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        """"ַּבֶּמה ַמְדִליִקיןַּבֶּמה ַמְדִליִקיןַּבֶּמה ַמְדִליִקיןַּבֶּמה ַמְדִליִקין""""    ––––    ''''בבבבפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        כ, בכ, בכ, בכ, ב .1

ָנה             ִמׁשְ

ה ֵאין ַמְדִליִקין?  ה ַמְדִליִקין ּוַבּמָ ּמֶ   ּבַ
  

ֶלֶכׁש,     :ֵאין ַמְדִליִקין   לֹא ּבְ
חֹוֶסן,    ְולֹא ּבְ
ָכָלְך,    ְולֹא ּבְ

ְפִתיַלת ָהִאיָדן,    ְולֹא ּבִ
ר,  ְדּבָ ְפִתיַלת ַהּמִ   ְולֹא ּבִ

ִים.  ֵני ַהּמַ ַעל ּפְ ירֹוָקה ׁשֶ   ְולֹא ּבִ
  

ֶזֶפת,    לֹא ּבְ
ֲעָוה,  ׁשַ   ְולֹא ּבְ

ֶמן ִקיק,  ׁשֶ   ְולֹא ּבְ
ֵריָפה,  ֶמן ׂשְ ׁשֶ   ְולֹא ּבְ

ַאְלָיה,    ְולֹא ּבְ
ֵחֶלב.   ְולֹא    ּבְ

  

ִדי   אֹוֵמר:  ַנחּום ַהּמָ
 ָ ֵחֶלב ְמבּוׁשּ   ל. ַמְדִליִקין ּבְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ל ֵאין ַמְדִליִקין ּבוֹ  ָ ֵאינֹו ְמבּוׁשּ ל ְוֶאָחד ׁשֶ ָ   .  ֶאָחד ְמבּוׁשּ

   

ָמָרא             ּגְ

ַאְרָזא - "ֶלֶכׁש "    .ׁשֹוָכא ּדְ
  
ַאְרָזא" ָעְלָמא הּוא!  - "ׁשֹוָכא ּדְ   ֵעץ ּבְ
  

יּה  ִאית ּבֵ ַעְמָרִניָתא ּדְ    .ּבְ
  
  

חֹוֶסן"וְ     ."לֹא ּבְ
  

  : ֹוֵסףַרב יָאַמר 
ן.  ּתָ ׁשְ ל ּפִ   ְנעֹוֶרת ׁשֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ,(ישעיה א, לא) 31ה ֶהָחסֹון ְלְנעֹוֶרת"יָ ָה "וְ  :ְוָהְכִתיב
ָלל    הּוא!  "ְנעֹוֶרת"ָלאו  "חֹוֶסן"ּדְ ִמּכְ

  
א ָאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ

ָדֵייק ָנא ּדְ יּתָ    .ִפיץלֹא נָ ְו  ,ּכִ
  
  

ָכָלךְ "וְ    . "לֹא ּבְ
  

מָאַמר    : ּוֵאלׁשְ
יְנהּו  ַאְלּתִ א ְוָאְמִרי ִליכָ לְ ׁשְ ֵמיּה.  'אּכּוְלָכ ' :ל ָנחֹוֵתי ַיּמָ   ׁשְ

  
ר ְזֵעיָרא   ָאַמר:  ַרב ִיְצָחק ּבַ

                                                             

ה 31 ו ְוֵאין ְמַכּבֶ ֵניֶהם ַיְחּדָ   ְוָהָיה ֶהָחסֹן ִלְנעֶֹרת ּופֲֹעלֹו ְלִניצֹוץ ּוָבֲערּו ׁשְ

  רש"י
. לעשות פתילה במה מדליקין

  כל הי דמתי' מפרש בגמרא:
. לאו לא בזפת ולא בשעוה 

לעין פתילה אלא לתת במקום 
שמן וכל הי מזפת ואילך פסולי 

   שמים הן:
  

  גמ' 
. ופשיטא דלא עץ בעלמא הוא

   חזי לפתילה אלא למדורה:
. כמין צמר יש בין עמריתא

   קליפתו לעצו:
. אלמא והיה החסון לעורת

   חסון לאו עורת הוא:
. דכיון כיתא דדייק ולא פיץ

משך אחריו דלא פיץ אין שמן 
קרפי''ר: לער פיץ קרפר''י {

(סיב מהשבבים), לפורר (סיב 
} ועורת מן או אריג לחוטיו)

הדק שבו והכי קאמר קרא 
פשתן החזק יהפך לעורת 

   כלומר הגבור יהיה חלש:
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ְקָרא.     גּוׁשְ
  

ֵייְו  ָרִבין יּה  ַאּבַ ָנא ְנֶחְמָיה ֲאחּוהַּ ּדְ ָהוּו ָיְתִבי ַקּמֵ לּוָתא ַרּבָ ֵריׁש ּגָ   . ּדְ
ֲהָוה ְלֵביׁש  ָסא.  ַחְזֵייּה ּדַ   ְמַטּכְ

  
ֵיילְ  ָרִביןָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָלךְ "ַהְיינּו  ְתַנן "ּכָ    .ּדִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַרְנָדא" ָקֵריַנן ֵליּה  יָרא ּפְ    .ֲאַנן "ׁשִ

  
  ֵמיִתיִבי: 

ָלְך ְוַהִסיִריִקין " יָרִאים ְוַהּכָ ִ ִציִצית -ַהׁשּ יִבין ּבְ    !"ַחּיָ
  

א32 יּוְבּתָ    .ּתְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
יָרא ְלחּוד,    ׁשִ

ַרְנָדא ְלחּוד.  יָרא ּפְ   ְוׁשִ
  
        
ְפִתיַלת ָהִאיָדן"וְ    . "לֹא ּבִ
        

  . ַאֲחִויָנא
        

ֵייְו  ָרִבין א  ַאּבַ ַפְקּתָ   ַטְמרּוִריָתא. ּדְ ָהוּו ָקָאְזֵלי ּבְ
ָתא.    ָחֵזיְנהּו ְלָהְנהּו ַאְרּבָ

  
ֵיילְ  ָרִביןָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ְתַנן.  "ִאיָדן"ַהְיינּו    ּדִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָעְלָמא הּוא!    ַהאי ֵעץ ּבְ

  
יִני ֵביֵני ּבֵ   .ְקַלף ְוַאֲחֵוי ֵליּה ַעְמָרִניָתא ּדְ

  
        
ר"וְ  ְדּבָ ְפִתיַלת ַהּמִ   . . . . "לֹא ּבִ

ְבָרא.    ׁשַ
  
        
ַעל" ירֹוָקה ׁשֶ ִים[ ְולֹא ּבִ ֵני ַהּמַ    ."]ּפְ

ַעל.    ׁשֶ
        

   ?ַמאי ִהיא
ֲחִריִצי  :ִאיֵליָמא ְמָתא ּדַ    !רּוִכי ְמָפְרַכןִאיְפ  -אּוּכָ

        
א    ,ֶאלָּ

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א ַאְרּבָ ְמָתא ּדְ   .אּוּכָ

                                                             

32
א ע"פ מסורת הש"ס. גירסת הדפוס:   יּוְבתָּ   ָרִבין! ּדְ תְּ

  רש"י
. פסולת של משי העשוי גושקרא

ככובעים והוא בית התולעת 
פולצי''ל: וקורין לו פולויי''ל {

משי גולמי (העשוי פסולת של 
} מהחלק החיצוי של הגולם)

וופצים אותו וטווהו ועושה 
ממו בגד ואסור לעשות ממו 
פתילה כדאמר בכל פסולי 
פתילות דמתיתין שהאור 
מסכסכת בהן קופצת ופסקת 
   ואין השלהבת עומדת במקומה:

. על שם פסולת וגם פת גושקרא
סובין כמו כן קראת במסכת 

   גיטין (דף ו:):
. לבוש העשוי מאותו מטכסא

  כלך:
. מעיל העשוי מעיקר שיראים

   המשי:
. עשוי מן המשי הרך סיריקין

המתפצל ומצוי במשי וקורין לו 
ייד''ש: במקומו יד''ש {

שאריות (של משי. מה 
   } :שזורקים)

. ודלא כמאן חייבין בציצית
דאמר כל בגדי צמר ופשתים 
דוקא חייבין בציצית 

י מדרבן מדאורייתא אי מ
קתי מיהא השיראים והכלך 
אלמא שיראין לאו הייו כלך: 
אחוויא ערבה ויש כמין צמר 

   בין קליפה לעץ:
   . בקעה:בפקתא

. והיכי ליחזי עץ בעלמא הוא
   לפתילה:

. מין עשב ארוך וקורין שברא
 } :סרפדאותו אורטי''א {

. מקום כוס אוכמתא דחריצי
   מים גדל עליהם כמין ירקרוקת:

. ולא מצי פרוכי מיפרכןאי
   ליעבד פתילה מיה:
. ספיה אוכמתא דארבא

המתעכבת במקום אחד במים 
גדל ירקרוקת סביב שוליה 

   מבחוץ:
. מפי האור ואין מכווץ כווץ

דולק כלל ואין שלהבת אוחזת 
 בו ולא צריך למתייה:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .2
ָנא:    ּתָ

ל ֶצֶמר  :הֹוִסיפּו ֲעֵליֶהן"    ,ׁשֶ
ָער ל ׂשֵ   . "ְוׁשֶ

  
יַדןוְ  א ּדִ ּנָ   ?ּתַ

  
ֵוויץ,  -ֶצֶמר    ִמְכַווץ ּכַ
ָער    ִאיֲחרּוֵכי ִמיֲחַרְך.   -ׂשֵ
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            כ, בכ, בכ, בכ, ב .3
ֶזֶפת"    ."לֹא ּבְ

אִזיְפ     .תָּ
  
ֲעָוה"    ."ׁשַ

  ִקירּוָתא. 
  
  

  רש"י
:   
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––כ, ב כ, ב כ, ב כ, ב  .4
ָנא:    ּתָ

ִתילֹות, " סּול ּפְ אן ּפְ   ַעד ּכָ
אן ְוֵאיָלְך  ָמִנים -ִמּכָ סּול ׁשְ   . "ּפְ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֲעָוה ִאיְצְטִריָכא ֵליּה     ,ׁשַ

ֵתיָמא   ִלְפִתילֹות ַנִמי ָלא ַחְזָיא,  :ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ר ָאִביןָר ָאַמר    : ִמי ּבַ

ִזיְפָתא -ִעְטָרָנא  סֹוְלָתא ּדְ    .ּפְ
ֲעָוה  א -ׁשַ דּוְבׁשָ סֹוְלָתא ּדְ    .ּפְ

 
ּה    כא,א    ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
ר.  ח ּוִמְמּכָ   ְלִמּקַ

  
  

  רש"י
. עד ירוקה שעל פי עד כאן

   המים פסול פתילות:
. שלא לך פסול שמיםמכאן ואי

יתן חתיכה זפת או שעוה בר 
   במקום שמן:

. לפי שעוה איצטריכא ליה
שרגילין לעשות כמין פתילה 
ארוכה והפתילה לתוכה כמו 

   שאו עושין:
. מהו דתימא לפתילה מי

   קאסר לה:
. לאחר שיוצא פסולתא דזיפתא

הזפת מן העץ זב ממו על ידי 
האור פסולת צלול כשמן והוא 

  רן:עיט
. למאן דמתי למקח וממכר

למזבן שעוה ליתיב ליה פסולתא 
   דדובשא:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .5
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָאְמרוּ " ל ֵאּלּו ׁשֶ ת,  :ּכָ ּבָ ֶהן ׁשַ   ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ
ין ֵמֶה  ּה    - ן ְמדּוָרהֲאָבל עֹוׂשִ ֶנְגּדָ ם ּכְ ין ְלִהְתַחּמֵ    ,ּבֵ

ׁש ְלאֹוָרה,  ּמֵ תַּ ין ְלִהׁשְ   ּבֵ
י ַקְרַקע,  ּבֵ ין ַעל ּגַ   ּבֵ
י ִכיָרה.  ּבֵ ין ַעל ּגַ   ּבֵ

ְלַבד ר ּבִ ִתיָלה ַלּנֵ א ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ּפְ   .  "ְולֹא ָאְסרּו ֶאּלָ
  
   
  

ֶמן ִקיק" ׁשֶ   . "לֹא ּבְ
  

ֶמן ִקיק"ַמאי    ? "ׁשֶ
  

מּוֵאלר ָאַמ    : ׁשְ
א,  ל ָנחֹוֵתי ַיּמָ יְנהּו ּכָ ֵאיְלּתִ   ׁשְ

מוֹ ְוָאְמרּו ִלי: עֹוף ֶאָחד ֵיׁש ּבִ  ם ְו"ִקיק" ׁשְ י ַהּיָ   . ְכַרּכֵ
  

ֵריּה    ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדהּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבְ
ָקאָזא.  ָחא ּדְ   ִמׁשְ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 

  יֹוָנה. ּדְ ִקיָקיֹון 
  

ר ּבַ ָאַמר  ה ּבַ   : ר ָחָנהַרּבָ
ֵמייֹוָנה ּולְ ּדְ ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי ִקיָקיֹון    ,ְצלֹוִליָבא ּדָ

י, ְוַעל ּפּום ָחנּוָתא ַמְדָלן ָיֵתיּה,  ֵקי ַרּבִ ְפׁשְ   ּוִמּדִ
ָחא,  ְרִצידֹוִהי ָעְבִדי ִמׁשְ   ּוִמּפַ

ַמְעְרָבא ִריֵחי ּדְ ל ּבְ    .ּוְבַעְנפֹוִהי ַנְייָחן ּכָ

  רש"י
. היסק אבל עושין מהן מדורה

   גדול שאחד מבעיר חבירו:
קרוישו''ל: . קרויז''ל {לר

   } :מורה
. שמן של עוף אחד בשמן קיק

   ותין בר ודולק:
. שמן שעושין משחא דקאזא

מגרעיי צמר גפן שקורין 
   } :ותהכקוטו''ן {

   . כעין אותה של יוה:קיקיון
   . מין קיקיון דיוה:לדידי חזי לי

. בבצעי המים ומדפשקי רבי
   הוא גדל:

. על ועל פום חוותא מדלן יתיה
פום החויות מדלין אותו לצל 

   ולריח טוב:
   . מגרעייו:מפרצידוהי

   . שוכבין:ייחין
   . חולין:בריחי
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .6
הָאַמר    : ַרּבָ

ָאְמרּו ֲחָכִמיםּפְ  ת" :ִתילֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֶהן ּבַ   , "ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ
נֵ  ֶהןִמּפְ ָהאּור ְמַסְכֶסֶכת ּבָ   . י ׁשֶ

ָאְמרּו ֲחָכִמים ָמִנים ׁשֶ ֶהן" :ׁשְ    ,"ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ
ִתיָלה.  ִכין ַאַחר ַהּפְ ֵאין ִנְמׁשָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

ָאְמרּו ֲחָכִמיםׁשְ  ת" :ָמִנים ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֶהן ּבַ   , "ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ
הּוא ְוַיְדִליק?  ל ׁשֶ ֶמן ּכָ ן ְלתֹוָכן ׁשֶ ּתֵ ּיִ   ַמהּו ׁשֶ

  
ֵעיַנְייהּו,  יְלָמא ָאֵתי ְלַאְדלֹוֵקי ּבְ ְזִריַנן ּדִ   ִמי ּגָ

  אֹו לֹא? 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ֵאין ַמְדִליִקין. 

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ֵאין ַמְדִליִקין.  ְלִפי   ׁשֶ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו " י ָדָבר ׁשֶ ּבֵ ְדִליִקין ּבֹו ַעל ּגַ ּמַ ָבר ׁשֶ ַרְך ּדָ   ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו.  - ּכָ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

י ֱאגֹוז ּבֵ ִתיָלה ַעל ּגַ א ָהיּו ּכֹוְרִכין ּפְ ית ַאּבָ ל ּבֵ   . "ִליִקיןַמְד וּ  ,ׁשֶ
  ! "ַמְדִליִקין" :ָקָתֵני ִמיַהת

  
  ָאַמר ֵליּה: 

מֹוְתַבּתְ ִלי  ְמִליֵאל, ִמּדְ ַאּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
יִעיְנהּו  א!ִמּדְ ַסּיְ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ

  
ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ
ה ַרב"   . "ַמֲעׂשֶ

  
ָיא ל ָמקֹום ַקׁשְ    ,ִמּכָ

  ַמאי ָלאו ְלַהְדִליק! 
  

