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  פבדף  – סט דף קידושיןמסכת .  התשע"ו אייר' יא ס"ד,ב
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  פרק עשרה יוחסין
��

�)�א �וכו'. �יוחסין �עשרה �מתני', �ריכתב �עבדים,�ד"התוס' �חשיב �דלא �דהא ,

��משום�שאינן�בתורת�קידושין,�וכל�הני�דמתניתין�קידושיהן�קידושין.�

�)�ב (בחידושי�אגדות),��א"המהרשכתב��ממזירי�נתיני�שתוקי�ואסופי.מתני',

�לא�משום�דגרעי�מכולהו,�אלא�משום� �ואסופי�לבסוף, דהא�דחשיב�שתוקי

כתב,�דכיון�דבשתוקי��והמקנה�שנפל�בהם�הספק�מכל�הני�דחשיב�לפניהם.

��ואסופי�יש�ספק�שמא�נולד�מנכרי�שהוא�עצמו�מטיפה�פסולה,�גרע�מממזר.

הקשה�חרורי�ממזרי�ונתיני�וכו'�כולן�מותרין�לבא�זה�בזה.�מתני',�גירי�ו�)�ג

�הרמב �אסורים�ן"בחידושי �נתיני �הא �בנתינים, �הפסולים �כל �שרו �אמאי ,

משום�"לא�תתחתן�בם"�מדאורייתא,�כיון�דמשבעה�אומות�הם,�ומאי�שנא�

מהא�דאסירי�כל�הפסולים�בנכרים�ובעבדים.�ותירץ,�דילפינן�לה�מהא�דשרו�

,�והיינו�משום�דלא�איקרו�קהל.�אם�כן�לא�חש�הכתוב�כל�הפסולין�בממזר

ליחס�דידהו.�והא�דאסירי�בנכרים,�משום�דגבי�נכרים�כתיב�"כי�יסיר�וגו'".�

�איכא� �רע, �דסורו �כיון �עבד, �גבי �וכן �פסולי. �בהנך ולהא�איכא�למיחש�נמי

�מה�שפירש� �לפי �עוד�הקשה, �יסיר�וכו'". �דדוד��ביבמותלמיחש�ל"כי (עט.),

�הנתי �על �מעבדים�גזר �שנא �ומאי �בנתינים, �מותרים �איך �עבדות, �דין נים

�מעיקרא�לא�גזור�אלא�לגבי� �היא, �דגזרה�דרבנן �כיון �ותירץ, �בהם. שנאסרו

 כשרים,�ולא�פסולים.

�כדתניא)�ד �וכו�ועלית�וקמת�גמ', .�'וכו�מארץ�ישראל�גבוה�שבית�המקדש'

� ��המהרש"אביאר �אגדות), �עגול],�הוא�שהעולם(חידושי �[דהיינו �כתפוח

�אוירה�ארץ�ישראל,�ולכן�ארץ�ישראל.�וכן�עולם,�מרכז�בית�המקדש�ומקום

�מקום�ויותר�ומחכים,�מזוג �כן�המקדש,�ממנה �שם��שעל �הסנהדרין היתה

ביאר�דבריו,�דאף�שיש�בוודאי�מקומות�שיש�הרים��והמקנה�הגזית.�בלשכת

�בעליה� �הצורך �מחמת �הגובה �מעלת �אין �ישראל. �מבארץ �יותר גבוהים

העולם,�שממנו�נתהווה��מרכז�בהיותו�המקדש�גשמית.�אלא�דמעלת�מקום

�שהוא� �לעולם. �יורד �השפע �וממנו �הושתת, �וממנו �העולם, ונתרחב

למקום�גבוה.�ומעלת��המשמעות�של�שער�השמים.�והוא�מה�שקובע�אותו

�שהיא �במה �ישראל �משאר��לשער�קרובה�ארץ �גבוה �וממילא השמים,

� �כתב �(וכן �ממנה. �הרחוקות �סופרהארצות �חתם �ד"ה��בשו"ת �רלד יור"ד

��והנה).�

��
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�גבוה)�ה �ישראל �דארץ �אלא �וכו�הארצות�מכל�גמ', �לן �באות��'.מנא עיין

�דארץ�ישראל�ליה�כיון�תיפוק�קשיא,�מאי�זה,�לפי�המקנה,הקודמת.�הקשה�

�המקדש,�סביב �המקדש�וכיון�לבית �לו�ועולין�העולם�באמצע�הוא�דבית

�ממרכז�הרחוקות�ארצות�שאר�ממילא�סביב,�צד�מכל�ישראל�מערי �יותר

�דהא�באמת�מנא�לן�וביאר,�דקשיא�לגמ'�גבוהה�מהם.�ארץ�ישראל�העולם,

�וממילא�הארץ,�מרכז�עליית�היינו�"'וגו�המקום�אל�"ועלית�קרא�דאמר

כיון�שבית��הטבע�בדרך�עליה�היינו�דלמא�ארצות.�מכל�גבוה�דארץ�ישראל

�העלה�ד"אשר�מקרא�ומשני�ארצות.�לשאר�ראיה�אין�כן�ואם�גבוה,�המקדש

עליה.��אינה�דהבאה�סותר,�וגם�כפול,�לשון�הוא�דלכאורה�הביא",�ואשר

�דנראה �בארבע�מקומות�באמת�ימצא�דבטבע�קרא,�רמז�גופא�דהא�וכתב,

�לשון�בהן�ושייך�מארץ�ישראל,�יותר�גבוהים�או�שווים�שיהיו�הארץ�כנפות

הארץ.�וכעין�זה�כתב��מרכז�מעלות�מפני�עליה�נמי�ואפילו�הכי�שייך�הבאה,

��.בבן�יהוידע

ד"ה�כל�הארצות.�והמהרש"א��י"רש�פירוש�עיין'.�וכו�עיסה�ארצות�גמ',�כל)�ו

�ביאר, �אגדות) �קודם�נקיה�לסולת�אותם�דימה�פסול,�להם�דבאין�(חידושי

�מתוכו�לבררו�איכא�ראוי�שאינו�דבר�בו�נפל�אם�דגם�עיסה,�ונעשית�שגבלה

�ליטלו�קשה�ראוי�שאינו�דבר�בו�נפל�אם�עיסה,�משנעשית�אבל�ולהשליכו.

�(ערך�מהערוך�הביא�וכן�בו.�ונתערב�שנגבל�אחרי�העיסה�מתוך�ולהפרישו

��אלמן).

�שם.�)�ז �לא�מצאתי �לוי �ומבני �בד"רשפירש��גמ', �דהא�דקתני�ה�ואבינה"י ,

ה�"התוס'�בדבמתניתין�"לויי",�היינו�הנך�לויים�דלא�חזו�לעבודה.�וכן�כתבו�

(בעמוד�א)�הקשה,�וכי�תעלה�על�דעתך�שבנו��ן"ובחידושי�הרמב.�ומבני�לוי

�שיר �בלא �קרבנות �והקריבו �לפני��,הבית �שעלו �הראשונה �דבעליה וביאר,

�מצ �לא �בתחילה �עזרא �ובעליית �לויים, �היו �לבבל,�עזרא �ושלח �לויים, א

� �בכתובים. �מפורש �והכל �לויים, �לו �אגדות)��א"והמהרשושלחו (בחידושי

�קרא� �בהאי �מקום �מכל �כשרים, �לוויים �להביא �שלח �דעזרא �דאף כתב,

דמייתינן�הכא,�משמע�דלא�מיירי�בלויים�הראויים�לשיר,�מדכתיב�"והלוים�

�למ �הלויים �בין �העם", �ב"כל �ומדהפסיק �והמשוררים", �העם שוררים,�וכל

משמע,�דהוצרכו�להעמיד�משוררים�מכל�העם�ולא�מהלויים,�והיינו�משום�
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�כל�העם,� �כתיב�בתר �דהא�שוערים�נמי �[וקשה, �כשרים. שהלויים�לא�היו

�להעמיד� �אפשר �איך �ועוד �שוערים. �להיות �ראויים �הלויים �היו �לא ואמאי

� �(א.ג.)]. �ראויים �לויים �באין �אף �מישראל �הרדמשוררים �כתב,�ל"ובהגהות

�מיירי� �אפשר�לומר�דמתניתין �אי �לוויים�כשרים, דאף�דעזרא�שלח�והביאו

�כדאיתא� �מ"כספיא" �באו �לויים �והני �מבבל, �עלו �דקתני �כיון �לויים, בהני

� �בספר �שכתב �כמו �בבבל, �ואינו �ח,יז), �(עזרא �הארץבקרא �אמנם�תבואת .

��ן."(שם)�כתב,�דכספיא�הוא�שם�מקום�בבבל,�וכדברי�הרמב�י�בעזרא"רש

שאמר�להם�נבכודנצר�שירו�לנו�משיר��ד,"בתוה,�ה�ואבינה�בעם"י�ד"רש)�ח

� �ידיהם�בשיניהן. �בהונות �וקצצו �עמדו (תהילים�קלז)��ובילקוט�שמעוניציון

��.ולפני�עבודת�אליליםאיתא,�שאמר�להם�נבכודנצר�שינגנו�לפניו�

(נ:)��בסוכה(בחידושי�אגדות),�למאן�דאמר��א"המהרששם.�הקשה�ד,�"בא)�ט

דעיקר�שירה�בפה,�אמאי�לא�היו�ראויים�לשירה,�אף�שהיו�קצוצי�בהונות.�

� �דהא�אמרינן �בשנים, �דנפסלו �לומר �אין��בחוליןואין �דבבית�עולמים (כד.)

נפסלים�בשנים.�ותירץ,�דנפסלו�בקולן�מחמת�זקנתן,�וכדאיתא�בחולין�(שם)�

��דכשר�עד�שיפסל�קולו.

,�המקנההקשה��רבי�אלעזר�וכו'.גמ',�ורבא�אמר�העלום�תנן�וקמיפלגי�בד)�י

�מבבל.� �עלו �דקתני �מהכא�דטעמא�דרבא�משום�לישנא�דמתניתין דמשמע

�הא�איכא� �ידעינהו, �דאמר�העלום�מידע �בסמוך�למאן �מקשי �מאי ואם�כן,

�דבסמוך� �קשה, �וכן �כורש�הראשון. �בימי �קודם�עזרא �שעלו למיחש�לאותן

ני�קראי�כתיבי�לגבי�מייתינן�קראי�ללמוד�על�אותן�שעלו�מבבל�מנלן,�והא�ה

�ותירץ,� �ולא�בעליית�עזרא. �כורש�הראשון, העולים�בעליה�הראשונה�בימי

דמסתברא�דכמו�שעזרא�בדקן�והעלה�בעל�כרחן,�כשעלה�בעצמו.�הכי�נמי�

��בעליה�הראשונה,�אף�שלא�עלה�עמהן,�בדקן�בבבל,�והעלן�בעל�כרחן.

יש�לפרש�,�דלדעת�אביי,�הפני�יהושעכתב��גמ',�אביי�אמר�עלו�מאליהן.)�יא

�דכיון� �למימר, �דאתי �ישראל. �לארץ �עלו �קתני �ולא �מבבל, �עלו �דקתני הא

�ישראל,� �היתה�להתערב�בארץ �וכוונתן �שלא�יכירום, �כדי �מבבל דהם�עלו

 אם�כן�יש�לחוש�יותר�בארץ�ישראל�להצריכם�בדיקה.

�אורייתא.�)�יב �בתרומה �אכול �ולבסוף �דרבנן �בתרומה �אכול �דמעיקרא גמ',

��בשו"ת�המהרי"ט �חשיבי��–(א�קמט �זמנינו, �דכהני �הוכיח�מסוגיין, א�פה),

� �כתב �וכן �כהנים. �ספרודאי �בקרית �דליכא��המבי"ט �ביאה), �מאיסורי (פ"כ

ריעותא�במה�שאין�להם�כתב�יחוס,�דדוקא�בימי�עזרא�שהיה�לכולם�כתב�

� �ועיין �חשיב�ריעותא. ��ים�של�שלמה�בבא�קמאיחוס, �(ה�לה). (יו"ד�והש"ך

א�חשיבי�ודאי�כהנים�ואין�נותנים�להם�תרומה�שכב,�ט),�כתב�דבזמן�הזה�ל

(או"ח�רא,�ד),�כתב�דהיום�אין�מקפידין�על�"וקדשתו",��והמגן�אברהםוחלה.�

� �ועיין �חזקה. �כהני �אלא �אינם �יעקבדהיום �שבות �ו�בשו"ת �צג). בערוך�(א

 .(או"ח�קכח�סד)�לענין�נשיאת�כפיים�השולחן

��
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.�הנבדל�מטומאת�גויי�הארץ�אליהםגמ',�אמר�רב�חסדא�דאמר�קרא�וכל�)�א

�דהתוספות�הרא"שפירש� ��וכלמ"יליף�, �הבדלה,�דהנבדל", �גווני משמע�תרי

� �דהיינו �נמי, �אי �וחרורי. �ץהאר�גויי"מגירי �אגדות),��והמהרש"א". (חדושי

�ש �וחרורי �גירי �דהיינו �ד"הנבדל", �ממשמעות �דיליף �מפירש, ה�עבודנבדלו

קאי�בארץ�ישראל.�ד"וכל�הנבדל"��מעיקראכתב,�דליכא�למימר�דהוו�.�וזרה

 בבל.�ילועדאיירי�ב"ויאכלו�בני�ישראל�השבים�מהגולה",��,רישא�דקראא

�וזרעם,)�ב �ד"ה ��[רש"י, �קשה, �לכאורה ��דלקמןאמו. �פירש �כל�(עח.) בד"ה

ביאר,�דהדרשה�מדכתיב��והמהרש"א,�דעיקר�הקרוי�זרע�היינו�מן�האב.�זרע

דהיינו�בצירה.�אבל�מלשון�רש"י�לא�משמע�כן.�ואולי�יש�לומר,�דאף��-אם�

על�כרחך�דזרעם�היינו��אבותם�וזרעםדסתם�זרע�היינו�מן�האב.�הכא�דכתיב�

�מבכורות(ויקרא�כא�כ)�שהביא��(ברש"י�בפירוש�התורה�אם.�ומצינו�כעין�זה�

 .)]מך�לה.�(ש.ב.נה�פירושה�לפי�מה�שנסמד:)�שתיבת�גרב�נשת

(חדושי��המהרש"אפירש��מ',�אדון�ואמר�וכו'�והם�שמו�עצמם�כנמר�כו'.ג)�ג

ועיין�באות�(ד"אדון",�ו"אימר"�דבתריה,�מלשון�נמר.��'יש�אות�נרדדאגדות),�

���).הבאה

�)�ד �כנמר. �עצמם �שמו �והם �כנמר�פירשגמ', �בד"ה �רש"י �שאינה�, �זו כחיה

� �וכתב �חבירתה. �בזוג �הרש"שמקפדת �הכי �דמשום �ממזר,�, �דהוי �נמר, נקט

שרובע�את�חזיר�היער�נמר�נוצר�מכ),�ש�,ה�אבות(�ברטנוראר"ע�מוכדכתב�

�דנמר�והמקנה�.�הלביאה �לשון�תמורהמפירש, )�(קז:�בתשב�רש"יפירש�כדו,

�אלא �שמו�ד"ה �והם �ככרוב, �חשובים �שיהיו �אמרתי �אני �דדרשינן, �והיינו .

��שהוא�מלשון�חילוף.��,עצמם�כדבר�שנתחלף.�ודריש�לה�מ"ואמר"

�מלח)�ה �וזרעו �לעולם �חרשו �כאלו �גמ', �ביאר �אגדות),��המהר"ל. (חדושי

�ו �לזריעה, �ראוי �אינו �שהמלח �אינכן �העולם.��הראוי�ההממזרות לתולדות

�החריב� �אדם�כאילו �שההורג �שיהיה�כל�העולם�מאדם�אחד, �שראוי ומפני

��את�העולם,�לכך�אמרו,�שחרשו�וזרעו�מלח�לכל�העולם.

�בנים�זרים�רש"י�ד"ה)�ו �נסבה. (אבן��הרמ"א,�מאשה�פסולה�לו�ולשם�ממון

(סימן�טו),�דשרי�לישא�אשה��תשובת�הריב"שהעזר�סימן�ב�סעיף�א),�הביא�

,�דמי�שפסקו�לו�ממון�האורחות�חייםשאינה�פסולה�לשם�ממון.�וכתב�בשם�

ומי�שעושה�כן�אין�זיווגו�עולה�יפה,�עמהן,�לשדוכין�וחזרו�בהם,�לא�יתקוטט�

�יומ �קרי �וכתב �ממון. �לשם �אשה �מחוקקנושא �סק"א),��החלקת (שם,

שאינה�פסולה�משום�ממון,�אבל�אין�שרי�לישא�דהאורחות�חיים�נמי�סבר�ד

� �בשביל �כלתו �כךלעגן �אבל �הגר"א. �דהאורחות��בביאור �כתב, �סק"ו) (שם,

חיים�סבר�דאסור�לישא�אשה�לשם�ממון�אף�שאינה�פסולה,�אלא�אם�היה�

��נושאה�בלאו�הכי.�

�ח)�ז �יהושעכתב��דש�נכנס�וחדש�יצא�וממונם�אבד.גמ', �הפני בדרך�רמז�ד,

� �לה, �דרשינן �היכי �ולבסוף�דכי �עד�אמצעו, �והולך שהחדש�הנכנס�מתרבה

�מתמוטט�והולך�עד�שלא�נשאר� �כך�זה�שנושא�אשה�לשם�ממון, מתמעט.

��כלום.�בידו�

גמ',�כל�הנושא�אשה�שאינה�הוגנת�לו�אליהו�כופתו�והקדוש�ברוך�הוא�)�ח

� �רוצעו. �פירש �ניחא,�ד�רא"ש,ההתוספות �פנחס �זה �אליהו �דאמר למאן

�בה,�נש �כיוצא �עבירה �על �לקנאות �שרגיל �לפי �זה, �עון �על �ליפרע תמנה

שקינא�במעשה�זמרי.�ולמאן�דאמר�דפנחס�אינו�אליהו,�מכל�מקום�אשכחינן�

באליהו�שהיה�מקנא�למקום,�ובעבירה�זו�שייך�נמי�קינוי�כדאשכחן�במעשה�

��זמרי.�

�והק)�ט �רוצעו�רש"י�פירש�רוצעו.�הב"גמ', �ברצועהד"ה �דמלקהו �ו, כתב�.

�,לפרש�דרוצעו�במרצע.�וכדמוכח�מעבד�עברייש�כא�ה),�ש�שמות(הכלי�יקר�

��כשאומר�אהבתי�את�אשתי�השפחה�הפסולה.��,ע�אזנוודציותה�התורה�לרצ

�פוסל.)�י �במומו �שמואל �ואמר ��גמ', �ביאר �פהמהר"ל �השתיקה א),�"(נתיב

�וכמו�שאין�פרי�טוב�יוצא�משורש�רע,�והדיבו�,שהאדם�כעץ�השדה ר�פריו,

�ש �האדם �בכך �פוגם �מפני �במומו, �פוסל �ממנו�שחברו, �שיוצא �הרע הדבר

��נמצא�בו.�

לפי�שהחזיק�עצמו�כהן��,,�דאמר�הכיהמקנהכתב��גמ',�דשקיל�מן�קמאי.)�יא

��),�ומצוה�להקדימו.�בעמוד�ב'מבית�חשמונאי,�(כדאיתא�

עביד�דהשיבו,�ד�המקנה,.�כתב�גמ',�פורתא�דגונדריתא�הוא�דקא�עבידנא)�יב

�,הפוסקיםאין�בכך�משום�מלאכה�בפני�רבים.�ותמה�על�ומצות�מעקה,�דבנין�

�מלאכ�אשל �עשיית �היתר �ו�,מצוה�תהזכירו �הציבור. �על �שנתמנה כן�במי

� �וכתב�הרד"לכתב �מבשלוחו. �יותר �בו �מצוה �היא, �דמצוה �דכיון �והוסיף, ,

��מעקה�סגי�בי'�טפחים.��דלמצותמשום�אמר�"פורתא�דגונדריתא",�קעוד,�ד

�באשה,)�יג �משתמשין �אין �ד"ה �בין��רש"י �רגילה �להיות �ילמדנה שלא

� �להשתמש��הרמב"םהאנשים. �אסור �כתב, �ה"ה) �ביאה �מאיסורי (פכ"א

מא�יבוא�לידי�הרהור.�בֵאי�זה�שימוש�אמרו,�,�שבאשה�בין�גדולה�בין�קטנה

ושה�לאיש�רחיצת�פניו�ידיו�ורגליו�והצעת�מטה�לפניו�ומזיגת�הכוס,�שאין�ע

(אלף�קמ"ח),��תשובת�הרשב"אהביא��והרמ"אדברים�אלו�אלא�אשתו�בלבד.�

�נדה.� �באשתו �אלא �חיבה �של �דברים �אסרו �דלא �אלה, �בכל �מקילין דיש

��לקמן�התוס'ו �וכוונתו��,כתבו�ד"ה�הכל(פב.) �עושה�דרך�חיבה, דכל�שאינו

��לשם�שמים,�מותר.�



 

 
��

 

ג

�ערוה.)�יד �באשה �קול ��כתב�גמ', �של��כד.),�ברכות(הרשב"א �קול דדוקא

רוב�דעת,�אבל�שרי�לשמוע�ישאלת�שלום�או�דהשבת�שלום�אסור,�דאיכא�ק

��קול�דיבור�של�אשה.

��
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�שואלין)�טו �אין �ד"ה �לה�תוס' �לשלוח �אבל �שלום �בשאילת �דוקא �היינו ,

� �בעלה�אסור. �על�ידי �בבבא�מציעאבשלום�אפילו ��התוס' ד"ה�על�ידי�(פז.)

�לשאול�איה�פלונית�בעלה �דשרי �אבל�לשאול�בשלומהכתבו, �על��,, אפילו

��ידי�בעלה�אסור.�

דהחמיר�לנדותו,�התוספות�הרא"ש,�כתב�גמ',�דעדיף�מיניה�עבדי�ליה.�)�טז

[וכן�ביאר��.זה�לרב�יהודהיאף�דחמיר�מנגידא,�דחזא�ביה�חוצפא�יתירה,�שב

רגיל�דמשום��,שמתיה�לאהא�ד].�והוסיף,�דרש"י�ד"ה�ציערבדעת��המהרש"א

� �עבדי, �לאינשי �דדידקרי �כדאיתא �בנידוי, �דבעידנא��.(כח.)�לעילנו משום

��דשמתיה,�לא�ידע�דרגיל�בהכי.�

�)�יז �גמ', �שמואל �אמר �הכי �ליה �קאתינא�אמר �חשמונאי �מבית �דאמר כל

המפקיר�עבדו�יצא�לחירות�ואין��,שמואלהא�ל�הרמב"ן,הקשה��עבדא�הוא.

� �הבעלים, �מהם �נתייאשו �בודאי �נמי �והני �שחרור, �גט �שָמלך�בצריך שעה

שתחזור�מלכותן.�אי�נמי,�כיון��רוותירץ,�דשמא�לא�נתייאשו,�דסב�הורדוס.

לא�התייאש,�פסלום�והעמידום�שיורש�איכא�דיורשיהם�אינן�ידועים,�ושמא�

�דרב�יהודה�דאמר�כן�סבר,בחזקתן�עד�שיוודע�שנשתחררו.�עוד�תירץ,�דהנך�

�אבל�שמואל �עבדים�גמורים. �והוו �גט�שחרור, �צריך �עבדו עצמו��דהמפקיר

�אמר �לא �ד, �עבדות, �משום �פסולים �כהנים.אלא �עבדי �אלא �כהנים �שאינן

��ועיין�באות�הבאה.

וקרא�בניו�על�שם�בית�חשמונאי.�הקשה��רש"י�ד"ה�כל�דאמר,�בתוה"ד,)�יח

�המהרי"ט �בחידושי �הא �ככהנים, �בניו �החזיק �כיצד ,� �וכדאבעו �יתאבדיקה,

�בודקים�את�יחוס�הכהנים�במידות �שהסנהדרין�היו לא�ד�כיוןו�,(פ"ה�מ"ד),

�ו �ניכר�היה�שאינם�כהנים. �דכל�דאמר�מבית�פירש�על�כןשימשו�בכהונה, ,

חשמונאי�קאתינא�עבדא�הוא,�היינו�משום�שהורדוס�הרג�את�זרע�המלוכה,�

בית�כעבדי�כהנים,�והוחזקו�דין�תרומה�מ�ורו�עבדיהם�בישראל,�ואכלפזונת

���עיין�באות�הקודמת.�אל�מחמת�עשירותם.רחשמונאי,�ונטמעו�ביש

�בנותם��בא"ד,)�יט �להשיא �הם �דנזהרין �נשא, �ישראל �בנות �לאו ומסתמא

� �כתב �לעבדים. �הכיהמהרש"א �למימר �דהוצרך �אגדות), לשמואל��,(חדושי

דסבר�דעבד�הבא�על�בת�ישראל�הולד�כשר,�ואי�נשאו�מבנות�ישראל�היה�

�כשר �אות�,זרעם �להלן �עודכ'�[ועיין �דדבריכתב�]. ,�� �למה�רש"י סותרים

כתב,��והרמב"ןאגריפס�מישראל.�ל�אמו�שד�,אחינוד"ה��(מא.)בסוטה�שכתב�

שאי�אפשר�שלא�היה�בהם�אחד�שנשא�אשה�כיוצא�בו�מקרובותיו,�ונטמעו�

אלא�דאפשר�דרובייהו�נמי��,בהם�עבדים,�ועיסה�כזו�אסורה�בקהל.�ולא�עוד

��נשאו�כיוצא�בהם,�ומשעה�שפסקה�מלכותן�לא�רצו�ישראל�לידבק�בהם.

�הוא)�כ �דעבדא �עליה �אכרוז �כגמ', .� �אישתב �א��החזון �סימן �העזר (אבן

�דהוה� �כיון �ומשפחה�שנטמעה�נטמעה. �דאף�דכבר�נטמע�בישראל, סקי"ח),

��.�ליה�ןנרגיל�לפסול,�חשיב�כערעור�ידוע,�ובדקי

,�המקנה,�מנשי�אותה�המשפחה.�ביאר�רש"י�ד"ה�איקרען�כמה�כתובתא)�כא

��דדעת �עליהם�רב�נחמן�ד"ה�כל�דאמר,ברש"י �שהכריז �נזהרין��,שלפני היו

�ואף�דסברו�דנשא�הורדוס�את�בת�חשמונאי,�נזהרו,�מפני�ספק�עבדות,�הןמ

מחמת�חששא�דתערובות.�ושמואל�העיד�שהורדוס�עצמו�נמי�לא�נשא�את�

�רש"י �פירש �ולכך �עבדים. �וכולם �חשמונאי, �מנשי��,בת �כתובתא דאקרען

�זה,� �עם �זה �ונישואין �קידושין �להם �שיש �סברו �שבתחילה �משפחה, אותה

�ש �מחזיקין �להם�היו �ואין �עבדים, �ודאי �שהם �שהכריז �וכיון עצמם�כשרים.

�דלא�שייך�בה �קרעו�כתובתן, �זה�עם�זה, ועיין�לעיל�אות��כתובה.�וקידושין

���יח.

�)�כב �וכו'. �עבדי �יהודה�בפומבדיתא�אדא�ויונתן �רב �מכריז �גמ', החזון�כתב

יירי�בשלא�נשתקע�פסולן,�או�מדבכל�הני,��(אבן�העזר�סימן�א�סקי"ח),�איש

��שלא�נטמעו�בישראל,�דאי�לאו�הכי�לא�מכריזין�עליהם.�

(חדושי�אגדות),��המהרש"אנשאו�בנות�כהנים.�כתב��רש"י�ד"ה�נטמעו,)�כג

�הכרח�ל ��כך,דאין �נשים�כשרות. �דלא��והמקנהואפשר�שנשאו �דנהי ביאר,

�לאכילת�אשתו� �לבדוק �בעי �נשים, �כשנשאו �לבודקם �הראשון �בדור חששו

�הוד�,ובניו �כהן �ידילמא�עבד �יכול�להאכילם, �הו�,ואינו �קידושין �בר �ידלאו

מתרומה��ופסללא�נד�,ואינם�מיוחסים�אחריו.�ועל�כרחך�דנשאו�בנות�כהנים

�דאוכלים� �בניו �אבל �כשרות. �חזקת �להו �דאית �דידיה, �חשש�עבדות משום

�ולית�להו�חזקה�דכשרות,� .�אלמיחש�דילמא�עבד�הואיכא�בתרומה�מכוחו

לו�הם�ונשיהם�בתרומה,�טעו�להכשיר�אלא�דכיון�שנשאו�בנות�כהנים�ואכ

��בניהם.�את�

הפני�ביאר�ה.�-גמ',�אימתי�הוי�עדות�לישראל�בזמן�שהשבטים�שבטי�י)�כד

-�זכו�שכינה�ביניהם,�והיינו�שם�י�הש�ואשיא�,דבנושא�אשה�הגונה�יהושע,

�י�םואינ�,לא�זכו�,אבל�בנושא�אשה�פסולה�.ה �ומשום�הכי�-בכלל�שבטי ה,

��זרע�ישראל.�אין�הקב"ה�מעיד�עליו�שהוא�מ

�בתוה"ד)�כה �ד"ה�קשים, �הרבה�תוס' �הגרים�שהרי �מן �אלמא�לא�נתערבו ,

תירצו,�דלא�חשיב�ערבות��ד"ה�קשים�(יג:)�התוס'�בנדהערב�רב�עלה�אתם.�

�רב ��,דערב �חשבונן. �ידע �שלא �ולפי �דרבי�(מכילתא�דבמכילתאכתבו,

�כפלים��,איתא�יד)�פרשה�דפסחא�מסכתא�-�בא�ישמעאל �היו �רב דערב

��כיוצאי�מצרים.

),�ור"י�פירש�דלפיכך�קשים�שנטמעו�בישראל�באעמוד�הלנמשך�ב(�בא"ד)�כו

� �השכינה�שורה�אלא�על�משפחה�מיוחסת. ,�התוספות�הרא"שהקשה�וואין

לט:),�עובדיה��סנהדרין(�יתאגרים�ראויים�שתשרה�עליהם�שכינה,�וכדאהא�

�משר �הקב"ה �דאין �דאמרינן �והא �היה. �אדומי �על�גר �אלא �שכינתו ה

המשפחות�המיוחסות�שבישראל,�היינו�למעוטי�משפחות�שיש�בהם�פסול,�

��שאינן�ראויות�לבא�בקהל.�

��
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וטיהר��גמ',�שבטו�של�לוי�מטהר�תחלה,�שנאמר�וישב�מצרף�ומטהר�כסף)�א

�וככסף �כזהב �אותם �וזיקק �לוי �בני �את �ביאר �אגדות),��המהרש"א. (חדושי

�זוכין ��,שכשישראל �כדאיתא �לכסף, �נמשלו �ובחולין �זוכין�כשא(צב.). ינן

�יצר �שלעתיד �דאמרינן �והיינו �לסיג. �נקיף�את�נמשלו �ככסף �לישראל אחר�,

�ויש �הכהנים �את �יטהר �כזהב. �בו��הכהניםשזקקן �מזיק �שהסיג �לזהב, נדמו

�ו �ללוי. �כשר �לישראל �הכשר �שכל �"וככסף", �אמר �לוי �ובשבט �העיריותר.

�דלהמקנה �זה, �צ�פי �והוזכר �הלויים. �צירוף �לפני �ישראל �ירוף פירש,�לכך

� �לויא"ד"מצרף�כסף"�קאי �ו"כזהב�וככסף"��"וטיהר�את�בני כפשטיה�דקרא,

�ב �והמשילם�לכסף�וזהב�מפני�שחטאו �על�ישראל. �וה�עגלקאי משיל�הזהב.

� �לוי �כסףלטהרת�בני �דלא�סיגי �כיון �ב, �עגלחטאו בפסל�מיכה�שהיה�אלא�,

���.כסףמ

�)�ב �בן �יהושע �ר' �אמר �גמ', �ממזרים. �מטהר �כסף �לוי, �מדפי��הר"ןכתב (ל.

