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השבוע פרשת ויצא יוצא הגיליון 

 לאור לזכות 

 בני היניק וחכים 

 כמר אברהם צבי ני''ו

 לרגל שמחת החלאקה 

 ויהי רצון 

מן קדם שמיא שנזכה לגדלו 

לתורה לחופה ולמעשים טובים, 

ויגדל לאילנא רברבא ונרווה 

 ממנו רוב נחת דקדושה

 בברכה 

 מערכת דפירשנו
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  מה שאמרו בגמ' דישראל כיון שאיקדש אברהם איתקרו על

קדושה איירי שנתקדש אברהם יותר באיזה שמיה, צריך ביאור 

מנח, שלכך נקראו בניו על שמו דווקא. וגם צריך ביאור למה 

בשביל קדושה שנתקדש אברהם יותר נקראו בני אברהם על 

שמו דווקא ולא על שמו של נח, וכי נח לא היה די צדיק 

שיכולים להקרות על שמו, הרי גם בנח כתיב נח איש צדיק 

 רה צ'(? )העתמים היה בדורותיו

  מה שאמר רבי דגדולה מילה שלא נקרא אברהם תמים עד

דאם ערל אינו שמל שנאמר התהלך לפני והיה תמים, קשה 

נקרא שלם, למה בנח כתיב איש צדיק תמים היה בדורותיו, הרי 

לכאורה לא היה נח מל עצמו קודם שבאה מצוה זו לעולם, 

לא מל.  וא''כ איך נח כן נקרא תמים דהיינו שלם אפי' שעדיין

ואין לומר דמ''מ היה מקיים כל התורה וכן היה מל עצמו, 

דא''כ כ''ש שהיה אברהם אבינו מל עצמו קודם שנצטוה, דהרי 

, ומ''מ מצינו שלא באברהם כתיב דהיה מקיים כל התורה כולה

 מל עד שנצטוה? )הערה צ''א(

  מה שאמר ר' יוחנן שהעונש שנשתעבדו בניו במצרים היה על

ים מלהכנס תחת כנפי השכינה, וזה במה הסכים שהפריש אנש

קשה למה יגיע לו עונש על למלך סדום שאמר תן לי הנפש, 

כך, הרי מניעה זו הוא כמבריח ארי בעלמא, וכמו שלגבי הנאה 
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מבריח ארי אינו נקרא הנאה, כך בהיפך מניעת אנשים 

מלהתגייר והיינו שלא בידיים אלא שלא השאירם אצלו יהא 

 ? )הערה צ''ה(ואין לו להיענש על כך כמבריח ארי,

  מה שבעא מיניה רב חייא בר אבין מרבא ככרי עליך ונתנה לו

במתנה מהו, וביאר הר''ן הצד לאסרו דעליך היינו לאסור עליו 

דגם אם הדבר לעולם, ולכך גם אחר שנתנה לו אסור, וקשה 

פירוש דבריו לאסור עליו הככר לעולם, מה איכפת לן כלל, הרי 

כל כמיניה לאסור על חבירו דבר בזמן שכבר לא יהיה לאו 

שלו, וממילא מרגע שיצא הככר מרשותו לא חל על הככר 

 ? )הערה ק''א( חבירו לעאיסור זה שאסרו 

  הראיה שהביאו בגמ' מהא שמקום שנוטלין עליה שכר תיפול

דוכתי  הנאה להקדש דכהקדש דמי, וביאר הר''ן דמה שבכל

ליך הנאה לים המלח, ואילו כאן נקט באיסורי הנאה אמרינן יו

קשה מה הראיה, ו ,עם הוא דקונם כהקדשלהקדש, ודאי הט

הנאה דהיינו לכל העולם הוא דמוכרחים  ידווקא באיסורהרי 

להוליך ההנאה לים המלח, דבעינן לאבד הדבר מן העולם, אבל 

כאן דאיירי שרק לשני אלו אסור, למה יהא הו''א לומר דיוליך 

ולכך לח, הרי אפשר ליתן להקדש ליהנות מיניה הנאה לים המ

 תיפול להקדש ומה הראיה דקונם כהקדש? )הערה ק''ג( 

  דטובת  כתיב תבואת זרעך ונתתדמן הא מה שהביאו לפשוט

אדרבא יש ללמוד מן  ,מה הראיהקשה , הנאה של בעל הכרי

הכתוב כאן דרק כשנתת הוא דיש לך טובת הנאה, אבל כשנותן 

 ? )הערה ק''ו(טובת הנאה שלוחבירו התרומה 
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 דף לא ע''א

במשנה הנודר משובתי שבת  .פט

אסור בישראל ואסור בכותים 

מאוכלי שום אסור בישראל 

צריך ביאור ואסור בכותים. 

למה באוכלי שום נקט אוכלי 

שום סתם ולא ביאר דאיירי 

באוכלי שום בלילי שבת, ואילו 

בנודר מן השובתים או מן 

העולים מדגיש בדבריו דבשובתי 

שבת איירי או בעולים מדגיש 

בדבריו דבעולי ירושלים איירי, 

דמאי שנא, דלמה באוכלי שום 

ברור לנו דכוונתו לשבת, ואילו 

בתים לא ברור לנו לגבי שו

דאיירי לגבי שבת אם לא 

שיאמר כן להדיא. ובשלמא אם 

לא איירי דווקא במצווים 

ועושים, היה אפשר לומר 

דחיישינן שיתכוין בדבריו 

לשובתים מן המלאכה סתם 

וכדומה, אבל למסקנת הגמ' 

דאיירי במצווין ועושים דווקא, 

מוכרחים לומר דאיירי לגבי 

תה שובתי שבת, דהרי על שבי

ממלאכה סתם אין מי שמצווה 

בכך, וממילא יקשה למה 

בשובתים לא נקט סתם, ואילו 

באוכלי שום נקט בסתם ולא 

 ביאר דאיירי לגבי שבת, וצ''ע.