  לֹא, 
  .ֹותְלַהְקּפ 

  
  ִאי ְלַהְקּפֹות, 
אּדְ ַמאי ַטְעָמא  א ַקּמָ ּנָ    ?ּתַ

  
ּה ַר  ְמִליֵאלּכּולָּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ִהיא,  ּבָ

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו " ָבר ׁשֶ י ּדָ ּבֵ ְדִליִקין ּבֹו ַעל ּגַ ּמַ ָבר ׁשֶ ַרְך ּדָ   . ֵאין ַמְדִליִקין ּבוֹ  - ּכָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ   ְלַהְדִליק,  :ּבַ
ר,    ֲאָבל ְלַהְקּפֹות מּוּתָ

ְמִליֵאלׁשֶ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
י ֱאגֹוז ּבֵ ִתיָלה ַעל ּגַ א ָהיּו ּכֹוְרִכין ּפְ ית ַאּבָ ל ּבֵ   . "ׁשֶ

  
  ִאיִני?! 

  רש"י
. כמין סכין פגומה מסכסכת

מסכסכת בבשר אמילי''ד 
} אימישלי''ר: לסבך, לבלבל{

בלע''ז שאין אורו זקוף ווח 
במקום אחד אלא דעך וקופץ 
לישא אחריא מסכסכת בהן 
איה כסת תוך הפתילה אלא 
סביב מבחוץ כמו סיכסכה 

ברואיש''ט: אביו ברואט''ש {
   } בלע''ז:(הוא) צולה

   . ואתי להטות:שאין משכין
. שמן היתן ואשמן כל שה

   בתוכו ממשיכו לאחר הפתילה:
. בעיייהו לפי שאין מדליקין
   וגזרין הא אטו הא:

כרך דבר לעשות פתילה על גבי 
. כגון דבר שאין מדליקין בו

   פסול פתילות דמתי':
. בדר''ש מדליקין קתי מיהא

ואע''ג דאגוז לא חזי לפתילה על 
   ידי תערובות שפיר דמי:

ומעיד שכך . הואיל מעשה רב
היו של בית אביו עושין הלכה 

  היא:
. היו כורכים מאי לאו להדליק

   שתדליק הפתילה עם האגוז:
. לא היו מדליקין לא להקפות

האגוז אלא סומך עליה הפתילה 
להציפה שלא תטבע בשמן ויצף 
הברזל מתרגמין וקפא פרזלא 

   (מלכים ב ו):
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רּוָנאְוָהָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ּבְ
ךְ     ,ֵחֶלב ְמהּוּתָ

ּמֹוחּו, ְו  ּנִ   ִקְרֵבי ָדִגים ׁשֶ
הּוא ּוַמְדִליק ל ׁשֶ ֶמן ּכָ   !ָאָדם נֹוֵתן ְלתֹוָכן ׁשֶ

  
ֵעיַנְייהּו,  ִכי ּבְ   ָהֵני ִמיְמׁשְ

ֵעיַנְייהוּ  ִכי ּבְ    .ְוָהֵני ָלא ִמיְמׁשְ
ְך, וְ  ֵאינֹו ְמהּוּתָ ּום ֵחֶלב ׁשֶ ְך ִמׁשּ ַנן ַעל ֵחֶלב ְמהּוּתָ ְזרּו ַרּבָ   ּגָ

ּלְֹוַעל ִקְרֵבי ָד  ּום ִקְרֵבי ָדִגים ׁשֶ ּמֹוחּו ִמׁשּ ּנִ   א ִנּמֹוחּו, ִגים ׁשֶ
  

ֶמן ַתן ְלתֹוָכן ׁשֶ ּנָ ּמֹוחּו ׁשֶ ּנִ ְך ְוִקְרֵבי ָדִגים ׁשֶ    ,ְוִליְגזֹור ַנִמי ֵחֶלב ְמהּוּתָ
ּלֹ ּמֹוחּו ׁשֶ ּנִ ְך ְוִקְרֵבי ָדִגים ׁשֶ ּום ֵחֶלב ְמהּוּתָ ֶמן! ִמׁשּ   א ָנַתן ְלתֹוָכן ׁשֶ

  
ֵזיָרה, ִהיא גּ    ּוָפא ּגְ

ֵזיָרה  ֵזיָרה?! ִל ַוֲאַנן ֵניקּום ְוִניְגזֹור ּגְ   ּגְ
   

  
  

  רש"י
פודו''ר: . פוד''ר {חלב מהותך

   } בלע''ז:ותךמומס, מ
. אחר הי מימשכי בעיייהו

הפתילה ובלא תערובות שמן 
מי חזו אלא דגזור רבן מהותך 
אטו איו מהותך הלכך בעיייהו 
גופה גזירה ואן יקום ויגזור 

   ע''י תערובת אטו בעיייהו:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .7
ֵני  ר ָרִמיּתָ   : ָחָמא ּבַ

ִתילֹות ָמִנים "ּפְ ָאְמרוּ  ּוׁשְ ֶהן ַמְדִליִקין ֵאין" :ֲחָכִמים ׁשֶ ת ּבָ ּבָ ַ ׁשּ ׁש  ַמְדִליִקין ֵאין -  "ּבַ ְקּדָ ּמִ   , ּבַ
ּום ֱאַמר: ִמׁשּ ּנֶ ִמיד ֵנר לֹותְלַהֲע " ׁשֶ   . "(שמות כז, כ) 33"תָּ

  
ֵני ָלּה, ְוהּוא ָאַמר ָלּה     :הּוא ּתָ

ְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאיֶליָה,  ֵהא ׁשַ ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ֵהא עֹוָלה ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ּתְ   .ְולֹא ׁשֶ

  
ַנן:    ּתְ

ָלֵאי   , ַמְפִקיִעין ָהיוּ   -  ּוֵמֶהְמָיֵניֶהם ֲהִניםכֹ ִמְכְנֵסי "ִמּבְ
  ! (סוכה נא.) ַמְדִליִקין"ּוֵמֶהן 

  
אֵני.  ֹוֵאָבה ׁשָ ית ַהׁשּ ְמַחת ּבֵ   ׂשִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  הּדְ ר ַרּבָ ָנה ּבַ   : ַמּתָ
ְגֵדי ה "ּבִ לוּ  ְכהּוּנָ ּבָ   , אֹוָתם ַמְפִקיִעין   - ׁשֶ

ין ָהיוּ  ּוֵמֶהן ִתילֹות עֹוׂשִ ׁש" ּפְ ְקּדָ   . ַלּמִ
ְלַאִים! ּדְ ַמאי ָלאו    ּכִ

  
   .בּוץּדְ לֹא, 

   
  

                                                             
ִמיד 33 אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר תָּ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה תְּ  ְוַאתָּ

  רש"י

. מפרש מאי והוא אמר לה
תלמודא והיכי משמע מהאי 

   קרא:
לא . וולא שתהא עולה כו'

   שתהא צריכה תיקון והטייה:
. מבלאי מכסי הכהים

   ממכסי הכהים הבלואים:
. קורעין ועושין היו מפקיעין

פתילות בשמחת בית השואבה 
   שהיא בעזרת שים:

. של כלאים הם ומהמייהם
דכתיב ואת האבט שש משזר 
ותכלת וארגמן וקי''ל תכלת 
עמרא הוא ותי' לעיל לעין 

של צמר  שבת הוסיפו עליהן
לפסול וקתי מדליקין בהן 

   במקדש:
. שמחת בית השואבה שאי

דלא כתיב להעלות בה ולאו 
   דאוריית' היא:

  . כגון אבט:מאי לאו דכלאים
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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .8
  : הּוָנא ַרבָאַמר 

ָאְמרּו ֲחָכִמים ָמִנים ׁשֶ ִתילֹות ּוׁשְ ת" :ּפְ ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבַ    – "ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ
הֵאין ַמ  ֲחנּוּכָ ֶהן ּבַ ת - ְדִליִקין ּבָ ּבָ ַ ׁשּ ין ּבַ    ,ּבֵ

חֹול.  ין ּבַ   ּבֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
  ַרב הּוָנא? ּדְ  ַמאי ַטְעָמא

ְבָתה   :ָקָסַבר    .ָזקּוק ָלּה  - ּכָ
ׁש ְלאֹוָרּה.  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ   ּומּוּתָ

  
א ַרבוְ    ָאַמר:  ִחְסּדָ

ֶהן    חֹול, ּבְ  -ַמְדִליִקין ּבָ
ת. ֲאָבל לֹא ּבְ  ּבָ ַ   ׁשּ

  
ְבָתה  : ָקָסַבר   כא,ב    .ֵאין ָזקּוק ָלּה ^ - ּכָ

ׁש ְלאֹוָרּה וּ  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ    .מּוּתָ
  

י ָאַמר    , ָנהַמּתָ  ַרבָאַמר  ֵזיָראַרּבִ
י ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר    : ַרבָאַמר  ֵזיָראַרּבִ

ָאְמרּו ֲחָכִמים ָמִנים ׁשֶ ִתילֹות ּוׁשְ ֶהן ּבְ " :ּפְ תֵאין ַמְדִליִקין ּבָ ּבָ    – "ׁשַ
הַמ  ֲחנּוּכָ ֶהן ּבַ חֹול   - ְדִליִקין ּבָ ין ּבְ    ,ּבֵ

ין ּבְ  ת. ּבֵ ּבָ   ׁשַ
  

י ָאַמר    : ִיְרְמָיהַרּבִ
  ַרב? ּדְ ַמאי ַטְעָמא 

ְבָתה   :ָסַברָק     ,ֵאין ָזקּוק ָלּה  -ּכָ
ׁש ְלאֹוָרּה  ּמֵ ּתַ    .ְוָאסּור ְלִהׁשְ

  
יּה  ַנן ַקּמֵ ֵייּדְ ֲאַמרּוָה ַרּבָ ֵמיּה  ַאּבַ ְ י ּדְ ִמׁשּ ָלּה  ִיְרְמָיהַרּבִ   .ְולֹא ִקיּבְ

י ֲאָתא  יּה  ָרִביןּכִ ַנן ַקּמֵ ֵייּדְ ֲאַמרּוָה ַרּבָ ֵמיּה  ַאּבַ ְ י ּדְ ִמׁשּ ָלּה. וְ  יֹוָחָנןַרּבִ   ִקיּבְ
ָרא.  ַמֲעֵתיּה ֵמִעיּקָ ִמיְרֵתיּה ִלׁשְ אי, ּגְ   ָאַמר: ִאי ַזּכַ

  
ָמָר    ! ּה ְוָהא ּגְ

  
ַיְנקּוָתא ּה ְלִגיְרָסא ּדְ    .ָנְפָקא ִמיּנָ

  
   !?"ְבָתה ֵאין ָזקּוק ָלּה כָ "וְ 

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ַקע :"ִמְצָוָתּה  ׁשְ תִּ ֶ ה ִמׁשּ ְכֶלה ַעד ַהַחּמָ תִּ   . ּוק"ַהׁשּ  ִמן ֶרֶגל ׁשֶ

ְבָתה ֲהַדר ַמְדִליק ָלּה!  ִאי ּכָ   ַמאי ָלאו ּדְ
  

ִאי לֹא ַאְדִליק  !לֹא    .ַמְדִליק –ּדְ
  
   ,ִאי ַנִמיְו 
יעּוָרּה לְ  ְכֶלה ַעד" - ׁשִ תִּ ּוק ִמן ֶרֶגל ׁשֶ   . "ַהׁשּ
  

ה?  ּמָ   ְוַעד ּכַ
  

הָאַמר  ר ַרּבָ ר ּבַ י ָאַמר  ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ַכְלָיא ִריגְ  ַתְרמֹוָדֵאיַעד ּדְ    .ָלא ּדְ

  

  רש"י
   . ר חוכה:כבתה

. לתקה הלכך צריך זקוק לה
לכתחלה לעשות יפה דילמא 

   פשע ולא מתקן לה:
. הלכך ומותר להשתמש לאורה

יטה לצורך  בשבת אסור שמא
 תשמיש: 

   . הלכך בחול שרי:אין זקוק לה
. שיהא ואסור להשתמש לאורה

יכר שהוא ר מצוה וליכא 
   למיחש להטייה:

. שלא חשבו לסמוך ולא קבלה
   על דבריו:
. אילו הייתי זוכה אי זכאי

ללומדה הייתי גורסה 
   כששמעתיה ראשון:

. מתקיים יותר גירסא דיקותא
   משל זקה:

שיהא בה שמן . לשיעורה
כשיעור הזה ומיהו אם כבתה 

   אין זקוק לה:
. שם אומה רגלא דתרמודאי

מלקטי עצים דקים ומתעכבין 
בשוק עד שהולכים בי השוק 
לבתיהם משחשכה ומבעירים 
בבתיהם אור וכשצריכין לעצים 

  יוצאים וקוין מהן:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .9
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה "ִמְצַות   ּוֵביתֹו.  ֵנר ִאיׁש  - ֲחנּוּכָ

ִרין   ֵנר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.  - ְוַהְמַהּדְ
ִרין ִרין ִמן ַהְמַהּדְ אי  :ְוַהְמַהּדְ ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

אן ְוֵאיָלְך ּפֹוֵחת יֹום  מָנה, ִמּכָ   ְוהֹוֵלְך. ִראׁשֹון ַמְדִליק ׁשְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

אן ְוֵאיָלְך מֹוִסיף ְוהֹוֵלךְ    . "יֹום ִראׁשֹון ַמְדִליק ַאַחת, ִמּכָ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ַמְעְרָבא,  ֵרי ֲאמֹוָרֵאי ּבְ ּה ּתְ ִליִגי ּבָ י ּפְ ר יֹוֵסיַרּבִ י וְ  ָאִבין ּבַ ר יֹוֵסיַרּבִ   . ְזִביָדא ּבַ

אי יֵב ּדְ ַטְעָמא    :ַחד ָאַמר ּמַ ְכָנִסין,  -ת ׁשַ ֶנֶגד ָיִמים ַהּנִ   ּכְ
ל ֵב ּדְ ְוַטְעָמא  ֶנֶגד ָיִמים ַהּיֹוְצִאין.  -ית ִהלֵּ   ּכְ

אי ֵב ּדְ ַטְעָמא   :ְוַחד ָאַמר ּמַ ֵרי ֶהָחג -ית ׁשַ ֶנֶגד ּפָ   . 34ּכְ
ל ֵב ּדְ ְוַטְעָמא  ּקֹ ּדְ  -ית ִהלֵּ   ֶדׁש ְוֵאין מֹוִריִדין. ַמֲעִלין ּבַ

  
הָאַמר  ר ַרּבָ ר ּבַ י ָאַמר  ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ֵני ְזֵקִנים ָהי ִציָדן, ׁשְ   ּו ּבְ
ֵב  -ֶאָחד  ה ּכְ איָעׂשָ ּמַ    ,ית ׁשַ

ל -ְוֶאָחד  ית ִהלֵּ ִדְבֵרי ּבֵ ה ּכְ    ,ָעׂשָ
ֵרי ֶהָחג,  -ֶזה נֹוֵתן ַטַעם ִלְדָבָריו  ֶנֶגד ּפָ   ּכְ

ּקֹ ּדְ  - ְוֶזה נֹוֵתן ַטַעם ִלְדָבָריו    ְוֵאין מֹוִריִדין.  ֶדׁש ַמֲעִלין ּבַ
   

  

                                                             

 לא-במדבר כט, יב 34

  רש"י

. ר אחד בכל ר איש וביתו
לילה ואיש וכל בי ביתו סגי 

   בר אחד:להו 
. אחר המצות עושין והמהדרין

ר אחד בכל לילה לכל אחד 
   ואחד מבי הבית:

. העתידים כגד ימים הכסים
   לבא:

. שיצאו כבר וזה ימים היוצאין
שהוא עומד בו מה עם 

   היוצאין:
. מתמעטים והולכים פרי החג

   בקרבות דפרשת פחס:
. מעלין בקדש ואין מורידין

מחות בפרק מקרא ילפין לה ב
  שתי הלחם (דף צט.):
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .10
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה "ֵנר    :ֲחנּוּכָ
יָחּה  ִמְצָוה ַתח ַעל - ְלַהּנִ יתוֹ  ּפֶ חּוץ ּבֵ   . ִמּבַ

ר ָהָיה ִאם יה ּדָ ֲעִלּיָ יָחּה  - ּבַ ַחּלֹון ַמּנִ מּוָכה ּבַ ים ִלְרׁשּות ַהסְּ   . ָהַרּבִ
ַעת ָנה ּוִבׁשְ ּכָ יָחּה  - ַהסַּ ְלָחנוֹ  ַעל ַמּנִ   . ְוַדּיֹו" ׁשֻ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ׁש ְלאֹוָרּה.  ּמֵ ּתַ   ָצִריְך ֵנר ַאֶחֶרת ְלִהׁשְ
  