�דדעת� �הרי"ףהרי"ף), ,� �דכסף�מטהר�רש"י�שעל�הרי"ף�ד"ה�כסף�פירשוכן ,

� �טרפון �וכר' �על�ידי�שהממזר�לוקח�בכספו�שפחה�ונושאה, �דלעילממזרים,

��.�רא(סט.).�וסיים,�דאין�נראה�כן�ממשמעות�הגמ

(ח"ב�יו"ד�סימן��המהרי"טבשו"ת�כתב��גמ',�שמשפחה�שנטמעה�נטמעה.)�ג

�דטעמא �למי��,א), �גמור �היתר �והוי �מהתורה, �מותר �ממזר �דספק משום

)� �ערלה �דספק �דומיא �אצלו, �ספק �שהדבר �שהיא��,לח.)לעיל �אף דהותרה

כתב,�דבתחילה�כשנתערבו�פסולין�במשפחה,�בטלי��והמקנהודאי�לאחרים.�

במשפחה��ודכל�דפריש�מרובא�פריש,�ואף�דלאחר�כמה�דורות�ימצא�,ברוב

אינו�ראשון�ראשון�בטל,�וד�אמרינןבתר�פסולא,�בעינן�למיזל�רוב�פסולים,�ד

��חוזר�וניעור.�

,�האי�מטהר�לאו�מבדיל�פסוליהם�קאמר�רש"י�ד"ה�כסף�מטהר,�בתוה"ד)�ד

� �כתב �כולם. �ומכשירם �מטהר �יהושעאלא �שנטמעו�הפני �את �דמטהר ,

דר'��,)אות�ז'(להלן��הרמב"ןכדעת��.מכשיר�ודאי�ממזרים,�אבל�אינו�ונתערבו



 

 
��
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משפחה�שנטמעה��,יצחק�מסיק�מילתא�דר'�יהושע�בן�לוי,�וקאמר�מאי�צדקה

�הרמב"םאמנם�ספק�ולא�הוודאין.�מו�שנטמעו�לאאיירי�בנטמעה,�ומשמע�ד

�ה"ג) �ממלכים �כתב�(פי"ב �כולם �יתייחסו �המשיח �המלך �בימי ואינו��וכו',

זה��,מייחס�ישראל�אלא�לשבטיהם,�אבל�אינו�אומר�על�שהן�בחזקת�כשרות

קרא��,,�דלדעתיההרדב"זשמשפחה�שנטמעה�נטמעה.�וכתב��,ממזר�וזה�עבד

� �מצרף" �שאיאד"ויצא �וכהנים, �בלויים �היירי �אלא �משמשים מיוחסים.�נם

��.]מודה�דמשפחה�שנטמעה�נטמעהנמי�ולפי�זה,�ר'�חמא�[

�חמא.)�ה �חנינא�בר �ר' �עמהם �נטפל ��גמ', �אגדות),��המהרש"אכתב (חדושי

�נמי�סתם�במתנית �לא�האמינו��לעילין�דאף�דרבי (סט.)�שבבל�סולת�נקייה.

מר'�ישמעאל�בר'�יוסי��מה�שקיבללפי�שהיה�מבבל,�עד�שאמר�ר'�חנינא��,לו

��שהיה�מארץ�ישראל.��,שאמר�משום�אביו

�ולרחק.)�ו �לקרב �ולטהר �לטמא �בא �אליהו �אלו �כגון ��גמ', ,�הרמב"ןכתב

�וחללות �עבדות �בפסולי �ישראל,��,דאיירי �מכלל �דאינן �עבדים דמטמא

�ופסול�כהונה�קרוי� �טומאה, �ופסול�עבדות�קרוי ומרחיק�חללים�משבט�לוי.

�בממזר �אבל �(�יםונתינ�יםריחוק. �יוסי �כר' �הלכתא עב:),��להלןאיפסקא

�שנטמעו�ד �דאותן �בידועים, �אפילו �דאיירי �ומשמע �לבא, �לעתיד טהורין

�בהם �היודעים �שאפילו �טהורין, �נמי ��,השתא �מעידים �אין לפי�עליהם

�מהתור �שטהורין �רבו�אבלה. �בשם �כתב �דהריטב"א �ב, �עבדות�איירי פסולי

ודאין.�ור'�יצחק�ולא�הטהורים�לעתיד�לבא�דרק�הספיקות��.ונתינות�וממזרות

�שמתוך� �הממזרים, �את �מטהר �כסף �והיינו �כשרים, �מעכשיו �שאפילו סבר

אילו�היה�.�דספק�פסוליםדהוו�עשרם�מתחתנים�עם�משפחות�מיוחסות,�אף�

� �אות �לעיל �ועיין �קודש. �זרע �בהם �שיתערבו �חלילה �ידוע, דברי��ד',פסולן

��.רש"י

�נטמעה.)�ז �שנטמעה �משפחה ��גמ', �דמהכא��הר"ןכתב �הרי"ף), �מדפי (ל.

יודע�פסולה�אינו�רשאי�הנראה,�שאף�בזמן�הזה,�משפחה�שנטמעה�נטמעה,�ו

�ומיהו�אפשר�ש�תהיה�כשרה�ולעתיד�לבא,�.לגלותו ראוי�אף�שיודע�הדבר.

� �אף �בהם. �שלא�ידבקו בהם�בלא��וא�איסור�אם�ידבקיכלדלגלות�לצנועין,

�הקב"ה�משרה�שכינתו� �שאין �לקדושה, �זרעם�מוכן �מקום�אין �מכל ידיעה,

�הא�ד �והקשה, משפחה�שנטמעה�ילפינן�ינא�דאלא�על�משפחות�מיוחסות.

מ"וישב�מצרף�ומטהר�כסף",�דלעתיד�הוא�דכתיב,�אבל�בזמן�הזה�מנלן�דלא�

��ועיין�לקמן�עב.�אות�טו.�ן.מגלינ

�נזיר�אם�לא�אגלה.)�ח �הריני �על�פי��המהרש"אביאר��גמ', (חדושי�אגדות),

במדבר,��ו,�שבזמן�הבית�היתה�כת�נזירים�שהתבודדיוסיפוןהמבואר�בספר�

�ול�וברדכדי�שלא�י �אדם. �בני �משפחות��כךבקלון �אם�לא�אגלה�קלון אמר,

� �נזיר �יהיה �וקאמר �נזיר. �מדת �זו �כי �נזיר, �דאף�אהיה �משפחות, �יגלה ולא

��.דמצער�עצמו�ונקרא�חוטא,�אסור�לגלות

�הכהנים.)�ט �אחיו �בנעימת �שם �שהבליע ��גמ', �הקשה (בחידושי�המהרש"א

��אגדות), �שני, �בית �לחורבן �סמוך �חי �טרפון �רבי �הרי �אמרינן�וביומא (לט:)

הצדיק�נמנעו�מלברך�בשם.�ותירץ,�דשאר�כהנים�נמנעו��דכבר�משמת�שמעון

תירץ,��והשפת�אמת�ביומאאבל�הכהן�גדול�היה�מזכיר�גם�בימי�רבי�טרפון.�

 שנמנעו�מלברך�בקול�רם,�אבל�היו�מבליעים�אותו.�(ועיין�בדבריו).

(חדושי��המהר"לביאר��גמ',�אין�מוסרין�אותו�אלא�למי�שהוא�צנוע�וכו'.)�י

� �זה�קדוששאגדות), �צניעות�שם �צריך �ולפיכך �הטהרה�ה�וטהור, מורה�על

,�כי�מי�שהוא�ילד�נוטה�אחר�הגוף,�ושם�זה�עומד�בחצי�ימיוהוהקדושה.�וכן�

,�שזאת�המדה�נוטה�אל�הגשמיות�שיש�ואינו�כועסקדוש�אינו�נטבע�בגוף.�ה

� בזה�כי��ואינו�משתכר�ואינו�מעמיד�על�מדותיו,בו�התפעלות�כאשר�כועס.

��.אינו�נוטה�אחר�הגשמי

�ד"ה�לצנועים�שבכהונה,)�יא ��רש"י �העם�במקדש. משמע�שעיקר�[לברך�בו

�י �"השם�הנזכר�במקדש�הוא�שם�בן ��בסנהדרין�אמנםב�אותיות. ד"ה�(קא:)

�מ�ובלשון �בן �שם �הזכירו �דבמקדש �אותיות"כתב, �]ב .� (פי"ד�והרמב"ם

�ה"י) �כפים �ונשיאת �השם��מתפילה �והוא �ככתבו �השם �את �ואומר כתב,

�וזה�הוא�השם�המפורש�האמור�בכל�מקום,� �ה"א, הנהגה�מיו"ד�ה"א�וא"ו

ובמדינה�אומרים�אותו�בכינויו�והוא�באל"ף�דל"ת,�שאין�מזכירין�את�השם�

(יומא��אירושלמי,�דסמך�(שם)�היד�המלךככתבו�אלא�במקדש�בלבד.�וכתב�

�אגמ �דפליג �ה"ז), �ל�,דידן�'פ"ג �וסבירא �ד'. �בן �בשם �דאיירי �במה�יה ועיין

 דף�לה�אות�כה.��במסכת�יומאשכתבנו�

צריך�אתה�לבדוק�אחר�המשפחה�כמו�שאמרה��רש"י�ד"ה�עד�שיודע�לך,)�יב

�,אסימן�(אבן�העזר��החזון�אישמשנתינו�ארבע�אמהות�שהן�שמנה.�הקשה�

�אבל� �ערעור, �עליהן �נשמע �דלא �לענין �איירי �אמהות �דארבע �דבדיקה כו),

��ארצות�הוו�בחזקת�פסול,�ולא�סגי�להו�בהאי�בדיקה.��הכא�הא�שאר

��
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א�כו),�סימן�(אבן�העזר��החזון�אישהקשה��גמ',�כאן�להוציא�אשה�מידו.)�יג

��דלקמן �איתא, �לא�בעיא�(עו.) �קרא�עליו��מיבדקלדאיהי �אי �אפילו אחריו,

�ד �וכתב, �לו�אשה. �משיאין �אין �ואמאי �ידועה,�איירערעור, �שאין�משפחתו י

��ידועה,�משיאין�לו�בלא�בדיקה.�באבל�

�אשה)�יד �להשיאו �כאן �ד"ה �פירש�תוס' �אמהות. �מד' �מיוחסת �פירוש ,

�דתהיה�מיוחסת�מהמהרש"א �דבעינן �כשרה��ד', �שתהיה�בתו �כדי אמהות,

� �בכתובותוכ[לכהונה. �תם ��רבינו �(כד.) �אבלבתוס' �לבדד"ה �צריך �דאין ק�ו,

�לכהונה �בתו �להכשיר �קהל�אלא�כדי �והקשה�]משום�פסולי דאי��המקנה,.

�כהונה�אין��,הכי �והא�בשביל�פסולי �להוציא�אשה�מידו, �קאמר�כאן אמאי

�לומר �צריך �זה �דלפי �ועוד, �מידו. ��,להוציאה �דקאמר �עזרא�"דהא �עלה לא

�זה�"מבבל�עד�שעשאה�כסולת�נקיה �היינו�שהעלה�כל�פסולי�כהונה,�ואין ,

עיון.��הגרים,�והניח�בצריךאת�לא�ומשמע,�דהא�לא�העלה�אלא�פסולי�קהל,�

� �אמנם �לקמןדעת ��רש"י �ארבע(עו.) �ממזרות�ד"ה �חשש �משום �דבודקין ,

���.ושאר�פסולי�קהל.�ולפי�זה�איירי�בסוגיין�אף�בישראלית

�דכל�הבן�יהוידעביאר��גמ',�אמר�ליה�אורייתן�כשרן�בנתין�לא�כשרן.)�טו ,

לו�ילדו,�ולזה�אמר�אורייתן�כשרן,�דעל�ידה�יהמלמד�את�בן�חבירו�תורה�כא

��והיא�בתי.�כבני�הלא�אתה�וואמאי�בנתין�לא�כשרן,�,�כבניאתה�

�)�טז �וכו'. �אלעזר �ר' �דאמר �הא �אישתמיטתיה �גמ', �הקשה �דוד, דר'�היד

�תלמידו.� �דאישמיטיתה�דברי �קאמר �וכיצד �יוחנן, �דר' �הוה�תלמידו אלעזר

עלו�לבבל,�ולא��תין(סט:)�מסייעינן�לר'�אלעזר�מדקתני�במתני�דלעילותירץ,�

 .�תיןמסתבר�דר'�יוחנן�פליג�אמתני

�אינסיב)�יז �מהיכא �ידענא �מי �ליה �אמר �גמ', .� �הקשה (חידושי�המהרש"א

�הא �משמיה�לעיל�קאמר�גופיה�ואיהו�היה,�בבבל�יהודה�רב�אגדות),

�עזרא�בימי�דנשתיירו�דאף�דאותן�ויישב,�לבבל.�עיסה�ארץ�ישראל�דשמואל

�ר"ת�כמעט�שהיה�עזרא�דמימי�חושש�היה�מכל�מקום�היו,�מיוחסים�בבבל

�גבול�לו�דיש�לבבל,�הסמוכים�פסולים�בהם�נתערבו�יהודה,�רב�עד�שנה

��כדלקמן.�ליחוס �יהושע �גמורה,�והפני �מיוחסת �לישא �מחמיר �שהיה כתב,

י�אלפי�שהחזיק�עצמו�מיוחס.�והשיבו�עולא,�אטו�אנן�ידעינן�מהיכא�אתינן,�ו

.�והוסיף,�דעל�כרחך�דבחומרא�בעלמא�איירי,�דהא�רב�דבראפשר�לעמוד�ב

� �קאמר �ב(ע�לקמןיהודה �ד:) �אומרים �כשרות�דחכמים �בחזקת �הארצות כל

��.עומדות

,�דלא�המקנהכתב��גמ',�ודילמא�מהנך�דכתיב�בהו�השוכבים�על�מיטתן.)�יח

קפיד�על�פסול�קהל�הפק�אם�ר'�יהודה�תסנאמר�ליה�מיד�האי�קרא,�משום�ד

קפיד�שלא�תהא�פגומה,�דמצוה�מן�המובחר�האו�ד�דאית�ביה�חשש�איסור,

דילמא��,לישא�אשה�שאינה�פגומה�אפילו�לכהונה.�ולהכי�השיב�לו�בתחילה

�מ �עינו"אנן �בציון �"נשים �ואיתא ��ביבמות, �דנכרי �דאף �בת�(ל.) �על הבא

וכי�תימא�נכרי�ועבד�הבא�"�,ראל�הולד�כשר,�הולד�פגום.�והיינו�דקאמריש

�כשר �הולד �ישראל �בת �"על �קפיד, �בואין �ואינך�א �לכהונה, �פגומים איסור

� �ממזרות, �משום �אלא �חושש �מהא �נמי �אנן �"דילמא �על�הני השוכבים

��בהו�חשש�ממזרות.��ת,�דאי"מיטתן

�באחת�)�יט �יש �פסול �שמץ �בזו �זו �המתגרות �משפחות �שתי �ראית �אם גמ',

�,(חדושי�אגדות),�דר'�יהושע�בן�לוי�פליג�אדרב,�וסבר�המהרש"אכתב��מהן.
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�אחתשכל�בני�משפחה�כאדם�אפשר�דנפלה�שנאה�ביניהם.�אבל��דבשני�בני

�במתגרות� �משפחה�אחרת, �משום�דבני �אותהיינו �מניחין �השמים�אין �ןמן

�וכתב� �דהמקנהלידבק. �מ, �שהביא�את��הטורשמע�מכן �ב), �העזר�סימן (אבן

המימרא�דשני�משפחות�והשמיט�הך�דרב,�דהלכה�כר'�יהושע�בן�לוי�לגבי�

כתב,�דהוא�הדין�לשני�בני�אדם,�סבר�ד(שם�סעיף�ב')��דהרמ"ארב.�והוסיף,�

��דלא�פליגי.�

�דגיזמא.)�כ �מעברת �עד �אמר �יוחנן �ור' ��גמ', �ציור��המהרש"ל,כתב שמצא

�ישן ��,בספר �יוחנן �ור' �דתולבקנא. �מאקרא �לעיל �דגיזמא וסיף�הדמעברא

�כמו�ששמואל�א �אדוסיף�הדשמואל, �ואביי �שהיה�לא�לייט�רב. �יוחנן, אדר'

�ול �ישראל, �יבארץ ��סמכוא �רב�אדבריו �על �אם �כי �דבבל, �יחוסא לענין

כיון�והא�הקשה,�דאביי�כמאן�סבירא�ליה,��והמהרש"אושמואל�שהיו�מבבל.�

דהלכתא�כר'�יוחנן�לגבי��,דלייט�אדרב�כל�שכן�אדשמואל�ואדר'�יוחנן.�ועוד

�דגיזמא �דמעברא �וכתב, �ושמואל. �מבבל��,רב �כך �כל �משוכה �היתה לא

� �וסבר �אביי, �עלה �לייט �לא �הכי �ומשום �דתולבקנא, �יוחנן.�ככאקרא ר'

� �יוחנן�והמקנה �ור' �לבבל, �עיסה �ישראל �ארץ �דהא �המהרש"ל, פירש�דברי

�לה �שיכולין �דבבל, �יחוסא �היכן �עד �ישראל �ארץ �לבני �בהם.�יהורה דבק

�ורה�לבני�ארץ�ישראלומשום�הכי�אין�יכולין�בני�בבל�לסמוך�על�ר'�יוחנן�דה

��להחמיר�על�עצמם.�כיון�דצריכים�י�בבל,�לייט�אבנואביי��דוקא,

�בתוה"ד)�כא �היכן, �עד �ד"ה �בא�תוס' �היה �פרת �שנהר �פירש �תם �ורבינו ,

� �הקשה �לדרום. �הצפון �מן �המהרי"טומושך �איתא�דבזבחים, ארץ�ד�,(נד:)

�גבוהה�מכל�הארצות �כדאיתא��,ישראל (קיג:),��בשבתובבל�עמוקה�מכולן,

�לש �ננערו �מבול �מתי �שכל �שנער �שמה �ֵמימֹות�םדנקרא �שכל �ומשמע ,

�ועולין� �מתגברין �פרת �מימי �שיהיו �אפשר �והיאך �לשם, �הולכין שבעולם

מבבל.�והוסיף,�שרבינו�תם�לא�ראה�את�ארץ�ישראל,�אבל�אנו�רואין�שהיא�

��רש"י.כדברי�

��בא"ד,)�כב �כתב �עולם. �של �הוא�מצפון �עדן �דלא�נמצא�כן�המהרש"אוגן ,

כתבו,�שגן�עדן�במזרח��ד"ה�בצפרא(פד.)��והתוס'�בבבא�בתרא�.מקוםבשום�

וכמו��דגן�עדן�נמצא�ברוח�צפונית�מזרחית,�,נת�התוס'ושל�עולם.�וביאר,�דכו

� �בבכורותשכתבו ��התוס' �(נד:) �מטרא, �דארץ�ד"ה �מזרחית �צפונית דבבל

 ישראל.

�דברוהרמב"ן�בשער�הגמול��שם,�)�כג �כתב. (� �בתורה�עיקרו�זה�(אות�קכ"ג

�ממקומות�במקום�הזה�בעולם�הוא�מצוי�עדן�שגן�סופרים�בדברי�ופירושו

�מקרא�אין�אמת�הכל�בראשית,�סדר�מפשוטי�בכתוב�שבא�מה�וכל,�הארץ

�תחת�עדן�שגן�יאמרו�עצמן�המדות"�"אנשיוכתב�ש�פשוטו.�מידי�יוצא�מהן

�וכן�הקדמונים,�ליונים�הרפואות�ובספרי�ששוים�בו�היום�והלילה.�המשוה�קו

�מן�איש�וארבעים�מקדוני,�חכם�אסקלפינוס�כי�יספרו,�היהודי�אסף�בספר

�הספרים�מלומדי�החרטומים �קצת�למצוא�עדן,�קדמת�להודו�מעבר�עברו,

�הארץ.�חכמי�כל�על�תפארתם�תגדל�למען�החיים�ועץ�הרפואות,�עצי

�ויתלהטו�המתהפכת,�החרב�להט�עליהם�ויברק�ההוא,�המקום�אל�ובבואם

�דברי�מהם�נמלט�ולא�הברק,�בשביבי�כלם �אלו �וכל �הידועים�אמת�איש.

�יראו�קדם�בני�ארצה�הלזו�הארץ�מבאי�רבים�כי�היום,�גם�ומפורסמים

�עדן�גן�כי,�כפולים�שהדברים�הזה�הענין�סוד�המתהפכת.�אבל�הלהט�מרחוק

�הדעת�ועץ�החיים�ועץ�נהרותיו�וארבע �החרב�ולהט�הכרובים�וכן,

�העור�וכתנות�והחגורות�התאנה�עלה�גם�המתהפכת, �כפשוטם�כולם,

�עמוק�ענין�עוד�להבין�דבר�כציורי�הם�כי�הוא,�מופלא�אבל�סוד,�וכמשמעם

��כמשל.

��
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�בתוה"ד,)�א �הנהרות, �בין �ד"ה �כתב��תוס' �עלמא�דמייחסי. דפשיטא�לכולי

דנהי�דעומד�בין�הנהרות,�מכל�מקום�מאחר�שגבוה��,דיש�לדחותהמהרש"ל,�

��לא�מהני.��,כל�כך�ומשוך�לצד�דרום

,�וכי�הבית�יהודההקשה��גמ',�לא�תציתו�ליה�יבמה�היא�דנפלה�ליה�התם.)�ב

איתא�נחשד�רב�איקא�לומר�שקר�ולהוציא�קול�יחוס�משום�יבמתו.�ותירץ,�ד

�אם�קודם�מעשה�אמרה��לעיל �דכל�תלמיד�חכם�שמורה�הלכה�ובא, (ע:),

לא�תציתו�ליה�יבמה��,ומשום�הכי�אמר�שומעין�לו,�ואם�לאו�אין�שומעין�לו.

��היא �התם, �ליה �לדדנפלה �והשיב �לו. �שומעין �ואין �מעשה �שעת ה,�יהוי

��דיבמה�דר'�חנינא�היא,�ונאמן�בדבריו.

�בתוה"ד)�ג �לפסול, �וכולן �ד"ה �בת�רש"י �על �הבא �ועבד �כוכבים �ועובד ,

� �ישראל �וכו' �כתב �הוי. �מיהא ��המהרש"אפגום �אגדות), רש"י�דל(חדושי

��ביבמות משום�דלא��,ור�ממזרותניחא�טפי,�דנוהג�בהן�איס�ד"ה�לפסול(יז.)

��נזהרו�ונשאו�אחותו�או�בתו.�

,�שלוי�היה�העץ�יוסףביאר��גמ',�אמר�ליה�רבי�ללוי�הראני�פרסיים�וכו'.)�ד

ואמר�לו�רבי,�הראני�ועשה�עצמך��.רגיל�לשחק�ולרקוד�לפני�רבי�כדי�לשמחו

�כך� �ואחר �צורתם, �את �תחילה �תיאר �ולוי �בהם. �וכיוצא �פרסיים כצורת

��הליכותם.�הראהו�בתנועותיו�את�

�דוד.)�ה �בית �של �לחיילות �דומין �ליה �אמר �פרסיים �הראני ��גמ', הבן�כתב

דדוד�המלך�עשה�סדרים�לחיילותיו,�כמו�סדרים�שיש�אצל�המלכים��יהוידע,

בחיילותם,�כי�ממנו�למדו�המלכים�לעשות.�והפרסיים�היו�ראשונים�בלימוד�

��זה,�לעשות�סדרים�של�חיילותיהם�כחיילות�בית�דוד.�

�ד"ה�ח)�ו �רש"י אומה�הסמוכה�לפרסיים�ומשחיתים�הם�וטרפנים�הם�ברין,

��(יז.)רש"י�בגיטין�יותר�מפרסיים.� דחברים�היינו�פרסאי.��,פירשד"ה�חברא,

� ��(שם)והתוס' �הא, �מסוגייןד"ה �דהא��,הוכיחו �פרסיים, �היינו �לאו דחברים

�ומשמע �חברים, �והראני �פרסיים �הראני �רבי �ופירשו��,אמר �הן. �עמים דשני

,�דחברים�הם�אומה�שבאה�בימי�ר'�יוחנן,�וכשבאה�לבבל�הרשיעה�ר"יבשם�

��את�הפרסיים�שהיו�בבבל�והתקלקלו,�וכדעת�רש"י�בסוגיין.�

�בתוה"ד)�ז �דומים, �ד"ה �משום�רש"י �השרת �מלאכי �להו �קרי �ואמאי ,

ד"ה�דמצייני�(כ:)��הר"ן�בנדריםדמצויינין�כמלאכי�השרת�במלבושים�נאים.�

�דתלמידי�חככמלאכי�השרת� �אדם�פירש, מים�מצויינים�ונבדלין�משאר�בני

�",מלמד�שהיו�ישראל�מצויינין"�,של�פסח�בהגדהכמלאכי�השרת,�כדאמרינן�

�ולא�נתערבו�במצרים.כל והגרע"א�בגליון�הש"ס��ומר�שהיו�עם�בפני�עצמן

��ציין�לדברי�רש"י�בסוגיין,�דמצויינים�בבגדיהם�הנאים.�,(שם)

�כי�הוה�ניחא�נפשיה�דרבי�אמר�הומניא�)�ח איכא�בבבל�וכו',�מסגריא�גמ',

� �בבבל. �איכא �אישכתב �א�החזון �סימן �העזר �(אבן �זאת�, �גילה �דרבי לב),

��.(עא.)�דחכמים�מוסרים�אותן�לבניהם�ולתלמידיהןלעיל�לצנועין,�וכדאיתא�

(יו"ד�סימן�הרמ"א�כתב��גמ',�ושמתינהו�ר'�אחי�ברבי�יאשיה�ואישתמוד.)�ט

אם�ף�נידוי�אב(סימן�קלח),�דמנדין�לחייב�פסקי�מהרא"י�שלד�סעיף�א)�בשם�

�י �יצא �כך �משום �רעה. ��והט"זלתרבות �דה(שם) �כתב, �הוכיח כן�מהרא"י

�תלמודא�מסוגיין, �אשמועינן �מאי �כן �לא �גופיה�ורבי�מילתא,�בהאי�דאם

�והט"זזה�דבר�ניבא�הלכתא�למאי היאך�נביאהו�לידי�תרבות�רעה.��,תמה�.

שידעו�שיש�פסולים�בבבל,�ואמר�הזהיר�את�השומעים�רבי�ד�,ודחה�הראיה

�ה' �היום�מאחרי �שיש�מקום�בבבל�שסרו �כדינמי �נאמרו��, להוכיח�שדבריו

��אף�שהיה�בארץ�ישראל�ידע�מה�נעשה�בבבל.�ש�,בנבואה

��
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�)�י �אבינו. �אברהם �של �בחיקו �יושב �היום �גמ', (חדושי��המהרש"אכתב

�ש �ול�"חיק"�תיבתאגדות), �שהיום�נאמרה�בכל�מקום�על�מקום�הערוה, פי

�שזכה�רב�אדא�בר�אהבה�לבא�לגן� �תלה�בחיק�של�אברהם, מת�רב�אדא,

� �אם�ועדן, �דאברהם�רואה�בכל�הנכנס�לגן�עדן �וכדאמרינן אברהם�הכניסו,

��ואין�מכניסו.[שנמשכה�ערלתו]��,בעל�כותית

�המהר"לכתב��גמ',�שאין�צדיק�נפטר�מן�העולם�עד�שנברא�צדיק�כמותו.)�יא

ההויה�שלהם�אינה�כי�(חדושי�אגדות),�שדבר�זה�מורה�על�מעלת�הצדיקים,�

�למדריג �ראוי �כאשר �פוסקת, �העליון�ת �ממקור �נשמתו �השפעת �כי הצדיק,

��.�,�ונצחישאינו�פוסק

�)�יב �שם. �גמ', �אמתהקשה �דור��יומא(�השפת �נמצא �איך �זה �דלפי לח:),



 

 
��

 

ו

�דא �ותירץ, �צדיקים. �של �דור �שנקראירשעים�אחר �הדור �בצדיק �,שמש�ירי

��כעין�עלי�ושמואל.

�השמש.)�יג �ובא �השמש �וזרח �שנאמר ��גמ', �מיתת�המקנהביאר �דהמשיל ,

שהחושך�לעת�ערב�אינו�מצד�השמש,�שהיא��,מפני�.הצדיק�לביאת�השמש

� �אדם, �אלא�שנעלמת�מבני �(ועיין�נעשה�חושךוזורחת�בכל�מקום�לעולם, ,

צדיק�וכן�בהסתלקות�הצדיק,�ד�מה�שכתבנו�במסכת�ברכות�דף�יא�אות�ח).

��איר�לעולם.�ואיהו�גופיה�ממשיך�להשאבד�לדורו�אבד,�

�בתוה"ד,)�יד �לעולם, �ד"ה �ונתייאשו��רש"י �מהם �שגזלום �מאחר �נמי והני

המחנה�מהם�זהו�הפקר�כדאמרינן�בגיטין�נתייאשתי�מפלוני�עבדי�וכו'.�כתב�

��אפרים �ז), �יאוש�מדין�ד"ה�יאוש�(לח.)�רש"י�בגיטיןלד(זכיה�מהפקר�סימן ,

�אינואם�יאוש�דדכל�שאמר�נתייאשתי�יצא�לחירות,�הא�ח�ממוככדהפקר.�ו

� �יאוש�מועיל�אלא�בדבר�האבוד. �והא�אין התוס'�ומדין�הפקר,�אמאי�מהני,

�קמא ��בבבא �יאוש(סו.) ��ד"ה �דיאוש �ופירשו�אינוכתבו, הא�ד�,כהפקר.

�,דהמפקיר�עבדו�יצא�לחירותטעמא�בנתייאשתי�מפלוני�עבדי�לא�בעי�גט�מד

�צריך�גט�שחרור�,היינו �דבהפקר�אין �היכי �הכי��,דכי �עליו, �רשות�רבו שאין

��נמי�כשנתייאש�אין�לרבו�רשות�עליו.�

�הרמב"ןכתב�גמ',�ממזירי�ונתיני�טהורים�לעתיד�לבא�דברי�ר'�יוסי�וכו'.�)�טו

אבל�אלו��,פליגי�בפסולין�ידועים�הני�תנאי),�דושם�אותיות�ה'ו'ז'�עא.�לעיל(

�וא �טהורין, �השתא�נמי �מעידים�בהםשנטמעו �היודעים�בהם�אין לפי��,פילו

דמצות��,דברי�הכל.�והוסיףלומשפחה�שנטמעה�נטמעה��,שטהורין�מהתורה

�ממזר" �יבא �היא��"לא �שעה �הוראת �אלא �המשיח, �לימות �תתבטל לא

� �בדורות�שיכשרו. �דמדאמר��והר"ןלממזרים�שהיו �הקשה, �הרי"ף) �מדפי (ל:

דפלוגתייהו�בשאינן�ידועין,��,עדאליהו�הוה�מפיק�מינן�צוורני,�משמ�,רב�יוסף

�אלא� �מינן. �ומפיק �למימר �שייך �והיכי �אתא�לאשמועינן, �מאי �בידועין, דאי

�מאיר �דלר' �במטומעין, �פליגי �אצלנו��,ודאי �שמוחזקין �אותן �יפסול אליהו

� �אבל �יוסיהבהכשר. �לר' �אף �יפסלו �דעת�ידועים ��(וכן �לעיל עא.�הריטב"א

� �אז'אות �יוסי �דר' �דאפשר �כתב, �ועוד �דפסק�). �ומאן �קאמר, �בודאי פילו

�המכשיר� �אלא �שנטמעה, �דמשפחה �להא �סברי �לא �יוסף, �רב �וכן כוותיה,

�דכסף� �דאמר �ומאן �מטומעין. �אפילו �פוסל �והפוסל �בודאין, �אפילו מכשיר

�סבר �ממזרין �סבר��,מטהר �דהכי �והוסיף, �את�המטומעין. �רק �יטהר דאליהו

��(פי"ב�ממלכים�ה"ג).�הרמב"ם

(עיין��הרמב"ן�היינו�דכתיב�וישב�ממזר�באשדוד.גמ',�בשלמא�לר'�מאיר�)�טז

יפסלו�באות�הקודמת),�ביאר�לשיטתו,�דבשלמא�לר'�מאיר�דממזרים�ודאין�

,�דיבדלו�מישראל,�אלא�לר'�"וישב�ממזר�באשדוד"לעתיד�לבא,�היינו�דכתיב�

,�עיין�קמאביאר�לשיטתו�(בפירוש��והר"ןיוסי�הא�יטהרו�ואמאי�יבדלו�מהם.�

אין�לא�יטהרו�לכולי�עלמא,�דבשלמא�לר'�מאיר,�היינו�באות�הקודמת),�דוד

� �יפסול �שאליהו �קרא, �לן �דמגלי �ויבדיל �לר'�האת �אלא �בכשרות, מוחזקין

�בכשר �המוחזקין �הרי �י�ותיוסי, �בפסלשארו �עכשיו �ולמוחזקין ,�ותבחזקתן,

��תנהוג�לימות�המשיח.��"לא�יבא�ממזר"קרא�למה�לי,�דפשיטא�דמצות�

�)�יז �אמר �יהודה �רב �דאמר �גמ', �יוסי. �כר' �הלכה �שמואל התוספות�הקשה

�ותירץ�הרא"ש, �למשיחא. �הלכתא �למיפסק �איצטריך �איירי��,וכי �יוסי דר'

� �אות �לעיל �הר"ן �(וכדעת �דמשפחה�טובמטומעין �הזה �לזמן �מינה �ונפקא ,(

� �לפי �יש�ליישב �[עוד �נטמעה. �בזבחיםשנטמעה ��התוס' ,�ד"ה�הלכתא(מה.)

���.כתא�למשיחא.�(ר.ג.)]דאין�לפסוק�הל�,רב�יוסף�אית�ליהדוקא�ד

�קולרין.)�יח �צוורני �צוורני �מינן �מפיק �אליהו �אתי �הוה ��גמ', הרמב"ן�כתב

� �ולרחק,�(לעיל �לקרב �ולטהר �לטמא �בא �דאליהו �(שם) �דאמרינן �דהא עא.)