בגמ' וישראל מי נפיק מכלל  .צ

בני נח כיון דאיקדש אברהם 

צריך ביאור  איתקרו על שמיה.

באיזה קדושה איירי שנתקדש 

 אברהם יותר מנח, שלכך נקראו

בניו על שמו דווקא. וגם צריך 

ביאור למה בשביל קדושה 

שנתקדש אברהם יותר נקראו 

בני אברהם על שמו דווקא ולא 

על שמו של נח, וכי נח לא היה 

די צדיק שיכולים להקרות על 

שמו, הרי גם בנח כתיב נח איש 

צדיק תמים היה בדורותיו. 

ונראה דאיירי בבריתו של 

אברהם אבינו, דבכך שהסיר 

ערלה ממנו איקדש אברהם, ה

וממילא בניו נקראים על שמו 

דהם עושים ברית כמותו, 

וממילא גם נתקדשו כמותו דהם 

עושים ברית, ומשא''כ נח שלא 

עשה ברית א''א שיקראו על 

שמו דהוא לא נתקדש בזה. 

ואפי' דגם בני ישמעאל עושים 
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ברית, מ''מ כיון דהם אינם 

מצווים ועושים כבני ישראל 

ראים על שמו. ואם אינם נק

תאמר דגם אם הם אינם 

קדושים כבני ישראל, מ''מ למה 

יקראו על שמו של נח, הרי אם 

אברהם איקדש אין לבניו אפי' 

מישמעאל להקרות על שמו של 

נח.  ויש לומר דהיות  דביצחק 

יקרא לך זרע כתיב, והיינו דבני 

ישמעאל אינם נקראים על שמו, 

 לכך הם חוזרים להקרות על שמו

של נח, ומכלל בני נח נינהו. 

אבל באמת קשה למה כלל 

בעינן לתרץ בגמ' למה זה נקרא 

כך וזה נקרא כך, הרי בנדרים 

הלך אחר לשון בני אדם, 

וממילא מה הנפק''מ איך נקראו 

כל אחד ע''פ תורה, הרי ממילא 

אזלינן אחר לשון בני אדם, ולכך 

כשאומרים בני נח כיון דלשון 

כרים, ממילא בני אדם כוונתם לנ

לא נכללו ישראל בזה, וכך לגבי 

זרע אברהם, ולמאי בעינן לתרץ 

כל אחד לגופו למה קרינן ליה 

כך וכך. ואולי יש לומר דגם אם 

אזלינן אחר לשון בני אדם, מ''מ 

כמה דאפשר לתרץ מתרצים, 

ובזה יהא מבואר גם למה 

באמת בני אדם נוקטים בלשונם 

 כך וכך.

 דף לא ע''ב

אומר גדולה מילה במשנה רבי  .צא

שכל המצות שעשה אברהם 

אבינו לא נקרא שלם עד שמל 

שנאמר התהלך לפני והיה 

היינו דבלא מילה אין תמים. 

אדם נעשה שלם, דיש לו חסרון 

שעדיין לא הסיר את הערלה. 

אבל צריך ביאור דאם ערל אינו 

נקרא שלם, למה בנח כתיב איש 

צדיק תמים היה בדורותיו, הרי 

יה נח מל עצמו לכאורה לא ה

קודם שבאה מצוה זו לעולם, 

וא''כ איך נח כן נקרא תמים 

דהיינו שלם אפי' שעדיין לא מל. 

ואין לומר דמ''מ היה מקיים כל 

התורה וכן היה מל עצמו, דא''כ 

כ''ש שהיה אברהם אבינו מל 

עצמו קודם שנצטוה, דהרי 

באברהם כתיב דהיה מקיים כל 

התורה כולה, ומ''מ מצינו שלא 

ל עד שנצטוה, ולמה יהא נח מ

גדול בזה כשגם לא מצינו 
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בהדיא שהיה מקיים כל התורה 

כאברהם )ובאמת תימה על 

אברהם שלא מל קודם שנצטוה. 

ואולי יש לומר שהיה לו 

לאברהם איזה נגע במקום מילה, 

ולכך לא הסירה כל זמן שלא 

נצטוה, דהרי נגע אסור להסיר, 

ורק כשנצטוה דוחה המילה דיני 

ים, וכדאמרינן כאן במשנה נגע

גדולה מילה שדוחה את הנגעים. 

או יש לומר שסבר אברהם 

דלהסיר חתיכה שנולד עמה הוא 

כעין כפירה בטובה, דהרי 

הקב''ה בראו עם הערלה, ואין 

לו להסירה אלא א''כ נצטוה בזה 

להדיא(. ואולי יש לומר דנח 

תמים היה באמת דעדיין לא 

 היה ציווי כזה בעולם בימיו,

וממילא לכך אמר הכתוב 

דבדורותיו דהיינו בימיו שעדיין 

לא היה מצוה כזו תמים היה, 

ומשא''כ אברהם כיון דבימיו בא 

ציווי זה לעולם, ממילא לא היה 

נקרא שלם כל זמן שלא הסיר 

 הערלה.

