עובר ויראת"אינו

מכינים,ומסיק".מאלוקיך הכהנים ששאר מעת מיקרי חיובא דזמן דמסתבר
עבודה התחלת מעת דהוא כפים לנשיאת קראו,עצמם שכבר כיון כן ועל

לחוץ ויצא פניו הפך והוא העשה,אותו  .עקר
ד"רש)כז בעבודה"י עלה לא והא הדוכן,ה לצד לילך רגליו מעט שעוקר

הרדכתב.בעבודה מפירושו,ל"בהגהות עקר,דמשמע דלא הוא ,דבעבודה
בעבודה פורתא דנד ומשני קפריך עולה,ואהא כהנים בברכת כך ואחר

ממש הדוכן בעת,והקשה.למקום ממקומו לעקור לו שיתירו מסתבר דלא
בחינם שאנודהיכ,תפלתו למקום כפים לנשיאות לעלות שחובה מצינו ן

דוכן שמתפלל,קורין במקום כפיו לישא יכול פירש.הא הכי דנושא,ומשום
במקומו דפריך,כפים כלל,והיינו עקר לא בתפלה,והא לעקור לו שאסור

עצמה,כלל כפים נשיאת בשעת פורתא"ותירצו.אפילו מעט,"דנד דעוקר
אחוריו ש,לצד עלייהומראה סימן לעשות כדי לאחוריו פורתא חוזר

כאן,בעבודה דקאמר לעקור,עקרוכאן,נדוהיינו אסור  .דכשמפלל
רשאי',גמ)כח לתפלתו מימוניותכתב.וחוזר כפים"פט(בהגהות מנשיאת ו
ו"ה אות כפים,)'י לנשיאת עולה ציבור השליח שלא,דאם להזהר צריך

ולומר להקרות תחתיו אחר לכל,"שלוםשים"יעמוד לבו שכיון מי אלא
ציבור השליח עם ציבור,התפלה שליח שהיה בשעה שח .מתפלל,ולא

הרדוהקשה תנן,ל"בהגהות בהדיא לתפלתו"הא גב,"וחוזר על ואף
עד:)לט(לקמןדאמרינן הציבור מן פניהם להחזיר רשאים הכהנים שאין

ציבור השליח שלום"שיתחיל השליח,"שים אין כן יכולואם עצמו ציבור
שלום"להתחיל כדמוכח"שים הציבור אל התיבה מן מוחזרין בברכותופניו

בדיעבד,:)כא( מעכב לא אולי מקום עיון,מכל בצריך  .ונשאר
העין',גמ)כט בצרי מכירין עופות שאפילו בחידושי(א"המהרשכתב.מנין

בזה,)אגדות להכיר ושכל דעת בני אינן דעופות ודאי ,קאמראבל.דהא
רצון"דהקב חי לכל המשביע צרי,ה ציידים אצל לעופות המזון מזמין אינו
פירש.עין קודם,עוד גם אחד למקום ושעורים חטים להשליך הציידים דדרך

שם,הצידה העופות בשעת,להרגיל גם בזה ממעטים העין צרי וציידים
מ,צידה עצמן ומרחיקין אותם לצוד אלא בא שלא בו מכירין  .צידתוובזה

ד"רש)ל בנפשו"י שער כמו כי וכו,ה עין צר של בנפשו והשעיר .'מירר

אגדות(א"המהרשאמנם הלשון,כתב)בחידושי דקדוק תלחם"דלפי "אל
קאמר לחם"ולא תאכל לפרש,"אל האוכל,נראה על אנפשו איירי דהקרא
העין תלחם"שאמר.מצר לחם"אל טעם בו לך יטעם לא מלחמו ,שאכילתך

שמסייםוזה למטעמותיו"ו תתאו אצלו"אל האכילה טעם לך יטעם שלא
מר שטעמו דבר כמו  .אלא

וכו',גמ)לא העין צרי בשביל אלא באה ערופה עגלה הקשה.'אין
אגדות(א"המהרש דין,)בחידושי בית זקני דאמרו מקרא מייתי הא,מאי

מזונות בלא ופטרנוהו לידנו בא שלא אמרי היו,אינהו דלא עיןדהיינו צרי
ערופה,לגביו עגלה מביאין כן פי על לומר.ואף דוחק באת,מאידך שלא

העין צרי על לכפר ערופה עין,עגלה צרי היו שלא להזכיר דזקני.אלא וביאר
אמרו דין שפכו",הבית לא מזונות"ידינו בלא פטרנוהו לא אם,אנו אבל

וגו לעמך כפר מזונות בלא אותו פטר העם משאר  .'אחד
אניסי',גמ)לב דלא הא דאניסי הא קשיא הלכהכתב.לא סימן(הביאור

סכ ד"קכח אנוסים"ד הם אם הכהנים"ד,)ה שאחורי דוקא"עם דהוא,לאו
המדרש לבית הולך ואינו בביתו ויושב בעיר הוא אם בכלל,הדין דאינו

הכהנים,ברכה פני נגד עומד ביתו לבא,ואפילו בעיניו חשובה הברכה מדאין
בכלל.עולשמו הם המחיצה אחורי וצידיהם דלפניהם בסוגיין דאיתא והא

אניסי בדלא אפילו מבחוץ,הברכה הכנסת לבית בסמוך עומד כשהוא ,היינו
להתברך וחפץ הברכה לבא,ששומע יכול והיה בדבר אנוס היה שלא ואף

 .בפנים
אישתייר"די"רש)לג וכו,ה לדוכן עולין עולין'מקצתן כולן הקרן.הלכך
מפירושו,רהאו אמן,דייק לענות עשרה לשייר דיש שלא,דהיכא יותר טוב

ישיירו אלא כולם אמןםיעלו כןוא.לענות דם דתניא עולין"הא היינו,"כולן
בבי עשרה אלא הכנסתדליכא יותר,ת אחד איכא יענו,דאי וכולן יברך הוא

מלשון.אמן ה"פט(ם"הרמבאבל מתפלה מצו,נראה)ט"ו כאן יותרדאין ה
אמן ולענות ד,לחלוק דתנן אמןמקצתןוהא מקצתן,עונין נשארו אם היינו

אמן עונין הם לדוכן עלו דא.ולא קשיאאלא כן קמם לןמאי מאי,ועוד.שמע
עשרהירייא בי נשתייר מעשרהלואפי,א יענו,פחות לא אמאי עלו לא אם

הבאה.אמן באות  .ועיין
ע',גמ)לד בי דאישתייר הא קשיא וכולא הקודמת.'שרה באות וכתב.עיין

משנה ה"פט(הכסף כהנים מברכת עשרהד,)ט"ו שישתיירו הכא דבעינן הא
סגי,דווקא ישראל הכהניבוגבי עם הם.םעשרה ישראל דהתם משום

אמן כהנים,העונים דכולם הכא אמן,אבל לענות כהנים לברכת חשיבי לא
עשרה העונים כן אם ברווביאר.אלא קכ(רההמשנה סקק"סימן ,)א"ח

נאמרה ישראל על כהנים ברכת דעיקר כיון ישראל א"הגרעאמנם.דשאני
הרמב( שם"על כהנים,כתב)ם עשרה נשארו לא אם נשים,דאף ליכא וגם

לענות כפים.וטף נשיאות מבטלין אין מקום עולים,מכל כולם דאין אלא
מקצתם אמן,אלא לענות וט.כדי נשים דיש היכא אמןאבל לענות כולם,ף

שיענו,עולים עשרה חשיבות יהיה דלא וטף,כיון נשים בעניית והוא.סגי
ישראלים מעשרה פחות יש אם כדי,הדין למטה כהנים כמה ישארו

עונים עשרה להיות עמם ישראלים,להצטרף דעונים ראיה שום דאין
מכהנים יותר הבאה.חשובים באות  .ועיין

עכתב.שם,'גמ)לה סכ(רוךהשולחן קכח יותר,)ה"סימן שם יש דאם
כהנים אמן,מעשרה אחריהם עונים והעשרה ויברכו יעלו מעשרה .היתרים

הלכהוכתב ד(הביאור מעשרה"שם יותר משמע,)ה לישנא אפילו,דמהאי
ציבור השליח עם עשר אחד רק אמן,יש יענו והעשרה מברך .דהאחד

ש,והקשה היה מוטב גוונא בכהאי הנשיםדלכאורה אמן ויענו כולם יעלו
כפים,והטף נשיאת של עשה מצות הכהנים יעלה,דיקיימו אם כן שאין מה

מדרבנן עשה מצות רק הוא פוסקים איזה לדעת אחד דבנידון,ותירץ.רק
בעלמא מדרבנן הוא כפים הנשיאות של עיקרו כל שום,דידן כאן אין דהרי

לברכו לו האומר עיון,ישראל בצריך  .ונשאר
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Ú ·Ï Û„"‡ 
וכו,'גמ)א אזלינן כי דתימא מעליה,לקולאה"בדי"רשפירש.'מהו להקל

תשתה אורההקשהו.שלא השאמאי,הקרן לה לה"קרי מחזקינן הא קולא ס
וודאי להקשותש"והרש.בטמאה האחד,הוסיף עדות את נקבל אי אף הא

אספיקא מלתא שאי,ונוקי לאמר יכולה המגילה נמחקה לא עדיין נהאם
לשתות זכאית.רוצה לצאת יכולה תשתה שאם להיפך הקולא .ואדרבא

השם,ועוד מחיקת לענין קולא הוא המגילה שתמחק מה אי.דעצם ואף
המגילה דנמחקה בגוונא דאיירי תאמר,נימא אם נמי גוונא בכהאי הא

תשתה לא אני [במתניתין.)כ(לעילוכדאיתא,טמאה לומר. יש ,ואולי
בגו חמותהדאיירינן ובת חמותה הן שנטמאת בה דהעידו נשי תרי דהני ,ונא

כתובתה להפסידה נאמנות תשתה,דאינן שלא עליה מקילה שעדותן ,ונמצא
כתובתה תיטול גיסא מאידך כ,אבל שאין אנימה טמאה תאמר אי .ן

 .)].ב.צ.י(
דתימא"ד'תוס)ב מהו אע"י.ד"בתוה,ה לקולא דאפילו איצטריך דהכא ג"ל

לדברדרגלי טעם,א"המהרשוהקשה.ם איכא לדבר רגלים משום דאדרבה
תשתה ושלא העדות את לקבל עצמם.טפי הם שכתבו ה"ד:)לא(לעילוכמו

הירושלמי,הא בדוחק.בשם ליישב שיש  .וסיים

ÔÈ¯Ó‡ ÂÏ‡ ˜¯Ù  
 
לשון',מתני)ג בכל נאמרין הלכהכתב.אלו סב(הביאור ד"ס,סימן ה"ב

בפשד)יכול לו מדבריןדהיינו,יטותנראה המדינה אנשי אם באותודוקא
אינם,לשון אם בואבל ועודאלא,מדברים נחשבאינו,מעטיםאנשיםהוא

זו למדינה כלל הקודש.לשון לשון לשוןשדדוקא לשוןאבל,עצםבהוא שאר
אלא המדינהשאינו הסכם מכירין,מצד המדינה אנשי שאין אינוכיון בו

כלל לשון דבריוו(.נקרא שם.)ו(ןמקידושיהוכיח עיין הכי).ועוד ומשום
במביאר שכתב ברורהדמה הלשוןשנה בזה שיבין מועיל,דצריך דאינו היינו

מדברים המדינה שאנשי כתב.מה דבריו ס"תרסימן(ע"ודבשובסוף )ט"צ
כדברי משמע לא הנס,ולכאורה פרסום משום הקילו במגילה אולם.ואולי

ענינא(ן"רדבםסיי בהאי כ)שם משמע למעשהלא עיון וצריך שחילק  .מו
שמע',מתני)ד ה"פ(ם"הרמבכתב.קרית שמע מקריאת בכל,)י"ב דהקורא

ִׁש מדברי להיזהר צריך הלשוןּוּבלשון שבאותו כמו,ש הלשון באותו ומדקדק
הקודש בלשון הדעת,)שם(ד"הראבוהשיג.שמדקדק על מקובל זה ,דאין

הןלפי פירוש הלשונות פירושו,שכל אחר ידקדק משנה.ומי )שם(והכסף
הרמב,כתב המלה"דכוונת ביאור דכשיאמר אמיתי,ם היותר הביאור יאמר

ההוא בלשון מלה לאותה לשון,ומסכים אותו בעלי שקצת בדרך יאמר ולא
לאומרו אותו,רגילין אומרים הבקיאין שאין משמעות,כיון שאינו לפי

ממנו,המלה יפה ביאור שיש לפי  .או
ברורהכתב.שם',מתני)ה סק"ס'סי(המשנה ,)ג"קצ'סי(ח"הבבשם)ג"ב

לשון בכל לקרותה יכול דמדינא בלשון,דאף לקוראה המובחר מן מצוה
שלא,כתבהאחרוניםובשם.הקודש להזהר יש הדין מצד אף דבימינו

אחר בלשון כ,לקרותה שיש משום הקודש בלשון אם תיבותכי וכמה מה
היטב להעתיקם יודעים אנו תיבת,שאין כמה"ושננתם"כגון בו דיש

חידוד,ביאורים ולשון לימוד תיבת.לשון  ".לטוטפות"ותיבת"את"וכגון

יוסף.שם',מתני)ו ס(הבית בשם)ב"סימן שמע,הכלבוכתב דקריאת דהא
בציבור מילי הני לשון בכל לא,נאמרת ביחיד דאל,אבל אדםמשום ישאל

ארמי בלשון עליו.צרכיו שמע,ותמה בקריאת יש צרכים שאלת לכך.דמה
לציבור,כתב יחיד בין לחלק נראה  .דאין

וכו',מתני)ז העדות אף,:)לח(בשבועותאיתא.'ושבועת הדיינין דשבועת
נאמרה בלשונה בלשונה"ד)שם(י"רשופירש.היא מבין,ה שהוא לשון בכל

בשם)שם(א"הרשבאמנם.בו מיגש"הרכתב הקודש,י בלשון ,דנאמרה
דמתניתין אסיפא כדבריו.וקאי מקראי,והוכיח דילפינן בסוגיין מדאמרינן

והפקדון העדות מנין,לשבועת שבועות שאר הרשבאלא.כל ,א"שכתב
כן מוכיח הלשון היא"דאמר,שאין כל"אף כשאר היא אף דמשמע

ששנינו שבוע,הכאהשבועות העדותדהיינו הפקדוןות ,והסיק.שבועת
לשון בכל בסוטהוכדאיתא,דנאמרת ה"פ(בתוספתא באות).א"ז ועיין

 .הבאה
הקודמת.שם',מתני)ח באות ה"פי(ם"הרמבכתב.עיין משבועות ,)ח"א

רבותיו הקודש,דהורו בלשון אלא הדיינין שבועת משביעין ובהלכה.דאין
את,כתב)שם(ד"י שהשביעו הרידהדיינין מכירה שהוא לשון בכל הנשבע

כמצותה בלשון,זו אלא משביעין שאין רבותיו הוראת על לסמוך ואין
משנהאמנם.הקודש הי(הכסף הרמב,)ד"שם לשון הדיינין"ם"דקדק

דיעבד"שהשביעו דוקא משנהאבל.דהיינו ה(הלחם דדעת,כתב)ח"שם
לכתחילה"הרמב אף ה(ז"הרדבכתב"רבותיו"ובסברת.ם כדי,)ח"שם

עליו קדושה,לאיים בו יש עצמו מצד שהלשון על,לפי הקודש לשון ואימת
הארץ משנה.עם ה(והכסף בלשון,כתב)ח"שם ישביעוהו אם ד משום

דדייני כעולבנא הוי  .אחרת
וכו',מתני)ט גדול כהן מ"פ(ט"יו'התוסכתב.'וברכת אתפריש,)ז"ז דלא

בלשון אלא נאמרין דאין כתב.הקודשמנלן הכי דאמר,ומשום ברכות"דאף
גדול עצמן,"כהן הברכות על קפיד בתורה,לא קורא שהוא מה על .אלא

ראיה בעינן לא בלשון,ולהא הכתובה תורה בספר קורא שהוא דכיון
פה,הקודש בעל לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דדברים נמי לן ,וקיימא

הקודש בלשון קורא שהיה דקד.בודאי יום"פ(ם"מהרמבקוכן מעבודת ג
הי הקודש,)א"הכפורים בלשון יהיו שהברכות התנה ש"הרשאמנם.דלא

דבריו,:)מ(לקמן הקודש,דחה בלשון נכתב תורה דספר שהוכיח הרי,דמה
לשון בכל נכתבים רשאי.ספרים אתה אי שבכתב דדברים דכתב והא

פה על אפשר,לאומרם לעז לשונות ושאר בתרגום פהדהא בעל  .לאמרם
המלך',מתני)י ה"פ(ם"הרמבכתב.ופרשת מחגיגה דהקריאה,)ה"ג

הקודש בלשון כלשונה"שנאמר,והברכות הזאת התורה את ותמה".תקרא
מ"פ(ט"יו'התוס מדוייק,)ח"ז ברכות,דממתניתין ולא המלך פרשת דהיינו
עיון,המלך בצריך  .ונשאר

מ"פ(ט"יו'התוסביאר.שם',מתני)יא לה,)ח"ז דקרי "המלךפרשת"דהא
בשל גדול"ולא שנאמר,"כהן התורה מן מצוה המלך שפרשת תקרא"לפי

כלשונה הזאת התורה אלא,"את אינה הכפורים ביום גדול כהן קריאת אבל
הגדולה כנסת מאנשי ומנהג לקמן"הרשאמנם.תקנה י"מרשהוכיח,.)מא(ש

בא"ד:)סח(ביומא דאורי,ה הפרשה כתבו,יתאדקריאת ישניםוכן התוספות
 .הירושלמיבשם)שם(
לשון',מתני)יב בשבעים התורה דברי כל את עליו ן"הרמבכתב.וכתבו
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התורה פכ(בפירוש פ"דברים הגאון)ג"ז המצוות,בשם מנין עליהם דכתבו
גדולות בהלכות הכתובות אזהרות,כמו תאגי,אמנם.כעין בספר ,מצינו
ב כתובה התורה כל בתאגיהשהיתה ישראל כל לעיני עד מבראשית הן

התורה,וזיוניה בכל התאגין נעתקו מאד,ומשם גדולות האבנים דהיו ויתכן
נסים ממעשה שהיה (או לה. לקמן יב:ועיין  ).אות

היטב',מתני)יג באר אגדות(א"המהרשכתב.שנאמר דמשמע,)בחידושי
לכל היטב בשם.באר פירש בצירופו,ם"הראועוד שבעיםעדהיטב ,ולה

ה ה',דהיינו הי,י"ועוד היט,ט"ועוד ע,ב"ועוד  .'עולה

Ú ·Ï Û„"· 
מנלן',גמ)יד סוטה דמתניתין,ש"הרא'התוסהקשה.פרשת תנא קסבר ,מאי

נאמרה לשון בכל התורה דכל ליה סבירא לתלמודא,אי ליה למה
לשון בכל דנאמרין להנך הקודש.מקרא,למדרשינהו דבלשון סבר ואי

הקודש,הנאמר בלשון דנאמרין להנך קרא לאתויי ליה ,ותירץ.למה
תנאי דכולהו אליבא לפרש אתי לשון,דתלמודא דבכל דסבר מאן מיהו

דסבר,נאמרה ומאן הקודש בלשון הנאמרין לאותן אלא קרא מצריך לא
לשון בכל הנאמרין לאותן אלא קרא מצריך לא נאמרה הקודש  .בלשון

ל',גמ)טו הכהן ואמר אומרדכתיב שהוא לשון בכל ד"רש.אשה ה"י ג"ה
האשה,גריס אל שומעת,ואמר שהיא לשון אורהוכתב.בכל ,הקרן

אלא,דלגירסתו איתרבי שיאמר,לא צריך הקודש בלשון מבינה אינה דאם
מבינה שהיא בלשון נמי,לה לשון דבכל מנלן הקודש בלשון מבינה אם אבל

שלפנינו.שרי לגירסה לשון,אבל בכלדבכל דשרי לרבות אתי אומר שהוא
הקודש,לשון דבלשון מחליצה וחומר בקל ילפינן מכרת,ולא שתהא והא
ידענא,בלשון אמן"דכתיב,ממילא אמן האשה דצריכה,"ואמרה אלמא

והשבועה האלה אמינא.שתבין דהוה בלשון,אלא לה שיאמר דצריך
אומר,הקודש שהוא מה לה יפרש כך מרבי,ואחר שהואלהכי לשון בכל
כלל,אומר הקודש לשון צריך  .דאין

ברצון',גמ)טז או באונס במזיד או בשוגג נטמאת היא י"רשופירש.ובמה
ובמה"ד יבדקוה,ה לא באונס או בשוגג אבל יבדקוה ברצון או במזיד .דרק

הרדאבל אותה,כתבל"בחידושי בודקין המים ואונס בשוגג וכגון,דאף
לבע שנאסרת כהן ובשוגגבאשת באונס אף  .לה

ד"רש)יז תקנו"י מה מפני ישמע,ה לא וקולה בחנה כמבואר,כדאשכחנא
מ:)יט(ביומאאמנם.).לא(בברכות בם"למדו בתפלה"ודברת ופירש,ולא

בם"ד)שם(י"רש מפיך,ה מוציא שאתה מה להשמיע לך בתפילה,שיש ולא
בלחש  .שהיא

בלחש',גמ)יח בברכות"הרשבכתב.תפלה בברכותדמדאיתא,).לא(א
אמנה,:)כד( מקטני זה הרי בתפילתו קולו המשמיע בקול,כל דדוקא משמע

לכתחילה ומצוה רשאי לאזנו להשמיע אבל אסור הוכיח,רם מהירושלמיוכן
ה"פ(בברכות דברכותאלא).ד"ב ה"פ(דבתוספתא יהא,איתא)ט"ג יכול

לאזניו קולו לאז[משמיע כתוב לא בתוספתא והיא,]ניולפנינו בחנה פירש
ישמע לא וקולה נעות שפתיה רק לבה על ק(ח"הבאמנם.מדברת ,א"סימן

לאזניו,כתב)ב להשמיע לכתחילה צריך להתוספתא התוספתא,דאף וכוונת
לאזניו" להשמיע חייב יהא יוסי"יכול רבי לא,לשיטת אם שמע דבקריאת

יצא לא לאזניו חיוב,השמיע דאין מחנה יוסיומוכחינן מצוה,לרבי אבל
 .לכתחילה

עבירה',גמ)יט עוברי את לבייש שלא בחידושי(א"המהרשהקשה.כדי
אחרינא:)כד(דבברכות,)אגדות טעמא ביה בתפילתו,אמרינן קולו המשמיע

אמנה מקטני זה זה"ד)שם(י"רשופירש,הרי הרי הקב,ה אין שומע"כאילו ה
לחש כולם,ותירץ.תפילת היו אם מקטנידודאי ביה הוה לא קולן משמיעין

עבירה.אמנה עוברי משום לחש תפילת דתקנו כיון לה,אלא חש דלא מאן
אינשי משאר טפי קולו אמנה,ומשמיע מקטני זה  .הרי

 Û„Ú ‚Ï"‡  
ד"רש)א תפילה"י נינהו,ד"בתוה,ה רחמי הקנאותהקשה.דהא ,התורת

ליה שהיא,דתיפוק אתפילה קרא ייתי דהיאך 'התוסכדכתבו,דרבנןמשום
שמע"ד.)לב(לעיל קריאת דרבנןה דרש.דתפילה נימא סבר"ואי ם"כהרמבי

המצוות( ה,בספר שפיר)עשין אתי התורה מן עיקר לתפילה אבל.דיש
התורה,)שם(ן"להרמב מן כלל עיקר לתפילה יש,ותירץ.קשיא,דאין דאולי

לשו דבכל להתפלל דכשירצה קרא דאשמועינן יתפלללומר דלא,ן אלא

היא דרחמי כיון קרא  .צריך
ארמי',גמ)ב בלשון מכירין השרת מלאכי שאין יונההקשה.לפי רבינו

הרי.ז(בברכות ד"בדפי אבל"ף אינה,)ה ביחיד דתפילה דאסיקנא כיון
הקודש בלשון אלא לשונות,נאמרת בשאר מתפללות שהנשים נהגו ,איך

בתפילה דחייבות בשם.כיון צרפתרוכתב אותה,בני מתפלל דכשהיחיד
הציבור שמתפללין יחיד,תפילה לאומרה ויכול הציבור כתפילת לה דיינינן

אחרת ארמית.בלשון בלשון צרכיו ישאל אל יהודה רב דאמר היינו,והא
חולה על שמתפלל כגון צרכיו פ(ש"הראו.כששואל ב"שם סימן ,תירץ)ב
דלא יהודה רב קאמר ארמי בלשון צרכיודדוקא אדם 'התוסוכדכתבו.ישאל

שאין"ד:)יב(בשבת ומכירין,ה יודעים הם האדם לב מחשבות אלא,דאפילו
לו להיזקק בעיניהם מגונה ארמי יווביאר.דלשון סק(ט"המעדני ,)ז"שם

בעיניהם מגונה דארמי וכלשון,דהטעם הקודש ללשון דקרוב משום
(שהשתבש שאחריה. ובאות הבאה באות  ).ועיין

הקודמת.שם,'גמ)ג באות דאין,ש"הרא'תוסכתב.עיין לפרש דאין
יודעים,חוששין הם הלבבות מחשבות שאף בו מכירין בסוגיין.אבל ,מדפריך

ארמית קול הקדשים קודש בבית ששמע גדול כהן דגבריאל,ומשני,מיוחנן
לשון,הוה שבעים ולמדו גבריאל בא מר אין,משמע.דאמר מלאכים דשאר
בומ בו,כירין לדבר חוששין שאין אלא מכירין ראיה,דאי מייתי מאי

מלאכים משאר טפי בו חושש ללמד,דגבריאל צריך שהיה משום דילמא
לשונות שבעים לשררה,ליוסף אותו ממנים היו לא אחר  .דבענין

ב.שם,'גמ)ד באות באות(ש"הראדלדעת,א"המהרשכתב.'עיין שהובא
דנקט,)ב הא שפיר ארמיאתי המלאכים,לשון בעיני מגונה שהוא אבל.לפי

יונהלדעת לשונותרבינו לשאר תרגום לשון בין חילוק לומר,דאין ,צריך
תרגום שהוא ארמי שניתן,לרבותא,דנקט חשוב לשון דהוא גב על דאף

 .).ט(במגילהכדאיתא,מסיני
אורההקשה.שם,'גמ)ה ב(,ש"הראלדעת,הקרן באות קאדדו,)המובא

צרכיו ישאל לא ארמי בגמרא,בלשון פריך לשון"מאי בכל לא"ותפילה הרי
ארמי לשון אלא עיון,הוציאו בצריך  .ונשאר

המזון"ד'תוס)ו ברכת ה,ד"בתוה,ה את וברכת כתיב בהגהותהקשה.'להכי
משה כתיב,אוהל נמי ישראל"דבכהנים בני את תברכו שנא,"כה לכך.ומאי

למי,כתב שייך גריזיםדלא מהר לזו,לף זו דומות הברכות דאין דזו,כיון
הודאה וזו כתב.ברכה לשון,עוד דבכל הני דבעינן,דבכל ילפותא עיקר צריך

מבין שהוא לשון אלא,דוקא קרא צריך לא והפקדון העדות ובשבועת
מאחרים בלשון,למושבע כשהשביעוהו הבין שלא אף דמהני אמינא דהוה

לא לו ופירשו מיכןאחרת  .חר
  

Ú ‚Ï Û„"· 
וכו',גמ)ז תורתכם זייפתם להם שדהכתב.'אמרתי דהכותיים,המרומי

ה יבחר אשר המקום הוא גריזים דהר בלבבם וזבחת"דכתיב',מתברכים
שם ואכלת השיב".שלמים זה כןלּו,ועל הר,יהיה איזה ידעתם לא הלא

הוא ולקב,גריזים פה שבעל לתורה נדרשים הנכם כרחך הרי,להועל כן ואם
דפירוש מקובלים ה"אנו יבחר נביא"'אשר פי על ירושלים,הוא  .דהיינו

שכם',גמ)ח מורה אלוני אומרים ה"פ(בירושלמי.שאתם דאמר,איתא)ג"ז
תורתכם זייפתם כותיים בתורתכם,לסופרי מורה"שכתבתם אלוני אצל

 ".שכם
לירד',גמ)ט סמוך הירדן בעבר המה הלא אמר אלעזר התוס.ןרבי 'הקשה

תנאי,ש"הרא בה פליגי ָה,היאך שמות היו לא להםוכי ידועים ישראל .רי
פי על ה"פ(הירושלמיותירץ מול"ד'בתוסמובא,ג"ז גבשושיות,)ה דשתי

עיבל הר ולזה גריזים הר לזה להם וקראו .)מד(בסנהדרין'התוסאמנם.עשו
ואתם"ד הי,כתבוה ישראל בארץ מקומות בדבשני הר'ו שנקראו הרים

עיבל והר וא'א,גריזים השומרון לירדן'בהרי  .סמוך
ד"רש)י ר"י יעקב"ה בן וכו,א סמך יעקב בן אליעזר אדרבי נמי אלעזר .'ורבי
יהודה,כתבש"הרשו רבי דברי לדחות בא אלעזר רחוקים,דרבי שהם דאמר

שכם אצל ואילך הירדן כתיב.מעבר הלא בעברכם"ואמר דמשמע,"והיה
בעברם השמש"ד,ועוד.תיכף החמה"מבא שקיעת מקום בכל ,ועוד.משמע
הכנעני היא,בארץ חוי אצל,דהיינו.ארץ שהם דאמר יהודה לרבי דקשה

החוי,שכם ארץ היא שפיר,הרי אתי לירדן סמוך דהמה תאמר אם ,אבל
וגו הכנעני הירדן'כדכתיב יד בערבה"דכתיב,ועוד.ועל רביולדב,"היושב רי

יושבים הם הרים בין הא הגלגל"דכתיב,ועוד.יהודה הרואה"מול דמשמע

 

 לג דף – לבמסכת סוטה דף 
 ח"התשס סיון כג – סיון כב



ג 

הגלגל הגלגל,את את ראו לא הלא יהודה רבי רביולעיל,ולדברי בדברי
גרסינן לא לגלגל"יהודה סמוך הגלגל ליתא"מול בירושלמי אליעזר.וכן ורבי

אלעזר לרבי דקשיא הא לתרץ אתי יעקב יהודה,בן רבי  .על
ד"רש)יא בראשונה"י להם שהראה כדרך לפסוק,ד"בתוה,ה הענן שעתיד

משה אגדות(א"המהרשהקשה.במיתת דאמרינן,)בחידושי בתעניתמהא
נסתלק,.)ט( וכשמת הענן היה אהרן כך,ותירץ.דבזכות אחר שחזר דאפשר

משה משה,בזכות בזכות שוב וחזר מרים במיתת שנסתלק הבאר .כמו
להדיא)שם(בתעניתאמנם[ משה,מפורש בזכות הענן (דחזר  .)].ב.א.
תחילה',גמ)יב נסע והיום דגלים שני אחר נוסע ארון יום כתב.בכל

אגדות(א"המהרש טמאה,)בחידושי ארץ שהיא לארץ בחוץ שהיו זמן דכל
הדגלים באמצע ישראל בני בתוך אלא שורה השכינה היתה אבל,לא

ת השכינה נסעה הקדושה לארץ לפניהםמשבאו אמה כאלפיים ,חילה
הארץ אותה אלוקי שהוא  .שמורה

כהנים',גמ)יג נשאוהו והיום הארון את נושאין לויים ויום יום כתב.בכל
המצוות"הרמב בספר ל(ם עליהם"דהפסוק,)ד"עשה הקודש עבודת כי

ישאו כתפיהם,מלמד"בכתף על הארון את לשאת מצווים שהכהנים
ל ממקום אותו לשאת בעת.מקוםכשנרצה ללויים בא הצווי שזה פי על ואף

במצוה,ההיא החייבין הכהנים מיעוט למספר זה היה ן"הרמבו.אמנם
ג( ו'בשורש שֹנ,דחה)אות לנו בתורהדחלילה מצוה שום שנשתנה אמר

לעולם הארון ממשא נפסלים הלויים אלא,ועוד.שיהיו בפרשה נאמר שלא
קהת" בני"בני הם גם הכהנים הקשה.קהתוהרי יום,מסוגיין,ועוד דבכל

הארון את נושאים הארון.הלויים את כהנים נשאו מקומות מבשלשה .וכן
סבר התורה,לכך מן במשא כשרים כולם והלווים נקראו,דהכהנים שכולם

הארון למשא כשר השבט וכל במדבר,לויים עליה נפקדו קהת שבני  .אלא

Ú „Ï Û„"‡ 
ד"רש)א של"י גובהן כמה גרסה אגדות(א"המהרשהקשה.מים ,)בחידושי

רש ופירושו"לגירסת בגמרא,י קאמר לאחוריהם,אמאי המים הא,דחזרו
שפיר למימר ולמטה,איכא הכהנים מן ירדו ולא מלמעלה במקומן .דעמדו