א ְמדּוָרה    לֹא ָצִריְך.  -ְוִאי ִאיּכָ
  

א ְמדּוָרה ָצִריְך ֵנר ַאֶחֶרת.   - ְוִאי ָאָדם ָחׁשּוב ִאיּכָ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ
   

  
  

  רש"י

. משום פרסומי יסא מבחוץ
ולא ברה''ר אלא בחצרו 

   שבתיהן היו פתוחין לחצר:
. שאין לו ואם היה דר בעלייה

   מקום בחצרו להיחה שם:
. מבפים כגד חלון מיחה

   הסמוך לרה''ר:
. שהיה להם לפרסיים הסכה

חוק ביום אידם שלא יבעירו ר 
ע''ז שלהם כדאמרין  אלא בבית

   בגיטין (פ''ב דף יז:):
   . לעשות היכר לדבר:ר אחרת

. אש לא צריך ואי איכא מדורה
ר אחרת לפי שמשתמש לאור 
המדורה ויש היכרא שהר של 

   מצוה היא:
. שאיו רגיל ואי אדם חשוב הוא

   להשתמש לאור המדורה:
. דאי לא לא הוי צריך ר אחרת

  היכר:
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        כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .11
ה?    ַמאי ֲחנּוּכָ

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ה ִריםֶעׂשְ "ּבְ  ָ ִכְסֵליו ַוֲחִמׁשּ הּדַ  יֹוֵמי ּבְ ַמְנָיא ֲחנּוּכָ    ,ִאינּון תָּ
ד לֹאּדְ  הֹון ְלִמְסּפַ    ,ּבְ

הֹון ְלִהְתַעּנֹות לֹאְוּדְ    . ּבְ
  

ְכְנסוּ  ּנִ ׁשֶ ּכְ אוּ  ַלֵהיָכל ְיָווִנים ׁשֶ ל ִטּמְ ָמִנים ּכָ ְ ֵהיָכל ַהׁשּ ּבַ   , ׁשֶ
ְבָרה ּגָ ית ַמְלכּות ּוְכׁשֶ מֹוַנאי ּבֵ חּום ַחׁשְ    ,ְוִנּצְ

ְדקוּ  א ָמְצאוּ  ְולֹא ּבָ ךְ  ֶאּלָ ל ֶאָחד ּפַ ֶמן, ׁשֶ    ׁשֶ
ָהָיה ח ׁשֶ חֹוָתמוֹ  מּוּנָ ל ּבְ דֹול ֵהןכֹּ  ׁשֶ   . ּגָ

א ּבוֹ  ָהָיה ְולֹא   . ֶאָחד יֹום ְלַהְדִליק ֶאּלָ
ה ּנוּ  ְוִהְדִליקוּ  ֵנס ּבוֹ  ַנֲעׂשָ מֹוָנה ִמּמֶ   . ָיִמים ׁשְ
ָנה אּום םְקָבעוּ  - ַאֶחֶרת ְלׁשָ ל'ּבְ   - טֹוִבים ָיִמים :ַוֲעׂשָ    ,'ַהּלֵ

    "'.הֹוָדָאה'וְ 
   

  

  רש"י
. על איזה ס המאי חוכ

   קבעוה:
. בהצע וחתום בטבעתו בחותמו

   והכיר שלא געו בו:
ה''ג ועשאום ימים טובים 

. לא שאסורין בהלל והודאה
במלאכה שלא קבעו אלא 
לקרות הלל ולומר על הסים 

   בהודאה:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .12
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ץ ַחת ַהּיֹוֵצא "ּגֵ יׁש  ִמתַּ טִּ יק, ָצאְויָ  ַהּפַ יב - ְוִהּזִ   . ַחּיָ
ָמל ָטעּון ּגָ ן, ׁשֶ תָּ ׁשְ    ּפִ

ְרׁשּות עֹוֵבר ְוהּוא ים, ּבִ    ָהַרּבִ
נוֹ  ְוִנְכְנָסה תָּ ׁשְ ֵנרוֹ  ְוָדְלָקה תַהֲחנוּ  ְלתֹוךְ  ּפִ ל ּבְ יָרה ֶאת ְוִהְדִליק ,ֶחְנָוִני ׁשֶ ַעל - ַהּבִ ָמל ּבַ יב ַהּגָ   .ַחּיָ

יַח  חּוץ ֵנרוֹ ֶאת  ֶחְנָוִני ִהּנִ יב. ֶחְנָוִני -  ִמּבַ   ַחּיָ
י    : אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
ֵנר ה ּבְ טּור" -  ֲחנּוּכָ   .(בבא קמא סב:) ּפָ

  
וּ  ָרִביָנאָאַמר  הּדְ ם ִמׁשּ   : ַרּבָ

ָרה.  :זאת אֹוֶמֶרת תֹוְך ֲעׂשָ יָחּה ּבְ   ִמְצָוה ְלַהּנִ
ָרה ְטָפִחים ֲעָתְך ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ָמל ְורֹוְכבֹו, , ּדְ יַח ְלַמְעָלה ִמּגָ   ֵליָמא ֵליּה: ָהָיה ְלָך ְלַהּנִ

  
ְצָוה ָאֵתי ְלִאיְמנֹוֵעי -ְוִדיְלָמא, ִאי ִמיְטְרָחא ֵליּה טּוָבא     .ִמּמִ

  
  
  

ֲהָנא ַרבָאַמר    : ּכָ
ַרׁש  ר ַמְניּוִמיּדָ ֵמיּה  ַרב ָנָתן ּבַ ְ ְנחּוםּדְ ִמׁשּ י ּתַ   :  ַרּבִ

ה   כב,א סּוּכָ סּוָלה, ּכְ ה ּפְ ִרים ַאּמָ יָחּה ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ ִהּנִ ה ׁשֶ ל ֲחנּוכָּ    .ּוְכָמבֹוי ,ֵנר ׁשֶ
  

ֲהָנאְוָאַמר  ַרׁש ַרב ּכָ ר, ּדָ ֵמיּה  ַמְניּוֵמי ַרב ָנָתן ּבַ ְ ְנחּוםּדְ ִמׁשּ   : ַרב ּתַ
ְכִתיב   ? (בראשית לז, כד) 35"ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים": ַמאי ּדִ

ֱאַמר ּנֶ ָמע ׁשֶ ׁשְ ֵאין ּבֹו ָמִים? "ְוַהּבֹור ֵרק" :ִמּמַ    !ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
א ְלמּוד לֹוַמר ,ֶאלָּ ים ֵיׁש ּבֹו.   ,ַמִים ֵאין ּבוֹ  -  ?"ֵאין ּבֹו ָמִים" :ַמה ּתַ ים ְוַעְקַרּבִ   ֲאָבל ְנָחׁשִ

   
  
  

                                                             
 ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִיםְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִיםְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִיםְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִיםויקחוהו וישליכו אותו הבורה  35

  רש"י
. יצוץ אישטיציל''ש גץ
   : יצוץ} :אישטיציל''א{

   . קורס גדול של פחים:פטיש
. שלא היה לו גמל חייב בעל

להגדיל בחבילתו שתכס 
   לחות:

. חוי שברשות בר חוכה פטור
   פירסום מצוה היחה שם:

. הא דקתי בר זאת אומרת
  חוכה פטור:

. דלא שלטא בה עיא פסולה
למעלה מכ' אמה וליכא פרסומי 

   יסא:
. דתן בהו בהדיא כסוכה וכמבוי

 בעירובין ומסכת סוכה דפסילי:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .13
הָאַמר    : ַרּבָ

ה  ַתח.  -ֵנר ֲחנּוּכָ מּוָכה ַלּפֶ ֶטַפח ַהּסְ יָחּה ּבְ   ִמְצָוה ְלַהּנִ
  

ח ֵליּה?    ְוֵהיָכא ַמּנַ
  

ֵריּה    ָאַמר:  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ
  ִמָיִמין. 

  
י ְפּתִ מּוֵאל ִמּדִ   ָאַמר:  ַרב ׁשְ

מֹ    . אלִמׂשְ
  

  :ְוִהיְלְכָתא
מֹ  ְ   אל. ִמׂשּ

ִמין.  מאל ּוְמזּוָזה ִמּיָ ְ ה ִמׂשּ ֵהא ֵנר ֲחנּוּכָ ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

  ש"יר
. בחצר או ברה''ר מצוה להיחה

בטפח הסמוך לפתח שאם 
ירחיקו להלן מן הפתח איו 

   יכר שבעה''ב היחו שם:
   . בכיסתו לביתו לימין:מימין
. קי''ל דבימין דכתיב מזוזה

ביתך דרך ביאתך וכי עקר איש 
  כרעיה דימא עקר ברישא:
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  : 36ַרבָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ה.  ֶנֶגד ֵנר ֲחנּוּכָ   ָאסּור ְלַהְרצֹות ָמעֹות ּכְ
  

יּה  י ָאְמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ּכִ   , ׁשְ
ּה?ָאַמר ִלי: ְו  ה ֵיׁש ּבָ ָ ה ְקדּוׁשּ    !ִכי ֵנר ֲחנּוּכָ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ה ֵיׁש ּבֹו?  ָ ם ְקדּוׁשּ   ְוִכי ּדָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ַפךְ " ה... "ְוׁשָ ה. -  (ויקרא יז, יג) 37"וּ ְוִכּסָ ַפְך ְיַכסֶּ ָ ׁשּ ה ׁשֶ ּמֶ    ּבַ
ּלֹ ֶרֶגל,ׁשֶ ּנּו ּבָ    א ְיַכסֶּ
ּלֹ זּויוֹ ׁשֶ   . "ת ָעָליוא ְיהּו ִמְצֹות ּבְ

זּויֹות ָעָליו ,ָהָכא ַנִמי ּלא ְיהּו ִמְצֹות ּבְ    .ׁשֶ
  
  

יּה  עּו ִמיּנֵ ן ֵלִויֵמ  ּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ְבָעה?  ל ׁשִ ה ּכָ ק ִמּנֹוֵיי סּוּכָ ּפֵ   ַמהּו ְלִהְסּתַ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

ה.  ֶנֶגד ֵנר ֲחנּוּכָ   ֲהֵרי ָאְמרּו ָאסּור ְלַהְרצֹות ָמעֹות ּכְ
  

  : ַרב יֹוֵסף רָאַמ 
ְנָיאּדְ ָמֵריּה  ְדָלא ּתַ ְנָיא ּבִ ֵלי ּתַ    !ַאְבָרָהם! ּתָ

ְנָיא ה ּתַ ְנָיא ,סּוּכָ ה לֹא ּתַ    !ֲחנּוּכָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִהְלָכָתהִסּכְ "    ,ָכּה ּכְ

ָרּה  ְקָרִמים  :ְוִעיטְּ    ,ּבִ
יִרין    .ּוִבְסִדיִנין ַהְמצּוּיָ

ּה    ֱאגֹוִזים,   :ְוָתָלה ּבָ
  , ֲאַפְרְסִקין

ֵקִדים    ,ׁשְ
  ְוִרמֹוִנים, 

יֵלי ֲעָנִבים    ,ּוַפְרּכִ
ִלים, ַוֲעָטרוֹ  ּבֳ ל ׁשִ   ת ׁשֶ
   ֵיינֹות,

ָמִנים    ,ׁשְ
   –ּוְסָלתֹות 

ל ַחג.  ק ֵמֶהן ַעד מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּפֵ   ָאסּור ְלִהְסתַּ
ָנאוֹ ַהּכֹ - ְוִאם ִהְתָנה ֲעֵליֶהן    ! "ל ְלִפי תְּ

  
א ָאַמר    : ב יֹוֵסףַר ֶאלָּ

ם.   הּו ּדָ כּולְּ   ֲאבּוהֹון ּדְ
   

  

                                                             
  רי רב כא,א "אסור להשתמש לאורה".מסורת הש"ס לא גורס "אמר רב", נ"מ אם מימרא זאת חולקת על דב 36
ַפְך ֶא  37 ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ ָעָפרְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ הּו ּבֶ מֹו ְוִכסָּ  ת ּדָ

  רש"י
   . למות:להרצות

. בידו ששפך בה במה ששפך
   א ברגלו:ול

. פירות שתולין בה ויי סוכה
   לוי:

. לשון תמיה מריה דאברהם
   הוא:
. סוכה דתיא בברייתא תלי

   בהדיא כדמפרש ואזיל:
. בר חוכה דמימרא בדלא תיא

   דרב אסי הוא ואיו ברייתא:
פארה ביריעות . ועטרה בקרמים

של צבעים שקורין אובריי''ץ 
: מעשה אורג בעבודת אוברי''ץ{

   } :טמח
 . במס' ביצה (דףהתה עליהן

ל:) אוקימא באומר איי בודל 
מהן כל בין השמשות של קידוש 
יו''ט ראשון דלא חל עלייהו 
קדושה כלל אבל תאי אחר 

   איו מועיל:
. שילמדו כולן אבוהון דכולהו

   ממו:
. כיסוי הדם דפקא לן דם

מקרא ושפך וכסה ומפרש בה 
טעמא שלא יהיו מצות בזויות 

  עליו:
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   :ִאיְתַמר

   :ָאַמר ַרב
ר ְלֵנר.    ֵאין ַמְדִליִקין ִמּנֵ

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
  ַמְדִליִקין. 

  
  ָאַמר:  ַרב

ֶגד  יִרין ִציִצית ִמּבֶ   ֶגד. ֶב לְ ֵאין ַמּתִ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

יִרין ֶגד  ַמּתִ   ֶגד. ֶב לְ ִמּבֶ
  

  ָאַמר:  ַרב
ְגִריָרה.  ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ַרּבִ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

מּוֵאל   : ָאַמר ׁשְ
ְגִריָרה.  ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָמר  י ּדְ ל ִמילֵּ ַרב    - ּכָ    ,ָעֵביד ּכְ
מּוֵאל: ְלַבר ֵמָהֵני ׁשְ ָעֵביד ּכִ ָלת ּדְ ר ְלֵנר,     ּתְ   ַמְדִליִקין ִמּנֵ

ֶגד ְלֶבֶגד, ּוַמּתִ    יִרין ִמּבֶ
י ַרּבִ ְמעֹון ּבִ  ַוֲהָלָכה ּכְ ִריָרה. ׁשִ   ּגְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה,   :ּגֹוֵרר ָאָדם   ִמטָּ

א סֵּ    ,ּכִ
  ַסְפָסל,

ּלֹ  יןּוִבְלַבד ׁשֶ ּוֵ    ."ַלֲעׂשֹות ָחִריץ א ִיְתּכַ
  

יּה  ַנן ַקּמֵ אּדְ ְיֵתיב ַההּוא ֵמַרּבָ ר ַאֲהָבה ַרב ַאּדָ    ,ּבַ
  ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר: 

יּזּוי ִמְצָוה -ַרב ּדְ ַטְעָמא  ּום ּבִ    .ִמׁשּ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
  תּו ֵליּה, יְּ ָלא ְתַצ 

ָקא ַמְכִחיׁש ִמְצָוה. ּדְ ַטְעֵמיּה  ּום ּדְ   ַרב: ִמׁשּ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ָרגָ  ָרָגא ִלׁשְ ְ ָקא ַמְדִליק ִמׁשּ    ,אּדְ

ָאַמר יּזּוי ִמְצָוה" :ַמאן ּדְ ּום ּבִ ָרָגא ַמְדִליק - "ִמׁשּ ָרָגא ִלׁשְ ְ    .ִמׁשּ
ָאַמר י ִמְצָוה' :ַמאן ּדְ ּום ַאְכחֹוׁשֵ ָרָגא ַנִמי ָאסּור - 'ִמׁשּ ָרָגא ִלׁשְ ְ    .ִמׁשּ

  
  : ַרב ָאְוָיאְמִתיב 

ל ֶסַלע"   כב,ב ִני^ ׁשֶ ר ׁשֵ    ,ַמֲעׂשֵ
ֶנְגדוֹ  ְנֵרי ָזָהב ֵאין ׁשֹוְקִלין ּכְ    ,ּדִ

ִני ַאֵחר ַוֲאִפיּלוּ  ר ׁשֵ ל ָעָליו ַמֲעׂשֵ   . "ְלַחּלֵ
ָלָמא ׁשְ ר ְלֵנר, ֲאָב  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ מּוֵאל ִמּנֵ ִליִגי ַרב ּוׁשְ י ּפְ מּוֵאלכִּ ִקיְנָסא ָאַסר ׁשְ א.  -  ל ּבְ יּוְבּתָ ֱהֵוי ּתְ   ָהא ָלא ּתֶ