�וחללות �עבדות �בפסולי �בממזר�,איירי �איירי דטהורין��יםונתינ�יםוהכא

תם�איירי�בפסולי�,�דהכתב�בשם�רבו(שם)�והריטב"א�לעתיד�לבא�כר'�יוסי.�

�[ואזלי�לשיטתם�(עיין�לעיל� �והכא�איירי�בספיקן. עבדות�ונתינות�וממזרות,

���.אי�פליגי�תנאי�בפסולין�ידועים�או�שנטמאו]�)ז'אות�

�נושא�ממזרת,)�יט �גר �ד"ה �פסולו.��רש"י �הלך�אחר �לו �דכתיב והולד�ממזר

דאף�דאיפסקא�הלכתא�כרבי�יוסי,�קיימא�לן��,,�דאשמועינןהפני�יהושעכתב�

כר'�טרפון�דיכולין�ממזרים�ליטהר�על�ידי�שפחה�ולא�על�ידי�גירות,�משום�

�בגופא� �גרס�רש"י �דהכי �דנראה�טפי �וכתב�עוד, �הולד�ממזר. �נמי �יוסי דלר'

��בפרקין�(סימן�ה').���הרא"שדברייתא,�וכגירסת�

�בסוה"ד,)�כ �חמשה, �ד"ה �ל�רש"י �דכא �פצוע �דגבי �מן�וקהל �דלאו �חשיב א

,�דחשיב��הראב"דדנראה�כדברי��,הריטב"אפסולי�יוחסין�קא�משתעי.�כתב�

� �דכא, �דפצוע �קהל �ולא �כתיב �דבהיתרא �ואדומי, �בקהל�"דמצרי �להם יבא

ו),�דנפקא�מינה�בספק�פצוע�דכא.�"(סימן�ד�סקכ�האבני�מילואים.�וכתב�"ה'

�דכ�השער�המלךדהא�כתב� �דכיון �ביאה�הכ"א), �מאיסורי תב�רחמנא�(פט"ו

�ליה� �דרשינן �קאי, �מינייהו �אהי �ידעינן �ולא �ספק, �קהל �למשרי �קהלי תרי

�הוי� �דלא �לרש"י �דכא, �פצוע �בספק �זה �ולפי �מפקת. �מינייהו �דהי אכולהו

לראב"ד�אסור,��,מחמשה�קהלי,�אסור,�ולראב"ד�שרי.�וכן�ספק�מצרי�ואדומי

יאה�ה"ב)�(פט"ז�מאסורי�ב�הרמב"םדלא�הוי�קהל,�ולרש"י�שרי.�וכתב,�דדעת�

��דבפצוע�דכא�לא�גזרו�על�הספיקות,�וסבירא�ליה�כהראב"ד�דחשיב�קהל.�

,�עוד�אומר�ר"י�משום�דלא�שייך�ביה�קהל.�פירש�תוס'�ד"ה�חמשה�קהלי)�כא

,�דבכל�הנך�דמייתי,�בין�קהל�פסולים�כממזר�ושתוקי�וגרים,�ובין�המהרש"א

יש�בהו�,�דכל�חד�מינייהוקהל�כשרים�ככהנים�לוים�וישראלים,�שייך�קהל�ב

�פצוע�דכא�לא�מ �אבל �וקהל�יזכרים�ונקבות, �בנקבות, �דלא�שייך �קהל, קרי

לא�מיקרי��דכא�כתב,�דפצועהעצמות�יוסף�דכתיב�ביה�קאי�אקהל�ישראל.�ו

��קהל,�משום�שאינו�מוליד�קהל.�

��
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�בשתוקי.)�א �ממזר �למישרי �וחד ��גמ', �לדעת�המקנהכתב �הקשו �דמהכא ,

(עיין�באות�הבאה)�דספיקא�דאורייתא�לחומרא�מדרבנן,�דאי�הכי��הרמב"ם

שפיר�קאמר�רב�יהודה�דתרווייהו�מחד�קרא�נפקא,�דילפינן�שתוקי�בישראל�

התוס'��מה�שכתבו�מממזר�בשתוקי,�ואמאי�בעינן�תרי�קראי.�ותירץ,�על�פי

��בביצה �איכא(יד.) �קולד"ה �דאיכא �היכא �לקולא, �דרבנן �דספיקא �דאף �א,

�בכ �קולוחומרא �תרי �לומר �אפשר �ואי �צד, �אזלינן��י,ל �אהדדי, דסתרי

�והכא �לחומרא. �להתיר��,בתרווייהו �צד �בכל �וחומרא �קולא �דאיכא כיון

� �דאלשתוקי �וממזרת, �ישראלית �ישראלית�יישא �שישא �לקולא הוי��,נימא

אי�הוי�כתיב�ממזר�בשתוקי�לחוד,�הוה�אמינא�דכיון�ו�.חומרא�לגבי�ממזרת

לבוא�בקהל�ספק,�אי�אפשר�להקל�להכשיר��רישדהכריעה�התורה�להקל�ד

��להתיר�בשני�צדדין.��יקרא�הלכך�בעינן�תרי�.שתוקי�בישראל

�יבא.)�ב �ספק �ממזר �הא �יבא �בלא �הוא �ודאי �ממזר ��גמ', ,�רשב"אהכתב

דספיקא�,�(פ"ט�מטומאת�מת�הי"ב)�בחיבורווכן�פסק��הרמב"םדמהכא�דקדק�

.�ספקאסרה�תורה��אמאי�לאדאי�מדאורייתא,��.דאורייתא�לחומרא�מדרבנן

�שם).�והקשה �(עיין �דו�עליו �הראיה, �כיוןאדרבהדחה �קרא�, �דגלי �דטעמא

לא�גלי�אפילו�ספק�ממזר�לא�יבא,�ונילף�דספיקא�נידוק,�דאי��מיתורא�דקהל,

הא�(ח"ב�סימן�א')�תירץ,�ד�והמהרי"ט�,�וכן�סבר.דאורייתא�אסור�מן�התורה

לגמרי�בתורת�ודאי�ולא�בתורת�היינו�דשרי�ספק�ממזר,�למשרי�רחמנא��דבעי

בבת�ישראל�ובממזרת�בבת�אחת,�אף�דהוי�תרתי��דשריספק,�ונפקא�מינה�

� �ספק�ממזר,��והשב�שמעתתאדסתרי. �דאיצטריך�למישרי �תירץ, (ש"א�פ"ב)

�גוונא�בעלמא�אסור,�דאיקבע� �דבהאי בנתערב�במחבואה�ממזר�בולד�כשר,

��ועיין�לקמן�אות�ד'.איסורא,�ובממזר�ספיקו�מותר.�

�בתוה"ד)�ג �ד"ה�חד�לכהנים, �לא�יבא�להם�בקהל�עד�רש"י �גם�דור�עשירי ,

,�דהא�השתא�איירי�"קהל"כתב,�דיש�למחוק�תיבת��בהגהות�בן�אריהעולם.�

��בדלא�כתיב�אלא�חד�קהל.�����

,�הוה�אמרינן�ככל�שאר�ספיקי�איסור�רש"י�ד"ה�ואיבעית�אימא,�בתוה"ד)�ד

אזהרת�ספק�לאיסורא.��על�הודאי�אזהרת�ודאי�ללקות�עליו�ועל�אזהרת�ספק

�הוכיח�מהכא�הר"ן רש"י�ספיקא�דאורייתא�לחומרא�לד�,(טו:�מדפי�הרי"ף),

�התורה. �שמעתתא�וכתב�מן ��השב �דלדבריו �(�לעיל(ש"א�פ"ב) �יש�ב'אות (

לדחות,�דאיצטריך�למישרי�ספק�ממזר,�בנתערב�במחבואה�ממזר�בולד�כשר,�

��דכיון�דאיקבע�איסורא,�אסור�מן�התורה�לכולי�עלמא.�



 

 
��

 

ז

תימה�היכי�מידרש�שתוקי�בישראל�מיתורא�דקהל.�תירץ��תוס'�ד"ה�וחד,)�ה

��ענין�לממזר�ודאי.�לתנהו��,,�דאם�אינו�ענין�לקהל�ודאיהתוספות�הרא"ש

�כשרות�להנשא�לפסולין.)�ו �לא�הוזהרו ��גמ', (פי"ט�מאיסורי��הרמב"םכתב

ובביאור�ולא�בנות�אהרן.��"בני�אהרן"משום�שנאמר��,ביאה�הי"א),�דטעמא

�סקע�הגר"א �ז �סימן �העזר �ד"(אבן �דקרא �כתב, �אהרן"ד) �אכולה��"בני קאי

��פרשה,�ולא�רק�אאיסור�טומאה.�

�בתוה"ד)�ז �לפסולין, �לינשא �ד"ה � �בנותיהם.�רש"י �על �הוזהרו �שהכהנים ,

�או�דגרסינן��לאדיש�לגרוס,�שהכהנים��היעב"ץ,כתב� הוזהרו�על�בנותיהם.

��לא�הוזהרו�בנות�כהנים.

�רגמוהו�כולי�עלמא�באת)�ח �מינים�שבלולב�המקנהביאר��רוגייהו.גמ', �דג' ,

מרמזים�על�שלשה�קהלי,�כהנים�לוים�וישראלים�הקשורים�זה�בזה.�ואתרוג�

�לישראל,� �הנלוה �גרים �קהל �על �מרמז �עמהם, �קשור �ואינו �אליהם הנלוה

��ומשום�הכי�רגמוהו�באתרוגיהם�להראות�שהגרים�כשרים.

�וכו'.)�ט �לגבייהו �אמרת�דלמא�אזלא�איהי �מאי �הרשב"אה�הקש�גמ', הא�,

אכתי�איכא�רוב�להכשיר,�דאי�אזלי�לגבה�הוי�רוב�כשרין,�ואי�אזלא�איהי�

�דאפילו� �קאמר, �דמילתא �דלרווחא �ותירץ, �מחצה. �על �מחצה �הוו לגבייהו

�בעי� �אמאי �הקשה, �עוד �יבא. �ממזר �ספק �אמרה �התורה �קבוע, �אלא ליכא

�דנפק �מתרצים, �דיש �וכתב �כשרין. �רוב �איכא �הא �שתוקי, �למישרי א�קרא

היכא�דחזינן�דאזלא�איהי�לגבייהו�וזניאת�בחד�מינייהו,�דליכא�אלא�למינה�

�וביאר� �יהושעקבוע. �דאי�הפני �שראוה�שהלכה�לשם�ונבעלה, �דלא�איירי ,

�ה �פסול�אהכי �אם�הבועל �בערבוביא�כשרים�ופסולי�,ידעי �כשעמדו �ם,ואי

איירי�שראוה�העדים��,ונבעלה�לאחד�מהם,�הא�הוי�פירש�ולא�קבוע.�אלא

�בש �שדרין �אחת �בחצר �תדיר �מצויה �אחד�םופסולי�םכשרי�ההיתה �וכל ,

�בפסול,� �או �הכשר �בבית �מצויה �היתה �אם �יודעין �ואין �מיוחד, במקום

�תירץ�ד �עוד �שריא. �גוונא �דבכל �מקרא �וילפינן �שכונה, �רוב �בתר הולכין

�דנפקא�מינה�לעיר�שמחצה�כשרין�אצלה�ומחצה�פסולין�אצלה,�הרשב"א ,

�דאפ�הודלתי �באות�נעולות, �(ועיין �יבא. �ממזר �ספק �תורה �אמרה �הכי ילו

��.הבאה)

�פסול.)�י �שתוקי �אמרו �טעם �ומה ��גמ', �שמעתתאהקשה �פ"ב),��השב (ש"א

דאורייתא�אסור�מדרבנן,�מאי��אקי),�דספב'(עיין�לעיל�אות��הרמב"םדלדעת�

,�מאי�שנא�מכל�ספק�דאורייתא.�ותירץ,�דאצטריך�קרא�"אמאי�פסול"פריך�

דכיון�דהתורה��,אפילו�בדאיקבע�איסורא.�והיינו�דפריךלמישרי�ספק�ממזר�

התירה�אפילו�באיקבע�שלא�כשאר�ספיקות�דאסורין�באיקבע,�מאי�טעמא�

וכמו�דערלה�בחוצה�לארץ�ספיקו�מותר��,אסרו�שתוקי�דאינו�בכלל�הספיקות

� �תורה, �ספיקי �שאר �מכלל �דיצא �משום �חכמים, �אסרו �אפילו�וולא שריא

� �יהושעבאיקבע. �דהתורה�התירה�בפירוש�ספק�בממזר,�תירץ�והפני �דכיון ,

(יו"ד��הט"זלא�הוו�רבנן�מחמירים�בו�אי�לאו�משום�מעלה�דיוחסין.�[וכדעת�

��קיז�סק"א)].�

�מאביו)�יא �ד"ה�שמא�ישא�אחותו �ליכא�למיחש�כיון�רש"י �דאחותו�מאמו ,

�כתב� �במזנה. �לה �מספקינן �לא �כשירה �בחזקת �שהיא �חמותו �את דמכירין

�נהמהרש"א �דאף�דחמיו �פסקא, �דמאי �בחזקת�כשרות�הוי, �,מכל�מקום�.מי

�ד �מחזקתו, �האיש �טפי �לאפוקי �איכא �באשה �ולידתה. �הריונה והפני�ניכר

יא�וכתב,�דבחמותו�לא�שייך�לומר�שמא�זונה�היא,�דבחזקת�היתר�ה�יהושע

��לבעלה�ולכהונה,�אבל�בזכר�לא�שייכא�הך�חזקה�אם�זינה�או�לא.�

�ד"ה�מאי,�בתוה"ד)�יב �דאפילו�ידעינתוס' ן�שמארוסה�לא�הוי�ממזר.�כתב�,

בבת�ישראל,�הוי�רק�ספק�שרי�א�ל,�דאף�דבלא�בדיקת�אם�בחדושי�הגרע"א

��ממזר�ובדאורייתא�שרי.�

�ושימש.��בא"ד,)�יג �שם �ידי �על �ובא �הים �למדינת �שהלך �דשמואל דאבוה

� �גדולותכתב �דשמואל��בהלכות �אבוה �אזל �דכי �גיטין), �הלכות �לט, (סימן

� �דהוה �מדיתא �אשכחתיה �ליה�למערבא, �אמרה �דציפורי, �בלישנא ידעה

�גברא� �מיניה �דנפיק �ידעה �דהוה �זוזי, �וכך �כך �לך �יהיבנא �ואנא �לי אזדקיק

��רבה.�ערק�מינה�והדר�אתא�בשם�ההוא�ליליא�לגבי�דביתהו�ואיזדקיק�לה.�

��בא"ד,)�יד �כתב �שהשליכתו. �ריעותא �איכא דליכא��המהרש"א,דהכא

למה�השליכתו�כמו��.רוהולד�כש�,לאקשויי�דכיון�דארוסה�נמי�בארוס�תולה

�דיש�לומר �דרך��,אשת�איש. �בֹושה�לתלות�בארוס�דהוי דאף�שהולד�כשר,

�דומיא�דפנויה�שזינתה�שהשליכתו�משום�גנאי�אף�שהולד�כשר,�מה� זנות,

��תולה�בבעלה.כששאין�כן�

��
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�נודע�ביהודהבשו"ת�הקשה�גמ',�מצאו�מהול�אין�בו�משום�אסופי�וכו'.�)�טו

לא�ידעינן�מי�אביו.�דהא��,שתוקי�דמכל�מקום�יהא(קמא,�אבן�העזר�סימן�ז),�

�ואףממי�נתעברה,�בה,�ותירץ,�דשתוקי�אסור�משום�שאמו�לפנינו,�ואנו�דנין�

�דאמו� �אסופי �אבל �קבוע. �והוי �לגבייהו �אזלא �דלמא �חיישינן �כשרים ברוב

תינוק�הקבוע,�אינה�לפנינו,�והנידון�בבנה,�אף�אי�נימא�דאזלא�לגבייהו�והוי�

� �אלא�יהוגופיה �פריש. �ומרובא �לדבר��,פירש �רגלים �משום �אסרוהו דרבנן

� �סימןודהשליכתו, �זה�,כשיש�בו �ולפי �עד��,כשר. �נבדקה�אמו �שלא שתוקי

� �בבדשמתה, �הנידון �נה �אי �דפריש, �כשריםהוו ��,רוב �ליה. השב�ומכשרינן

��שמעתתא �פי"ח) �תירץ(ש"ד ,� �שכתב �מה �פי �הבית�על �בתורת הרשב"א

��ארוךה �מחצה, �על �כמחצה �דקבוע �תערובות), �מדיני �ראשון דוקא�(בשער

הוי�הספק�ד�,אבל�אם�לקח�מהקבוע�ונפל�מידו,�אין�זה�קבוע�,שלקח�מהקבוע

הולד�קבוע�מדאורייתא,�דאמו�שנתעברה�אם�אמו�בפנינו��,פירש.�ולפי�זהבד

�הקביעות �כ�,במקום �הקביעות�תלוקחהויא �ממקום �דהלוקח��,העובר וכיון

�אבל� �עלמא. �לכולי �אסור �דהעובר�כשאינה�לפנינו, �אף ממקום�בא�לפנינו,

� �הספק �נולד �דלדידן �כיון �בקביעות, �דאיופירש, �דכיון �הלוקח, �מן נו�כנפל

��.�שרילפנינו�

,�דאי�מיירי�בצידי�רשות�הרבים,�הא�המהרי"ט�בחדושיהקשה��גמ',�שם.)�טז

� �אסופי �על�,)כדלהלן(אינו �הרבים, �ברשות �אסופי�ואי �הוי דמשום��,כרחך

�הרבים �ברשות �דמיירי �ותירץ, �ליה. �קטלא �לא �סימנים��,רעבון �שיש וכיון

�הרבים,� �רשות �בצידי �רעבון �משום �שהושלך �תלינן �עליו, �שחסה הניכרים

�רעבון �בשני �אבל �הרבים. �לרשות �ונשמט �רוב��,ונתגלגל �דאיכא אף

זנות�הוא,��דמשליכות�משום�רעב,�כיון�דנמצא�ברשות�הרבים,�מוכח�דמשום

ולא�אמרינן�דנשמט,�דחזקה�כאן�נמצא�כאן�היה,�כל�דליכא�הוכחה�בגופו�

��לומר�דחסה�עליו.�

שהרבה�נשלכין�לא�רצו�חכמים�לפוסלם�מחמת��רש"י�ד"ה�בשני�רעבון,)�יז

�,(פט"ו�מאיסורי�ביאה�ה"ל)�כתב,�דבשני�רעבון�נאמניןהרמב"ם��יציאת�קול.

� �השליכוהו �רעב �שמשום �או�שאחריםכדי �עד�תויאכילו �שתקו �ולפיכך ,

��שנאסף.�

�אינה�)�יח �וחזרה �יצתה �אבל �וחזרה �יצתה �שלא �אמורים �דברים �במה גמ',

��נאמנת. �דכיון��הריטב"א,כתב �שיצתה, �זמן �כל �הימנוה �לא �בהא דדוקא

� �להכיר �שתדע �סמכו �לא �מעיניה �כך �כל �השנתעלם �לומר�מי �אבל בכור,

��נאמנת,�כל�זמן�שלא�קרא�ערער.��,שאינו�נתין�וכיוצא�בו

�במטה)�יט �ישינות �שהיו �נשים �שלש �כתבגמ', �הרא"ש�. �התוספות �דאין,

�ואיתא�נשים,�שלש�דהא�איכא�ברשות�הרבים,�טומאה�ספק�מטעם�לטהר

�נז. �ג�דאיכא�דהיכא�בנזיר �משום�חשוב�אדם�בני' �הרבים. �דחשיב�רשות

�עם�איש�יתייחד�לא�כדתנן,�הרבה,�נשים�דאיכא�היכא�אפילו�סתירה,�מקום

�שהלכו�לשנים�דדמי�ועוד�סוטה.�מסתירת�גמרינן�טומאה�וספק�נשים,�שתי

�ילפינן�דלא�בירושלמי�דמפרש�ועוד,�טמא.�אחד�נפשך�דממה�שבילין,�בשני

�לשאר�מגופו,�היוצאה�טומאה�דמי�דלא�משום�מסוטה,�שבנדה�לעת�מעת

���טומאות.

(לא.�הר"ן��כתבגמ',�נאמנת�חיה�לומר�זה�כהן�וזה�לוי�זה�נתין�וזה�ממזר.�)�כ

�הרי" �ד�,ף)מדפי �וביאר�,הימנוהרבנן �אחר. �בענין �אפשר �דאי הפני��כיון

�הר"ןיהושע �וכונת �אחד, �דעד �מדינא �מדאורייתא �דמהימנא �דעשו��,, דאף

� �מעלה�ביוחסין �עדידבעי �םשני ,� �כן, �אפשר�בענין�בחיה�לא�תקנו �דאי כיון

(אבן�העזר�סימן�נט�אות�כ')�פירש�בדעת�הר"ן,�דחיה��החזון�איש�אבל�אחר.
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� �מדרבנן, �נאמנת �ספק�דהא �דהוי �ישראל, �ובבת �בממזרת �שרי מדאורייתא

דבר�דהא�בעד�אחד,�כאינה�בל�חיה�הימנוה.�אלממזר,�אלא�דרבנן�אסרוהו,�ו

��,�שבערוה�בעי�שני�עדים

אמאי�(לא.�מדפי�הרי"ף),��הר"ן�הקשהגמ',�לעולם�אימא�לך�ערער�חד.�)�כא

הרי��,עד�אחד�הא�קיימא�לן�דכל�מקום�שהאמינה�התורה,�מהני�ערער�חד

�כשנים �חש�.הוא �לגלויי �דעבידא �במילתא �דדוקא �אבל�יותירץ, �כשנים, ב

�הכי.נה�הכא�אי �אפשר�בלאו �רוב�אי �והפרישה�נאמנת�אלא�מפני�שעל�פי

��שהעידה�החיה.�מהני�דוקא�לפני�(אבן�העזר�סימן�ד�ס"ק�נט)�כתב,�דערעור�

�לב�החקריכתב�גמ',�אבל�היכא�דליכא�חזקה�דכשרות�חד�נמי�מהימן.�)�כב

�ספק�ממזר.� �והולדות�הוו �נגד�החיה, �לגמרי �המערער�נאמן �דאין �ו'), (סימן

.�והא�דקאמר�"נאמן�המערער",�ולא�קאמר�"אינה�נאמנת"וכדמשמע�מדנקט�

��דנאמן�בעדותו�כי�היכי�דליהוי�עד�אחד�בהכחשה.��,,�היינו"חד�מהימן"

ן�נשים�שילדו�בבית�אחת�אשת�כהן�ולוי�נתי�רש"י�ד"ה�זה�כהן�וזה�לוי,)�כג

� �אמנםוממזר. �כולם. �דילדו �ביאה��הרמב"ם�משמעות�דבריו �מאיסורי (פט"ו

וכו'��ממזר�או�נתין�או�לוי�או�הוא�כהן�הבן�זה�לומר�חיה�נאמנת,�כתב�הל"ב)

(אבן�העזר�סימן�נט��החזון�אישוכתב�ייחוס.��לו�ואין�כשר�בחזקת�הבן�והרי

�שילדו �נשים �בכמה �איירי �דלא �דמשמע �כב), �דלא��,אות �אחד �בילד אלא

�.,�כיון�דאינה�מעידה�נגד�חזקהידעינן�מה�טיבו,�ונאמנת�החיה�מדין�עד�אחד

אמנם�הקשה,�הא�מה�שהמעידה�שהוא�ממזר�הווי�דבר�שבערוה�ובעינן�תרי�

��עדים,�ונשאר�בצריך�עיון,�ועיין�מה�שהקשה�עוד.

דרמיא�עליה�למידק�שלא�לחזור�לו�מזה��רש"י�ד"ה�בזמן�שמקחו�בידו,)�כד

�ולהח �כתב �דמיו. �לו �יהושע,זיר ��הפני �פירש �במהדלא �ד"ה �משום�כתוס' ,

�מתרווייהו�,דפירש�למסקנא �זוזי �בדנקיט �ידיע�,דאיירי �ל�.ולא �זה כא�יולפי

דאפילו�אי�הוה�יהיב�ליה��,ואפשר�.למי�נתרצה�םיודעיאינם�מיגו,�כיון�שהם�

�,פירשקו.�ועוד�ושאין�רוצה�בממון�שאינו�שלו,�והיה�הדין�שיחל�,לא�שקיל

,�דסיפא�דברייתא�דלעיל�ד"ה�נאמן�בעל�המקחרש"י�בדרש"י�אזיל�לשיטתו�

�וכי�היכי�דנאמנות�החיה�משום� �ומסתמא�כולהו�בחדא�טעמא�איירי, היא.

�ו �בעל�נדדייקא, �נאמן �נמי �הכי �למידכר, �עליה �דרמיא �משום �הדיין אמנות

��המקח�משום�דרמיא�עליה.�

תו�שנתן�לו�המעות�ודאי�ולאו�תוס'�ד"ה�במה�דברים�אמורים,�בתוה"ד,)�כה

אינו��,אמר�שמכר�למי�שלא�נתן�המעותאי��,,�דלפי�זההמקנהנתרצה.�כתב�

�ד �אנאמן, �המכירההא �זוכר �דתלינן��,ינו �אלא �למידק, �עליה �רמיא דלא

(פרק�א�סימן�ב)��הרא"ש�בבבא�מציעאדנתרצה�למי�שנתן�לו�המעות.�אבל�

דלית��,ה,�דסברדאפילו�אמר�בהיפוך�נאמן.�וביאר�המקנ�רש"י,כתב�בדעת�

� �כלל �לרש"י �ליה �שנתן�האי �למי �החפץ �ומכר �נתרצה �דמסתמא סברא

נמי�קנין��מידכר�,נתינת�המעות�דמידכרעל�ידי�דהש"ס�פריך�המעות,�אלא�ד

��היפך.�לונאמן�אפילו�כשאומר��,המקח

�תירץ��בא"ד,)�כו �מעד�אחד�דעלמא. �טפי �להאמינו �יש�לנו ,�הריטב"אדמאי

שאינו�נוגע�בדבר�ולא��,במילתא�דשייך�בה�ולא�איכפת�ליה�ודרבנן�הימנוה

אין�ף�דנאמן�לאלתר�אדדכיון�פריך,�שהאמינה�לאלתר.�ולהכי�חיה�משקר,�כ

� �בידו, �זוזי�משום�מקחו �ליחזי �קיבלם, �וזכור�ממי �מדקדק�בדבר דאיכא�זוזי

��ממאן�נקט.�

�ידע�בא"ד,)�כז �ולא �גרסינן �זה �ידיע�,ולפי �ולא �גרסינן ��,ולא דלא�דמשמע

��חיישינן �כתב �דהמהרש"אלידיעתו. �מפ�כוונתם, דגריס��רש"יירוש�לאפוקי

� �תםולא�ידיע, �בידו�דלרבינו �אמקחו �דאי��,דקאי �לא�ידע, �נמי �דאיהו איירי

�מדעתיהיק�ממיידע� �ליהח�,בל�זוזי �דאנן��אף�יישינן �מכר, אם�לא�ידע�למי

ך�צרי"סהדי�דממי�שקיבל�נתרצה,�או�משום�מיגו.�וכתב�עוד,�דמה�שכתבו�ד

��.�מתוס'�ישנים,�הוי�לשון�גליון�"לומר�שלא�ידע�שאם�ידע�וכו'

�משבועת�היסת.�בא"ד)�כח �שמסייע�אפי' �כעד�אחד�לפטור�את�מי �וליהוי ,

לא�נחית�לפרש�הכי,�משום��דרש"יב:),��בבא�מציעא(�בחדושי�הגרע"אכתב�

��דסבירא�ליה�דעד�המסייע�אינו�פוטר�משבועה.

��
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(לא.��הר"ןמדכיר�דכיר�זוזי�דמאן�קביל.�כתב��הא�ודאירש"י�ד"ה�וניחזי,�)�א

�ד �הרי"ף), �מדפי �אינו �בדיין�אלא�נאמן �כדאמרינן �לפניו �עומדין כשהלוקחין

�וכתב� �דמפירוש�,�(סימן�רכב�הקצות�החושןבסמוך. �רש"י�בבבא�מציעאא),

לא�דק�להיות�נזכר��,דכתב,�כיון�דלא�עליה�רמי�לאסהודי�ד"ה�וניחזי�זוזי(ב:)�

�מוכח �בעל�כרחו, �והי �מדעתו �הי �לפניו �מחדאד�,משהלכו �נקט�זוזי נאמן��,י

��לפניו.�ף�שאינם�א

�)�ב �חייבתי. �ולזה �זכיתי �לזה �לומר �דיין �נאמן �גמ', �דאיירי�הריטב"אכתב ,

�,בדיין�מומחה�לרבים�שיכול�לכוף�הנתבע�לדון�לפניו.�אי�נמי�שאינו�מומחה

בשלשה�והם�בית�דין�נאמנין�לעולם�כעדים�ו�.בעלי�דינין�עלייהוהוקבלוהו�

��דון�לפניו.�ישנ�מעיד�עלדעלמא,�דדיין�

דכיון�דלא��,,�דלאו�אסיפא�קאיהריטב"א�כתב�ט.יגמ',�ונחזי�זכותא�מאן�נק)�ג

,�יךמהימן�מנפשיה�אמאי�מהימן�משום�זכותא�דנקיט�האי.�אלא�ארישא�פר

(סימן��צות�החושןהק�דיין,�נחזי�זכותא�מאן�נקיט.�וכתבה�דָלמה�לן�לנאמנות

דניחזי�זכותא��,קושיא�ופירוקא�מייתי�,(לא.�מדפי�הרי"ף)�דהרי"ף�כג�סק"א),

בהאי�מילתא,�לדינא�הא�ליכא�נפקותא��,ולדברי�הריטב"א�.ודקריע�זכותיה

פירכא�קאי�אסיפא,�ונפקא�מינה�הדדעת�הרי"ף�ד�,דבלאו�הכי�נאמן.�וביאר

(שם,��השולחן�ערוך�[וכדכתבדגם�בנסתלקו�מלפניו�נאמן�על�ידי�הפסק�דין,�

�דין] �פסק �בידו �אין �אם �נאמן. �אינו �מלפניו, �דבנסתלקו �א) �,וטעמא�,סעיף

�דאם� �הפסק, �בידו �שיש �למי �הקרקע �נותנין �דין, �פסק �דאיכא �דכיון משום

�ואם� �יותר�לומר�שלא�זיכהו, �נאמן �הדיין �הרי יאמר�אידך�כבר�זיכה�אותי,

�יאהשתא�נמי�י�פסק�דין,�דהא�יאמר�לא�זיכה�לחבירי,�הרי�הוא�זכאי�על�יד

��בשודא�הדין�עמו.��בעי�

�ד"ה�וניהדר�ונידיינינהו,)�ד �מה��רש"י �נאמן �למימר�אינו �האי �כולי למה�לי

(ומשמע�שגם��וידונם�לפי�טענותם.�הוא�עצמו�או�אחרנהדר��,לנו�ולאמונתו

��הריטב"אאמנם��הוא�יכול�לדונם) �דפריך�אמאי �דאפשר��מהימןפירש, כיון

����(ומשמע�שהוא�אינו�יכול�לדונו)��נינהו�אנן.יייכי�הוי�נדלן�למחזי�דינא�ה

�הרשב"אהקשה��גמ',�בשודא�דדייני.)�ה אי�איכא�סהדי�דפסק�להו�דינא,�ד,

נהימניה�בין�בשודא��,נחזי�מאי�קאמרי,�דסהדי�מידק�דייקי.�ואי�דליכא�סהדי

� �דיני, �בשאר �בין �דדדייני �לא�אף �אמר �בעי �דאי �מיגו �לפניו, �הדין �בעלי אין

�מיניה��פסקית �מקבל �לא �דזכי �דמאן �מיגו, �ליכא �דבשודא �ותירץ, דינא.

�דינין� �בשאר �ואפילו �ליה. �דילמא�הדר�מחייב �דמיסתפי �לידונינהו, דליהדר

נמי�אינו�יכול�לטעון�שלא�פסק,�דבעלי�הדין�מודים�זה�לזה�שנפסק��,דעלמא

 �יותר�שייכות�לאותו�דיןואין�לדיין��,הדין

�והתם�אי�אפשר�לפרש�פירוש�הקונטרס.תוס'�ד"ה�שודא�דדייני,�בתוה"ד,�)�ו

�בגיטין �ד"ה�שודא(יד:�רש"י �של��) �כראות�עיניו �דשודא�דהתם�היינו פירש,

��השליח.