י,ועוד המים הלכו למעלה מלמטה בגובה נמי יהודה דלרבי מיל"כיון ,ב
אלעזר לרבי ליה קשיא קא וכואמאי קלים דמים כיון שמעון אימא',ברבי

למטה מלמעלה הילוכם דרך כשהולכים קלים הם כשהולכים,דודאי אבל
בגובה למעלה הארץ,מלמטה על אדם הליכת מן קלים דלולי.אינן וכתב

כגירסת,פירושו לגרוס יעקביש מים",העין של רוחבן יהודה,"וכמה דלרבי
הכרית במקום עמדו המים יכשנכרתו לאחוריהם כך וחזרו כנד מיל"ה ,ב

לאחור"וכדכתיב יסוב לילך,"הירדן ישראל חזרו,וכשהתחילו המים גם
י חזרתם ממקום מיל"לילך שמעון.ב ברבי אלעזר רבי קאמר שפיר והשתא

קלים דהמים קודם,כיון אותם שוטפים היו למטה מלמעלה הלוכם דרך
כולם  .שעברו

ש',גמ)ב מים של גובהן מילוכמה עשר שנים על מיל עשר גירסת.נים אמנם
מיל,המאירי עשר י,שנים שהיה ישראל מחנה י"כנגד על מיל מיל"ב  .ב

וכו',גמ)ג הזונה רחב אגדות(א"המהרשכתב.'ואף השמועה,)חידושי דמפי
כך כל מתפחדין היו לא אף,בעלמא המים שכל הגדול הנס כשראו אבל
כדפירש להם נתבקעו התורה"רששבכלים בפירוש פי(י פכ"שמות גבי)א"ד

המים" ה,"ויבקעו הוביש אשר בשמועה סוף'האמינו ים מי  .את
וכו',גמ)ד בירדן אגדות(א"המהרשכתב.'עודם לפי,)בחידושי דלכאורה

שביאר א(מה אות ברבי)לעיל אלעזר רבי מדברי בירדן עודם הני דכל
אותם,שמעון שטפו לא איך בירדן דשהו כלכיון נגדשין היו לא אם המים

כתב.כך יהודה,אמנם רבי דברי לדחות ראיה דהכהנים,דאינה דאימא
עד בירדן ולשהות לעמוד שהות להם היה ודאי המחנה בתחילת שהלכו

הדגלים מן האחרון יעבור בירדן.אשר עודם הני כל כיצד,אלא של פירושו
הירדן את ישראל אתיא,עברו עלמא  .וככולי

עודם"ד'תוס)ה וכו,ד"בסוה,ה הרצועה הותרה העדהכתב.'ביבנה הקרבן
ה"פ( סוף הבית,)ה"ז חורבן קודם הרוצחים משרבו הסנהדרין הלכו ,דליבנה

הנסתרות על יענשו שלא התפללו עסק,ושם לכם אין ואמרה קול בת ויצאה
 .בנסתרות

וכו',גמ)ו לכם הרימו יהושע להם אמר בירדן ו'עודם מזה לכם .'כושאו
אגדות(א"המהרשכתב משמעתין,)בחידושי מיני,דמשמע שני אלו דאין

דאמרינן לבנים,:)לה(לקמןאבנים סימן שלקחו הם דהן הם,אלא הן

בגלגל במלון העמידן כך ואחר התורה עליהן וכתבו עיבל להר ולא,שהביאו
הירדן מתוך שלקחו שניים אבנים שם שהקים.היו היו שניים אבנים אלא

הכהנים רגלי מצב תחת הירדן בתוך [יהושע ד"רשועיין. לכם"י הרימו ,ה
וכו הכהנים רגלי מצב תחת שהקימו הם לבנים'דכתב ד"ברשו,סימן ה"י

עיבל,שאו בהר שהקימו הם הכהנים רגלי ממצב שנשאו (דהאבנים  .)].ב.א.
ד"רש)ז יצחק"י רבי אמר וכו,ד"בתוה,ה באלכסון 'התוסהקשה.'והם

קשה,ש"אהר הילוכן באלכסון משוי מקום,ועוד.דהנושאין בכל דטורטני
מאזניים כף לשון  .הוא

Ú „Ï Û„"· 
וכו',גמ)ח עברו אגדות(א"המהרשכתב.'כחנייתן מהאי,)חידושי דמשמע

ד בירדן,"עברו"לישנא עברם בעת אלא פליגי הובא(בירושלמיאמנם.דלא
י"רשב פרק במדבר פלוגת,)כה,י במדבראיכא המסעות בכל מאן,א דאיכא

כֵת מדכתיבדאמר הולכין היו המחנות"יבה לכל  ".מאסף
כחנייתן"ד'תוס)ט וכו,ד"בתוה,ה בירדן כולם עמדו לא כן כתב.'אם

אגדות(א"המהרש ראיה,)חידושי שמעו,דאינה אחת שבפעם הגיד דמי
התנאים מ,כולם בכמה בירדן עומדים היו והכהנים דיהושע ,קומותאימא

פעמים כמה התנאים שומע,ומשמיעים היה שם העובר  .וכל
ד"רש)י כלום"י הקב,ה אם וכו"כלומר הרדאמנם.'ה דכל,פירשל"בהגהות

שאמר מי העולם"שכן חבלו"והיה לנחלת ישראל ארץ לו ברר,שברר דודאי
הארצות"לו כל משוש  ".נוף
מקום',גמ)יא של בעיניו ולא ילקוט(דבמדרש,ש"הרא'תוסכתב.בעיני

תשמב רמז תורה טוב,איתא)שמעוני הדבר היה לא משה בעיני והיה,דאף
מרגלים לשלוח משה שכשיאמר סבור טובה,משה שהארץ ישראל ,יאמינו

מלשלוח וימנעו בהם מוחה דאינו דקאמר.כיון בעיני"והיינו לא".ויטב אבל
המקום בעיני בהם,כן יחזרו שלא מחשבותיהם ידע הא.מלשלוחכי אבל

לדברי האמינו ולא המרגלים ששלחו מה משה בעיני טוב היה שלא פשיטא
ודבש חלב זבת ארץ אל להביאם שאמר  .המקום

מעשיהם',גמ)יב שם על אורהכתב.מרגלים לישב,הקרן דבאו דנראה
גדולה פי(דהכתיב,קושיא פ"במדבר "ג"ג ישראל) בני ראשי אנשים כולם

חז,"המה אנ"ואמרו צדיקיםל "כטברכות(ואיתא,שים הוי,גמירי:) לא טבא
כזה,"בישא גדול מכשול צדיקים מאותם יצא ב,ותירץ.ואיך בחינות'דיש

הצדיקים תולדתו.א,בדרכי מראשית הוא טוב כי מעיקרו ויאחז,צדיק
הטובה בחירתו מצד הימים כל דרכו שתבא,בצדקות עלולה אינה זו ובחינה

ידו על בחינה.מכשול הוא.בויש טוב לא ושרשו בחירתו,דמעיקרו מצד אך
הימים כל טובה בדרך והלך ברוחו משל חס,הטובה להכשל קרוב וזה

נסיון איזה לידי בואו בעת מדרכו,ושלום להטותו הראשון הכח בו יתגבר כי
וכו.הטובה מאבותינו מסורת זה דבר יצחק רבי שאמר אנשים',וזה כולם כי

הי מעיקרן,וצדיקים לא מעשיהם,אבל סוף שם על נקראו שמותן כי,כי
הביטחון ובחיזוק שלמה באמונה ללכת היה גדול נסיון זו עז,הליכה כי אף

וכו שם'העם שהיו הענק  .ובני
רחמים',גמ)יג עליו משה בקש כבר אורה.יהושע שהתפלל,ביארהקרן מה

המרגלים כל על ולא יהושע בדברי,על האמור פי תורה(ל"האריזעל ליקוטי
שלח לסייעם,)פרשת מנת על עמם הלכו השבטים נשמות מה,כי והוא

מנשה"שנאמר למטה יוסף בכורו"למטה מנשה עם נתלוה ויהושע.דיוסף
וסעד עזר ללא נשאר אפרים רבינו,משבט משה עליו התפלל כן אבל.על

הגדול הנסיון שמותם,מפני מצד הראשון הכח עליהם באות(,נתגבר עיין
לעזרתם,)הקודמת הלכו אשר השבטים נשמות מהם כי,ונסתלקו ניצלו ולא

ואפרים יהודה משבט שלוחים שני וכלב,אם היתה.יהושע משום,והצלתם
ידי על הימים באחרית לארץ ישראל להשיב גואלים להיות עתיד דמהם

יוסף בן ומשיח דוד בן ה,משיח האר'ועזרם על דבה להוציא ץשלא
 .הקדושה

Ú ‰Ï Û„"‡ 
העם',גמ)א עז כי התורה"הרמבכתב.אפס בפירוש פי(ן פכ"במדבר ,)ז"ג

שנצטוו מה על והשיבו אמת אמרו זה בכל שהעם,דהנה לאמר להם היה כי
בצורות והערים עז עליה לשולחם,היושב אמת אמרי להשיב להם יש כי.כי

אותם צוה במבצר",כן אם הבמחנים הרפה הוא רשעם".יםהחזק אבל
אפס בשום,במלת אפשר שאי האדם מן ונמנע אפס דבר על מורה שהיא
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בסופו',גמ)ב מתקיים אין בתחילתו אמת דבר בו שאין הרע לשון כתב.כל

הקנאות נתקלקלו,בתורת דכבר הקודם למאמר דנמשך לומר דאם,דאפשר
אמינא הוה כן לרו,לא כוונתם היתה לא הארץ בשבח אלאדכשפתחו ע
נתקלקלו כך דאמר:)לט(בחוליןוכדאיתא,דאחר מאן אמרינן,לחד דלא

תחילתו על סופו מקודם.הוכיח נתקלקלו דכבר כיון דפתחו,אבל לומר יש
גנותה שיאמרו כדי  .בשבח

ד"רש)ג דחזייה"י בנים,ה לו שאין קטוע שראשו א"המהרשהקשה.מי
אגדות( שחי,)חידושי יהושע של שנותיו שנים"קדלפי המרגלים,י לאבזמן

בןיהושעהיה שנים"מאלא בנים,ב ובני בנים להוליד ראוי והביא.והיה
ריש(ערוךהפירוש היו,רשפיש)ערך שאות קטועה"לפי היא זהעלגםו.ד

בזהקשהה לו היה לגלוג כתב.דמה ה,לכך בציווי שלוח היה לא 'דיהושע
יו אות משה לו הוסיף כן להבדי"ועל המרגליםד מעדת לגלגו,לו הכי ומשום

היו שהיא שמך של דרישא לו ואמרו משמך,ד"עליו כאחד,קטוע ואתה
ה מפי נתמנה שלא שלו'מאתנו הנשיא מפי כןו.אלא אוליעל כלב חשב

כו לו גם חוסמין יהיו מה לגלוג התחיל'בדבר קמשתעי בגנותיה דסברי עד
 .לומר

,)אגדותחידושי(א"המהרשהקשה.ב"לעוהבאעוזא,יוחנןר"א',גמ)ד
הבאיבאדלאלמימראדעתיןתיסקמהיכא לאחוזדשגגמשוםוכי,לעולם
וחומרלמדולאבארון הבאחלקלויהיהלאקל אם.לעולם 'דרנאמראמנם
כןאבל.ניחאהוה,בפניוצרכיושעשהדקאמרהואיוחנן לגמאם לה 'הווי

הביא.אליעזר'רולאצרכיועשהרקאמיוחנן'דרתסתיים,למימר אמנם
הבאבאעזהגבידבילקוט גרס,לעולם דלאניחאוהשתא.יוחנן'ראמרלא
דר,תסתייםקאמר מצי'משום .צרכיודעשהסבראליעזר

זמירות',גמ)ה תורה לדברי שקרא מפני דוד נענש מה במחולהקשה.מפני
בפרה"הרהא,הכרם מ"פ(ש זמר,מהתוספתאהביא)א"ד אומר עקיבא דרבי

זמר תדירא שלא,ופירש,בה זמירותיהן על שחוזרין זמירות בעלי דדרך
מהם משנתו,ישתכחו על לחזור לאדם יש היו,כך זמירות מלשון זמר ונקט

חוקיך כך.לי על דוד נענש יש,ותירץ.ואיך אדרבא ולכוין להזדרז מנת דעל
ז.)לב(במגילהכדאיתא,לזמר בלא וכוהשונה בכפל',מרה אמר הכי ומשום

בתדירא הזריזות,זמר לענין הלב,זמר כוונת ליזמירות"דהיינו,ולענין היו
אמר".חוקיך כי דוד עונש מגורי"אמנם בד"רשופירש,"בבית זמירות"י ה

וכו בורח לזמירות'כשהייתי לי דאסורלשעשעניהיו גרידא זמר כענין
דהוי.)מח(לקמןכדאיתא שחוקמשום  .ענין

ויך',גמ)ו דראו ו(ק"הרדכתב.משום א פתחו,)יט,שמואל שמחתם דמרוב
שבתוכו מה כדכתיב,וראו נענשו פ(ולפיכך פ"במדבר "כ"ד יבואו) ולא

ומתו הקודש את כבלע הקנאותוכתב".לראות הש,בתורת מפרש ס"מדלא
הכי שכתב,בסוגיין כמו המצוות"הרמבמשמע בספר ג(ם לא"ד,)'שורש

וכו לראות לנושאי"'יבואו במדבר דוקא אלא לדורות הנוהגת מצוה אינה
וכליו עליה)שם(ן"והרמב,המשכן  .פליג

ד"רש)ז קוצרין"י ממלאכתן,ה בטלו הקנאותכתב.לא קשה,בתורת דקצת
במיתה כך על הכתוב,ותירץ.שיענשו מפרש דלכך איש"דאפשר שבעים

איש אלף בגמ"וחמשים ב('וכדמפרש כחמשים)'בעמוד שקול אחד דכל
סנהדרין,אלף כשבעים היו.או וצדיקים עולם דגדולי עם'וה,לומר מדקדק

השערה כחוט היו,הצדיקים דלא אפשר פשוטים אנשים היו אילו ואמנם
גוונא בכהאי  .נענשים

יעקבהקשה.שם,ד"בא)ח חייבין,העיון אומנות בעלי דאין לן קיימא הא
כ מלאכתן כדאיתאלבטל חכמים תלמיד מפני לעמוד וכל,.)לג(בקידושיןדי

כדאיתא התורה מפני הקנאותותירץ:).כב(במכותשכן דהירושלמי,בתורת
ה"פביכורים( מביאי)ג"ג מפני אומנות בעלי דעומדין הא על כן הקשה

שם,ביכורים כזה,ותירץ מועט להפסד חשו ולא לזמן מזמן שבא ואם,משום
ב מפני ממלאכתןכן לבטל חייבין היו המורגל דבר דאינו הארון עוד.יאת

דירושלמי,כתב כשינויא ליה דלית דנראה להבבלי דסבירא,דאף לומר יש
שנה,ליה בכל שהוא משום להפסד לחוש צריך נמי דידן,דלהא בנידון אבל

ויחזר הארון נשבה שיהא כלל רגיל להפסד,דאינו חשו לא עלמא לכולי
כ כל לבטל,ךמועט צריכין  .והיו

Ú ‰Ï Û„"· 
במות',גמ)ט ישראל ארץ כל את מילאת כן הגריהקשה.אם ש"בהערות

במות,אלישיב ישראל ארץ כל דמלאה בהא איכפת דמבואר,ותירץ.מה
ארעי:)כז(במגילה דרך במקום המקום,דכשמתפלל נתקדש לא ויש.ודאי
ארעי,לומר בדרך שמתפלל במקום דוקא בבמהא,דהיינו שם כשהקריבו ,בל

שאני קדושה,הקרבה חלה ארעי בדרך הגמרא.ואפילו דמקשה אם,והיינו
בודאות ישראל ארץ כל את אסרתה מסתבר,כן לא אסור,והא יהא כן דאם

בזיון בדרך מקום בכל פסיעות.להשתמש שש כל לו השיב זה נמצא,ועל
במה קדושת ישראל בארץ מקום בכל מ,דאין דבכל ספקאלא הווי ,קום

כבוד משום אלא שאינו בדבר חשו דלא ודאי  .ובספק
ומריא',גמ)י שור ופסיעה פסיעה כל אגדות(א"המהרשכתב.על ,)בחידושי

קאמר ומריא,דהכי שור צעדים מהששה אחד אלא,דבכל ששה נקט ולא
ז וז'משום הימים'פרים דדברי קרא באידך דמפורש  .אילים

ש',גמ)יא אומר אתה וכונמצאת משה שהקים אחד היו אבנים מיני .'לשה
אגדות(א"המהרשכתב לעיין,)בחידושי האבנים,דיש משה הקים טעם .מה
יהושע,ועוד במעשה דאיירא הברייתא סיפור מענין הירדן,דאינו .בעברו

שיסד,ופירש מה פי העיקריםעל האמונהבעל ויסודי עיקרים .א,שלש
השמים מן עולמומציאותו.ב.תורה המחדש ועונש.ג.יתברך ואתו.שכר

ג עליהם'אלו לרמוז אבנים התורה.מיני יסוד על לרמוז משה של אבנים
שבגלגל ואותם מהשמים שהורידה משה מפי עליהן שבנו,שנכתב עצמן והן

השכר שהם והקללות הברכות נאמרו שם אשר עיבל בהר מזבח מהם
הירדן.והעונש בתוך שהקים לחדשלהור,ואותן ויכלתו מציאותו על ות
הארון,עולם מפני הירדן מי נכרתו אשר  .באות
תורה',גמ)יב הזמן אותו של אומות למדו חיות"המהרכתב.היאך דאף,ץ

כוכבים,.)יג(בחגיגהדאיתא לעובדי תורה דברי למסור לא"שנאמר,דאסור
גוי לכל כן דאסור"עשה פה שבעל תורה בין לחלק שבכתב,יש לתורה

בכתב,דשרי פה שבעל תורה נתנה שלא מה יאמרו,ועיקר שלא כדי
אנחנו ישראלים חילק.האומות הזמן,עוד אותו של כוכבים לעובדי דדוקא

שכתב,הותרה ד"רשומטעם היאך"י לא,ה לומר פה פתחון להם יהא שלא
ללמוד מהיכן להם עיין.היה סופריםאמנם אותו"דתיבות,בדקדוקי של

הצנזורהלית"הזמן הוספת והוא ראשון בדפוס  .א
ד"רש)יג מלמטה"י וכתבו חוץ,ד"בתוה,ה היושבין אומות לשבעה להודיע

וכו ישראל קנאותהקשה.'מגבולי כולה,המנחת התורה כל כתבו ואם,הא
ד הטעם בתורה האומות כל ראו אתכם"כן ילמדו לא אשר היו,"למען ולמה

למטה לכתוב ר,ותירץ.צריכים שכתבדמכאן למה בפירוש"הרמבאיה ן
פכ(התורה פ"דברים הגאון)ג"ז התורה,בשם כל כתבו מנין,דלא דוקא אלא

אזהרות כעין גדולות בהלכות הכתובות כמו שום,המצוות נכתב לא כן ואם
ילמדו,טעם לא אשר למען הטעם למטה כתבו זו במצוה רק (אלא ועיין.

לב י.לעיל  ).'אות
פ(ן"מבהראמנם.שם,ד"בא)יד פ"דברים האלה"ד,כתב)י"כ העמים בערי

ה בהם'אשר נחלה לך נותן אתכם"אמר,"אלקיך ילמדו לא אשר ,"למען
נהרגין אינן תשובה עשו עליו.שאם משנהוהקשה ממלכים"פ(הלחם ו

לרבות,)א"ה בסוגיין אמרו בפירוש לארץ"הא שבחוץ ותירץ".כנענים
קנאות דקאמר,המנחת שביוושבי"דהא לארץ"ת שבחוץ כנענים ,לרבות

ד דקרא משום למלחמה"היינו תצא מדבר"וכי הכתוב הרשות .במלחמת
היא מצוה דמלחמת ישראל שבארץ בכנענים דדיבר לומר אפשר אי כן ,ואם

לארץ שבחוץ כנענים קאמר לן.ולכך שאני לא דינא לענין דכיון,אבל
לארץ שבחוץ כנענים כנע,דמקבלים הדין כשחוזריןהוא ישראל שבארץ נים

נאמר,בתשובה כולם נשמה"דעל כל תחיה כשחוזרין,"לא הכי ואפילו
אותן מקבלין  .בתשובה

שביו',גמ)טו הרדכתב,ושבית דרש,ל"בהגהות שביו שתשבה,דשבית
אחרות מאומות אצלם ששבויים השבויים מהכנענים,מהם  .אף

לרבות"ד'תוס)טז וכו,ה לרחב קבלוה היאך בחידושי(א"המהרש.'תימה
הב,תירץ)אגדות לה שנשבעו השבועה לקיימה'דמפני הוצרכו ,שלוחים

בהם שנאמר גבעון באנשי פ(כמו פי"יהושע "ח"ט כי) ישראל בני הכום ולא
וגו להם ישראל"'נשבעו בני את שהטעו היתה.מפני לרחב השבועה אבל

נפשם פיקוח מפני גמ,כהוגן בתשובה שחזרה שראו  .ורהוגם

Ú ÂÏ Û„"‡ 
ד"רש)א והמותי"י וכו,ה מהומה בחידושי(א"המהרשהקשה.'לשון

דמייתי,)אגדות קרא מאידך ליה דריש היאך כן עליהם"ואומר,אם תפול
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ופחד רש,וכתב".אימתה פירוש נראה"דלולי בהנהו,י דכתיב אימה דמלשון
ליה משמע ִנ,קראי מאימה המתפחד דרך עלנטעהכרםותמה.רזְּתדכן

מרפיא:)כ(לעילמדאיתא,דבריו ובעתותא צמית לא,דפחדא דאימה אלמא
מצמת אדרבא אלא רש.מתריז דעת ליישב שפירש,י"וכתב מה פי י"רשעל

התורה פט(בפירוש פט"שמות הקרובים,)ז"ו על ופחד הרחוקים על .אימתה
ישראל אליהם מחדש,דכשנתקרבו פחד עוד היינו,נתחדש כן כמוואם

דמרפיא שכתבו,ביעתותא אימתי"וזה אימה,"ואת היה שכבר אף
רחוקים ביעתותא,כשהייתם יתחדש כשתתקרבו מקום והמותי,מכל ,שזה

מקרא ופחד"ומייתי אימתה עליהם להם"תפול שהיה האימה שאחר
מרפיא,ברחוק בעתותא דהוי מקרוב פחד  .יתחדש

ד"רש)ב נס"י להם ליעשות ישראל,ה של ראשוןחטאם בית הקשה.בימי
היעב תקהינה,ץ"בהגהות בנים ושיני בוסר אכלו פירש.אבות כך ,ומשום

נכריות נשים נשאו דור שבאותו  .דמשום
וכו',גמ)ג עליהם וכתבו בסיד אגדות(א"המהרשהקשה.'וסדוהו ,)בחידושי

שמעון רבי תנא מאן למימר ליה סבר,דהוה יהודה רבי כתב:)לה(לעילאבל
סד כך בסיד"דהאי,ותירץ.ואחר לבנין"וסדוהו ואבן אבן כל בין היינו דהכא

שכתבו,המזבח כיצד"ד:)לה(לעיל'התוסכעין היה,ה הכתיבה אחר אבל
יהודה כרבי האבנים על כתב.סיד דכתיב,עוד הא ניחא זה בדבריםדלפי

פ"פכ( "ד"ז בסידוׂש) אותם כך"דת על"ואחר כתיב,"יהןוכתבת הכי ובתר
בסידוׂש"ניתֵש אותם הכתיבה"דת אחר לומר.דמשמע קמא,דיש דסיד

למזבח לאבן אבן בין האבנים,היינו כתיבת על בתרא  .וסיד
וקללו',גמ)ד וקללוא"דהגר,ש"הרשכתב.וברכו מלת דוברכו,מחק ופירש

המזון ברכת המזבח,היינו בנין קודם היו והקללות הברכות  .כי
מאי"ד'וסת)ה מ,ד"בתוה,ה אלא וגד ראובן משבט בא חלוצי'שלא אלף

העדהכתב.צבא פ(הקרבן ה"סוטה מנשה,)ד"ז שבט מחצי שגם דאף
נחסרו גריזים הר על היו,שעמדו עיבל בהר שנחסרו אותן מקום מכל

 .מרובים
ג,ד"בא)ו אותן היו ותש'והיאך וכו"אלף דאין,א"המהרשהקשה.'ל

מבור מ,ריםדבריהם היו לחוד ראובן של דשבטו דבפרטן ותש"כיון אלף ל"ג
מ בפרטן היו גד וה'ושל דמב,מאות'אלף שבט'וכיון ומחצי אלו שבטים
מ אלא באו לא צבא'מנשה חלוצי מ,אלף לירדן מעבר נשארו אלפים"הרי ד

ושלשים'וב מנשה,מאות שבט מחצי שם שנשארו מאלו היו,חוץ ושפיר
כ משמעוןד"ממלאים שנפלו עיון,אלף בצריך  .ונשאר

עשרים"ד'תוס)ז הר"וצ,ד"בתוה,ה של אותו עליה שכתובין השניה דעל ל
ב כתוב היה ימ"עיבל הראשונה ועל תיבת,א"המהרשהקשה.ן"נ חלקו למה

הראשונות שהאותיות כך בשניה"נ"ב"בנימן האחרונות,היו והאותיות
בראשונה"ן"ימ" ה,היו חלקו והאחרונים,בראשונה"י"בנ"ראשוניםולא
שם,ותירץ.בשניה"ן"מ" על כן ימין"שנחלק ליעקב,"בן שנולד שם על

בדרום דהיינו התורה"רשכדפירש,בימין בפירוש פל(י פי"בראשית ).ח"ה
אתש"הרשאמנם פ(הירושלמיהביא ה"סוטה סוף אותן(דהראשונים,)ד"ז

גריזים הר ש)של מימינו גדולנכתבין כהן קורא,ל של והאחרונים.משמאלו
גדול כהן של משמאלו קורא,נכתבין של ב.מימינו דנכתב כיון זה על"ולפי נ

וימ עיבל הר של גריזים"אותו הר של אותו על כסדר,ן הקורא יקרא שפיר
 .בנימן

Ú ÂÏ Û„"· 
וכו',גמ)ח עמהם יוסף אורההקשה.'בני א(הקרן בעמוד לא,)'לעיל הא

הירדןעבר את שעברו עד האחרונה מהספירה שלימה שנה כזה,ה בזמן וכי
יוסף בני ד.נתרבו מקרא דהוכיח יוסף"והא בני שבעה,"וידברו לאחר היה

 .שכיבשו
וכו',גמ)ט בסתר שמים שם שקידש עבירה'יוסף לדבר ששניהם מלמד

אגדות(א"המהרשהקשה.נתכוונו לסתור,)בחידושי ראיה הוא .דלכאורה
הוא,ירץות מתכוין היה לא לבית,דאם עבירה,כשבא לדבר אפשר,נמי

השם קידוש זה דאין פירש אדוניו כתיב.שמיראת הכי איש"ומשום ואין
הבית הבית"מאנשי בני מאנשי יראה לו היה דביאתו,דלא קרא ואשמועינן

הזה ביום עבירה לדבר כן גם היה כשפירש,לבית הכי קידוש,ומשום היה
 .בסתרהשם

וכו',גמ)י שקידש הקב'יהודה של שמו על כולו א"המהרשכתב.ה"נקרא
י( לעיל אגדות מטעם,:)בחידושי שמו את לאה אמו לו נתנה דבלידתו דאף

ה" את אודה אלא,"'הפעם אותו קוראת היתה ה".אודה"לא שם'אבל
הקב של שמו על לקרותו הוי,ה"בפיה שם כל בו יש תנוספ'והד,ה"דיהודה

הודאה לשון על ממני,להורות צדקה שאמר ההודאה ידי לקרותו,שעל זכה
הקב של שמו על  .ה"כולו

הקב',גמ)יא של משמו אחת אות לו וכו"הוסיף עדות שנאמר ולמד כתב.'ה
אגדות(א"המהרש בעבמדרשדאיתא,)בחדושי שמתחיל קרא בהאי 'רמז

בע כתב.'ומסיים לתוספת,עוד יוסף דזכה הא שקידש'הדודאי משום היה
כדלעיל בסתר שמים בסתר,שם שמים שם שקידש ידי על קאמר דהכא אלא

יצרו ה,וכבש לו להוסיף לו הצריכה בשעה הקב'זכה של כדי,ה"משמו
בע לגדולה'שידע יעלה זה ידי ושעל פוטיפר,לשון באשת יצרו שכבש ולולי

זה לכל זוכה היה  .לא
איתשיל"ד'תוס)יב וכוו,ד"בתוה,ה לומר תימה א"הריטבאמנם.'מיהו

הרי:כא(בנדרים דבפניו,כתב)ף"בדפי דכיון דעתו בעינן דלא אומרים דיש
וחשדא בושא ליכא התוס.תו כדברי הוכיח יוסף,מסוגיין'אבל לו דאמר

אדידך" נמי לך"איתשל ניחא דלא גב על בתמיה.ואף דבלשון דחה אבל
ליה אשב"קאמר נמי איתשיל לך,ועתךוכי ניחא דלא גב על ודאי,אף הא

דעתו,"לא וליכא ליה דמית כיון אדאבא לאתשולי מצינא לא נמי  .והכי
וכו',גמ)יג לים תחלה יורד אני אומר יעקב(ף"הריהקשה.'זה כיון,)בעין

אחת בבת אדם בני כמה ליכנס כדי בו ויש עבר מכל פתוח מדוע,שהים
יכנס,נחלקו ליכנס הרוצה כל אחרהרי נכנס,ותירץ.במקום דתחילה דכיון

הים נקרע דבזכותו משום יוסף של ארונו,ארונו את ישא מי דנחלקו הרי
לים עמו ונכנס,ויכנס בנימין שבט שקפץ של,עד ארונו את שנשא ללא אף

 .יוסף

Ú ÊÏ Û„"‡ 
ר',גמ)א לו וכו'אמר אומר'יהודה וזה לים תחילה יורד אני אין אומר זה

אנ ליםאין תחילה יורד יוסףהעיר.י אפשר,העץ רוציםהיאך היו שלא
מקום של ציוויו כתב.לקיים ד,לכך דקרא הבינו מטך"דהם את הרם ואתה

ביבשה הים בתוך ישראל בני ויבואו ובקעהו הים על ידך את ,מורה,"ונטה
קודם ולא בתוכו ישראל בני יבואו הים שיבקע שלאחר היה כן.דהצווי ועל

הנחל ציווי על לעבור רצו שלא משום ישראל',קו בני יבואו הבקיעה שאחר
קודם ולא עמינדב.בים בן נחשון ה,אבל צווי הבנת שאם ,כדבריהם'סבר

למימר ליה הים"הוה בתוך ביבשה ישראל בני שיכנסו,"ויבואו דהיינו
הים בתוך שהיא יבשה תיבת.במקום היםומדהקדים ,ביבשהלתיבתבתוך

המים'דה,המור בתוך יהיו הכניסה דבשעת הים,צוה יבקע זה ואחרי
יבשה בפרהסיא,להיות שמים שם וקידש לים תחילה קפץ אל,לכן כוון כי

 .האמת
לפני',גמ)ב בתפילה מאריך ואתה בים טובעים א"המהרשביאר.ידידי
אגדות( קצרה,)בחידושי תפילה מתפללים סכנה בברכותכדאיתא,דבמקום
ידיד:).כח( לשון מאיר,ונקט ד,לרבי וזכה לים תחילה ירד בין"דבנימין

שכן ה,"כתפיו ידיד לבנימין קראו דקרא רישא  .'ובההוא
בישראל',גמ)ג ממשלה לעשות יהודה זכה יהוידעהקשה.לפיכך ,הבן

אושפזיכן שנעשה שכרו היה מאיר לרבי בנימין גבי לסברת,אמאי ויהודה
מע אותו שעשה יהודה ממשלה,שהרבי לעשות שכרו דעצם,ותירץ.היה

כאן שעשו מה בגין היה לא שזכו זכייתם,מה כאן שעשו מה שמחמת אלא
קבועה בשניהם,נעשתה שוה זה פעם,מאיר'דלר.וענין היה שהמשכן אף

בשילה,בגבעון אחר,פעם במקום ושלישי,פעם שני ובית ראשון בבית וגם
בחלקו [יהיה איתא. כן אושפזיכן,.)כו(מגילהבואמנם להיות שזכה דהטעם

בחלקו יהיה המזבח שכל ורצה שנצטער (משום יהודה.)].ב.א. לרבי ,וכן
לעולם מזרעו מלכות תפסק שלא זכה המלך,יהודה משאול פסקה כאשר