א ִאי ָאַמְרּתְ  ֵר  :ֶאלָּ ִקיְנָסא ַנִמי ׁשָ א!  - יּבְ יּוְבּתָ ֱהֵוי ּתְ   ָהא ּתֶ
  

  רש"י
. דחוכה כדמפרש מר לר

   טעמא לקמיה:
. להטיל ציצית מטלית מתירין

ישן לטלית חדש ובמחות מפרש 
   טעמא דמאן דאסר:

. דאמר דבר שאין הלכ' כר''ש
מתכוין מותר ואע''ג דקעביד 
חריץ והוי תולדה דחורש או 
בוה ומשום דהילכתא כרב 
באיסורי בכוליה הש''ס בר מהי 

   הו גבי הדדי:תלת קטי
. רבה בר חמי: כל מילי דמר

   לעשות חריץ גרסין:
. מר לר משום טעמא דרב

ביזוי מצוה שמדליק קיסם 
שאיה מן המצוה מר של מצוה 

   וממו מדליק השאר:
. דמיחזי כמאן דשקיל אכחושי

הורא ושואב קצת מלחלוחית 
   שמו:

. מביא ר אצל משרגא לשרגא
לא ר ושתיהן של מצוה ו

  בקיסם:
. דירין שחילל מעשר שי

עליהם מעשר שי אין שוקלין 
כגדן דירין של חולין לראות 

   שיהיו שלימים:
אי אמרת בשלמא כי פליגי רב 

. ממש ולא ושמואל מר לר
בקיסם ובהא הוא דשרי שמואל 
דלא חייש לאכחושי אבל 
בקיסא דביזוי הוא מודה הא 
לאו הויא תיובתיה דהך דירים 

ולין לא גופייהו מצוה ואע''ג דח
דלמצוה קבעי להו לקיסא 
דמיא אלא אי אמרת בקיסא 
מי שרי שמואל הואיל וצורך 
מצוה הוא הא הויא תיובתיה 
דאסר לשקול ואע''ג דצורך 

   מצוה:
. שמא לא לא יכוין משקלותיו

ימצאם טובים או ימצאם 
יתירים ויחוס עליהן ולא יחלל 
המעשר עליהן ומצא שביזה 

   המעשר שלא לצורך:
. כלומר ומפיק להו לחולין

 ייחם בחוליהן כמו שהן:
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הָאַמר    : ַרּבָ
ְקלֹוָתיו ין ִמׁשְ א לֹא ְיַכּוֵ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    ,ּגְ

ין.   יק ְלהּו ְלחּולִּ   ְוָקא ַמּפֵ
   

תְמִתיב  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
  . (ויקרא כד, ג) 38ְך"ַיֲערֹ ... "ִמחּוץ ְלָפרֹוֶכת ָהֵעֻדת "

   !ְוִכי ְלאֹוָרּה הּוא ָצִריְך?
רַוֲהלֹא ּכָ  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ָהְלכּו ּבְ ָנה ׁשֶ ִעים ׁשָ א ְלאֹורֹו!  ,ל ַאְרּבָ   לֹא ָהְלכּו ֶאּלָ

א ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ַהׁשּ   . "ֵעדּות ִהיא ְלָבֵאי עֹוָלם ׁשֶ
  זֹו?  "ֵעדּות"ַמאי 

  : ַרבָאַמר 
ת ַח  ִמּדַ ֶמן ּכְ ּה ׁשֶ ּנֹוֵתן ּבָ ים.  זֹו ֵנר ַמֲעָרִבי ׁשֶ ה ָהָיה ַמְדִליק ּוָבּה ָהָיה ְמַסּיֵ ּנָ   ְברֹוֶתיָה, ּוִמּמֶ

ִקיל ְוַאְדלֹוֵקי ,ְוָהא ָהָכא ָלא ִמׁשְ ְקִביֵעי ֵנרֹות, ָלא ַסְגָיא ּדְ יָון ּדִ    ,ּכֵ
ָיא ָאַמר   :ַקׁשְ ין ְלַמאן ּדְ ּזּוי ִמְצָוה" :ּבֵ ּום ּבִ   , "ִמׁשּ

ָאַמר ּום ַאְכחֹוׁשֵ " :ּוֵבין ְלַמאן ּדְ   ! "י ִמְצָוהִמׁשּ
  

ָמּה  ְרּגְ אּתִ ּפָ    :ַרב ּפַ
ְפִתילֹות ֲארּוּכֹות.    ּבִ

  
ָאַמר י ִמְצָוה" :סֹוף סֹוף, ְלַמאן ּדְ ּום ַאְכחֹוׁשֵ ָיא - "ִמׁשּ    !ַקׁשְ

  
ָיא    .ַקׁשְ

  
   ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

  ָחֵזיָנא, 
ר ְלֵנר,  -ה ִמְצָוה ִאי ַהְדָלָקה עֹוׂשָ    ַמְדִליִקין ִמּנֵ

ה ִמְצָוה  ָחה עֹוׂשָ ר ְלֵנר -ְוִאי ַהּנָ    .ֵאין ַמְדִליִקין ִמּנֵ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:  ִאיּבַ   ּדְ
ה ִמְצָוה ָחה עֹוׂשָ ה ִמְצָוה, אֹו ַהּנָ    ?ַהְדָלָקה עֹוׂשָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ה ְועֹוֵמד פּוׂש ֵנר ֲחנּוּכָ לּום.  -  ָהָיה ּתָ ה ְולֹא ּכְ   לֹא ָעׂשָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ ה ִמְצָוה!  :ׁשְ ָחה עֹוׂשָ   ַהּנָ

  
ָנֵקיט ָלּה  :ָהָתם    .ָהרֹוֶאה אֹוֵמר ְלצֹוְרּכֹו הּוא ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ְפִנים ְוהֹוִציָאּה  לּום.  -ִהְדִליָקּה ּבִ ה ּכְ   לֹא ָעׂשָ

ָלָמא  ׁשְ ה ִמְצָוהַהְדָל "ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ֵעיַנן,  - "ָקה עֹוׂשָ ְמקֹומֹו ּבָ   ַהְדָלָקה ּבִ
ּום ָהִכי  לּום" –ִמׁשּ ה ְולֹא ּכְ   . "לֹא ָעׂשָ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ה ִמְצָוה" :ֶאלָּ ָחה עֹוׂשָ אי "ַהּנָ לּום", ַאּמַ ה ְולֹא ּכְ   ? "לֹא ָעׂשָ
  

ַאְדְלָקּה  ,ָהָתם ַנִמי   . ָהרֹוֶאה, הּוא אֹוֵמר ְלצֹוְרּכֹו הּוא ּדְ

                                                             
אֶֹהל מֹוֵעד ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ֵמ  38 ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ה'ֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ִלְפֵני ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעֻדת ּבְ ִמיד ֻחּקַ  תָּ

  רש"י
. למ''ד במחות מזרח ומערב מוחין ר מערבי

סדר הקים קרי מערבי ר שי שבצד החיצון 
שהוא במזרח ולמ''ד צפון ודרום מוחים 
אמצעי קרי מערבי על שם שהיה פיו כגד מערב 

כתיב אל מול וכל שאר הרות כלפי האמצעית ד
פי המורה דהייו אמצעי יאירו וגו' של צפון 

   היו פוות לדרום ושבדרום פוות לצפון:
של זהב שותין לתוכן שמן  .. לוצ''שרות

  ופתילה:
. חצי לוג שיערו בה ללילי כמדת חברותיה

תקופת טבת הגדולים ואם ידלק ביום (ובלילה) 
בלילות הקצרים ידלק אבל פחות לא שלא 

ה בטבת בלילה והתורה אמרה מערב עד יכב
   בקר:

   . הרות בין הערבים:וממה היה מדליק
. הטבת הרות שדלק כל היום ובה היה מסיים

ואיו מטיבו עד הערב ומשה זו בת''כ שויה 
וסבירא ליה דמזרח ומערב מוחין והכי תיא 
לעיל מייה להעלות ר תמיד שתהא ר מערבי 

ובו יהא מסיים תמיד שממו יהא מתחיל 
ומדלא כתיב להעלות רות ש''מ הוקבע ר אחד 
להתחיל בו בכל יום וזהו ר מערבי השי של 
מזרח והכי תן (תמיד לג.) כס ומצא רות 
מזרחים דולקות מדשן המזרחי ומיח את 
המערבי דולק שממו מדליק את המורה בין 
הערבים מצאו שכבה כגון משמת שמעון הצדיק 

זבח העולה וראה בעיי דאמור מדליקו ממ
רבן קביעותא בר שי משום דאין מעבירין על 
המצות וכי עייל בהיכל בקמא פגע ברישא וביה 
לא מצי לאתחולי דכתיב יערוך אותו לפי ה' 
צריך שיהא אחד חוצה לו דאי לא לא קרין 
ביה לפי ה' והכי אמרין במחות (דף צח:) 

ל דכולהו לאו דכתיב בר מערבי לפי ה' מכל
לפי ה' כו' ובה היה מסיים ההטבה לפי 
שהשאר היה מטיב שחרית וזו מטיב בין 
הערבים ואוחז הישה בידו או מיחה בכלי עד 
שותן שמן ופתילה ומדליקה ומדליק ממה את 
השאר והא דאמרין בסדר יומא (דף לג:) 
הטבת ה' רות קודם להטבת ב' רות משמע 

ת ויליף לה מקראי הייו כולהו הוה מטיב שחרי
בשלא הי' הס מתקיים והי' מוצאו שכבה דלא 
סמך קרא איסא וכל זמן שהיו ישראל חביבין 

   היה דולק כל היום והייו עדותה:
. במורה ולא היה והא הכא כיון דקביעי רות

יכול לתק ר מערבי מן המורה להדליק בו 
האחרים על כרחיך הא דקתי ממה הי' מדליק 

   א סגי דלאו משקל קיסא:ל
. לקיסא מר מערבי ובההיא קיסא ואדלוקי

   מדליק את השאר:
. כל הפתילות יוצאות חוץ בפתילות ארוכות

לרותיהם עד שמגיעות זו לזו ומדליק ממה 
   הסמוכה לה והשאר זו מזו:

. דהא לדידיה משרגא סוף סוף למ''ד כו'
   לשרגא אסור:

וה של חוכה . אי המצאי הדלקה עושה מצוה
   תלויה בהדלקה מדליקין כדאשכחן במורה:

. ועיקר מצותה תליא ואי החה עושה מצוה
   בהחה:

. דהדלקה לאו מצוה היא אין מדליקין מר לר
   כולי האי:

. כלומר דהא מילתא כבר דאיבעיא להו גרסי'
איבעיא לן ומפשטא דההיא בעיא מיפשטא לן 

   הך:
דליקה עד . בידו משההיה תפוש ר חוכה

   שכבתה:
   . לאו דוקא אלא כן לשון הש''ס:ועומד
   . להשתמש וליכא היכר יסא:לצרכו
   . בבית:בפים

. כדאמר לעיל דצריך להיחה על והוציאה לחוץ
   פתח ביתו מבחוץ:

אי אמרת בשלמא הדלקה עושה מצוה משום 
. דכיון דזו היא מצותה הכי לא עשה ולא כלום

  :צריך שתיעשה במקום חיובא
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ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ן ֵלִויָאַמר ּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ     : ַרּבִ
ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו,    כג,א ָהְיָתה ּדֹוֶלֶקת ְוהֹוֶלֶכת ּכָ ית ׁשֶ ׁשִ   ֲעׁשָ

ּה ּוַמְדִליָקּה  ת ְמַכּבָ ּבָ    .ְלמֹוָצֵאי ׁשַ
  

ָלָמא ׁשְ ה ִמְצָוה" :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יר – "ַהְדָלָקה עֹוׂשָ ּפִ    ,ׁשַ
א ִאי ה ִמְצָוה" :ָאְמַרּתְ  ֶאלָּ ָחה עֹוׂשָ ּה ּוַמְדִליָקּה "ַהאי  -"ַהּנָ   "? ְמַכּבָ

ֵעי ֵליּה  יָחּה ּוַמְדִליָקּה ִמיּבָ יָהּה ּוַמּנִ ּה ּוַמְגּבִ    !ְמַכּבָ
  

   ,ְועֹוד
ָקא ְמָבְרִכיַנן ה" :ִמּדְ ל ֲחנּוּכָ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ר ִקְדׁשָ    ,"ֲאׁשֶ

ּה ׁשְ  ה ִמְצָוה: ַמע ִמיּנָ    .ַהְדָלָקה עֹוׂשָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ
  
ָאְמִריַנןוְ  א ּדְ ּתָ ה ִמְצָוה" :ָהׁשְ   , "ַהְדָלָקה עֹוׂשָ

  ֵחֵרׁש,   :ִהְדִליָקּה 
   ,ׁשֹוֶטה

ה ְולֹא ְכלּום - ָקָטן    .לֹא ָעׂשָ
ה  ָ אי ַמְדִליָקה -ִאׁשּ   .ַוּדַ

   

ן ֵלִויָאַמר ּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ס אֹותֹו ַהנֵּ ַאף ֵהן ָהיּו ּבְ ה, ׁשֶ ֵנר ֲחנּוּכָ יבֹות ּבְ ים ַחּיָ    .ָנׁשִ

   
  
  
  

  רש"י
. כלי גדול של זכוכית עששית

   בלעז לטר''א:
. שהדליקה למצות דולקת

   חוכה בע''ש:
 . למצות הלילה:ומדליקה

. שגזרו יווים היו באותו הס
על כל בתולות השואות להיבעל 
לטפסר תחלה ועל יד אשה 

 עשה הס:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .16
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ה.  -ַאְכְסַנאי  ֵנר ֲחנּוּכָ יב ּבְ   ַחּיָ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
י ָהֵויָנא  יֵמֵריׁש ּכִ יָזא.  ַרב ּבֵ ּפִ ֲהֵדי אּוׁשְ ְפִריֵטי ּבַ ְפָנא ּבִ ּתַ ּתַ   ִמׁשְ

יַתאי.  ּבָ  גֹו ּבֵ ָקא ַמְדִליִקי ֲעַלי ּבְ אי ָלא ְצִריְכָנא, ּדְ א ַוּדַ ּתָ ָתא, ָאִמיָנא: ָהׁשְ ְנִסיִבי ִאיּתְ   ַתר ּדִ
   

  

  רש"י
   . אורח:אכסאי

. ופעמים שהייתי בתר דסיבי
   תורה:אכסאי ללמוד 

   . בשבילי:עלי
  . בביתי:בגו ביתאי
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .17
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ָמִנים ְ ל ַהׁשּ   : ּכָ
ן  ר,  -ּכּולָּ   ָיִפין ַלּנֵ

ֶמן ַזִית ִמן ַהּמּוְבָחר.    ְוׁשֶ
  

יֵ ָאַמר    : יַאּבַ
ֵמי,  ׁשּוְמׁשְ ָחא ּדְ ׁשְ ר ָמר ַאּמִ   ֵמֵריׁש ֲהָוה ְמַהּדַ

ְך ְנהֹוֵרי   ְטֵפי.  ָאַמר: ַהאי ָמׁשַ
יָון  ַמע ָלּה ְלָהא ּדְ ּכֵ ן ֵלִויּדְ ׁשָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   , ַרּבִ

ֵזיָתא ָחא ּדְ ׁשְ ר ַאּמִ    .ְמַהּדַ
  ָאַמר: ַהאי ְצִליל ְנהֹוֵריּה ְטֵפי. 

