ספר

עבודה ברורה
על מסכת

מכות
בו נקבצו ובאו הערות והארות חידושים וביאורים
מלוקטים המה מדברי הראשונים והאחרונים
יותר משש מאות ספרים ומהם עתיקי יומין
מתוכם קרוב למאה וחמשים חיבורים על מסכתין
בתוספת נופך לפרש ולברר דברים קלים וקשים
בדברי הגמרא רש"י ותוספות ובדברי המפרשים
הכל בלשון קלה וברורה דף על דף מסודרים
והוא דבר השוה לכל נפש להאיר עיני הלומדים
נערך ונסדר בעזרת החונן לאדם דעת
בדיבוק חברים לאסוקי שמעתתא
ע"י צוות תלמידי חכמים חברי מכון עבודה ברורה

סיון תשע"ז לפ"ק
ירושלים עיה"ק

ספר

עבודה ברורה
על מסכת

מכות
נערך על ידי

הרב יאיר אביטבול
בכרך זה השתתפו:
הרב אברהם דוד סטראוס

הרב משה מנחם רוזנר

הרב יעקב שמחה מיטניק

שאר חברי מכון עבודה ברורה:
הרב מאיר יואל מילר
הרב אברהם חנוך שפיגל
הרב מיכאל פרידמן
הרב אהרן ברמן
הרב נחום מרדכי שפיגל
הרב אהרן זילבר
הרב עזריאל יוחנן טויבר
הרב גד בן חיים
הרב שאול טרייטל
הרב דב היימפלד
הרב שלמה מובשוביץ
הרב חיים רובניץ
הרב שמואל הלפרין
הרב יצחק גרשון שטרנבוך
הרב שמואל נפתלי פישר
הרב ישראל חיים פוברסקי
ר' יצחק מיטניק
מנהל המכון

פתח דבר
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דרך עבודתנו בהעתקת דברי המפרשים

מאחר וספרי "עבודה ברורה" מבוססים ומורכבים ובנויים על דבריהם של מאות מפרשים,
והשתדלנו מאד להביא כל דבר בשם אומרו ,קבענו כללים ומסמרות כדי ליצור אחידות בסגנון
הלשון ,למען ירוץ הקורא בו ויהיו הדברים מיושרים אצלו ולא מעורבבין.
ונציין כאן את הכללים שהצבנו לעצמנו בהעתקת דברי המפרשים ,לתועלת כל הלומדים:
א) כשהבאנו את דברי המפרשים בלשונם ,כתבנו :וז"ל ,ובסוף הציטוט כתבנו :עכ"ל .כשלא הבאנו
את דברי המפרשים בלשונם ,אלא בסגנון שלנו ,לא כתבנו :וז"ל ,אמנם בסוף דבריהם כתבנו :עכ"ד.
ב) בכמה מקומות ,אף שהעתקנו את דברי המפרשים בלשונם ,הוכרחנו לשנות בלשונם תיבה
אחת או שתים ,כדי להקל על רצף הדברים .ויש מקומות שהוספנו כמה תיבות בתוך סוגריים עגולות,
כדי לעזור לקורא להבין את דברי המפרשים בלשונם.
ג) בכדי שהקורא יוכל להבין בקל ולהבדיל בין דברי המפרשים לדברינו ,או בין דברי מחבר אחד
לזולתו ,הקפדנו לכתוב בסוף העתקת דברי המפרשים :עכ"ל ,או :עכ"ד (כשלא העתקנו את לשונם
ממש) .אמנם במקומות שלא הבאנו תוספת דברים לאחר העתקת דברי המפרשים ,כגון שדבריהם
מסתיימים בסוף הדבור ,לא כתבנו עכ"ל ועכ"ד.
ד) כשהעתקנו את לשון המשנה ,הגמ' ,התוספתא וכדומה ,עשינו נקודותיים ( ):לפני הציטוט,
ובסוף הציטוט כתבנו :ע"כ .כשהדברים הובאו בסגנון שלנו ,לא עשינו נקודותיים .כשעברנו מדברי
המשנה או הגמ' לפירוש רש"י ,לא כתבנו :ע"כ ,מכיון שהדבר ברור שלשון המשנה או דברי הגמ'
הסתיימו במקום זה.
ה) כשהבאנו דברי מחברים בהרחבה או בתוספת ביאור ,כתבנו בסוף דבריהם "עכ"ד בתוספת",
כדי שהלומדים ידעו שיש כאן תוספת ביאור על מה שנמצא בדברי המחברים.
ו) מכיון שבספרנו העתקנו את דבריהם של מפרשים רבים ,שבחלקם אינם כל כך ידועים ,ערכנו
בסוף הספר את "רשימת הספרים ומחבריהם" ,שבה מובאים כל שמות הספרים שהוזכרו בספר זה,
עם שמות מחבריהם ושנות לידתם ופטירתם ,כדי שהלומדים יוכלו לידע מי בעל הספר ובאיזה דור
חי .גם כשיש שני ספרים או יותר שנקראו באותו שם ,ברשימת הספרים מבואר לאיזה ספר היתה
כוונתנו[ .ואם הבאנו בספרנו את שניהם ,הוספנו בסוגרים את שם המחבר].
ז) הרבה פעמים הבאנו פירוש בשם אחד מן המפרשים ,אף שהוא מובא כבר בראשונים שקדמוהו,
משום שעיקר מטרת ספר זה היא לפרש ולברר את הדברים כשמלה ,ולכן העדפנו להביא דברים
מפורשים יותר.
***