מבנימין  .דאתי
ד"רש)ד לשרת"י הראוי הארון,ה את בחידושי(א"המהרשכתב.לשאת

לשר,)אגדות לומר קהתדדקדק בני והם הארון את לשאת משום,ת ,והיינו
דיהושע קרא דכתיב,דבהאי למטה נמי דלוי מיניה וזקניו"דיליף ישראל וכל

הלויים",כתיב".'וגו הכהנים בריתנגד ארון דאמר,והקשה".נושאי למאן
למטה היו ולויה כהונה דזקני ארון,לעיל שנושאי מפורש קרא בההוא הא

שפ זקנים ולא חמישיםהם מבן משא לעבדות דהאי,ותירץ.סולים דאליבא
למימר בעינן דאמר נושאי,מאן שיהיו הדיבור פי על שעה הוראת דהיתה
ולויה כהונה זקני  .הארון

 

 זל דף – ולמסכת סוטה דף 
 ח"התשס סיון זכ – סיון וכ



ו 

ד"רש)ה וסכות"י סכך,ה היה ולא פרוכת הואי מחיצה העץהקשה.דהאי
"ז(בסוכהמדאיתא,יוסף הפרוכת:) את הארון על מח,"וסכות יצהפרוכת

סככה רחמנא קרייה כסכך,וקא דמחזי פורתא ביה דניכוף ההוא ולפי,ורבנן
בסמוך דעל מהתם הוכחה ליכא  .זה

וכו',גמ)ו ולעשות לשמור וללמד בחידושי(א"המהרשכתב.'ללמוד
הוא"לשמור"דהאי,)אגדות לאו דמלשון לפרש כל,אין "השמר"כדאמרינן

תעשה"אל"ו"פן" לא אלא ממש"שותולע",אינו עשה מצוות כן.היינו דאם
תעשה לא במצות בריתות עשר ששה יהיו עשה,לא במצות שנים,וכן אלא

ד,דהיינו,עשר יהיו בעשין.בלשמור'וד,בללמד'וד,בללמוד'דבלאוין ,וכן
וד'ד,בללמוד'ד בעשייה,אלא.בלעשות'בללמד גם לשמור לפרש ,דיש

תעשה בלא גם כדאיתאולשמור.ולעשות "לז(בקידושיןהיינו אשר.)
משנה"תשמרון מעשה,זה זה משנה"ד)שם(י"רשופירש,לעשות זו ה

מעשה לידי הכא.שמביאה דקאמר ללמוד בכלל מרבו,ואינו לומד דיש
מפיו.ומשכחה תשתכח שלא משנתו על חוזר שיהא המשנה שמירת ,אבל

בעשייה גם שייך וממילא מעשה לידי המביא לא,והוא דהכא לעשות וכן
היא ממש בלאוין,עשייה גם ושייך המצוות קיום  .אלא

וכו',גמ)ז בפרט ברוך בכלל ברוך רבנן בחידושי(א"המהרשביאר.'תנו
ב בעמוד ובכלל,)'אגדות בפרט ברית כריתת דבעינן שמצדמשום,דהא

לכל'אדיסוד.'אכמצוההיאהתורהכל,האמיתיהאחדשהואהנותן
,אחתעלוהעמידהחבקוקבא.)כד(במכותכדאיתא.האמונהוהיא,התורה

שנאמר נכרתה".יחיהבאמונתווצדיק",כמו כן ,בכלל'אברוךבריתועל
הברוךבא,ג"תריכמנין,המקבליםמצדהמצותשנתרבוולפי.הנותןמצד

.בפרטומצוהמצוהלכלהבריתוכריתות

Ú ÊÏ Û„"· 
שמונ',גמ)ח הרי וארבע עשרה,הארבע שש הרי ושמונה וכתב.שמונה

לעיל"רש א(י ארבע"ד)'בעמוד שמונה,ה ועוד ללמד וארבע ללמוד ארבע
ולעשות אגדות(א"המהרשוהקשה.לשמור כך,)בחידושי חילקו למה
ח וללמד ולעשות',בללמוד בלשמור ד,וכן למימר ליה הרי'הוה אחד בכל

עשר פירש.ששה בכלל,לכך ברוך בפרט,ארבע ברוך שמונה,וארבע הרי
ח.ברוך בכלל',ועוד ארור בפרט,ארבע ארור ארור,וארבע שמונה .הרי

בכלל ברוך תחילה דחילק השתא בפרט,וניחא חילק,מברוך כך ואחר
ברוך ארור,שמונה  .משמונה

ונשתלשו"ד'תוס)ט לה,ד"בתוה,ה נקט סיפא משום לומר אמנם.יש
דבריהם,כתבש"הרש נראהדלולי וכו"דהאי,היה מצוה דבר כל לך '"ואין

עקיבא רבי מדברי דלעיל,אינו דברייתא שמעון רבי דברי סיום הוא .אלא
הש מואב"ורק בערבות עד מובפלוגתא דאפסקיה הוא דייק.ס וכן

ה"פ(מהתוספתא כתב).ז"ח קמא,עוד תנא מדברי לשונו שינה שמעון ,דרבי
פחו מצוה אין דלשיטתיה בריתותמשום ושמונה מארבעים מהן,תה ויש
בריתות וארבע ששים בהן והר,שיש גריזים שבהר ארורים אותם דהיינו

 .עיבל
וכו',גמ)י אלף מאות שש של בריתות ושמונה א"המהרשכתב.'ארבעים
אגדות( משמע,)בחידושי ובערבות,דמהא בסיני גם היה דהעבירות דהעונש

יהוד.מואב כרבי סוגיא הך כן,הואתיא הנגלות,:)מג(בסנהדריןדסבר דעל
הירדן את שיעברו קודם אחרים נחמיה.נענשו לרבי הנגלות,אבל על דאף

אחרים נענשו הירדן,לא את שעברו ט,עד אלא מצוה בכל הוי בריתות"לא ז
וכו אלף מאות שש  .'של

בנדה"רשכתב.שם,'גמ)יא כספחת"ד:)יג(י אומרים,ה דקשין,דיש דהא
כספחתגרים לזה,לישראל זה ערבים ישראל דכל דבריהם.משום ,ודחה

הגויים בשביל נתערבו מסוגין.דלא אחד,והוכיח לכל נמצא דאמרינן
ותק אלפים ושלושת אלף מאות שש בריתות"מישראל זה,נ נתערבו שכולם

רב,בזה דערב ערבות חשיב קשים"ד)שם('התוסאמנם.ולא דלא,כתבוה
הערב את היו,רבמנה כמה חשבונן ידע שלא בשם.לפי כתבו אבל

מצרים,המכילתא כיוצאי כפלים היו רב  .דערב
בינייהו',גמ)יב איכא דערבא וערבא מאי,ש"הרא'התוסהקשה.ערבא

ערבות של בערבות מינה לזה,נפקא זה ערבים כולם נפשך ישראל,ממה וכל
מהם אחד של בעון בחלק,ותירץ.נענשים מינה אחרדנפקא שמתו אותם

היחיד ישראל,שחטא לכל העונש המתיםהדחלק.ונחלק על שהוטל עונש
העונש פירעון ערבא,קודם ליה דלית למאן ישראל לכל מתחלק אינו

ליה.דערבא דאית הנותרים,ולמאן ישראל לכל הוא  .מתחלק
כהנים',מתני)יג חינוך.ברכת שע(המנחת ד"מצוה אות לאהשההפהביא)ח
בשםה:)כדכתובות( חרדיםביא לברך,ספר עשה מצות הכהנים דעל ,דכשם

הכהנים מן להתברך ישראל על עשה מצות נמי חינוךוכתב.הכי ,המנחת
זודאפשרד במצוה מחוייבים אין ועבדים ח"פ(יומאבש"ראהלדעת,נשים
כ"סו התורה,)'ס מן בלילה כפים נשיאות לשירות,דאין ברכה הוא,דההיקש

ג כן,מורהיקש גרמאאהויואם שהזמן עשה פטורים,מצות ועבדים .ונשים
העיר אסמכתא.)זכ(בתעניתמבוארד,אמנם רק הוא כןאו,דההיקש אףם
מחוייב תפלה,ותנשים כמו והוי גרמא הזמן אין התורה דמן ברכותעיין,כיון

הביא.:)כ( בסוכה"דהריטבאמנם בלבד,כתב:)לא(א היא דכהנים ,דמצוה
דישראל מצוה  .ולא

ד"רש)יד כהנים"י ברכת וכו,ה אמן'שמפסיקין הציבור בהגהותכתב.ועונין
כההוא,ל"הרד אמן דעני ליכא שכולה:)לח(דלקמןדאפילו הכנסת בבית

עשרה אלא וליכא הדבקים,כהנים בין ריוח וליתן להפסיק צריך מקום  .מכל

Ú ÁÏ Û„"‡ 
ד"רש)א ובמקדש"י מק,ה למעלה אצבעותיהםושכינה ד"והראב.שרי

מ"פ(בתמיד למעלה,כתב)ב"ז ידיהם מגביהים הכהנים היו דבמקדש
שכינה,מראשיהם מקום עיקר ששם שראשיהם.משום ארעא אורח ולאו

שכינה ממקום למעלה יהיו כהנים ידיהם,של על משום,ועוד.ששורה
הידים על לאיסתכולי אתי דילמא למיחש ייתכן,דאיכא לא כהן.וזה אבל

כן עשה לא הציץ מעל ידיו להגביה לו שאסור כהנים.גדול במדינה אמנם
כתפיהן כנגד גם ידיהם לפרוש יכולים יגביהו,הדיוטות אם שפיר שכן וכל

מראשיהם לתפילין.למעלה מעל ידיהם יגביהו היאך נסתפק  .אמנם
וגו',מתני)ב אהרן וישא מ"פ(ט"יו'התוסכתב.'שנאמר רבידלאו,)ו"ז

אמרה למעלה,יהודה כפים נשיאות ליבעי נמי בגבולין לדידיה הכי דאי
דפליג אשכחן ולא מנלן,מראשיהן כפים נשיאת מהדר ארישא שנאמר,אלא

הקודמת".וישא" באות  .ועיין
מיימוניותכתב.שם',מתני)ג ה"פי(הגהות מתפילה ג"ד אות דיש,)'ג

השמאלי מן למעלה קצת הימנית ידו את"כדכתיב,תלהגביה אהרן ישא
 .כתיבידו"ידיו
וכו',גמ)ד הקודש בלשון להלן הי"פי(ם"הרמבאמנם.'מה מתפילה )א"ד

רבינו,כתב ממשה שמועה שומעי למדו תברכוֹּכ",דכך בעמידה,"ה
המפורש ובשם רם ובקול פנים נגד ופנים הקודש ובלשון כפים ,ובנשיאות

במקדש משנהוכתב.כשהיה הני,)שם(הלחם לכל מפיק דבברייתא דאף
אחריני מקראי הרמב,דרשות ד"אסמכינהו אקרא תברכו"ם דכל,"כה משום

הברכה בענין יעשו איך לכהנים ציווי הוו קרא,הני אהאי שפיר אבל,ודייקי
נפקי אחריני דמקראי  .ודאי

ולשרת',גמ)ה לעמוד דכתיב מנלן גופיה .)טז(בזבחים'התוסהקשו.ומשרת
דוד,מיושבה"סוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה דאין צריך,כיון אמאי

ד לשרת"קרא ישיבה,"לעמוד אין עבודה בלאו דאפילו ליה ,ותירצו.תיפוק
בהשתחואה לעובד קרא הש.דאיצטריך בזבחים"ובמסורת ציין)שם(ס

אין"ד.)כה(ביומא'התוסל שלא,דכתבו,ה היינו בעזרה ישיבה דאין דהא
ע מותר,בודהלצורך אכילה כגון עבודה לצורך ילפינן.אבל לשרת ומלעמוד

בעמידה לשרת ביומא"רשאמנם.דיש אין"ד.)כה(י דאין,כתבה דהא
ד מקרא ילפינן בעזרה ולשרת"ישיבה  ".לעמוד

לשירות',גמ)ו ברכה במגילה"הרא.ואיתקש י"פ(ש סימן בשם)ט"ג כתב
הזהיר ושב,ספר דתו שהמיר י,דכהן בתורהלא יקרא ולא כפיו את שא

כדבריו,וכתב.ראשון קצת משמע לשירות,דמסוגיין מדאקישה ,והו
מדכתיב זרה עבודה העובד דכהן הוא דינא אלי"ובשירות יקרבו לא

דכשר,כתבי"רשובשם".לשרתני והבריא מום כבעל והוכיח,דדינו
לא מום בעל משרת מה אי לא,מדאמרינן מום בעל מברך לומרת,אף למוד

לשרת" אחר"לעמוד לדבר ולא הקשתיו נתנאלוהקשה.לעמידה הקרבן
ח( אות זו,)'שם למימרא מצאנו דקאמר,דלא דהא לשרת"ועוד "לעמוד

הקשתיו מדכתיב,אינו,לעמידה בסוגיין ילפינן בעמידה כפים דנשיאת
בשמו" ולברך  ".לשרתו
וכתיב"ד'תוס)ז מהיכא,ה יחיד עבודת אכתי כותימה אמת'איתרבי עד

כו כהנים וברכת ועבודה שבעכתב.'ויציב משמעד,הבאר דבריהם ,מפשט
כהנים"דהאי ממשהיינו"וברכת כהנים כפים,ברכת נשיאות והא.עם
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התמיד,ליתא עבודת גמר אחר עד לדוכן עומדים היו לא כדתנן,שהרי
כו):לג(בתמיד אחת ברכה העם את ,):כו(עניתבתדאיתא,ועוד.'וברכו

וכו כפיהם נושאים הכהנים ביום פעמים כן,'שלש דואם למיתני ליה 'הוה
הקטרה,פעמים לאחר ואחת הקטרה לפני הרגישוד,וכתב.אחת בזהכבר
כהנים"ד:)יא(ברכותב'התוס וברכת פירשו.ה כהנים"דהאי,ולכן "וברכת

קאמר כפים נשיאת עכשיו,בלא אומרים שאנו כןו.כמו לאם הוה הולא
בתמידהכא'לתוס המשנה מן אלא ראיה  .להביא

לי',גמ)ח המיוחד התורה"דרש,ש"הרשהקשה.שמי בפירוש פי(י ט"ויקרא
לשקר"גבי)ב"י בשמי תשבעו שנאמר,פירש"ולא ה"לפי שם את תשא 'לא

המיוחד"'וגו שם על אלא חייב יהא לא הכינויין,יכול כל לרבות ,מנין
לומר לשקר"תלמוד בשמי תשבעו לי"לא שיש שם חכמה.כל )שם(והמשך

הדברים מקור כהניםהביא ת,)כז'פשם(מהתורת לומרמה לפילמוד
ה"שנאמר שם תשא לשוא'לא שם,"אלקיך על אלא חייבים לי אין שיכול

לב ת,דהמיוחד הכנוים כל לרבות לומרמנין לי"בשמי"למוד שיש שם .כל
דתנןוהקשה נשאבמהא כו)ט"כ'פ(ספרי המפורש בשם תברכו למודת'כה
שמי"לומר את לי"ושמו המיוחד שבועתש"הראדהביאו.שמי בפרק

כד(העדות דכתיב,תירץ)סימן אלקיך"משום שם את שםו,"וחללת הרי
לו המיוחד שם אינו כרחך,אלקים ליהיינו"בשמיד"ועל שיש שם .כל

מ"פ(ם"להרמבוהקשה המיוחד)ג-ב"השבועותב זהיינודשם שמות'כל
נמחקין שהאריך.שאינן בדבריו כתב,ועיין דד,ולבסוף הוא"שמיב"יתכן

יחס"בית"אותד,כנוי שמידהיכאאבל,מורה את המיוחדהיינוכתיב .שם
לדודאמנם לשון)שם(במשכיל ממשמעות הדרשה דאין אלא,"בשמי"ביאר

ענין אינו באם ליה המיוחדדדרשינן נאמר,לשם וכו"שכבר תשא תנהו"'לא
לכנויין  .ענין

הרי"ד'תוס)ט וכו,ד"בתוה,ה נמנעו הטעם דמזה שמעון'ונראה משמת
ביומא"רי'התוסהקשה.הצדיק נמנעו,:)לט(ד מקרא,היאך נתחייבו הא

ככתבו השם את במקדש רשות,ותירץ.להזכיר אלא חובה תירץ.דאינו ,עוד
שנ שם כדאיתאדאותו אותיות ושתים ארבעים בן שם היינו מלהזכירו מנעו

הכהנים,.)עא(בקידושין אחיהם בנעימת אותו מבליעים בן,שהיו שם אבל
מותו לאחר אפילו מזכירין היו ככתבו אותיות  .ארבע

י,ש"הרשהקשה.שם,ד"בא)י מזכיר היה הכפורים ביום גדול כהן 'הא
ה שם שמעון,:)לט(ביומאכדאיתא',פעמים משמת אף כן דעשה ומשמע

שכינה,ותירץ.הצדיק גילוי לעולם היה הכפורים ביום כי"כדכתיב,דאולי
אראה הכי,או".בענן לקרא אליך",דסרסינן אבא אשר המקום אזכיר,בכל

וברכתיך שמי (את הסירוס" נקטה דוקא לאו בשעת,)והגמרא דדוקא ומשמע
שכינה אגילוי קפיד של,ברכה ביוםאבל גדול כהן כמו ברכה בשעת א

קפיד לא  .הכפורים
וכו,ד"בא)יא בישיבה כהנים ברכת שבירך אורה.'כהן ,משמעתיןדייקהקרן

בגבולין אפילו פסול כשר,והקשה.דיושב יושב נמי עבודה לענין הא אמאי
"טז(בזבחיםכדאיתא,בבמה ה.) לפני ולשרת בבמה"'לעמוד עדיפא,ולא וכי

כפים בבמהנשיאת משירות כפים,ותירץ.בגבולין דבנשיאת לומר דצריך
היא עבודה לגבולין,דלאו מקדש בין לחלק ליה מסתבר כתב.לא ,אבל

צריך אינו יאשיה רבי קאמר אמאי קצת קשה מקום שווה,דמכל מגזירה הא
גבולין נמי דשמעינן למילף  .עדיף

לשירות,ד"בא)יב ברכה ואיתקיש הרדהקשה.הואיל הא,ל"בהגהות
היא.)כח(בתעניתמסקינן בעלמא גזירה,דאסמכתא למנקט להו הוה וטפי
ד תברכו"שווה עיבל"כה והר גריזים להר גמורה,דמקשינן דדרשה דמשמע

הקודש לשון ילפינן דמינה הקשה.היא הגמרא,עוד דהוי)שם(בתעניתדלפי
יתיישב,אסמכתא לא יונתן רבי דקאמר צריך אינו קמאדקאמ,לשון תנא ר

אסמכתא דאיכא מהא צריך אין איהו ליה ואהדר גמורה  .דרשה
פנים',גמ)יג כנגד לקמן"רשכתב.פנים לעקור"ד:)לט(י פניהם,ה דמחזירים

כהנים קורא ציבור שהשליח אחרי מיד הציבור פסק.כלפי ערוךוכן בשולחן
קכ( י"סימן סעיף ברורהאמנם).א"ח סק(המשנה דיש,כתב)מ"שם

דסברמה פניהם,ראשונים שמחזירין קודם מברכין זו והמדקדקין,דברכה
שניהם ידי ההיכל,יוצאין כלפי שפניהם בעוד הברכה שמתחילין ,דהיינו

וגומרין העם כלפי פניהם מחזירין הברכה  .ובתוך
וכו',גמ)יד עורף כנגד פנים אלא אינו יוסףכתב.'או מה,הפורת דלפי

רב,.)מ(לקמןדאמרינן יצחקאמר עליך,י ציבור אימת תהא שהרי,לעולם
התיבה כלפי ואחוריהם העם כלפי פניהם לנו.כהנים היה הסברא דמן חזינן

התיבה כלפי פניהם יעמדו דהכהנים העם,לומר כלפי אלא,ואחוריהם
להם"מדכתיב כלפי,"אמור שאחוריהם וממילא העם כלפי שפניהם ילפינן
כנ.התיבה פנים פירוש כן עורףואם עורף,גד כנגד הציבור פני היינו
התיבה,הכהנים כלפי ד"מרשאבל.שפניהם אינו"י או דאין,שכתב,ה

הכהנים כנגד פניהם להסב צריכין כלפי,משמע.הציבור יהיו הכהנים שפני
כן,וכתב,הציבור לבאר דחקתו ספרו גירסת אלא"דגרס,דאולי אינו או
העורףאפילו כנגד תיבתדהוסי,"פנים  .אפילוף

ת',גמ)טו בלחש אלא אינו לחבירו"או שאומר כאדם להם אמור הקשה.ל
שבע רם,הבאר בקול כמו בלחש לחבירו לומר עשוי אדם אין כתב.וכי ,ולכך

הוא סופר טעות לחבירו שאומר כאדם במקומו,דהאי להגיה שיהיה"וצריך
שומע הקהל איתא,"כל לט(בספריוכן פיסקא נתנאלהאמנם.)נשא קרבן

כ:כד(במגילה לחבירו"ד,כתב)י"סק'סימן האומר דהכהן,פירושו,"כאדם
לחבירו האומר כאדם מהציבור ואחד אחד לכל לברך דצריך,צריך ונמצא

הקהל כל שישמעו כדי רם בקול שבע.לברך הבאר להגהת צריך  .ואין
כהנים',גמ)טז קורא מפרשים,ש"הרא'התוסכתב.לשנים קוראדאינו,דיש

הודאה"כהנים"אותם ברכת אחר יאמר,מיד אבותינו"אלא ואלוקי אלוקינו
וכו סבר".'ברכנו כהנים,ואיהו ברכת יזכיר ציבור שהשליח נתקן אלא,דלא

כהנים שם בשאין ברכתם,דוקא שתחול שמתפללין הם שליח,והכהנים ולא
דקורא.ציבור לישנא הכי"כהנים"וגם משמע  .לא

כהןולאח',גמ)יז קורא אינו אין,ש"הרא'התוסכתב.ד לאחד לפרש דאין
לדוכן,"כהנים"קורא עולה יחיד כהן אין,.)לד(בברכותדהתנן.שאין אם

הוא אלא כהן עולה,שם לתפלתו וחוזר כפיו את שנושא הוא מובטח אם
מפרשים.לדוכן דיש כהן,והביא קורא כהן,דאין אלא שם אין דאם היינו

ע אינו עולהאחד ואינו לדוכן שיעלה לו אמרו אם בעשה פירושו.ובר ,והכי
לעלות ולכופו לקרות יכול אינו כל"ד.)מד(במנחות'והתוס.לאחד כתבוה

מדרבנן,ת"רבשם הפחות לכל עולה אחד כהן דלא,דאפילו מהא ודייק
עולים"קאמר כהנים אחדשני  ".ולא

ד"רש)יח להם"י אמור או,ה מזהיר ציבור לברךששליח כתב.תן 'תוסוכן
לא"ד.)לד(בברכות'התוסאמנם.ש"הרא בשם,ה שליח,ת"רכתבו דאין

לקוראם יכול בתפילה,ציבור הפסקה קוראם,דחשיב הקהל מבני אחד .אלא
דאיתא כהנים"והא קורא קאי,"לשנים ציבור אשליח כתבו.לאו דיש,עוד

כהנים לקרות עצמו ציבור לשליח להתיר תםשרוצים רבינו לפירוש ,אפילו
הודאה ברכת כשסיימו דמיד בימיהם דוקא היינו הפסקה דהויא דפירש דמה

וכו אבותינו ואלוקי אלוקינו אומרים היו אבל,:)לט(לקמןכדמוכח'לא
לומר שהורגלו ותפילה"אלוקינו"עכשיו ברכה הנאמר,בלשון כהנים אין
הפסק לכך ט.בהמשך אות לעיל ת"ועיין בשם לומר"הרא'וסז דאין ש

וכו  .'אלוקינו
הקודמת.שם,ד"בא)יט באות לא"ד.)לד(בברכות'התוסכתבו.עיין דיש,ה

דחשיב כהנים לקוראם רשאי ציבור שליח דאין דכמו לומר רוצים שהיו
להקרות,הפסקה רשאי ציבור שליח אין כן דהוי,לכהנים"יברכך"כמו
דאיתא.הפסקה כתבו ל,במדרשאבל אומר,הםאמור ציבור שהשליח מלמד

ודיבור דיבור כל על  .להם

Ú ÁÏ Û„"· 
שהקב',גמ)כ כהנים"מנין לברכת מתאוה הרדכתב.ה דדריש,ל"בהגהות

כתיב מדלא ציווי"וישימו"לה שמי,דהיינו".ושמו"אלא,לשון ישימו הלואי
ואברכם  .עליהם

וכו',גמ)כא עשה בשלשה עובר לדוכן עולה שאינו כהן בראש'התוס.'כל
הכא"ד:)כח(השנה דהתם,ה מסוגיא אחת,הוכיחו פעם לדוכן דעלה דכיון

ד בעשה עובר אינו שוב להם"ביום כל"ד.)מד(במנחות'ובתוס".אמור ה
עֵל,כתבו לו כשאומר עָלדדוקא ולא עוברה להם"כדכתיב,ה עוד".אמור
עובר,כתבו עלה לו ואומר הכנסת בבית כשעומד עומדאב,דדוקא אם ל

עובר אינו  .בחוץ
הי"פט(ם"הרמבכתב.שם,'גמ)כב כפים מנשיאות שאינו,)ב"ו כהן דכל

לדוכן אחת,עולה עשה מצות שבטל פי על שלש,אף על כעובר זה הרי
משנהוביאר.עשה בסוגיין"דהרמב,)שם(הכסף דאיתא דהא סבר עובר"ם

עשה דוקא,"בשלש זה.לאו הרי דליככאלא משום אלאעובר ציווי לשון א
תברכו"  ".כה
וכו',גמ)כג עולה אינו שוב בעבודה עולה שאינו כהן הקרןהקשה.'כל
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דאורייתא,אורה עשה ממצות יפטר בעבודה עלה שלא משום דהא,וכי
עלמא לכולי מדרבנן שהיא שבתפילה בעבודה תלי לא כרחך על .חיובא

בעבודה,ותירץ דמקדש דומיא כן תיקנו ואלוכיון,דחכמים בשב שעובר
לתקוני רבנן מצו  .תעשה

הרדכתב.שם,'גמ)כד אחרונה,ל"בהגהות תיבה אפילו סיים שלא זמן דכל
לעלות,"לציון"– ויכול בעבודה קאי דאין,ועוד.עדיין ודאי עבודה דקודם

לעקור כלל,צריך מהני לא קודם,והוכיח.ואולי כהנים לברכת מקום דאין
כתיב,עבודה עשה"מעשות"אלא"לעשותוירד"מדלא שכבר  .לאחר

הלכהכתב.שם',גמ)כה קכ(הביאור ס"סימן ד"ח אבל"ח מה,)ה אם דאף
אונס מחמת היה ברצה רגליו עקר יעלה,שלא לא ירד,נמי לא עלה .ואם

ירד עלה אם אפילו אונס מחמת היה לא אם כתב.אבל בד(עוד שוב"שם ,)ה
מינץ"דהמהר עלם לו אמרו באם לעלותמסתפק צריך אם עקר,ה שלא אף

ברצה  .רגליו
הלכה.שם,'גמ)כו קכ(הביאור ס"סימן ד"ח אם"ב או בגוונא,נסתפק)ה

רֵצ ברכת שגמר קודם לעלות לבהן ָר,הדאמרו קודם.הָצולא מיכן ולאחר
לקרא נשיאת,"כהנים"שהתחילו בעת הכנסת בבית היה ולא לחוץ יצא

לא,כפים או עובר כ.אם נימא העבודהמי בעת אותו דקראו דהוא,יון
כפים לנשיאת חיובו לדוכן,התחלת לעלות רגליו לעקור מדינא ולא,דבעי

העשה,רצה דלמא.עקר ילפינן,או לעלות רשאי אינו דשוב דהא כיון
כ(מאסמכתא אות לעיל מיכן,)ב"עיין לאחר אף רשאי היה דמדאורייתא

לדוכן דידיה,אפשר.לעלות חיובא כפיםדזמן נשיאת לעצם שהגיע ,בשעה
לכן מקודם לחוץ ויצא דהתחכם משום,וכיון אלא עובר ויראת"אינו

מכינים,ומסיק".מאלוקיך הכהנים ששאר מעת מיקרי חיובא דזמן דמסתבר
עבודה התחלת מעת דהוא כפים לנשיאת קראו,עצמם שכבר כיון כן ועל

לחוץ ויצא פניו הפך והוא העשה,אותו  .עקר
ד"רש)כז בעבודה"י עלה לא והא הדוכן,ה לצד לילך רגליו מעט שעוקר

הרדכתב.בעבודה מפירושו,ל"בהגהות עקר,דמשמע דלא הוא ,דבעבודה
בעבודה פורתא דנד ומשני קפריך עולה,ואהא כהנים בברכת כך ואחר

ממש הדוכן בעת,והקשה.למקום ממקומו לעקור לו שיתירו מסתבר דלא
בחינם שאנודהיכ,תפלתו למקום כפים לנשיאות לעלות שחובה מצינו ן

דוכן שמתפלל,קורין במקום כפיו לישא יכול פירש.הא הכי דנושא,ומשום
במקומו דפריך,כפים כלל,והיינו עקר לא בתפלה,והא לעקור לו שאסור

עצמה,כלל כפים נשיאת בשעת פורתא"ותירצו.אפילו מעט,"דנד דעוקר
אחוריו ש,לצד עלייהומראה סימן לעשות כדי לאחוריו פורתא חוזר

כאן,בעבודה דקאמר לעקור,עקרוכאן,נדוהיינו אסור  .דכשמפלל
רשאי',גמ)כח לתפלתו מימוניותכתב.וחוזר כפים"פט(בהגהות מנשיאת ו
ו"ה אות כפים,)'י לנשיאת עולה ציבור השליח שלא,דאם להזהר צריך

ולומר להקרות תחתיו אחר לכל,"שלוםשים"יעמוד לבו שכיון מי אלא
ציבור השליח עם ציבור,התפלה שליח שהיה בשעה שח .מתפלל,ולא

הרדוהקשה תנן,ל"בהגהות בהדיא לתפלתו"הא גב,"וחוזר על ואף
עד:)לט(לקמןדאמרינן הציבור מן פניהם להחזיר רשאים הכהנים שאין

ציבור השליח שלום"שיתחיל השליח,"שים אין כן יכולואם עצמו ציבור
שלום"להתחיל כדמוכח"שים הציבור אל התיבה מן מוחזרין בברכותופניו

בדיעבד,:)כא( מעכב לא אולי מקום עיון,מכל בצריך  .ונשאר
העין',גמ)כט בצרי מכירין עופות שאפילו בחידושי(א"המהרשכתב.מנין

בזה,)אגדות להכיר ושכל דעת בני אינן דעופות ודאי ,קאמראבל.דהא
רצון"דהקב חי לכל המשביע צרי,ה ציידים אצל לעופות המזון מזמין אינו
פירש.עין קודם,עוד גם אחד למקום ושעורים חטים להשליך הציידים דדרך

שם,הצידה העופות בשעת,להרגיל גם בזה ממעטים העין צרי וציידים
מ,צידה עצמן ומרחיקין אותם לצוד אלא בא שלא בו מכירין  .צידתוובזה

ד"רש)ל בנפשו"י שער כמו כי וכו,ה עין צר של בנפשו והשעיר .'מירר

אגדות(א"המהרשאמנם הלשון,כתב)בחידושי דקדוק תלחם"דלפי "אל
קאמר לחם"ולא תאכל לפרש,"אל האוכל,נראה על אנפשו איירי דהקרא
העין תלחם"שאמר.מצר לחם"אל טעם בו לך יטעם לא מלחמו ,שאכילתך

שמסייםוזה למטעמותיו"ו תתאו אצלו"אל האכילה טעם לך יטעם שלא
מר שטעמו דבר כמו  .אלא

וכו',גמ)לא העין צרי בשביל אלא באה ערופה עגלה הקשה.'אין
אגדות(א"המהרש דין,)בחידושי בית זקני דאמרו מקרא מייתי הא,מאי

מזונות בלא ופטרנוהו לידנו בא שלא אמרי היו,אינהו דלא עיןדהיינו צרי
ערופה,לגביו עגלה מביאין כן פי על לומר.ואף דוחק באת,מאידך שלא

העין צרי על לכפר ערופה עין,עגלה צרי היו שלא להזכיר דזקני.אלא וביאר
אמרו דין שפכו",הבית לא מזונות"ידינו בלא פטרנוהו לא אם,אנו אבל

וגו לעמך כפר מזונות בלא אותו פטר העם משאר  .'אחד
אניסי',גמ)לב דלא הא דאניסי הא קשיא הלכהכתב.לא סימן(הביאור

סכ ד"קכח אנוסים"ד הם אם הכהנים"ד,)ה שאחורי דוקא"עם דהוא,לאו
המדרש לבית הולך ואינו בביתו ויושב בעיר הוא אם בכלל,הדין דאינו