  
  
  
י ְיהוֹ ָאַמר ְו  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ׁשֻ

ל  ָמִנים ָיִפין לִ ּכָ ְ יֹו, ַהׁשּ   ּדְ
ֶמן ַזִית ִמן ַהּמּוְבָחר.    ְוׁשֶ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ל ן? אֹו  ְלַגּבֵ ֵ   ְלַעׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני  ר זּוְטָראּדְ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

ָמִנים " ְ ל ַהׁשּ   ָיִפין ִלְדיֹו,  -ּכָ
ֶמן ַזִית   ר, ִמן ַהּמּוְבָח  - ְוׁשֶ
ל ין ְלַגּבֵ    ,ּבֵ
ן ֵ ין ְלַעׁשּ   . "ּבֵ

  
ר זּוְטָרא  מּוֵאל ּבַ    :ַמְתֵני ָהִכיַרב ׁשְ

ִנים  ל ָהֲעׁשָ   ָיִפין ִלְדיֹו,  -ּכָ
ֶמן ַזִית    ִמן ַהּמּוְבָחר.  -ְוׁשֶ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ָרִפין  ְ ל ַהׂשּ יֹו, ָיִפין לִ  -ּכָ   ּדְ
ָרף ְקָטף  ם.   - ּוׂשְ   ָיֶפה ִמּכּולָּ

   
  
  
  

  רש"י
. איו ממהר משוך הוריה

   לכלות כשמן זית:
   . צלול ומאיר:צליל הוריה

. מצאתי בתשוב' הגאוי' לגבל
שמעשין כלי זכוכית בעשן שמן 
זית עד שמשחיר וגורר 
השחרורי' וותן בו שמן קימעא 
ומגבל בו ומייבשו בחמה 

   :וממחה אותו לתוך הדיו
   . מי כדפרישית:לעשן
 :}שרף (אילן). גומ''א {שרף
פרויליי''ר: . פרויי''ל {קטף

} של יער כמו שאו בר- עץ שזיף
   עושים משל שרף:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .18
יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ה  ל ֲחנּוּכָ ְדִליק ֵנר ׁשֶ   ָצִריְך ְלָבֵרְך.  -ַהּמַ
  
י ִיְרְמָיהוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ה  ל ֲחנּוּכָ   ָצִריְך ְלָבֵרְך.  -ָהרֹוֶאה ֵנר ׁשֶ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִים,  -ָהרֹוֶאה    :ִראׁשֹוןיֹום  ּתַ   ְמָבֵרְך ׁשְ

לֹׁש.  -ִליק ַמְד וּ    ְמָבֵרְך ׁשָ
אן ְוֵאיָלְך  ִים,  -ַמְדִליק   :ִמּכָ ּתַ   ְמָבֵרְך ׁשְ

  ְמָבֵרְך ַאַחת.   -ְורֹוֶאה 
   

  ַמאי ְמַמֵעט? 
  

  ְמַמֵעט ְזַמן. 
  

  ְוִניְמעֹוט ֵנס! 
  

ל יֹוֵמי ִאיֵתיּה.    ֵנס ּכָ
  

  

  ַמאי ְמָבֵרְך? 
  

ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ  :ְמָבֵרְך  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה". "ֲאׁשֶ ל ֲחנּוּכָ   נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ
  

נּו?    ְוֵהיָכן ִצּוָ
  

  ָאַמר:  ַרב ָאְוָיא
  . (דברים יז, יא) 39""לֹא ָתסּורִמ 
  

  ָאַמר:  ַרב ְנֶחְמָיה
ְדָך ְזֵקֶניָך ְויאְמרּו ָלְך" ַאל ָאִביָך ְוַיּגֵ    .(דברים לב, ז) 40"ׁשְ

  
  : ַרב ַעְמָרםְמִתיב 

ַמאי, ְמָעְרִבין ּבוֹ " ִנין ָעָליו. ַהּדְ ִפין ּבֹו, ּוְמָבְרִכין ָעָליו, ּוְמַזּמְ תְּ תַּ   , ּוִמׁשְ
ין אֹותוֹ וּ  ָמׁשֹותֵב ָערֹום, וּ  ַמְפִריׁשִ ְ   . "ין ַהׁשּ

ָרָכה, ּכֹ  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֵעי ּבְ ַנן ּבָ ַרּבָ   ל ִמּדְ
י ָקֵאי    ֵהיִכי ְמָבֵרְך?  "ָערֹום"ָהָכא ּכִ

ֵעיַנן  א! (דברים כג, טו) 41"ָקדֹוׁש  "ְוָהָיה ַמֲחֶניךָ ְוָהא ּבָ   , ְוֵליּכָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִדְבֵריֶהם אי ּדְ ָרָכה,  - ַוּדַ ֵעי ּבְ   ּבָ
ִדְבֵריֶהם ָרָכה - ָסֵפק ּדְ ֵעי ּבְ    .ָלא ּבָ

  
ִני ָרָכה ,ְוָהא יֹום טֹוב ׁשֵ ֵעי ּבְ ְבֵריֶהם הּוא, ּוּבָ    !ָסֵפק ּדִ

  
ָלא ְלִזיְלזּוֵלי ּבָ  ,ָהָתם י ֵהיִכי ּדְ   ּה. ּכִ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

י ָהָאֶרץ  ִרין ֵהן. -רֹוב ַעּמֵ ְ     ְמַעׂשּ

                                                             
ידוּ  39 ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ה לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ ֲעׂשֶ ר יֹאְמרּו ְלָך תַּ ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ר יֹורּוָך ְוַעל ַהּמִ י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ מֹאל ַעל ּפִ  ְלָך ָיִמין ּוׂשְ
נֹות ּדֹר 40 ינּו ׁשְ ְדָך ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלךְ  ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם ּבִ ַאל ָאִביָך ְוַיּגֵ   ָודֹר ׁשְ
י  41 יְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך ְלָפֶניָך ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְבךָ ה' ּכִ ֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהּצִ ְך ּבְ ב ֵמַאֲחֶריךָ  ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהּלֵ ָבר ְוׁשָ   ֶעְרַות ּדָ

  רש"י
. העובר בשוק ורואה הרואה

באחד החצרות דולק ומצאתי 
בשם רביו יצחק בן יהודה 
שאמר משם רביו יעקב דלא 
הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא 

ק בביתו עדיין או ליושב הדלי
:'בספי 

. שעשה הרואה מברך שתים
סים ושהחייו שאין עליו לברך 

   להדליק דהא לא אדליק איהו:
. המדליק בשאר מאי ממעט

   ימים איזו מן השלש ממעט:
. שהרי כל שמה כל יומי איתיה

הדליקו מן הפך אבל זמן 
   משהגיעו להתחלת זמן הגיעו:

רייתא . הא לאו דאוהיכן צוו
   היא אלא מדבריהם:

. מן הדבר אשר יגידו מלא תסור
   לך וגו':

. עירובי חצרות מערבין בו
   ותחומין:

. במבוי דאי בעי משתתפין בו
מפקר לכסיה והוה עי וחזי 
ליה כדתן מאכילין את העיים 

   דמאי הלכך חשוב דידיה:
   . המוציא:ומברכין עליו
   . ברכת הזימון:ומזמין עליו

. אדם שהוא ערום אותו ומפריש
כלומר דלא צריך לברוכי עליה 

   בהפרשתו:
. ולא יראה והיה מחיך קדוש

בך ערות דבר אפילו דבור 
דהזכרת השם לא יראה בך 

   ערות דבר:
   . כגון ר חוכה:ודאי דדבריהם

. כגון דמאי ספק דדבריהם
   שהפרשתו איה אלא מספק:

   . קדוש היום:ובעי ברכה
ריהם בעי . ספק דדברבא אמר

ברכה ודמאי אפילו ספק לא הוי 
אלא חומרא בעלמא דרוב עמי 

 הארץ מעשרין:
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        בבבב- - - - כג, אכג, אכג, אכג, א .19
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ָתִחים  ֵני ּפְ ׁש ָלּה ׁשְ ּיֵ י ֵנרֹות.  -ָחֵצר ׁשֶ ּתֵ   ְצִריָכה ׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
א י רּוחֹות,  :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ּתֵ ְ   ִמׁשּ

   .לֹא ָצִריְך  -ֲאָבל ֵמרּוַח ַאַחת 
  

  ְעָמא? ַמאי ַט 
ַמאן?  ָדא ּדְ ָדא, ֲחׁשָ ּום ֲחׁשָ   ִאיֵליָמא ִמׁשּ

ָעְלָמא ָדא ּדְ ֵעי ֲאִפיּלוּ   - ִאיֵליָמא ֲחׁשָ רּוַח ַאַחת ַנִמי ִליּבָ    !ּבְ
ְבֵני ָמָתא  ָדא ּדִ ְ  -ְוִאי ֲחׁשָ ֵעיֲאִפיּלּו ִמׁשּ    !ֵני רּוחֹות ַנִמי לֹא ִליּבָ

  
ְבֵני ָמָתא :ְלעֹוָלם ָדא ּדִ ּום ֲחׁשָ    ,ִמׁשּ

ַהאיְוִזיְמִנין ּדִ  ַהאי, ְוָלא ָח  ,ִמַחְלֵפי ּבְ   ְלֵפי ּבְ
יְתָחא ַנִמי לֹא ַאְדִליק.  ַהְך ּפִ יְתָחא לֹא ַאְדִליק ּבְ ְבַהאי ּפִ י ֵהיִכי ּדִ   ְוָאְמִרי: ּכִ

  
ד?  יַנן ַלֲחׁשָ ָחְייׁשִ יְמָרא ּדְ   ּוְמָנא תֵּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ   : ַרּבִ

ִביל ַאְר  ׁשְ ָבִרים ָאְמָרה ּתֹוָרהּבִ ָעה ּדְ יָאה ּבָ יַח ּפֵ ֵדהוּ  ְלַהּנִ סֹוף ׂשָ ים,     :ּבְ ֶזל ֲעִנּיִ ֵני ּגֶ   ִמּפְ
ים,  יּטּול ֲעִנּיִ ֵני ּבִ   ּוִמּפְ

ד,  ֵני ַהֲחׁשָ   ּוִמּפְ
ּום ה ּוִמׁשּ ל ְתַכלֶּ   . (ויקרא כג, כב) 42""ּבַ

ים" ֶזל ֲעִנּיִ ֵני ּגֶ ּלֹ - "ִמּפְ ַעל ַהּבַ ׁשֶ נּוָייהא ִיְרֶאה ּבַ ָעה ּפְ ָאה'ְוֹיאַמר ִלְקרֹובֹו ָעִני:  ,ִית ׁשָ    '.ֲהֵרי זֹו ּפֵ
ים"   כג,ב ֵני ִביּטּול ֲעִנּיִ ָאה". -  "ּוִמּפְ ִית ּפֵ ַעל ַהּבַ יַח ּבַ יו ַמּנִ ִרין: "ַעְכׁשָ ּמְ ִבין ּוְמׁשַ ים, יֹוׁשְ ּלא ְיהּו ֲעִנּיִ    ׁשֶ

ד" ֵני ַהֲחׁשָ ּלא ִיְהיּו עֹוְבִרי - "ּוִמּפְ ֵדהוּ ׁשֶ ׂשָ ָאה ּבְ ּלא ִהִניַח ּפֵ ֹבא ְמֵאָרה ָלָאָדם ׁשֶ ִבין אֹוְמִרים: תָּ   . "ן ְוׁשָ
  
ּום" ה" ִמׁשּ ל ְתַכלֶּ   . "ּבַ

ּום  הּו ָלאו ִמׁשּ ה"ַאּטּו ּכּולְּ ַכלֶּ ל תְּ   ִניְנהּו? "ּבַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִאין ֵני ָהַרּמָ    .ִמּפְ

   

                                                             
ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני  ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר 42 ר תַּ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ  ֱאלֵֹהיֶכםה' ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ

  רש"י
. חצר שיש לה ב' פתחים

שיש לבית ב' פתחים 
פתוחים לחצר צריכ' שתי 
רות ר לכל פתח כדמפ' 
טעמא משום חשדא 
שהרואה יהא סבור שהבית 
חלוק והרי הוא של שי בי 
אדם ויאמרו האחד איו 

   ת ר:מקיים מצו
. אחד בצפון מב' רוחות

   ואחד במזרח:
. בי עיר חשדא דעלמא

   אחרת העוברין משם בשוק:
. אפי' מרוח אחת מי

סבורין הן שהבית חלוק 
   מתוכו:

. ואי חשדא דבי מתא
   שיודעים שאין חלוק:

. בגמר קצירו לסוף שדהו
כדכתי' לא תכלה משמע 
בשעת כילוי ולא שיקצה 

   אותה קודם לכן:
. וכולהו בטול עייםמפי 

   מפרש להו:
. שאין עיים שעה פויה

אצלו ויאמר לקרובו עי 
מהר וטול כאן עד שלא 
יבאו אחרים אבל עכשיו 
שמיחה בגמר קציר השד' 

  העיים רואין ובאין: 
. שלא היו ומפי בטול עיים

   יודעים מתי יקצור אותם:
. שהעוברין מפי החשד

רואין בגמר קצירו שהוא 
ת הכל לא ידעו מכלה א

   שתה כבר:
. דמשמע ומשום לא תכלה

   שעת כילוי:
. הי דאמרן לא אטו כולהו

טעמא דלא תכלה קא 
מפרשי מאי שא שעת 

   כילוי:
. אמר רבא מפי הרמאין

העוברין על לא תכלה 
 ואומרים כבר החוה:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .20
ר ְרִדיָפהָאַמר    : ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ

ֵני ְבֵני ָאָדם.  ֵני ִפּיֹות עֹוָלה ִלׁשְ ׁש ָלּה ׁשְ ּיֵ   ֵנר ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֶמן א ְקָעָרה בׁשֶ יָפּה  ,ִמילֵּ ִתילֹות, ְוִהּקִ   ּפְ

ִלי  ָפה ָעֶליָה ּכְ ֵני ָאָדם -ּכָ ה ּבְ    ,עֹוָלה ְלַכּמָ
ִלי ָפה ָעֶליָה ּכְ ִמין ְמדּוָרה ,לֹא ּכָ ָאּה ּכְ   ֲאִפיּלּו ְלֶאָחד ַנִמי ֵאיָנּה עֹוָלה.  ַו  - ֲעׂשָ

   
  

  רש"י
. שהרות שלהם של שתי פיות

חרס הן ומכוסין ועושים לו קב 
להכיס לו הפתילה  בצדי כסויו

והוא הפה ולמעלה בכיסויו יש 
קב קטן וגם חלל יש למעלה מן 
הכסוי וממלאו שמן והוא כס 
דרך הקב מעט מעט אם יש בו 
שי קבים משי צדדין עולה 
לשי בי אדם. למהדרין העושין 

   ר לכל אחד ואחד:
. שהאש עשאה כמדורה

מתחברת לאמצעיתה ואיו 
 דומה לר:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .21
  : ָרָבאָאַמר 

יָטא ִלי ׁשִ יתֹו   :ּפְ ה וְ ֵנר ּבֵ יתֹו ָעִדיף,  - ֵנר ֲחנּוכָּ   ֵנר ּבֵ
ּום  יתוֹ 'ִמׁשּ לֹום ּבֵ    '.ׁשְ

יתֹו  יתֹו ָעִדיף,  - ִקיּדּוׁש ַהּיֹום וְ ֵנר ּבֵ   ֵנר ּבֵ
ּום  יתוֹ 'ִמׁשּ לֹום ּבֵ   . 'ׁשְ

  
ֵעי    : ָבאָר ּבָ

ה    ַמהּו?  -ִקיּדּוׁש ַהּיֹום ְו ֵנר ֲחנּוּכָ
ִדיר, ּדְ  - ִקיּדּוׁש ַהּיֹום ָעִדיף   ּתָ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ה ָעִדיף  ּום  -ֵנר ֲחנּוּכָ א'ִמׁשּ ְרסּוֵמי ִניּסָ   ? 'ּפַ

  
ָטּה  ׁשָ ֲעָיא, ֲהַדר ּפְ ִאּבַ ַתר ּדְ    ,ּבָ

ה ָעִדיף,    ֵנר ֲחנּוּכָ
ּום  ְרסּוֵמי ִניּסָ 'ִמׁשּ    .'אּפַ

  
  

  רש"י
וכהר חר ביתו ר ביתו ו .