�בא"ד)�ז �כתב �לעשות�יעשה. �מה�שירצה�הדיין �דכל �גבורים, (לא.��השלטי

�ד') �אות �הרי"ף, ��,מדפי �דדייני, �בשודא �מוקמינן �דוקא �הדיןוהדלאו �וא

,�שמא�שוב,�דאינו�יכול�לחזור�ולדון�אותם�יהם�כאומד�דעתנכשקיבלוהו�לדו

כרש"י�(חו"מ�סימן�כג�סק"ג),�דהיינו��הש"ךיהפוך�לבבו�באומד�דעתו.�וכתב�

� �ד"ה�בשודא�דדייני, �דשודא�דדייני �נוטה�יותר,�הוי �שסברת�לב�הדיין למי

� �אבל �לבבו. �יהפוך �שמא �דדייני,�לתוס'וחיישינן �בשודא לחזור��יכול�ד"ה

��ולדון,�דמסתמא�לא�יהפוך�סברתו�ראשונה.�

�עדיפא��בא"ד,)�ח �הוה �לא �נחמן �רב �דסברת �פשיטא �קבוע, �דיין �לנו מה

� �ששת. �רב �בכתובותמסברת ��הר"ן �הרי"ף) �מדפי �מומחה��תירץ,(נד. דדיין

���לאמוד�את�דעת�הנותן.��טפי�עדיף�טפי,�דיש�לו�שיקול�הדעת

�החזון�אישכתב�ביו�ואמו.�גמ',�שלשה�נאמנין�על�הבכור�אלו�הן�חיה�א)�ט

),�נאמנים�עג:�אות�כ'�(עיין�לעיל�הר"ן(אבן�העזר�סימן�נט�אות�כ'),�דלדעת�

�ו דהפקר�בית�דין�הפקר.�משום�יורש�פי�שנים�על�ידי�עדותן,�הא�דמדרבנן,

� �הרא"שאבל �דנאמנין�התוספות �דילפינן �לאב��,כתב, �תורה מדהאמינה

�להכיר� �שרגיל �לפי �קרוב, �שהוא �אף �בכור �שהוא �ולהעיד �בנו, �על להעיד



 

 
��
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אחר�בבניו�יותר�מאחר,�וכן�חיה�נאמנת�לאלתר�ואמו�כל�שבעה,�לפי�שאין�

��רגיל�לידע.�

שעדיין�אין�אביו�מכיר�בו�שלא�יצא�מתחת�ידי�אמו��רש"י�ד"ה�כל�שבעה,)�י

(פ"ב��הלחם�משנהלהכירו.�כתב�ליכנס�לברית,�מכאן�ואילך�מוטל�על�אביו�

מנחלות�הי"ד),�דמשמע�דתוך�שבעה�אין�אביו�נאמן�אלא�אמו,�שעדיין�לא�

דמכירו�הא�על�כרחך��,,�דלרש"יהאילת�השחרלאביו�לברית.�וכתב��הומסרו

��,לאחר�שבעה �אומרת�ומכירה�לוהיינו �,ומוכח�דהכרת�ֵאם�,על�ידי�שאמו

מדאורייתא�לאחר�שבעה.�ב�האנמי�מדאורייתא,�דאי�לאו�הכי�היאך�יכירו�

(אבן�העזר�ד'�כ')��והט"זאמאי�אינה�נאמנת�לאחר�שבעה.�הקשה,�ולפי�זה�

מוטל�עליו�להכירו�אלא��יןכתב,�דלרש"י�האב�נאמן�משעת�לידה,�אלא�דא

(שם)�כתב,�שלשה�נאמנין�על�הבכור�וכו'�אמו�כל��והרמב"םמשעת�המילה.�

� �משנה, �הלחם �וכתב �לעולם. �אביו �הלידה, �ימי �אף�שבעת �דנאמן דמשמע

��לאחר�שבעה.מ�יינותוך�שבעה.�והוסיף,�דשמא�יש�לפרש�דלעולם�דקאמר�ה

,�דאין�אדם�התוספות�הרא"שהקשה��גמ',�כך�נאמן�לומר�זה�בן�גרושה.)�יא

משים�עצמו�רשע.�ותירץ,�דאיירי�שאומר�שבשעה�שנשאה�לא�ידע�שהיתה�

��גרושה.�

הוא�דפליגי.�אבן�גרושה�וחלוצה��רש"י�ד"ה�וחכמים�אומרים�אינו�נאמן,)�יב

� �הרא"שהקשה �התוספות �עד.(�דלקמן, �הגמ') �יהודה�אמרה �לר' �בשלמא ,

היינו�דכתיב�יכיר,�אלא�לרבנן�יכיר�למה�לי,�ומשני�בצריך�היכירא,�אלמא�

��אכולה�מילתא�פליגי.�

מנא�ליה�לר'�יהודה�הא�דנאמן�לומר�זה�בני�בן�גרושה��תוס'�ד"ה�כשם,)�יג

פירש,�דנאמן�מסברא,�ד"ה�כך�נאמן��):(קכזהרשב"ם�בבבא�בתרא�וחלוצה.�

��,�מה�לי�בכור�מה�לי�לדבר�אחר.�"יכיר"מדכתיב�

התוספות�.�כתב�גמ',�ואמר�רב�יהודה�אמר�שמואל�הלכה�כרבן�גמליאל)�יד

�לההרא"ש �דהוצרך �שמואל., �אמר �יהודה �דר' �הא �כאן �נימא�ביא �דלא

�התם�" �לא�תני �היה�אבא�שאול�דמשום�הכי �וכן �לה,��וכו'". �הוה�תני דאי

אמר�דבריו�רבן�גמליאל�משמעות�דברי�אבא�שאול,�שכשם�שדוה�משמע,�הו

�משמיה�מ �אליעזר, �אבל�לא�שאמר�שמיה�דר' כך�אמר�אבא�שאול�משמו.

מילתא�דאבא�שאול�לתני�אלא��.שמותיעצמו�משום�דהוי�ר'�אליעזר�כדברי�

באפי�נפשה,�לאשמועינן�דהכי�סבר.�אבל�השתא�דאיתמר�הא�דרב�יהודה�

�גמליאלד�,שפירפריך��.אמר�שמואל �ליה�התם,��,מדפסיק�כרבן �תני אף�אי

 .אבא�עצמו�שאול�סבר�להדידענו�

�)�טו �בה. �להכשיר �חדא �גמ', �דנאמנת��כתובות(�הרא"שכתב �סי"ח), פ"א

�ו �דידה. �בטענת�ברי �הגרע"א �(בחדושי �עד�כתובות �דנאמנת�מדין �כתב, יג:)

�שכ �וכל �חזקה, �כנגד �נאמן �אינו �אחד �דעד �ואף �באיסורין. �נאמן גד�נ�ןאחד

��רוב,�שאני�הכא�דהוי�רק�בירור�וגילוי�מילתא.�

משום��,יג:),�דטעמא�כתובות(�הריטב"אכתב��גמ',�וחדא�להכשיר�בבתה.)�טז

ל:�מדפי�הרי"ף)�כתב,�דטעמא�כאן�(�והר"ןמהני�לבת.��םדחזקת�כשרות�דא

משום�דמדאורייתא�שתוקי�מותר�לבא�בקהל,�ואסור�מדרבנן,�ורבנן�הימנוה�

��לאם�אף�כנגד�רוב�פסולין.�

�)�יז �וכו'. �בזה �זה �לבא �מותרים �בקהל �לבא �האסורין �כל �מתני', �הר"ןכתב

דכיון�דשתוקי�ואסופי�נאסרו�משום�מעלה,��,(לא.�מדפי�הרי"ף),�דרבנן�סברי

�אליעזר� �ור' �אבל�זה�בזה�מותרין. �מעלה�אלא�לגבי�כשרים, לא�עבוד�רבנן

עג.)�כתב,�דר'��לעיל(�והתוספות�הרא"שדאפילו�בהן�עבוד�רבנן�מעלה.��,סבר

��שמא�ישא�אחותו�מאביו.�,אליעזר�סבר�דאסרו�שתוקי�בממזר

�אסור.)�יח �בספיקן �וספיקן ��מתני', �דצריך��לקמן(�ות�רי"דהתוספכתב עה.),

�אליעזר�,לומר �ר' �לא�דסבר �דאם �קהל, �איקרי �לא �גרים �הכידקהל למי��ו

��הספיקות.�נשאו�י

ד"ה�לא.)�כתובות�(�רש"ידל,�המקנה.�הקשה�גמ',�מידי�גר�בממזרת�קתני)�יט

�מדרבנןנתינה �אסורין �דנתינים �עבדות.�,, �עליהם �גזר �דמן��דדוד דהיינו

הא�דממזרים�ונתינים�מותרים�זה�למימר,�דבעינן��התורה�גרים�גמורים�הם.

�משום �היינו �קהל�,בזה, �איקרי �לא �גרים �דאוסר�.דקהל �יהודה ,�סבר�ור'

הא�חשיב�לעיל�נתינים�ו,�"מידי�גר�קתני"קהל.�ולפי�זה�מאי�מקשה��ואיקרד

בכלל�האסורין�לבוא�בקהל,�ושפיר�פליג�רבי�יהודה.�ותירץ,�דרש"י�כתב�כן�

דכל�האסורים�היינו�גר�עמוני�ומואבי,�ולא�קאי�על�הני��,לפי�מסקנא�דסוגיין

דכל�האיסורין�קאי�על�הני�דלעיל,��,דתני�בריש�פרקין,�אבל�להסלקא�דעתך

��על�כרחך�דנתינים�אסורין�מדאורייתא.

��
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�)�כ �בזה. �זה �לבוא �מותרין �וכו' �כהונה �בקהל �לבא �האסורים �כל ביאר�גמ',

�יהושע �הפני �דתליא �דטעמא �בממז, �דההיתר �בהא �כהונהרת �לקהל �.פסול

�קהלי��",דקהל�ה'"דפשטא�דקרא��,משום �ואף�לבתר�דכתיבי �אכהנים. קאי

"�קהל�ה'"�וולוים�וישראלים�הו�.יתירי�לרבויי,�אין�מקרא�יוצא�מידי�פשוטו

� �מחמת �כהנים. �בקהל �לבא �שראויין �הפסול �כן �כהניםועל �הוי��,לקהל לא

���.מותרת�לממזר�םשאינה�ראויה�לכהני�ומשום�הכי�גיורת�.קהל�ה'

ואפילו�פחותה�מבת�ג'�שנים�דלאו�בת��רש"י�ד"ה�הכי�קאמר,�בתוה"ד,)�כא

�,ד"ה�אין�(סא.)�התוס'�ביבמותאמנם��.ביאה�היא�ואין�שם�משום�חשש�זנות

�שנים �ג' �בנתגיירה�פחותה�מבת �דאף ��,כתבו, �,וטעמא�.זונה�משוםאסורה

�כתב �וכן �כוכבים�השטופים�בזימה. �העובדי �שבאה�מן (פי"ח��הרמב"ם�לפי

��כרש"י.ביאר�השיג�על�דבריו�ו(שם)��והראב"ד�מאיסורי�ביאה�ה"ג),

דלאו�עיקר�קושיא�היא�דפריך�הא�תנא�לה�רישא.��תוס'�ד"ה�הכי�קאמר,)�כב

�דברישא�המהרש"אביאר� �רישא, �היינו �דהיינו�משום�דאיכא�למימר�דלאו ,

� �אלא��נמישרי �אלא�כל�הפסולים�לבא�בקהל. �והכא�לא�שרי גר�בממזרת,

�ומוכח� �כתנא�קמא, �והיינו �יהודה�אוסר, �ר' �אסיפא�דקתני דבהא�סמיך�נמי

��ואהא�פליג�ר'�יהודה.��,דשרי�נמי�גר�בממזרת

�ב)�כג �והרי, �ומותרת��וה"ד,סד"ה �לכהן �מותרת �שהבת �ישראל �בת שנשא

�כתב� �דהא�תלמודא�לא�קאמר�הכי,�המהרש"אבממזר. �זה�מדוקדק, �דאין ,

�גופיה ��,אלא�בגר �ישניםמוהביא�שמותר�בממזרת�ובכהנת. �דסמיך�התוס' ,

�שהבת� �ישראל �בת �שנשא �גר �הרי �כדבסמוך, �למיפרך �מצי �דהוה אהא

��מותרת�לכהונה�ומותרת�בממזר.�

��בא"ד,)�כד �כתב �בת��הרמב"םשם. �שנשא �גר �ה"ט), �ביאה �מאיסורי (פט"ו

דהא��ר,,�דסבהמקנההולד�ישראל�לכל�דבר�ואסור�בממזרת.�וכתב��,ישראל

ישראל�שכהן�מותר�לישא�בתו�ומותרין�והרי�גר�שנשא�בת�"�רה�הגמ'דאמ

�אסורה.�"לבוא�זה�בזה �בתו �אבל �לישא�ממזרת, �מותר �עצמו �שהגר �היינו ,

�,,�אמאי�אינו�מתייחס�אחר�אביועל�הרמב"ם�(ל:�מדפי�הרי"ף)�הקשה�והר"ן

��ויהא�כגר�דמותר�בממזרת.

הפני�דהא�ר'�יהודה�נמי�דריש�סמוכין.�תירץ��תוס'�ד"ה�מאי,�בתוה"ד,)�כה

�והכא��יהושע, �מופנה, �אלא�משום�דמוכח�או �יהודה�לא�דריש�סמוכין דר'

�ותו�לא�הוי�מוכח� הא�דריש�ליה�להא�מילתא�גופא�דאסור�באנוסת�אביו,

 �.ולא�מופנה

,�הני�ודאי�לא�איקרי�קהל�דהא�רש"י�ד"ה�אי�הכי�אמאי�ר'�יהודה�אוסר)�כו

�כתב� �לבא�בקהל. �זה�מוכרחהמקנהלא�חזו �דאין דהא�פצוע�דכא�אסור��,,

איהו�נמי�איקרי�קהל�שום�דמו�".לא�יבוא�בקהל"זרת,�אף�דכתיב�ביה�בממ

�דפרכינן�הכי �ופירש, ��,לענין�דאסור�בממזרת. דור�"משום�דכתיב�גבי�עמוני

�ה' �בקהל �להם �יבוא �לא �("עשירי �לעיל �ודרשינן �פסולוסט., �אחר �הלך (,�

�קרא �לי �למה �הכי �לאו �דאי �בהיתר, �שנשא �ומיירי �הא �דור�, �משכחת לא

�כלל �עשירי ,� �קרא�דהנקיבות�מותרות.כיון דאפילו��,ועל�כרחך�דאשמועינן

� �בהיתר �שני�היינודנשא �ומוכחהמצרית �בקהל. �אסור דפסולים�מותרים��,,

��לבוא�זה�בזה,�ואמאי�אוסר�ר'�יהודה.

��
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�פסול.)�א �זרעו �שאין �שני �מצרי �לאפוקי �גמ', �� �דהראב"דכתב �הריטב"א,

�אמרה�הגמ'דהא��.אפילו�לכהונה�,פירש,�דלא�קאמר�שאין�זרעו�פסול�כלל

�פסולה�לכהונה.��,(עז.)�ביבמות �בתו �בבת�ישראל, �שני דלריש�לקיש�מצרי



 

 
��

 

י

לקהל�ישראל,��ף,�דאיהו�פסול�א"כמוהו"אלא�הכי�קאמר,�דאין�זרעו�פסול�

�,היינו�דמוכח�דבתו�כשרה�בקהל�ישראלדובתו�אינה�פסולה�אלא�לכהונה.�

� �להם"מדכתיב �יולדו �אשר �סלקא"בנים �ואי �א�, �פסול �אינו �דזרעו �ףדעתך

� �לכהונה, �מה �קרא, �מהאי �מוכח �לא �הא �קרא �כהונה.�לשרי �בקהל זרעיה

דמצרי��,דהוא�בעל�המימרא,�וסבר�,פירש,�דסוגיין�אזלא�כר'�יוחנן�והריטב"א

�קרא�ד �ומייתי �כשרה�לכהונה. �ובתו �פסול �זרעו �אין �יולדו�"שני בנים�אשר

ין�קהל�ישראל�בני�אלא�ש(שם)�ד�ביבמות,�משום�דפשיט�"להם�דור�שלישי

��.�תרווייהולקהל�כהונה�בהא,�ובתו�כשרה�ב

,�המהרש"א.�הקשה�גמ',�כהן�גדול�באלמנה�שביאתו�בעבירה�ופוסל�וכו')�ב

�ביה,� �אית �עבירה �ביאת �ומאי �בביאתו, �דפוסל �חלל �נמי �חשיב דבברייתא

(סח.)�ילפינן�דכל��תודביבמוהא�לא�הוזהרו�כשירות�לינשא�לפסולין.�ותירץ,�

ופרכינן�דחלל�דלאו�זר��",כי�תהיה�לאיש�זר"הפסולין�פוסלין�בביאה�מקרא�ד

�.,�מקיש�זרעו�לו�דמתחלל"לא�יחלל�זרעו"הוא�לא�יפסול,�ומשני�דאמר�קרא�

התוס'�ד"ה�ולפי�זה�הא�דיליף�הכא�מכהן�גדול�לא�קאי�אחלל,�דהא�כתבו�

�גדול,ושניהם,� אכל�הני�דיליף�מקרא��דהכא�נחית�לפרש�דלא�תקשי�מכהן

�ת,�אבל�חלל�דלאו�מהאי�קרא�יליף,�לא�בעי�ביה�ביא"כי�תהיה�לאיש�זר"ד

��עבירה.�

�בתוה"ד)�ג �ד"ה�ושניהם, �והא�עיקר�תוס' �גדול �דלמדוה�מכהן �קאמר �מאי ,

� �הקשה �זר. �לאיש �תהיה �מכי �וכו', �יהושעדרשא �דהקשו�הפני �ודאי �דהא ,

�דלתנא�קמא �יל, �יוסי �גדול�דכיף�ר' �פסול�אינו�מאלמנה�לכהן �זרעו ל�שאין

לא�תיקשי�היינו�דדמשני��איומ�",כי�תהיה�לאיש�זר"פוסל,�דליכא�למילף�מ

מאלמנה�לכהן�גדול,�הא�לתנא�קמא�לא�קשיא�מאלמנה�לכהן�גדול,�דשפיר�

�תהיה�מ"וכי�דילפא�הגמ'�בתר�התם�ביבמות,�ועוד,�האפוסל�ומחלל�זרעו.�

�נימא�הקשתה,�זר,�לאיש �הווייה�דבעינן�לפסול�וא�דהווייה�תפסול,�אם�כן

ולפי��.'כו�לחוד�מביאה�התם�מה�באלמנה,�גדול�דכהן�דומיא�ומסיק,�וביאה.

�דידן�זה, �בברייתא �דקתני �דפסולה�דמשמע�וכו'",�הכהנת�על�"שבאו�כיון

�שפיר �בלבד, �מאלמנה�הוצרך�בביאה �דמייתי�והא�גדול.�לכהן�לילפותא

�לילפותא �שם, �מצינן�לא�מילתא�דכולה�משום�היינו�זר",�ד"לאיש�הגמ'

�לבתר�אבל�כהונה.�מאיסור�אלא�חלל�אין�אמינא�דהוה�מאלמנה,�למילף

�קרא�דאף �לן �חלל,�מאיסורי�שלא�דגלי �מאלמנה�ילפינן�שפיר�כהונה�הווי

��עיון.�ונשאר�בצריך�בביאה.�דמיפסלה�גדול�לכהן

�לכהונה.)�ד �שפסולה �עיסה �אלמנת �למעוטי ��גמ', �דפשיטא�הריטב"אכתב ,

�חזקת� �לה �לית �דבתו �משום �מאלמנתו, �טפי �לכהונה �דפסולה �בבתו ליה

��אלמנתו.�מה�שאין�כן�כשרות,�

�ד"ה�אלמנת�עיסה)�ה �שהיתה�מעורבת�בספקות,�רש"י �חלל �אלמנת�ספק ,

� �דהויא�לה�ספק�ספיקא. (יד.)��כתובותובבעלה�היה�ספק�והיא�באה�מכחו

יירי�באשה�שהיה�בעלה�,�דאר'�יוסף�טוב�עלםבשם��,ד"ה�תרי�ספיקיב�פירש

ספק�ספיקא,�שנתגרשה�אמו�מבעלה�ספק�קרוב�לו�ספק�קרוב�לה,�ומת�בתוך�

�ינןספקדמ�,שלשה�חדשים,�ונשאת�לכהן�תוך�שלשה�חדשים,�וילדה�את�זה

�ב �אינו �השמא �אלא��,כהןן �גרושה �אמו �היתה �לא �שמא �הוא, �בנו ואם

�כעי �הרבה, �ספיקות �עירובי �בה �שיש �עיסה �לה �קרי �ולהכי סה�אלמנה.

� ��והתוס'בלוסה. �(שם) �אלמנת �שנטמע�ד"ה �משפחה �היינו �דעיסה פירשו,

ספק�אם�הוא�בבהם�ספק�חלל,�והוי�ספק�ספיקא,�דכל�אחד�מבני�המשפחה�

��.אותו�ספק�שנתערב�בהן�אם�לאו.�[ועיין�באות�הבאה]

�הקודמת,�בא"ד,)�ו �באות �עיין �ו�שם. �יהושעכתב �מוכח�הפני �דמסוגיין ,

אמאי�פשיטא�לרב�חסדא�דבת�עיסה�(שם),�כתוס'�דידן,�דאי��רש"יכפירוש�

אסורה,�דקאמר�דכולהו�תנאי�מודים�דהאלמנה�פסולה�משום�לתא�דבתה,�

משום�ספק�היינו�מקלינן�באלמנה�דוהא�איסור�הבת�נמי�לא�פסיקא,�דהא�

בת�לגבי�הלרש"י�שפיר�קאמר,�דבל�ספיקא,�ובבת�נמי�איכא�ספק�ספיקא.�א

�עצמ �האב �כמו �ספיקא �חדא �אלא �חללהליכא �ספק �הוי �ומדאורייתא �,ו,

� �מאמה. �טפי �אסורה �הכי �[ומשום �פירשו �התוס' דלעיל��כהריטב"אאמנם

��.�]לבת�אדלית,�משום�חזקת�כשרותמעלת�האם�),�דאות�ד'(

התוספות�.�וכו'�,�משנה�אחת�בברייתא�עשרה�יוחסיןרש"י�ד"ה�הלל�שונה)�ז

�דהיינו�מתניתין�רי"ד ומשום��שהיתה�שנויה�כך�מימות�הראשונים,�,פירש,

דרבי�קאתי�מבית�הלל,�קאמר�הלל�שונה,�כדי�לייקרה�ולומר�שאין�לחלוק�

��עליה.�

,�ודאי�דאמרינן�מרובא�דעלמא�הוא�והכל�רש"י�ד"ה�ורב�אמר�הולד�ממזר)�ח

�הקשה� �אצלה. �יהושעפסולין �והא�הפני �מקשה�דרב�אדרב, �מאי �הכי �דאי ,

בכל�דוכתא�אזלינן�בתר�רובא,�ובגוונא�דתלינן�ברובא�דעלמא�ורוב�פסולין�

�הכי� �נקט �דרש"י �ותירץ, �אלעזר. �ר' �ומודה �בוודאן, �וודאן �הוי �הא אצלה,

�וכל� �קבוע, �והוי �הארוס, �לגבי �דילמא�אזלא�איהי �הכי �דבלאו �דוקא, בלאו

� �שכן �בארוסאי �לומר�איכא�סברא�למיתלי �דמחמרינן �כוונת�רש"י, �ועיקר .

�משום �בארוס, �למיתלי �דאיכא �אף �כוודאי, �לשווייה �ממזר דאיכא��,דהולד

�ברוב�דעלמא� �דדלמיתלי �דמה�שכתב�רש"י �והוסיף, �בפסולין. רובא�"תלינן

�לישראל��דפסולין",�דעלמא �שיש �או �עכו"ם, �בה �שכיחי �דלא �בעיר איירי

עכו"ם�הבא�על�אי�לאו�הכי�הא�דשכונה�לבדה,�דאזלינן�בתר�רוב�שכונה.�

��בת�ישראל�הולד�כשר.��

�)�ט �אביו. �מנכסי �אותו �שמשתקין �שתוקי �מאי �אלא �גמ', התוספות�כתב

� �הרא"ש, �דשמואל �אלא �בממזרת, �דאסור �סברי הולד�ד�הוסיףדתרוייהו

�אביו �מנכסי �אותו �ומשתקין �ולא��,שתוקי �חדא �אמר �ומר �חדא �אמר ומר

פליגי.�אבל�לשינויא�דקאמר�שמואל�מאי�שתוקי�בדוקי,�פליג�רב�ומשוי�ליה�

�ואמרה�דמארוס�הוא �בדקנו�את�אמו �אי ��.ממזר�אפילו .�הרשב"א�ביארוכן

� �יוסףוביאר �דהעצמות �שינויא, �רב��להאי �דהא �פליגי, �דלא �למימר ליכא

�דבודקי �קאמר �ולא �ממזר, �דהולד �בסתמא �ממי�קאמר �את�האם �ושואלין ן

�אותה.� �בודקין �לשמואל �אבל �ממזר, �הוי �גוונא �דבכל �ודאי �אלא נתעברה,

� ��המקנהאבל �דמסוגיא �משמע�כתובותדכתב, �כרבן��,(יג.) �סבר �נמי דרב

��גמליאל,�ומר�אמר�חדא�ומר�אמר�חדא�ולא�פליגי.

�בתוה"ד,)�י �מותרין, �וכולן �ד"ה �כתב��תוס' �במינו. �מותר �ואחד �אחד דכל

אין�לפרש�דמינו�היינו�ממזר�בממזרת�ושתוקי�בשתוקית,�אבל�,�דהמהרש"א

�הכי �דאי �זה�מינו. �דאין �בממזרת�לא, �בשתוקית�ושתוקי �פריך��,ממזר מאי

�ב �איירי �והא �בממזרת, �אסור �דשתוקי �מהא �אדשמואל �שלאמדשמואל

�מאן� �וליכא �ממזר, �ספק �דהוי �בממזרת, �שתוקי �היינו �דבמינו �אלא במינו.

�דמתיר� �דמאן �אלעזר��,ספק�בספקדמחלק�ביה, �ור' �ספק�בוודאן, מתיר�נמי

��אוסר�בין�ודאן�בספקן�ובין�ספיקן�בספיקן.

התוספות�כתב�גמ',�ויש�אומרים�עד�שישתקע�שם�עבודת�כוכבים�ממנו.�)�יא

�הרא"ש �שם �שישתקע �עד �דגרסינן �יותר��גיותו, �ארוך �זמן �שהוא ממנו,

�קאתי.� �לטפויי �בתרא �ותנא �שישתקע, �עד �מדקתני �דורות, מעשרה

אמרינן�גיורא�עד�עשרה�דרי�לא�תיבזי�ארמאה�באפיה,�דמשמע�דבציר�דכו

��מעשרה�דרי�לא�משתקע�שם�גיותו�ממנו.

�ד"ה�כותי,)�יב �מכל�מקום�גר�הוא�ומותר�בממזרת�ולא�דמי�בסוה"ד�תוס' ,

� �כתב �ואסופי. �דשתוקי �דמתניתין �ספיקות �לפרש�הרמב"ןלשאר �דאין ,

),�מוד�ב'(ע�להלןדמסקינן�כדהשתא�ידעינן�דאיכא�חשש�ממזרות�בכותים�ו

�איקרי� �גרים �דקהל �יהודה �כר' �סבר �אלעזר �דר' �משני �לא �אמאי �הכי דאי

�בממזרת �אסור �וגר �סבר�.קהל, �יוסף �הדין,��,ורב �מעיקר �בממזרת �שרי דגר

�פסולי� �דכותים �דכיון �קאמר, �הכי �אלא �ישנים. �גרים �דהוו �מפני ואסרוהו

ישראל�נושא�כותית.��שמא�אחד�מהן�מוחזק�בישראל,�ויאמרו�יישינןקהל,�ח

��(לא:�מדפי�הרי"ף)�בדעת�אביי.�על�המאורהבוכן�כתב�

��

·"Ú ‰Ú Û„  

�ישמעאל�דאמר�כותים�גרי�אריות�הם.)�יג ��גמ',�סבר�לה�כר' הרמב"ן�כתבו

�והריטב"א �לן �דקיימא �להא �סבר �לא �ישמעאל �דר' �דגר��יבמות(, כד:),

ודה�שנתגייר�לשם�אריות�הוי�גר.�אי�נמי,�שאני�כותים�דלא�נשתקע�שם�עב

זרה�מפיהם�לעולם�אפילו�אחר�גירות,�כדכתיב�(מלכים�ב'�י"ז)�"את�ה'�היו�

��יראים�ואת�אלהיהם�היו�עובדים",�וגירותם�באונס�לעולם.
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�בתוה"ד,)�יד �ישמעאל, �ור' �ד"ה �דאיכא��תוס' �שכן �וכל �כשר �הולד לימא

� �כוכבים. �לעובד �תנשא �שלא �טפי �והריטב"אלמיחש �הרמב"ן ,� יש�הביאו

�דדוקא�כותיםשתירצו �אבל�זרעם�גרים�גמורים�, �אריות, �גרי �.ראשונים�הוו

ראשונים�שנשאו�בנות�ישראל,�אי�אמרת�דזרעם�ממזר,�הוו�בניהם�ה�,הלכך

ו�גרים,�הוה�גר�דהו�כותיות,ממזרים,�וכי�מינסבי�לכותים�שנשאו�אבותיהם�

הולד�כשר,�שרי�לכולי��םבממזרת�ואסור,�דר'�אלעזר�סבר�כר'�יהודה.�אבל�א

�דדהא�ליכא�צד�ממזרות�עלמא �דלא�מצינו �לדבריהם, �והקשו �לאחר�מיכן.

�נתגיירו �ו, �כל �אדרבה �אהיכא �ולא��ישנחלקו �נחלקו �לדורם �אמת, �גרי הוו

�נמי� �אי �בממזרת, �אלעזר�משום�גוי �דטעמא�דר' �ופירשו, לכותים�ראשונים.