הכהנים,ברכה פני נגד עומד ביתו לבא,ואפילו בעיניו חשובה הברכה מדאין
בכלל.עולשמו הם המחיצה אחורי וצידיהם דלפניהם בסוגיין דאיתא והא

אניסי בדלא אפילו מבחוץ,הברכה הכנסת לבית בסמוך עומד כשהוא ,היינו
להתברך וחפץ הברכה לבא,ששומע יכול והיה בדבר אנוס היה שלא ואף

 .בפנים
אישתייר"די"רש)לג וכו,ה לדוכן עולין עולין'מקצתן כולן הקרן.הלכך
מפירושו,רהאו אמן,דייק לענות עשרה לשייר דיש שלא,דהיכא יותר טוב

ישיירו אלא כולם אמןםיעלו כןוא.לענות דם דתניא עולין"הא היינו,"כולן
בבי עשרה אלא הכנסתדליכא יותר,ת אחד איכא יענו,דאי וכולן יברך הוא

מלשון.אמן ה"פט(ם"הרמבאבל מתפלה מצו,נראה)ט"ו כאן יותרדאין ה
אמן ולענות ד,לחלוק דתנן אמןמקצתןוהא מקצתן,עונין נשארו אם היינו

אמן עונין הם לדוכן עלו דא.ולא קשיאאלא כן קמם לןמאי מאי,ועוד.שמע
עשרהירייא בי נשתייר מעשרהלואפי,א יענו,פחות לא אמאי עלו לא אם

הבאה.אמן באות  .ועיין
ע',גמ)לד בי דאישתייר הא קשיא וכולא הקודמת.'שרה באות וכתב.עיין

משנה ה"פט(הכסף כהנים מברכת עשרהד,)ט"ו שישתיירו הכא דבעינן הא
סגי,דווקא ישראל הכהניבוגבי עם הם.םעשרה ישראל דהתם משום

אמן כהנים,העונים דכולם הכא אמן,אבל לענות כהנים לברכת חשיבי לא
עשרה העונים כן אם ברווביאר.אלא קכ(רההמשנה סקק"סימן ,)א"ח

נאמרה ישראל על כהנים ברכת דעיקר כיון ישראל א"הגרעאמנם.דשאני
הרמב( שם"על כהנים,כתב)ם עשרה נשארו לא אם נשים,דאף ליכא וגם

לענות כפים.וטף נשיאות מבטלין אין מקום עולים,מכל כולם דאין אלא
מקצתם אמן,אלא לענות וט.כדי נשים דיש היכא אמןאבל לענות כולם,ף

שיענו,עולים עשרה חשיבות יהיה דלא וטף,כיון נשים בעניית והוא.סגי
ישראלים מעשרה פחות יש אם כדי,הדין למטה כהנים כמה ישארו

עונים עשרה להיות עמם ישראלים,להצטרף דעונים ראיה שום דאין
מכהנים יותר הבאה.חשובים באות  .ועיין

עכתב.שם,'גמ)לה סכ(רוךהשולחן קכח יותר,)ה"סימן שם יש דאם
כהנים אמן,מעשרה אחריהם עונים והעשרה ויברכו יעלו מעשרה .היתרים

הלכהוכתב ד(הביאור מעשרה"שם יותר משמע,)ה לישנא אפילו,דמהאי
ציבור השליח עם עשר אחד רק אמן,יש יענו והעשרה מברך .דהאחד

ש,והקשה היה מוטב גוונא בכהאי הנשיםדלכאורה אמן ויענו כולם יעלו
כפים,והטף נשיאת של עשה מצות הכהנים יעלה,דיקיימו אם כן שאין מה

מדרבנן עשה מצות רק הוא פוסקים איזה לדעת אחד דבנידון,ותירץ.רק
בעלמא מדרבנן הוא כפים הנשיאות של עיקרו כל שום,דידן כאן אין דהרי

לברכו לו האומר עיון,ישראל בצריך  .ונשאר
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Ú ËÏ Û„"‡  
וכו'גמ)א שבפניו צדדין בד"רשפירש.'על הצדדין"י על שישצדדין,ה

וכוממנושישנוצדדיןולאולהלןממנו פ"אעהימנואחרשלאבל'ולאחור
יוסףוכתב.דמיכלאחריוממשאחריהןשאינן כד'סי(הבית )קכח

כאחרי צדדיו בכלל הוו הכהנים בשורת ממש דהעומדין דבריו .ודמשמעות
בצד אך הכהנים לפני שהן אלו דווקא היינו הברכה שבכלל אמנם.והצדדין

ה"פט(ם"והרמב)שם(הטור כפים מנשיאת שממנוצדדיןביןחילקולא)ח"ו
דכלדסביראומשמע,ולאחורשממנולצדדין,ולהלן ,דמיכבפניוצדדיןלהו

הכהנים בצידי ממש שהם אלו שאמרו,והוסיף.אף מה גם בירושלמישהוא
פרק והזה"ד'בתוסהובא)ד"ה(עומדיןאיןברכות צדדיןביןחילקודלא,ה

הכותלאצלדהעומדיםדנראה,הוסיף)ד"סכקכח'סי(ז"הטאמנם.לצדדין
.פניםאלפניםבעינןדהא,הכהניםלצדאלאלכותלפניהםיהפכולא
לספר',גמ)ב אסור תורה ספר שנפתח עכת.כיון השולחן קמו"או(רוךב ח
וכו",)ב לספר אסור תורה בספר לקרות הקורא שהתחיל המגןודייק,"'כיון

סק(אברהם אסורמשהתחילדדוקא,דדעתו)ג"שם משמע,לקרוא וכן
ה"פי(ם"ברמב מתפלה ד"רשוכדכתב,)ט"ב וכפתחו"י .כשהתחילכלומר,ה
אברהם,מיהו המגן משמע,כתב הגמרא כשנפתחדפשט וכן,ראסודמיד
הגרהוכיח סק(א"בביאור פ(מהירושלמי)ב"שם ה"מגילה שפירש,)ז"ג

שנאמר מברך כך ואחר ורואה דפותח וכו"טעמא פתיחה,"'ובפתחו דהיינו
.ממש

יונה.שם',גמ)ג הרי.דברכות(רבנו ד"מדפי אבהו"ף רבי דמדאמר,דייק)ה
שנפתח אסור,מוכח,כיון שפתוח זמן גב,דכל בין לגבראואפילו פסק.רא וכן

ערוך ב(השולחן קמו חיים יוסף).אורח טעמו)שם(ובבית דאיכא,וביאר
שקורין בשעה אף הדיבור ימשך שמא דלפי,פליגח"הבאבל.למיחש ודייק

רש ב(י"תירוץ באות שמפריע,)'המובא מפני רם בקול לספר הוי האיסור
מלשמוע ה,האחרים בשעת אלא איסורא דליכא ממשומבואר  .קריאה

וכו"ד'תוס)ד שנפתח כיון וכו',ה דברכות קמא מפרק 'והתוס.'מקשינן
ששת"ד.)ח(בברכות רב בלחש,תירצוה גורס היה ששת איסור,דרב דאין

מלשמוע האחרים שמונע מפני רם בקול ציבור(ג"והבה.אלא צרכי הלכות
קמו סימן יוסף בבית לספר,תירץ)הובא דצייתי עשרה יש איןדאם תורה

לספר יונה.איסור רבנו ד(ותלמידי הריף.ברכות רב"ד)מדפי שאם,תירצוה
במצוה עוסק חשיב אחר בענין לעסוק מתחיל תורה ספר שנפתח ,קודם

התורה קריאת מלשמוע פניו,ופטור שיחזיר נמי בעינן יראה,מיהו שלא
בפניו אחר בענין כשעוסק תורה לספר בו.כגנאי כ(והכל ,תירץ)יא'סימן

לפניה מברך ראשון שהקורא מנהגם לפי היינו שנאסר והאחרון,דמה
יספר.לאחריה שתי,ולא בין שהפסיק ונמצא לתורה לעלות יקראוהו שמא
איסורא,הברכות ליכא לדידן הבאה.אבל באות  .ועיין

הלכה.שם,ד"בא)ה קמ(בביאור ד"סימן מתירים"ו ויש דבשבוליהביא)ה
לט(הלקט הקודמת,)סימן באות שהובאו התירוצים על איכא,הקשה הא

התורה קריאת לשמוע יחיד כל על עזרא,חיוב לבו.מתקנת לתת יכול ואין
שלומד בשעה הקריאה שיטות.לשמוע להני דחה קושיתו והעמק.ומכח

ג(ברכה התורה סברי,תירץ)'קריאת אלא,דאינהו אינה התורה דקריאת
שב להעמיד הציבור לעםחובת ולהשמיע התורה לקרוא קרואים ואינו,עה

הקריאה לשמוע יחיד כל על סיים.חוב ההגהותוכן)כאן('דהתוס,אמנם
ה"פי(מימוניות מתפילה הר)ט"ב כל,פליגי,ם"בשם לשמוע דצריך וסברי

דינא מעיקר הקורא מפי ותיבה התוס,תיבה שחילקו וכמו שאני ששת  .'ורב
דמ,ד"בא)ו למימר שאניומצינו אפיה [הדר הקודמת. באות הטעם עיין

יונה רבנו תלמידי בברכות"והרא].בשם ז(ש שינויא,)סימן האי דאי,דחה
שרי אפיה בסוגיין,מהדר ששת דרב מילתא לאתויי ליה לאשמועינן,הוה
שרי גוונא  .דבכהאי

אומנותו,ד"בא)ז דתורתו בו וכיוצא ששת רב משנהכתב.דדווקא הכסף
מתפי"פי( הב יוחאי,)ט"לה בר שמעון כרבי היינו לאו אומנותו תורתו דהאי

אמוראי.וחבריו משאר טפי אומנותו תורתו ששת רב דהוי אשכחן לא ,דהא
כדאיתא וחבריו יוחאי בר שמעון כרבי הוו לא אמוראי .).יא(בשבתוכולהו

מימוניות והרי"דהרהביא)שם(ובהגהות בסוגייןף"ח כרבה וטעמם,פסקו
אומנותומש שתורתו אדם לנו דאין ששת,ום  .כרב
וברכו',גמ)ח קודש ידיכם שאו שנאמר כפיו ישא לא ידיו נטל שלא כהן כל

ה ורגליים,"קודש"דדריש,ש"הרשביאר.'את ידיים קידוש ובתורת.מלשון
לשון,ביארהקנאות פי ה"פט(ם"הרמבעל כהנים וברכת מתפילה )ה"ו
ע",שכתב במים ידיו הפרקנוטל לעבודהד שמקדשין מברךכדרך כך .ואחר
ידיכם,שנאמר וכו–שאו מקיש,ם"דלהרמב,כלומר"'קודש קרא האי

המקדש בבית לעבודה כפים ידיים,נשיאת קידוש טעון עבודה שקודם וכשם
כהנים בברכת  .כך

קפנדריא',גמ)ט הכנסת בית עשיתי בחידושי(א"המהרשביאר.ולא
נ,)אגדות לא וכדאיתאדמדינא המקדש בבית אלא ויליף,.)נד(בברכותאסר

דכתיב תיראו"מקרא מקדשי הכנסת".ואת בבית גם עצמו על החמיר ואיהו
מעט מקדש  .שנקרא

עלינו',גמ)י שגזרת מה אגדות(א"המהרשביאר.עשינו דכיון,)בחידושי
בהקב תלויה שכתבו"שהברכה וכמו אברכם"ה ישראל,"ואני על דקאי

ר עקיבאוכדעת מעצמם,.)מטחולין(בי מברכים הכהנים אין כן אלא,אם
לברכתם מתאוה שהוא ישראל את שיברכו עליהם המלך דגזירת משום

לוי בן יהושע  :).לחלעיל(כדרבי
ברכה',גמ)יא בלא כפי נשאתי הריטבהקשה.ולא במגילה"בחידושי :כז(א
נשאתי"ד ולא בהאי,)ה חסידותיה כה,מאי לכל חובה לברךהא ותירץ.ן

ד(המאירי דברים"שם הרבה ה,)ה על רצון"דקאי שאומר"יהי להלן המובא
ולאחריה הברכה מתוך,קודם ומראה בברכה שמאריך עצמו משבח והיה

המתברכים לעם יתירה חבה הרד.כך לא,כתב)כאן(ל"ובהגהות דורו דבני
זו ברכה לברך ברכה,נהגו עצמה כפים דנשיאת צריך,סברו,דכיון דאין
ברכה על ברכה המזון,לברך ברכת על ברכה תקנו שלא  .כמו

מהדר"ד'תוס)יב וכי כפיהן,ד"בתוה,ה נושאין מומין שבעלי 'התוס.וכשם
ישמשו"ד.)קט(במנחות לא בשם,ה נושא,י"רשהביאו מום בעל דכהן דהא

ד,כפיו מום,איתא:)כד(במגילהמשום היה כפיובידיודאם ישא ,לא
שריומ בידיו המום שאין דהיכא  .שמע
תשובה,ד"בא)יג בעלי של ידיהם מרפה נמצאת כן תאמר לא הקשה.שאם

הקנאות במקדש,בתורת מלשרת ופסלתו לזה חשה לא התורה ,ותירץ.הא
מום בעל דהוא למתלי איכא שירות גלויים,דלענין שאינם מומין דיש

מקדש"פ(ם"ברמבכמבואר מביאת ל).ח כן שאין מוםמה בעל כפים נשיאת
זרה,כשר עבודה שעבד מחמת היא שמניעתו מוכח הבושה,ויהא ומחמת

מתשובה  .ימנע
וכו',גמ)יד מברך אברהםביאר.באהבה'מאי סקי(המגן קכח ,)ח"סימן
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שנאמר,דהיינו מה פי ב"קמףד(בזוהרעל ע.'ז קלא דף עולמים בית א"ועיין
מכולן"ד לעמא")ה רחים דלא כהן ליה,כל רחמין לא דעמא ישא,או לא

 ".כפיו
 

Ú ËÏ Û„"·  
מפי',גמ)טו אמן שיכלה עד אחרת בברכה להתחיל רשאים הכהנים ואין

יוסףהקשה.הציבור קכ(הבית סי"סימן הכהנים,)ג"ח שאין מאחר הא
התיבה שהש,אומרים אותם"קודם מקריא מפי,ץ אמן שיכלה לאחר אף

מתחילים אינם המקרא,הציבור ד"פי(ם"הרמבדלשיטת,וכתב.אלא
ה כפים תיבת,)ג"מנשיאת מקריא ציבור שליח לן,"יברכך"דאין קמשמע

הציבור מפי אמן שיכלה עד יתחילו לא זו תיבה החולקים.דאף ,ולדעת
משתעי,ביאר בכהנים דווקא לאו להתחיל רשאי המקרא,דאינו על אלא
תירץ.להם דגמרא,עוד מפשטא מ,דמשמע היו כלשלא הכהנים את קרין

ותיבה מקום,תיבה בשום כן הזכירו אומר.מדלא החזן היה דבתחילה אלא
היינו,"כהנים"להם אחרת דברכה לפרש יש שמתחילים"אָשִי"ו"רֵאָי"ולכך

אמן שענו אחר מיד איתא.מעצמם במגילה"ברוכן הרי.טו(ן ד"מדפי ה"ף
 ).אין
ד"רש)טז וכו"י רגליהם לעקור נש',ה וכוסדר כפיים אמן',יאות וכשכלה

פניהם מחזירים הם הציבור מפי דברי,ל"המהרשהקשה.אחרון דלכאורה
בגמרא"רש כדאיתא דלא שליח,י שיתחיל עד פניהם להחזיר רשאין דאינם

שלום"ציבור ש,ותירץ".שים שיתחיל דווקא,ץ"דעד שראוי.לאו עד אלא
ה"פי(ם"הרמבאבל.להתחיל כפים מנשיאת קכ"או(והטור)ו"לד ,)ח"ח

כפשטה להגמרא שליח,פירשו שיתחיל עד פניהם מחזירין הכהנים דאין
שלום"ציבור  ".שים

אמן"ד'תוס)יז שיכלה עד יהבי,ד"בתוה,ה להו דחביבא איידי ברכות
ושמעי אורההקשה.דעתייהו אלא,הקרן שייך לא להו דחביבא דהטעם

לזמן מזמן שבאים ומגילה השנה"רשרשוכדפי,בהלל בראש ה"ד.)כז(י
יום,דחביבה בכל כפיהם דנושאין כהנים ברכת חביבות,אבל ותירץ.ליכא

הקנאות רש,בתורת דהוצרך השנה(י"דהא היינו)בראש דחביבה ,לפרש
ומגילה,חדשה הלל לגבי אלא יום,אינו בכל שנוהגות אף כהנים ברכת אבל

בעצמותן הן חביבות מקום אדם,מכל טובדכל וכל ועושר בברכה חפץ
הבא ועולם הזה  .בעולם

ושמור,ד"בסוה,ד"בא)יח דזכור דומיא אפילו משמע משתמעי גברי מתרי
דחביבי הורוויץ"הרא.איידי רבהדאיתא,העירמ פכ(במדרש )א"שמות

ב" שיחת לשמוע יכול ודם בשר דמסקינן,וביאר".'שאין השנהדהא בראש
וחביבא.)כז( גברי א,משתמעידבתרי של לקולו ליבו שנותן ,מהם'היינו

לשניהם דעתו שיתן שייך אין כהתוס,אבל הלכהאמנם.'ודלא בביאור
ס"תקפ( ד"ח שניים"ג ואם הריטב,הביא,)ה השנה"דבחידושי ראש :לד(א
דתקעו"ד היכא ג,)ה דתקעו דהיכא אומרים דיש אחת'הביא בבת אנשים

ט,ת"תשר חובת ידי לשמוע,ותתקיע'יצא דעתיה יהיב ליה דחביבא משום
חולקין.שלשתן בחדא,ויש אלא נפיק  .דלא

וכו',גמ)יט תנחום רבי תחילה'אמר בתורה שיקרא צריך בנביא .המפטיר
הטעם,.)כג(במגילה עולא התורה,ביאר כבוד ד"רשופירש,משום ה"י
שוה,מפני והנביא התורה כבוד יהא שלא שם.כלומר כמאןדסבר,ומבואר
שבעה,דאמר למנין עולה המפטיר כבוד,שאין מפני היא קריאתו שכל כיון
 .התורה

וכו',גמ)כ תורה ספר שינטל עד לצאת רשאין הציבור דליכא'אין הא
אחרינא במגילה"הרי.פיתחא הרי:יד(ף פירוש)ף"מדפי דרבי,הגאוןהביא

הקריאה ממקום יוצא תורה הספר בשאין איירי דאסורוקאמר,תנחום
התורה קריאת אחר עד הכנסת מבית הוסיף.לצאת דבמקום,ושמואל

הכנסת מבית הספר וילכו,שמוציאין הספר שיצא עד לצאת רשאין אין
יוסףוביאר.אחריו קמ"או(הבית הגאון,)ט"ח הגמרא,דלדעת עד"לשון
בארון,היינו,"שינטל והניחוהו שנטלוהו החזן,עד שנטלו במה סגי ולא
לארוןמהב להוליכו הגירסא[,ימה ניחא ויניח",ולפירושו שינטל עד

קמ"או(ז"הטאמנם"].במקומו סק"ח אחר)א"ט באופן הגאון דברי ,פירש
יוסף הבית לפירוש הסכים לדינא  .מיהו

Ú Ó Û„"‡  
טועה"א',גמ)א אלא אינו בגבולין האומרן כל אבא בר חייא הקשה.ר

הקנאות כדאיתא,בתורת טעמו אותו"לקמןדאי שמברכין עבד לך יש כלום
מאזין יאמרו,"ואינו לא נמי במקדש כן חביבות,ותירץ.אם משום דבמקדש

הפסוקים כשאומר אף ומאזין דעתיה יהיב המיוחד שם  .שמיעת
מאזין',גמ)ב ואינו אותו שמברכין עבד לך יש אורהביאר.כלום ,הקרן
שיכלה"ד'בתוס:לטלעיל( עד דפלי,)ה לזהדמאן לחוש דאין סבר משום,ג

כהנים ברכת שמיעת חיוב לציבור הקנאות.דאין ,והביא,פליג)שם(ובתורת
מ)לטפיסקאבמדבר(ספרידב לציבור שמיעה דין להם"ילפינן וכן,"אמור

קכח(בחרדים סימן ריש הלכה בביאור על,איתא)הובא עשה דמצות
להתברך הללו.ישראל פסוקים דאומרים בגוונאי,והא דהיינו לומר ש

שעה באותה שותקים  .דהכהנים
ואמר',גמ)ג טעמא חד איהו דאמר עכו דמן אבא לרבי ליה דחזינא כיון

קפיד ולא טעמא חד אגדות(א"המהרשביאר.אמוריה היה,)בחידושי דאם
שאמר מהטעם גרוע טעם אומר מקפיד,האמורא כיון.היה הקפיד ולא

משלו עדיף טעם הגריובהערו.דאמר אלישיב"ת מזכיר,כתבש היה לא דאם
רבו מתורת שמפקיע כיון להקפיד לו היה ודאי רבו לפרש.טעם יש ,אלא

רבו טעם מלבד נוסף טעם מוסיף לטעם,שהיה צריך אין כאילו נראה והיה
הקפיד,רבו לא זאת  .ובכל
ה',גמ)ד לך אנחנו מודים רב לך'אמר מודים שאנו על ביאר.אלוקינו

כ"פברכות(ש"הרא סימן וקרבתנו",)'ג האומות מכל שזיכיתנו מה על
לך יוסףוכתב".להודות קכז"או(הבית בתראי,)ח אמוראי לכל דאף

ההודאה בנוסח ד,שהוסיפו לך"משמע מודים שאנו ארישא"על כמו,קאי
רב מוסיפין,לדעת אלא אדרב פליגי לא הבאה.דכולהו באות  .ועיין

על"ד'תוס)ה ש'וכובערוך,ה על ציבור מודו וכו"דקא סומכין אינון .'ץ
יוסףביאר קכז"או(הבית זה,)ח מודים"דלפירוש שאנו מהמלבדהיינו"על

מודים התמיד"כמו[שאנו עולת מודים,כלומר,"]על שאנו מה מלבד
הש אחר אמן עונים שאנו ידי על התפילה זו,ץ"בחזרת באמירה מודים  .אנו

ההודאות"בא'וכובירושלמי,ד"בא)ו האל בברכות"הרשב.י ה"ד:לד(א
בברוך,הקשה)רבא בה חותמין אין בברוך פותחת שאינה ברכה כל .הא

העבודה,ותירץ לברכת כסמוכה עשאוה נמי.דשמא ברכות,אי מקצת יש
פותחות ואינן בברוך סמוכות,שחותמות שאינן פי על  .אף

א',גמ)ז והדר בסנדלו רצועה לו נפסקה למיקטריהשמא ההגהותכתב.זיל
ד"פי(מימוניות אות מתפילה טעמא,)'ד שרי,דלהאי שוקיים בתי נועל אם

כפיו יוסףוכתב.לישא קכח"או(הבית להתיר,)ה.ח כוונתו דאין דנראה
עור של שוקיים פלוג,בבתי לא משום גווני בכל אסור עור א"והרמ.דבשל

א,כתב)שם( להקל נהגו מקומות עורדבמקצת בשל ברורה.ף שם(ובמשנה
בשם)ח"סקי חדשכתב בטיט,הפרי בשוק בהם לילך רגילין אם מקום דמכל

להקל הציבור,אין כבוד  .משום
וכו',גמ)ח רצועה לו נפסקה הוא'שמא חלוצה בן או גרושה בן .ואמרי

אבןהקשה השנה(הטורי דסליק,אמרינן:)לח(לעילהא,:)לאראש דבכהן
לדו גרושהלפרקים בן הוי שמא חיישינן לא הוא,ותירץ.כן דין בית דהתם
חיישי העם,דלא ללעז חיישינן הכא הרדו.אבל דהכא,תירץל"בהגהות
טפי ממנו,חיישינן וירד לדוכן עלה שכבר  .לפי

בנעילה"ד'תוס)ט וכו,ה דתענית בנעילה אמר לא אמאי ידענא .'לא
הריף.טתענית(ן"לרצייןש"הרש אלא,שכתב,)מדפי נעילה היתה דלא

הציבור על שגזרו לתפילה,בתענית שהוקבעה בד,מפני כן שאין 'ומה
נעילה היתה לא לאבל שהוקבעו נעילה,תעניות הכא נקט לא הכי ומשום

מילתא פסיקא דלא הרד.דתענית דסבר,תירץל"ובהגהות בתעניתדלמאן
"יא( ט:) אלא בבבל ציבור תענית קאי"דהש,ניחא"באב'אין בבבל ועוד.ס

רצון,תירץ עת שהוא הכיפורים דיום בנעילה בקהלתוכדאיתא,דדווקא
ט(רבה ואומרת",)'פרשה יוצאת קול לחמך,שבת בשמחה אכול תיקנו,"לך

מיוחד  .נוסח
 

Ú Ó Û„"·  
וכו'מתני)י כיצד גדול כהן ביומא"רש.'בברכות לקרות"ד:)סח(י בא ה

קריא,פירש דין ממלואיםדילפינן הכיפורים ביום גדול כהן דאמרינן,ת
ה( וכו",:)יומא מעכב פרשה מקרא שאף ביומא'ובתוס".'מניין :)סח(ישנים
בא"ד בשם,ה פ(הירושלמיהביא ה"יומא מדכתיב,)א"ז טז(דילפינן ויקרא
"לד ה) צווה כאשר אשר,והיינו,"'ויעש שעשה להודיע הגדול הכהן דבעי

ה ממלואים,)שם(המאיריוכתב.'צווה לה דילפינן דכיון אומרים ,דיש
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כמלואים מעכב הפרשה עליהם,מקרא לעיכובא,ופליג  .דאינה
וכו',מתני)יא הכנסת לראש לו ונותנה תורה ספר נוטל הכנסת 'התוס.'חזן
ביומא"רי הכנסת"ד.סט(ד חזן פ(בירושלמידמקשו,הביא)ה ה"יומא ,)א"ז

דהולכ אתמר מקום התורהדבכל אצל התורה,ין מוליכין הכא טעמא ומאי
בהן,ותירצו.אצלן מתעלה התורה גדולים אנשים שהן ידי  .דעל
תורה',מתני)יב ספר בתרא"רשפירש.נוטל בבא עזרה"ד:)יד(י ספר ,ה

הקדשים בקדש בארון המונח תורה בספר קורא ה"ד.)יד(שם'ובתוס.דהיה
יהא יו,הקשו,שלא בסדר אשכחן ביוםדלא מוציאו גדול כהן שהיה מא
ביומא"ורש.הכיפורים הכנסת"ד:)סח(י בית הספר,פירשה נוטל דהיה

לעזרה הסמוך הכנסת מבית בתרא(ש"הרשוכתב.תורה י"דרש,)שםבבבא
ב( עמוד אתוס)'שם פליג ביומא'לא שכתב בבית,)שם(ואמה דמיירי אלא

הארון היה שלא מחו,שני תורה הספר הכנסתוהיה בבית הקדשים לקדש ץ
לעזרה שני,הסמוך בבית איירי יומא סדר  .וכן

פה',מתני)יג על קורא הפקודים שבחומש הש.ובעשור יומא(ס"בגליון
שהקשה,:)סח למה בברכותציין יונה ד.כה(רבינו הריף לא"מדפי ה

פה,)הפסיד בעל לאמרן רשאי אתה אי שבכתב דברים לן קיימא ,ותירץ.הא
באמירתהדכל מצוה ששייכא שמע,פרשה קריאת כהנים,כגון ברכת

שבכתב,וקרבנות דברים משום איסורא בה ליכא בה,תו כשאין אפילו
קרבנות,מצוה מעין הוי גדול כהן רש"הרא'ובתוס.וקריאת בשם ,י"תירץ

גמור איסור אינו זה המובחר,דדין מן למצוה כבוד,אלא משום והכא
הטריחו לא תירץ.לגלולהציבור בשמוציא,עוד אלא דינא להאי דליתא

חובתן ידי לשמוע,רבים הציבור חובת דאין פה,וכאן בעל לאמרן וכן,יכול
דברים"ד:)יד(בתמורה'התוסכתבו  .ה
ברכות',מתני)יד שמנה עליה אורההקשה.ומברך השמנה,הקרן מנין דלפי

ט הוי במתניתין המוזכר תפילה"ד,ותירץ.ברכות'ברכות ברכה"השאר הוי
דישראל ברכה עם במקומה,אחת שלא  .ונשנית

במקדש',גמ)טו אמן עונין שאין ביאר.מנין הדבר א"מהרשהבטעם
אגדות( ענין,)חידושי צ"אמן"דיסוד בגמטריא שמות,א"שהוא ובאמירתו

ואד"הוי יחדיו'ה אמרינן,מתחברים יותר,:)סו(בנזירועלה אמן העונה גדול
המ לקריאה,ברךמן הכתיבה את מצרף הוא הקריאה.כי ששם במקדש אבל

הכתיבה שם בצירוף,)ה"הוי(הוא צורך ברכה,אין כל על אומר אלא
ה,תהלה את ברכו היינו וכו'וברכה העולם להורות'מן שם ברוך ותהלה

הוי ובמקדש"ששם הזה בעולם גם הוא הזה,ה בעולם אינו בגבולין .אבל
ד"רש)טז קו"י כו,מוה ברכה שכל כתיב עזרא וכו"וד'בספר ויברכו ',ה

כו מלכותו כבוד שם ברוך יענו העם שבע.'ושאר ם"הרמבד,העירהבאר
המד"פי( כפים ה,כתב)ט"נשיאת ברוך עונים העם אלקאל'כל ישראלקים י

העולם ועד העולם בפ.מן ונשאר,י"רשכפירש)ו"הט(תעניתמד"ומיהו
עיון במקדש,איתא.)סג(רכותובב.בצריך אמן עונין שם,דאין וכתבו

התפילה,ד"הראבבשםא"והריטבא"הרשב בברכות דווקא על,דהיינו אבל
אמן עונים היו ברכות וענו,שאר התורה על שבירך בעזרא מצינו שהרי

אמן [אחריו יםוב. גב"ח(אפיקי הטעם)סימן אתסוטהדב,כתב כותבים היו
על אף המפורש לשוןהשם בכל נכתבת עצמה שהמגילה דהי,פי המשום

הי,בעזרה בכנויאסורהובמקדש השם את של.להזכיר דינה אין ולכאורה
דברכות מדינא עיון.שונה  ].וצריך

ה',גמ)יז את ברכו קומו שנאמר במקדש אמן עונין שאין וכן.'וכו'ומנין
אמר,יתאא.)לז(ביומאאמנם.).סג(ובברכות :)טז(בתעניתאיתא אומר רבי

לישראל משה ה"להם שם הקב"אקרא'כי של שמו מזכיר שאני ה"בשעה
גודל"אתם המפורש,"הבו השם העם דכששמעו שם דתנן אהא ואזיל

גדול כהן מפי ועד,היוצא לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אחריו עונין .היו
כתבוישנים'ובתוס קרא,שם להאי איתא דאיירו,דהתם לעניןמשום

ככתבו השם אחרים,הזכרת דשמות מדינא למילף בהו,וליכא דאיירינן
בתורה"רשאמנם.בסוגיין בפירוש לב(י קרא)ג,דברים להאי ,פירש

ה שם ואזכיר מלכותו',וכו'כשאקרא כבוד שם ברוך שעונים אמרו מכאן
שבמקדשאחר טז(ברכה דוד).תענית דייק"דרש,ביארז"להטובדברי י
המדפ בשם הכתוב באלוקינו'תח ב,וסיים קרא מהאי .א,דינים'דילפינן

וכו שם ברוך המפורש'לומר שם עם.ב.כששומעים ברכה כששומעים דגם
אלוקינו כמו שמות וכו,שאר שם ברוך לענות בתענית'בעו כמבואר במקדש

תשכז(המרדכיאבל.ובברכות אות קרא)יומא מהאי ילפי דביומא .ביאר
המשום הזכרת לענין בברכה,בוידוי'דאיירי גודל,וסיים.ולא הבו דמסתמא

וכו שם ברוך ידי על הברכה'היא אחר עניה גבי  .כמו
כך"ד'תוס)יח וכל שכמל,ה ברוך עונין היו והלא וכו"תימה בפירוש.'ו

לתמיד"הרא וברכו"ד:)לג(ש אם,תירץה כי אינה כהנים דברכת דכיון
ישראל את עוניםלא,לברך ועד"היו לעולם מלכותו כבוד שם וכן."ברוך

ב"פ(ביומאט"יו'התוסכתב משנה שייך,ק"הרמבשם)'ו דלא מטעם אך
ועד"עניית לעולם מלכותו כבוד שם אומר"ברוך כשהמברך ה"אלא 'ברוך