בשבת והוא עי ואין לו כדי 
   לקות שמן לשתי רות:

. והכי אמרין לקמן שלום ביתו
(דף כה:) ותזח משלום פשי זו 
הדלקת ר בשבת שבי ביתו 

  מצטערין לישב בחשך:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .22
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֵנר  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים -ָהָרִגיל ּבְ ִנים ּתַ    .ָהְוַיין ֵליּה ּבָ
ְמזּוָזה  ִהיר ּבִ    .זֹוֶכה ְלִדיָרה ָנָאה -ַהּזָ
ִציִצית  ִהיר ּבְ ית ָנָאה.  - ַהּזָ   זֹוֶכה ְלַטלִּ

ִקיּדּוׁש ַהּיֹום  ִהיר ּבְ י יַ  -ַהּזָ ְרּבֵ א ּגַ   ִין. זֹוֶכה ּוְמַמלֵּ
  

ְתָחא  ַרב הּוָנא ֲהָוה ָחֵליף ְוָתֵני ַאּפִ ָראּדְ ֲהָוה ָרִגיל ּדַ י ָאִבין ַנּגָ   . ַרּבִ
ָרֵגי טּוָבא,  ׁשְ ֲהָוה ָרִגיל ּבִ   ֲחָזא ּדַ

ְייהּו,  ְבֵרי ַרְבָרֵבי ָנְפִקי ֵמָהָכא ָנְפִקי ִמיּנַ ֵרי ּגַ ר ָאִביןָאַמר: ּתְ ר ָאִביוְ  ַרב ִאיִדי ּבַ יא ּבַ   . ןַרב ִחּיָ
  

א א  ַרב ִחְסּדָ ֵבי ָנׁשָ יְתָחא ּדְ ֲהָוה ָחֵליף ְוָתֵני ַאּפִ יְזִביּדְ ֲהָוה ָרִגיל ּדַ   . ַרב ׁשֵ
ָרֵגי טּוָבא,  ׁשְ ֲהָוה ָרִגיל ּבִ   ֲחָזא ּדַ

ה ְנַפק ֵמָהָכא ְבָרא ַרּבָ     ,ָאַמר: ּגַ
יְזִביְנַפק ִמיַנְייהּו    . ַרב ׁשֵ

  
ֵביְתהּו    ָרא ּוַמְדְלָקת ָלּה. ֲהַות ְמַאֲח  ַרב יֹוֵסףּדְ ּדְ
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָלּה 

ְנָיא    :ּתַ
   – (שמות יג, כב) 43""לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה"

ִלים ְלַעּמּוד ָהֵאׁש,  ַעּמּוד ֶהָעָנן ַמׁשְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ִלים ְלַעּמּוד ֶהָעָנן   . "ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ַמׁשְ
  ְקדּוָמּה. ָסְבָרה ְלַא 

  ָאַמר ָלּה ַההּוא ָסָבא, 
ֵניָנא    :ּתָ

ּלֹ" ים ְולֹא ְיַאֵחרּוִבְלַבד ׁשֶ    ."א ַיְקּדִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַנן ָרֵחים ַרּבָ ַנן - ּדְ ִנין ַרּבָ    .ָהוּו ֵליּה ּבְ

ַנן מֹוִקיר ַרּבָ ַנן -  ּדְ    .ָהוּו ֵליּה ֲחַתְנָווָתא ַרּבָ
ַנן  ָדֵחיל ֵמַרּבָ ַנןהּוא ּגּוֵפי - ּדְ    .ּה ָהֵוי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

ר ָהִכי הּוא ַנן - ְוִאי ָלאו ּבַ צּוְרָבא ֵמַרּבָ יּה ּכְ ָען ִמילֵּ ּמְ ּתַ    .ִמׁשְ
   

  

                                                             
 לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם 43

  רש"י

. דכתיב בים תלמידי חכמים
(משלי ו) כי ר מצוה ותורה אור 

וחוכה על ידי ר מצוה דשבת 
   בא אור דתורה:
   . חרש עצים:דרבי אבין גרא

   . דשבת:בשרגא
. עובר ושוה כלומר חליף ותי

   עובר תמיד:
. אביו ואיכא דאמרי דבי שא

   חמיו:
   . דחתו כבו:פק מיייהו

. ר של שבת מאחרה ומדלקת
   סמוך לחשכה:

. קרא יתירא הוא להך לא ימיש
דרשה דהא כתיב וה' הולך 

   יומם:לפיהם 
. של יום משלים אורו עמוד הען

לעמוד האש שהיה עמוד האש 
בא קודם שישקע עמוד הען 

   אלמא אורח ארעא בהכי:
   . בעוד היום גדול:לאקדומי

   . שוה אי:תיא
. דלא מיכרא שלא יקדים

   שהיא של שבת:
   . אוהב:דרחים

. ואהבתו הוו ליה בין רבן
   עליהם כאב על בן:

. שאיו רגיל כיואי לאו בר ה
  לעסוק בתורה:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .23
ֵריָפה" ֶמן ׂשְ ׁשֶ   . "לֹא ּבְ
  

ֵריָפה?  ֶמן ׂשְ   ַמאי ׁשֶ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ְטְמָאה.  ּנִ רּוָמה ׁשֶ ל ּתְ ֶמן ׁשֶ   ׁשֶ

  
אי ָקרּו ָלּה  ֵריָפה" ְוַאּמַ ֶמן ׂשְ   ? "ׁשֶ

  
ֵריָפה עֹוֵמד    .הֹוִאיל ְוִלׂשְ

  
ת ַמאי ַטְעָמא לֹא?  ּבָ ַ   ּוַבׁשּ

  
ְצָוה ָעָליו ְלַבֲערֹו,  ּמִ   ִמּתֹוְך ׁשֶ

ה.  א ַיּטֶ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ   ּגְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִרי!  ּתְ יֹום טֹוב ִליׁשְ ה ּבְ א ֵמַעּתָ   ֶאלָּ

ַנן ה ּתְ ּמָ יֹום טֹובֵאין ַמְדִליִק " :ַאלָּ ֵריָפה ּבְ ֶמן ׂשְ ׁשֶ    !?(שבת כד:) "ין ּבְ
  

ת.  ּבָ ֵזָרה יֹום טֹוב ַאּטּו ׁשַ   ּגְ
  

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
ה'לְ  א ַיּטֶ ּמָ יַנן,  - 'ׁשֶ   ָלא ָחְייׁשִ

ת ָעְסִקיַנן,  ּבָ ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ יֹום טֹוב ׁשֶ א ָהָכא ּבְ   ֶאלָּ
ים ּבְ  ֵאין ׂשֹוְרִפין ָקָדׁשִ    .יֹום טֹובְלִפי ׁשֶ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ְוָהא ִמּדְ

יֹום טֹוב" ֵריָפה ּבְ ֶמן ׂשְ ׁשֶ   , (שבת כד:) "ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ
יֹום טֹוב ָעְסִקיַנן!  א ָלאו ּבְ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ִמּכְ

  
י ֲחִניָנא ִמּסּוָראָאַמר    : ַרּבִ

ַעם'    ,ָקָאַמר 'ַמה ּטַ
ֵר  ֶמן ׂשְ ׁשֶ ַעם ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ יֹום טֹובַמה ּטַ    ?יָפה ּבְ

יֹום טֹוב ים ּבְ ֵאין ׂשֹוְרִפין ָקָדׁשִ    .ְלִפי ׁשֶ
  

ָווֵתיּה    כד,א ְנָיא ּכְ אּדְ ּתַ    :ַרב ִחְסּדָ
ת " ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבַ ָאְמרּו ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ ל ֵאּלּו ׁשֶ יֹום טֹוב,  - ּכָ ֶהן ּבְ   ַמְדִליִקין ּבָ

ֵריָפה,  ֶמן ׂשְ ֶ   חּוץ ִמׁשּ
ֵאין שׂ  יֹום טֹובְלִפי ׁשֶ ים ּבְ   .  "ֹוְרִפין ָקָדׁשִ

   
  
  
  

  רש"י

. שאסור ולשריפה עומד
   באכילה:

. דילמא אתי שמצוה עליו לבערו
   ביה לידי תקלה דאכילה:

   . כדי שיתבער מהר:שמא יטה
. דליכא למיחש ביום טוב

   להטייה לישתרי:
. והוא צריך בערב שבת

להדליקה מבעוד יום מצא 
שורף קדשים ביו''ט ולקמן 

כד:) ילפין מקראי  בפרקין (דף
 דאין שורפין:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .24
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

זֹון?  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ה ּבְ ל ֲחנּוּכָ יר ׁשֶ   ַמהּו ְלַהְזּכִ
  

ַנן הּוא ַרּבָ ִמּדְ יָון ּדְ ִריַנן - ּכֵ    ,ָלא ַמְדכַּ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

א  ְרסּוֵמי ִניּסָ ּום ּפַ ִריַנן –ִמׁשּ    ?ַמְדּכַ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ְסחֹוָרהַמר ָא  ָרָבאָאַמר 
יר    ,ֵאינֹו ַמְזּכִ

יר  א ְלַהְזּכִ הֹוָדָאה - ְוִאם ּבָ יר ּבְ    .ַמְזּכִ
  

ר ְיהּוָדה   . ָרָבאֵבי ִאיְקַלע לְ  ַרב הּוָנא ּבַ
ָלִים".  "ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ   ָסַבר ְלַאְדּכּוֵרי ּבְ

  
תָאַמר ְלהּו  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ה.  ְתִפלָּ   ּכִ
ִפלָּ  הֹוָדָאה –ה ַמה ּתְ    ,ּבְ

זֹון  ת ַהּמָ ְרּכַ הֹוָדָאה.   -ַאף ּבִ   ּבְ
   

  

  רש"י

. בתפלה פשיטא בברכת המזון
לן שהרי להלל ולהודאה קבעו 

   כדאמרין לעיל:
   . לא חייבו להזכיר:לא מזכרין
   . איו צריך להזכיר:איו מזכיר

. דהא מה תפלה בברכת הודאה
כולה מילתא דחוכה עיקרה 

   להודאה תקה:
 . בברכת הארץ:בהודאה
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .25
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
יר רֹ זֹון? ַמהּו ְלַהְזּכִ ת ַהּמָ ִבְרּכַ   אׁש חֹוֶדׁש ּבְ

  
ַנן  ַרּבָ ה ּדְ ֲחנּוּכָ יְמֵצי לֹוַמר ּבַ    ,לֹא ָצִריךְ  -ִאם ּתִ

אֹוַרְייָתא רֹ    .ָצִריךְ  –אׁש חֹוֶדׁש ּדְ
   :יְלָמאאֹו ּדִ 

ית ְמָלאָכה  ּיַ ֲעׂשִ ָלא ָאסּור ּבַ יָון ּדְ ִריַנן -ּכֵ    ?ָלא ַמְזּכַ
  

  ָאַמר:  ַרב
יר   .ַמְזּכִ

  
י ֲחִניָנא   ָאַמר:  ַרּבִ

יר.    ֵאינֹו ַמְזּכִ
  

  : ַרב ְזִריָקאָאַמר 
ָיְדָך, ּדְ ְנקֹוט    ַרב ּבְ

ָווֵתיּה  ֲעָיא ּכְ י אֹוׁשַ ָקֵאי ַרּבִ    .ּדְ
  

ָתֵני  י אֹוׁשַ ּדְ   : ֲעָיאַרּבִ
ן מּוָסףָיִמים " ֶהן ָקְרּבַ ׁש ּבָ ּיֵ גֹון, ׁשֶ    ,אׁש חֹוֶדׁש רֹ  :ּכְ

ל מֹוֵעד    :ְוחּוּלֹו ׁשֶ
ֲחִרית ּוִמְנָחה ֵרה - ַעְרִבית, ְוׁשַ מֹוֶנה ֶעׂשְ ל ׁשְ ּלֵ   ֲעבֹוָדה. ְואֹוֵמר ֵמֵעין ַהְמאֹוָרע ּבַ  ,ִמְתּפַ

  ַמֲחִזיִרין אֹותֹו.  -ְוִאם לֹא ָאַמר 
ה ַעל ַהּכֹוס, ֵאין ּבָ וְ  ָ   ֶהן ְקדּוׁשּ

זֹון.  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָרה ּבְ ֶהן ַהְזּכָ   ְוֵיׁש ּבָ
ן מּוָסף,ָיִמים ׁשֶ  ֶהן ָקְרּבַ גֹון ֵאין ּבָ ִני    :ּכְ י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ    ,ׁשֵ

ֲעִנּיֹות    ,תַּ
  ַמֲעָמדֹות. 

  
י" ִני ַוֲחִמיׁשִ   ַמאי ֲעִביְדַתְייהּו?  -  "ׁשֵ
  

א ִני ַוֲחִמיׁשִ  :ֶאלָּ ֲעִנּיֹות וּ ׁשֵ ל ּתַ ִני ׁשֶ   ַמֲעָמדֹות. י ְוׁשֵ
  

ֲחִרית ּוִמְנָחה  ה",  -ַעְרִבית, ְוׁשַ ִפּלָ "ׁשֹוֵמַע תְּ ֵרה, ְואֹוֵמר ֵמֵעין ַהְמאֹוָרע ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ל ׁשְ ּלֵ   ִמְתּפַ
  ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותֹו.  -ְוִאם לֹא ָאַמר 

ה ַעל ַהּכֹוס,  ָ ֶהן ְקדּוׁשּ   ְוֵאין ּבָ
זֹוןְוֵאין  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָרה ּבְ ֶהן ַהְזּכָ   .  "ּבָ

   
        
        
        
        
        
        

  רש"י

. ואומר מעין המאורע בעבודה
לבקש רחמים על ישראל ועל 
ירושלים להשיב עבודה 

   למקומה לעשות קרבות היום:
. משמע של כל שי וחמישי

שבתות השה ומאי עבידתייהו 
לזוכרם ולחלקם משאר ימות 

   השה:
. שהיו גוזרים של תעיות

תעיות על הגשמים שי וחמישי 
   [ושי] במס' תעית (דף י.):

. כלומר לימים של ושל מעמדות
מעמדות שהיו מתעין ארבעה 
תעיות בשבת שי ושלישי 
ורביעי וחמישי ומעין המאורע 

   דידהו תפלת תעית:
. לילי כיסתן ואע''פ ערבית

שאוכל ושותה כל הלילה 
מתפלל תפלת תעית מאחר 
שכס היום והכי מי אמר רב 
הוא במסכת תעית (דף יא:) 

יו תעית אף על יחיד שקבל על
פי שאוכל ושותה כל הלילה 
מתפלל תפלת תעית. ובתשו' 
הגאוים מצאתי ברייתא שו 
רבותיו פעמים שאדם שרוי 
בתעית ואיו מתפלל ופעמים 
שאיו שרוי בתעית ומתפלל הא 
כיצד כאן בכיסתה כאן 
ביציאתה כלומר ערב תעית 
אע''פ שעתיד לאכול לאחר 

וליל  תפלה מתפלל תפלת תעית
מחרתו אף על פי שעודו 
בתעית כשמתפלל תפלת ערבית 
איו מתפלל תפלת תעית וסוף 
דברי הגאוים כתבו אבל אין 
או רגילים לומר ערבית ואפילו 
שחרית שמא יארע לו אוס חולי 
או בולמוס ויטעום כלום ומצא 

   שקרן בתפלתו:
. דלאו אין מחזירין אותו

   דאורייתא יהו:
. של ערבית ןבברכת המזו

בכיסתו וכ''ש ביציאתו שכבר 
  עבר היום:
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        בבבב- - - - כד, אכד, אכד, אכד, א .26
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ה ּבַ  ל ֲחנּוּכָ יר ׁשֶ    ?ּוָסִפיןּמ ַמהּו ְלַהְזּכִ
  

ִדיֵדיּה  יּה מּוָסף ּבְ ֵלית ּבֵ יָון ּדְ ִריַנן -ּכֵ    ,ָלא ַמְדּכַ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ִפּלֹות ע ּתְ ַאְרּבַ יב ּבְ ַחּיָ    ?יֹום הּוא ׁשֶ
  

ְרַוְייהוּ  ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב הּוָנא ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
יר.    ֵאינֹו ַמְזּכִ

  
יוְ  ַרב ַנְחָמן ְרַוְייהוּ  יֹוָחָנן ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
יר.    ַמְזּכִ

  
ֵייָאַמר    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

   .ַרב הּואּדְ ַרב הּוָנא ְוַרב ְיהּוָדה ּדְ ָהא 
  
לָאַמר ּדְ  יּדֵ    :ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
תאׁש חֹרֹ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ   : ֶדׁש ׁשֶ

ת ּבָ ׁשַ ָנִביא ּבְ ְפִטיר ּבְ ל רֹ - ַהּמַ יר ׁשֶ   אׁש חֶֹדׁש, ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְזּכִ
רֹ ת ֵאין ָנִביא ּבְ ּבָ ִאיְלָמֵלא ׁשַ    .אׁש חֶֹדׁש ׁשֶ

  
ֵמי?!    ִמי ּדָ

ָלל, רְֹד ָנִביא ּבִ ָהָתם  א ּכְ   אׁש חֶֹדׁש ֵליּכָ
ֲחִרית ּוִמְנָחה. ָהָכא ִאיֵתיּה  ַעְרִבית ְוׁשַ   ּבְ

  
א ְמָיא ,ֶאלָּ    :ְלָהא ּדָ

ָנהָאַמר  ַרב ַאַחְדבֹויָאַמר ּדְ    : ַרבָאַמר  ַרב ַמּתָ
ּבָ  ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    :תיֹום טֹוב ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ִמְנָחה ּבְ ִביא ּבְ ּנָ ְפִטיר ּבַ ל יֹום טֹוב,  -ַהּמַ יר ׁשֶ   ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְזּכִ
ִאיְלָמ  תׁשֶ ּבָ יֹום טֹוב.  ,ֵלא ׁשַ ִמְנָחה ּבְ   ֵאין ָנִביא ּבְ

  
ַמֲעָתָתא   כד,ב ָכל ָהֵני ׁשְ    .ְוֵלית ִהיְלְכָתא ּכְ

א    ,ֶאלָּ
י ָהא  יָאַמר ּדְ ּכִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ּפוּ  תיֹום ַהּכִ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    :ִרים ׁשֶ
יר  ל ְנִעיָלה, ָצִריְך ְלַהְזּכִ לֵּ ְתּפַ ת. ַהּמִ ּבָ ל ׁשַ   ׁשֶ