במשנה דבר אחר גדולה מילה  .צב

שאלמלא היא לא ברה הקב''ה 

את עולמו שנאמר כה אמר ה' 

אם לא בריתי יומם ולילה חקות 

צריך שמים וארץ לא שמתי. 

ביאור מה הוא דאמר הכתוב 

אם לא בריתי יומם 'ולילה', הרי 

ברית עבדינן רק ביום ולא 

בלילה. ואולי יש לומר דבעינן 

לפסק הפסוק כך, דאם לא 

בריתי, יומם ולילה חקות שמים 

וארץ לא שמתי, והיינו דיומם 

ים ולילה עולה על חקות שמ

וארץ, והביאור הוא דרק בשביל 

הברית דבעינן לעשותו ביום 

השמיני דייקא, והטעם דעד יום 

השמיני למילה אין מחזור דמו 

של התינוק ראוי למילה, לכך 

ברא הקב''ה לחלק העולם ליום 

ולילה ונתן חקות שמים וארץ, 

דהרי מחזור הדם של האדם 

תלוי בזמנים ובשמש וירח 

וסת לאשה כידוע, דלכך קבעינן 

דדמה מושפע מן השמש ומקומו 

ביום המסויים בכל יום מימי 

החודש, וממילא לכך גם לגבי 

ברית בעינן שיהיו חקות שמים 

וארץ, כדי שיצא שביום השמיני 

ללידתו יהא ראוי מחזור דמו 

למילה. אבל זהו הסבר רק למה 

כתוב יומם ולילה, אבל אין 
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המקרא יוצא מידי פשוטו דרק 

נברא העולם,  בשביל מילה

וכדאמרינן במשנה דאלמלא 

 היא לא ברא הקב''ה את עולמו.

 דף לב ע''א

בגמ' רשב''ג אומר לא למשה  .צג

רבינו בקש שטן להרוג אלא 

לאותו תינוק שנאמר כי חתן 

דמים אתה לי צא וראה מי קרוי 

היינו חתן הוי אומר זה התינוק. 

דחתן קרוי התינוק, וזה אמרה 

ד לי צפורה זה שאתה החתן עומ

בדמים הוא, היינו בזכות דם 

מילה שמלתה אותו, דבלא מילה 

היה מת, כך פירשו בירושלמי. 

אבל צריך ביאור לרשב''ג למה 

באמת בקש שטן להרוג תינוק 

זה, הרי בנים לא יומתו על 

אבות, ומה עשה תינוק זה 

שנתרשל אביו מלמול אותו. 

ועוד קשה א''כ למה צפורה 

כרתה ערלת בנה ולא משה 

צמו שנתרשל בזה כרתה. ע

ולגבי קושיא זו למה צפורה מלה 

אותו, עיין במהרש''א דביאר 

דבאמת מה שנתרשל משה 

במילה לא היה מחמת טורח 

הדרך אלא משום תנאי שהתנה 

עמו יתרו חותנו, ולכך כשראתה 

צפורה שבשביל מילה כמעט 

מת התינוק, הלכה היא מיד 

ומלתה אותו, דמשה לא עשה כן 

, אבל הקושיא מחמת התנאי

למה יש לו לתינוק למות על זה 

קשה. ועוד קשה לפי מה שביאר 

המהרש''א, דא''כ באמת שייך 

לקרות חתן למשה עצמו ולאו 

דווקא לתינוק, דלכך קראתהו 

צפורה חתן, דהיינו שבשביל 

שאתה חתן לאבי יתרו כמעט 

דמים אתה לי, שכמעט מת הוא, 

וא''כ קשה מה הראיה של 

וא דווקא התינוק רשב''ג דחתן ה

 ולא משה, וצ''ע.

בגמ' אמר רבי כל המנחש לו  .צד

נחש שנאמר כי לא נחש 

ביעקב והא בלמ''ד אל''ף כתיב 

 אלא משום מדה כנגד מדה.

צריך ביאור מה היה הלימוד 

מכי לא נחש בהו''א, דלכך 

הקשו והא בלמ''ד אל''ף כתיב, 

ואם באמת היה כתיב בלמ''ד 

רי וא''ו מה היו למידים מכך, ה

רק כתיב כי לו נחש, אבל מניין 
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דמיירי במי שמנחש דלו נחש. 

ועוד צריך ביאור בתירוץ מה 

הלימוד שלמידים מן הפסוק 

הנ''ל שמדה כנגד מדה הוא. 

ולקושיא זו עיין במהרש''א 

דביאר דהלימוד הוא דמה שלא 

היה נחש ביעקב, לכך כתיב 

אח''כ דלא הלך בלעם כפעם 

ל בפעם לקראת נחשים, דבישרא

לא היה מצליח לו בנחשים כיון 

דלא היה בהם נחש. אבל 

 הביאור לפי ההו''א צ''ע.

בגמ' ור' יוחנן אמר שהפריש  .צה

בני אדם מלהכנס תחת כנפי 

השכינה שנאמר תן לי הנפש 

היינו שמנע  והרכש קח לך.