שהיו�בהם�מקצת�שנתגיירו�בלב�שלם�והם�ובניהם�כיון�משום�גר�בממזרת,�

� �או �כשרים�שידעו,גרים. �כהנים �בהם ��,שנתערבו והם��כשרותשנשאו

�כשרים ��,ישראלים �לאיערובי �ישראל�ש�באלוואתו �והוי �ממזרים בניהם

��בממזר.�

,�דדבריהם�צריכין�עיון,�דבקושייתם�משמע�המהרש"אשם.�כתב��בא"ד,)�טו

�ח �אמאי �דאם�לא�כן �ישראלית, �דאמו �ינןשיידהולד�כשר�אף�שלא�יתגייר,

העובד�אזיל�בתר�תירצו�דולד�כשר��אם�כן,�מהו�.םשלא�תנשא�לעובד�כוכבי

�דבדפוסים�חדשיםכוכבים,�וליכא�למיחש�אם�ינשאו�לעובד�כוכבים.�וכתב,�

אלא��,,�דהיינו�דאין�הולד�כשר�ממש"דליכא�למיחש�לכך�אם�ינשאו"הגיהו,�

,�דעובד�כוכבים�בפסקי�תוספותממזר.�וכדכתבו��אינואם�נתגייר�ונשתחרר�ד

,�דטפי�המהרש"אהוסיף�לד�כשר�והוי�עובד�כוכבים.�והבא�על�בת�ישראל�הו

�ד �נראה �בשינויא �וישתחרר,�אף �שיתגייר �קודם �כשר �דהולד �תוס' סברי

הוי��",כי�יסיר"(אבן�העזר�סימן�ז').�אלא�דעיקר�הקפידה�ד�מהטורוכדמוכח�

�העובדת� �מן �הבא �בנך �בן �אבל �בנך, �שקרוי �כוכבים �העובד �מן �בתך בבן

�ומ �בנך. �קרוי �ממזרכוכבים�אינו �אם�הולד�כשר�ואינו �לחוש��,שום�הכי אין

�יסיר"ל אבל�אם�הולד�ממזר�לא�שדינן��.,�שהרי�הוא�בנו�שהולך�אחריו"כי

�ממזר.� �הוי �בעבירה �שנולד �וכיון �אמו, �בתר �אלא �כוכבים, �עובד �בתר ליה

כתב,�דדבריו�דחוקין,�אלא�דקושטא�דמילתא�לא�ברירא�להו��והפני�יהושע

�כשר� �דהולד �בפשיטות �להו �משמע �הוי �ובקושייתם �מילתא, �הך להתוס'

� �כישראל, �ודינו �כעובד��,לומר�צור�ובשינויאלגמרי �דהוי �מוכח דמסוגיין

��כוכבים�עד�שיתגייר.�

�ליכא�למיחש�למידי��בא"ד,)�טז �אם�מקבלים�עליהם�גירות�גמור ולפירושו

�גר�מותר�בממזרת.�כתב�שהר �לעיל,�דהתוס'�הקשו�לשיטתם�הפני�יהושעי

ד"ה�(שם)��רש"ידלר'�אלעזר�גר�מותר�בממזרת.�אבל�לד"ה�כותי,�)�מוד�א'(ע

עיין�לעיל�אליבא�דר'�אלעזר�גר�אסור�בממזרת,�ולא�קשיא�מידי.�[ובההוא,�

 .]ידאות�

�בתוה"ד,)�יז �ד"ה�השתא, �הא�בה�תוס' �פירש�דלאו �מקוצי �שמשון א�ורבינו

� �הקשה �בביאתו. �פוסל �אינו �הכי �ואפילו �ממזר �דליהוי �ואפשר הפני�תליא

א),�דרבן�שמעון�בן�מוד�(עלעיל�מרינן�אודאי�הא�בהא�תליא,�דהא�,�יהושע

כל�שאי�אתה�נושא�בתו�אי�אתה�נושא��,דאמר�.גמליאל�מיקל�מכולהו�תנאי

כל�איסור�חללים�גרידא�אמרינן�דגבי�אלמנתו,�ואתיא�ככולי�עלמא.�וכיון�דל

�אסורה�משום� �היכא�דבתו �כל�שכן �נושא�אלמנתו, �אינו �נושא�בתו שאינו

מיפסיל�בביאתו��,ממזרות,�דאלמנתו�אסורה,�ושפיר�פריך�השתא�ממזר�הוי

�בו�,מיבעיא ��ךצריהניח �ותירץ �הכי,�המקנהעיון. �סברי �תנאי �הני �דדוקא ,

אבל�ר'��.הכל�מודים�באלמנת�עיסה�שפסולה�לכהונה�,וכדאמר�רב�חסדא

� �בתירה�לא�סברי �יהודה�בן �וכדאיתא�להיהושע�ור' �קיימא�לן, �וכוותייהו ,

�ערוך �ה')�בשולחן �סעיף �ב' �סימן �העזר �דאלמנת�עיסה�כשירה��,(אבן וכיון

�דדילמא�וובת �הוה, �ממזר �השתא �למיפרך �ליכא �ישמעאל�פסולה, נמי��ר'

��.�סבר�הכי

�בדבר)�יח �מחלוקות �שלש �ד"ה �רש"י �האמורים �וכהנים �בכותים בקרא�,

� �כתב �בהם. �מפרשים�הריטב"א,שנטמעו �ד�,דיש �מחלוקות�איכא שלש

�ב �טעמא �כותית. �ישא �לא �סבר�א.דכותי �ישמעאל �אריות,��,ר' �גרי כותים

דכותים��,ר'�עקיבא�סברב.�והוה�גוי�בישראל.��,ונטמעו�בהם�כהנים�פסולים

�אמת �דיש�ממזר��,גרי �ובניהם�ממזרים, �יבמה�נשואה�לשוק אלא�שמתירין

שהרי�נטמעו�בהם�כהנים��,אוין,�והוה�גר�בממזרת,�או�כהן�בממזרתמחייבי�ל

�,אסר�נמי�משום�גר�בממזרתד�ר'�אלעזר�ג.ויש�מהם�שנשאו�מינם.��,כשרים

��ושרו�אשת�איש�לעלמא�ובניהם�ממזרים.�,לפי�שאין�בקיאין�בדקדוקי�גיטין

��
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דעל�כרחך�עובד�כוכבים�ועבד�רש"י�ד"ה�ופרכינן�איסורא�משום�שפחה,�)�א

�המהרש"אהבא�על�בת�ישראל�הוולד�כשר�אלא�שפחה�וולדה�עבד.�הקשה�

�תוא�עה:( �כשר�ס' �אינו �דאי �דמשמע�דהולד�כשר�ממש, �ישמעאל), ד"ה�ר'

� �שנתגייר�הגר�ונשתחרר�העבד, בעבד�שנתערב��איכא�למיחשאלא�על�ידי

��,בהן �בשפחה. �וכמו ��לעילבתוס' �לימא(סח:) �דד"ה �מוכח �עכו"ם.�, הולד

��האור�שמח�אמנם (בבא�בתרא��קובץ�שעוריםוה(פט"ו�מאיסורי�ביאה�ה"ג)

�דדוקא�בעכו"ם�דאית�ליה�חייס,�הבן�מתייחס�אחר�אביו,�'אות�כב )�כתבו,

אבל�עבד�דלית�ליה�חייס�ואינו�בנו�לשום�דבר,�מהיכי�תיתי�יהא�הולד�עבד.�

�זה ��,ולפי �הכא�איירי �כשר, �הולד �ומשום�הכי �אובעבד �בעכו"ם.�לעיל יירי

� �משהאבל ��האמרי �כתב, �אות�יא) �כז �ביבמות(סימן ��דמתוס' �טז:) ד"ה�(דף

��עבד�נמי�מתייחס�הולד�אחר�אביו�לענין�איסור�עבדות.במוכח,�דבשלמא�

,�ואירע�ספק�אשת�איש�בקידושי�אבותיו.�רש"י�ד"ה�ויש�אומרים,�בתוה"ד)�ב

�רי"ד,�כתב �אוקימתא�התוספות �נינהו,��,דלהך �אמת �דגרי �אלעזר �ר' סבר

והוסיף,�דמיירי�נמי�שישראל�נטמעו��,המהרש"א�כן�כתבייך�בהו�ממזר.�ושו

�ואף� �בממזרת. �מותר �גר �הכי �לאו �דאי �כותית, �ישא �לא �כותי �ולכך בהם,

נתערבו�בהן,�איירי�דנטמעו�שלמאי�דמוקמינן�בממזר�מאחותו�ומאשת�אח�

��בהו�נמי�ישראל,�דגר�מותר�בממזרת.�

,�היינו�דוקא�שגם�הכותי�יאכל�ממנה�דאם�לא�כן�ד"ה�מצת,�בתוה"דתוס'�)�ג

� �כתב �חובתו. �ידי �יצא �לי�גיטין(�המהרש"ללא �חימוץ �דמשום בה,��תי.),

ונזהר�בכך.��ה,רא�שלא�יתן�לו�הישראל�לאכול�ממנידפשיטא�שהכותי�מתי

�דעיסת�ישראל�היא�והמהרש"א �דכיון �כתב, מסתמא�הכיר�בה�דלא��,(שם)

קרני�חגבים�ולא�הכסיפו�פניו,�דאפילו�בצקות�של��בוין�שאבמה�החמיצה,�

��האי�גוונא.�כב�ועובד�כוכבים�שר

�שהן�)�ד �אמהות �ארבע �אחריה �לבדוק �צריך �כהנת �אשה �הנושא מתני',

� �שמנה. ��הר"ןכתב �הרי"ף), �מדפי �לבדוק�ד(לא. �צריך �בדיקת�הארבע מפני

האחרות,�דאין�הארבע�נבדקות�יפה�אלא�אם�בודק�שלמעלה�מהן.�ומשום�

��הכי�נקט�ארבע�אמהות�שהן�שמנה.�

רש"י�ד"ה�לויה�פירש��מתני',�לויה�וישראלית�מוסיפין�עליהן�עוד�אחת.)�ה

��וישראלית, �בא �לכונסהלכהן �כתב�רמב"ןוה. �דגרסינן �וישראלים", ,�"לוים

),�דכולה�ה"ה(בפרקין��בירושלמיואיירי�בין�באנשים�ובין�בנשים.�וכדמוכח�

�שהיא��תיןמתני �ובמשפחתו �בשבטו �מדבק �אדם �שיהא �כדי �קנס, משום

�ולא�יהא�צריך�לטרוח�לבדוק �יותר�בלוים�וישראלים�מן��.בדוקה�לו, וקנסו

����לפי�שאין�מדקדקין�כל�כך�ביוחסין�ואינן�מדבקין�במשפחתן.�,הכהנים

�ביוחסין�הוא�דמינצי�אם�איתא�דאיכא�)�ו �גברי�דכי�מינצו�בהדי�הדדי גמ',

ח),�דאין�"(אבן�העזר�סימן�ב�סק�הבית�שמואלכתב�א.�מילתא�אית�ליה�קל

�ֵאם��,להקשות �דאי �אמרינן �ולא �ממזרת, �משום �אביה �לֵאם �חיישינן אמאי

�,דיש�לומר�.אינו�מפורסם�מדועאביה�היתה�ממזרת�אף�אביה�הוא�ממזר�ו

��מצד�הֵאם�אינו�מפורסם.��ותודכיון�דממזר

�בתוה"ד)�ז �ד"ה�הנושא, �בישראל�הבא�לישא�תוס' �לפרש�דמיירי �אבל�אין ,

לאו��"בנה",�דהמהרש"לאשה�כהנת�ורוצה�שיהא�בנה�כשר�לכהונה.�כתב�

פירש,�דבנה�היינו�בנה�של��והמהרש"אוכוונתם�לולדה�דהיינו�בתה.��,דוקא

��בתה,�אם�תנשא�לכהן,�שיהיה�בן�בתה�נמי�כשר�לעבודה.

ממזרות�ולא�נהירא�פירש�בקונטרס�בודקין�משום�חשש�ד�תוס'�ד"ה�צריך,)�ח

� �כתב �לממזרים. �לינשא �הא�הוזהרו �קאמר �ומאי (בפרקין��ט"יו�'התוסוכו',

�דלא�הי �ד), ��ומשנה �התוס' �לפני �הוזהרודברי �לא �בד"ה �דלא�רש"י �דכיון ,

רבנן�נמי�לא�עבוד�בהו�מעלה�לאצרוכינהו��,ליוחסין�עליהם�הקפידה�תורה



 

 
��

 

יב

� �ושתוקות. �ממזרות �מחמת �ואפילו �יהושעבדיקה, ��והפני �לומרכתב, �דיש

�בפסול�חללות�שהחמירה� �דאשכחן �דכיון �דיש�לפרש�כרש"י, �ידעו דהתוס'

�כהונה �פסולי �איסור �מנקיבות�כשירות�לענין �בזכרים�כשרים�טפי �.התורה

�בדיקה �לענין �מבזכרים �טפי �בנקיבות �קהל �בפסולי �אף �רבנן דהוי��,הקילו

� �בעלמא. �מעלה ��ורשיפולא �מהספר�משוםהכי, �חסר �התירוץ ,�דעיקר

� �כשירות�לינשא�לפסולין"דמדאמרינן �לא�הוזהרו �",מסייע�ליה�לרב�דאמר

רב,�ומשום�הכי�הוסיפו�מסברא�בהו�דאיירי�פסולי�כהונה�דאיירי�ב�,משמע

��אפשר�דלרש"י�נמי�יש�לפרש�כן.�ו�,דנפשייהו�ביאור�יותר�מספיק

��
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�)�ט �ערער. �עליו �כשקורא �משנתינו �רב �אמר �גמ', �מדפי��הר"ןכתב (לא:

�ה ��רמב"ן,דלרי"ף), �שמכירין�רק �מפני �קריאת�ערער, בחשש�ממזרות�בעינן

ישראל�ממזרים�שביניהם,�אבל�בחשש�חללות�צריך�לבדוק�אף�בלא�קריאת�

� �ביש�מפרשים�אבל,ערער. �אף �דלרבנן �שלא�ח, �כל �לבדוק �צריך �אין ללות

��קרא�ערער.

אלא�אם�קראו�עליה�שני�עדים�שמץ�של�רש"י�ד"ה�כשקרא�עליו�ערער,�)�י

�כתב �קול. �יציאת �אלא �גמורה �עדות �שמעידים �ולא ��פסול (פי"ט�הרמב"ם

�הי"ח), �ביאה �ערער�מאיסורי �עליה �שקרא �שנים��,משפחה �שיעידו והוא

החזון�שנתערב�בהן�ממזר�או�חלל�או�שיש�בהן�עבדות�הרי�זה�ספק.�והקשה�

�סקכ�איש �א �סימן �העזר �"(אבן �א), �אף�הא �אסור �ממזר �בהו �נתערב אי

דמיירי�במשפחה�דהשתא�נולד�בהו�ערעור�דממזר,�אבל�אי�לישראל.�וביאר,�

 עשו�מעלה�ביוחסין�לאסור�את�כולם.��מקדמא�דנא,�הוחזק�בהו�ממזר

ופירש�רש"י�בד"ה��[גמ',�אמר�קרא�והקל�מעליך�ונשאו�אתך�בדומים�לך.)�יא

,�דאסנהדרין�דיתרו�קאי.�ולכאורה�צריך�עיון,�דהתם�היו�דיינים�בדיני�ונשאו

אי,�דכתיב�"כי�יהיה�להם�דבר�וגו'�ושפטתי�בין�איש�ממונות�כדמשמע�בקר

�דהכל�כשרים�לדון� �ובסמוך�אמרינן �בריש�פרשת�דברים), �(וכן �רעהו", ובין

דיתרו��סנהדריןדיני�ממונות.�(א.ג.)�ויש�לומר�דהוא�מה�שדקדק�רש"י�לפרש�

�ממונות �ומה��,דאף�שדנים�דיני �כמותך. �הם�בעינן �שסנהדרין שאמרה�כיון

וכן�היינו�היכא�דלא�הוו�סנהדרין.��,ני�ממונות�לא�בעינן�להדיהגמ'�דלענין�

�בין�בגדולה�בין�בסנהדרין�מעמידין�אין(פ"ב�מסנהדרין�ה"א)��הרמב"םלשון�

��התורה�בחכמת�מופלגין�ונבונים�חכמים�אנשים�אלא�בקטנה �ואיןוכו'

�הראויים�המיוחסים�וישראלים�לויים�כהנים�אלא�בסנהדרין�מעמידין

�וביראה�בחכמה�לך�בדומין�עמך�שם�והתיצבו�שנאמר�,לכהונה�להשיא

�ובהלכה�ז'�כתב� �בהן�מדקדקין�שאין�פי�על�אף�שלשה�של�דין�ביתוביחס.

 וכו'].�הדברים�אלו�בכל

�ואם�)�יב �אינשי �בהדי �דמנצו �כיון �טעמא �מאי �משיאים �צדקה �וגבאי גמ',

גבאי�צדקה�גבי�),�דמוד�א'עב(�הריטב"אכתב��איתא�דאיכא�אית�ליה�קלא.

צריך�בדיקה�אפילו�באמהות,�דאיידי�דמינצו�טובא�אפילו�בפסול�הנשים�אין�

 קלא�הוה�ליה.�,איכא�שום�מילתא�אפילו�מצד�האםי�מדקדקין�בהם,�וא

�בשו"ת�רבי�אברהםכתב��גמ',�והאיכא�אוריה�החתי�מאי�לאו�דאתי�מֵחת.)�יג

�הכושי,�מלך�ועבד�החתי�ואוריה�האדומי�דואג�ה),"כ�(סימן�ם"הרמב�בן

�שאוריה�סובר,�היה�ל"זצ�מארי�ואבא�הם.�גרים�אלא�ישראל,�מיחס�אינם

בפירוש��שהרמב"םוהקשו�שם,�מסוגיין�דישראל�היה.�ועוד��תושב.�גר�החתי

כאן,�פירש�שמלכי�בית�דוד�לא�היו�מוציאין�אלא�מיוחסין,�שתהא��המשניות

� �מסייעתם. �אבותם �אתי�ו)"צ�סימן�ג"(ח�ץ"תשב�ת"ובשוזכות �דגבי �כתב,

�גר.�שהיה,�ובטלה"�בא�הגתי�"אתי,�שאמר�נחמן�רב�מדברי�מסקינן�הגיתי,

�ורק�או�גרים�הם�אם�יפה�בגמרא�נתבאר�לא�וצלק�אוריה�אבל �ישראלים,

�שהמפרשיםוהביא,��בחת".�דיתיב�"לא,�בעמון"�דיתיב�"לא,�דדחו�הוא�דחיה

�כולם�פירשו, �מפני�ישיבתם�מקום�שם�על�וקראום�הם,�ישראלים�דודאי

�התייחסו�שבט�לאיזה�מבורר�היה�שלא �דלהר. �יש�לומר, �בן�א"[ולכאורה

�לבעותי�"דאזלי,�ילדים�מאות'�וד�הגיתי,�אתי�לענין�למסקנת�הגמ'�ם,"הרמב

�גר�והיה�מחת�אלא�דאתי�בחת".�ד"יתיב�מהא�הדרה�בה�בעלמא". ודוד�,

�בו�כשמרד�ודוקא�עלמא.�לבעותי�לקחו �מול�אל�להעמידו�ליואב�דוד�צוה,

 ועיין�באות�הבאה.�.(ש.ב.)]החזקה.��המלחמה�פני

��גמ',�שם.)�יד �הפני�יהושעהקשה�עיין�באות�הקודמת. סלקא�דעתך�היאך�,

קיימא�לן�דבגירותן�ודאתי�מֵחת�והוי�מז'�אומות,�והא�הותרה�לו�בת�שבע,�

�מ �בם"אסירי �וכתב"לא�תתחתן �ד�,. �"דהשתא�סברינן קאי��"םבלא�תתחתן

�מעיקרא� �דרבא �דעתיה �וכדסלקא �מדרבנן, �אלא �הוי �לא �ובגירותן בגיותן,

�ד�ביבמות �דלאו �תירץ, �עוד �תתחתן"(עו.). �שנתגיירו��"לא �באותן איירי

גזר�על�דאבל�אותן�הנולדין�מהן�לא�אסירי�אלא�מדרבנן,�מגזרת�דוד��,בעצמן

�וכתב �קדים�לאותה�גזירה. �שעתא�דאוריה�ודאי �והאי �שדבמדר�,הנתינים,

,�דאוריה�היה�נושא�כליו�של�גלית,�ונענש�דוד�על�שהשיאו�לבת�שבע�,איתא

� �ודלא�כמסקנת�תלמודא�דידן. �הקב"ה�חייך�אשתך�נתת�לו, ועיין�ואמר�לו

 באות�הקודמת.

�)�טו �שם. �יהוידעהקשה�גמ', �הא�הבן �גבי, �,צלק�העמוני�כבר�תירצה�הגמ'

�בעמון" �מאוריהדיתיב �שוב �הקשתה �טעמא �ומאי �ותירץ" �סבר�דהמק�,. שן

דאוריה�משמע�טפי�דאתי�מחת,�משום�דנתן�הנביא�קראו�ב'�פעמים�בדבר�

� �כדכתיב �החתי, �אוריה �בשם �החתי�(ה' �אוריה �"ואת �יב) �פרק �ב' שמואל

הרגת�בחרב�ואת�אשתו�לקחת�לך�לאשה",�וכתיב�"ותקח�את�אשת�אוריה�

��החתי�להיות�לך�לאשה".�

�היו.)�טז �בלורית �ומגדלי �היו �תואר �יפת �מבני �וכולן ��גמ', התוספות�הקשה

�ובשלמא�לדעת�הרא"ש �כיצד�היו�הולכין�בחוקות�הגוים. �בתוס'�רבינו�תם,

�קודם�שלא�ד"ה�)כב.(�לעיל �בשבייה �תואר �יפת �אשת �על �לבא �דמותר ,

�בגיות�,שנתגיירה �דנתעברו ��.ניחא �לדעת �אבל �עליה�רש"י �בא �היה שלא

�דכיון �ותירץ, �גמורים. �ישראלים �הוו �הא �הללו, �המעשים �כל �לאחר �אלא

�עלמא,ד �לבעותי �כדי �לכך ��בעו �להם. �מעבודת��והרמב"םהתירו (פי"א

�,כוכבים�ה"ג)�כתב,�ישראל�שהיה�קרוב�למלכות�וצריך�לישב�לפני�מלכיהם

הרי�זה�מותר�ללבוש�במלבושיהן�ולגלח��,והיה�לו�גנאי�לפי�שלא�ידמה�להן

,�דיש�כח�ביד�חכמים�להתיר�הכסף�משנהכנגד�פניו�כדרך�שהן�עושין.�וכתב�

איסור�תורה�משום�הצלת�ישראל,�והני�ילדים�שהיו�לדוד�נמי�הצלת�ישראל�

��.דהוו�מבעתים�את�האויבים.�ועיין�באות�הבאה�,הוה

�תואר)�יז �יפת �בני �ד"ה �וכו'�רש"י �במלחמה �ישראל �אנשי �שלקחו �נשים ,

ד"ה�(מט.)��רש"י�בסנהדריןומתוך�כך�היו�נוהגים�כמשפטי�העובדי�כוכבים.�

 ו�הכי�כדי�שייראו�בעלי�אימה�ויפחדו�מהן.פירש,�דעש�ומגדלי�בלורית

��

‡"Ú ÊÚ Û„  

�)�א �ד"ה�בת�חלל�זכר, �רש"י �ביאר �ואזיל. �יהושע,�ודוקא�נקט�כדקתני הפני

,�הא�על�כרחך�חלל�זכר�הוא.�וביאר,�דחלל�זכרייתור�לשון�לרש"י,�דהוקשה�

דאף�דרק�הזכר�היה�חלל,�ואמו�כשרה�מכל�מקום�בתו�פסולה.�לאפוקי�מר'�

��מר�בנות�ישראל�מקוה�טהרה�לחללין.דוסתאי�להלן,�דא

כן�גרס��משוםלית�ליה�האי�דינא�דלקמן,�[רש"י�ד"ה�ר'�אליעזר�בן�יעקב,�)�ב

�הרא �והקשה�ש"התוספות �וכו'. �פריך �לא �קהל �ברוב �דשאינו �השוה �דצד [

�(ש�"התוספות�הרא �בעלמא�צד�חמור�לא�פריך,�לקמן �דאמרינן �דמאי עח.),

היינו�דאין�סותרים�דין�על�ידי�צד�חמור,�אבל�הכא�דבעינן�למילף�בהאי�צד�

שוה,�שפיר�ילפינן�מצד�חמור.�ומשום�הכי�ביאר,�דר'�אליעזר�בן�יעקב�סבר�

�דמי� �ולא �בביאתו, �פוסלה �שכן �לחלל �דמה �משום �מחלל, �למילף דליכא

(עמוד�ב')�דאין�חלל�אלא�מאיסורי�לקמן�דאמרינן�לביאת�גר�דאינו�פוסלה,�כ

��כהונה.

דשאני�חלל�המקנה,�הקשה�גמ',�מהו�דתימא�מידי�דהוי�אמצרי�ואדומי.�)�ג

� �כדאמרינן �עד�סוף�הדורות, �והיינו �בנים�לעיל�דכתיב�ביה�"זרעו" �דבני (ד.)

הרי�הם�בכלל�זרעו�ולא�בעינן�קרא�לרבותם.�ותירץ,�דסלקא�דעתין�למיעבד�

צרי,�דמה�מצרי�שנקבותיו�אסורות,�אין�איסורו�נוהג�אלא�עד�קל�וחומר�ממ

�לא�כל�שכן�שתאסר�רק�עד�שלשה� �כשרה, �חלל�שבת�בתו שלשה�דורות,

��דורות.



 

 
��
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,�הא�דור�שלישי�שרי�הרש"שהעיר�גמ',�מה�להלן�לאחר�שלשה�דורות.�)�ד

שלשה�דורות,��עד(עח.).�ומשום�הכי�הגיה�"מה�להלן�ביבמות�בהו,�כדאיתא�

��דורות".�אף�כאן�עד�שלשה

�)�ה �מילי. �מנא�הני �הקשה�גמ', �יהושע, �הפני �הא�אמרינן לעיל�מאי�מיבעי,

�ותירץ,� �הולד�הולך�אחר�הזכר. �עבירה, �ואין �כל�מקום�שיש�קידושין (סו:),

�זרעו",� �יחלל �"ולא �דכתיב �הכא �דשאני �אמינא �הוי �דרשה, �האי �לאו דאי

�דדוקא �אמינא, �הוי �קרא �האי �דבלאו �תירץ, �עוד �הנקיבות. �אף �דמשמע

�באינם� �דאף �דלעיל �ומתניתין �הזכר, �אחר �הלך �אמרינן �כשרין בתרווייהו

�הכא�מקרא�דהנקיבות�לא� �דדרשינן �בתר �היינו �הזכר, �בתר כשרים�אזלינן

��הוזהרו.

�)�ו הא�בהדיא�כתיב�המהרי"ט,�הקשה�גמ',�אלא�מעתה�בתו�של�כהן�גדול.

�בקרא�"וחללה�לא�יקחו".�ותירץ,�דסלקא�דעתין,�דקרא�מיירי�לאוסרה�אכהן

והפני�גדול,�דאכתי�איכא�למימר,�דשריא�להדיוט�דהא�לגביו�לא�נתחללה.�

� �גופה�יהושע �אשה �אאותה �קאי �דחללה �נימא �שוה �הגזירה �דמכח תירץ,

��תה.שנתחללה�מביאת�הפסולים,�ולא�אּבִ�

�)�ז �מיחל. �אינו �עממים �בשני �גמ', �פירש �בעמיו, �בד"ה �כתיב�רש"י מדלא

� �והעיר �בעממיו. �משמעהרש"ש, �נמי �בעמיו �עם.��דהא �איקרי �דחד שנים,

ותירץ,�דאשכחן�בעמיו�נמי�היכא�דקאי�על�אחד,�כגון�לא�יטמא�בעל�בעמיו.�

��וסיים,�דלולי�דברי�רש"י�יש�לפרש,�דלשון�"בעמיו"�משמע�בדומה�לו.

�)�ח �בסוה"ד, �בעמיו, �ד"ה �רש"י �העיר �חללים. �ששניהם �שמח (פי"ח�האור

�ומש �"עם". �הוו �דחללים �מצאנו �היכן �ה"א), �ביאה �ביאר,�מאיסורי �הכי ום

דעם�אחד�היינו�דווקא�בכהנת�שהיא�מעם�דידיה,�אבל�לויה�או�ישראלית�

��דהויא�מעם�אחר,�לא�עבדה�חללה.

נימא�ממזר�הרש"ש,�הקשה�גמ',�מה�זרעו�שלא�עבר�עבירה�מתחלל�וכו'.�)�ט

�ואילו�אמו�שעברה�העבירה,� �ונאסר�לבוא�בקהל, יוכיח,�שלא�עבר�עבירה,

בקהל.�ותירץ,�דאיכא�למימר,�מה�לממזר�ונתחייבה�כרת,�לא�נאסרה�לבוא�

שכן�אינה�נפסלת�בכל�מקום,�כדדחינן�להלן�אאיהו�גופיה�שבא�על�הפסולה�

כתב,�דאיסורי�כהונה�שאני,�ואין�והפני�יהושע�לכהונה,�שאינו�נאסר�בקהל.�

��להוכיח�מממזר.

�)�י �בתוה"ד, �אלמנה, �הרי �ד"ה �הקשה�רש"י �עליה. �ללקות �חללה נקראת

� �בירב, �עליה�המהר"י �לחול �יכול �חללה �איסור �אין �תו �זונה, �דהיא דאחר

�בתר� �שערות �ב' �בהביאה �דאיירי �נימא �ואי �חללה. �משום �לוקה ואינה

�על� �חל �איסור �ושפיר �עליה�בבת�אחת, �חיילי �דעתה�תרווייהו שנתחללה,

איסור.�מי�דחקו�להעמיד�בכהאי�גוונא.�ומשום�הכי�כתב,�דודאי�אינו�מדברי�

� (רס"ז)�ביאר,�דמאי�דאמרינן�אין�והמנחת�חינוך�נו.�ואף�בכתבי�יד�אירש"י,

�בו� �אבל�אם�לא�התרו �לוקה�אתרווייהו, �דאינו �היינו איסור�חל�על�איסור,

�וכדכתב� �המהרי"ט�אלא�משום�השני,�שפיר�לוקה�מחמתו, �[עיין עח.�לקמן

��אות�ג].

�)�יא �וכו'. �שמעון �אלמנת �ועל �ראובן �אלמנת �על �שבא �אילימא כתב�גמ',

ל�כרחך�איירי�בהתראה�אחת,�דאילו�בשתי�התראות�דעש,�"התוספות�הרא

אפילו�באלמנה�אחת�מחייב.�והקשה,�דאי�הכי,�ליכא�לחייובי�משום�אלמנת�

�אישתלאי.� �לומר �ויכול �מההתראה, �דיבור �כדי �לאחר �הוי �דהרי שמעון,

�אינו� �תו �העבירה, �לעבור �התחיל �להתראה �דיבור �כדי �דתוך �דכיון ותירץ,

��יכול�לומר�אישתלאי.

��

��ע"בדף�עז�

�וכו'.�)�יב �שמעון �אלמנת �שהיתה �ראובן �אלמנת �על �שבא �צריכא �לא גמ',

מאי�נפקא�מינה�בהא�דהיא�אלמנת�ראובן�ואלמנת�שמעון,�המקנה,�הקשה�

�אלמנת� �משום �עלה �חייל �דשפיר �ותירץ, �איסור. �על �חל �איסור �אין הרי

�היו� �שלא �נשיו �שאר �אף �נאסרו �במיתתו �דהרי �כולל, �איסור �דהוי שמעון

.�ואף�דלענין�לחול�על�איסור�גרושה�לא�מהני,�היינו�משום�אלמנות�עד�עתה

�דמשכחת� �עוד�תירץ, �ולא�חל�אאיסור�גרושה�בכולל. דאיסור�אלמנה�קיל,

לה�כשהתאלמנה�כמה�פעמים�קודם�שנראית�לביאה,�דבכהאי�גוונא�לא�חל�

� �וכדכתבו �איסור, �עליה �ביבמות �התוס' �(לד.) �מתוך. �כתב,�ד"ה אמנם

אך�סלקא�דעתין�שיחול�איסור�גרושה�אגרושה.�דמגרושה�אכתי�תקשי,�הי

�בעלה� �על �נאסרה �עתה �דהא �מוסיף, �איסור �הוי �בתראי �דגירושין ותירץ,

�הראשון,� �בעלה �על �נאסרה �השני �כשכנסה �דמיד �למימר �וליכא הראשון.

�מחזיר� �איסור �ואין �איש, �אשת �איסור �עלה �חייל �השני �דכשכנסה משום

��גרושתו�חייל�עליה.

�דאיתוסף�א)�יג �מיגו �גמ', �יסורא�לאכול�בתרומה. �בד"ה�למיכל�ביאר רש"י

� �בתרומה, �וכתב �היא. �כהן �בת �אם �הוי�הרש"ש, �נמי �דזונה �דמסיק דלמאי

איסור�מוסיף�הואיל�ושם�זנות�פוסל�בישראל.�יש�לומר,�דאף�נתחללה�איירי�

אפילו�בבת�ישראל�שמעולם�היתה�אסורה�בתרומה,�ומכל�מקום�הוי�מוסיף�

��ה.הואיל�ושם�חללות�פוסל�בתרומ

�)�יד �הואיל�ושם�זנות�פוסל�בישראל. �איש�כתב�גמ', �העזר�קלד�החזון (אבן

לדף�יג.),�דהאי�שם�זנות�אינו�לא�איסור�כולל�ולא�איסור�מוסיף,�אלא�שם�

��חומרא�בעלמא,�ואיסור�חמור�שפיר�חייל�אאיסור�קל.

�)�טו �שם. �גמ', �שיטת �בעינן�הרמב"ם �מוסיף �דבאיסור �ה"ג), �משגגות (פ"ד

(לב�סק"ג),�דהכא�חזינן�דסגי�הקובץ�הערות�קשה�שהנאסר�יהיה�בעולם.�וה

� �[ולדברי �בפועל. �שיפסול �בעינן �ולא �פוסל, �זנות �דשם �איש�בהא החזון

� �ותירץ, �מידי]. �קשיא �לא �הקודמת, �באות �שהובאו �אהיכא�דהרמב"ם קאי

�חייל� �גוונא�רק�אם�בפועל�מוסיף�חומרא, �דבכהאי �האיסורים�שווים, דשני

אחר,�ובהא�אמרינן�דכל�דשייך�בו�חומרא��אראשון.�אבל�הכא�איירי�באיסור

��טפי�מהראשון,�שפיר�חל�עליו.

�פירש�גמ',�האוכל�נבילה�ביום�הכיפורים�פטור.�)�טז דאף�רש"י�בד"ה�פטור,

אם�נתנבלה�ביום�הכיפורים,�מכל�מקום�לא�אתי�איסור�יום�הכיפורים�וחל�

�והקשה� �שקדם�ליום�הכיפורים. �החי, �אאיסור�אבר�מן הא�בבת�הריטב"א,

ודה�ר'�שמעון�דאיסור�חל�איסור,�וכשנתנבלה�ביום�הכיפורים�חיילי�אחת�מ

� �וכתב, דיש�שפירשו,�עלה�איסור�נבילה�ואיסור�יום�הכיפורים�בהדי�הדדי.

�יום� �איסור �ואילו �כזית, �על �אף �דחל �כיון �קדים, �לעולם �נבילה דאיסור

הכיפורים�אינו�חל�אלא�על�ככותבת.�ודחאם,�דהא�אנן�לאו�אאוכל�דיינינן,�

אאיסורי�יום�הכיפורים�ונבילה�דיינינן,�דבחתיכה�ככותבת�שפיר�שייך��אלא

תירץ,�דלעולם�איסור�נבילה�קדים�הראב"ד�שיחול�עליה�תרי�איסורי.�ובשם�

לאיסור�יום�הכיפורים,�דהא�מיד�שנתחייב�במצוות�חל�עליו�איסור�נבילה.�

�בתר� �אלא �הגברא, �בתר �אזלינן �דלא �משום �דבריו, �לסתור �שם והאריך

ה,�ועליה�חיילי�בהדי�הדדי.�ומשום�הכי�ביאר,�דמאי�דאמרינן�פטור,�החתיכ

�חייב�אלא� �יום�הכיפורים�אין �ואם�נתנבלה�מערב �האחרון, �מן �פטור היינו

�יום� �משום �אלא �חייב �אין �הכיפורים �ביום �נתנבלה �ואם �נבילה, משום

הכיפורים.�[אמנם�קשה,�אמאי�חייל�עליה�איסור�יום�הכיפורים,�הא�אסורה�

�משו �כבר �(ח.ו.)]. �החי. �מן �ם�אבר �בחולין �והתוס' �(לז.) ביארו,�ד"ה�השתא

�זבוח� �איסור�יום�הכיפורים�חייל�עלה�משום�דאיכא�עלה�איסור�אינו דאין

��דחל�אף�מחיים.