ִפּלֹות ע ּתְ ַאְרּבַ יב ּבְ ְתַחּיֵ ּנִ    .יֹום הּוא ׁשֶ
  

ָיא ִהיְלְכָתא ַאִהיְלְכָתא.    ַקׁשְ
יִהיְלְכָתא ּכְ  ָאַמְרּתְ  ן ֵלִוי,  ַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ

ָרָבא,    ְוָקְייָמא ָלן ִהיְלְכָתא ּכְ
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

תיֹום  ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    :טֹוב ׁשֶ
ִלי יָבה ַעְרִבית ׁשְ יר  -ַח ִציּבּור ַהּיֹוֵרד ִלְפֵני ַהּתֵ   יֹום טֹוב, ל ׁשֶ ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְזּכִ

ִליַח ִצּבּור יֹוֵרד ַעְרִבית ת ֵאין ׁשְ ּבָ ִאיְלָמֵלא ׁשַ יֹום טֹוב ׁשֶ    !ּבְ
  

א?!  תָּ   ָהִכי ָהׁשְ
ִדין הּוא  -ָהָתם  ת ַנִמי לֹא ָצִריְך, ֲאִפיּלּו ּבְ ּדַ ּבְ ּבָ ַ   ׁשּ

ָנה,  ּום ַסּכָ ַתּקּוִני ִמׁשּ ַנן הּוא ּדְ   ְוַרּבָ
ִפּלֹות.   -ֲאָבל ָהָכא  ע ּתְ ַאְרּבַ יב ּבְ ְתַחּיֵ ּנִ   יֹום הּוא ׁשֶ

  רש"י

. בתפלת של חוכה במוספין
מוספין דשבת ור''ח שבתוך ימי 
חוכה מהו להזכיר על היסים 

   בהודאה:
. ערבית ושחרית בד' תפילות

ומוסף ומחה וכיון שחובת 
תפלה זה היום איה פחותה 
   משאר תפלות של יום:

מי הואיל  . הכאאין ביא בר''ח
אלמלא ר''ח אין מוספין 

   בחוכה לא בעי לאזכורי:
בשחרית וערבית)  הכא איתיה (

ומחה וכיון שהיום מחויב 
בארבע תפלות כזו כן זו: 

. המפטיר בביא במחה בשבת
מצאתי בתשובת הגאוים שהיו 
רגילים לקרות בביא בשבתות 
במחה עשרה פסוקים ובימי 

ות פרסיים גזרו גזרה שלא לעש
   וכיון שסתלקו סתלקו:

. ואף אין ביא במחה ביום טוב
על גב דאיתיה שחרית הואיל 
ומחה לאו משום יום טוב אתי 

  לא מזכרין: 
. רב הוא ככל הי שמעתתא

ורב יהודה ורב גידל ורב אחדבוי 
אלא כתפלה אחת כך חברתה 

   לכל דבר היום ומזכיר:
. לומר צריך להזכיר של שבת

יום המוח ואת ותתן לו את 
יום הכפורים הזה וחותם מקדש 
השבת ויוה''כ ואע''פ שאין 

   תפלת עילה בשבת:
. יום הוא שתחייב בד' תפלות

לאו תפלת הלילה בכלל אלא 
תפלות היום שחרית מוסף 

   מחה ועילה:
. שליח ציבור היורד ערבית

המתפלל ברכת מעין שבע קוה 
   שמים וארץ מגן אבות בדברו:

מזיקין שלא היו תמשום סכ .
בתי כסיות שלהן בישוב וכל 
שאר לילי החול היו עסוקין 
במלאכתן ובגמרן מלאכתן 
מתפללין ערבית בביתן ולא היו 
באין בבית הכסת אבל לילי 
שבת באין בבית הכסת וחשו 
שיש שאין ממהרין לבא ושוהין 
לאחר תפלה לכך האריכו תפלת 

  הצבור:
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .27
ַאְלָיה"    ,ְולֹא ּבְ

ֵחֶלב.    ְולֹא ּבְ
ִדי   אֹוֵמר:  ַנחּום ַהּמָ

ל.  ָ ֵחֶלב ְמבּוׁשּ   ַמְדִליִקין ּבְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

 ָ ל ֵאין ַמְדִליִקין ּבוֹ ֶאָחד ְמבּוׁשּ ָ ֵאינֹו ְמבּוׁשּ   ."ל ְוֶאָחד ׁשֶ
  

א!  א ַקּמָ ּנָ   ֲחָכִמים ַהְיינּו ּתַ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ רּוָנא ָאַמר ּדְ  :ִאיּכָ    ,ַרבַרב ּבְ
יֵמ וְ     .יָלא ְמַסּיְ

  

  רש"י

ר הכי גרסין חום אומ
. והוא מדליקין בחלב מבושל

   מהותך:
. דאמר ולא בחלב כל הייו ת''ק

   חלב במשמע:
. דשרי ע''י תערובת דרב ברוא

   שמן כל שהוא:
. אין יכר מי אוסר ולא מסיימי

 ומי מתיר:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––    כד, בכד, בכד, בכד, ב .28
ָנה             ִמׁשְ

יֹום טֹובֵאין ַמְדִליִקין ּבְ  ֵריָפה ּבְ ֶמן ׂשְ   . ׁשֶ
  

י    :אֹוֵמר ָמֵעאלִיׁשְ  ַרּבִ
ִעְטָרן    ,ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ
ת,  ּבָ ַ ֵני ְכבֹוד ַהׁשּ   ִמּפְ

   :ֲחָכִמיםוַ 
ָמִנים ְ ָכל ַהׁשּ יִרין ּבְ ִמין,   :ַמתִּ ֶמן ׁשּוְמׁשְ ׁשֶ   ּבְ

ֶמן ֱאגֹוִזים,  ׁשֶ   ּבְ
ֶמן ְצנֹונֹות,  ׁשֶ   ּבְ

ִגים,  ֶמן ּדָ ׁשֶ   ּבְ
ּקּועֹות,  ֶמן ּפַ ׁשֶ   ּבְ

ִעְטָרן    ,ּבְ
  . ֵנְפְט ְב וּ 

י   אֹוֵמר:  ַטְרפֹון ַרּבִ
ְלַבד ֶמן ַזִית ּבִ ׁשֶ א ּבְ   .  ֵאין ַמְדִליִקין ֶאּלָ

   
ָמָרא             ּגְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יֹום טֹוב.   ים ּבְ ֵאין ׂשֹוְרִפין ָקָדׁשִ   ְלִפי ׁשֶ
  

י?    ְמָנָהֵני ִמילֵּ
  

הָאַמר  ֵבי ִחְזִקּיָ ָנא ּדְ ה, ְוֵכן ּתָ    :ִחְזִקּיָ
ּנּו ַעד ּבֹ "ְולֹא תוֹ ָאַמר ְקָרא:  ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנִֹתירּו ִמּמֶ    .(שמות יב, י)  44ֶקר"ָתר ִמּמֶ

ְלמּוד לֹוַמרׁשֶ    ! ֶקר""ַעד ּבֹ :ֵאין ּתַ
ְלמּוד לֹוַמר    ?ֶקר""ַעד ּבֹ :ַמה ּתַ

ן לֹו ּבֹ תּוב ִליּתֵ א ַהּכָ ֵריָפתֹו. ּבָ ִני ִלׂשְ   ֶקר ׁשֵ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ּבָ "עֹ :ָאַמר ְקָרא ּתֹו"ַלת ׁשַ ּבַ ׁשַ   , (במדבר כח, י) 45ת ּבְ

ת,  ּבָ ַ ׁשּ   ְולֹא עֹוַלת חֹול ּבַ
יֹום טֹוב.    ְולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ה ָלֶכם"" :ָאַמר ְקָרא   , (שמות יב, טז) 46הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ
יִרין.  - "הּוא"   ְולֹא ַמְכׁשִ

ּה.  - "ְלַבּדֹו" ְזַמּנָ לֹא ּבִ   ְולֹא ִמיָלה ׁשֶ
  . ַקל ָוחֹוֶמרָאְתָיא ּבְ ּדְ 
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
תֹון"   כה,א ּבָ ה^ - )לטכד, ,(ויקרא כג 47"ׁשַ    .ֲעׂשֵ

ה –ֲהָוה ֵליּה יֹום טֹוב וַ  הוְ  ,ֲעׂשֵ   . 48לֹא ַתֲעׂשֶ
ה.    ה ַוֲעׂשֵ ה ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ַתֲעׂשֶ   ְוֵאין ֲעׂשֵ

                                                             

ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהנֹּ   44 רֹפוּ ְולֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ ׂשְ ֵאׁש תִּ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ּבָ  ָתר ִמּמֶ
ּה  45 ִמיד ְוִנְסּכָ ּתֹו ַעל עַֹלת ַהתָּ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ   עַֹלת ׁשַ
ה ָבֶהם ַאךְ  46 ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ ִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ְ ר ֵיָאֵכל ְלָכל ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהׁשּ ה ָלֶכם ֲאׁשֶ  ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ
רּוָעה ִמְק  47 תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ׁשַ ִביִעי ּבְ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   כד)כג, . (ָרא קֶֹדׁש ּדַ

ֶכם ֶאת  ָאְסּפְ ִביִעי ּבְ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ חֹּגּו ֶאת ַחג ַאְך ּבַ בּוַאת ָהָאֶרץ תָּ תֹוןה' תְּ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ ְבַעת ָיִמים ּבַ   (כג, לט) ׁשִ

ֶכם ֶאת ָאְסּפְ ִביִעי ּבְ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ חֹּגּו ֶאת-ַאְך ּבַ בּוַאת ָהָאֶרץ תָּ ְבַעת ָיִמים ּבַ ה' -ַחג-תְּ תֹון. (כג,לט)ׁשִ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ   ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ
ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא 48 ל- ּבַ   ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו (ויקרא כג, ז ועוד)-קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם כָּ

  רש"י
  מתי' 

. שמן של תרומה שמן שריפה
   טמאה ובגמ' מפרש טעמא:

   . בשבת:רבי ישמעאל אומר כו'
   א דזיפתא:. פסולתעטרן

   . שריחו רע:מפי כבוד השבת
. מסקא שמן שומשמין כו'

   דמילתא דחכמים היא:
   . צון:צוות

. מקרבי דגים שמן דגים
   שימוחו:

   . דלעת מדברי:פקועות
. מין שמן שריחו רע פט

כדאמרין בסדר יומא (דף לט.) 
בא למדוד פט אומרים לו מדוד 

   לעצמך שאין אדם רוצה לסייעו:
  

  גמ' 
. דאין שורפין דאי מהי מילי

לא ממעט לה קרא אית לן 
למימר ליתי עשה דבאש תשרופו 
   וידחה את לא תעשה כל מלאכה:

. זימא שאין ת''ל עד בקר
אחריתי אלא והותר ממו באש 
תשרופו דהא כתיב עד בקר 

   ברישא:
. שהוא חולו של מועד בקר שי

והכי משמע והותר ממו לבקר 
קר שי המתיו ראשון עד ב

   ותשרפהו:
. כגון אברי תמיד של עולת חול

ערב יו''ט שלא הוקטרו מבעוד 
יום אין מעלין אותן משחשכה 
וכ''ש קדשים פסולים לא 

   שרפין:
. קראי יתירי יהו הוא לבדו

דמצי למכתב אך אשר יאכל לכל 
   פש יעשה לכם:

. מכשירי האוכל כגון מכשירין
לעשות שפוד וסכין ותור 

   כירים:ו
. למעוטי מילה שלא בזמה לבדו

דלא דחיא שבת ויו''ט דאי לא 
מעטיה קרא אתיא בק''ו דתידחי 
בפ' ר' אליעזר (לקמן קלב:) 
דהכי תיא התם ומה צרעת 
שדוחה את עבודה ועבודה דוחה 
את השבת מילה שלא בזמה 
דוחה אותה דהכי תיא התם 
מילה דוחה את הצרעת בין 

ויליף לה  בזמה בין שלא בזמה
מקראי שבת שדחית מפי 
עבודה איו דין שתהא מילה 
שלא בזמה דוחה אותה אתא 
לבדו לאפוקי מהאי ק''ו דלא 
תדרוש ליה וממילא שמעין 
מיה דמצוה שאין זמה קבוע 
ויכול לעשותה למחר איה דוחה 
יום טוב וה''ה לשריפת קדשים 

   טמאים:
   . דמשמע שבות בו:עשה הוא
באש תשרופו דוחה . דואין עשה

יו''ט דהוא לא תעשה ועשה 
ואע''ג דהדלקת ר ביו''ט מלאכה 
המותרת היא הואיל והבערת 
שאר קדשים שאין הין מהן 

 אסרין גם זו לא יצא מן הכלל:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א .29
יֹום [" ֵריָפה ּבְ ֶמן ׂשְ ׁשֶ   .]"טֹובֵאין ַמְדִליִקין ּבְ
  
יֹום טֹוב" ֲאִסיר "ּבְ ֵמי.  - הּוא ּדַ יר ּדָ ּפִ חֹול ׁשַ   ָהא ּבַ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

  : ַרבָאַמר 
ְטְמאּו,  ּנִ ים ׁשֶ ָדׁשִ רֹוף ַהּקָ ְצָוה ִלׂשְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
ְטֵמאת,  ּנִ רּוָמה ׁשֶ רֹוף ֶאת ַהּתְ ְך ִמְצָוה ִלׂשְ   ּכָ

יעּוָרּה  ַעת ּבִ ׁשְ ה. ְוָאְמָרה הּתֹוָרה: ּבִ ּנָ יֱהֵני ִמּמֶ   ּתֶ
  

  ֵהיָכן ָאְמָרה ּתֹוָרה? 
  

  ַרב ַנְחָמן, ִמּדְ 
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ  ה ּבַ   : ַרּבָ

רּומֹ  :ָאַמר ְקָרא ֶמֶרת תְּ י ְלָך ֶאת ִמׁשְ ה ָנַתתִּ    – (במדבר יח, ח) 49ָתי""ַוֲאִני ִהּנֵ
ּתֵ  ׁשְ רּבִ תּוב ְמַדּבֵ רּומֹות ַהּכָ    :י ּתְ
רּוָמה ְטהֹוָרה -ַאַחת     ,ּתְ

רּוָמה ְטֵמָאה.  -ְוַאַחת    ּתְ
ֵהא   - ְלָך""ְוָאַמר ַרֲחָמָנא  ָך ּתְ לְּ    ,ׁשֶ

יְלךָ  ְבׁשִ ַחת ּתַ יָקּה ּתַ    .ְלַהּסִ
   

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יּדְ ִמ  הוּ  ַרּבִ    ,ַאּבָ
יָאַמר ּדְ  הוּ  ַרּבִ יָאַמר  ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
נּ " י ִמּמֶ ָטֵמא"ְולֹא ִבַעְרתִּ   .  (דברים כו, יד) 50ּו ּבְ

ּנּו" ה ַמְבִעיר,  - "ִמּמֶ   ִאי ַאּתָ
ְטֵמאת.  ּנִ רּוָמה ׁשֶ ל ּתְ ֶמן ׁשֶ ה ַמְבִעיר ׁשֶ   ֲאָבל ַאּתָ

  
ֶמן קֹ ה ַמְבִעיר ׁשֶ ה ַמְבִעיר, ֲאָבל ַאּתָ ּנּו ִאי ַאּתָ ְטָמא! ְוֵאיָמא: ִמּמֶ ּנִ   ֶדׁש ׁשֶ

  
   !ְוָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא?