העולם מן ישראל בה,"אלוקי דכתיב כן אומרים אין כהנים הֹכ"ובברכת
 ".תברכו

מרה"ד'תוס)יט וכו,ד"בתוה,והאמר בכותל לו שסמך עצמו'תיפתר שישב
ב,א"המהרשביאר.בתפילה או,דעות'דהם בכותל עצמו סמך אם ופליגי

בתפילה עצמו פליגי,פירשש"הרשאבל.שישב קאי,דלא דתחילה
דמתניתין אלישנא וקורא"הירושלמי עצמו,"יושב שסמך משני ועלה

מ.בכותל פריך מיכן דדודולאחר ד,קרא משמע"וישב"דלישנא לא דקרא
סמיכה מלשון לפרש בתפילה,ליה עצמו שישב פירש  .ולכך

אברהםהקשה.שם,ד"בא)כ ב(המגן ה"ד:)יט(בזבחים'דבתוס,)קמא
כישיבה,משמע,עמידה הוי סמיכה ידי על איסור,ותירץ.דעמידה דשאני

בעזרה בה,ישיבה כתיב משום"עמידה"דלא הוי שכינהאלא ומשום,כבוד
שרי יושב שאינו כל ישיבה,הכי אינה וגם עמידה אינה  .דסמיכה

וכו,ד"בסוה)כא קידש כיצד התם דאמר דזבחים שני מפרק קשיא כתב.'ותו
תוס,א"המהרש הקשו דכהן'דלכאורה הסובר המדרש על להקשות הוסיפו

בעזרה בישיבה הותר דבזבחים,גדול לימהא לכהנים דאסור .שבחזינן
לישב,ותמה אסורים כהנים שאר דדוקא שרי,דנימא גדול כהן ולכך.אבל
התוס,כתב בדברי להוסיף התם',דצריך מיתב"דפריך אמר"ומשני"וליתב

לשרת לומר".קרא אפילו,ורצו בעזרה ישיבה דאין דסברה סוגיין על דפריך
גדול בע,לכהן ורגליים ידיים קידוש דדווקא מבואר בזבחים עמידההא ,י

וכתיב שירות דהוי ולשרת"משום שרי,"לעמוד שרות בשעת שלא .אבל
ציין וליתב"ד)שם(בזבחים'דהתוסמיהו הגמרא,כתבוה קושיית דאין

סמיכה ידי על אלא ממש ישיבה,דליתב מיקרי דלא לעיל כן,וכדכתבו ואם
שירות בלא אפילו אסורה ממש ישיבה דלעולם מהתם קשיא לא  .תו

Û„Ú ‡Ó "‡  
לתחילתו',גמ)א הספר מסוף ידלג שלא ה"ד.)ע(ביומא'התוס.ובלבד

עשר,פירשו,ובלבד דתרי נביא על לתחילתו,דקאי זה ספר מסוף ידלג .שלא
ובלבד"ד)שם(א"הריטבאבל קאי,כתבה אסור,דאכולה אחד בספר ואפילו

למפרע קורא שהוא פסק.מפני אברהםוכן ד"או(המגן קמד הגהותםבש)ח
 .מימוניות

לקיש',גמ)ב בן שמעון רבי ראשון של פגמו משום אמר יהודה בר הונא רב
צריכה שאינה ברכה מברכין שאין לפי אורהכתב.אמר מינה,הקרן דנפקא

הטעמים לפנינו,בין נמצא השני תורה דהספר דברכה,היכא דלהטעם
צריכה שוב,שאינה לברך צריך אין לפנינו שנמצא חדשדאיתאוכ,כיון בפרי

קמח"או( ראשון).ח של דפגמו טעמא שייך,אבל גוונא בכהאי והמרדכי.אף
תשצ"פ(במגילה בשם)ג"ב ולדינא,ה"הראביכתב חדא ומר חדא אמר דמר
פליגי מדברי,לא משמע ביומא"הראוכן העבודה(ש סדר שהעתיק,)בסוף

 .הטעמים'לב
צריכה',גמ)ג שאינה ברכה ומכסי"ד.)פז(בחולין'התוסכתבו.משום ,ה

מוכח הכא לקיש שיוצרך,דמריש היכן מצוה באמצע להפסיק שאסור
שנית לברך הפסקתו כתבו.מחמת זה ביומא'בתוסוכעין ה"ד.)ע(ישנים

דהברכה,וחזינן.משום היכא אף היינו צריכה שאינה ברכה גרימת דאיסור
לצורך תהיה בברכות.השניה למעט דעדיף כדיוצר,אלא חשוב טעם יך

ברכה עוד לגרום מפאנו"הרמת"בשואמנם.שנתיר נט(ע ,כתב)סימן
וכוס כוס כל על דנמלך שוב,דבגוונא עליהם לברך ברכה.ויוצרך מיקרי לא

צריכה לברך,שאינה דמחוייב דהכא.כיון צריכה שאינה שאף,וברכה היינו
נקראת התורה ברכת צריכה"עיקר שאינה משוםוהיינ,"ברכה שלאו

הציבור כבוד מפני אלא פעמים,נתקנה לברך חכמים תיקנו שאין.ולא וכיון
לברך בלא לקרא פה,ראוי בעל לקרא כמקצת.צריך דלא שפירושו וסיים

המפרשים  .מחשובי
צריכה',גמ)ד שאינה ברכה ביומא"רשפירש.משום ברכה"ד).ע(י שיהא,ה

ולברך לחזור זרועוכתב.צריך שפר(האור סימן הדם כיסוי הלכות ,)ז"יש
העזרישהוכי אבי הכא,ח ואף,דמדאמרינן לעצמו ברכה מצריך ספר שכל
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ענין באותו הכיפורים[,שקורא יום צריך,]ענין בהמות כמה השוחט נמי הכי
עצמה בפני ואחת אחת כל על דאמרינן.ברכה דאפילו,:)פו(בחוליןוהא
לכולן אחת ברכה מברך ועוף הדם,בחיה כיסוי ברכת לגבי מפני,היינו
אחד כגוף והוי אחת בגומא זרועאבל.שהכל בגופין,מסיקהאור דאפילו

שוות כשברכותיהן חלוקות מצוות ואפילו אחת,חלוקין ברכה .מברכים
מהכא[ שנא מאי ביאר שאני,כתב)שם(ש"והרש].ולא תורה ספר ,דברכת

ניתקן הציבור כבוד כשאר,דמפני המצוותואינו רבינוובפירוש.ברכת
אחרת,כתב)שם(אליקים ברכה דצריך הנכנסים,דהטעם שיראו,משום

הראשון בספר מעיקרא שבירך ידעו ולא פרץ'ובתוס.שקורא נדפס(רבינו
קמאי שיטות השני,כתב)בקובץ הספר כבוד משום הברכה נמי.דטעם ,אי

הנכנסים  .משום
ב',גמ[)ה תחינה רנה התפלה וכוושאר בד"רשפירש.'קשה רבנן"י תנו ה
וכו',וכו רנה תחינה תפלה ובו אחת ברכה שיש היא נוסח.'זו שזה דהיינו

הי"בפ(ם"הרמבאמנם.התפילה הכפורים יום מעבודת שאומר",כתב)א"ג
ובקשה רנה ותחנה רגילתפלה שהוא מה ה"וחותם,כפי עמך'הושע

וכו להושע צריכין ישראל שעמך רנה,"'ישראל דתחנה כונתו ולכאורה
תפלתו מנוסח אינה (ובקשה  .)]א.צ.ש.

וכו',גמ)ו תורות שלש מביא בשבת שחל טבת חדש ,ש"הרשתמה.'ראש
ב הוו מב,ענינים'וג'הא עדיף לעיל'ולא דאמרינן אחד בספר דאין,ענינים

התורגמן שיפסוק בכדי [מדלגין לחלק. יש ביניהם,ולכאורה מפסיק דהכא
לעניןבב מענין מדלג אחד שבעולה מיירי ובגמרא אחר עולה .רכת
 .)].א.צ.ש(
וכו',גמ)ז העבודה כתיקנן'על העוון מחילת ביומא"רשפירש.ועל .)ע(י
כתיקנה"ד בתפילה,ה אותן אומרים שאנו עלוביאר.כמו דוד החסדי

ג(התוספתא בברוך,)ג"י',שם וחתימה פתיחה בהן היה ברכות ,דשאר
עווןמלבד ומחילת והודאה ראוי,עבודה גדול הכהן כבוד דמשום אף

וחתימה בפתיחה שאומרים,לעשותן כדרך פתיחה בלא נתקנו מקום מכל
עשרה שמונה בתפילת  .אותם

וכו',גמ)ח אחד כל ואילך לרבים'מכאן חזותו להראות תשובה"בשו.כדי ת
כ(מאהבה הנודע,)א"סימן לרבו השמיט,ביהודהשאל זהם"הרמבמדוע דין

מביתו תורה ספר מביא אחד לו.דכל דברים,והשיב סיפור אלא זה דאין
חכמים מתקנת ולא לעשות שנהגו מה על  .בעלמא

ד"רש)ט ואילך"י מכאן ליום,ד"בתוה,ה והוצאה עירוב אין דקסבר
אורהתמה.הכיפורים מסקינן,הקרן אין,.)יד(בכריתותהא דסבר דרפרם

ליום והוצאה הוא,הכיפוריםערוב הכי,בדותא דסבר מאן ובתורת.וליכא
אריהצייןהקנאות ע(לשאגת נדחית,)'סימן רפרם שהוכחת דאף ,שביאר

נדחו לא דבריו עיקר מקום  .מכל
בעזרה',מתני)י עץ של בימה לו הראב.עושין במידות"בפירוש ה"ד:)ל(ד

תוס,הביא,צרפת'ובתוס בימ',דהקשו לו לעשות שרי עץאיך של והא,ה
כתיב ה"קרא מזבח אצל עץ כל אשר לך תיטע בתמידואיתא,"אלוקיך'לא

האיסור:)כח( בכלל עץ של בנין קבע,ותירצו.דכל של בנין דווקא ,דנאסר
שעה לפי עשויה היתה זו שםד"הראבו.ובימה אלא,תירץ איסורא דליכא

אהל בו שיש בצילה,בדבר שיושבין דנטיעה איצטבאותאבל,דומיא בנין לא
לכיור,תדע.ובימה מוכני עשה קטין וקבוע,.)לזיומא(דבן היה עץ .ושל
בהשגות"והראב ה"פ(ד החירה בית מהלכות אלא,כתב)ט"א נאסר דלא

ה מזבח ולפנים',אצל ניקנור משער הבית,דהיינו והר נשים בעזרת אבל
נטע.שרי רחמנא"ד'התוסדלשיטת,כתבוהכרם כתב של,ה היתה דהבימה

חיברוה המועד ובחול גמור.ניחא,פרקים בנין היה איסור,דלא ביה וליכא
תטע"ד  ".לא
ד"רש)יא אתה"י אחינו מישראל,ה בתרא'התוס.שאמו כל"ד:)ג(בבבא ,ה

כיון"ד:)מה(וביבמות רש,ה פירוש על אמר,י"תמהו שמואל בקדושיןהא
קאתינא",:)ע( חשמונאי מבית האומר הואכל ממשפחת"עבד נשתייר דלא

ישראלית,חשמונאי נשאו הורדוס דמבני נימא סבר,ואי גופיה שמואל הא
כשר"דעכו הולד ישראל בת על הבא ועבד פירשו.ם אמו,לכך אין דלעולם

אתה"וקראוהו,מישראל במצוות"אחינו הוא אחינו שעבד פירש.לפי וכן
כאן(ם"הרמב המשניות  ).בפירוש

שלואי',גמ)יב אחרון טוב יום אפילו אמינא הוה הסוכות בחג רחמנא כתב
הוי,ש"הרשהקשה.חג עצמו בפני רגל דשמיני לן קיימא ז"לטוציין.הא
סי"יו( סמןד טו"רכ תרס"ובאו.ק א"ח רגל,)'ח ששמיני דאף מסוגיין שהוכיח

עצמו אחריו,בפני ונגרר הסוכות לחג שייך הוא מקום נקט.מכל בברכיוכן
סק'סי(יוסף הוכיחו.)ב"תרסח אבןבכן דמגילה(,טורי והקהל"ה חגיגה ,)ה
טעמאהד,וכתב שלודאיכאמשוםיינו בשמיני החג לקרבנות עיין,תשלומין
מרדכיו.שם סקמןסי(המאמר ד)א"תרסח דבריווע,ז"הטבריהביא פי ל
נמיכ דהכי הסוכותתב חג חוזר,קרוי אינו בתפלתו טעה ,דחהךא.ואם

פז לענין הוא עצמו בפני רגל קש"דהא דומיא,ב"ר הוא דלעיכובא ומשמע
מילי כללסוגייןו,דשאר מכרעא עיון.לא ידו"ובשו.וצריך מתת ח"או(ת

דלדברי,ז"הטראיתלדחה)מומןסיתנינא כתב"ד'תוסהמשום לומר,ה ,יש
ה דקרא דדרשינןדמיתורא הכתוב,הכיוא ממשמעות ביןכןואם.ולא

תורה אדם,בלשון בני בלשון כולל,בין הסוכות חג עצרתשאין ,מיני
להדיא דנדרים"רפ(בירושלמיוכמבואר יוסףהביאו,ה סי"יו(הבית רכמןד

שמחה:).סאנדרים(והמאירי.)כ"ס מאיר רבי וחידושי שדה ,פירשו,ובמרומי
המועד חול של האחרון היום היינו אחרון טוב  .דיום

ד"רש)יג שמוע"י אם והיה ושמע וכו,ד"בסוה,ה משום יפסוק)שלא(',ואי
אחריו מתרגמין ואין תורגמן למלך אין ,אדרבה,ט"יו'התוסתמה.התורגמן

לציבור גנאי הוי ששוהה מועט בהפסק אפילו תורגמן שאין ותירץ.כיון
קנאות מחמת,בתורת מרובה הפסקה דהוי תורגמן שיש במקום דדווקא

הפסקההתורגמ עוד להוסיף חששו להפסקה,ן חשו לא תורגמן כשאין אבל
דגלילה  .פורתא
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נשיא',גמ)יד דאמר למאן וכו'וכו,אפילו מלך מחול כבודו'כבודו אין
בכתובות"רשביאר.מחול תשים"ד.)יז(י שום מנשיא,ה שאני משום,דמלך

עליהם אימתו שתהא הוזהרו לשים,דישראל צריכים שימותלכך עליהם
כבודו,הרבה על למחול לו ינאי"ד.)יט(בסנהדרין'והתוס.ואין ,כתבוה

המלך מכבוד עדיף התורה דכבוד למחול,דאף יכול חכם תלמיד מקום ,מכל
היא דיליה למחול,דהתורה יכול אינו המקום ממצות שכבודו מלך .אבל
יונה רבינו ה,כתב)שםסנהדרין(ובחידושי המלך ישראלדכבוד כל כבוד וא

למחול יכול אין חכם,לפיכך תלמיד כן שאין  .מה
שאני"ד'תוס)טו מצוה וכו,ה פרכינן לחלוץ'והכי רצה אם אומר יהודה רבי

וכו לטוב זכור שאני'ולייבם ,)שםבסנהדרין(א"המהרשהקשה.מצוה
יהודה מדרבי לה ולייבם,אדמסייע לחלוץ שם דאסר קמא מתנא ,לפרוך

אפי אסוראלמא במצוה דלכולי,ותירץ.לו התורה בכבוד מיירי דבסוגיין
למחול יכול הר.עלמא סבר,תירץ)שםסנהדרין(ן"ובחידושי קמא דתנא

למלך גדול גנאי הוו וחליצה למלך,דייבום אסור מצוה דבר דהוי אף ולכך
תירץ.לעשותן אורהוכן  .בסוגייןהקרן

מעשי',גמ)טז לחבירו לומר יכול אדם ממעשיךואין ביאר.גדולים
אגדות(א"המהרש האמת,)בחידושי בהיפך מבין חנופה דברי שהשומע ,לפי

לקמיה קרא וגו"וכדמייתי רע ולטוב טוב לרע האומרים זה".'הוי וכעין
חיות"המהרפירש חבירו,ץ תוכחת אדם יקבל לקחו,שלא כבר שהרי

ורצויים טובים שמעשיו לבבו  .החנפים
להח',גמ)יז הזהמותר בעולם לרשעים לכבדם,המאיריביאר.ניף דהיינו

ה חילול בו שאין יזיקוהו.'במקום שלא לכוונה זה אורה.ואף ,כתבוהקרן
ד המחניף"ד'בתוסוכיחוהאהא כל שרי,ראיהה סכנה דבמקום להא
בנדריםלהחניף דעולא כןד,מהא מוכח הכי דאמרינן,בלאו מותרד,מהא

בעו לרשעים כרחךוע,הזהלםלהחניף הויל לא הכי לאו דאי מיראתם היינו
תשובהאמנם.שרינן ג(בשערי שיאמר,חילק)קפח'שער בגוונא דלהחניף
און"לרשע פעלת אסור,"לא סכנה בשעת כליה.אפילו דנתחייבו מהא ולמד

לאגריפס שהחניפו כתב.על גיסא את,)קצט(שםומאידך לכבד דמותר
שלום מדרכי מעשיהםבת,הרשעים על ישבחם שלא מדאמרו.נאי כן ולמד

הזה",בסוגיין בעולם לרשעים להחניף [מותר דהתוס". לומר יש 'ולכאורה
סכנה במקום מותרת דיבור ידי על חנופה דאפילו דנדרים מסוגיא .הוכיחו

כ.)א.צ.ש( אות לקמן כא"סכנה"הגדרת'ועיין באות וכן   ].'דהכא
וכו',גמ)יח בידו נופל סוף לחברו המחניף לחנניה'כל ירמיה ויאמר שנאמר

ה יעשה כן אגדות(א"המהרשביאר.'אמן דרך,)בחידושי כן שאמר דאף
ותחנון באמת,תפילה כן שיהא רצון מקום.שיהיה נבואתו,מכל שלפי כיון

כן לומר לו היה לא שקר מיד,דיבר להכחישו צריך  .והיה
אות"ד'תוס)יט נתחייבוה היום ראוי,ד"בתוה,ו היה אם לומר תמוה ודבר
וכו'וכו כזאת מועטת חנופה על הקנאות.'שיתחייבו פירושבתורת יישב
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שהביא,י"רש מה פי רמח(היראיםעל קסא(הספריבשם)סימן ,)מסעי
מקרא תחניפו"דילפינן לחנפים"דלא מביאו.אזהרה גדולותוכן הלכות בעל

הלאוין( קסבמנין עבירה,)ז"אות על לאגריפס שהחניפו דאף לומר יש ולכך
דאורייתא,דרבנן לאו הוי עצמה  .החנופה

המחניף"ד'תוס)כ כל סכנה,ה במקום אבל סכנה במקום שלא לפרש יש
אורההקשה.מותר דשרי,הקרן פשיטא נפש פיקוח סכנת במקום הרי

נפש,להחניף פיקוח מפני נדחית התורה כל הגריותירץ.דהא ש"בהערות
רחוקה,אלישיב סכנה במקום אפילו דהותר פיקוח,דכונתם ודאי הוי דלא

התוס.נפש דמייתי דנדרים לומר'וההיא נפש,צריך פיקוח ודאי הוי דלא
בעלמא חשש הבאה.אלא באות  .ועיין

תשובה.שם,ד"בא)כא קפ"ח(בשערי צדיקיםוכן)ח"ג שער(בארחות ריש
עווןדחייב,כתבו,)החניפות נפשו על ישיא ואל לסכנה עצמו למסור האדם

כזאת מסוגיין,אשמה כן אף,והוכיחו לאגריפס שהחניפו על כליה שנתחייבו
לו מחניפים היו לא אם סכנה חשש חייםוכתב.דהיה לאוין(החפץ פתיחה

שם חיים מים בבאר עיין טז אתוס,)אות דאפילו.'דפליגי יונה כרבינו ופסק
סכנה להחניףבמקום ברורהו.אסור סק"קנ(במשנה סוף את,)ד"ו הביא
אברהם יהרגנופסק,דהמגן שמא מתיירא עשית,שאם יפה לו לומר .מותר
התוס הגר.כאן'וכדברי ערוך יח(ז"ובשולחן עברד,הוסיף)שם אפילו
גדולה הקטנההו.עבירה פ'הל(יד יג"דעות אות שם)י כשאין שדוקא כתב

סכנה חשש דאגריפסכאלא להציל,אסורבמעשה מותר קרובה בסכנה אבל
חנופ ידי על חלול,העצמו בה ויש לרבים גלויה העבירה כן אם .השםאלא
הבאה באות  .ועיין

היום"ד'תוס)כב אותו שמחניף,ד"בסוה,ה עבירה בדבר החנופה עונש וזהו
וכו מפניו יראתו מחמת שבעכתב.'לחבירו כלל,הבאר סכנה היה דלא

לבבבא רך שהיה שבכה,גריפס ממה מוכח משמע.וכן סימן(ביראיםוכן
חנופה,)רמח איסור ליכא מסכנה להנצל כדי לחברו מחניף דאם ורק,שכתב

חנופה הויא במעשיו שחפץ ומראה ידו מחזק נענשו,אם דלכך וביאר
[באגריפס סנהדרין"רשביןועי. תנו"ד.)יט(י סי"יו(א"רמהפסקוכן.]ה 'ד

מלמחות)דשל להקל ומאודנו,שנהגו גופנו על עומדים שיהיו לחוש .כשיש
תשובה בשם)שם(והפתחי שורהבהביא היכאדוקאמותרש,בסוגייןכור

הד ב,זיקאיברי כן לא תגורוישאם דלא לאו  .טל

Ú ·Ó Û„"‡  
וכו',גמ)א כנדה מאוסה חנופה בה שיש עדה כל אלעזר רבי ביאר.'ואמר

אגדותבחידו(א"המהרש לה,)שי כדילפינן עשרה הוי מקום בכל דעדה
כאן.ממרגלים רמז לפני,ועליהם ושקר חנופה בדברי באו שהמרגלים
מנדה,ישראל כמו מהם עצמם הרחיקו וכלב להלן.ויהושע אמר זה פי ועל

וכו" עדה גולה'כל לדורות"לסוף בכייה נגזרה ידם שעל במרגלים וכדמצינו
הארץ מן  .וגלו

הרע',גמ)ב לשון מספרי וכת שקרנים תשובה.וכת בשערי יונה שער(רבנו
לתרתי)ד"רי'ג הכא מדפלגינהו הרע,הוכיח לשון מספרי וכת שקרנים .כת

אמת על אפילו אסור הרע חיים,דלשון א(ובחפץ כלל הרע לשון 'הלכות
א להלכה,)סעיף דבריו [הביא דפירש. רע"בדי"רשואף יגורך לא דקרא,ה

כתיבגב הרע לשון מספרי פרשתא,י בההוא נכונה"דכתיב בפיהו אין כי
שקר".'וגו מלשון נכונה לומר כוונתו שם,אין שפירש כמו בפיהו,אלא אין

אויבים-נכונה והם כאוהבים הרע.נראים לשון מספרים שבסתר  .].דהיינו
 

‰ÓÁÏÓ ÁÂ˘Ó ˜¯Ù  
  
ד"רש)ג מלחמה"י משוח לכך,ה שנתרבה דישס"השבמסורת.כהן הביא

חריבהוביאר.לכך"שנתברר"גורסים הגירסאות,המנחה בין מינא ,דנפקא
שני בבית מלחמה משוח נהג בבית"שנתרבה"דלהגירסא,אם דווקא נהג

המשחה,ראשון שמן שם לגירסא,שהיה בבית"שנתברר"אבל אף שייך
יומאו.שני ישנים סגן"ד.)לט(בתוספות למה ,כתבו)שם(א"ובריטב,ה

ראשון בבית אלא נהג לא מלחמה המשנהאבל.דמשוח מכלי"פ(במרכבת י
הי שני,כתב)ט"המקדש בבית אף מלחמה משוח  .שנהג

תחפזו',מתני)ד ואל תיראו אל לבבכם ירך ממלכים"פ(ם"הרמבכתב.אל ז
לאו,)ו"הט אזהרת עצמו,דהוא ומבהיל ולהרהר לחשב המתחיל שכל

תע,במלחמה בלא נח(ן"והרמב.שהעובר תעשה לא המצוות ,פליג,)בספר

אזהרה זו יפחדו,דאין שלא גרידא הבטחה  .אלא
אתם',גמ)ה אין וערבית שחרית שמע קריאת אלא קיימתם לא אפילו

בידם נטעהקשה.נמסרין הגלילי,הכרם יוסי רבי דהירא,.)מד(לקמןלדעת
שבידו מעבירות היינו הלבב קריא,ורך זכות סגי וערביתאיך שחרית שמע ת

כן,ותירץ.בלבד הבטיח הוא ברוך הקדוש בטבעו,דאמנם עבירה בעל אבל
בוטח ואינו מהמלחמה,ירא לשוב צריך יפותובשם.לכך 'פר(הפנים

ממינות,תירץ)שופטים לבד תשובה מהני העבירות לא,דלכל באיה דכל
שמים.ישובון מלכות עול מקבל שמע קריאת לשובהריה,וכשקורא מתחזק ו

בזה וסגי שבידו לשוב,ביארוהמאירי.מעבירות לזרזם כך להם אומר דהכהן
שבידם העבירות מן להם,בתשובה רומז יתייאשו שלא קיימו,וכדי שאפילו

גדול זכותם וערבית שחרית שמע קריאת בפניהם,רק ננעל הפרגוד  .ואין
ד"רש)ו קלגסין"י המשניות(ם"והרמב.חיילות,ה מקלות,פירש)בפירוש

עקומות אבנים,שראשיהן גבי על בהם האויבים,ומכין על מנתזין וכן,והם
מברטנורא"רפירש  .ע

הוא"ד'תוס)ז ממונה לאו סגן וכו,ה היה ממונה כח(כדתנן'ודאי .)יומא
הממונה להם פירש.אמר ביומא"רשוכן אמר"ד)שם(י ביומא'תוסאבל.ה

אמר"ד:)טו( הסגןדהממו,כתבו,ה אינו ה,נה אלא בירושלמי חשיב 'מדלא
בהדייהו הנך חשיב ולא משמש הסגן שבהם  .דברים

 
Ú ·Ó Û„"·  

ברו',גמ)ח הקבלכםשנאמר אלא איש ואין אלי וירד ביאר.ה"איש
אגדות(א"המהרש קאמר,)בחידושי מדלא ,ועוד".אישמכםברו"דדייק

ע היו ופלישתים ישראל שמערכות מפורש בקרא בהרדהא זה,ומדות ומהו
אלי"שאמר לומר".וירד רצה עמי,אלא להלחם השמים מן  .ירד

הקב',גמ)ט איש"אמר בן יד על מפילו הריני בחידושי(א"המהרשביאר.ה
איש,)אגדות לכלל בא לא שעדיין לומר קרא,דרצה א(כדמפורש יז'שמואל

נער",)מב היה כי אורה".ויבזהו ש,ביארוהקרן בנו איששהיה ישי,ל דהיינו
גדול אדם ב,שהיה בתראכדאיתא נחש,.)יז(בבא של בעטיו  .שמת

ד"רש)י יום"י ארבעים כנגד כח,ה לו ניתן להתקבל תורה שאיחרה
אגדות(א"המהרשביאר.להתייצב דקבלת,)בחידושי הקדושה שלצד דכמו

מ לעמידת משה הוצרך סיני'התורה בהר לצד,יום כח ניתן כנגדה כך
מה בהר גלית בעמידת אלוקים'טומאה מערכות לחרף ובהגהות.יום

למ,פירשץ"היעב בעגל'דהכוונה שחטאו לאחר בתפילה משה שעמד  .יום
בארון',גמ)יא מונחים כיונוין וכל שהשם מפני למה כך גרשום.וכל רבינו

בתרא האי"ד:)יד(בבא מזכירים,ביארה שאין הקדוש כינוייו,שהשם ,וכל
שב הקבכל של שמות בארון"עים מונחין (ה היו,דהיינו. הלוחות דמלבד

הכינויים וכל המפורש השם עם קלף בארון בחידושי(א"והמהרש).מונחים
כינוייו,כתב)אגדות וכל נקט דווקא הלוחות,דלאו אלא בארון אין דהא

וכינוי המפורש שם בהן היו,"קל"וכן"אלוקיך"שיש לו כינויים שאר אבל
כתב.בו אורהוכן הוכיח.הקרן אורהעוד ב,הקרן בתראמהגמרא ,:)יד(בבא

ד מקרא ה"דיליף שם נקרא מונחים"צבאות'אשר כינוייו וכל שהשם מלמד
לן,בארון קמשמע מאי אלוחות קאי  .ואי

בארון"ד'תוס)יב מונחים כינוייו וכל שהשם מפני אומרים,ד"בתוה,ה ויש
כהונה בגדי הגריבשיעורתמה.אלו פיינשטיין"י לבגדי,מ הוצרכו מה לשם
במלחמה ותומים,וביאר.כהונה באורים נשאל מלחמה דמשוח דכיון

שנשאל,במלחמה בשעה בגדים בשמונה לבוש להיות ללבוש.וצריך וצריך
המלחמה מתחילת כהונה להשאל,בגדי יצטרכו אם מוכן שיהיה וכן.כדי

בשקליםפירש העדה ה"פ(בקרבן הציץ"ד)א"ו אלי הגישה [ה משמע. מיהו
להשאל,מדבריו שהוצרך בשעה אלא לובשם היה היה,דלא הזמן ובשאר
 ].פושטם

וכו,ד"בא)יג לוחות שברי בו היו למלחמה עמהן שיוצא בפירוש"רש.'זה י
י(התורה בשם)א,דברים י(התנחומאכתב ב,)פרשה ואותו.ארונות'שהיו

למלחמה עמם יצא לא בצלאל משה,שעשה שעשה אחר ארון היה אלא
להר למלחמה,בעלותו עמם יוצא היה והוא לוחות שברי מונחים היו .ובו

ביאר לג"פ(בבמדברוכן איתא).י במכלתיןוכן ה"פ(בתוספתא וכן).ט"ז
זמן"ד:)סג(בעירובין'התוסכתבו כל ר,ה שהיהד,והוסיפו.י"בשם מה

בצלאל שעשה יהושהארון במלחמת פיע,עעמהן והא.היההדיבורל
בתראדאיתא שעשה.)יד(בבא בארון מונחים לוחות ושברי שהלוחות
דוקא,בצלאל עולמיםהיינו קרא,בבית האי כתיב למאן.דבשלמה ואפילו

 

 במ דף – אממסכת סוטה דף 
 ח"התשס  תמוזב – תמוזא 



ו 

בארון ושמתם שברת מאשר עדי,דדריש מונחת שהיתה הבית בבנין היינו
התורהן"הרמבאבל.עד דעת,כתב)שם(בפירוש בירושלמייחידדזו

ה"פ(בשקלים אחד,)א"ו ארון אלא היה לא שם מוציאין,ולרבנן היו ולא
למלחמה כהונה,הארון בגדי דגם)שם(בעירובין'והתוס.אלא הביאו

אמוראי)ג"ה(דפרקיןבירושלמי שניים,פליגי או אחד ארון היה ובפרדס.אי
רי(יוסף אות שהובאה,)ג"שופטים שלישית דעה 'נוטריקון"בספרהביא

מגדים( הפרי למלחמה'דב,)לבעל עמם יוצאים היו  .ארונות
 

Ú ‚Ó Û„"‡  
השופרות',גמ)א אלו התרועה בחידושי(א"המהרשתמה.וחצוצרות

ממש,)אגדות חצוצרות היו ודאי בארצכם"וכדכתיב,הא מלחמה תבואו כי
בחצוצרות'וגו (והרעותם והמר"הרשותירצו.).ט.יבמדבר" שדהש ,ומי

ממש בחצוצרות מיירי שמייהו,דלעולם דאישתני בשבתוכדאיתא,אלא
המקדש,.)לו( בית חרב מכי שמייהו אישתני מילי מהם,דתלת ואחד

שופרא הקנאות.חצוצרתא במלחמה,כתבובתורת היו החצוצרות דמלבד
ממש שופרות  .גם

אמ',גמ)ב אבי דין ליפרע אלא למלחמה פנחס הלך לחנם לא וכותנא .'ו
אגדות(א"המהרשביאר דלעיל,)בחידושי אברייתא פליגא ברייתא ,דהך

מלחמה משוח פנחס היה שלא חכמיםאבל.וסברה ובמדבר(בשפתי )לא
לב,ביאר יצא,הטעמים'דאיצטריך הרי מלחמה משוח דהיה משום דאי

המלחמות מקומות,בכל מבשאר יותר הכא קרא פירש הוצרכו,ולמה לכך
ל טעמאנמי  .האי

מאכל',מתני)ג אילני חמשה הנוטע ואחד כרם הנוטע המנחתהקשה.אחד
תקכ(חינוך ה,)ו,ו"מצוה צריך בקרא,אילנות'מדוע דכתיב משום אי