מאותם אנשים להשאר אצלו 

ולהתגייר, ולכך נענש 

שנשתעבדו בניו במצרים. אבל 

ו עונש על כך, קשה למה יגיע ל

הרי מניעה זו הוא כמבריח ארי 

בעלמא, וכמו שלגבי הנאה 

מבריח ארי אינו נקרא הנאה, 

כך בהיפך מניעת אנשים 

מלהתגייר והיינו שלא בידיים 

אלא שלא השאירם אצלו יהא 

כמבריח ארי, ואין לו להיענש 

על כך. ואולי יש לומר שהיות 

וכבר היו אנשים אלו אצלו, 

קצת מדרכיו,  ממילא כבר למדו

ועכשיו כשהחזירם למלך סדום 

חזרו לסורם לגמרי, לכך הוי 

כמפסיד בידיים, כיון שמדקדק 

הקב''ה עם צדיקים כחוט 

השערה, ולכך נענש שנשתעבדו 

 בניו במצרים.

 דף לב ע''ב

בגמ' בתחילה המליכו הקב''ה  .צו

על רמ''ג אברים ולבסוף 

המליכו על רמ''ח אברים אלו 

אזנים הן שתי עינים ושתי 

היינו דרק אחר וראש הגויה. 

שנימול המליכו על כולם, ולכך 

קראו אברהם כמנין רמ''ח. אבל 

א''כ קשה, דלעיל בע''א אמרו 

בגמ' דכשאמר לו הקב''ה 

התהלך לפני והיה תמים אחזתו 

רעדה אמר שמא יש בי דבר 

מגונה דהיינו איזה חסרון, 

וכשאמר לו ואתנה בריתי ביני 

, היינו ובינך נתקררה דעתו

שהבין שרק מילתו נחסרה 

ממנו, ולכאורה קשה, דכאן 

משמע דקודם מילה גם לא היה 

שולט אברהם על עיניו ועל 
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אזניו, ומי לך חסרון גדול מאלו, 

דאפי' שודאי נלחם ביצרו גם 

קודם לכן מ''מ חסרון איכא. 

ועיין בר''ן דביאר דבאמת 

בתחילה לא שלט אברהם 

אינם  בעיניו ואזניו, דאברים אלו

ברשותו של אדם, דעל כרחו 

ישמע ועל כרחו יראה, וממילא 

לפי זה ניחא למה באמת לא 

היה זה חסרון, דכך הוא דרך 

העולם, רק שאח''כ שינה 

הקב''ה אצל אברהם מדרך 

העולם בזכות מצות מילה 

שקיים, דאפי' על עיניו ואזניו 

ישלוט לשמוע ולראות בהם רק 

 דבר מצוה.

 פרק ד         

 לג ע''אדף 

בגמ' לא לעולם שלא ליראות  .צז

ואיידי דקתני רישא לא 

ישאילנו תנא סיפא משאילו. 

היינו דבאמת אין חידוש במה 

שאמר משאילו חלוק וטבעת, רק 

דכיון שכבר נקט מה אין 

משאילו תנא מה כן משאילו. 

אבל לכאורה עדיין קשה דאם 

רוצה למינקט מה שמשאילו 

והדין הוא דליראות אסור 

,  היה לו למינקט דווקא להשאיל

מה שאין משאיל כדי ליראות, 

ומכך שנקט בסתם משמע 

דבאמת גם ליראות מותר, 

 וצ''ע.

 דף לג ע''ב

בגמ' אלמא אברוחי ארי  .צח

בעלמא הוא ושרי מאן תנא 

אמר רב הושעיא זו דברי חנן 

היינו כדמפרשינן לקמן היא. 

דחנן סבר דהמפרנס אשתו של 

 חבירו איבד את מעותיו, דאין

בעלה מחוייב לשלם לו מה 

שנתן לאשתו, דמבריח ארי 

בעלמא הוא, וממילא כך כאן 

סבר חנן דאין הנאה במה 

שמשלם לו חובו ולכך המצודר 

יכול לשלם החוב למדיר. אבל 

קשה דגם אם מבריח ארי הוא, 

מ''מ למה נאמר שאין בזה 

הנאה למדיר, הרי באותה אשה 

שזנה גם אם אין מחוייב בעלה 

'מ הנאה יש לו בזה, לשלם, מ'

שאם לא היה זה מפרנס את 
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אשתו, היו יכולים ב''ד להוציא 

מנכסיו ולשלם לה, וממילא 

הנאה יש כאן רק דא''א לחייבו 

לשלם כיון דמבריח ארי הוא, 

וא''כ כאן דאם יש בדבר הנאה 

תליא מילתא, למה יהא מותר 

למודר לשלם חובו של המדיר, 

הרי הנאה יש כאן. וצריך לומר 

גם אם יש בדבר הנאה, מ''מ ד

תלינן דמה שמדיר הדיר את 

חבירו, מהנאה שיש בו ממש 

הדירו, ולא ממבריח ארי 

בעלמא, ולכך מותר המודר 

 לשלם חובו של המדיר.

בגמ' אבל נכסי בעל אבידה  .צט

אסורין על מחזיר לא קא מהדר 

ליה דקא מהני ליה פרוטה דרב 

היינו דהיות והמחזיר יוסף. 