�)�יז �איסור. �על �חל �איסור �הא�אמרי �רבנן �דאי �גמ', �הקשה דלמא�הרש"ש,

שאני�הכא�דאיכא�קרא�דלא�חייל.�ותירץ,�דמאי�דאמרינן�"כל�שהוא�ביקח�

�ועיקר� �נקטה, �בעלמא �לסימנא �אלא �דרשה �הוי �לא �יקח", �בלא �הוא הרי

� �להדיא �מבואר �[וכדבריו �איסור. �על �חל �איסור �דאין �משום בתוס'�הטעם

�פרץ �רבינו �דמלשון �כתב, �אמנם .[� �יקח, �בלא �שהוא �כל �בד"ה נראה�רש"י

��מורה�היא.דדרשה�ג

�הקשה�גמ',�משוי�לה�חללה�או�לא�משוי�לה�חללה.�)�יח הרי�הפני�יהושע,

אין�איסור�חל�על�איסור,�ומהיכי�תיתי�שיחול�איסור�חללה.�ותירץ,�דנפקא�

�בבת� �דהוי �נמי, �אי �זונה. �ולא�משום �בה�משום�חללה מינה�היכא�דהתרו

��אחת�ושפיר�חיילי�תרוויהו.

ופירש�בקל�וחומר�מכהן�הדיוט.�גמ',�לא�יאמר�גרושה�בכהן�גדול�ותיתי�)�יט

(ויקרא�פכ"א�טו)�הרא"ם�,�דמהדיוטותו�נאסרה�עליו.�וביאר�רש"י�בד"ה�לכ"ג
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דלא�סגי�לפרש�כפשוטו�דכהן�גדול�חמיר�מכהן�הדיוט,�דאם�כן�תיקשי�הא�

דלרבותא�בעלמא�נקט,�דאפילו�,�ביארהריטב"א�אין�עונשין�מן�הדין.�אמנם�

�כ �להיות �נתמנה �כשהגדיל �דמיד �כהן�בגוונא �היה �לא �שמעולם �גדול, הן

הדיוט,�מכל�מקום�איכא�קל�וחומר�לאוסרו.�[ולכאורה�לדבריו,�הדרא�האי�

קושיא,�דאין�מזהירין�מן�הדין.�אמנם�ללשון�הרא"ם�נראה�דאף�לדידיה�לא�

וליכא�למימר�משום�דאין�מזהירין�מן�הדין,�דאטו�מגרע�גרע,�קשיא.�שכתב,�

�קדושתו, �נתמעטה �גדול �כהן �שנעשה �עליו,��מפני �נאסרה שבהדיוטותו

דהיינו�שאין�כאן�קל�וחומר�בגדר�ילפותא,�אלא��ובגדולתו�תהיה�מותרת�לו.

שהוא�בגדר�אי�אפשר�שיפטר.�דהיינו�אף�אי�נתמנה�מיד�להיות�כהן�גדול,�

�הדיוט.]� �כהן �מקדושת �פחותה �תהיה �גדולה, �כהונה �שקדושת �אפשר דאי

 ועיין�באות�הבאה.

דבתורת�הביא,��ויקרא�פכ"א�יג.)חכמה,�(�שם,�עיין�באות�הקודמת.�המשך)�כ

מה�ת"ל�גרושה�וכו'�הייתי�אומר�כהן�הדיוט�שמותר�איתא,��(פ'�לד)�כהנים

�בגרושה.� �שאסור �דין �אינו �באלמנה �שאסור �כ"ג �בגרושה �אסור באלמנה

�דו �דידןבברייתא�העיר, �גדול�מבעי�,גרסינן� �הדיוט�אסור�כהן �.השתא�כהן

לפי�מה�ו.�)עמדו�על�זה�המחבריםכתב�שו(�.מאלמנה�ל�וחומרולא�מייתי�הק

� �שמח(שנתבאר �מ�באור �המקדשפ"ה �גדול�הי"ז�כלי �כהן �של �דאם�אבנט (

�גדול�הוא� כהן�גם�ואבנט�של�כהן�הדיוט�שוים,�ששניהן�של�כלאים,�הכהן

�האבל�ר'�יודא�דסתם�ספרא�כותי�.כהן�גדול�בו�קדושתנוסף�ש�אלאהדיוט,�

דאבנט�של�כהן�הדיוט�בשאר�השנה�הוי�של��,)�סבר.פו�סנהדריןב(כדאיתא�

�של�כלאים �הוי �כ"ג �ושל �הדיוט�בשעה�שהוא�כ"ג,��אם�כן�.בוץ, �כהן אינו

���מאלמנה.��ל�וחומרצריך�לדון�בק�ומשום�הכי

דאם�היתה�רש"י�בד"ה�כשם,�פירש�גמ',�כשם�שחלוקה�גרושה�מזונה.�)�כא

שמע�דמהרש"ש,�זונה�וחללה�וגרושה,�לוקה�עליה�אף�משום�גרושה.�וכתב�

�ופליגי� �לוקה, �נמי �מוסיף �איסור �הוי �דלא �לבסוף �שנתגרשה דבגוונא

� �אברייתא �דלעיל �לוקה. �בכסידרן �דדוקא �א') �(עמוד �המלך (פי"ז�והשער

�דאיירי�בגוונא�שלא�הביא�ב'�שערות�אלא�בתר� מאיסורי�ביאה�ה"י)�כתב,

��דבא�על�כולן,�דבכהאי�גוונא�חיילי�עליה�כולהו�בהדי�הדדי.

�הריטב")�כב �שם. �גמ', �בפני�א �עליה �דלוקה �היינו �גרושה, �דחלוקה ביאר,

עצמה�אף�דאינה�זונה�וחללה,�דהא�פלגא�קרא�"ואשה�גרושה�מאשה�לא�

יקחו",�ומשמע�שלוקה�עליה�בפני�עצמה,�ובא�זה�ולימד�על�זה.�והוא�הדין�

דלוקה�אף�על�זונה�או�חללה�לבדה,�והוא�הדין�דחלוקה�אלמנה�לכהן�גדול,�

��.דאף�בפני�עצמה�לוקה�עליה

��
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כיון�דבהעראה�הריטב"א,�הקשה�גמ',�זונה�משוי�לה�חללה�לא�משוי�לה.�)�א

איפסילה�לכהונה,�שפיר�משכחת�לה�דבאותה�ביאה�משוי�לה�זונה�וחללה.�

דהא�משעת�העראה�הויא�זונה,�וכשגמר�ביאתו�הויא�חללה.�ותירץ,�דכיון�

�לפוסל �ביאה �נחשבת �ההעראה �ואין �ביאה, �אגמר �דעתו �ביאתו, ה.�דגמר

�והקשה� �הא�סוף�בשו"ת�הגרע"א �ביאה, �אגמר �בהא�דדעתו �מה�לי (רכב),

סוף�איסורא�איכא�משעת�העראה.�ותירץ,�דכל�מה�דאיכא�איסורא�משעת�

העראה,�היינו�משום�דאחשביה�להעראה,�וכיון�שגמר�ביאתו�לא�אחשבה.�

(י.),�דכתב,�דביבמה�דלא�בעינן�דעת,�הריטב"א�לעיל�אמנם�תמה,�דמדברי�

ראה�אפילו�בעל�כורחו.�מבואר,�דאף�בלא�דעתו�חשיבא�העראה�קונה�בהע

��כביאה.

הא�אמרינן�ש,�"התוספות�הראהקשה�גמ',�חזר�ובא�עליה�עשאה�חללה.�)�ב

(עז.),�דאין�איסור�חללה�חל�על�איסור�זונה.�ותירץ,�דמיירי�שהביא�ב'�לעיל�

��שערות�אחר�דנתחללה,�דבכהאי�גוונא�חיילי�תרוויהו�בהדי�הדדי.

(עז:)�דכל�שהוא�ביקח�הרי�לעיל�הא�אמרינן�המהרי"ט,�הקשה�גמ',�שם.�)�ג

�ואינה� �יקח" �ב"לא �אינה �אף �ביקח �שאינה �ואחותו �יקח", �ב"לא הוא

מתחללת.�ותירץ,�דטעמא�דכל�שאינה�ביקח�אינה�ב"לא�יקח",�משום�דאין�

איסור�חל�על�איסור,�ומאי�דאמרינן�דאין�איסור�חל�על�איסור,�היינו�לענין�

תרווייהו,�אבל�כל�שהתרו�בה�רק�משום�חללה,�או�דשגג�שאינו�לוקה�משום�

� �חללה. �משום �ילקה �שפיר �באחותו, �המלך �בפי"ז�והטעם �המלך �שער (על

מאיסורי�ביאה�ה"ח�ד"ה�ובעיקר)�כתב,�דלא�קשיא�מידי,�דהא�איסור�זונה�

�לשאר�הכהנים,� �דהא�עתה�נאסרת�אף �אחותו, �אאיסור �מוסיף �איסור הוי

(מצוה�רסז�אות�ה)�דחה�דבריו,�והמנחת�חינוך�ושפיר�חייל�אאיסור�אחותו.�

� מבואר�דלא�קשיא�ליה�משום�דאין�איסור�חל�המהרי"ט�דהא�מדיוק�דברי

��על�איסור,�אלא�משום�דילפינן�דכל�שהוא�ביקח�הרי�הוא�ב"לא�יקח".

�הקשה�גמ',�ולילקי�נמי�משום�ולא�יחלל�זרעו.�)�ד הא�חילול�זרעו�הרש"ש,

�הו �הביאה �ובשעת �כשהתעברה, �רק �לא�איכא �דשמא �ספק �התראת י

�שאינה� �ראשונה �בביאה �דלוקמיה �הקשה, �עוד �עלה. �לקי �והיאך תתעבר,

�דבביאה�הראויה�להזריע�ש�"בתוספות�הראמתעברת�על�ידה.�אמנם� כתב,

��נמי�איכא�משום�חילול�זרעו.

הרש"ש,�הקשה�גמ',�מתיב�רבא�אלמנה�וגרושה�לוקה�משום�שני�שמות.�)�ה

�הכ �ומשום �קידושין, �בלא �איירי �דתנא�דלמא �ותירץ, �שנים. �לוקה �אינו י

אריבויי�לאוי�קמהדר,�ואם�כן�הוי�ליה�למינקט�בגוונא�שקידש�ובעל�דלוקה�

��ד'.

ש,�"התוספות�הראהקשה�גמ',�רבא�אמר�בעל�לוקה�לא�בעל�אינו�לוקה.�)�ו

�מעשה� �דמחוסר �כיון �היא �הא�התראת�ספק �ילקה�משום�הקידושין, היאך

�להתרות �יהני �לא �נמי �הביאה �ובשעת �התראה��הביאה, �בעינן �[דהא בו,

�הוי� �לא �ספק �דהתראת �לקיש �דלריש �ותירץ, �העבירה]. �מעשה בשעת

� �וכתב �בביאה. �במקדש �אלא �שתים �דלוקה �משכחת �לא הקובץ�התראה,

דבעינן�התראה�בשעת�התוספות�הרא"ש�(סימן�נ'�אות�ב),�דמדכתב�הערות�

�נראה, �תנאי��הקידושין. �רק �הוי �אלא �עצמו, �בפני �איסור �אינה דהביאה

�היא�ב �דהביאה �למימר, �איכא �דבריו �ולולי �דהקידושין. �העבירה מעשה

איסור�בפני�עצמו,�אלא�דלא�חייבה�תורה�אלא�בדעביד�נמי�מעשה�קידושין,�

��ושפיר�איכא�לאתרויי�בזמן�הביאה.

�)�ז �ולא�קידש�לוקה. �גדול�באלמנה�שאם�בעל �ומודה�רבא�בכהן כתב�גמ',

� �חייביהרמב"ם �דבשאר �ה"ב), �ביאה �מאיסורי �על��(פט"ו �לוקים �אין לאוין

� �והשיג �בעילה�בלא�קידושין. �ביה�הראב"ד, �דכתיב �דאף �כהן �אי דאדרבה,

לשון�"לא�יקח",�לוקה�אביאה�גרידא,�כל�שכן�בשאר�חייבי�לאוין�דלא�כתיב�

��בהו�"לא�יקח".

�)�ח �יוכיח. �ראשון �מצרי �אימא �אלא �גמ', �ראשון,�פירש �מצרי �בד"ה רש"י

�יצירתה�בעביר �ועיין�שנשא�מצרית�ראשונה�שאין �בעבירה. �ביאתו �ואין ה

�ישנים�בד"ה�במה.מה�שהקשו� �נמי�ש�"והתוספות�הרא�התוס' �דאיירי כתב,

בנשא�בת�ישראל,�ואפילו�הכי�ליכא�למיפרך�מה�לחלל�ולמצרי�ראשון�שכן�

יש�בהם�צד�עבירה.�משום,�דהצד�עבירה�דחלל�דהיינו�יצירתו�בעבירה,�הוי�

� �סיבה�לפסול �אינו �אבל �לא�קשיא�סיבה�רק�לפסול�הבת, �ולדבריו האשה.

��קושית�התוס'�ישנים.

�דמשמע�המקנה�הקשה�,שם)�ט �לגמרי�כיון �לחלל �גר �משוה �יהודה �,דר'

�,כיון�דלא�יליף�אלא�ממצריהא��)עז.�ביבמות(וכן�משמע��.אפילו�דורי�דורות

�להיות�כנדון �דורות�,נימא�דיו �ג' �יהודה�ד�ותירץ,�.שלא�יפסול�אלא�עד ר'

�ומאי��.עד�דאיכא�כל�זרע�מישראל�"בית�ישראלמזרע�"מקרא�דיליף�בסמוך,�

� �איצטריך �בקתו �וחומר.למילף �בית�אלא��ל �נדרוש�קרא�דמזרע �דלא היינו

�כר �יעקב,ישראל �בן �אליעזר �יוסי�' �כר' ��.או �וכן �.מהרש"אהמשמעות�דברי

�מישראלית�פסולה�מו �דבת�גר �דיליף �וחומרכיון מזרע�בית�"�ל�כרחךע�קל

�עד�דאיכא�כל�זר�"ישראל �דורות��,וממילא�.ע�מישראלהיינו �לדורי דאפילו

�מישראל �זרע ��,בעינן �דכתיב �היכא �זרעו�",זרע"דכל �זרע �אפילו �,משמע

�לא�איצטריך�קרא �יהודה��ואם�כן�.כדאיתא�לעיל�דלזרע�זרעו איצטריך�ר'

�בק �וחומרלמילף �מק�",מזרע�בית�ישראל"קרא�דמוגם��ל �וחומרדאי י�הו�ל

�ו�,דיו�אמינא �ג' �עד �אלא �יאסר �מקרא�,דורותשלא �אמינאהו�,ואי '�כר�י

 אחיעזר�בן�יעקב�או�כר'�יוסי.

�)�י �עמהם. �היה �פינחס �והלא �גמ', �"הרא�תהתוספוהקשה �רב�ש, �אמר הא



 

 
��

 

טו

� �דהותרה�לעיל �דכיון �שניה �בביאה �ואפילו �תואר �ביפת �שרי �דכהן (כא:),

�לא� �יפת�תואר �דדין �ותירץ, �לו. �הותרה �תואר �יפת �משום �ודלמא הותרה,

ש�וחילוק,�ולא�במלחמת�מדין�שקדמה.�אי�נמי,�דמאי�נאמר�אלא�לאחר�כיבו

�ואילו� �המלחמה, �מן �שחזרו �לאחר �היה �בנשים", �הטף �"וכל �להם דאמר

��ההיתר�דיפת�תואר�נאמר�דוקא�בשעת�שביה.

��
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�)�יא �בתוה"ד, �הדיוט, �ד"ה�וסיפא�בכהן �יהודה�לקמן.�רש"י כדדריש�ליה�ר'

בריו�הרי�לא�פריש�קרא�דדוקא�לר'�יהודה�קשיא�ליה,�דלדהמהרש"א,�ביאר�

דאיירי�בגברא�אחרינא,�אבל�לרבנן�(להלן)�דדרשי�מאי�דכתיב�"מכהן�יקחו",�

דאיירי�בשאר�כהנים,�שפיר�פריש�קרא�דאיירי�בגברא�אחרינא,�ולא�קשיא�

��מידי.

�)�יב �בעזרה. �ישיבה �אין �והלא �גמ', �כתב �למלך �בית�המשנה �מהלכות (פ"ז

�דאיסור�ישיבה�ב �דמוכח�מסוגיין �[וילפינן�הבחירה�ה"ו), עזרה�מדאורייתא,

או�ד"ה�אין�ישיבה,�(כה.)�רש"י�ביומא�לה�מדכתיב�"לעמוד�לשרת"�כדכתב�

� �וכדכתב �מסיני �למשה �הלכה �דהוי �בסנהדרין �רש"י �גמירי(קא:) ]�ד"ה

דאיסורא�מדרבנן,�מאי�מקשינן�אשמואל�דלמא�בזמנו�אכתי�לא�גזרו.�ותמה�

� �על �בזבחים �התוס' �(טז.) �מיושב, �בהאד"ה �במה��שהסתפקו �ועיין מילתא.

��במסכת�יומאשכתבנו� �ודף�מ�ובמסכת�סוטה�(שם�אות�ד). (דף�לח�אות�ה.

��אות�כ).

שנולד�לו�מחייבי�רש"י�בד"ה�ממזר,�פירש�מתני',�האומר�בני�זה�ממזר.�)�יג

�וביאר� �כריתות. �יהושע, �ולא�נקיט�בפשוטו�הפני �גוונא, דהא�דנקיט�בכהאי

�ממזר",� �זה �"בני �דמתניתין �דלישנא �משום �הוא. �וממזר �בנו �שאינו שאומר

משמע,�דמעיד�עליו�שהוא�בנו�אבל�ממזר.�אי�נמי,�דכתב�כן�משום�ר'�יהודה�

(עד.)�התוס'�לעיל�דאמר�נאמן,�והיינו�דווקא�כשאומר�שהוא�בנו,�וכדכתבו�

��ד"ה�כשם.

�אינו)�יד �ד"ה �אצלו.�נאמן,�רש"י �הוא ��דקרוב �והקשה �מדפי�הר"ן (לב.

�משניים.� �פחות �ערער �ואין �כשרות, �חזקת �ליה �דאית �ליה �תיפוק הרי"ף),

�וכתב� �יו"ט �דלית�ליה�התוס' �משום�סיפא�דעובר �דפירש�הכי, (במתניתין),

� �ותמה �כשרות. �חזקת �יהושע, �נאמן�הפני �קרוב �אף �הרי �הכי, �משום דאי

חד�נאמן,�אף�קרוב�נאמן.�ומשום�הכי�ביאר,�לערער�עליו,�דכל�מקום�דעד�א

��נקט�הכי�לרווחא�דמילתא,�דאף�עם�אחר�אינו�מצטרף.�דרש"י�

�יהודה)�טו �ר' �ד"ה �מרש"י �נאמנים. �אומר �יהודה �ר' �דגריס�מתני', �נראה, ,

�נאמן" �אמנם �יכיר. �מדין �נאמן �האב �דדוקא �משום �והיינו �יו"ט�", התוס'

�נמי�א �קאי �ד"נאמנים"�דתני, �כתב, �נקט�ליה�(במתניתין) �ומשום�הכי רישא,

��בלשון�רבים.

�)�טז �שם. �מתני', �כתב �יהושע �שנתן�הפני �בגוונא �דאיירי �מתניתין), (בריש

�דאי�לאו�הכי�אינו�נאמן,�דהא� אמתלא�לדבריו�דלא�ידע�דאסורה�היא�לו,

� �מבואר �וכן �רשע. �עצמו �משים �אדם ��בלשוןאין �ריא"ז השלטי�שהביא

��(לב.�מדפי�הרי"ף).גיבורים�

�שנא)�יז �וכשם �גרושה.�גמ', �בן �זה �לומר �נאמן �בכור �בני �זה �לומר �אדם מן

� �ביאר �בתרא �בבבא �הרשב"ם �(קכז:) �נאמן, �כך �מדכתיב�ד"ה �היא דסברא

ד"ה�כשם�עד:)�ולעיל�(שם,�והתוס'�"יכיר",�מה�לי�בכור�ומה�לי�לדבר�אחר.�

ביארו,�דהרי�אף�על�בן�בין�הבנים�נאמן�לומר�שהוא�בכור,�ואף�שעל�ידי�כך�

�מ �שהגדולים �מתברר �ובשם �הם. �מזרים �אליהו �"את�רבינו �דדרשינן כתבו,

��הבכור�בן�השנואה�יכיר",�זוהי�ששנואה�בנישואיה�דבנה�ממזר.

�)�יח �הלכתא. �למאי �גמ', �ביאר �בתרא �בבבא �הרשב"ם �למאי�(קכז:) ד"ה

דדוקא�לרבנן�מקשינן,�דאילו�לר'�יהודה�שפיר�אתיא�קרא�להיכא�הלכתא,�

�מיגו �ליכא �גוונא �דבכהאי �חזקה, �נגד �לא��דטוען �עדים �במקום �מיגו דהא

� �והקשה �אמרינן. �החושן �הקצות �דכתב �מהא �סק"א), �בקידושין�(רעט הר"ן

�תיקשי� �ואכתי �במקום�חזקה, �אפילו �נאמן �דבידו �דמיגו �הרי"ף), �מדפי (כח.

�ביאר,� �ומשום�הכי �ליה�דאיכא�מיגו. �תיפוק �קרא�למה�לי, �יהודה, �לר' אף

��דלר'�יהודה�אתי�קרא�לבני�זה�ממזר.

�בנכס)�יט �גמ', �הקצות�החושן �מיכן. �לאחר �הביא�ים�שנפלו �ס�סק"ה) (סימן

�קושית� (שם�ס"ו),�דמאי�דאמרינן�השולחן�ערוך�למאי�דפסק�הבני�שמואל,

אין�אדם�מקנה�דבר�שלא�בא�לעולם,�היינו�דווקא�בתורת�מכר,�אבל�בלשון�

�שהיה� �במיגו �מיכן. �לאחר �לו �שנפלו �בנכסים �ואף �מהני. �שפיר התחייבות

� �ותירץ �לו. �להתחייב �יכול �החושן, �בדבר�הקצות �התחייבות �דמהני דמאי

� �אבל �לדבר, �גופו �לשעבד �דוקא �היינו �לעולם, �בא �חל�שלא �לא �נכסיו על

��שיעבוד,�ולאחר�מיתה�לית�ליה�מידי.

הרא"ש�ובפרק�כל�הגט�נמי�אמרינן.�תירץ�תוס'�ד"ה�לא�צריכא,�בתוה"ד,�)�כ

�מהני.� �ומשום�הכי �גוסס �לא�היה �שליח�אכתי �דבשעה�שעשאו �טז), (סימן

�וביאר� �נתנאל �דיהיב�לה�משום�דיש�לומר�הקרבן �דסלקא�דעתין (אות�מ),

��וב�גוססין�למיתה�ואין�רגילות�שיתרפא.דנתרפא,�ועלה�אמרינן�דר

�)�כא �כתב�בא"ד, �הגוסס�יכול�לדבר. (סימן�הגט�פשוט�משום�דמסתמא�אין

�בדעתו,� �שפוי �דאינו �משום �היינו �מדבר �דאינו �דמאי �כוונתם �דאין קכא),

�בחולה�שנשתתק,� �דלוקמי �מה�הקשו �דאי�הכי, �קנין. �קנינו �אין ומשום�הכי

�דכיון�דאינו�הרי�סתמא�דחולה�שפוי�בדעתו�אפילו�נשת תק.�אלא�כוונתם,

�וכתב� �נאמן. �ואינו �מיגו �ליה �לית �וירמוז, �שישאלוהו �ובעי �בעצמו מדבר

� �החושן �דאמרו�הקצות �דמאי �דפירש, �מדבריו, �דנראה �סק"ח), �רנ (סימן

"שנפלו�לו�כשהוא�גוסס"�קאי�אשעה�דאמר�זה�בני�בכור,�[ואיירי�שאמר�זה�

�דאי �דכיון �ורמז], �ששאלוהו �ידי �על �בכור �לית�ליה�מיגו.�בני �לדבר �יכול נו

�לו� �שנפלו �בגוונא �אף �הא �גוסס, �כשהוא �לו �דנפלו �בהא �לי �מה והקשה,

בהיותו�בריא,�מכל�מקום�כל�שבשעה�שאמר�זה�בני�בכור�הוי�גוסס,�תו�לית�

�שאינו� �בחזקת �הוא �הרי �מדבר, �שאינו �דכל �ביאר, �הכי �ומשום �מיגו. ליה

� �סברו �שנשתתק, �בחולה �ואף �שפוי, �דהתוס' �שפוי�דכיון �אינו �מדבר אינו

��בדעתו,�ומשום�הכי�הקשו�אמאי�לא�אוקמי�בחולה�שנשתתק.

��
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פשיטא.�המהר"י�בירב,�הקשה�מתני',�ואם�רצו�אחד�נותן�גט�ואחד�כונס.�)�א

דרבינו�ורצה�לתרץ,�דקא�משמע�לן�דאחד�כונס�בלא�קידושין.�אמנם�הביא,�

כתב,�דבעי�קידושין�אחרים.�ומשום�הכי�ביאר,�דנקט�האי�לישנא�אגב�ירוחם�

��(סג:),�דקדשתי�את�בתי.דלעיל�מתניתין�

�)�ב �בסוה"ד, �ד"ה�קידשה�אביה, �היא�עצמה.�תוס' אבל�עתה�שקידשה�אף

� �ביאר �יהושע, �בוגרת�הפני �חזקת �בתר �אזלינן �דלא �שמואל �דאמר דמאי

� �המסייעת �אחרת �חזקה �בדליכא �דווקא �היינו �היכא�דהשתא, �אבל לה,

�בוגרת�לפניך,� �דהרי �מודה, �אף�שמואל דאיכא�חזקת�פנויה�המסייעת�לה,

��ולהכי�רק�אם�קידשה�אביה�מודה�שמואל�דאינה�מקודשת.

�)�ג �בוגרת�לפנינו. �היא �הרי �רב �נימא �בהא �ששה �אילימא�בתוך פירש�גמ',

� �בהא, �בד"ה �רש"י �נערה, �בחזקת �ששה �דבגרה.��ודלמאדכל �הוא השתא

(סימן�לז),�דבתוך�ששה�הוי�ספק�הטור�י�ספק.�וכן�כתב�משמע�מדבריו,�דהו

� �וכתב �משניהם. �גט �וצריכה �אפרים �משמע�המחנה �דהכי �ג), �סימן (אישות

לישנא�דגמרא�דמקשינן�"בהא�נימא�רב",�משמע�דלשמואל�דאמר�חיישינן�

� �דמדברי �כתב, �אמנם �ניחא. �ושמואל �בד"ה �הויא�התוס' �אי �"אבל שכתבו,

�דאוק �רב �מודה �דנערות �ודאי.�חזקה �קידושין �דהוו �משמע, �אחזקתה", מה

�דאמר� �אשמואל �נמי �לאקשויי �מצי �דהוי �הדין �הוא �דלדבריהם, וביאר,

��חוששין.

�שם.)�ד ��גמ', �יהושע,הקשה �יש��הפני �שפיר �הא �רב, �אסברת �מתמה מאי

לומר�דלא�חיישינן�לקידושיו,�משום�דאיכא�חזקת�פנויה�והרי�בוגרת�לפניך,�

לית�לה�חזקת�פנויה,�מכל�מקום�לא��ואף�דעתה�שקידשה�עצמה�ממה�נפשך

�דאינו�שכיח� �דכיון �ותירץ, �האב. �קידושי �אף�למפרע�שיחולו מסתבר�דיהני

הוי�כרובא�התוס'�ישנים�בד"ה�אלימא)�שתביא�סימנים�תוך�שש,�(וכדכתבו�

�[ועיין� �לקידושיו. �חוששין �אין �אמאי �מקשינן �ושפיר �בוגרת, �שאינה וחזקה

��].רש"י�בד"ה�בהאמלשון��םהמחנה�אפרילעיל�אות�ג'�מה�שדייק�



 

 
��

 

טז

�)�ה �ששה. �דמישלם �יומא �בההוא �דקדיש �צריכא �לא �גמ', בשו"ת�ביאר

�אם�חזקה�דהשתא�הגרע"א� �דרב�ושמואל, �דשורש�פלוגתייהו �קלא), (סימן

נמי�מהני�לספיקות,�בגוונא�דליכא�חזקה�דמעיקרא.�או�דלמא,�דלא�אזלינן�

א,�ומשום�כלל�בתר�חזקה�דהשתא.�דרב�סבר�דאזלינן�אף�בתר�חזקה�דהשת

�חזקה� �בתר �כלל �אזלינן �דלא �סבר �ושמואל �מקודשת, �אינה �בודאי הכי

� �דהשתא. �(ובקובץ�שיעורים �נמי�כתובות �דלעולם�שמואל �כתב, אות�רעב)

�חזקה� �בתר �טעמא�דלא�אזלינן �אבל�הכא�מהאי �חזקה�דהשתא, אזל�בתר

�חזקה�דהשתא�לא�אזלינן.� �בתר �אף �משום�דעשויה�להשתנות, דמעיקרא,

דאף�לרב�לא�אזלינן�בתר�חזקה�השב�שמעעתא,�(אות�טו)�דדעת��לקמןועיין�

��דהשתא.

הריטב"א,�הקשה�גמ',�שאני�התם�דאיכא�למימר�העמד�טמא�על�חזקתו.�)�ו

אמאי�לא�ניזל�בתר�חזקת�הטהרות.�ותירץ,�דכיון�דודאי�נגע�בהן,�שוב�ליכא�

��למיזל�בתר�חזקתם.

�)�ז �ד"ה�ושמואל, �כתב�תוס' �תקשי. �ואם�תאמר�לרב�נמי הגרע"א,�בחידושי

דלדבריו�(לעיל�אות�ה),�דרב�אזיל�בתר�חזקה�דהשתא,�שפיר�יש�לומר�דלא�

�דמקוה,� �דמעיקרא �חזקה �בתר �למיזל �דליכא �מקוה �דשאני �ממקוה, קשיא

משום�דכנגד�חזקת�המקוה�איכא�חזקת�הטמא,�ומשום�הכי�מוקמינן�אחזקה�

דהשתא�דחסר�לפניך.�אבל�נערה�דאית�בה�חזקה�מעיקרא�דנערות,�שפיר�

�שפיר�קשיא,�אזל �אבל�לשמואל�דלא�אזיל�בתר�חזקה�דהשתא, �בתרה. ינן

�לריעותא� �תרתי �דאיכא �דהיכא �ומשנינן, �לפניך. �חסר �דעתה �בהא �לי מה

��מודה�שמואל�דאזלינן�בתר�חזקה�דהשתא.

�)�ח �ישנים�ד"ה�אדרבה, �תוס' �כתב �אדרבה�קשה�וכו'. �לשון דכיון�הרש"ש,

�דא �מסתברא �במקוה, �נולד �והספק �טבל, �ודאי �חזקת�דהגברא �בתר זלינן

��המקוה,�ומשום�הכי�מקשינן�אדרבה.

�הקשה�גמ',�ושמואל�מאי�שנא�מחבית.�)�ט מאי�סלקא�דעתיך�הפני�יהושע,

�דכיון� �ותירץ, �לריעותא. �תרתי �איכא �בחבית �אף �הרי �מחבית, לאקשויי

�חזקת�הטבל,� �כלל�בתר �דלא�אזלינן �איכא�למימר דעיקר�הספק�הוא�ביין,

ינן�דחזינן�דאזלינן�בתר�הרי�חומץ�לפניך.�וליכא�תרתי�לריעותא,�ושפיר�מקש

ואף�דגבי�מקוה�נמי�לית�לן�למיזל�בתר�חזקת�הטמא�כיון�דודאי�טבל,�מכל�

מקום�משום�חומרא�דטומאה�החמירו�בה�לצרפה�להרי�חסר�לפניך,�ואיכא�

��תרתי�לריעותא.

והתוספות�דקסבר�יין�וחומץ�שני�מינים�הן.�רש"י�ד"ה�היה�בודק,�בסוה"ד,�)�י

�ש�"הרא �להפריש�דווקא�כתב, �אם�התכוון �הן, �אחד �מין �דאמר דגם�למאן

��מיין,�ונמצא�חומץ,�לא�מהניא�הפרשתו.

��
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�)�יא �נתן. �כר' �דאמר �נימא�רב �גמ', �הקשה �יהושע, הא�היכא�דאיכא�הפני

(עמוד�התוס'�לעיל�חזקה�דמעיקרא,�אף�רב�מודה�דאזלינן�בתרה,�וכדכתבו�

� �א) �ושמואל, �דמעיקבד"ה �חזקה �איכא �הא �ותירץ,�והכא �בריא. �דהיה רא

�חזקה� �בהדי �ממון �חזקת �דאיכא �משום �הכא �דשאני �ידעינן �נמי � דהשתא

דהשתא.�אלא�סלקא�דעתין,�דמכל�מקום�כר'�יעקב�לא�קאמר,�משום�דלא�

��מהני�חזקת�ממון�לאפוקי�מחזקה�דמעיקרא�ומחזקה�דהשתא�דמסייעת�לה.