מפעל עבודה ברורה וקובץ מפרשים
שינוי של ממש עובר עולם התורה בדור האחרון ,שינוי מפעים ,בהתגלות גנוזות ספרי רבותינו הראשונים,
מהם אשר היו ספונים מאות בשנים בכתבי יד עתיקים ,כאשר יד ההשגחה העליונה סובבה את נס הצלתם
מכליון העתים ,ומהם אשר זכינו תמיד לאורם ,ועתה ,תוך כדי גילוי כתבי יד נושנים המיישבים גירסאות עמומות
ומשיבים השמטות למקומם ,התעוררו לערוך דבריהם מחדש.
בנוסף ,זכה דורינו לריבוי נפלא של דברי רבותינו האחרונים שהיו בדורות הקודמים ,המתפרסמים בזה אחר
זה ,ומרחיבים את האפשרות לרדוף אחר בירור סוגיות התלמוד לעומק אמיתתם .כך ,שבשונה מדורות קדמונים,
זוכים אנו לשתות ממימי הראשונים והאחרונים על כל מסכת ומסכת ,עד שבכל מסכת ומסכת יש כמה עשרות
ומאות של פירושים ושיטות ,פעמים על כל המסכת ,ופעמים רק על סוגיות שונות.
דבר נוסף השתנה ,והיא הקלות המרובה  -לכאורה ,בה ניתן להגיע לספרים אלו .כיום ,ב"ה כל אברך מחזיק
בביתו ספריה עשירה ,כאשר ,בד בבד ,הישיבות הגדולות בתי מדרש ובתי כנסיות ,מתכבדים כל אחד ואחד
להחזיק ברשותו אוצר ספרים אם גדול ואם קטן ,וכל מבקש ה' נכנס לומד ומחכים.
אכן ,דא עקא ,מרוב ספרים העוסקים בכל ענין וענין ,מלאכת החיפוש נעשתה קשה .שעות רבות אובדות
בחיפוש אחר הספרים ,עד שהלומד ומתקשה באיזו קושי במהלך הסוגיא או בדברי רש"י ותוספות ,איננו יודע
היכן להתחיל ולגמור בחיפוש אחר הענין בו הוא עוסק.
כמענה לבעיה זו התבססו כיום שתי דרכים עיקריות :האחת ,ספרי מראי מקומות ומפתחות ,שהתרבו מאד
לאחרונה .השניה ,כינוס וליקוט הספרים המדברים על מסכת אחת או נושא מסוים לכרך אחד.
השיטה הראשונה קובעת ברכה לעצמה בקיצור אמריה ,כאשר בדפים בודדים ניתן לציין מקורות רבים
ומגוונים .אלא ,שאליה וקוץ בה ,כי במקרים רבים אין הספר המצוין נמצא תחת יד הלומד ,ובמקרים אחרים
הרמז או הציון סתומים ,ואין הלומד מצליח למצוא את מבוקשו .כל זאת מלבד הטורח לחפש בספרים ,מה גם
כאשר צריך לתור אחר איזה קטע מסוים בתוך סימן ארוך וכדומה ,ולהבין בדיוק את הקישור וכו'.
לעומתה ,השיטה השניה ,אמנם דורשת אריכות ,אבל זו הברכה הטבועה בה ,שכן הלומד יכול למצוא על
אתר את מבוקשו .יתר על כך ,בעזרתה ניתן לו בקלות יחסית להגיע לכל מיני מחוזות אשר לא עלו על דעתו כלל
וכלל ,ובסופו של דבר הסוגיא נעשית לפניו מחוורת כשמלה.