ות אחרות אבידה פטור ממצ

בזמן שעוסק במצוה, ואפשר 

ויבוא עני ויבקש ממנו פרוטה 

ולא יהא חייב לתת לו, ממילא 

יש לו למחזיר הנאה מן המעשה  

שעשה שהחזיר לבעל האבידה 

את אבידתו, ומשום דנאסר עליו 

הנאתו אסור להחזיר לו. אבל 

קשה למה ייחשב פרוטה דרב 

יוסף כהנאה שיש למחזיר 

דה, הרי אבידה מן בעל האבי

רווח זה אינו כלל מנכסיו של 

בעל האבידה, אלא רווח מן 

המצוה שהוא עוסק בה, ולא 

מעצם האבידה עצמה, וממילא 

למה ייאסר עליו להחזיר 

האבידה, הרי מן המצוה אינו 

מודר זה. ועוד צריך ביאור למה 

יהא חל מה שהדיר זה את 

חבירו באופן זה כלל, הרי אין 

כזה  כלל ספק בדבר דעל אופן

לא הדירו חבירו שלא יהנה מן 

אבידתו פרוטה דרב יוסף, דמי 

רוצה הוא להזיק לעצמו שלא 

יחזיר לו חבירו אבידתו, הרי 

בכך הוא מדיר את עצמו ולא 

את חבירו, וממילא למה לא 

ייחשב טעם זה כפתח שלא על 

זה נתכוין להדיר את חבירו, 

  וצ''ע.

 דף לד ע''א

בגמ' בשלמא למ''ד אפי'  .ק

סי מחזיר אסורים על בעל בשנכ

אבידה מהדר היינו דמתרץ 

מקום אלא למ''ד בשנכסי 

מחזיר אסורים ולא מהדר היכי 

עיין ברש''י מתרץ מקום קשיא. 
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דביאר דלמ''ד בשנכסי מחזיר 

אסורים אין לו אגרא כלל דהרי 

לא החזיר האבידה. ובר''ן פירש 

דלמ''ד בשנכסי מחזיר אסורים 

רי מוכרחים לפרש דהמשנה איי

בשנכסי בעל אבידה אסורים 

ולכך מהדר, ועל זה קשה דא''כ 

למה לא יקבסל בעל האבידה 

את השכר, ולמאי תפול להקדש, 

הרי אין עליו איסור ליהנות מן 

המחזיר. אבל קשה דעיין ברש''י 

בד''ה בשלמא )א'( דביאר 

דבאופן שנאסר על המחזיר 

לקבל את השכר משום שנכסי 

אין לו  בעל אבידה אסורים עליו,

לבעל האבידה לקחת השכר 

לעצמו, דכיון דמקום שנוטלים 

שכר הוא, ואין כאן מחילה על 

השכר מצד המחזיר, אין לו 

להשתייר אצלו השכר, וא''כ 

למה כאן אמר הר''ן דבעינן 

שיקבל בעל האבידה את השכר 

וממילא לא מתרץ מקום. וצריך 

לומר דהר''ן חולק בזה על רש''י 

חילה של דבאמת אין צריך מ

המחזיר על השכר, ויכול בעל 

האבידה לשייר אצלו שכר זה, 

ולכך קשיא כאן בגמ' דלא 

מתרץ מקום. ובאמת גם למעלה 

משמע בר''ן דחולק בזה. אבל 

עדיין קשה על רש''י עצמו, 

דעיין כאן ברש''י ד''ה אלא 

דביאר למה כאן א''א לתרץ 

אחדא קתני, והיינו רק באופן 

רים על שנכסי בעל אבידה אסו

מחזיר, דלכאורה בכך יהא ניחא 

אפי' דבאופן שנכסי מחזיר 

אסורים א''א לתרץ מקום, זה 

א''א משום דגם בנכסי בעל 

אבידה אסורים אין לתרץ מקום, 

דמצי בעל אבידה למיתפס 

השכר לנפשיה והיכי מתרץ 

מקום. ולפי מה שאמר הוא לעיל 

דבמקום שנוטלים שכר אינו יכול 

, למה א''א להשתייר השכר בידו

לתרץ דחדא קתני, הרי באופן 

שנכסי בעל אבידה אסורים 

אפשר לתרץ מקום מכיון שאין 

בעל אבידה יכול להשתייר אצלו 

השכר, ולכך תפול להקדש, 

והיינו דקשה על רש''י ב' 

קושיות גם דסותר דבריו לעיל, 

וגם קשה למה באמת לא תירצו 

כן בגמ'. ודוחק לומר דנחלקו 

קמא ולישנא בדין זה לישנא 

 בתרא, וצ''ע.
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 דף לד ע''ב

בגמ' בעא מיניה רב חייא בר  .קא

אבין מרבא ככרי עליך ונתנה 

לו במתנה מהו ככרי אמר לו 

וכו' או דלמא עליך אמר ליה 

ביאר עילויה שויתיה הקדש. 