כתיב,"כרם" נמי וכלאיים רבעי גבי אפילו,"כרם"הא נוהג מקום ומכל
אחד עיון.באילן בצריך הקנאות.והניח דהביא,כתבובתורת ן"רהלהא
השנה הרי.ב(בראש ולענין"ד)ף"מדפי הגאוןה אלא,דעת נוהג אינו דרבעי

יחידית בגפן ולא עליון"הרמבאולם.בכרם אחת,השיג בגפן דאפילו ודעתו
רבעי דין  .נוהג

ד"רש)ד מאכל"י אילני חמשה וכו,ה שתיים כנגד שתים כרם הוי .'דבהכי
אורהכתב בכר,הקרן אלא זו צורה בעינן לא,םדלא אילנות בשאר אבל
יא"פ(בתוספתאוכדאיתא,בעי ה,)ז לו יש בחמש'דאפילו מאכל אילני

עליהם חוזר רש.עיירות דפירש כרם"והא צורת שנא,י מאי לפרש כדי היינו
דווקא אילנות חמש גוונא,דבעינן בכהאי כרם הוי דבעלמא  .משום

אורהכתב.שם',מתני)ה דמתניתין,הקרן דתנא דאמרדנראה כמאן סבר
"לה(בברכות רבעי.) רבעי,"נטע דין נוהג האילנות כמאן.דבכל סבר דאם
רבעי"דאמר מגפן,"כרם אילנות שאר מרבה בקרא,איך כתיב ולא"הא
חילול,"חיללו בר שיהא דבעינן הקנאותאבל.דמשמע דאתיא,כתבבתורת

דאמר כמאן רבעי"אף התורה,"כרם שאמרה חיללו"ומה היינו"ולא
חילול,לרבותא צריכים דהפירות כקונה,דאף דהוי נפש עגמת כך כל ואין

גבוה מרשות חוזר,פירות מקום שגדלו.מכל אילנות בשאר שכן וכל
נפש עגמת טפי דאיכא יאכל,ברשותו אחר ואיש במלחמה ימות שמא

 .פירותיהם
גדול',מתני)ו לכהן הגריהקשה.אלמנה דה,ז"בחידושי הכא יודמשמע

למלחמה יוצאים לפסק,הכהנים שמיטה(ם"הרמבוקשיא הלכות סוף
מלחמה,)ויובל עורכים אינם לוי שפסק.דשבט גדול בכהן יקשה וביותר

ה"פ( המקדש מכלי מירושלים,)ז"ה זז  .שאינו
הדיוט',מתני)ז לכהן וחלוצה התוס.גרושה ,)אמתניתין(ט"יו'כתב

ליה נקט לישנא איסור,דאשיגרת מדרבנןדהא הוי הדיוט לכהן ,חלוצה
מהמלחמה חוזר ה"פ(ם"הרמבאבל.והנושאה ממלכים לדין,פסק)ה"ז

חוזר דאינו חינוךוביאר.חלוצה ז(המנחת איסור,)'תקכו אלא שאינו דאף
התורה,דרבנן שמיעטה במיעוט שנכללו פעמים כמה דברים,מצינו גם

מדרבנן  .האסורים
ול',מתני)ח לממזר ישראל קנאותתמה.נתיןבת מד(במנחת הא,.)לקמן

למלחמה יוצא אינו קידושיןכדאיתא,ממזר ה"פ(בירושלמי ותירץ).ה"ד
הכרם המיוחסין,במחול רק יצאו ממש דלהלחם לבעותי,דאפשר אבל

מיוחסים שאינם גם יצאו תואר,.)עו(בקידושיןוכדאיתא,עלמא יפת בני גבי
דפן.דדוד קרא שייך נמי וגוובהא במלחמה  .'ימות

חוזר',מתני)ט אינו מכונו על בית הבונה אף אומר יהודה ם"הרמבכתב.רבי

המשניות( יהודה,)בפירוש כרבי הלכה אורהוביאר.דאין ,דלמד,הקרן
אהא יהודה רבי על פליג קמא להדיא.דתנא מבואר דכן בתוספתאוהביא

ה"פ( חוז,)י"ז ובנאו וחזר הבית נפל אם קמא  .רדלתנא
וכו',גמ)י משמיע וכהן מדבר כהן ודברו עד הכהן מונגש כיצד שוטר'הא

משמיע ושוטר ה"פ(ם"הרמבשיטת.מדבר ממלכים דקתני,)ג"ז כהן"דהא
משמיע וכהן בתחילה,היינו"מדבר מדבר מלחמה המשוח ולאחר,שהכהן

כהן הדבריםאחרמכן את לעם דקתני.משמיע הא ושוטר"וכן מדבר שוטר
לעם,היינו"יעמשמ הדברים משמיע אחר  .ששוטר
לגזלן',גמ)יא פרט חנכו אורההקשה.ולא נגזלת,הקרן אינה דקרקע ,כיון

עליו חוזר דאין ופשיטא שלו הבית דאין מקרא,נמצא למעוטי צריך .ומה
אברהםותירץ א(הדבר א'חלק ח שכתבו,)סימן בגוונא מיירי 'תוסדהכא
אבל"ד.)לא(בסוכה נגזלתדמ,ה קרקע של,שכחת בחצרו שבנה ראובן כגון

מביתו והוציאו ותקפו שמעון ובא לגזלן,שמעון שייכת הקרקע דגוף דכיון
שעליה הבית גם ה"ח(ובמרחשת.קונה סימן יאוש בענין קונטרס תירץ,)'א

פי הגזלן,הירושלמיעל קנאה הקרקע מן הבעלים שם  .דבנשתקע
 

Ú ‚Ó Û„"·  
דמעי',גמ)יב לאכיון לידיה אתא גזילה בתורת משנהכתב.קרא ז"פ(הלחם

ה תשובה,)ז"ממלכים דעבד אוקימתא יוסי,דהאי דרבי אליבא דוקא היינו
אליביה,הגלילי הברייתא כוותיה.וליישב לן קיימא דלא לדידן אם,אבל

דמי ויהב תשובה כלוקח,עבד וחוזר גזלן מיקרי לא בליקוטיאמנם.תו
בזה,)42עמוד(הלכות  .נסתפק

היתר',גמ)יג בהרכבת כאן איסור בהרכבת כאן קשיא ש"הרהקשה.לא
למבריך,מדעסוי ממבריך הסתירה ניתרצה איך מבריך,ותירץ.אכתי דגבי

חדשה נטיעה חשיב האילן מן הבריכה נפסקה דאם לחלק לא,יש ואם
חדשה נטיעה מקרי לא ביאר,נפסקה פסק.המאיריוכן אישוכן החזון

דע( יב  ).רלה
וכו',גמ)יד בזקינה ילדה בטלה בזקינה שסיבכה בנדרים"הרפירש.'ילדה ן
ילדה"ד:)נז( הזקינה,ה בנטיעה והרכיבה הילדה מ,שקצץ משמע י"רשוכן
שסיבכה"ד)כאן( דאמר"ד:)סט(במנחות'התוסאבל.ה ש"הרא'ובתוס,ה

ה"פ(ערלהדבירושלמי,הביאו,בסוגיין בקרקעדמייר,משמע)ג"א שנטע י
הנוטעים כדרך צעיר בצידו,אילן הנטוע זקן באילן ענפיו קודם,וסיבך דאם

בזקינה הילדה בטלה בזה זה נאחזו בארץ השרשים קדמה,קליטת אם אבל
אמוראי שם פליגי השרשים ד.קליטת לשון ניחא שסיבכהילדה"והשתא

 ".בזקינה
בירק',גמ)טו אילן במבריך אמר יצחק בר נחמן ,א"המהרשקשהה.רב

כדלעיל לאקשויי מצי אוקימתא להאי אף בזקינה",דלכאורה ילדה שנא מאי
בטיל,דבטיל דלא בירק כדלעיל".ואילן לשנויי מצי לא אי,והכא בירק דהא

היא מיהדר בת לאו עלה מימליך דבת.נמי בזקינה דילדה לחלק דיש אלא
היא לגבה,מינה מינ,בטילה בת דלאו בירק אילן לגבהאבל בטיל לא הוא  .ו

וכו',גמ)טז שמע לקריאת אמות ארבע תופס שדההקשה.'מת ,המרומי
שמע קריאת דווקא לאסור הכא נקט לומר,אמאי אסור תורה דברי כל הא

המת של",:)ג(בברכותוכדאמרינן,בפני דבריו אלא המת בפני אומרין אין
אחרי,ותירץ".מת עם לספר דווקא אסור תורה דברי לומרדשאר או ם

שרי,לרבים עצמו בפני בחשאי ללמוד שמע,אבל קריאת כן שאין מה
לגמרי הקודש.דאסור לרש,תירץובנתיבות לועג כך כל אין התורה כל .דעל

אסרו שמע בקריאת בקריאת,ורק תורה תלמוד מצות קיים דדיעבד משום
וערבית שחרית שאינו,:)צטבמנחותכדאיתא(שמע גדול גנאי יכולואיכא

פסק.לאמרם עיון בצריך ברורהוהניח ע(המשנה סקט"סימן דהוא,)ו"א
המת בפני לומר אסור קדושה דברי ושאר קדיש הסוגיא,הדין דפשטות

המת,משמע בפני אסור שמע קריאת  .דדוקא
ד"רש)יז ליה"י אית קלא וכו,ה לפלוני יש כרם אומרים לה'הכל דסבר

ער שאין תנן רבעי כרם דאמר אחתכמאן בנטיעה נוהגת ת"בשותמהו.לה
סופר"ובשו)ו"קע(א"הגרע החתם רפ"יו(ת כרם,)ה"ד אי התם פליגי לא הא

רבעי גבי אלא רבעי נטע או דודאי,רבעי פלוגתא ליכא ערלה לגבי אבל
האילנות בכל כגויקרא(דהכתיב,נוהגת "יט מאכל) עץ כל ".ונטעתם

שדה כןובמרומי הקשה שכבר ט(ן"בהרמהביא השנה ראש .).בליקוטיו
שדה המרומי רש,ותירץ כוונת אין בשאר"דלעולם נוהגת ערלה דאין י

וכו,נטיעות שתיים כנגד דשתיים לישנא דנקט הטעם לפרש דאתי ',אלא
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בכרם אלא שייך בה,דלא מילי והני סתם נקט פירש.אילנות'ולא ,לכך
רבעי כרם דאמר כמאן שייך,דסבר דרבעי להאיוכיון נקט בכרם דוקא

ערלה גבי נמי לזה,לישנא זה  .שדומים
הזרעים',גמ)יח את מקדשת אינה מטפח הפחותה בד"רשפירש.ילדה ה"י

מקדשת ולוף,אינה קנבוס אלא כלאיים משום תורה אסרה דלא ,דקסבר
גזור לא והכא נינהו מדרבנן זרעים שאר מכלאיים"פ(ם"הרמבאבל.אבל ו

ז,)ד"ה מימרא בסתמאהביא והרידבודייקו.ו משנה דאפילו)שם(ז"הכסף
מטפח הפחות בכרם יקדשו לא מדאורייתא דאסירי ולוף והטעם.קנבוס

משנהכתבו שבע,)שם(הכסף הלכה,והבאר שהם השיעורין בכלל דהוי
מסיני דב,תירץ)שם(ז"והרידב.למשה הדין ב'דכל תורת'כנגד ביה אית

ד כל לקדש הוי'כרם חכמיםאמות תקנו,תקנת לא מטפח  .ובפחותים
 

Ú „Ó Û„"‡  
וכו"ת',גמ)א הבתולה את המארס אחד ארס אשר דהכא,ש"הרשביאר.'ר

נפיק דקרא במשמע,מפשטיה אירוסין ,בברייתא:)מג(מדלעילושאני.דכל
וכו" נטע אלא לי אין נטע נטע,"'אשר דווקא דקרא משמעותא ולא,דהתם

דברים  .שאר
וכוובני',גמ)ב אחר דבר גמרא זה ביתך וכו'ת טובים מעשים דרוש'אלו

שכר אגדות(א"המהרשביאר.וקבל פירש,)בחידושי הראשון דאמר ,דהמאן
התלמוד הוא הלימוד תכלית לו,דעיקר הכנה אלא אינם ומשנה .ומקרא

התלמוד מכונה הכי לגמרא".בית"ומשום מציעאוציין דהעוסק,.)לג(בבא
אין מזובתלמוד גדולה מדה דאמר.לך טובים"ומאן מעשים היינו,"אלו

מעשה,:)מ(בקידושיןכדאיתא לידי מביא שסופו הוא התלמוד .דמעלת
דאמר מאן שכר"וסברת וקבל העיונית,"דרוש החכמה צריך,היינו שלזה

טובים ומעשים חטא יראת ליראת,שיקדם קודמת התלמוד חכמת דאילו
ליד,חטא המביאה חטאשהיא ויראת טובים מעשים ,פירשוהמאירי.י

שכר" וקבל לזולתו"דרוש שישפיע לומר פירש,רצה אורהוכן שיזכה,הקרן
לרבים בתורה שכר,לדרוש לקבל מנת על שיעשה לומר,ולא רצה אלא

ומקורה בשרשה נפשו לדבק רוחני שכרו  .שיהיה
וכו',מתני)ג כמשמעו הלבב ורך הירא אומר עקיבא הגלילירבי'רבי יוסי

וכו שבידו'אומר העבירות מן המתיירא התורה"הרמבביאר.זהו בפירוש ן
כ( חוזר,)'ח'דברים דהירא הטעם עלמא כולם,דלכולי דצריכים משום

בה בבטחונם בה,שיושיעם'להתחזק בוטח שאינו הירא לא'ולכך כראוי
הנס לו מ.יעשה שמתיירא אדם כל כולל הוא עקיבא רבי המלחמהולדעת ,ן

בה בוטח שאינו בזה הירא.כראוי'שמגלה היינו הגלילי יוסי רבי לדעת אך
כראוי,מעבירות בוטח אינו כן ומחמת עבירותיו מחמת לעונש  .שחושש

בגללן',מתני)ד שיחזור אלו כל את התורה לו תלתה הקשה.לפיכך
מהרי המשניות(ח"בחידושי חטאיו,)על על שיתבייש ראוי ,ארובי.דאדרבה

מהמלחמה לשוב ירצה לא שמא יתבייש מחמת,דאם במלחמה למות ועלול
 .עוונותיו

וכו',מתני)ה הדיוט לכהן וחלוצה גרושה גדול לכהן אלמנה אומר יוסי .'רבי
בגמרא,ט"יו'התוסכתב המבואר ב(דלפי יוסי,)'עמוד רבי בין דאיכא דמאי

דרבנן בעבירות היינו יוסי לרבי יו,הגלילי יוסידלרבי ולרבי חוזר הגלילי סי
חוזר כן,אינו הדיוט,אם לכהן חלוצה יוסי רבי דנקט דווקא,הא לאו ,הוא

נקט דלישנה המשניות(א"הגרע'בתוסאבל.ואשיגרא מחידושיהביא)על
ליה,.)יגמכות(א"הריטב דלית מה אלא יוסי רבי מיעט דלא דאפשר

בקרא דאו,אסמכתא כעין דהוי חלוצה  .רייתאלאפוקי
וכו',מתני)ו צבאות שרי מאחוריהן'ופקדו ואחרים לפניהם זקיפין .מעמידין

שלמה המשניות(במלאכת פירוש,)על היו,הערוךהביא דהזקיפין
בלבד דמתניתין.מאחוריהם מאחוריהם"ולישנא דהיו"ואחרים פירש

ב זקיפין'מאחוריהם של מהראשונים,שורות אחד ימלט שאם מנת ,על
האחרוניםיתפסוה  .ו

יפותביאר.שם',מתני)ז כ(בפנים צבאות,.)ט.דברים שרי דפקדו דהטעם
הגדול הכהן אמירת לאחר החוזרים,רק אותן כל שחזרו לאחר דרק משום

המלחמה נשארו,מערכי כמה ושרי,ידעו אלפים שרי עליהם לפקוד ויכלו
 .מאות

שוקיו',מתני)ח את לקפח בידיו הרשות לחזור המבקש המרומיבאר.וכל
העם,שדה כל על רודף מדין מיראה,שהוא אם כי בזדון עושה שאינו .ואף

בנפשו,:)עב(בסנהדריןוכדאיתא להצילו ניתן הרודף קטן  .דאפילו

Ú „Ó Û„"·
מחופתה',מתני)ט וכלה מחדרו חתן אפילו יוצאין יחזקאל.הכל בחזון
סופ( הלשון,)ז"תוספתא שינוי ,"מחופתההוכלמחדרוחתן",ביאר

המקום באותו נמצאים שניהם לאחר,וביאר.דלכאורה דווקא יוצא דחתן
מצוה בעילת ב,שבעל שעסוק בשעה לכן במצות,"חופתו"דקודם עוסק הוי

ורביה" בה"פריה המצוה,שמצווה מן מצווה.ופטור שאינה כלה אבל
ורביה ביואל"והרד".מחופתה"נקט,בפריה טז(ק ב)ב בפירוש ',פירש
היינו חתונתה,דחופתה בימי עליה שחופפין והעדיים מהחליים .שתצא

ז(ז"והרידב למלחמה,פירש.)ב,מלכים יוצאת האשה אין אלא,דלעולם
מחופתה יוצאת הכלה ממילא מחדרו החתן שיוצא נוהגת,דמתוך שאינה

חופתה [ימי הבאה. באות  ].ועיין
יוצאין',מתני)י הכל מצוה במלחמות חינוךהמנ.אבל מכאןחת הוכיח
תר( מלחמה,)ג,ג"מצוה בנות דאינם נשים למלחמת,דאפילו לצאת חייבות

על.מצוה השיג זה ממחיית,שכתב,)שם(החינוךומכח פטורות דנשים
מלחמה בנות שאינם כיון כב"ח(המרחשתאבל.עמלק דהכא,כתב)ו,א

יהושע,שאני בימי הארץ כיבוש במלחמות מלחמהדמלבד,דמיירי ,מצוות
מצוות נמי ישראל"איכא ארץ בנשים"יישוב גם ש"והרש.הנוהגת
ישראל נב(והתפארת אות המשניות יוצאות,ביארו)על אינן דלעולם

הלוחמים,להלחם לצורך ומזון מים לספק הדרכים,אלא את  .ולתקן
לבב',גמ)יא את ימס ולא דכתיב משום מודה הגלילי יוסי רבי אפילו בהא

משנה.כלבבואחיו הט"פ(הכסף ממלכים יוסי,)ו"ז דרבי מכאן הוכיח
עקיבא ארבי פליג לא עליו,הגלילי מוסיף שבידו,אלא מעבירות הירא דאף

משנהאבל.חוזר הגליליבהא"דמהלשון,דייק)שם(הלחם יוסי רבי אפילו
מאוד"מודה ומרתת גדול בפחד אלא מודה דאין שלא,משמע כדי שחוזר

את העםימס דמדברי.לב שהביא קכ(ג"הסמאלא כהכסף,)עשה נראה
 .משנה

‰ÙÂ¯Ú ‰Ï‚Ú ˜¯Ù  
 
באילן',מתני)יב תלוי ולא גם,ש"הרשתמה.נופל למעוטי"תלוי"הא איכא

אדמה,ותירץ".באדמה"מדכתיב קרוי אילן .)מ(בברכותוכדאיתא,דגם
יצא האדמה פרי בורא האילן פירות על בגמ[.בירך איתאה'אמנם מאן,תם

דתנן היא יהודה רבי יצחק בר נחמן רב אמר היא ארעא אילן דעיקר תנא
וקורא מביא אומר יהודה רבי קורא ואינו מביא האילן ונקצץ המעין .יבש

ר מתניתין דלדבריו היא'דהיינו תירץ.]יהודה תלוי,עוד נמי למעוטי דבעינן
בארץ נוגעות מיקרי,שרגליו מיעט,בקושיאוהניח".נופל"דלא לא דאמאי

ד קרא ממשמעות המים פני על ".באדמה"צף
כוכבים',מתני)יג עובדי שרובה לעיר רצהקשה.או ברלין"בהגהות למה,ה

כוכבים עובדי רובה דמים,לי אשפיכות דחשידי משום ליה ונימעוט,תיפוק
ימצא"מ למצוי"כי כוכבים,פרט עובדי מיעוט הביא.אפילו ואמנם

ה"פ(ם"דהרמב מרוצח לעיר",כתב)ה"ט או לספר סמוך בהנמצא שיש
כוכבים רובה"עובדי נקיט [ולא יד. בכתב הגירסא היא ובמשניות,וכך
המאירי,שבירושלמי גרס קל(החינוךאבל].וכן רוב)מצוה דוקא דבעינן

 .ם"עכו
ר',גמ)יד וכו'אמר ולהלן ואמרו וענו שנאמר קאמר הכי ביאר.'אבהו

ד,ש"ראה'התוס לילפותא להזכיר חש לא דמתניתין וענו"מ"וענו"דתנא
כבר,משום".הלויים וחליצה,.)לב(לעילדנתפרשה בכורים מקרא ,גבי

ב ערופה עגלה סדר לפרש ימצא"והתחיל  .,"כי
השוק',גמ)טו זקני אפילו אמינא הוה זקני רחמנא כתב אי שמעון .ורבי

היכא,ש"הרא'בתוסהקשה דכל משמע אפילו"זקני"דכתיבדהכא משמע
השוק בית,ילפינן:)מה(לקמןואילו,זקני בה שיש לעיר אלא מודדין דאין
מדכתיב העיר"דין העיר"ד,ותירץ".זקני שבעיר"זקני המיוחדים  .משמע

 
Ú ‰Ó Û„"‡  

ב',גמ)א ויצאו מעתה ב'אלא סוטההקשה.'וכו'ומדדו הני,המנחת הא
לגופייהו ולמדודלמילף,איצטריכו לצאת דין בית ,ותירץ.דצריכים

החלל"דמדכתיב אל הקרובה העיר מדידה,"והיה דבעי מינה וסגי,שמע
ושופטיך"למיכתב זקינך פי על הקרובה העיר  ".והיה

לעסוק',גמ)ב שמצוה מודדין היו לעיר בעליל נמצא שאפילו ומדדו
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שבעביאר.במדידה שכתבו,הבאר מה פי הנב"הרמבעל במורה פרק(וכיםם
כא(החזקוניו)מהשלישי'מ הקול,)ב,דברים יצא כך שמתוך המדידה דטעם

בזה,ויתפרסם לדבר הרוצח,וירבו מי הוסיף.ויתגלה שיבואו,והחזקוני וגם
הנרצח ויכירו המשפחה לרדת,בני יוכלו ובניו עגונה אשתו תהיה ולא

אביהם  .לירושת
ד"רש)ג פאגי"י אבית הי,ה בתוך שהוא קרויכל ירושלים של החיצון קף

פאגי המשניות(ם"הרמב.בית ו"פמנחותבפירוש משנה ,)כאן(והמאירי)'ז
הבית להר סמוך היינו פאגי דבית הרמב.פירשו שם"וגרס בגי"ם ,"בית

המנחות,וביאר אופים היו זה הלשון"בגי"ונקרא,שבמקום מפת"מגזירת
המלך ל,"בג מחוץ הבית להר קרוב הבאה.חומהוהיה באות  .ועיין

סוטהתמה,שם,ד"בא)ד הגזית,המנחת ללשכת סמוך מצאן אפילו ,הא
איקרי לא ממנה שיצאו מהר,"מקום"כיון רחוק שהוא פאגי בית נקט ואמאי

הרבה פירש.הבית מלשון,לכך פאגי תאנה"דבי שמצאן,"פגי לומר ורצה
ממש ללשכה לאי,סמוך חוץ הבולטים תאינה פגי מעטכמו פירשו.לן וכן

מנחות מקובצת כו.סג(בשיטה  ).אות
גורם',גמ)ה שהמקום מלמד המקום אל ועלית ,ש"הרא'בתוסהקשה.וקמת

כתיב נמי שני מעשר גבי יבחר"הא אשר מיקרי,"במקום ירושלים וכל
העיר,"מקום" בכל נאכל שני מעשר מקרי,ותירץ.דהא לא סנהדרין דגבי

הגזי בלשכת אלא שכינהמקום למחנה סמוך ,:)כד(בזבחיםוכדאיתא,ת
בנימין" של בחלקו ושכינה יהודה של בחלקו סנהדרין  ".גמירי
נפקי',גמ)ו מצו מי הרשות לדבר אי דאף,ש"הרא'בתוסביאר.ולמאי

הסנהדרין,:)פח(בסנהדריןדאיתא היו הערביים בין של תמיד שאחר
לביתם מקום.הולכים הולך,מכל היה אחד שיצאו,לבדוכל מתרמי ולא

 .יחדיו
או',גמ)ז דמי כשדה שדה אויר מהו שדהו לתוך עומרין צפו ירמיה רב בעי

הרשות,ש"הרא'התוסהקשה.לאו דאויר דאמרינן דוכתא מכל שנא מאי
קנין,כרשות לענין סופו.וגיטין,גניבה,כגון שאין באויר אלא לן מיבעיא ולא
ב,לנוח מציעאוכדאיתא דכתיב,ותירץ.).יב(בבא הכא ושכחת"דשאני
כדרך,"בשדהעומר בשדה מונחים שיהיו בגוונא דוקא חשיב דשכחה

 ,הקוצרים
 

Ú ‰Ó Û„"·  
ד"רש)ח סברוה"י וכו,ה למיפשט דבעו מדרשא דבי ,א"המהרשתמה.'רבנן

ברייתא מהך למיפשט דבעי הוא עצמו אביי דלעולם,ש"הרשותירץ.הא
מדרשארבנן"היינו"סברוה" רש"דבי מקום"וכדפירש בכל פירושו.י ,והכא

פלוגתא דהוא ברייתא מהך לפשוט אביי דכוונת סברו מדרשא דבי דרבנן
שמעון ורבי קמא ברש(,דתנא לגרוס ודחי").דבעו"במקום"דבעי"י"וצריך

דגמרא אביי,סתמא כוונת היתה כן הוי,דלא עלמא דלכולי דפשיט אלא
 .טמון

ד"רש)ט חלל"י חרב,ה כעין ברזל בכלי אלא מקרי בתורתהקשה.לא
חנוק,הקנאות אלא הברייתא מיעטה לא טעמא מאי כן איכא,אם הא

בשריפה או בסקילה שמת בגוונא נמי בסנהדרין.למעוטי רמה .)פח(והיד

חלל,כתב מקרי לא דחנוק דם,דהטעם ממנו יוצא שאין בנסקל.לפי זה ולפי
ממנו יוצא דמסתמא מונשרף אמעוט לא  ".חלל"דם

ד"רש)י למצוי"י פרט וכו,ה ספר כגון הוי.'תדיר דהפטור דמחמת,כלומר
ביה קרינן לא תדיר ימצא"שמצוי המשניות(ם"הרמבאבל".כי )בפירוש

מברטנורא"ור עצמו"מצוי"ד,פירשוע את ממציא סמוך,היינו שהיה דכיון
למית עצמו המציא כאילו הוא הרי הגויים  .הלגבול

אותה',גמ)יא שמניחין דין בית בה שאין לעיר סמוך נמצא שאם מנין
דין בית בה שיש לעיר בתרא.ומודדין הגמ:)כג(בבבא מעגלה'בעי לאוכוחי

הקרוב אחר הולכין וקרוב דברוב אל"מדכתיב,ערופה הקרובה העיר והיה
ממנה,"החלל שגדולה אחרת עיר דאיכא אחרת.ואף בדליכא דמיירי .ודחו
בדליכא"ד)שם('התוסותמהו משום,ה מדידה דבעינן הטעם התם דמשמע

הקרובה מהעיר בא דההורג בהא,דתלינן תלי דלא משמע בסוגיין ואילו
בית.כלל בה שיש אחרת מעיר מודדין הסמוכה בעיר דין בית אין אם דהא
הקרובה,דין מהעיר ההורג שיצא למתלי דאיכא בקשיא,אף ותירץ.והניחו
היעבבה ההורג,)שם(ץ"גהות בא עיר מאיזו לברר אינו המדידה אלא,דענין

לוויה בלא שהניחוהו בדמו נתחייבה עיר דין.איזו בית זקני על קרא וקפיד
לזה לדאוג להם הנדון,שהיה מן אינם דין בית בהם שאין הערים ,לפיכך

דין בית בהם שיש אלו רק  .אלא
עגלה',מתני)יב מביאה ירושלים מרוצח"פ(ם"הרמבשיטת.ערופהואין ט
לירושלים)ה"ה קרוב נמצא עיירות,דאם שאר אל ומודדין אותה מניחין

לה כתב.הסמוכות ה"פ(בתוספתאומקורו,כאןהמאיריוכן וביאר).ג"ט
בכורים גויים,)שם(המנחת שרובה לעיר או לספר סמוך לנמצא דמי דלא

כלל,דלעיל עורפין ד.דאין תלינן הרגוהודהתם סמוך,נכרים נמצא אבל
הרגו ישראל ודאי נתמעטה.לירושלים עצמה דירושלים אף מכל,ולכך

אחרת מעיר למדוד צריכין איתןאמנם.מקום 'מתוסדקדק,)יא,ו(הנחל
בתרא ביושבת"ד:)כג(בבא היו,ה לא לירושלים סמוך בנמצא דאף שדעתם
כלל  .עורפין

מק',גמ)יג קנה לקוברו קאמר ה"פ(ם"הרמבכתב,ומווהכי מרוצח א"ט
למדוד,)ב"ה דצריכין משום המדידה לאחר עד החלל את קוברין דאין

ה"פ(תוספתאהמהביאהמאיריאבל.מטיבורו א,)ב"ט מיידדקוברין ותו
מקומו כךואח,ומציינים הזקניםר דודוכתב.מודדים ךדצרי,)שם(החסדי

למ טיבורו מקום גם דאמר,ממנודמודדד"לציין מאן להאי חוטמו מקום  .או
מטיבורו',גמ)יד אומר שאול שאול,ש"הרא'בתוסהקשה.אבא אבא הא

אמר מראשו,.)כה(בנדהגופיה אדם של ברייתו שם,דתחילת גרס ולכך
אחרת לנר.גירסא שם(והערוך לשון,תירץ)בנדה מהיכןדהכא הברייתא

שווין"הבריא"ולשון"יצירה"לשוןו"נוצר"הולד על.אינם נאמר דיצירה
החומר עבודת היוצר"כגון,תחלת ביד השלמת".כחומר על נאמר ובריאה

באדםדלשון,תדע.הצורה מן'דוייצר",שנאמר עפר האדם את אלקים
היצירה,"האדמה תחילת בצלמוויברא"ונאמר.דהיינו האדם את ,"אלקים
הצורהדהיינו כןו.תשלום שאול,אם תחלת,דסוגייןאבא מהיכן איירי

האדם להתרקם,יצירת מתחיל בגופו מקום מאיזה איירי,בנדהאבל.דהיינו
בתחלה בצורתו נשלם אבר איזה מראש,לבאר בריאתו תחלת קאמר .וולכן
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  ב"דף מה ע
וכו',מתני)א ירחצו'נפטרו העיר אותה הש(א"הגרע.זקני שבעציין)ס"בגליון להבאר