אבי שיטה זו ,הלא הוא אחד מאחרוני הראשונים ,רבינו בצלאל אשכנזי בעל השיטה מקובצת ,אשר ראה
לנכון  -ראייה לדורות ,לכנס את דברי הראשונים לכרך אחד ,לסדר דבריהם לפי סדר המסכת והסוגיא ,ובכך
להציל את דבריהם מגזירת הכליון ושיני הזמן .אך ,למרבה הצער ,מפעל אדיר זה נעשה רק על מסכתות בודדות.
במשך הדורות קמו כאן ושם כמה מגדולי הדורות שצעדו בדרכו ,איש איש לפי הבנתו ויכולתו בהתאם
למקום והזמן ,ליקטו וערכו על עוד מסכתות שונות מדברי חכמי הדורות ,עד שבדורנו השתכלל הדבר מאד,
כאשר הוקמו כוללים בהם עוסקים אברכים ת"ח בעבודת צוות לכנס את תורת גדולי הדורות על מסכתות שונות
לפונדק אחד.
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דף ב - .מתני'
 .ïéîîåæ íéùòð íéãòä ãöéëעדי שהעידו בב"ד על אד,
ובאו עדי אחרי ואמרו לה :שקר את מעידי,
שהרי באותו היו עמנו היית במקו פלוני ,העדי הראשוני
נקראי "עדי זוממי" ,כיו שהתברר לב"ד שה זממו לחייב
את הנידו מה שאינו חייב ,וב"ד מענישי ומחייבי אות מה
שרצו ה לחייב את הנידו ע"פ עדות ,כדכתיב )דברי
%ני
ועמד' ְ ֵ
סרהְ ָ ְ .
לענ4ת )ָ ָ 4
)איֲ ַ ,%
חמס ְ ִ
"*י ָיק' ֵעד ָ ָ
יט:טזיט(ִ :
א%ר
וה5פטי ֲ ֶ
ה*הני ְ ַ ֹ ְ ִ
לפני ַ ֹ ֲ ִ
לפני ה'ֵ ְ ִ ,
הריב ִ ְ ֵ
לה ָ ִ
א%ר ָ ֶ
האנ%י ֲ ֶ
ָ ֲָ ִ
העד
%קר ָ ֵ
וה8ה ֵעד ֶ ֶ
היטבֵ ִ ְ ,
ה5פטי ֵ ֵ
ודרִ ְ ֹ ַ '%
ההְ ָ ְ .
)=מי ָ ֵ
יהי' ַ ָ ִ
ְִ
'בער ָ>
לאחיוְ ַ ִ ,
לע?4ת ְ ָ ִ
זמ ַ ֲ
*א%ר ָ ַ
וע?ית לֶ ֲ ַ 4
באחיוֶ ִ ֲ ַ .
ענה ְ ָ ִ
%קר ָ ָ
ֶֶ
מ@ר)) ."9ועונש זה נקרא "די הזמה"(.
הרע ִ ִ ְ ֶ
ָָ
ושאלת המשנה "כיצד העדי נעשי זוממי" יכולה
להתפרש בשני אופני :א( באיזה אופ ב"ד מענישי את
העדי )שהעידו שקר( ומקיימי בה די הזמה .ב( באיזה
אופ נודע לב"ד שהעדי זוממי ,שאז הב"ד יכולי לקיי
בה די הזמה.
ומהמש המשנה מבואר ,שהיא מפרשת את העונש  איזה
עונש ב"ד מענישי עדי שקר )באופני מסוימי( ,וא"כ שאלת
המשנה צריכה להתפרש כאופ הראשו ,וכ פירש"י )ד"ה חו.(:
אול הריטב"א )ד"ה תנא הת קאי( כתב ,שמשמעות הלשו
"נעשי זוממי" מורה ששאלת המשנה מתפרשת כאופ השני,
וכמו שיבואר בדברינו בגמ' )ד"ה תנא הת קאי וכו'(.
 .ãöéëכתב הרמב" )בפיה"מ ברכות פ"ו מ"א( ,וז"ל :מלת
"כיצד" מורכבת משלש מלות  כאי זה צד,
ופירושה :באיזה אופ.