הא�ע,�הפני�יהושהקשה�גמ',�אמר�לך�רב�אנא�דאמרי�אפילו�כר'�יעקב.�)�יב

�הם,� �בריאים �דרוב �וכיון �הרוב, �בתר �בממון �דאזלינן �בעלמא �ליה �אית רב

�ותירץ,� �רובא�שהיה�בריא. �ניזל�בתר �הוא�מוציא�מידם�בלא�ראיה, אמאי

דמאי�דאמרינן�דרב�אמר�אפילו�כר'�יעקב,�היינו�דווקא�בהא�מילתא�דהיכא�

�בדינא�דעליהם� �אבל �דהשתא. �חזקה �בתר �אזלינן �לא �ממון, �חזקת דאיכא

� �למיזל�בתר�רובא. �לא�סבר�כוותיה�משום�דאית�לן והמקנה�להביא�ראיה,

�דרך� �דהא�אין �איתרע�ליה�רובא, �כל�נכסיו �דנתן �דכיון �דהכא�שאני, כתב,

��הבריאים�ליתן�כל�נכסיהם.

�)�יג �חזקתו. �על �ממון �העמד �דאיכא�למימר �גמ', �כתב (הביאו�בשו"ת�הר"ן

�והבית�יוסף� אף�עתה�בריא�הוא.�יור"ד�רא),�דאף�דהוחזק�מעיקרא�בבריא,

מכל�מקום,�כיון�דחזקת�בריא�היא�חזקה�העשויה�להשתנות�מחמת�דהחולי�

�לענין� �כתב �וכן �ממון. �החזקת �בתר �אזלינן �אלא �בתרה, �אזלינן �לא מצוי,

מקוה�שדרכו�להתחסר,�דלא�אזלינן�בתר�חזקתו�שהיה�כשר,�ואפילו�נמדד�

��עתה�ונמצא�שלם,�אלא�אזלינן�בתר�חזקת�טומאה.

ור"י�פירש�דרגילות�הן�לבא�בבוקר.�י�איכא�למימר,�בסוה"ד,�תוס'�ד"ה�מ)�יד

�דווקא�בשערות,� �איירי �דרב �אף � �נתן, �כר' �דאמר �לימא�רב �דאמרינן ומאי

� �ביארו �בנדה �התוס' �(ב:) �דחזאי, �הוא �השתא �רוב�ד"ה �בריאים �לענין דאף

�בשערות� �דאמרינן �דומיא �היה, �דבריא �לומר �ויש �הם, �בריאים העולם

��דמביאות�מצפרא.דאזלינן�בתר�רובא�

(ש"ג�פט"ז),�דמשמע�מדבריהם,�דבלאו�השב�שמעתתא�שם.�כתב�בא"ד,�)�טו

�לא� �מקום �מכל �דמעיקרא, �חזקתה �ואיתרע �ספק �דהוא �אף �רגילות, האי

� �בהא �ופליג �דהשתא. �חזקה �בתר �למימר�אזלינן �איכא �מי �בד"ה ארש"י

�בה�לא�חזקת�נערה�ולא�חזקת�בוגרת,� �דביומא�דמישלם�שית�אין שכתב,

�ד �ומשמע �אבל �דהשתא. �חזקה �בתר �אזלינן �הכי �משום �איש (אה"ע�החזון

� �כוונת �דאין �כתב, �יח) �אות �פ �סימן �חזקה�התוס', �בתר �אזלינן �לא דלרב

(קנג:)�דאף�לענין�טומאה�פליגי,�בבבא�בתרא�דהשתא,�דהא�מבואר�להדיא�

�אלא� �השתא. �בתר �דאזלינן �משום �דהוא �כרחך �ועל �רגילות. �ליכא והתם

ה�רגילות�להביא�מצפרא,�אכתי�לא�יצאה�מחזקתה,�כוונתם,�דאילו�לא�הית

ורק�משום�דאיכא�רוב�דמביאות�מצפרא,�אף�דאינו�רוב�גמור�ליזיל�בתריה,�

��מכל�מקום�מהני�להרע�חזקת�נערה�דידה.

�)�טז �עלמא�בחזקת�בריאים. �דכולי �גמ', �ביאר �מחמת�דרוב�הרש"ש, דהיינו

יה.�ולא�דמי�בריאים�הם,�וכיון�דאתי�לאפוקי�נפשיה�מהאי�רובא,�עליו�הרא

�מצפרא.� �סימנים �שהביאה �רוב �דליכא �שית, �דמישלם �ביומא לקידשה

� �דלדברי �והוסיף, �מי, �בד"ה �התוס' �בשם �שכתבו �להביא�ר"י, דרגילות

מצפרא,�ליכא�למימר�דחזקת�בריאים�היינו�משום�רובא,�דהא�בשערות�נמי�

�[ולדברי� שהובאו�באות�הקודמת,�שפיר�אתיא�אף�החזון�איש�איכא�רובא.

��].לר"י

�)�יז �כשמואל. �ואידי �לא�אידי �הקשה�גמ', �יהושע, �דרב�הפני �תקשי, דאכתי

�ותירץ,� �שניהם. �לקידושי �דהא�איכא�ברייתא�להדיא�דחוששין �היא, תנאי

דלרב�איכא�למימר�בפשיטות�דאיירי�תוך�ששה�חדשים,�דבהא�אף�רב�מודה�

��דהוי�ספק�ולא�אזלינן�בתר�חזקה�דהשתא.

אמרינן�אידי�ואידי�כרב,�ורב�איירי�אמאי�לא�הרש"ש,�הקשה�גמ',�שם.�)�יח

�דלא� �איירי �דבסתמא �כיון �ותירץ, �מצפרא. �שערות �שהביאה במכחישתו

�ודווקא�כי� �ליה�לרב�לפרושי, �הוי �במכחישתו הכחישתו,�אם�איתא�דאיירי

אמרינן�דלא�פליגי,�איכא�לדחוקי�דמר�אמר�חדא�ומר�אמר�חדא,�אף�דלא�

��פירשו�הכי�להדיא.

(לז�סק"ו),�דדוקא�לאחר�ששה�חלקת�מחוקק�הכתב�גמ',�כאן�במכחשתו.�)�יט

� �וכתב �נאמנת. �אינה �ששה �תוך �אבל �להכחישו, �נאמנת �איש (קכד�החזון

סקי"ז),�דחזינן�מדבריו�דהא�דנאמנת�להכחישו,�אינו�משום�דעד�אחד�נאמן�

� �כדחזינן �שבערוה, �בדבר �אפילו �לברר �יודע�לעיל �אינו �דהיכא�דהאב (סג:)

�קדשתיה �לי �לומר �דנאמן �קידשה, �תוך�למי �יש�להאמינה�אפילו �דאם�כן, .

ששה,�והיינו�טעמא�דלא�מהני�מדין�עד�אחד,�משום�דשאני�התם�דידוע�מה�

אירע,�אלא�דלא�ידעינן�עם�מי�אירע,�ושפיר�נאמנין�לברר,�אבל�הכא�דלא�

�משום� �דנאמנת, �טעמא �היינו �אלא �להאמינו. �אין �אירע, �מה �כלל ידעינן

��עם�החזקה�דהשתא.�דאלימא�טענת�ברי�של�אדם�על�עצמו�להצטרף

�)�כ �ראיה. �להביא �צריך �אין �מתני', �הקשה �יו"ט �מהיכי�התוס' (במתניתין),

�ודוקא� �הן, �כשרות �בחזקת �משפחות �סתם �הרי �ראיה, �להביא �דבעי תיתי

בקרא�ערער�בעינן�ראיה.�ותירץ,�דקאי�אמשפחות�המיוחסות�דאינן�נושאות�

��בלא�בדיקה,�דביצא�הוא�ואשתו�אף�לגביהן�אין�צריך�ראיה.

�תו)�כא �בתוה"ד, �ראיה, �מביא �ד"ה �ס' �העיר �ר"י. �פירש �יו"ט�לכן התוס'

(במתניתין),�דלישנא�ד"ולא�על�האשה",�לא�משמע�כדבריהם,�דקאי�אבנים.�

ועוד,�דלדבריהם,�ראיה�דאשה�ובנים�דרישא,�לא�הוי�דומיא�דראיה�דאשה�
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ובנים�דסיפא,�דודאי�דקאי�אאשה�גופה.�ומשום�הכי�ביאר,�דעיקר�חידושא�

בהא�דאין�צריך�ראיה�אבנים,�ואגב�הא�נקטו�נמי�דאין�צריך�ראיה�דמתניתין�

��אאשה.

��
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�לא.�)�א �ביוחסין �אבל �הגבול �בקדשי �אלא �שנו �לא �לקיש �ריש �אמר גמ',

� �הקשה �רי"ד, �התוס' �ליה �סבירא �גופיה �לקיש �ריש �הרי (כב.),�בכתובות

ן.�דמעלין�מתרומה�ליוחסין,�ואי�מהני�לקדשי�הגבול,�אמאי�לא�יהני�ליוחסי

�לא.� �גרידא �מאכילה �אבל �ליוחסין, �מעלין �בגורן �מחולק �דדוקא ותירץ,

דליוחסין�דאמרינן�הכא,�היינו�לענין�סקילה,�התוס'�בד"ה�לא,�[אמנם�לדברי�

��לא�קשיא�מידי].

�)�ב �לא. �ליוחסין �אבל �פירש�גמ', �ליוחסין, �בד"ה�אבל �נישאות�רש"י דאינן

� �וביאר �זו. �של �בנותיה �שהן �ראיה �שיביאו �עד �לכהונה �מדפי�הר"ן (לב:

(עו:),�דכל�המשפחות�בחזקת�כשרות�עומדות,�לעיל�הרי"ף),�דהא�דאמרינן�

הינו�דוקא�גבי�ישראל,�אבל�כהן�צריך�לבדוק�משום�חללות.�עוד�כתב,�דאף�

�אכהונה,� �נמי �כל�המשפחות�בחזקת�כשרות�היינו �דאמרינן �נימא�דמאי אי

זקת�משפחה,�אבל�(לא:�מדפי�הרי"ף)],�הני�מילי�בדאיכא�חהר"ן�[וכדהביא�

��בדליכא�חזקת�משפחה�לא.

�)�ג �בתוה"ד, �שנו, �לא �ד"ה �בקדשי�תוס' �אלא �שנו �לא �פירושו �הכי והכא

�פירוש�בכל�דבר�קדושה�וכו'.�הקשה� �הגבול, �נימא�דקדשי�המהרש"א, דאי

הגבול�היינו�לשאר�דבר�קדושה,�שפיר�איכא�לאוקמי�אף�למאן�דאמר�אין�

�כרו �דבעינן �ומאי �ליוחסין, �מתרומה �דווקא�לענין�מעלין �היינו כים�אחריה,

� �ותירץ �אשה. �להשיאו �יהושע, �הגבול",�הפני �"בקדשי �יוחנן �ר' דהא�דאמר

�ומאי� �אשה, �להשיאו �לענין �ולא �הגבול, �לקדשי �דווקא �דכוונתו פשיטא

� �דכתבו �הגבול,�התוס' �קדשי �משום �אינו �אשה, �להשיאו �לענין �נמי דאיירי

��אלא�משום�דסבר�דמעלין�מתרומה�ליוחסין.

�בא"ד)�ד �ביאר�, �וכו'. �משמש �להיות �כגון �ליוחסין �אבל �הקונטרס ולפירוש

� �בירב, �המהר"י �דכתב �דאף �ליוחסין, �אבל �בד"ה �נישואי�רש"י �לענין דקאי

�לענין� �דאילו �משמש, �להיות �לענין �רק �מינה �נפקא �מקום �מכל בנותיו,

���להאכילו�בתרומה,�סגי�בכרוכין�אחריה.

�)�ה �החזקות. �על �ושורפין �החזקות �על �מלקין �גמ', �כתב (פ"א�הרמב"ם

מאיסורי�ביאה�ה"כ),�דילפינן�לה�מהא�דחייבה�תורה�מיתה�במקלל�או�מכה�

אביו,�ואי�לאו�דסמכינן�אחזקה,�דלמא�לאו�אביו�הוא,�ואין�לעונשו.�והקשה�

(יא:)�אמרינן�דחייב�מיתה�משום�דאזלינן�בחולין�(ש"ו�פ"ח),�הא�השערי�ישר�

�חזקה. �בתר �נמי �דאזלינן �מהא �ומנלן �רובא, ��בתר �ואף �לה�דהרמב"ם יליף

� �מהירושלמי, �שבק�לבבלי�המגיד�משנה�וכדכתב �אמאי �תקשי �אכתי (שם),

�הוי� �לא �החזקות, �על �דסוקלין �דאמרינן �דמאי �ותירץ, �כהירושלמי. ופסק

כשאר�אתחזק�דבכל�התורה,�אלא�הוי�חזקה�דאתי�מכח�רובא�דליתא�קמן,�

�ענינה�משום�איתחזק �דאין �אדם�פורע�תוך�זמנו, �אלא�משום�וכחזקה�אין ,

דכן�הוא�מנהג�רוב�העולם.�ושפיר�מוכחי�תרוויהו�ממכה�אביו.�אמנם�הביא�

��(ש"ו�פי"א),�דסוקלין�על�החזקות�מהני�מדין�אתחזק.מהשב�שמעתתא�

�)�ו �החזקות. �על �תרומה �שורפין �ואין �גמ', �ביאר �אחזקה�הרש"ש, דלא�קאי

�לענין� �אף �מהני �כודאי, �דהוי �חזקה �דהאי �משום �לסוקלו, �לענין דמהני

�לענוש� �עלייהו �דסמכינן �חזקות �מיני �דאיכא �יוחנן, �ר' �כוונת �אלא תרומה.

��ולסקול,�ואיכא�מיני�חזקות�דאף�לענין�לשרוף�תרומה�לא�מהני.�

(סימן�ב),�גמ',�הוחזקה�נדה�בשכנותיה�בעלה�לוקה�עליה.�בשו"ת�הרמ"א�)�ז

האריך�להוכיח�דמאי�דנקטי�"בעלה�לוקה",�לאו�למיעוטא�דהיא�אינה�לוקה,�

� �דמאמין�דודאי �אמר �דלא �דאף �לרבותא, �בעלה, �ונקטו �לוקה. �היא דאף

� �לוקה. �לדבריה, �דאף�והט"ז �דרבותא�איכא�בבעל, (יור"ד�קפה�סק"ב)�כתב,

�משום�דלא�אמרה�ליה�הכי� שיכול�לומר�דלא�חשש�להוחזקה�בשכנותיה,

��להדיא�כדרכה,�לוקה.

דאף�אם�נתנה�אמתלא�הרמב"ן,�(סימן�קפה)�בשם�הטור�כתב�גמ',�שם.�)�ח

�עדיף�מאומרת�בפירוש�טמאה�אני�לד �וכי �ותמה�עליו, בריה�אינה�נאמנת.

� �וכתב �לדבריה. �אמתלא �ליתן �דיכולה �יוסף ��(שם)הבית הרשב"א,�בשם

דיש�כתב,�המאירי�דשאני�הכא�דעבדה�מעשה�להחזיק�עצמה�בנדה.�אמנם�

��דאיירי�דוקא�שאינה�מכחישתו.שפירשו,�

הפני�יהושע�הקשה�.�גמ',�דאמר�ר'�שמעון�בן�לקיש�שורפין�על�החזקות)�ט

�על� �דסוקלין �שכן �כל �החזקות, �על �תרומה �שורפין �דאי �ואזדא), (בד"ה

החזקות,�דהא�אמרינן�בריש�סוגיין�דאף�לר'�יוחנן�דסוקלין�על�החזקות,�מכל�

�בריש�סוגיין,� �אמרינן �היכי �ואם�כן, �תרומה�על�החזקות. �שורפין מקום�אין

�יוחנן�דאמר�דמהני�כרוכין�אחריה�אף�ליוחסין ,�אזיל�לטעמיה,�הרי�אף�דר'

�ועל� �החזקות, �על �דסוקלין �סבר �יוחסין, �לענין �דלא�מהני ריש�לקיש�דסבר

כרחך�דשאני�יוחסין.�ותירץ,�דמאי�דאמרינן�דאזיל�לטעמיה,�לישנא�בעלמא�

��קאמר,�דאשכחן�אף�בדוכתי�אחריתי�דאזיל�בתר�חזקה.

ודאי�דאי�הריטב"א,�בידוע�שנטל�מן�העיסה.�הקשה�רש"י�ד"ה�ובצק�בידו,�)�י

נגע,�היכי�אמרינן�עיסה�בחזקת�טהורה�עומדת,�הרי�כשנגע�בה�התינוק�דינה�

�בעיסה,� �נגע �אי �ומספקינן �טמא, �ודאי �דהתינוק �ביאר, �הכי �ומשום כדינו.

��התוס'�בד"ה�שדרכו.ושפיר�אזלינן�בתר�חזקת�העיסה,�וכדביארו�

�)�יא �ד"ה�סמוך�מיעוטא, �תוס' הריטב"א�וקשה�דבריש�פרק�בתרא�דיבמות.

� �ואילו��להקשות,הוסיף �מחצה, �על �מחצה �הוי �לרבנן �דאף �התם דמשמע

�ברוב� �דדווקא�התם �ותירץ, �דליתא. �כמאן �מיעוטא �דלרבנן �מבואר בסוגיין

�מהרוב� �שהן �באלו �דאף �גופיה, �מהרוב �מגרע �דהמיעוט �מתעברות נשים

��אכתי�איכא�מיעוט�מפילות,�מודה�רב�דהוי�מחצה�על�מחצה.

�)�יב �בשמבא"ד, �בסמוך �אמרינן �בהדיא �וכו'.�דהא �חכמים �דעשאוהו עתין

�הקשה� �מאיר�שפיר�יש�המהרש"א, �הכי,�אבל�לר' �אמרינן הא�דוקא�לרבנן

� �כתבו �וכן �טיהרוהו. �ומשום�הכי �דעת�להשאל, �בו �כאין �דהוי התוס'�לומר

��ד"ה�סמוך.(פו:)�בחולין�

דהוי�בחידושי�הגרחי"ל�מייזליש,�שאין�זה�רוב�חשוב�וכו'.�ביאר�בא"ד,�)�יג

��דמי�לשאר�רובי�דהוי�בטבע�העולם.�רוב�התלוי�במעשה,�ולא

�)�יד �אם�רוב�שרצים�טמאה. �פירש�גמ', �בד"ה�אם�רוב�שרצים, דשאני�רש"י

�דישרף.� �מודה �יוחנן �ר' �אף �הכי �ומשום �קמן, �דאיתיה �רובא �דהוי הכא

כתב,�דשאני�תינוק�דהוי�רוב�גרוע,�ומשום�הכי�לא�ישרף,�ש�"והתוספות�הרא

לא�אמרינן�הכא�דהוי�פלגא��ליישב�אמאיהתוס'�בד"ה�סמוך�[וכדרך�שכתבו�

� �ופלגא]. �וצפרדעים�והריטב"א �שרץ �אבל �מגע, �ספק �הוי �דבתינוק כתב,

��דאיירי�בודאי�נגע,�שפיר�שורפין.

�)�טו �בסוה"ד, �שרצים, �רוב �אם �ד"ה �דאיתיה�רש"י �רובא �דהוי �הכא דשאני

(ש"ג�פ"א),�השערי�ישר�קמן.�משמע,�דרובא�דאיתיה�קמן�עדיף�טפי.�וכתב�

רעה,�דדין�התורה�ליזל�בתר�רובא�דאיתיה�קמן�ולדונו�דהני�מילי�לענין�הכ

�היכא� �אבל �להטות". �רבים �"אחרי �בהו �דכתיב �בדיינים �כדחזינן כודאי,

�טפי,� �מהני �קמן �דליתא �רובא �אדרבה �ביוחסין, �כגון �לברורי, דבעינן

�בחידושי� �וכדכתב �מהמיעוט, �ואינו �העולם �כרוב �דהוי �הוא דמסתברא

��יג.).כתובות�(הגרע"א�

��
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רש"י�בד"ה�עם�שתי�נשים,�ביאר�מתני',�לא�יתייחד�אדם�עם�שתי�נשים.�)�טז

דנוחות�להתפתות�ולא�תירא�זו�מחברתה�שאף�היא�תעשה�כמותה.�אמנם�

��כתב,�דמחפות�זו�על�זו�ולא�מיכספי�מהדדי.�ועיין�באות�הבאה.הריטב"א�

�)�יז �שם. �מתני', �כתב �שאסור�הריטב"א, �הדין �והוא �דווקא, �לאו דשתים

עם�כמה,�דזיל�בתר�טעמא�דאמרינן�בגמרא�דנשים�דעתן�קלה,��להתייחד�אף

�אחת� �דאשה �דקתני �סיפא �אגב �שתים �ונקט �כמה. �לי �ומה �שתים �לי ומה

�אמנם� �אנשים. �מתייחדת�עם�שני �לקמן �רש"י �(פב.) כתב,�ד"ה�לא�יתייחד

� �וביאר �שרי. �עם�שלש�וארבע �אבל �יתייחד, הרא"ש�דדוקא�עם�שתים�לא

�דנוחות� �משום �הוא �בשתים, �האיסור �דטעם �לטעמו �דאזיל �כז), (סימן

להתפתות�ותעשה�כמותה,�וטעם�זה�שייך�דווקא�בשתים�ולא�בטפי,�דהרי�
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]� �את�כולם. �לבעול �יכול �אינו �דטעם�והריטב"א �לשיטתיה�אזיל �נמי דפליג,

��ההיתר�הוא�משום�דלא�מיכספי�אהדדי,�ומה�לי�שתים�ומה�לי�טפי].

�שמעון)�יח �ר' �בזמן��מתני', �נשים �שתי �עם �מתייחד �אחד �איש �אף אומר

� �עמו. �הקשה�שאשתו �יהושע, �לשיטת�הפני (הובאה�באות�הקודמת),�רש"י

דבתלת�לעולם�שרי,�אמאי�בעי�אשתו�עמו,�תיפוק�ליה�דאיכא�תלת.�ותירץ,�

�קאי�אאחת�משתי�הנשים,�וכסוגיא� דבזמן�שאשתו�עמו�דקאמר�ר'�שמעון,

שמעון�מילתא�פסיקא�נקט,�דבכהאי�גוונא�(כה.).�אי�נמי,�דר'�דעבודה�זרה�

�עם� �בדרך�אפילו �לא�שרי �עמו �דבלאו�אשתו �אף�בדרך�שרי, �עמו, שאשתו

�וכן� �נשים. �ונמצא�מתייחד�עם�שתי �דשמא�תצטרך�האחת�לנקביה, שלש,

�לחוש�שמא�תשתקע� �דיש �עמו, �אשתו �לאו �אי �בשלש �לאסור �יש בפונדק

��האחת�בשינה�ונמצא�מתייחד�עם�השתים.

�ט)�יט �מאי �גמ', �וכו'. �עמא �העיר �אדם �טז),�הבינת �אות �הנשים �בית (שער

�דידעינן� �בתר �רק �דלכאורה �מילי", �הני �"מנא �להקשות �הקדימו �לא אמאי

מנא�הני�מילי,�יש�לחקור�בטעם�הדבר.�וביאר,�דסלקא�דעתין�דאיסור�יחוד�

אינו�אלא�גזירה�מדרבנן,�ומשום�הכי�מקשינן�מאי�טעמא�החמירו�טפי�באיש�

ר�אשה�אחת�עם�שני�אנשים.�ולבתר�דמשנינן�דנשים�עם�שתי�נשים,�מאש

דעתן�קלות,�מקשינן�מנא�הני�מילי,�משום�דלא�מסתברא�דרבנן�יגזרו�גזירה�

��מחמת�דנשים�דעתן�קלות,�ועל�כרחך�דמדאורייתא�אסור.

�)�כ �התורה. �ליחוד�מן �רמז �גמ', �כתב �ביאה�ה"ב),�הרמב"ם (פכ"ב�מאיסורי

�וכתב� �הקבלה. �דלשון�ת�יוסף�הביואיסור�יחוד�עריות�מפי �העזר�כב), (אבן

� �אמנם �בעלמא�הוא. �מפורש�אלא�רמז �שאינו �משמע �"רמז" (לאוין�הסמ"ג

� �קכו), �החינוך �(קפח), �וכפשטות�והטור �התורה, �הוא�מן �דאסור �כתבו, (כב)

� �הסוגיא �זרה �בעבודה �כתבו �וכן �סוטהה(לו:). �נדה�.)ז(�תוס' תוס'�ו�,ד"ה

ד"ה��.)יג(רש"י�ותוס'�שבת�ימת�מסת�ן�נראהוכ[�.ד"ה�התורה�.)לז(סנהדרין�

 ].מה

�)�כא �וכו'. �אמך �בן �אחיך �יסיתך �כי �שנאמר �גמ', �הקשה �יהושע, היכן�הפני

רמז�בהאי�קרא�לענין�יחוד.�וביאר,�דהא�כתיב�בסיפא�דקרא�"בסתר�לאמר",�

(דברים�יג,�ז),�דדיבר�הכתוב�בהווה�שאין�דברי�רש"י�בפירוש�התורה�ופירש�

א�בנך�ובתך�ואשת�חיקך,�ולא�נקט�אף�מסית�אלא�בסתר.�ומדנקט�קרא�דווק

�לו� �שאסור �אחותו �אבל �בסתר, �עמו �מצויין �אלו �דדוקא �חזינן, אחותך.

�ומאחר�דשרי�להיות�בסתר�עם�בתו,� להתיחג�עמה�אינו�מצוי�עמה�בסתר.

הוא�הדין�דבן�שרי�עם�אמו,�אבל�שאר�עריות�אסור.�ומה�דאמרו�"וכי�בן�אם�

� �וסיים, �נקטה. �בעלמא �לרמז �וכו'", �מסית �נמי�דבירושלמי �הי"א) (בפרקין

��דרשו�לה�מבסתר,�אמנם�באופן�אחר.

�)�כב �יצריה. �בשעת�אנינות�תביר �גמ', �כתב �טעמא�בהגהות�הרד"ל, דלהאי

היה�שרי�אפילו�עם�אשה�אחת,�וכדחזינן�להלן�בסוגיין,�דרבנן�דפליגי,�סמכו�

רש"י�בד"ה�ורבנן,�אעובדא�דההיא�איתתא�דהוה�עובדא�ואפקתיה.�ופירש�

שהוציאו�התינוק�בחזקת�מת�לעשות�עבירה�עם�ההולך�עמה,��דהוי�מעשה

�ומאי�דבעינן�לאיש�אחד�ושתי� �דלמאן�דשרי�הוא�גם�באשה�אחת. משמע,

��נשים,�מדין�כבוד�המת�הוא�דהכי�שיערו�לכבודו.

היכי�בהגהות�הרד"ל,�העיר�גמ',�תלמידי�חכמים�אין�אינשי�דעלמא�לא.�)�כג

�מט �הוא �חכמים, �תלמידי �דבעי �דהא �דעתין �דאסר�סלקא �דרב עמיה

�שמא� �דחיישינן �משום �תלתא, �בעינן �דבדרך �סבר �גופיה �רב �הא בפרוצים,

� �וכדאיתא �הערוה, �עם �מתייחד �חבירו �וימצא �לנקביו �האחד �להלןיתרחק

�ותירץ,�דהא�אמר�רבה�( �ואם�כן�ליבעי�תלתא�תלמידי�חכמים. להלן�פא.),

פרוצים�(פא.)�דבבעלה�בעיר�שרי,�וכל�שכן�הכא�דבעלה�עמה.�[אמנם�כיון�ד

��הם�לא�מהני�בעלה�עמה,�ולהכי�בעינן�תלמידי�חכמים.].

��
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�ביה,)�א �לאתרויי �ד"ה �אותה.�רש"י �בודקים �המים �אין �עליה �יבא �שאם

� �נמי �פירש �הזה �לאתרויי�.)ז(�בסוטהוכלשון �דידעי �והקשהד"ה ,�המקנה�.

ה.�ותירץ,�דאין�לומר�אין�משקין�אות�האם�יבא�עליאמאי�לא�פירש�רש"י�ש

��דבעיא �דהא �ביה, �לאתרויי �כדי �אינ�ההתראתרי �שאין��הזו �להודיע אלא

�,אידך�דרבוהטעם�דבעי�תרי,�היינו�משום��.סגי�בחדו�ה,המים�בודקים�אות

וכיון�שלא��.יתרה�בו�השנילנקביו,�וחכם�אחד�לצאת��ךדחיישינן�שמא�יצטר

�אותה�,אלא�אחד�היהי �משקין �שאם�יבא�עליה�אין �אפשר�שיתרה�בו �,אי

ושפיר��,דבעי�תרי�דנהווי�עליה�סהדי�,דהא�חד�לא�מהימן�כדקאמר�בסמוך

 �ה.משקין�אות

�אלא�בעיר�אבל�בדרך�עד�שיהיו�)�ב �אמר�רב�יהודה�אמר�רב�לא�שנו גמ',

� �שלשה. �כתב �שמואל �עמה�הבית �בהולכין �מילי �דהני �סק"ט), �כב (אה"ע

�באיסור� �לשומרה�ויעבור �יצטרך�חברו �לנקביו �שאם�יצטרך�אחד לשומרה,

�אף� �לנקביו, �יצטרך �משום�דאם�אחד �בתרי, �סתם�סגי �בהולכין �אבל יחוד.

אי�הכי,�המקנה,�השני�ילך�עמו�ולא�חיישינן�דיתייחד�עמה�במזיד.�והקשה�

האך�אמרה�הגמ'�לימא�מסייע�ליה,�מהא�דמוסרין�לו�שני�תלמידי�חכמים,�

הא�כיון�דאינן�הולכים�לשומרה,�אף�רב�מודה�דלא�בעינן�תלתא.�ועל�כרחך,�

�ושפיר� דרב�הצריך�שלשה�משום�דחייש�שמא�יתייחד�האחד�עמה�במזיד,

בעינן�לאוכוחי�ממתניתין�דסוטה�כרב.�[אמנם�יש�להעיר,�דלכאורה�משמע�

�ואם�כן��בסוטה (ז.)�דדברי�רב�יהודה�אזלי�אגוונא�דסוטה�בדרך�עם�בעלה.

�דאף�דבסתם�אמרינן�דאם�יתרחק�האחד,�אף�חבירו�יתרחק�כדי� יש�לומר,

חד�עם�הערוה.�מכל�מקום�הכא�בעינן�שלושה,�משום�שיש�לחוש�לא�להתיי

�סוטה,� �כשהיא �אפילו �אשתו �עם �להתייחד �דשרי �והבעל �יתרחק, שהאחר

��ישאר�עמה.�(ח.ו.)].

�)�ג �והא�מר�הוא�דאמר�בכשרים�שפיר�דמי. (בחידושי�המהרש"א�כתב�גמ',

�יהני� �מה �הכי �לאו �דאי �אחרים, �עוד �עמהם �דהיו �לומר �דצריך אגדות),

הא�רב�הוא�דאמר�לא�שנו�אלא�בעיר�אבל�בדרך�עד�שיהיו�עמה�כשרים,�

��שלשה.

דמשום�הריטב"א,�כתב�גמ',�אמר�ליה�מי�יימר�דבכשרים�כגון�אנא�ואת.�)�ד

ענוותנותו�אמר�הכי,�דהרי�כל�אדם�שלא�הוחזק�בפריצות,�הוחזק�בכשרות�

(פכ"ב�מאיסורי�הרמב"ם�תם�סָ�(לג.�מדפי�הרי"ף)�כתב,�דמדְ�והר"ן�לענין�זה.�

ה"ח),�דלא�תתייחד�אשה�אחת�אפילו�עם�אנשים�הרבה,�ולא�הביא��ביאה

ההיתר�דכשרים,�נראה�דסבר,�דשרי�רק�בכשרים�כרבי�חנינא�בר�פפי,�וכיון�

��דלא�שכיחי�לא�חש�להזכיר�האי�דינא.

דדוקא�המהרש"ל,�כתב�גמ',�אמר�רב�אשי�לא�אמרן�אלא�ביחוד�פנויה.�)�ה

�איש �באשת �אפילו �לוקה �הוא �אבל �לוקה, �אינה �ידוע�היא �דאינו �משום ,

(שם�הבית�שמואל�(בסימן�כב).�אמנם�הב"ח�מחמת�מי�הוא�לוקה.�וכן�כתב�

�דמדנקט� �כתב, �סק"ו) �ערוך �[לשון�השולחן �לוקין", �לישנא�"דאין (שם�ס"ב)

��רבים]�משמע�דאף�הוא�אינו�לוקה.

�)�ו �הקשה�גמ',�שלא�תהא�מוציא�לעז�על�בניה. דכיון�דחזינן�דלא�הרש"ש,

��(פא.).בגיטין�ליכא�חשש�לעז,�וכדאמרינן��מפקינן�לה�מבעלה,�תו

דהלקה�אשת�רש"י�בד"ה�מר�זוטרא,�פירש�גמ',�מר�זוטרא�מלקי�ומכריז.�)�ז

� �אמנם �הכרזה. �ידי �על �איש �כתב,�הרמב"ם �ה"ג) �ביאה �מאיסורי (פכ"ב

דהמתייחד�עם�אשה�שאסור�להתייחד�עמה,�מכין�את�שניהן�מכת�מרדות�

� �וביאר �עליהן. �ומכריזים �שמואל �הבית �(כב �סק"ד), �דמר�דהרמב"ם סבר,

� �והוסיף �אפנויה. �אלא �איש, �אאשת �קאי �לא �זוטרא �הגר"א (שם�בביאור

לא�גרס�מאי�דאמר�ליה�רב�נחמן�לרב�אשי�"מר�דהרמב"ם�סק"ה),�דנראה,�

נמי�לילקי�וליכריז",�דהרי�מעולם�לא�התיר�מר�זוטרא�להלקות�עם�הכרזה.�

� �מדברי �הזקן[אמנם �ר"י �דבתר��התוס' �משום �הגירסא, �לקיים �דיש נראה

דאמר�דמכריזים,�שפיר�קשיא�אמאי�לא�נלקה�אף�אשת�איש�על�ידי�הכרזה�

��וליכא�למיחש�למידי.].