ה"ד:גהוריות( שירחצו,שתמה,)נ"ה הכא להדיא תנן לא וכדדרשינן,"כולם"אמאי

ד)קמו(בספרי ההיאוכ"אקרא העיר זקני מאה"ל הם ידיהם,דאפילו את ירחצו .כולם

פסק ה"פ(ם"הרמבוכן מרוצח  ).ג"ט

בה',מתני)ב פוסל המום ה(מהירושלמיהביאהמאירי.ואין מן,)ה"בפרקין שאחד

כקדשים בה כתוב כפרה שהרי בה פוסלין כתב.הטרפויות מרוצח"פ(ם"הרמבוכן י

משנה).ב"ה דמקורווהכסף חינוךותמהו,ירושלמיהמציין טו(המנחת אות תקל )מצווה

אורה בבליוהקרן להדיא כן וכו.)א"י(חוליןדאיתא כתיב דכפרה פסולה  .'דטריפה

בה,איתא)ה"ה(בירושלמי.שם',מתני)ג פוסל אבר נמי,דמחוסר נח בני דגבי משום

אבר מחוסר למזבח.פסול מהם דיש גב על דכתיב,ואף כיון נמי כישעגלה כפרה בה

דמי למזבח בה)ב"המרוצחי"פ(ם"הרמבאמנם.מהן פוסל דטריפות אלא כתב לא

כקדשים בה כתיב כתבאבל,דכפרה לא אבר מחוסר משנהוה.דין אמאיכסף תמה

לה חינוך.השמיט הקודמת(והמנחת באות פוסליןמומיןדוקאד,כתב)הובא ,אינם

ב,מקראהכאדילפינןמ הפוסל כל פוסלאבל ערופהנמיקדשים כפרההאד,בעגלה

כקדשים בה כן.כתיב אבראף,ואם בעלאינודהא,פסילמחוסר ד,מוםמדין בעוףכיון

בו פוסל המום אורה.פסולנמי,שאין אברדדין,כתב.)מו(והקרן כמחוסר ,מוםדינו

כקדשיםד בה פסל משמעבגמראד,כתבעוד.לא קהכא לאו וחומרדאי לא,מפרהל

בעגלה מום למיפסל ילפינן כקדשים,הוי כפרה בה ילפינן.מדכתיב דלא נמי והכי

אבר כפרה.למחוסר בה מדכתיב שפיר וילפינן היא אחריתי מילתא טריפה  .אבל

קשה',מתני)ד כמשמעו התורה"ורש.איתן בפירוש כ(י ה"דברים איתן)'א נחל ,פירש

נעבד שלא דכתב.קשה במקום"ד).מו(לקמןוכעין למצוות,ה ראויה סלעית דקרקע

בפסחים"ורש.העריפה לנחל"ד.)כב(י ויוצאין לבאר,ה איתן,הוסיף כנחל עמק .דהוא

המשניות"והרמב בפירוש גדול,פירש)כאן(ם הוא המים,דאיתן שהמשכת דהיינו

חזק כח מדאיתאוהמאירי.הואומרוצתם דבריו לנחלים.)נג(בפסחיםהוכיח סימן

 .םקני

אסור',מתני)ה בספר.ומקומה ג(הכריתותהקשה שער ה כל,)'ר'סי'חלק דיאסר

בעבר בו שערפו איתן נחל הוא שמא מספק קרקע בעבודות שרוב,העולם פי על ואף

דמי מחצה על כמחצה קבוע כל אך כן אינו את,ותירץ.העולם יודעים שלא שכל

קבוע כל ביה אמרינן לא [מקומו כתבו. ובנזיר"ד:)ט(בפסחים'תוסוכן היינו ה"ד.)יב(ה

קנאותוכתב].אסור הקודמת(ם"הרמבשלשיטת,במנחת באות עורפין,)הובא שאין

מים במקום העולם,אלא אכל לאקשויי ליכא כן  .אם

ד"רש)ו ופטרנוהו"י לידינו בא לא הבריות,ה את ללסטם :)לח(לעילי"ברש.והוצרך

ופטרנוהו"ד לבאר,ה ונהרגד,הוסיף ללסטם עמד רעב  .מאונס

ד"רש)ז והנחנוהו"י ראינוהו לא חבורה,ה בלא בחידושי(א"המהרשהקשה.יחידי

ספר)אגדות מראהבשם לו,יפה להעמיד חייבין דין בית יחידי שהולך מי כל וכי

מראה.חבורה היפה מרובה,ותירץ דסכנתו העיר מן כשיוצא המהרש.דמיירי ,א"וכתב

דאיתא בתורה:)מו(ןלקמדמהא יעסוק יחידי בדרך לבני.)ז(ובחולין,דבהולך עושין כך

רש,לויה כפירוש ביחידי"מוכח בעיר אפילו דמיירי בחזקת,י הדרכים דכל ומטעם

לויהד,והסיק.סכנה שייך בעיר גם שמלוהואפילוו,ודאי אמותמה והוא.מועילארבע

סגוליי דו,דבר משום ללווהיינו שהתחיל דכיון להצילו,אמות'תו ודעתו כוונתו הרי

להצילו הדרך בכל לחבירו ליה מהני ורצונו ומחשבתו דרךע,בדרך יעשהל יראיו ,רצון

ורצונו מחשבתו גומרים המלוה של שמלאכיו המלוהאו ולהצילושל המתלוה עם לילך

.מהיזק

 א"דף מו ע
מבשרתן',מתני)א הקודש רוח אג(א"המהרשביאר.אלא בזה,)דותבחדושי ,שכוונו

ערופהש עגלה מצות ככל תעשו ומתכפרמייתפרסם,אם הנרצח דם לנקום הרוצח

יונתןוכדאיתא.להם ח(בתרגום כא "דברים מורנין) נחיל נפקין יד מגו)תולעים(ומן

דעגלתא יתיה,פרתא דינא בי ואחדין עלוי וסלקין תמן דקטולא אתרא עד ואזלין נגדין

ליה יהוידעתמהו".ודיינין הרוצח,הבן את להרוג בזה סגי שהתולעים,ותירץ.היאך

הרוצח את יהרגו שאול.עצמם לכיפה,תירץוהדבר להכניסו מהני שם,דאכן וימות

 .מעצמו

וחומר',גמ)ב מקל בעגלה פוסל מום לאקשויי,א"המהרשכתב.ויהא דידע,דליכא כיון

דר דבסמוך'הא נפס,יהודה לחוד בעלייה שתימשך,להדבפרה עד כן.ובעגלה ,אם

מפרה וחומר קל להאי למילף בעי מיפסלא,היכי שכן לפרה מה למיפרך איכא הא

לחוד לומר.בעלייה ליה,דיש קשיא כולה בפרה,דהא עבודות שאר יפסלו דלא ,דנימא

בעליה נמי שיפסל מפרה וחומר בקל עגלה בה,ונילף שיפסול וחומר בקל נילף ושוב

אורהוהקשה.מום עול,הקרן גבי בלחוד,הא בעליה אף שפוסל בקרא כן.מפורש ועל

כלל,תירץ בה פסלי לא עבודות ששאר דנימא אחר חומרא  .דאינו

בה',גמ)ג פוסלות השנים שאין פרה ב,ש"הרשהקשה.ומה קודם פסולה נמי פרה 'הא

לר ג'שנים או לרבנן'אליעזר ראויד,ותירץ).א,א"פ(בפרהכדאיתא,שנים דאינו הא

זמנו פסול,קודם חשיב  .לא

מעגלה',גמ)ד עול עול דילפינן פרה לשנויי,א"המהרשכתב.שאני בעי סוגיא הך

עול דעול שוה מגזירה בפרה עבודות שאר לקמן ליה דיליף תנא לר,להאי יהודה'אבל

נפסלת בעליה שפרה טפח,שסובר שימשוך עד בפשיטות,ובעגלה טפי דניחא ודאי

דפרהדסב מגופה לקמן ליה דמייתי תנא כהאי  .ר

וכו',גמ)ה אמינא דעתך וכו'סלקא ליתסרו אימא איסור עבודת בהן'אבל עבד אבל

צריכא ליתסרו אימא קדשים הרועים.כשהן המלא דליתסרו,הקשה תיתי מהיכי היאך

גוונא וחומר,בכהאי בקל למילף ליכא מעגלה למפרך,הא דאף,דאיכא לעגלה מה

בהעבוד אסורה היתר בקדשים,ת כן שאין גם,ותירץ.מה בקדשים אוסר וחומר דהקל

היתר היתר,עבודת עבודת למעט עליה התורה גילתה וחומר הקל לאחר .ורק

כוונתו[ איסור,ולכאורה עבודת על גם וחומר מהקל כשהם,דהילפותא עבודה על וגם

המיעוט,קדשים קודם עיון.]היתה בצריך  .וסיים

שתמשוך',גמ)ו עד להלן מה שבאת .)לא(דבשבועותמהא,העירש"הרש.וממקום

תנאי באתרה,פליגי ואוקי מינה דון אמרינן ומינה,אי מינה דון רב,וכתב.או דשמא

דאתרה ואוקי מינה דון דאמרינן כרבנן שהלכה דמסתפינא,והוסיף.סובר יש,לולי

רב במקום שמואל ליה,להגיה אית שמואל ומינה:)צא(בזבחיםדאמנם מינה  .דדון

קמ',גמ)ז וממכר"הא למקח מינה נפקא למאי הוי טפח דעול שיעורא החזוןהקשה.ל

בפרה גופייהו,)יד,ב(איש ועגלה בפרה מינה נפקא מטפח,נימא פחות עול עליהם בנתן

עבודה בשעת רק שפוסלים דברים כשאר אלא עול מדין פוסל דמוכח,ותירץ.שאינו

עולמכאן מדין פוסל מטפח הפחות עול נמנה,דאף שלא מה שפיר אתי הכי ומשום

טפח.)כו(בנדה דשיעורן הני  .בהדי

 ב"דף מו ע
קינך',גמ)ח בסלע ושים מושבך המהרי"בשוהקשה.איתן קנ(ק"ת לשיטת,)ח"שורש

מה(ם"הרמב לעיל הובא הכא המשניות ד:בפירוש קרא,)אות לאתויי לגמרא לה הוה

איתןאת"ד נהרות הובשת (ה עד" זורם,)טו,תהלים נהר על טפי אמנם.שמשמעו

צבי"בשו חכם לב(ת ישן,כתב)סימן מלשון שאינו משמע לא אבל,כאחרים,דמהא

מושבך" כח"מאיתן מלשון דהוא  .חזינן

הוא',גמ[)ט איתן הוא,גוי מעולם קשה.גוי בירמיה"דרשקצת דגוי,פירש)טו,ה(י

אינו דקראמעולם ברישא שהוזכר לאיתן נוספת,פירוש ומעלה חזק הוא שאיתן אלא

מעולם שהוא מה (על  .)].ש.ר.

העוף',גמ)י מחטאת עריפה עריפה דשיעור,הירושלמיבשםהמאיריכתב.גמר

רובן או יחתכו שסימניה הוא אורהוהקשה.העריפה מתה,הקרן שכבר כיון הא

מפרקתה י,בשבירת תועלת ומה צורך הסימניםמה בחיתוך עוד עצם,ש עוף וגבי
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נבילה מידי מטהרת איתא.המליקה הגמ.)כ(בחוליןוכן לן'דפרכה דקיימא למאי

מחיים נבילה עמה בשר ורוב המפרקת ומולק",דנשברה עומד מתה ותירצה,"וכי

בשר רוב ללא המפרקת כברייתה.שחותך שעורפה ערופה עגלה עריפת לענין אבל

 .תקשי

בקופיץ"ד:)לז(בכתובות'התוסכתבו.שם',גמ)יא להלן מה ממול,ה העריפה דמקום

הפנים,העורף כנגד שהוא הראש מאחורי הבולט החלק היינו עצמו ,וממול,דעורף

העוף חטאת את שמולקים במקום תחתיו  .היינו

ייזרע"ת',גמ)יב ולא בו יעבד לא אשר שט(ם"הרמבכתב.ר תעשה לא המצוות ,)בספר

הםששניה אחד לאו כתב,ם תקלא(החינוךוכן הל(ג"הבהאבל).מצוה ר"במנין )כ"ת

רס"ל(ג"ורס לאוין)ט"ת כשני אותם כתב.מנו המלךוכן ה"פ(בשער מרוצח ד"י ה"ט

עבודה,והוסיף)ודע איסור על אף עובר בלחוד בזריעה  .שאף

ר',גמ)יג דברי להבא'ר,יאשיה'לשעבר אומר דפליגי,פירשט"יו'ובתוס.יונתן

רש והרמב"בפלוגתת מה(ם"י לעיל ד:הובא לשעבר,)הערה דסבר יאשיה ביאר,דרבי

מעולם"כרש להיזרע ראויה אינה קשיותה דמחמת כהרמב'ור.י סבר ויכולה,ם"יונתן

בשפתו על עצים לגדל כדי ממנו שמשקין זורם נחל ככל פירות שנאסר,לגדל אלא

בזריעה שנקט,להבא כרומשנתינו סברה עתיד לשון דבריוש"והרש.יונתן'ה על ,הקשה

הסוגיא רבא,מהמשך אסור,מדאמר להבא עלמא ייזרע"מדכתיב,דלכולי ועיין".ולא

שתירץ מה הבאה.שם בהערה  .ועיין

יעובד'ר',גמ)יד ולא כתיב מי סבר אורהכתב.יאשיה דלר,הקרן שרי'דחזינן יאשיה

העריפה אחר הנחל את לגמו.לחרוש דקשיא הא ביאר נמי.)כב(במכות'בזה דלחשיב

איתן בנחל מהחורש,הזורע הקשו כר,ולא לה פערלא"הגריו.יאשיה'דסבירא על(פ

ח"הרס רס"ג תעשה לא מזורע,ביאר)ט"ב להקשות להו לאוין,דעדיפא בשני .דעובר

דלא[ יאם"כהרמבאמנם אות לעיל  ].דהוזכר

הלו',גמ)טו ששכר ללויה שיעורכופין לה אין סוטההקשה.יה הוא,המנחת טעם מה

מצוותה על לכפות רב ששכרה לגרוס,וכתב.מה מעלה.שכרו,דנראה עוד דהיינו

לויה ציון.למעשה עשה,תירץובתפארת כמצוות לויה דשקולה לומר דלא,דהיינו והא

בתורה הזה,נכתבה בעולם רב שכר לה דאית משום שהוזכ,היינו המצוות מתןוכל ר

ואם אב ככיבוד עליהן,שכרן כופין עליה,אין שיכפו כדי בתורה הוזכרה לא ועיין.ולכך

הבאה  .באות

שיעור',גמ)טז לה אגדות(א"המהרשוביאר,אין הוזכרה,)חידושי שלא דהטעם

שיעורדפאהבמתניתין להם שאין דברים שיעור.בהדי לשכרה דאין אבל.משום

שיעור יש עצמה דוכד,למצווה וכו'לקמיה אדם לכל  .'אמות

וכו',גמ)יז העיר מבוא את הראיני אגדות(א"המהרשביאר.'שנאמר דאף)בחדושי

לויה כאן היתה את,דלא להולך להראות לויה מצות תכלית שעיקר כיון מקום מכל

ינזק שלא כדי הנכונה להם,הדרך האיש אותו שעשה מה  .הוא

ד',גמ)יח פרעה'בשביל שליוהו סוטה.לאברהםפסיעות לאו,כתבובמנחת דפסיעות

כדין,דווקא ליווי דהיה ד,אלא ד,אמות'דהיינו לערך  .פסיעות'שהוא

 א"דף מז ע
ישראל',גמ)א את והסית והדיח כישף הנוצרי ישו מחמת(.כדאמרינן בגמרות הושמט

האמור,ש"הרא'התוסכתב).הצנזור הנוצרי ישו זה )בהשמטות.מג(בסנהדריןדאין

הפסח בערב הבית,שתלאוהו לחורבן סמוך המלכה הילני בימי היה בן,שאותו ויהושע

הבית לבניין סמוך הראשונים מדורות היה בימי,פרחיה שהיה שטח בן לשמעון קודם

המלך בטעות"הנוצרי"דתיבת,כתבהמאיריואף.ינאי אלא,השתרבבה הידוע זה ואין

החכמים,אחר על בנגידה.)נז(יןבגיטוהוזכר,שחלק רותחת,דאסקיה בצואה  .ונידון

וכו',גמ)ב לשמה שלא בתורה אדם יעסוק סוטההקשה.'לעולם דפירשוהמנחת אהא

שמתוך"ד:)כג(בנזיר'התוס ידה'דר,ה על בלהתגדל מיירי ראיה,יהודה מייתי והכא

לקפח כדי דעשה עשה,ותירץ.מבלק להתגדל בלק גם מלכות,דשמא בהבטל כי

מלכותו ותנשא מלכו ירום  .ישראל

וכו',גמ)ג ואשה תינוק סוטהתמה.'יצר תהא,תניא,בסמוךדלעיל,המנחת לעולם

מקרבת וימין דוחה אמרו,שמאל בלבד ואשה ותינוק ביצר דלאו לומר.אלמא ,ודוחק

חלוקות אגדות דר,דהם ופליגא למימר להגמרא לה הוה כן אלעזר'דאם בן .שמעון

פליג'דר,ותירץ לא לן,שמעון משמע קא דרבותא וכו,אלא תינוק יצר דאמרו ',דהא

יתירה,היינו אזהרה צריך הרע,דבאלו דהוא יתירה הרחקה צריך דיצר וכן,משום

יתרגל שלא כקטן,תינוק קלה שדעתה אשה בדברי.ואף דייק  .המאיריוכן

העגלה',מתני)ד נערפה שלא עגיא:)כד(בכריתותבגמרא.עד אימתיתמר ערופה לה

מחיים,נאסרת אמר המנונא וכו,רב עריפה לאחר אמר כדבריו.'רבא רבא והוכיח

דידן נאסרה,ממתניתין מחיים בעדר,דאי ותרעה תצא הרשב"בשווהקשה.אמאי א"ת

ה( טז'חלק זה,)תשובה ה"פ(ם"הרמבדפסקכיון,דלפי מרוצח המנונא)ו"י הוה,כרב

הה נמצא שאם לפסוק בהנאהליה אסורה לנחל ירידתה אחר ה(פסקהנהו,ורג )ח"שם

בעדרד ותרעה משנה.תצא סברהתיןדמתני,סוברם"דהרמב,יישב)שם(והכסף נמי

אוסרתה לנחל הכיוא,דירידתה אפילו ההורג נמצא תצאףאם לנחל שהורידוה אחר

בעדר שי,ותרעה דאדעתא אקדשוהימשום לא ההורג ה,מצא מצוי דבר ואשהרי

 .ימצאיש

קנאותהקשה.תקבר',מתני)ה דווקא,המנחת הקבורה לדין המשנה פירשה אמאי

ההורג דנמצא ערופה,בגוונא עגלה בכל במקומה,ולא נקברת היא שאף פשוט  .דהא

וכו',מתני)ו ההורג את ראיתי אומר אחד הקנאות.'עד בתחילהבתורת לומר ,רצה

עריפ לאחר העדות נתקבלה אי דווקא העריפה.תהדהיינו דקודם עדיין,משום העיר

פטור מהחזקה,בחזקת מוציא העדים ספק ההרוג.ואין שנמצא דבמה צידד ולבסוף

לעיר ההורג,קרוב מיהו שיבורר עד חזקתה הורע  .ותיפטר,כבר

אורה.שם',מתני)ז ב,כתבהקרן ה(הכאירושלמידילפינן ד)א"בפירקין כי"מקרא

חלל אלא,"ימצא מציאה להורג.בעדיםדאין הרוג בין עדות,וחילקו בעינן דבהרוג

צף ולא תלוי לא כדינו אותו שימצאו ע,גמורה ידיאבל הסנהדריןל צריכין אין אחד עד

אחד.לצאת בעד סגי ושפחה,ובהורג עבד הכהו,אפילו מי שנודע  .כל

וכו',מתני)ח דינאי בן אליעזר נקרא'משבא היה פרישה בן א"שהמהרפירש.ותחנה

אגדות( בימיהם,)בחידושי לרוצח מפורסם בכתובות"רשוכפירוש,שהיה ה"בד.)כז(י

דונאי נקרא.בן היה פרישה בן תחנה שכתב יכירו,וזה שלא בכדי שמו ששינה היינו

הרוצח הרצחן,שהוא בן וקראוהו ביותר שמו ופרסמו חזרו ישראל.ולכך ובתפארת

כט( ג,פירש)אות לו קל,תקופות'שהיו דבר על אף אדם כל עם דן וקראוהו,בתחילה

דינאי כדין.בן שלא להתקוטט קלקל הימנו,ושוב לפרוש שראוי פרישה בן .וקראוהו

לרצוח הרצחן,וכשהתקלקל בן בט"יו'התוסוכןהמאיריאבל.קראוהו דהוו 'פירשו

פרישה,אנשים בן ותחינה שמו.וגורסין דשינו קאמר אליעזר,ועליה שמואבל דינאי בן

ומדון ריב מלשון לו  .נאה

כו',מתני)ט מעשר הודיית העביר גדול כהן שבע.'יוחנן הבאר לפרש,כתב תטעה אל

צדוקי נעשה ולבסוף שנה שמונים גדולה בכהונה ששימש הוא גדול כהן יוחנן דהאי

כט( הצדיק,)א,ברכות שמעון אחר שהיה הוא ממעשרט"פ(ם"הרמבכתבןוכ,אלא

 .)א"ה

וכו',מתני)י וכו'העביר ישראלביאר.'ביטלו שני(התפארת ט"פמעשר משנה אות"ה ו

ד,)'פ דמתניתין תנא דנקט אלו'דהא ימיו","ביטלו","העביר"לשונות ".בימיו"ו,"עד

גמור,משום ביטול אינו מעשר שבדורו,דוידוי הלויים את אלא קנס לא דעזרא .כיון

זוטא קנסא קנס לכהן,ולדורות או ללוי יתן אי הנותן ברצון תלוי נקט.שיהיה ולכך

ישראל כל על חובה הדבר יהיה שלא ביטול.העביר לשון נקט ונוקפין עוררין אבל

לגמרי קבועין.מדביטלן שהיו בהנך דווקא ג(,מיהו שנה בכל ונוקפין',ווידוי ,ועוררין

המקדש בבית ויום יום או,)בכל העביר לשון שפיר שלא.ביטלשייך מכה פטיש אבל

הצורך בעת אלא ביטל,היה או העביר לשון שייך לא.לא בימיו לומר נמי שייך ולא

מכה פטיש הצורך,היה בשעת שלא מכה היה לא מקודם ימיו.דגם שעד קאמר לכך

לפעמים מכה פטיש כלל,היה מכה היה לא שתיקן.ובימיו שפיר קאמר דמאי גבי אבל

לשא צריך יהיה אמר,ולשלא הוי לשאול,דאילו צריך היה ימיו הוי,דעד לא אכתי

הוא תיקן מה  .ידעינן

 ב"דף מז ע
בירושלים,מתני)יא מכה הפטיש היה ימיו ה(בירושלמי.עד שני תנאי)ה,מעשר פליגי

סופם עד או ימיו תחילת עד ראשונהוכתב.אי פ(במשנה שני טו"מעשר משנה ,)ה

הוזכר זה מעשה אי זאת,לשבחודפליגי מנע כהונתו שבתחילת לגנותו,דהיינו שלא,או

חייו באחרית אלא ימיו,וביאר.מנע שבסוף דאמר הלשון,שלמאן משינוי זאת דייק

במועד הפטיש את ביטל אמר הקודמת.שלא באות  .ועיין

עורפין',גמ)יב היו לא העולם בסוף אחד אפילו הכהו מי נודע בד"רשפירש.הא ה"י

אחד בו,אפילו דכוונתו.הכיר הרגו,נראה מי שידע כתב.דצריך ש"הרא'התוסוכן

א( הוא,כתבוהמאירי).'בעמוד מי יודע שאינו אף הורג שראהו  .דסגי

וכו',גמ)יג הכהו מי נודע וכו'ר'לא לסנהדרין מנין אומר חינוךכתב.'עקיבא המנחת

כ"תק( ד"ל ומבואר"א פליגי,)ה דלא קמא,דנראה דתנא דאלא הפסוק את לא"דרש

מ'ור,"נודע דרש ראו"עקיבא לא אסנהדרין,"ועינינו (דקאי ר. דפליגי היכא 'ואפילו

ורבנן כר,עקיבא דהלכה חבריו'אפשר לגבי אפילו כלל,עקיבא חסד תורת בספר עיין

דים"מבהרעלותמה.)'ד שלשהשמיט כליו,עקיבא'רנו נושאי התעוררו,ועל שלא

[בזה צ. פליגיאמנם דלא ליה פשיטא מדוע עיון דפליגי,ריך נראה םפניו על  .]הא

ליה',גמ)יד מכחיש מצי היכי אידך מהימן אחד עד דאמרת הקרןהקשה.'וכוהשתא

משני,אורה לא הכיאמאי דמקשי דוכתי בכל הזמה,וכן בתורת בא דהשני ,דמיירי

נאמן דהשני היית עמי ד.ואומר הלודאפי,נראהוכתב נאמןבתורת השני אין כיון,זמה

כשניםד תריוהראשון לגבי חד שהאריך.הוי שם .עיין

וכו"ת',גמ)טו העלה הרצחנין משרבו בגלוי'ר הרוצחין אדרבא,ש"הרשהקשה.משרבו

רוצחים שרבו ספק,כיון הוי ישראלוה.אכתי כז(תפארת אות דמאחר,פירש)כאן

או ידע דלא חד דליכא אפשר אי בגלוי הכהושרוצחים מי פי,תירץש"והרש.ראה על
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דאיתא זרהמה וכו,:)ח(בעבודה רוצחין דנפישי דחזו ממקום'כיון נגלי מוטב אמרו