הר''ן דהאיבעיא הוא אם 

כשאמר ככרי כוונתו לאסור 

עליו רק כל זמן שהככר שלו, 

שלו וממילא כאן שכבר אינו 

הותר לו, או דלמא כיון שאמר 

עליך כוונתו לאסור עליו ככר זה 

שעכשיו היא שלו לעולם, ולכך 

אפי' דנתן לו הככר מ''מ הוא 

אסור עליו. אבל קשה דגם אם 

פירוש דבריו לאסור עליו הככר 

לעולם, מה איכפת לן כלל, הרי 

לאו כל כמיניה לאסור על חבירו 

דבר בזמן שכבר לא יהיה שלו, 

ילא מרגע שיצא הככר וממ

מרשותו לא חל על הככר איסור 

זה שאסרו לחבירו. ועיין בר''ן 

דכתב בעצמו דאם נתן הככר 

לאחר או שמכרו לאחר כן יוכל 

לתת אותו אחר הככר לזה 

שאסרו עליו, דלאו כל כמיניה 

לאסור עליו, רק דצריך ביאור 

עדיין החילוק בין נתן לו הוא 

לנתן לו אחר. ונראה לבאר 

נתן לו הוא, כיון דאמר קודם דב

לכן ככרי עליך, על הצד 

שההדגש הוא במה שאמר 

'עליך' מפרשינן דבריו כאילו 

אמר מה שאתן לו אח''כ ככר 

זה לא יהא חל מתנה זו, וממילא 

באמת לא יצא בכהאי גוונא 

הככר מרשותו, ולכך נאסר על 

חבירו ככר זה, ומשא''כ כשנתן 

הככר לאחר דעל זה לא חלו 

ו שלא יהא מתנתו מתנה, דברי

יוכל אותו אחר לתת הככר לזה 

שאסרו עליו דכבר אין הככר 

ברשותו. ולכך גם לגבי מכירה 

שמכר המדיר למודר הסתפר 

הק''ן בזה, דאם במכירה גם 

אמרינן שלא חל המכירה מצכוח 

נדרוו קודם, או דלמא מכירה 

   דבר חזק והוא חל על אף נדרו.    

 דף לה ע''א

ו שנתנה לו במתנה בגמ' מת א .קב

הרי זה מותר א''ר אחא בריה 

דרב איקא שניתנה לו ע''י אחר 

אמר רב אשי דיקא נמי דקתני 

שניתנה לו ולא קתני שנתנה 
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ביאר הר''ן דאפי' שאין לו. 

בכתיבה שום הפרש וכתיב 

שנתנה, מ''מ קבלה היתה בידם 

לקרות בחיריק והוא כמו 

דשכתוב שניתנה לו, והיינו 

תן לו אבל לא דהמשמעות שני

ע''י המדיר אלא ע''י אחר, 

וממילא לא יקשה על רבא 

דאמר שבנתנה לו הוא אסור 

למודר. אבל עדיין קשה דגם א 

קרינן שנתנה לו בחיריק, מ''מ 

אין הכרח דהכוונה שניתן לו 

ע''י אחר, הרי ניתן אפשר 

לפרש גם שניתן לו מהמדיר 

עצמו, ומה דנקטו ניתן ולא נתן, 

ק''מ אם ע''י למימר דאין נפ

המדיר או ע''י האחר ניתן לו, 

דבזה כולל את שניהם, דאם היה 

רוצה להדגיש כרבא דרק אחר 

יכול ליתן לו היה לברייתא 

לכתוב בהדי אדניתן לו ע''י 

אחר, ולא למינקט שניתנה 

סתם, וא''כ עדיין יחקשה לרבא. 

ויש לומר דאם לא היה רוצה 

לחדש דאיירי בניתן לו ע''י אחר 

א, לא היו נוקים בברייתא דווק

בלישנא דניתן, דלחדש שבנתן 

לו אחר גם מותר אין צורך, 

דדבר פשוט הוא, דהרי אותו 

אחר לא הדיר את המודר הזה 

כלל, ואם המדיר יכול ליתן לו 

כ''ש אחר, ומך שכן נקטו 

בלישנא דניתן משמע דלומר 

דע''י אחר ניתן כתבו כן, 

ולמימר דע''י המדיר אסור. אבל 

ין קשה דיש אפשרות למימר עדי

דכן יש צורך לחדש דמותר 

לאחר ליתן למודר, דבשלמא 

שאותו מדיר נתן לו ניחא, דיכול 

לחזור בו מנדרו, אבל אותו אחר 

שקיבל הדבר מן המדיר, איך 

יעיז פניו לתת דבר שקיבל מן 

המדיר לאותו אדם שהדירו, הרי 

יודע הוא שאותו מדיר אסרו 

עת כן לא עליו, ואולי אפי' על ד

נתן לו מדיר זה מתנה אלא 

בתנאי שלא יתן למודר, וממילא 

עדיין ידש להקשות דאולי לכך 

נקט ניתן כדי למימר דגם לאחר 

מותר לתת למודר, ואין זה בא 

למימר דלמדיר עצמו אסור לתת 

  לו, וצ''ע. 

בגמ' אמר ליה תניתוה מקום  .קג

שנוטלין עליה שכר תיפול 

הנאה להקדש למימרא כי 

ביאר הר''ן דהיות ובכל . הקדש
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דוכתי באיסורי הנאה אמרינן 

יוליך הנאה לים המלח, וזהו 

איבוד המעות מן העולם, ואילו 

כאן נקט להקדש, ודאי הטעם 

הוא דקונם כהקדש ויש בו 

מעילה. אבל קשה מה הראיה 

כלל, דדווקא במקומות שאיירי 

באיסור הנאה דהיינו לכל 

העולם הוא דמוכרחים להוליך 

ה לים המלח, דבעינן ההנא

לאבד הדבר מן העולם, אבל 

כאן דאיירי שרק לשני אלו אסור 

ליהנות זה מזה, למה כלל יהא 

הו''א לומר דיוליך הנאה לים 

המלח, הרי אפשר ליתן להקדש 

ליהנות מיניה ואין שום סיבה 

שלא ליתן להקדש, וממילא אין 

זה משום שקונם כהקדש, אלא 

 משום שאין צורך לאבד המעות

 מן העולם, וצ''ע.