ä ø åø á

שנתעברה ,וממילא הוא חלל ופסול מ הכהונה) .וע' בדברינו
ברש"י ,ד"ה בא"ד .נתגרשה אמו קוד שנולד( .וכ"כ הרמב"
)פ"כ מהלכות עדות ה"ח( ,וז"ל :העידו על כה שהוא חלל,
כגו שהעידו בפנינו נתגרשה אמו במקו פלוני ביו פלוני,
והוזמו וכו'.
וכתב הריטב"א ,דלפ"ז הו"ל למיתני הכי :מעידי אנו
באיש פלוני שאמו נתגרשה בפנינו וכו' ,אלא שהתנא קיצר
בדבר הפשוט ,כש שמקצר ואינו שונה "ונמצאו זוממי",
משו דפשיטא הוא ,עכ"ד.
המאירי הביא בש "יש מפרשי" ,דמיירי שהעדי
העידו ששמעו מאביו )במקו פלוני ביו פלוני( שאמר עליו
"זה בני ב גרושה" ,שהרי האב נאמ בכ לפסול את בנו
)כדאיתא ביבמות מז ,(.עכ"ד .וכ"כ הפורת יוס .
åãéòäù ïôåàá à÷åãã ,é"ùø úèéù øåàéáá ïøäà òøæá áúëå
"(ïåãéðä ìù) åòøæ úà íâ ìåñôì åöøù àöîð ,"åîà äùøâúð åðéðôá
"íîæ øùàë" (íéãòá) íäá íéé÷ì øùôà éà àìéîîå ,íúåãò é"ò
øùôà éà íâå ,åòøæì àìå "åì" áéúëã íåùî ¯ íòøæ úà íâ ìåñôìå
íîæ øùàë" ïðéòáã íåùîå ,íòøæ úà ìåñôì éìá íúåà ÷ø ìåñôì
åéáàî åòîùù íéãéòî íäù ïôåàá ìáà .('îâá àúéàãë) àëéìå "úåùòì
,åúåà ÷ø àìà íúåãò é"ò åòøæ úà íéìñåô åéä àì ,äùåøâ ïá àåäù
å"èô í"áîø 'ò ,åðá úà ÷ø àìà) åðá ïá úà ìåñôì ïîàð áàä ïéàù ïåéë
øùàë" íäá íéé÷ì øùôà äæ ïôåàá ë"àå ,(æ"èä äàéá éøåñéà úåëìäî
äùøâúð åðéðôá" åãéòäù éøééîã ,é"ùøéô ïëìå .íúåà ÷ø ìåñôìå "íîæ
.ã"ëò ,åéúçú äùåøâ ïá äæ äùòé íéøîåà ïéà â"äëá ÷øù ïåéë ,"åîà
àäã ,åéøáã úà úåçãì áúë (å"ì ïîéñ ò"äáà) áàåé ú÷ìçá íìåà
ãìåð øáëù åðá ïá à÷åã åðééä ,åðá ïá úà ìåñôì ïîàð áàä ïéàã
÷ïá éðá éðåìô" åúøéîà øçàì ãìåðù åðá ïá ìáà ,åúøéîà íãå
åéáàî åòîùù íéãéòîù ïôåàá íâ ë"àå .ìåñô àåä éàãåá ,"äùåøâ
úøéîà éøçà åãìåðù åòøæ úà íâ íéìñåô åéä ,äùåøâ ïá àåäù
ù"åòé ,íòøæ úà ìåñôìå "íîæ øùàë" íäá íéé÷ì øùôà éàå ,áàä
.ïéðòá áéçøäù èôùîì íéðéòá ò"òå .ãåò