לחייבי דלא היכי כי נפשות.למקום דיני דנו דלא ערופה.דהיינו עגלה טעם עיקר ,והרי

דין בו ויעשו הרוצח שיתגלה בגילוי,כדי התועלת מה לדונו יכלו שלא זה.ווכיון ולפי

הברייתא דסיימה הא וכו",יישב בגלוי הרצחנין לה,"'משרבו תנינן דכבר דאתיא.אף

דנום דלא דכיון יראים,לבאר היו בגלוי,לא מלשון.והרגוהו הכריח התוספתאוכן

 ).א,ד"פי(

מעוון',גמ)טז מנוקה האיש בד"רשפירש.אין מעוון"י מנוקה באשה,ה ניאוף דהיינו

לו מאחרתהאסורה בין שנסתרה מזו למלךהקשה.בין ה"פ(המשנה מסוטה ,)ח"ב

דבריו שהאיש"ד).כח(לעילדסתר בזמן זו,ה מאשה דווקא לו,דהיינו שאסורה

דבריז"הגריבחידושיותירץ.בסתירה פי הישרעל מנוקה,ספר בדין בסוגיין איירי דלא

ר,מעוון בתקנת מח'אלא המים השקאת את שביטל איסוריוחנן ביאת כל ועיין.מת

ה"פ(ם"בהרמב מסוטה אינו,)ח"ב איקרי איסור ביאת אחת פעם שבא שכל שפסק

מעוון  .מנוקה

ת',גמ)יז לא דפנויה וכו"עוון הזונות עם הם כי אגדות(א"המהרשפירש.'ש ,)בחידושי

פנויות אף היינו אחותנו"כמו,דזונות את יעשה (הכזונה לד" והקשה).לא,בראשית

איתן דגוי,המצפה פסול ביאת הוי דינה על שכם ביאת ראיה,דהתם ש"והרש.ומאי

ר,הקשה דסבר'הא הוא זונה,:)סא(ביבמותאליעזר עשאה הפנויה על הבא והא,דפנוי

התם לן קיימא מקום,ותירץ.כוותיה.)ס(לא איסור,דמכל בעילת נבעלה כשכבר

זונה לזנות,ועוד.נקראת לרסב,שבמופקרת ליה דאיקרי:)סא(ביבמותעקיבא'ירא

 .זונה

וכו'גמ)יח הלב זחוחי וכו',משרבו שמאי תלמידי וכו'משרבו צרכן כל שמשו .'שלא

ד"רשפירש הלב"י זחוחי וכו,ה רבם מפי יפה לשמוע אזנם את מטין וכתב.'שאין

אגדות(א"המהרש המימרות,)בחידושי שתי להיותדלפירושו אחדקרובות ענין

תורה של הם'דב,רשיפוהוא.במחלוקת כו,דברים לב זחוחי על,'משרבו רמז

ו וקבלתם,צדוקיןההבייתוסין חכמים מדברי בישראל,שזחו מחלוקת רבו ידיהם שעל

שני שמיםיתהוה,בבית לשם שלא כו,ועוד.מחלוקת תלמידי מחלוקת'משרבו רבו

נתכוונו,בישראל שמים ששנינו,ולשם כלו.באבותכמו שמשו שלא כיון הכי אפילו

כב,צרכן תורה .תורות'נעשה

וכו',גמ)יט צדקה מקבלי אגדות(א"המהרשביאר.'משרבו כדדרשי,)בחידושי דהטעם

בתרא מהעכו:)י(בבבא צדקה לקבל תשברנה"ד,מקרא.ם"דאסור קצירה "ביבוש

כז( דברכות).יא,ישעיהו בקראי ואתה"ונרמז רבים גויים תלוהוהלוית רק,לא והיית

למטה תהיה ולא בקללות,"למעלה מעלה",וההיפך עליך יעלה בקרבך אשר  ".הגר

  א"דף מח ע
לכהנים',גמ)א יהבינן קא שבעכתב.ואנן לד,הבאר דפירשואפילו ביבמות'התוסמאי

סברה"ד:)פו( לכהניםדל,מר אף מדאורייתא עזריה בן אלעזר מקום.רבי הואיל,מכל

ללויונצטוו אף עבודתכם"ליתנו חלף לכם הוא שכר יח("כי אמרינןו,)לא,במדבר

לכהניםד):קלא(חוליןב דוקא לתתו לגמרי הלוים כח הפקיע כמצותו,עזרא זה לאו,אין

למימר ללוי"מצי נתתיו כו("וגם  .)יג,דברים

ישראלהקשה.שם,'גמ)ב לב(התפארת עזרא,)אות כשקנסם אמאי טעמא מהאי אי

הווידויל אמירת את ביטל בכמה,ותירץ.א לויים נקראו הכהנים דאף דכיון דסבר

וגם,מקומות ללוי"איקרי סבר,"נתתיו גדול כהן יוחנן בלויים,אבל מיירי דקרא דכיון

שקרים,ממש דובר תעשה,נמצא ואל בשב המצווה את עקר  .ולכך

מפרשי',גמ)ג הוו דאפרושי וכו,מכלל תניא אורהההקשה.'והא ליה,קרן דהוי

דתנן ממתניתין הדמאי"לאקשויי על לשאול צריך אין מקום,ותירץ".ובימיו דמכל

מפרישין היו דלא טפי מפורש  .בברייתא

וכו',גמ)ד שינה יש המשניות(ם"הרמבפירש.'וכי זה,)בפירוש אומרים שהיו לפי

יתברך השם עם מדברים הם כאילו בזה,הפסוק אליו צועקים שאינווהיו מה זה הפסוק

מעלה כלפי לעשות אגדות(א"המהרשוהקשה.ראוי שיסדו,)בחידושי קרח בני כן אם

אמרו,)מד(בתהליםזהמזמור הגלות,ותירץ.הוהאיך בני על הקודש ברוח דנאמר

כן מיניה,שיאמרו לעיל ותכלימנו"כדכתיב זנחת כשינה,"אף הווי בימי.וכביכול אבל

גדול כהן בשלווהיוחנן וישראל קיים המקדש לאומרו,היה ראוי אין  .ולפיכך

לעגל',גמ)ה מסרטין חובה,ץ"היעבהקשה.שהיו בקרבן נמצא דאינו עגל נקט אמאי

בנדבה חריבה.אלא צחותובמנחה בדרך במהרה,תירץ מלשון הוא הָלָגכבַע,דלעגל

קריב ששנינו,ובזמן אתית המשניותבפיר(ם"וברמב:).יח(בברכותוכלעגל כאן)וש

לשוורים,כתב כן  .דעשו

יין',מתני)ו ישתו לא בשיר אסורדיתאא).ז(בגיטין.שנאמר וטרינן,זמרא ,ושקלינן

לה ילפינן קרא זמרא"ד)שם(י"רשופירש.מהי המשתאות,ה בבית לשורר .זמרא

במדוכ דידןמשמע המשתאותתניתין מבית השיר בטל ה"ד)שם('התוסאבל.דקתני

בכך,פירשומראז שרגיל למי אסור נמי משתה בלא שבעאבל.דאפילו כתבהבאר ,כאן

ענין בכל אסור,דאסור דגרדאי זמרא בסמוך הונא רב בברכותף"הריד,הביאו.מדאמר

הרי:כא( הגאוןכתב)ף"בדפי אסורד,בשם בפומא זמרא דאמרינן כגון,הא מילי הני

לחבירו אדם אהבת של ביפיוולשבח,נגינות חסדיו,יפה וזכרון ותשבחות שירות אבל

הקב מזאת,ה"של נמנע מישראל אדם ובבתי,אין חתנים בבתי לאמרן ישראל כל ומנהג

שמחה,משתאות ובקול נגינות בזאת,בקול שמיחה מי ראינו סימן"או(טורהו.ולא ח

מהר"של בשם מרוטנבורג"ח בחופ,כתב)ם שיר בכלי לנגן לנכרי לומר בשבתשמותר ,ה

שרי מצוה במקום לנכרי שיר,דאמירה כלי בלא וכלה חתן שמחת  .ואין

השמיר',מתני)ז בטל המקדש בית שבע.משחרב זרה'התוסדהביאהבאר :)גכ(בעבודה

ממנו"ד בקשו לומר,כתבו,ה הדמיירידאין חורבן הראשוןבעת בתריהתנןמד,בית

טיטוס).מט(לקמן ושל אספסינוס של שניבפולמוס בית חורבן קודם לאדומוכח,שהיו

שני בבית שמיר בדדודאי.הוה משחרב המקדשההוא השמירית שניהיינובטל ,בית

וליתנינהו ליערבינהו ראשון בית ב,דאי המקדשמשחרב ושמירית ותומים אורים ,בטלו

בגמ ליה'דהא תני ראשון בית משחרב ותומים אורים ה,בברייתא לא ותומים יוואורים

שני בית שחסר דברים מחמשה שהם שני מ.בבית הוכיחו נתינהועוד בן דדמה עובדא

זרהעיןועי.לא(בקידושין לאפודש.):כגבודה אבנים חכמים ממנו בודאי,בקשו והיה

שני כו,בבית בעדרו אדומה פרה לו נולדה אחרת לשנה לאו',מדקאמר ראשון בבית

משה שעשה באותה נסתפקו כי פרה מ"פ(בפרהכדתנןעשו עזרא)ה"ג עשה .שניה

א שני בבית אפוד דהוה כןוכיון היהם נמי צריך).סח(בגיטיןמשמעכד,שמיר דאפוד

הבאה.שמיר באות  .ועיין

ותומים',מתני)ח אורים בטלו הראשונים נביאים חכמהביאר.משמתו טז(המשך ,ויקרא

מלכיםשוםמ,דהיינו)ל לשני נתחלקו דבריהםולא,שהשבטים לתמם יכולים ,היו

השבטים שמות ז,שיצטרפו ושונאים עם זה חלוקים שהיו זהכיון את  .ה

יהושע',מתני)ט רבי משום אומר גמליאל בן שמעון הפירות'וכורבן טעם כתב.וניטל

שבע בימיוד,הבאר חרב שהרי שני בבית איירי .)כג(בתעניתאשכחןהאד.מסתמא

שני נדזבח'תוסועיין[בבית שלמות"ד:ים אבנים שמעון,]ה בימי מתברכין פירות שהיו

שטח הגדול,בן שור של ככליות חטין  .שנעשין

וכו',גמ)י סנהדרין דמשבטלה שבתו'וממאי משער זקנים קרא א"המהרשביאר.דאמר

אגדות( אמתניתין,)בחידושי סמיך קרא ע,דאהאי דנקראו סנהדרין משבטלו 'דמשמע

הנגינ,זקנים והשירבטל ד,ה קרא מייתא דמתניתין יין"אלא ישתו לא ללמד,"בשיר

במשתה דווקא הוא ו.דהאיסור אות לעיל  .'ועיין

מישראל',גמ)יא שתשתכח לתורה אתורה,ץ"היעבפירש.וגורמין דקאי ,משום,דדייק

ברעב שנענשו קרא שכתב אכילה,דאחר בכלל הלא וכתב,ושתיה חזר מדוע כן ואם

צ" צחה אתורה,"מאוהמונו דקאי מוכח כדכתיב,אלא מתורה אלא צמא כל"דאין הוי

למים לכו  ."צמא

 ב"דף מח ע
מגרש',גמ)יב ערי בד"רשפירשו.בטלו מגרש"י ערי הלויים,והמאירי,ה ערי דהיינו

ִמ הכתוב בטלו,ש"הרשוהקשה.גרשותשהטעינן מה שלא,דלענין לפרש יתכן דלא

שני בית בימי טעמ,קלטו יקלטודמאי לא הלויים.א בהם ישבו שלא כתיב,ואי הא

"א,ב(בעזרא וכו) לעירו'וישובו הפסוקים,"איש השבים)מג–לו(ובהמשך בין חשיב

והלויים הכהנים את קצתם,ותירץ.אף בטל בכולם,דשמא ישבו החסדיאמנם.דלא

י(דוד התוספתא הלויים,נקט)ג,ג"על ערי לגמרי פסקו עלומשום,שאכן לוי דמשבט

ובנימין,מעט יהודה בחלק והתיישבו בעריהם לישב הוצרכו לא  .ולכך

וכו',גמ)יג הראשונים נביאים ושלמה'מאן ושמואל ביומא"רשפירש.דוד ה"ד:)נג(י

הראשונים סוטה,נביאים במסכת מפרש ושמואל אריותמה.דוד במסקנא,הגבורת הא

הכיכאה קיימא ד,לא ראשונאלא ומלאכיהיינו,יםנביאים זכריה חגי לאפוקי

נינהו כתב.דאחרונים אהא,לכך ראשונים).כו(בתעניתיתאדאדאזיל נביאים התקינו

משמרות"כ כ,ד על העמידו ושמואל דדוד התם בגמרא ד.ד"ואמר לומריומאוההיא יש

כן התורה,נמי מן המקדש מקום מצאו שמואל עם דוד .).נח(בזבחיםכדאמרינן,דהא

חריבה רשובמנחה תני דלא הא נמי זה לפי ביומא"יישב  ".שלמה",י

ועלתה',גמ)יד צדוק שאל שהרי סליק לא וזימנין סליק זימנין דוד בימי אמר נחמן רב

לו,לו עלתה ולא אגדות(א"המהרשהקשה.אביתר הוכיחו:)עג(דביומא,)בחדושי

הקדש,מינה ברוח מדבר שאינו כהן השכינה,שכל עליוואין בו,שורה שואלין אין

ותומים דוד.לאורים בימי דווקא זה דבר נתחדש לא כן קנאותותירץ.ואם ,התורת

ר דברי בטל'דהביא לא דוד שבימי להוכיח בצדוק,נחמן עלתה,וכדמצינו דלא והא

הקודש ברוח דיבר שלא מפני הוא  .לאביתר

בראות',גמ)טו המבין זכריה ימי כל אלוקים לדרוש בד"רשופירש.אלוקיםויהי ה"י

יואש,בימי בימי שהיה יהוידע של בנו אגדות(א"המהרשותמה.דהוא ,)בחידושי

יואש בימי כבר נהרג יהוידע בן דורות,דזכריה כמה שהיה עוזיהו בימי נאמר זה וכתוב

מיכן הימיםדאכן,וציין.לאחר עוזיהו,י"רשפירש)ה,כו(בדברי הוא שמות'וג,דזכריה

לוה  .יו

וכו',גמ)טז הראשון המקדש בית משחרב שמע בחידושי(א"המהרשהקשה.'תא
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שני,:)כא(ביומאדאיתא,)אגדות בבית חסרו דברים וכפורת,והם,חמשה ארון

מהשמיים,וכרובים ותומים,שכינה,אש ואורים הקדש מדהכא.ורוח תרתי ,וחסרו

ד חסרו לאלו,ותירץ.מדהתם'והכא רק חשיב למקדשדהתם שייכים והכא,שהיו

למקדש שייכי דלא מאי מקדש,חשיב בלא נמי הוו ותומים  .ואורים

קול',גמ)יז בבת משתמשים לעיל"רש.היו קול"ד.)לג(י בת שאני מידהש,כתבה היא

השמים ממידות אדם,אחת לבני להשמיע ופעמים,העשוייה לזה פעמים ומשתלחת

מדבר,לזה שהוא בלשון אחד קול"ד.)יא(סנהדריןב'וסתוה.לכל בת נקראתש,כתבוה

קול השמים,בת מן היוצא עצמו הקול שומעים היו שלא קול,לפי אותו מתוך אלא

אחר קול בכחשכמו,יוצא מכה כשאדם ממנו,לפעמים היוצא אחר קול ושומע

יתברךש,ביאר)ו,ז"פטיבמות(ט"יו'והתוס.למרחוק מהבורא לשעתו מחודש קול הוא

ליראיו סודו קולו.להודיע בת דוגמשהיאלפי,נקראת דנבואהמעין דקול במדרגה,א

ממנו כחה,למטה זה[.קולבתקראוהולתשות ויטריכתבוכעין בשם556עמודבמחזור

סעדיה הרי"שובו.]רב בלשוןדל,כתב)אמןסי(ף"ת ופעמים זכר בלשון אומרים פעמים

מהר"שוביןועי.נקבה חיות"ת סי"ח(ץ .)ומןב

עזרא',גמ)יח של אגדות(א"ובמהרש.תלמידו שתלה,פירש.)יא(בסנהדרין)בחדושי

בעזרא הלל של בידו,תלמודו שהיה בתלמודו מבבל עלה שהלל נשיא,לפי כמו,ונעשה

בתלמודו מבבל עלה שגם  .עזרא

וכו',גמ)יט בשמואל עיניהם חסיד'נתנו הי עניו הקנאותהקשה.הי גביאמאי,התורת

לעניו חסיד והקדימו שינו [הלל גב.)יא(בסנהדריןאמנם. אף חסידאיתא שמואל י

עניו כך  ].ואחר

לבנה',גמ)כ וזכוכית פרנדא שירא פרנדאה"ד:)כ(שבת'תוסהכתבו .בטלה שירא ,אנן

מציעאוב לבנהה"ד:)כט(בבא לגמרי,בזכוכית בטלה שכיחא,דלא דלא  .אלא

אור.שם',גמ)כא הקרן הראשוןד,הביאר בחורבן החסרון גודל בזה לנו ,הודיעו

היהד בנוי יתהמקדשבהיותו שמים כבוד לילךיצאהמשםו,ברךלמשכן לעולם אורה

השלימה ההשגה בתכלית החומרי,בדרכיו כח מסך לנגדם עמד ולהפריעבדיללה,ולא

יתלהשיג ומצותיו תורתו בעונינו.ברךאור משחרב ונתגשםהכל,אבל מפנינתעבה

ארץ כיסה אשר הטובים,החושך זכיםנמיוהמעשים שלימותןבאינם הרוב,תכלית ועל

הם סיג התמה,מעורבי והעבודה השלימות להשגת מבדיל למסך הוא זה ולזה,וכל

לבנה",רמזו זכוכית בטלה ראשון מקדש שבטלד,"משחרב וההיינו .זכותהבהירות

נמיו בטלה פרנדא"ממילא ונקיהשמהות,"שירא זך קצתלואפיד,לבוש לו שיש מי

מ עשההטוביםיםמעשהמלבושים סיג,אשר ובברייתא.בהםמעורבופסולתקצת

ברזל'שבטלהוסיפו הי,"רכב ראשון מקדש באֹור קרבוכי כֵלי והן,להם בכלל הן

היצ,בפרט מול הרעללחום מחנהור מלחמה,ובחורבנו,וכל כלי ואבדו עיין.בטלו

שהאריךבדברי  .ו

 א"דף מט ע
ר',גמ)א רבב'אמר מוכרי ישראל כל היו דוד של תפלתו אלמלא יברכיה בר .אילעא

בד"רשפירש רבב"י מוכרי ושומן,ה חלב כגון מאוס דבר א"המהרשוהעיר.דהוא

אגדות( פד,)בחידושי אילעא"רשירושלפי דרבי המאמרים לכל כאן שייכות אין .י

הוא,רשדפי,ערוךהפירושוהביא שעוה של פסולת נופת.רבב שניטל שהזכיר ומפני

שעוה של פסולת אלא להם נשאר שלא להודיע בא  .צופים

ב',גמ)ב היו חבקוק של תפלתו וכו'אלמלא אחת בטלית מתכסים הקשה.'תלמידים

הקנאות ר,.)כ(בסנהדריןדאיתא,התורת של ששה'שבדורו היו אילעאי בר יהודה

אחת בטלית חבקוק,מתכסין תפילת להם הועילה לא תפילתו,ותירץ.ואמאי דטעם

להתפרנס כדי התורה את יעזבו עוניים שמפאת שחשש משום דר,היתה בדורו 'אבל

אילעאי בר עליהם,יהודה ד"שדרשו יראת תתהלל'אשה לזה"היא חשש היה ,לא

תורה של דרכה היא כך  .ואדרבה

ודב',גמ)ג הלוך הולכים המה ויהי אגדות(א"המהרשביאר.רשנאמר דדייק,)בחידושי

אתורה דמשמע,דקאי בתענית"מרשכהא כפילאמלד,לישרףה"ד:)י(י ישנא

הלוך"ד הלכה"הולכים של בעומקה עוסקים שהיו הביא.דרשו שמעוניועוד מהילקוט

ב( שנאמר,)ד"רכ'מלכים תורה אלא דיבור כאש"דאין דברי כה  ".הלא

ד"רש[)ד אקדושה"י קדושה,דסידראה עוסקיןסדר ישראל כל שיהו אלא תיקנוה שלא

וכובתורה מועט דבר יום בתורה'בכל כעוסקין כתב.והן 'התוסאמנם.המאיריוכן

שכבר"ד:)יא(בברכות באהבה,מהירושלמיהביאו,ה התורה ברכת ידי יוצא דאינו

לאלתר,רבה שנה כן אם רש.אלא לדברי קדושא"ולכאורה דעיקר נתקןי דסידרא

תורה תלמוד בזה,משום סגי לא נראה.אמאי אלא,ולכאורה כאן אין דלהירושלמי

ה קדושת כרש',משום ודלא תורה תלמוד משום (י"ולא דברי.)ג.א. ליישב יש ואולי

כרש נמי,י"הירושלמי הכי בה,ואין יוצא דסדרה קדושה שתקנו אלא.דלאחר

התקנה לפני דיבר התוסאמנם.שהירושלמי שם שהעירו ברור',מהא למדו,נראה שהם

תורה תלמוד משום דסדרא קדושה תקנו  .]דלא

ר',גמ)ה וכו"תניא וריח טעם בטלה טהרה אומר אלעזר בן א"המהרשביאר.'ש

אגדות( רוחני,)בחדושי עניין הוא דהטהרה מדה כנגד מדה הריח,וכשבטל,דהיא סר

הוא רוחני הריח חוש שאף י:)מג(בברכותכדאיתאו,מהפירות תהלל הנשמה ,ה-כל

ממנו נהנית שהנשמה דבר הריח,איזהו זה אומר פעולה.הוי שהוא המעשרות וכשבטל

גשמי,בגשם שהוא הדגן שומן כנגדה  .בטל

שיני',גמ)ו את אגדות(א"המהרשביאר.והקהיתה לישנא,)בחדושי האי אמר דאולי

לפניו שאכלו תמרא.)סא(בכתובותואמרינן,לפי אפילו השמש בפני לאכול דאסור

ריחא ליה דאית  .דחנוניתא

חתנים',מתני)ז עטרות על בגיטין"רשכתב.גזרו כלילא"ד.)ז(י עטרה,ה דהיינו

עטרות"בד)שם('התוסוהקשו.לראשם ושל,ה וורד של אלא שנו לא הכא מדאמרינן

וכו,הדס קנים של בקנים',אבל הראש לכסות דרך אין כעין.והא דהוא פירשו לכך

 .חופה

הצער'דלר,איתא,.)ז(בגיטין.שם',מתני)ח מחמת רבנן בטלוהו סמך'ור,הונא חסדא

מקרא כא(לה "ח,יחזקאל העטרה) הרם המצנפת גדול"הסר כהן בראש שמצנפת בזמן

אדם כל בראש כל,עטרה מראש עטרה נסתלקה גדול כהן מראש מצנפת נסתלקה

 .אדם

כלותגזרו',מתני)ט עטרות שבעכתב.על עטרות,הבאר על גזרו לא ראשון דבפולמוס

בעלה,כלות על תתגנה שלא ישראל.כדי נ(ובתפארת דמשנתרבתה,הוסיף)אות

הכלות על גם בגזרה הוסיפו  .הצרה

ר',מתני)י אגדות(א"המהרשהקשהמאיר'משמת דחשיב,)בחידושי התנאים אלו דכל

רבי לר,מלבד רמאיר'קדמו את הקדים מתני,ותירץ.מאיר'ואמאי שסתם רבי'דכיון

רבי הקדימו גם לכך תלמידיו.מאיר הוסיפו רבי ד,ומשמת בטלה"הא רבי משמת

 ".ענוה

ר',מתני[)יא התורה"משמת כבוד בטל ד"רשפירש.ע וכו"י בטל לבו',ה נותן שהיה

וכו קוץ כל וכו'לדרוש ובת בת עיון.'כגון צריך דבתמד,ולכאורה דרשה להך הביא וע

מסנהדרין מרחוק וי,ובת דרש עצמו לעיל"כשהוא נטמאה☺כז(במתניתיןו לענין

הגמ שביארה וכמו כח'ונטמאה בדף (דבריו לומר.)ו.ח. שיש ר,ואולי אמר 'דבמתניתין

ר דרשה דכבר הקצב'יהושע בן ר,זכריה לפני נתחדשה כבר כן לומר.ע"אם שייך ולא

ע ליבו זושנתן דרשה נתחדשה דיוקו שמחמת הדברים דמשמעות  .]ליה

ר',מתני)יב וכו"משמת הזקן ופרישות'ג טהרה בחדושי(א"המהרשהקשה.ומתה

טהרה,)אגדות בטלה הבית חורבן קודם כבר כן בנו,אם בן דיבנה גמליאל רבן שהרי

החורבן בזמן נשיא הפיר,תנן.)מח(ולעיל,היה טעם ניטל המקדש בית ,ותמשחרב

בגמ הטעם'וקאמר את נטל לכתוב,ש"הרשותירץ.דהטהרה מתניתין דייקה שלכך

טהרה הדברים,מתה כשאר לגמרי בטלה דנחלשה,דלא פסקה,משום החורבן ולאחר

 .לגמרי

וכו',גמ)יג כספריא למהוי חכימיא שרו המקדש בית שחרב הלויכתב.'מיום הבית

לט( חוברת העמק בירחון ה,)הובא בעיני,ואשהדימוי שבח הוא וחזניא שספריא שכשם

מצויים שאינם מחמת אדם נעדרת,הבני תהא התורה שהוא,ואף אדם על וכשיאמרו

כחזן הוי תורה מצויים,בן לא  .ששניהם

ד"רש)יד החכמה"י זיו היא,ה מאי ידענא לא אגדות(א"ובמהרש.זה ,כתב)בחדושי

וכדמצינו דעלמא חכמה על גם לפרש אספסינוס:)נו(בהניזקיןשיש עם וגם,במעשה

רוחנית חכמה שבע.על לחכמה,כתבוהבאר יופי וגימטריות,שנתן תקופות ביודעו

וכו דקלים  .).כז(בסוכהכמבואר'ושיחת

 ב"דף מט ע
יישום',גמ)טו בסנהדרין"רשפירש.הגבלן גרסינן"ד.)צז(י הכי מקום,ה שם .שהוא

ישראל צה(והתפארת ה,כתב)אות דורשהם שבכל חכמים שם,תלמידי על כך ונקראו

דורם בני של דרכיהם גבול שומרים  .שהם

נעדרת',גמ)טז תהא והולכת,.)צז(בסנהדריןומבואר.והאמת עדרים עדרים שנעשית

אגדות(א"המהרשופירש.לה בחידושי לגמרי,)שם שתעדר לפרשו מדאמרינן,דאין

ירושל:)קיט(בשבת של כשלונה בשעת אמנהדאפילו אנשי ממנה פסקו לא  .ים

הכלב',גמ)יז כפני הדור בסנהדרין"רשפירש.פני הכלב"בד.)צז(י כפני ממש,ה דדמו

אחרינא.לכלב לישנא כתב מזה,עוד זה יתביישו שלא הכלב שם"ובמהרש.כפני א

אגדות( להשם,פירש)בחדושי האהבה כך אדוניו את אוהב כאילו פנים מראה שהכלב

חי תהא [צוניתיתברך שפירשו. יש הצאן,עוד את המנהיג הכלב כמו שמביט,דיהיו

הם הולכים להיכן מוליכם,לאחוריו הוא  .]לשם

שבשמים,'גמ)יח אבינו על להשען לנו יש מה ועל תסרח סופרים רביביאר.וחכמות

לייבוביץ ה"בדח(ירוחם חלק ומבוטל"דחז,)והלאה'עט'עמ'ו בטל שהכל לנו מראים ל

מעוז בטליםכל האדם של ומבטחו ברוחניות,ו ובין בגשמיות כלום,בין נשאר ובכל,לא

וקיימים חיים אנו של,זאת היסוד התכלית מתברר מלבדו"ומזה עוד אפשר".אין שאי

שבשמים אבינו על אלא שביאר.להשען תבונות"הרמחוכמו בדעת ד,ל אין"שהידיעה

מלבדו הבריא,"עוד מכל המכוון התכלית ועניניההיא ית.ה יחודו עוצם בירור 'דהיינו
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ותכלית.'וכו גבול בלי ותכלית,שהוא גבול בלי היא שהבריאה עוד"והגדרת.כמו אין

צדדים,"מלבדו שני רק מלבדו"או,דיש עוד להיפך,"אין עוד,או שנותן.יש זמן וכל

וכו עוד ביש עוד'ממש אין לדרגת הגיע הגש.לא שבעניני שפשוט יהרסווכמו מיות

לרסיסים כולה הבריאה כל את שבהם,וישברו והאפס האין את במופת להראות .כדי

הוא כן רוחניות בעניני כדאיתא.גם לסמוך מה יש ומצוות תורה על שלכאורה ואף

וכו תלכו בחוקתי ומבהיל.'באם גדול סוד התורה לנו בצדקתי"גילתה תאמר שאם"אל

וכו בצדקתי אומר ע'אדם ומצוהבוטח תורה עוד,ל יש נקרא זה תורה,גם יש שהרי

עוד.ומצוות שאין הוא הסוד אינם-אלא לבדם ומצוות תורה אי.גם האבות על וגם

לסמוך בשבת,אפשר אבות:)פט(כדאיתא זכות ד.דתמה אברהם"מקרא אבינו אתה כי

ה אתה יכירנו לא וישראל ידענו שמך'לא מעולם גואלנו  .'וכו"אבינו

כלות',גמ)יט עטרות זהב,איזהו של עשה'שר,איתא.)נז(ובשבת.עיר עקיבא

זהב של עיר ולא"ד.)נט(שם'התוסוביארו,לדביתהו נאסר,ה וכלות לחתנים ,שדווקא

אדם לשאר ולא שמחה שעת  .דהוי

פרסה',גמ)כ מאות ארבע ישראל ארץ קמא(ץ"היעבוביאר.נזדעזעה ,:)פבבבא

שטחה שכל הזדעזעהשהכוונה ישראל ארץ שיעורה,של  .שהוא

למלכות',גמ)כא קרוב שהוא קומי לספר התירו ראובן בן הכסףהקשה.אבטולמוס

ה"פי(משנה זרה מעבודה לקרובין,)ג"א זה אסור להתיר לחכמים כח יש היאך

האמורי,למלכות מחוקות הוא דהרי מדאורייתא איסורו דהוידמ,ותירץ.והא חמת

ישראל כלל  .שרי,הצלת

גובאי',גמ)כב עלה גמליאל רבן יעקבביאר.משמת דמצינו,העיון דמשום דאפשר

הגזל מן להישמר תקנות שתיקן מקומות גובאי,בכמה עלה בפטירתו איתא,לכך דהכי

מדליקין הגזל:)לב(בבמה מחמת עולה  .דהגובאי

וכו',גמ)כג יוסף רב ליה נחמן'אמר רב ליה אמתכתב.'וכואמר כןמצינוד,השפת

יוסף א.)יד(הוריותבברב לרבה הנשיאות עדיףףשהניח לא.דסיני לתנא אמר נחמן ורב

אנא דאיכא חטא יראת מצינו,תיתני כן.)פו(כתובותבהנהגתושכן אם עשינושאמר

הדיינים כעורכי שריףוא,עצמנו שאני,דלקרוב מרבנן צורבא מקום עיקר,מכל וזה

עשה פן שחושש חטא  .חטאבכךיראת

ישרים,שם'גמ)כד מיראתחלקכמוהיאהחטאדיראת,ביאר)ד"פכ(במסילת

כמו.יתברךכבודורוםנגדדברלעשותשלאבשניהםהתכליתכי,הרוממות היא אמנם

ביניהם.עצמובפנימין ,עובדאומתפללשהואבשעההיאהרוממותיראתכי,והחילוק

,לפניועבירהשמזדמנתבשעהאו.יתברךכבודורוםמפניוירעדירעשלםויכיבוששאז

פורש,בהמכירוהוא .ו"חכבודועינילמרותדבריעשהלאאשרלמעןמלעשותההוא

פן,מעשיועלתמידודואגיראהאדםשיהיה,שעהובכלעתבכלהיאהחטאיראתאך

יתברךכבודוגודללפישאינוולגדאוקטןדבראיזהאו,חטאשמץאיזהבםנתערב

.שמוורוממות

אנא',גמ)כה דאיכא ענוה תיתני לא לתנא יוסף רב ליה חידושי(א"המהרשכתב.אמר

במעלתם,)אגדות להתפאר החכמים דרך שאין מקום.דאף שונהמכל יהא שלא כדי

רבי משמת בטלה דלא כן אמרו בטעות ימאסו,ועוד.הברייתא חטא היה,שיראי ולא

הדורש באותו בזה אמתוה.בח הפי,כתבשפת לגמרירושדאין חטא ויראת ענוה ,בטלה

שבדור,םמרובשבטלהאלא יחידים ה.לאפוקי השמקודם ויתה .שכיחהיראההענוה

אנא,ולהכי מדאיכא אמרו בעיניהם שפלים שהיו נחמן ורב יוסף רב דהיינו[,אדרבה

יחידים מהנהו איננו אנו כןעו]והרי העולםנמצל ברוב כן דבו,א שפיר אתי איודולהכי

דבטלה אמת התנא יחידים[,דברי מאותם שהיו היינו בהם שהיתה הם]ומה רק

כןנותענוותמ אמרו הקדוש"והשל.ם ד(ה אור תורה עקב הכל,ביאר)'פרשת שהיה

והגנות השבח בעיניו בליבו,שוה התפעלות רושם שום היה לא,ולא כן איכפתהיהעל

ממנולו להתלמד מדתו שסיפר לה,במה אפשר שאי העולם יאמרו המידהשלא שיג

משמואל.ויתייאשו,הזו תרע(ובשם שנת בשם)ד"שמיני נזרביאר שני,האבני שיש

הכנעות עצמו,מיני שפלות ומרגיש שיודע מחמת הכנעה שיודע,יש שאף הכנעה ויש

מ מקוםמעלתו האלקותכל גדלות ומשיג שיודע ואיןלעומת כאפס בעיניו לוואפי,הוא

ה מציאות נגד למציאותו אין ככה פעמים אלפים מעלתו מציאותהראוי'היתה להקרא

הי,כלל האחרון זה מברהוממין ענו ושהוא מעלותיו שיודע דאף מקוםיוסף לאכל

מהההי בצד מציאות לו שיש להקרא בעיניו מקום .תופס

  הדרן עלך עגלה ערופה
  סכת סוטה סליקא לה מו

  

  מסכת גיטין

 א"ע' דף ב
גט',מתני)א המביא,א"הריטבהקשה.המביא דקתני קאי אהיכא כתבו.תנא וכן ותירץ

אנגליה'תוס קמא,חכמי התם,קאידקידושיןדאפרק בגט.)ב(דקתני עצמה את ,וקונה

ברישא גט הלכות דליתני הוא ואקדמה,ובדין ליה חביבא תקנתא דהיא משום  .אלא

להגמוניא"רשב',תנימ)ב מהגמוניא אפילו אומר שלמההקשה.ג של ב(הים ,)סימן

היא:)ד(לקמןדמבואר ישראל מארץ לארץ,דהגמוניא חוץ בהדי הכא לה שנא ,ואמאי

ישראל בארץ במביא דעסקא מתניתין בשלהי מחלוקת,ותירץ.ולא לה עבדינן דבכך

כר הלכה ליהוי דלא סתם כך גמ'ואחר בן שלמה.ליאלשמעון דלקמן,תירץובחשק

מיותר,אמרינן)שם( למדינה ממדינה המביא דתנן דבארץ,דהא לדיוקא אלא אתי ולא

לומר צריך אין לקיימו,ישראל מצויין שאין משום דנתקן לרבא אתי.ואפילו זה ולפי

דר קאי'שפיר עלה נמי גמליאל בן בארץ,וקאמר,שמעון מדינה באותה אף דפעמים

נחתםישראל ובפני נכתב בפני לומר  .צריך

למזרח'ר',מתני)ג מרקם אומר ופרחכתב.יהודה י(הכפתור בד"פרק מה"א על 'דר,)ה

לאיפלוגי אתי לא קאתי,יהודה גמליאל לרבן לסיועיה בעיירות,והיינו.אלא דאף

נחתם ובפני נכתב בפני לומר צריך ישראל לארץ שאר,הסמוכות לבאר שמוסיף אלא

הארץגבול גמליאל,ות רבן דקאמר וחגר רקם יהושע.מלבד לסייעו,הקשהובפני דאי

ר דברי את להסמיך לתנא ליה הוה גמליאל'קאתי רבן לדברי כתב,יהודה הכי ,ומשום

היא'דר עצמה בפני שיטה  .יהודה

ד"רש)ד הים"י ממדינת גט המביא חו,ה הים"כל מדינת ליה קרי הריטב.ל א"בחידושי

וחגר,דבריודל,הקשה רקם שהוסיף גמליאל רבן פליג נינהו,במאי לארץ מחוץ .הא

ר כפירוש למימר כדרום"ד'בתוסי"וליכא ואשקלון ישראל)ד"בתוה(ה מארץ ,דהם

בבל עולי כבשום שלא אמרינן.אלא פליגי,.)ד(לקמןדהא ומובלעות והיינו,דבסמוכות

ישראל מארץ ארש.דאינם פליג הים,וביאר,י"ולהכי מדינת ליה קרי רחוק ,דמקום

לים מעבר דווקא הרי.א(ן"ובר.ולאו עליה,)ף"מדפי מקום,הקשה בשום כן מצינו .דלא

ישראל,וביאר לארץ סמוכה או מובלעת אינה הים שמדינת שכשם ללמדנו כך,דאתי

הארץ צדדי בשאר קמא רש,וכתב.לתנא כיוון שלזה חו,י"דאפשר שכל אף"דהיינו ל

היםמ מדינת ליה קרי ישראל ארץ צידי מובלעת,שאר ואינה סמוכה  .כשאינה

המביא"ד'תוס)ה ר,ד"בתוה,ה יב"אמר בגימטריא דגט משום הבין.ת א"המהרשוכן

למד,כתבט"יו'והתוס.בדבריו תשמע שכתבלא טעם'שהתוס,התשביה נותנים

גט י,שנקרא בו שיש שורות"לפי הוא.ב כן איפכ,שלא יד,אאלא לכתוב נהגו ב"לפיכך

גט,שורות אליהו"והגר.כמספר בדברי הגדול(א המאור בספר כד,הובא )א,דברים

התנ,כתב בכל מצינו ג"דלא אותיות הטעם,יחדיו'וט'ך הוא מופרדות שהן ומה

לאשתו איש בין המפריד לדבר כשם  .שמשמשים

ד"רש)ו צריך"י וכו,ה המביאו הרי.)ב(ן"הרכתב',השליח הכי,ף"מדפי משום,דפירש

בקבלתו נתגרשה שהאשה כיון לקבלה שליח הוי ובפני,דאי נכתב בפני לומר צריך אין

לומר,והטעם.נחתם צריך אין דמדינא ויערער,משום הבעל יבוא שמא דחששו .אלא

לידה כשנותנו דמי,אבל דכידה לקבלה לשליח ומגרש,או יהושעוהקשה.גומר ,הפני

לפי"ד:)ב(לקמן'לתוסדהניחא רחוק,)בתרא(,ה חשש אלא ל.דאינו )שם(י"רשאבל

ורבנן"בד היא,דפירש,ה גמורה נגמרו,ותירץ.קשיא,דחששא לקבלה דבשליח דכיון

הים במדינת למידי,הקידושין חיישינן לא הים,תו במדינת שהתגרשה דאשה דומיא

בכך שנאמינה ישראל לארץ החתם.ובאה לקבלה,כתבסופרובחידושי בשליח אם דאף

נכתב בפני שיאמר צריכים אמירתו,היו מהני היתה חכמים,לא האמינו דלא משום

לשליח שליחותו,אלא בטלה שקיבל  .וכיון

ואשקלון"ד'תוס[)ז ארץישובעיקרלגבילארץכחוצהדחשיבדנהיל"וי,ד"בסוה,ה

פיו.ישראלכארץחשיבמיהאלארץחוצהלגבי,ישראל על דבריהם לבאר אפשר אולי

שכתב .לטומאהלארץכחוצהוהיאכסוריאופלגאישראלכארץדפלגאן"הרמבמה

כתב לא,ועוד ראשונה דקדושה לן סבירא לענין,לבאלעתידקדשהדאי תרומותהיינו

חביבא,ומעשרות מקום ואף,להםיששלישיתקדושהדאמריאיכאדהא,עלייהומכל

כן פי דהיינו.ודירתהישיבתהלעניןובקדושתהעומדתהיאבחיבתהישראלארץעל

בה התלויות המצוות לענין ישראל ארץ קדושת בין קדושתה,שחילק דבטלה

קדושה.הראשונה בה ונהגו חיבה אליה חשו עדיין ישיבתה לענין יש.אבל כן ואם

א,מרלו שבכלל עכו של חיבתה,י"דהחלק מחמת ישיבתה לענין לענין.היינו אבל

שניה בקדושה קדשוה לא בארץ התלויות ישראל.מצוות מארץ עבדו המוכר כן ועל

הקדוש לחירות,לחציה יצא כן ועל בארץ התלויות ממצוות לחציה.מבטלו והמוכרו

ישראל ארץ ישוב מצות ממנו ומבטל קדוש אינו שפירש.הטמא מה לקמן"רשועיין י

לחו:)מג( עבדו דהמוכר לארץאמתניתין דבריו,ץ ישובדמשמעות מצוות ממנו שמבטל

בארץ,כתב)שם(ד"רי'בתוסאמנם.י"א התלויות מצוות ממנו שמבטל משום  .שהוא
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