 דף לה ע''ב

בגמ' שכן אדם מביא קרבן על  .קד

אשתו שוטה כדברי ר' יהודה 

דתניא ר' יהודה אומר אדם 

מביא קרבן עשיר על אשתו. 

היינו דאמרינן דאדם מביא 

קרבן על אשתו שוטה, דאין 

צריכים דעת האשה, אלא די 

בדעת הבעל כדי להביא הקרבן, 

ולכך גם באשתו שוטה שאין בה 

ת מביא אדם קרבן, ולכך דע

כתיב זאת תורת היולדת, 

דמתורת למידים דלא בעינן 

דעת הבעלים עצמו אלא די 

בדעת האב או הבעל, ולגבי זב 

למידים דבר זה על קטן, ולגבי 

יולדת למידים דבר זה על שוטה. 

ולכך הביאו ראיה מר' יהודה 

דבאמת אין צריכים דעת 

האשה. אבל קשה מה הראיה 

רי הוא לא מיירי מר' יהודה ה

כלל בשוטה, אלא רק דבעינן 

להביא קרבן עשיר כיון דחייב 

הבעל בקרבנותיה. וצריך לומר 

דאם לא היה די בדעת הבעל 

לא היה אפשר להביא קרבן 

עשיר לאשה שהיא עניה, רק 

מחמת שהבעל חייב 

בקרבנותיה, דהרי בקרבן 

מביאים כהבעלים ולא כהמחוייב 

בן בהם, ומה שכן מביא בעל קר

עשיר על אשתו, זהו ראיה 

שבקרבן של האשה דעת הבעל 

נחשב כדעת בעלים, ולכך הוי 

כאילו הוא מחוייב בקרבן, ולכן 
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הוא מביא קרבן עשיר 

כעשירותו, וממילא ה''ה לשוטה 

שדי בדעת הבעל שיביא קרבן 

 בשביל אשתו.

 דף לו ע''א

בגמ' אלא מעתה יביא אדם  .קה

חטאת חלב על חבירו שכן אדם 

אשתו שוטה כר'  מביא על

יהודה אלמה אמר ר' אלעזר 

היינו דהיה קשה לגמ' למה וכו'. 

לא למידים מר' יהודה דהבעל 

מביא קרבן לאשתו שוטה ואפי' 

דאין בה דעת, דכך גם אדם על 

חבירו יביא ואפי' בלא דעת 

בעלים, דסברינן דהטעם שלר' 

יהודה מביא קרבן על אשתו 

שוטה זהו משום שאין צריך כלל 

בעלים. אבל קשה מניין דעת 

לגמ' כלל דכך סבר ר' יהודה 

דאין צריך כלל דעת בעלים, 

ועיין מה שביארנו לעיל דלר' 

יהודה דעת הבעל הוי כדעת 

בעלים בקרבן של אשתו, ולכך 

מביא קרבן עשיר עליה, דהוא 

המחוייב בקרבנותיה, והיינו 

שבאמת דעת בעלים רק 

שהבעל נחשב כדעת בעלים, 

'א כלל ללמוד וא''כ מה ההו'

משם לקרבן חבירו, דמה ההו''א 

שנחשב אותו כבעלים של קרבן 

חבירו, הרי לא הוא מחוייב בהם 

 כלל, ומה הקושיא כלל, וצ''ע.

 דף לו ע''ב

בגמ' או דלמא אי לאו כריא  .קו

דההוא לא הויין פירי דהדין 

תרומה א''ל אמר קרא את כל 

היינו תבואת זרעך ונתת. 

דמשמע דהטובת הנאה היא של 

מי שהתבואה שלו. אבל קשה 

אפי' באיבעיא מה ההו''א כלל 

לומר דבעל הכרי יהא טובת 

הנאה שלו, והרי במציאות הוא 

לא נתן כלום לכהן, ואפי' 

דהפירות נעשו תרומה רק 

משום פירותיו, מ''מ יקשה דמי 

טובת הנאה של הכהן הוא 

דווקא ממה שנעשו פירות אלו 

רומה, אדרבא אם לא היו אלו ת

תרומה היה לו טובת הנאה 

יותר, דנמכרות בשוק ביוקר 

יותר מן התרומה, וממילא מה 

איכפת לי שנעשו תרומה מכוח 
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בעל הכרי. ועוד קשה מה 

שהביאו לפשוט האיבעיא מן 

הא כתיב תבואת זרעך ונתת, 

מה הראיה כלל דיהא טובת 

הנאה של בעל התבואה באופן 

התרומה, אדרבא  שלא נתן הוא

יש ללמוד מן הכתוב כאן דרק 

כשנתת הוא דיש לך טובת 

הנאה, אבל כשנותן חבירו 

התרומה טובת הנאה שלו. 

ובשלמא על הקושיא בראשונה 

מה הצד שיהא טובת הנאה של 

בעל הכרי, אולי יש לתרץ דמ''מ 

רק בזכות שפירותיו מחוייבות 

בתרומה זכה הכהן שנתנו לו 

היה חבירו  תרומתם, דאל''כ לא

נותן לכהן חולין סתם, וממילא 

יש לו הנאה מבעל הכרי, ואפי' 

דגם זה יש לדחות דגם אם יש 

לו איזה הנאה מן בעל הכרי, 

מ''מ עיקר הנאתו הוא מן 

התורם עצמו ולא מן בעל הכרי, 

אבל מ''מ בדוחק יש כאן איזה 

תירוץ, אבל מה שפשטו 

האיבעיא מן הא דכתיב ונתת 

 קשה, וצ''ע.