¯ "íéãòä" äè÷ð äðùîä òåãî ,øéòä éàîù úéá øôñá .íéãòä
úðååëù 'îâä úð÷ñî éôìã ,áúëå .äòéãéä 'ä íò
íéãò øàùë äîæä ïéã ïäá íéîéé÷î ïéàù íéãçåéî íéãòì äðùîä
.øéôù éúà ,(õåç ä"ã é"ùøá 'ò) ïéîîåæ
.äðùîä ïåùì øåàéáá áéçøäù ,õðéö ì"àøäî éèå÷ìá ò"òå

äùåøâ ïáã úåãò íàä
äøé÷çå äùéøã äëéøö

 .äùåøâ ïá àåäù éðåìô ùéàá åðà ïéãéòîפי' ,עדי
שהעידו על איש שהיה מוחזק ככה כשר ,שהוא
מחולל מ הכהונה ,כיו שנולד מאשה גרושה) .שהרי כה
שנשא גרושה ,הבני שנולדי ממנה חללי ונפסלי מ הכהונה(.
ונחלקו הראשוני כיצד העדי מעידי בו שהוא ב גרושה:
רש"י פירש ,דמיירי שהעדי אמרו "בפנינו נתגרשה אמו
קוד שנולד" .כלומר ,שהעדי ראו שאמו נתגרשה קוד

áéçøä éøéàîä .äùåøâ ïá àåäù éðåìô ùéàá åðà ïéãéòî
àåäù éðåìô ùéàá ïéãéòîù íéãò íéæäì øùôà ãöéë øàáì
úåãò éëå ,äáéè äî åæ äîæä ,åæ äðùîá ïéìàåù ùéå :ì"æå ,äùåøâ ïá
äæéàá íéãòä åøîàéù ,'éô) äøé÷çå äùéøã äëéøö äöåìçå äùåøâ ïá
] äîæä éãéì äá åàåáéù ãò (äùøâúð åîàù åàø íåéב[åðéöî àì àìäå ,
íéùøôî úö÷ åàø êë êåúîå .'åëå úåùôð éðéãá àìà äøé÷çå äùéøã
øùôà àìéîîå ,äöåìçå äùåøâ ïá úåãòá) äøé÷çå äùéøã êéøöù ,øîåì
.'åëå (äîæä éãéì äá àåáì

] [áשהרי אי אפשר להזי עדות אלא באופ שבאי עדי אחרי
ואומרי לה "היא את מעידי ,שהרי את היית עמנו אותו
היו במקו פלוני" ,וכדאיתא לקמ )ד ה .(.וע' בסנהדרי )ד מא(:

דדוקא ע"י דרישות וחקירות אפשר להזי את העדי ,ולכ א אחד
העדי אמר בחקירות "איני יודע"  עדות בטלה ,דהוי עדות שאי
אתה יכול להזימה.