דיש�המהרש"א,�ומיהו�קשה.�כתב�תוס'�ד"ה�מלקין�על�היחוד,�בתוה"ד,�)�ח

�בו�דאינו� לחלק�בפשיטות,�דבסוגיין�ידעינן�עם�מי�התייחדה,�וכיון�דמכירין

�אין�טעם�לאוסרה�מחמת�היחוד.�אבל�ההיא�פוסל�לכהונ (יג.)�דכתובות�ה,

�לכהונה.� �לה �ואסרינן �הוא �פסול �שמא �חיישינן �הבועל, �מיהו �ידעינן דלא

�ותמה� �ראם, �פשיטא�דאין�הקרני �שנתייחדה�עמו, �למי �דמכירין �איירי דאי
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� �וכתב �לן. �קמשמע �ומאי �היחוד, �על �אוסרין �איכא�המקנה, �במכירים דאף

ביבמות�א�למימר�דסבר�רב�דהלכה�כרבי�עקיבא�דאמר�רבותא,�משום�דאיכ

�רב,� �לן �וקמשמע �לזנות, �דמופקרת �היינו �בתורה �האמורה �דזונה (סא:),

��דאפילו�הכי�על�היחוד�גרידא,�אין�לאוסרה.

דלא�רש"י�בד"ה�על�לא�טובה,�ביאר�גמ',�מלקין�על�לא�טובה�השמועה.�)�ט

ה"ה),�דהאי��(פכ"ד�מסנהדריןהכסף�משנה�טובה�השמועה�לאו�הוא.�וכתב�

��לאו�אסמכתא�בעלמא�הוא,�ולא�לקי�אלא�מדרבנן.

רש"י�בד"ה�בעלה�בעיר,�ביאר�גמ',�בעלה�בעיר�אין�חוששין�משום�יחוד.�)�י

דמשמע�מדבריו,�דאיסור�אכתי�התוס'�בד"ה�בעלה,�דהיינו�להלקותו.�וכתבו�

�וביאר� �איכא�בהא. �עזרי �דלדעת�האבי �ביאה�הי"ב), רש"י,�(פכ"ב�מאיסורי

איסור�היחוד�הוא�איסור�בפני�עצמו,�ולאו�דווקא�מחשש�שמא�יבא�עליה,�

�דהוי� �מלקות �לענין �ורק �לאו. �אי �עליה �בעלה �אימת �אם �לי �מה �כן ואם

�חשש� �ואין �עליה �בעלה �דאימת �כיון �בהא, �החמירו �לא �בעלמא, מדרבנן

� �דלדעת �יד �אות �לקמן �[ועיין �בדבר. �שירגיל �יהושע, �הפני �אף אינו�לרש"י

��].אסור�מדינא

דהיינו�טעמא�משום�דמיסתפי�רש"י�בד"ה�בעלה�בעיר,�ביאר�גמ',�שם.�)�יא

� �וכתב �אתי. �השתא �מבעל �אדם �דאין�הבינת �יז), �אות �הנשים �בית (שער

�יש� �בה �בגייס �אף �הכי, �דאי �ביאה. �בשעת �אתי �שמא �דמתייראת לפרש

להתיר,�ולקמן�בשמעתין�אמרינן�דכל�דגייס�בה�לא�מהני�בעלה�בעיר.�אלא,�

יבא�בעלה�וכשימצאנה�מתייחדת�עם�זר�יחקור�למעשיה.��דמתייראת�שמא

�אינה�מתייראת�וחיישינן.� �דלא�יחקור�למעשיה�עמו, �דגייס�בה, �כל ולהכי

�לא� �לה�רשות�להתייחד�עמו, �היא�ונתן �אם�יודע�היכן �דהוא�הדין והוסיף,

�אמנם� �ההיתר�של�בעלה�בעיר. �ביאה�הי"ב)�הרמב"ם�יהני (פכ"ב�מאיסורי

�בעי �שבעלה �דכל �כתב, �מפני �יחוד �משום �חוששת �אינה �בעלה�ר שאימת

(ח"ג�סימן�קפ),�דאימת�בעלה�עליה�הוא�ענין�בשו"ת�שבט�הלוי�.�וביאר�עליה

�ולאו�דווקא�משום�שמא�יבא�בעלה�כדכתב� ומשום�הכי��רש"י,רגש�טבעי,

�וכדכתב� �חשש�שיבא, �ואין �במקום�רחוק �יודעת�שבעלה�בעיר �אפילו שרי

��סימן�צז).�וסף�אומץ(בשיורי�ברכה,�ובשו"ת�יהחיד"א�

�)�יב �ד"ה�בעלה�בעיר, �רש"י �וביאר �להלקותו. �דאף�בהגהות�הב"ח (אות�ג),

�עם� �דאפילו �לן �קמשמע �מקום �מכל �איש, �באשת �מלקין �אין �הכי דבלאו

�אמנם� �מלקין. �הכרזה�אין �על�הטור ��(כב),בחיבורו �וכן (בחכמת�המהרש"ל

� �דכיון �באשת�איש, �את�הבעל�אפילו �מלקין �דבעלמא, �כתבו, דלא�שלמה)

ובבינת�אדם�ידעינן�מחמת�מי�הוא�לוקה,�ליכא�לעז.�[וכדבריו�לעיל�אות�ו].�

�(שער�בית�הנשים�אות�טז)�כתב,�דאין�כוונת� דבעלמא�באמת�לוקה,�רש"י,

��אלא�דמדינא�היה�ראוי�ללקות,�וכשבעלה�בעיר�אף�מדינא�אין�לוקה.

דהא�הפני�יהושע,�וקשה�דאם�כן.�תירץ�תוס'�ד"ה�בעלה�בעיר,�בתוה"ד,�)�יג

�הכי,� �עביד �בעלמא �דלחומרא �ודאי �ביבי, �מתותי �דרגא �שקולי �דאמר מאי

דהא�אין�לחשוד�ברב�ביבי�שירד�ויתייחד�במזיד�עם�אשת�רב�יוסף.�ושפיר�

מקשינן,�דכיון�דביחוד�כשבעלה�בעיר�אינו�אסור�מדינא�כדחזינן�דאין�לוקין�

אות�יא�עליו,�מהיכי�תיתי�להחמיר�לשקול�דרגא�מתותיה.�[אמנם�עיין�לעיל�

��מדינא�יש�לאסור�אף�באשתו�עמו].האבי�עזרי,�דלביאור�

(חידושי�אגדות),�דודאי�דר'�עמרם�המהרש"א�כתב�גמ',�נורא�בי�עמרם.�)�יד

��חסידא�לא�הוציא�דבר�שקר�מפיו,�ועיקר�כוונתו�אנורא�דיצר�הרע.

דלאו�בהגהות�הרד"ל,�כתב�גמ',�אמר�ליה�חזי�דאת�נורא�ואנא�בישרא.�)�טו

�אל �הכי, �אמר �על�להתגאות �להתגבר �האדם �ביד �כח �דיש �לרבנן �ללמד א

��היצר�הרע�אפילו�בתחבולות�פשוטות�של�בשר�ודם.

��

·"Ú ‡Ù Û„  

�)�טז �וכו'. �מיצטער �דהוה �דחזייה �כי �קמיה, �נפל �בתריה �אזיל העיר�גמ',

� �מילתא�המהרש"א �איגלאי �בתריה, �דאזיל �דחזי �דאחר �אגדות), (חידושי

�להצטער. �לו �לא�היה �ותו �יצא�הקול�שהרגו, �היה,��דלחינם �דסבור וביאר,

דזה�ההולך�אחריו�אחר�הוא,�ואינו�אותו�שיצא�הקול�שהרגו.�אי�נמי,�דסבר�

��דלעולם�מעיקרא�לא�הרגו,�אבל�עתה�שנפל�קמיה,�מת�מחמתו.

�)�יז �הרע. �מיצר �הוא�יצילנו �הרחמן �גמ', �ביאר �אגדות),�המהרש"א (חידושי

�להטהר� �הבא �מקום �מכל �שמים, �מיראת �חוץ �שמים �בידי �דהכל דאף

 עים�בידו,�ושפיר�מהני�להתפלל.מסיי

�שם)�יח .� �אגדות. �בחדושי �המהר"ל �דביאר �בין �יש �,דפלימו�מעשההפרש

נחשב��וחו,�כי�אין�כביטלו�את�כח�השטן�שהם,�'�עקיבאור�'�מאירמעשה�דרל

� �ו�.לכלוםבעיניהם �כי �לשטן �שהרע �מה �גדולוכהוא ��.חו �אמר�לפאבל ימו

ואם�יחשוב��בו.ויכול�לשלוט��אלא�שהא�גובר�עליו,שכח�היצר�הרע�גדול,�

�מ�,כך �תהשטן �ביותר, �בו �גרה �לו, �יכול �אינו �עד�ואם �אותו �מצער הוא

�האדם �לגמרי�,שיחשוב �נאבד �לפלימו�.שהיה �שקרה �הרג��,כמו �כי שחשב

�,כלומר�".יגער�ה'�בך�השטן"ואמר�שהיה�לו�לומר�.�לעני�ויהיה�חייב�מיתה

� �הכח �תפילתו,שיתן �ידי �על �יתברך �עוזר�להשם �ודוחה��שהוא את�האדם

 �.)ב:(נ�סוכהב�וכדאיתא,�אותו�ממנו

�)�יט �מינאי, �דפריש �ד"ה �רש"י �ביאר �זיקנה. �מחמת (בחידושי�המהרש"א

�מתפלל� �אותו �כשראתה �אבל �הזיקנה, �מחמת �דהיה �סברה �דהיא אגדות),

להנצל�מהיצר�הרע,�הבינה�שאינו�מחמת�זיקנה,�ומשום�הכי�קישטה�עצמה.�

�הרד"ל �פירש�ביאר,�ובהגהות �וכדאמרינן��דלעולם �זיקנה, �מחמת ממנה

� �מקום�מכח�בשבת �ומכל �משים�שלום�בבית". �ובטל �חמדיה �"דפסק (קנב.)

�יש�לפרש,� �פירוש�רש"י �דלולי �והוסיף, �נערותו. �לימי �שעה �לפי �חזר היצר

דפירש�ממנה�מחמת�שמחלה�לו,�ולפי�שסברה�דביקש�את�מחילתה�מחמת�

��אוותו.שבטלה�ממנו�התאווה,�ביקשה�לנסותו�האם�אכן�בטלה�ת

דרומנא,�הרש"ש,�ענף�קטן�בגובה�הדקל.�העיר�רש"י�ד"ה�דריש�צוציתא,�)�כ

��היינו�פרי�הרימון.�ולא�שייך�כלל�לדקל.

דעשה�כן�כדי�רש"י�בד"ה�קא�יתיב,�ביאר�גמ',�סליק�וקא�יתיב�בגביה.�)�כא

דאין�בזה�משום�מאבד�עצמו�לדעת,�בהגהות�הרד"ל,�להמית�עצמו.�וביאר�

�ו �כן, �עביד �כפרה �דמחמת �משום �כדכתב �בכתובות �מקובצת (קג:)�השיטה

� �בשם �קלונימוס �באשכבתיה�רבינו �גגא �מריש �עצמו �שהפיל �כובס בההיא

� �כדאיתא �שבת �לחילול �דחשש �כפרה �משום �כן �דעשה בירושלמי�דרבי,

��(שם).

�)�כב �ואשם. �ידע �ולא �האומר �אתה �בדבר �כיוצא �גמ', המהרש"א�ביאר

� �בשר �לאכול �בנתכוון �דרשה �דלא �דהא �אגדות), �כדדרשה�(חידושי חזיר

בקרא�ד"וה'�יסלח�לה",�משום�דבקרא�ד"וה'�יסלח�לה"�דאיירי�בלאו,�שפיר�

�אבל�בקרא�ד"ולא�ידע� איכא�למידרש�גביה�באוכל�חזיר�דאיכא�ביה�לאו.

ואשם",�דאיירי�בחייבי�קרבן,�איכא�לאוקמי�רק�בחייבי�כריתות�דאיכא�בהו�

��כרת.קרבן,�ומשום�הכי�אוקמיה�בנתכוון�לאכול�חלב�דאיכא�ביה�

�בנזיר�)�כג �יהודה�אומר. �בן �איסי �יהודה�איירי�גמ', �בן �דלאיסי �איתא, (כג.)

דסבר�דליכא�בד"ה�איסי,�(שם)�התוס'�קרא�בחתיכה�משני�חתיכות.�וביארו�

��אשם�תלוי�אלא�בחתיכה�משני�חתיכות.

ד"ה�על�דבר�(כג.)�התוס'�בנזיר�ביארו�גמ',�על�דבר�זה�ידוו�כל�הדווים.�)�כד

��נשא.ואשם�וע�ידתיבות�ד"ידוו"�היינו�ראשי�זה,�

רש"י�בד"ה�ביאר�גמ',�מתייחד�אדם�עם�אחותו�ודר�עם�אמו�ועם�בתו.�)�כה

� �אמו, �עם �הגדולה.�ודר �כנסת �אנשי �ביה �דאהנו �עלייהו �יצריה �תקיף דלא

� �וכתב �יהושע, �מכל�הפני �אבל �עם�אחותו. �יחוד �טעמא�להיתר �נמי דהיינו

�ואמ �בתו �ורק�גבי �מתיר�להתייחד�עמה�בקביעות, �הכי�מקום�אינו �דבלאו ו

� �כדדרשינן �שרי, �מדאורייתא �לדור�לעיל �הגדולה �כנסת �אנשי �אהנו (פ:),

�כתב� �וכן �בקביעות. �עמהם�אפילו �הרש"ש. �והוסיף, �ד"ה�ודר, דיבור�דרש"י

ועל�תרווייהו�כתב�דאהנו�ביה�רש"י�ד"ה�מתייחד�עם�אחותו,�אחד�הוא�עם�

��אנשי�כנסת�הגדולה.

�)�כו �מתייחד�אדם�עם�אחותו. �דאהנו��ש,"ות�הראהתוספהקשה�גמ', מה�לי

�ותירץ,� �דאורייתא. �יחוד �איסור �משום�הא�שרינן �וכי �כנסת�הגדולה, אנשי

� �כדדרשינן �הגדולה�שרי �כנסת �אנשי �קודם �אף �אמו �דעם �דכיון (פ:),�לעיל

�(קג:)בסנהדרין�והיינו�טעמא�משום�דאין�יצר�הרע�שולט�באמו,�כדאמרינן�
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�הנ �לך �יש �"כלום �לאמון, �דאמון �אמיה �ליה �שיצאת�דאמרה �ממקום אה

ממנו".�ילפינן�מינה�דכל�שאין�יצר�הרע�שולט,�כגון�לאחר�דאהני�ביה�אנשי�

��כנסת�הגדולה,�שרי�ביחוד�כבאמו.

�עריות�)�כז �כל �עם �להתייחד �אסור �אמר �דשמואל �קמיה �אמרה �כי גמ',

� �"התוספות�הראהקשה�שבתורה. �אדרשה�ש, �שמואל�פליג �וכי (פ:),�דלעיל

לומר,�דכל�עריות�שבתורה�דקאמר,�היינו�דשרי�ביחוד�עם�אמו�ובתו.�ואין�

�ממתניתין� �מקשינן �מאי �הכי, �דאי העריות�שאסרה�תורה�להתייחד�עמהן,

דשרי�ביחוד�עם�אמו,�הא�אף�שמואל�מודה�בהא.�ותירץ,�דשמואל�מדרבנן�

��בעלמא�קאמר.

�)�כח �שנים. �תשע �בת �תינוקת �גמ', �כתב �זו�הרא"ש �דגירסא �כה), (סימן

�בשום �דהא�לא�אשכחן דוכתא�השיעור�דתשע�שנים�גבי��משבשתא�היא,

� �והוסיף, �תינוקת. �דינא�דבברכות �להאי �איתא �נמי �קריאת�שמע, �גבי (כד.)

דשרי�לקרות�כששוכב�עם�בנו�ובתו�בקירוב�בשר,�והתם�גרסינן�תינוק�בן�ט'�

��ותינוקת�בת�ג',�ואיכא�דאמרי�תינוק�עד�י"ב�ותינוקת�עד�י"א.

�)�כט �בכנפיה. �אותביה �גמ', �ביאר �הזקן, �ר"י �בגדי�בתוס' �תחת שהניחה

� �אמנם �בשר. �בקירוב �עמה �ששכב �והיינו �מיטתו, �הרי"ף)�מהר"ן �מדפי (לג.

��מבואר,�דהוא�לא�היה�בקירוב�בשר.�

�)�ל �דמיקדשא. �מר �סבר �לא �גמ', �פירש �מר, �סבר �לא �בד"ה דיש�רש"י

מאי�אולמיה�איסור�אשת�איש�התוס'�רי"ד,�להתרחק�מאשת�איש.�והקשה�

� �ביאר, �הכי �ומשום �בנו. �בת �ואין�מאיסור �דמי, �כגדולה �דמקודשת, דכיון

� �דאילו�משום�והפני�יהושע�לנהוג�בה�מעשה�קטנה�להושיבה�בחיקו. כתב,

�נמי� �ידע �היא, �בתו �דבת �דידע �דמאן �העין, �מראית �משום �ליכא �בתו, בת

דעושה�כן�מחמת�חיבה,�ובקרובים�ליכא�משום�מגרי�יצר�הרע�בעצמו.�ומאן�

�ול �היא, �בעלמא �דפנויה �סבר �הרי �ידע, �אבל�דלא �איסור. �משום �ביה ית

�איכא��למיחש�לידעי�דאשת�איש�היא�ולא�ידעי� השתא�דאשת�איש�היא,

��דבת�בתו�היא,�ואיכא�משום�מראית�העין.

��

‡"Ú ·Ù Û„  

�)�א �הריטב"א �שמים. �לשם �הכל �גמ', �"הכל �וביאר,��לפיגרס, �שמים". דעת

דהכל�כפי�שמכיר�האדם�בעצמו.�דאם�מכיר�בעצמו�שיצרו�נכנע�וכפוף,�שרי�

�אין�ראוי�להקל�בזה� להסתכל�ולדבר�עם�הערוה�ולשאול�בשלומה.�אמנם,

��אלא�לחסיד�גדול�שמכיר�ביצרו,�ולא�כל�תלמיד�חכם�בטוח�ביצרו.

כ"א),�(סימן�כב�סקהחלקת�מחוקק�כתב�מתני',�ולא�תלמד�אשה�סופרים.�)�ב

�בנשואה�כל� �דאפילו �נראה, �אלמנה, �רווקה�או �אשה, דמהא�דלא�נקט�גבי

�החשש� �אין �איש �גבי �אבל �יחוד. �איסור �משום �אסור. �עמה, �בעלה שאין

�רווק�אמרינן� �רק�גבי �ומשום�הכי �שיבואר�באות�הבאה, �וכמו משום�יחוד,

��שלא�ילמד.

�)�ג �אשה�משום�אבהתא�דינוקי. �אלא�רווק�משום�אמהתא�דינוקי ב�כתגמ',

(פכ"ב�מאיסורי�ביאה�הי"ג),�דהיינו�טעמא�דלא�ילמד�רווק�סופרים,�הרמב"ם�

�ונמצא�מתגרה�בנשים.�משום�דִא� מהות�הבנים�באות�לבית�הספר�לבניהם,

�משום� �דהוא �ביאר, �סופרים, �תלמד �דלא �באשה �האיסור �לענין אמנם,

(סימן�כב),�הב"ח�שאבותיהן�באים�לבניהם�ונמצאו�מתייחדים�עמה.�וביאר�

�וכיון��דבאיש �דדרך�האיש�ללמד�בבית�הספר, �כיון �לחוש�משום�יחוד, אין

דמצויין�שם�תינוקות�הרבה,�ליכא�משום�יחוד�אלא�רק�משום�גירוי.�אמנם�

 האשה,�אינה�מלמדת�בבית�הספר,�אלא�בביתה,�ושפיר�יש�לחוש�ליחוד.

�הנשים.[)�ד �עם �יתיחד �לא ��מתני' �עם��רש"יפירש �אפילו �יתיחד, �לא ד"ה

הקשה�הר"מ,�מהא��ובתוס'�ד"ה�לא,אבל�איש�אחר�מותר.�הרבה�נשים�וכו'�

דאמר�ר'�כהנא�לעיל�נשים�מבחוץ�[דהיינו�לשון�רבים],�ולדברי�רש"י�היינו�

�שרש"י� �מה �לכאורה �הרי �הראיה, �מה �עיון, �צריך �ולכאורה �הרבה. נשים

שתי�(פ:)�שנתה��לעיל�דהמשנההוכיח�דהכא�היינו�נשים�הרבה,�היינו�מהא�

��נשים �סתם �נימא�יםהנשוכאן �שם, �כהנא �ר' �מדברי �ראיה �מה �כן �ואם .

��דכוונתו�שתיים,�דהא�נשים�היינו�מיעוט�רבים.�(נ.ו.)]��

�)�ה �בתוה"ד, �יתייחד, �לא �ד"ה �תוס' �להר"ם. �קשה �אבל �כז)�הרא"ש (סימן

דרבותא�אשמועינן,�דאף�מי�שעסקו�עם�הנשים,�ויש�טעם�ר"ח,�פירש�בשם�

להקל�עליו�משום�דבעבידתיה�טריד,�וכן�משום�דאינו�יכול�להזהר.�קמשמע�

� �עמהן. �יתייחד �לא �הכי �דאפילו �לן, �להרמב"ם �המשניות כתב,�ובפירוש

(סימן�כב)�והב"ח�דרבותא�אשמועינן,�דאפילו�משום�פרנסתו�לא�התירו�לו.�

שים�מבחוץ�ונשים�מבפנים,�דכיון�דלא�היו�מעיקרא�כתב,�דשאני�ההיא�דאנ

באותו�בית,�יש�לחוש�שמא�יכנס�בהיחבא�ויקלקל�עם�אחת�באופן�ששאר�

� �דשרי �ומאי �בו, �ירגישו �לא �הנשים �יתייחד �לא �ד"ה �שלש,�רש"י �עם יחוד

�יכול� �ואינו �בו, �הכירו �דכולן �בית, �כולם�באותו �בגוונא�שמעיקרא�היו היינו

��תן.לקלקל�עם�אחת�בלא�ידיע

�)�ו �זכותו. �אלא�הכל�לפי �יו"ט�הקשה�מתני', �דאם�הכל�התוס' (במתניתין),

לפי�זכותו,�אמאי�אמר�שיתפלל�למי�שהעושר�והנכסים�שלו,�הרי�אם�זכותו�

�לפי� �לו �ואם�אין �ואף�בלא�תפילה�יטול, �שכרו �שלא�יקפחו �ודאי �לו, כדאי

� �כתבו �דהרי �ותירץ, �מה�שיתפלל. �מה�יהני �בשבת�זכותו, �התוס' "ה�ד(קנו.)

� �מזל, �מהני�אין �שפיר �כן �ואם �ישתנה, �פעמים�שהמזל �זכות�גדול �ידי דעל

(ס:)�בחולין�תפילה�שתועיל�זכותו�לשנות�המזל.�[עוד�יש�ליישב�כדאמרינן�

�אף�דביום� �ומשום�הכי �של�צדיקים, דהקדוש�ברוך�הוא�מתאווה�לתפילתן

�שעמד� �עד �האדמה �מפתח �יצאו �לא �מקום �מכל �הדשאים �נבראו השלישי

�ה �ראאדם �אך �רחמים. �עליהם �וביקש �לענין�שון �איירינן �דהתם �לחלק, יש

�הכא�שמתפלל� �כן �מה�שאין �טבע�הבריאה�בכלל, תפילה�להשלמת�תיקון

��עבור�עצמו.].

�ומזוני�לאו�בזכותא�תוס'�ד"ה�הכל�לפי�זכותו,�)�ז פירוש�לפי�מזלו�דבני�חיי

דאין�הכוונה�דלא�תליא�כלל�(כח.)�כתב,�במועד�קטן�הריטב"א��אמנם�תליא.

� �להדיא �מפורש �דהרי �בזכויות, �בקרא �הם �ומזוני �חיי �ועונש,�כדבני שכר

�יג) וכן�לענין��.[כדכתיב�"ובירך�פרי�בטנך",�"ובירך�פרי�אדמתך",�(דברים�ז,

דכוונת�רבא�דמזלא��,למען�תאריכו�ימים"�(דברים�יא,�ט)].�אלא"�חיי�כתיב,

ד"ה��)קנו.(התוס'�בשבת��וכדכתבונמי�איכא,�וזכות�גדול�יכול�לבטל�המזל.�

�מזל ��.אין �והגר"א �א) �ד, �יונה, �לספר �דברכתב(בביאורו �ומזוני�י, לא��,חיי

� �שעבר, �בגילגול �בזכויותיו �אלא �זה, �שבגילגול �בזכויותיו �מה�תליא והיינו

���במזלא�תליא.דלאו�בזכותא�תליא�אלא��דאמרינן

בהגהות�הרד"ל,�ביאר�מתני',�ראית�מימך�חיה�ועוף�שיש�להם�אומנות.�)�ח

חיה�ועוף,�משום�דרגילותן�בשדה�ואין�מי�שידאג�למזונותיהן.��דדווקא�נקט

�מזונותיה� �וסתמה�מתגדלת�בבתים, �בהמה�דעומדת�לתשמיש�האדם אבל

��על�האדם.

�)�ט �מעשי. �שהורעתי �אלא �מתני', �כתב �יהושע, �אדם�הפני �אחטא דקאי

הראשון,�דאחר�שהרע�מעשיו,�נתקלל�בקללת�"בעצבון�תאכלנה".�[ולפי�זה�

�שמעו �דר' �לאדם�יש�לומר �יואיל �דלא �וסבר, �מאיר. �אר' �פליג �אלעזר �בן ן

ללמוד�מלאכה�נקיה�וקלה�ולהתפלל,�כדי�להסיר�לעליו�טורח�הפרנסה,�כיון�

שעדיין�קללת�אדם�הראשון�עליו.�(יצ.ב.)]��אי�נמי,�קאי�על�כל�אחד�ואחד,�

דמחמת�שהרע�מעשיו�אינו�זוכה�לשני�שולחנות.�אבל�מי�שלא�הרע�מעשיו,�

�בן�בברכות�כדאיתא�שפיר�זוכה�להם� �[ולפי�זה�יש�לומר�דר'�שמעון (לה:).

�ר'�מאיר,�דלא�רק�שצריך�תפילה,�אלא�גם�לעשות� אלעזר�הוסיף�על�דברי

�יהושע� �הפני �דברי �מהמשך �אמנם �פליג. �ולא �מעשיו. �ולהשלים תשובה

לכאורה�נראה�דפליג.�וסבר,�שאין�לתלות�בלימוד�המלאכה,�אלא�אי�יתקן�

ידי�אחרים.�ואי�לאו�בין�כך�יצטרך�לעמול.�אבל��מעשיו�תבא�לו�פרנסתו�על

)� � �שציין �בדבריו �ור�ה:)ל�לברכותעיין �ישמעאל �דר' �בר�פלוגתא �שמעון '

ואלו��ואלוכתב�ד�.�אי�דברים�ככתבן�,בלא�ימוש�והגית�יומם�ולילה�יוחאי,

 .�ועיין�לקמן�אות�יא].ואלו�דברי�אלקים�חיים

�)�י �טוב�שברופאים�לגיהנם. �בפירוש�מתני', �ד"ה�טוב�שברופאיםרעיין .�ש"י

� �ומומחה�והמהרש"א �לטוב �עצמו �דמחזיק �דמשום �ביאר, �אגדות) (חידושי

שאין�כמוהו,�אינו�נושא�ונותן�עם�רופאים�אחרים,�ומחמת�כן�פעמים�שבא�

��לכלל�טעות,�וממית�החולה�על�ידי�רפואותיו.



 

 
��

 

כא

�)�יא �עמלק. �של �שותפו �שבטבחים �והכשר �מתני', �פ:)�המאיריביאר ,�(בדף

�ע �הם �דחשודים �וכדאמרינן �עמלק, �מעשה �היה �וזה �הסירוס, מדרש�בל

ביאר,�דמלאכתו�מלמדתו�והתוס'�ר"י�הזקן�).�פרשת�כי�תצא�סימן�יתנחומא�

� �עמלק. �כטבע �טבעו �ונעשה �האכזריות, �מדת �אגדות)�והמהרש"א (חידושי

ביאר,�דדרך�הטבחים�להיות�משונים�בבגדיהם�המזוהמים,�ואנשי�שחץ�הם�

אמרינן�דגם�אם�ראית�טבח�כשר�שדיבורו�בנחת��ליתן�דופי�בבני�אדם.�ועלה

עם�הבריות,�כל�עוד�שבגדיו�המזוהמים�עליו,�אל�תאמין�בו,�דכדרך�עמלק�

� �וכדהביא �הוא, �התורה �בפירוש �לשונו�רש"י �שינה �שרק �א), �כא, (במדבר

��ללשון�כנען,�אבל�בגדיו�נשארו�כבגדי�עמלק.�

ז�הלוי�על�התורה�בחידושי�מרן�רי"הקשה�מתני',�רבי�נהוראי�אומר�וכו'.�)�יב

�דאמר,� �מאיר, �אדר' �פליג �נהוראי �דר' �נראה �דלכאורה �שרה), �חיי (פרשת

�והא�איתא� (יג:)�דר'�מאיר��בעירוביןלעולם�ילמד�אדם�לבנו�אומנות�נקיה.

הוא�ר'�נהוראי.�ועוד,�אי�כוונתו�לחלוק,�אמאי�נקט�לישנא�ד"מניח�אני�כל�

א�קאמר�להדיא�דאין�אומנות�שבעולם�ואיני�מלמד�את�בני�אלא�תורה",�ול

ללמדו�אלא�תורה.�ותירץ,�דודאי�דלא�פליגי,�ומאי�דקאמר�ר'�מאיר�לעולם�

�וכדעת� �עלמא, �ההנהגה�הראויה�לכולי �היינו �אומנות, �אדם�את�בנו ילמד

� �ישמעאל �רבי �דהַ�בברכות �ילפינן �דגנך" �"ואספת �דכתיב �דממאי הג�נְ�(לה:)

ע�שיכול�לנהוג�כמנהג�בהם�מנהג�דרך�ארץ.�אמנם�לבנו,�כיון�דמכיר�בו�ויוד

רבי�שמעון�בר�יוחאי�(שם)�דבזמן�שישראל�עושין�רצונו�של�מקום,�מלאכתן�

הפני�יהושע�נעשית�על�ידי�אחרים,�איני�מלמדו�אלא�תורה.�וכעין�זה�כתב�

� (בד"ה�ויתפלל)�כתב�בסוגיין,�דמאי�דקאמר�והמהרש"א�ועיין�לעיל�אות�ח.

דכלל�לא�ילמדנו�אומנות,�אלא�"מניח�אני�כל�אומנות�שבעולם",�אין�כוונתו�

�בקבע� �תורה �מלמדו �ואני �שבעולם, �אומנות �כל �של �הקביעות �אני מניח

��ומלאכתו�עראי.

�)�יג �וכו'. �קפרא �בר �דרש �גמ', �כתב �לעולם),�המהרש"א �ד"ה (במתניתין

�קשיא� �ועלה �קלה, �להוסיף �אתי �קפרא �ובר �"קלה", �גרסינן �לא דבמתניתין

י�לאשמועינן,�דשרי�לדרוש�כן�כתב,�דבר�קפרא�אתוהעיון�יעקב�מאי�קלה.�

אף�ברבים,�דאילו�ממתניתין�הוי�אמינא,�דלא�דרשינן�הכי�ברבים,�כדי�שלא�

��תחסר�אומנות�מן�העולם.

��

·"Ú ·Ù Û„  

�)�יד �פגומה. �באומנות �הוריו �את �שרואה �למי �לו �אוי �גמ', המהרש"א�ביאר

�אומנות� �ללמוד �עליו �קשה �הוריו, �אצל �כן �דראה �דכיון �אגדות), (בחידושי

�אחרת�אפ �קלה�הימנה. �והרש"ש�ילו �דהוא�מה�דאיתא �כתב, (טז:)�בערכין

��דלא�ישנה�אדם�מאומנות�אבותיו.

�)�טו �נקיבות. �שבניו �למי �לו �אוי �גמ', �ביאר �שבניו�המאירי, �למי �לו דאוי

�בהם� �שנמצא �זכרים �שבניו �מי �ואשרי �כבנות, �וחסרים �פחותים הזכרים

��השלמות�המכוון.�

�)�יג �סבל. �קייץ�וארי �צבי �גמ', �ביאר �קייץ,�הרש"ש, �צבי �גבי דבדווקא�נקטו

),�דצבי�לעולם�ד"ה�והרי�צבי(נט:)�בתוס'�חולין�(הובא�במדרש�דהרי�איתא�

� �ועוד, �לשמירה. �ממנו �ראוי �אין �ועל�כן �פקוחה�אף�כשישן, �דקל�עינו דכיון

�צד. �מכל �הקציעות �לשמור �סביב �סביב �לרוץ �יכול במרוצתו,
� � 
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