 

 דף לז ע''א

בגמ' מאי שנא מדרש דלא  .קז

דכתיב וכו' מה אני בחנם אף 

אתם נמי בחנם מקרא נמי 

. בחנם רב אמר שכר שימור

היינו דעל מקרא מה שנוטלין 

עליה שכר זהו על שכר שימור 

של הקטן בשעה שלומד, אבל 

שכר על הלימוד אסור ליטול. 

וביאר הר''ן דזהו החילוק בין 

ומדי למקרא למדרש, דמסתמא 

מקרא קטנים וצריכין שימור, 

ומשא''כ מדרש לומדים גדולים 

הקשו  ובגמ'שאין צריכין שימור. 

מהא דבמשנה כתיב לא ילמדנו 

מקרא אפי' דמיירי בגדול וכמו 

שכתוב שם אבל מלמד הוא את 

בניו, וא''כ למה יהא אסור למ''ד 

הרי לא שייך בו  שימור בגדול,

שימור, ותירצו חסורי מיחסרא 

דבאמת אם הוא גדול מלמדו 

צריך ביאור למאי אבל מקרא. 

בעינן לתרץ בדוחק דיש כאן 

חסורי מיחסרא דלכך בע''ב 

לקמן תירצו דלר' יוחנן לא סבר 

ם דוחק כמ''ד שכר שימור מטע

אפשר לתרץ בפשיטות  זה, הרי
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דאפי' דבגדול לא שייך שכר 

מ''מ גזרינן בגדול  שימור,

המודר שלא ללמדו מקרא אטו 

קטן המודר שאסור ללמדו 

מקרא, וכדי שלא יבוא מדיר 

קטן לטעות וללמדו מקרא אפי' 

אולי ו כר שימור.ש דאצלו משום

גזור כן ליש לומר דלא חששו 

אינו שכיח הוא שידיר שדדבר 

יהא אם אילו , דאדם סתם קטן

בבנו קטן יותר לו ללמדו  מיירי

דלא שייך שיקבל שכר על ללמד 

את בנו, ולגזור גדול על קטן 

שאינו בנו לא שכיח הוא, ולא 

 מודר.גדול ה גזרינן אטו זה כל

ואמאי שונין בראשון הא  בגמ' .קח

איכא שכר שימור דשבת 

וליטעמיך שכר פיסוק בשבת 

מי אסור הבלעה היא והבלעה 

מישרא שרי דתניא השוכר את 

 את התינוק. הפועל לשמור

דמן הברייתא מצינו יינו ה

דהבלעה מישרא שרי כדאמרו 

שם דאם שכיר שבת הוא וכו' 

א''כ קשה דלמה בל א מותר.

לגבי שימור דשבת ברור לגמ' 

דכן אסור, ולא אמרו דגם הוא 

הבלעה הוא ומותר, וכגון 

ששכיר שבוע הוא וכו', וכמו 

הפועל לשמור ששכר  בבריתא

את התינוק דהבלעה הוא, ולמה 

רק לגבי פיסוק דשבת ברור לן 

לומר דלגבי אין ו דבהלעה איירי.

פיסוק ברור לן דאין שוכרו רק 

לשבת זו, דלימוד פיסוק טעמים 

לוקח הרבה זמן, ומשא''כ בשכר 

שימור אולי שוכרו לשמור רק 

כאן איירי הרי ד .לשבת זו

דמלמדו מקרא ודרך אגב נוטל 

שכר על השימור, והיות וגם 

לימוד מקרא לוקח זמן, א''כ ודאי 

לא מיירי ששוכרו רק לשבת זו, 

 ולא אמר לגבי שימורה מוא''כ ל

, ולא הקשו למה דהבלעה הוא

 בתחילה אין קורין בשבת, וצ''ע.

 לז ע''בדף 

אמר ר' יצחק מקרא  בגמ' .קט

סופרים ועיטור סופרים וכו' 

בר''ן עיין  הלכה למשה מסיני.

דביאר דמקרא סופרים היינו 

הראשונים הקריאה שמסרו לנו 

באחרונים עיין ו .סופריםשנקראו 

דאם הראשונים הם  שכבר הקשו

איך שייך לומר  אלו שמסרוהו
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דהלכה למשה מסיני הוא, הרי 

עכשיו אמרת דהראשונים 

, דאם הו ולא מסיני הואמסרו

הכוונה היתה דהם רק מסרוהו 

מדור לדור וכמו דאמרו במשנה 

משה קיבל תורה ומסרה 

ליהושע, לא היה צריכים לקרות 

פרים למקרא ולעיטור מקרא סו

או עיטור סופרים על שמם, 

ם משמע ומדכן קראוהו על שמ

תרץ יש לבאמת ו דהם יסדוהו.

בפשיטות כדמתרצים בגמ' כמה 

פעמים על תרגום אונקלוס 

עיין בל א ששכחום וחזרו ויסדום.

בבן יהוידע דבאמת חולק על 

הר''ן כאן, ומבאר דסופריחם 

שנקטו כאן אין הכוונה על 

הראשונים שנקראו סופרים, 

אלא שמקרא ועיטור אלו הם 

יופי הלשון ועיטור סופרים, 

וסופרים היינו מלשון סופר 

 המלך.