ֲע  ל ָאְמָרה ּתֹוָרה ַמה ּמַ ר ַהּקַ ָטֵמא"ׂשֵ ּנּו ּבְ י ִמּמֶ   , (דברים כו, יד) "לא ִבַעְרתִּ
ןקֹ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!ֶדׁש ָחמּור לֹא ּכָ
  

רּוָמה ַנִמי ֵליָמא  ,ִאי ָהִכי   ! ַקל ָוחֹוֶמר הּואּתְ
  

ִתיב ּנּו" :ָהא ּכְ   . "ִמּמֶ
  

   ?ּוָמה ָרִאיָת 
  

ָרא קֹ  ּבְ יּגּול  :פנ"ק עכ"ס :ִסיָמן :ןּכֵ ׁשֶ  ,ֶדׁש ָלא ְמַמֵעיְטָנאִמְסּתַ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר
ן    ,ָקְרּבַ

  ְמִעיָלה, 
ֵרת,    ְוּכָ

   .ָאסּור ְלאֹוֵנן
  

ה   ַרּבָ רּוָמה לֹא ְמַמֵעיְטָנא,  !ַאּדְ ן: ּתְ ּכֵ   ִמיָתה,   סימן:מחפ"ז, ׁשֶ

                                                             

ר  49 רּומֹ ה' ַוְיַדּבֵ ֶמֶרת תְּ י ְלָך ֶאת ִמׁשְ ה ָנַתתִּ ָחה ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלםֶאל ַאֲהרֹן ַוֲאִני ִהּנֵ ים ְלָמׁשְ ָרֵאל ְלָך ְנַתתִּ י ְבֵני ִיׂשְ   ָתי ְלָכל ָקְדׁשֵ
קֹול  50 י ּבְ ַמְעתִּ ּנּו ְלֵמת ׁשָ י ִמּמֶ ָטֵמא ְולֹא ָנַתתִּ ּנּו ּבְ י ִמּמֶ ּנּו ְולֹא ִבַעְרתִּ י ְבאִֹני ִמּמֶ יָתִניה' לֹא ָאַכְלתִּ ר ִצּוִ כֹל ֲאׁשֶ יִתי ּכְ   ֱאלָֹהי ָעׂשִ

  רש"י
. לאיתהויי הא בחול שפיר דמי

   מיה:
מצוה לשרוף את התרומה 

. דדמיא לקדש ועוד שטמאת
   משום תקלה:
. במעשר שי מולא בערתי מ

   כתיב:
. בין שאי טמא בין שהוא בטמא
   טמא:

. מהך קדש לא ממעיטא
   חומרא:

. יש בו חומרי פקעכ''ס שכן
וראוי גם לזו חייבין עליו משום 
פיגול שחט על מת לאכול חוץ 
לזמו ואכל אפילו בזמו ומשום 
ותר חוץ לזמו ממש ולא חשב 
מתחלה וקרוי קרבן ויש בו 

על גב שקדש  מעילה ואף
(הותר) לאכילת כהים אין בהן 
מעילה מ''מ תורת מעילה 
שייכא ביה אם קדשי קדשים הן 
יש בהן מעילה לפי זריקה לכל 
ההה מהן ואם קדשים קלים 
הן יש מעילה באימוריהן לאחר 
זריקת דמים לאפוקי תרומה 

   דלית בה כלל:
. לאוכלה בטומאת הגוף וכרת

ימיו ותרומה במיתה בידי שמים 
   קצרים אבל איו הולך ערירי:

. ק''ו ממעשר אבל אסור לאון
תרומה מותרת לאון ביבמות 
בפרק הערל (דף ע:) זר זר ב' 
פעמים זרות אמרתי לך ולא 
איות. און כל זמן שלא קבר 

   מתו:
. מיתה בידי שמים לזר מחפ''ז

האוכלה או כהן טמא וחומש 
לזר האוכלה בשוגג דכתיב 

כי יאכל קדש בשגגה  (ויקרא כב)
ויסף חמישיתו עליו אבל קדש 
משעה שיש היתר לכהים 
כתרומה ויצא מידי מעילה שוב 
אין חומש בשגגת אכילתו ויש 
דמוקמי לה בחומשין דחומשא 
ולא הירא דהא רבין ביה 
חומש דחומש בהקדש בפרק 

   הזהב (בבא מציעא דף ד:):
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  חֹוֶמׁש,  
ְדיֹון,    כה,ב   ְוֵאין ָלּה ּפִ

  ֲאסּוָרה ְלָזִרים, ַו 
  

ן.    ָהַנְך ְנִפיׁשָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
   , ָחמּורֶדׁש קֹ

ֵרת ן ָענּוׁש ּכָ ּכֵ    .ׁשֶ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ן לֹו"": ְקָראָאַמר  תֵּ   , (דברים יח, ד) 51תִּ
   . ְולֹא ְלאּורוֹ  - "לֹו"

                                                             
ן לוֹ  51 תֶּ ז צֹאְנָך תִּ ית ּגֵ ָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראׁשִ ירׁשְ ָגְנָך תִּ ית ּדְ  ֵראׁשִ

  רש"י
. להוציאה לחולין ואין לה פדיון

קדש יש קדש שפדה כגון אבל 
   שהומם לפי שחיטה:

. לעולם אבל ואסורה לזרים
קדש יש קדש שמותר לזרים 
לאחר זריקה כגון מעשר בהמה 

   ותודה ושלמים:
   . בשם:הך פישין

. עדיפא דאית בה תרי כרת
חומרי ימיו כרתין והולך 

 ערירי:



  "ִליִקין"ַּבֶּמה ַמְד  –מסכת שבת פרק ב' 
                    

139

        כה, בכה, בכה, בכה, ב .30
ָמֵעאל" י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִעְטָרן ַ  ,ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ ֵני ְכבֹוד ַהׁשּ תִמּפְ   ."ּבָ
  

  ? ַמאי ַטְעָמא
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵריחֹו ַרע,    ִמּתֹוְך ׁשֶ

ה ְוֵיֵצא.  יֶחּנָ א ַיּנִ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ   ּגְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
  ְוֵיֵצא! 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֲאִני אֹוֵמר ת חֹוָבה. ַהְדָלַקת ֵנר ּבְ  :ׁשֶ ּבָ ַ   ׁשּ
  
ר ַרב ַזְבָדאָאַמר ּדְ  ר ָרָבאּה ָאַמר , ְוָאְמִרי לָ ַרב ַנְחָמן ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ת  ּבָ ׁשַ   חֹוָבה,  -ַהְדָלַקת ֵנר ּבַ
ין ַעְרִבית ַחּמִ   ְרׁשּות.  -ְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּבְ

  ַוֲאִני אֹוֵמר: ִמְצָוה. 
  

  ? "ִמְצָוה"ַמאי 
  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ל  ְך ָהָיה ִמְנָהגֹו ׁשֶ יּכָ ר ֶאְלַעאייְ  ַרּבִ    ,הּוָדה ּבַ
ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו,  ין ְורֹוֵחץ ּפָ ת ְמִביִאים לֹו ֲעֵריָבה ְמֵלָאה ַחּמִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   ּבְ

יִצין,  ְסִדיִנין ַהְמצּוּיָ ב ּבִ ף ְויֹוׁשֵ   ּוִמְתַעּטֵ
  . ְצָבאֹותְוּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' 

ְלִמיָדיווְ  ין  ָהיּו ּתַ ְנֵפי כְ ְמַחּבִ ּנּו ּכַ   .  סּוָתןִמּמֶ
ִניִתי ָלֶכם:  ְך ׁשָ ַני, לֹא ּכָ   ָאַמר ָלֶהן: ּבָ

ִציִצית   :ָסִדין ּבְ
אי ּמַ ית ׁשַ    .ּפֹוְטִרין :ּבֵ

ל ית ִהלֵּ יִבין.  :ְוּבֵ   ְמַחּיְ
ִדְבֵרי ֲהָלָכה וַ  לּכְ ית ִהלֵּ    .ּבֵ

  
סּות ַלְיָלה.  ּום כְּ   ְוִאיְנהּו ָסְבִרי ִמׁשּ

   
  

  רש"י
. ראשית דגך תתן לו ולא לאורו

הטמא מכאן שאין תורמין מן 
על הטהור דכתיב תתן לו דבר 
הראוי לו לאכול ולא לתת 
לאורו להסיק ומדאיצטריך 
למעוטי מכלל דבת אורו היא 

   להסקה:
   . מאי איכפת לן:ויצא

. כבוד שבת הוא שאין חובה
סעודה חשובה אלא במקום אור 
כעין יממא בפרק בתרא דיומא 

   (דף עה:):
. ערבית ליל רחיצת ידים ורגלים

   שבת:
. סדיים של יין המצוייציןבסד

פשתן ובהן ציצית של תכלת 
כלאים אלא שמותר מן התורה 
דדרשין סמוכין לא תלבש 
שעטז גדילים תעשה לך 

   (מחות פ''ד לט.):
. שהיו מחבין ממו כפי כסותן

   להם סדיים שאין מצוייצין:
. ואף על גב בית שמאי פוטרין

דציצית חובה הוא בכל טליתות 
אדם ואפילו מוחים שיש לו ל

בקופסא הי דפשתן פטורין 
משום דכלאים לא שרא רחמא 

   דלא דרשי סמוכין:
   . דדרשי סמוכין:וב''ה מחייבין
. [תלמידיו] שהיו ואיהו סברי

אוסרין סבור הי דהלכה כב''ה 
וחייבין מדאורייתא מיהו [רבן] 
גזור בהו משום כסות לילה 
שמא יהא לו כסות שמיוחד 

יטיל בו ציצית ומצא ללילות ו
לובש כלאים שלא במקום מצוה 
דכסות לילה לא מיחייב בציצית 
דכתיב וראיתם אותו וביבמות 
פרכין וכי ב''ד מתין לעקור 
דבר מן התורה לפטור את 
החייב ומשי שב ואל תעשה 

 שאי:
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        כה, בכה, בכה, בכה, ב .31
לֹום  ָ ְזַנח ִמׁשּ יִתי טֹוָבה""ַותִּ י ָנׁשִ   . (איכה ג, יז) ַנְפׁשִ

  
י"ַמאי  לֹום ַנְפׁשִ ָ ְזַנח ִמׁשּ    ?"ַותִּ

  
יָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ

ת.  ּבָ ַ ׁשּ ר ּבַ   זֹו ַהְדָלַקת ַהּנֵ
  
  

יִתי טֹוָבה"    ?"ָנׁשִ
  

יָאַמר    : ִיְרְמָיה ַרּבִ
ְרָחץ.  ית ַהּמֶ   זֹו ּבֵ

  
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ין. זֹו ְרִחיַצת ָיַד  ַחּמִ   ִים ְוַרְגַלִים ּבְ
  

י ָחא ַרּבִ   ָאַמר:  ִיְצָחק ַנּפָ
ָעֶליָה.  זוֹ  ה ָנָאה ְוֵכִלים ָנִאים ׁשֶ   ִמּטָ
  

י א ַרּבִ   ָאַמר:  ַאּבָ
ֶטת ֶ ה ְמקּוׁשּ ָ ַעת ְוִאׁשּ ה מּוּצַ   ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  זֹו ִמּטָ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יר? "   ֵאיֶזהּו ָעׁשִ
ׁש לוֹ ּכֹ ּיֵ רֹו. ל ׁשֶ ָעׁשְ    ַנַחת רּוַח ּבְ

ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
  ִסיָמן מ"ט ע"ס. 

י   אֹוֵמר:  ַטְרפֹון ַרּבִ
ׁש לוֹ ּכֹ ּיֵ ָרִמים  :ל ׁשֶ    ,ֵמָאה ּכְ

דֹות    ,ּוֵמָאה ׂשָ
ֶהן.  עֹוְבִדין ּבָ   ּוֵמָאה ֲעָבִדים ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
ַמֲעׂשִ ּכֹ ה ָנָאה ּבְ ָ ׁש לֹו ִאׁשּ ּיֵ   ים. ל ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
א ָסמּוְך ְלׁשּוְלָחנוֹ ּכֹ סֵּ ית ַהּכִ ׁש לֹו ּבֵ ּיֵ   .  "ל ׁשֶ
   

  

  רש"י

. שלא היה לו הדלקת ר בשבת
ממה להדליק ובמקום שאין ר 

של והולך אין שלום שהולך וכ
   באפילה:

. פקא מייה איזהו עשיר
   למטרח להדורי אמילתא:

. שמח בחלקו חת רוח בעשרו
   אם מעט אם רב:

. בשדות עבודה שעובדין בהן
  הצריכה להם:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .32
ְנָיא    :ּתַ

י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ֳצִריֵאין ַמְדִליִקין     ."ּבָ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ֵריחֹו נֹוֵדף    ,ִמּתֹוְך ׁשֶ
א ּמָ ּנּו.  ׁשֶ ק ִמּמֶ ּפֵ   ִיְסּתַ

  
ֵייָאַמר ֵליּה      :  ַאּבַ

הּואֵליָמא ָמר:    כו,א ֵני ׁשֶ    !ָעף ִמּפְ
  

  ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר: 
הּוא ָעף.  - ֲחָדא ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ּנּו.  -ְועֹוד  ק ִמּמֶ ּפֵ א ִיְסּתַ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
ָתּה,  לָּ ֲהַות ְסִניָאה ָלּה ּכַ א ּדַ   ַהִהיא ַחְמּתָ

ֲאַפְרְסָמא. ָאְמָר  ָחא ּדַ ִמׁשְ יט ּבְ   ה ָלּה: ִזיל ִאיְקׁשִ
יט ָרָגא.  ,ֲאַזָלא ִאיְקׁשִ י ֲאָתת ָאְמָרה ָלּה: ִזיל ִאיְתִלי ׁשְ   ּכִ

ָרָגא.    ֲאַזָלא ַאְתָלא ׁשְ
ּה.  ּה נּוָרא ַוֲאַכְלּתָ   ִאיְנַפח ּבָ

  
  

ִחים ְלכֹ  ִאיר ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטּבָ ת ָהָאֶרץ ִהׁשְ לַּ   .(ירמיה נב, טז) ְגִבים"ִמים ּוְליֹ ְר "ּוִמּדַ
  

   ."ּכֹוְרִמים"
ֵני     :ַרב יֹוֵסףּתָ

ִדי ְוַעד ָרָמָתא. " ֵטי ֲאַפְרְסמֹון ֵמֵעין ּגֶ   ֵאּלּו ְמַלּקְ
ל צֹור ְוַעד ֵחיָפה - "יֹוְגִבים" מֹות ׁשֶ זֹון ִמּסּוּלָ יֵדי ִחּלָ   . ֵאּלּו ַצּיָ

   
  
  

  רש"י

. ותיא שמא יסתפק ממו
בתוספתא הותן שמן לר חייב 
משום מבעיר והמסתפק חייב 
משום מכבה במסכת ביצה 

 (דף כב.):בגמרא דיום טוב 

. ודבק בכותלי הבית שהוא עף
   ומדליק את הבית:

   . חמותה:חמתא
   . הדלק את הר:איתלי שרגא

   . שם מקום:עד רמתא
. לשון מאספים כמו לכורמים

כורמים עליו את הכלים לקמן 
   בפרק רבי עקיבא (דף פח:):

. לשון יקבים שעוצרין וליוגבים
ופוצעין את החלזון להוציא דמו 

פרק כלל גדול לקמן כדאמרן ב
(דף עה.) והיחם בוזראדן 

   ללבושי המלך:
. מעלה הר וקצרה סולמא דצור

המסילה וגבוהה וקורין אותה 
 :}פו''י: רמהפוייאיא''ה {
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .33
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶטֶבל ֵאין ַמְדִלי" חֹול   - ָטֵמאִקין ּבְ   . ּבַ
ת.  ּבָ ׁשַ   ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבַ

ֵנְפְט ָלָבן  ּיֹוֵצא ּבֹו, ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ חֹול,   - ּכַ   ּבַ
ת ּבָ ׁשַ   . "ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבַ

  
ָלָמא  ׁשְ הּוא ָעף,  -  "ֵנְפְט ָלָבן"ּבִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

   ?ַמאי ַטְעָמא - "ֶטֶבל ָטֵמא"ֲאָבל 
  

רּומֹ ָאַמר ְקָרא:  ֶמֶרת תְּ י ְלָך ֶאת ִמׁשְ ה ָנַתתִּ   , (במדבר יח, ח) 52ָתי""ַוֲאִני ִהּנֵ
ר:  תּוב ְמַדּבֵ רּומֹות ַהּכָ י ּתְ ּתֵ ׁשְ   ּבִ

רּוָמה ְטהֹוָרה -ַאַחת     ,ּתְ
רּוָמה ְטֵמָאה.  -ְוַאַחת    ּתְ

רּוָמה ְטהֹוָרה  ַעת ֲהָרָמה -ַמה ּתְ ְ א ִמׁשּ ּה ֶאלָּ   ְוֵאיָלְך,  ֵאין ְלָך ּבָ
רּוָמה ְטֵמָאה  ַעת ֲהָרָמה ְוֵאיָלְך.  -ַאף ּתְ ְ א ִמׁשּ ּה ֶאלָּ   ֵאין ְלָך ּבָ

  
  

                                                             

ר  52 ָחהה' ַוְיַדּבֵ ים ְלָמׁשְ ָרֵאל ְלָך ְנַתתִּ י ְבֵני ִיׂשְ רּומָֹתי ְלָכל ָקְדׁשֵ ֶמֶרת תְּ י ְלָך ֶאת ִמׁשְ ה ָנַתתִּ   ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלם ֶאל ַאֲהרֹן ַוֲאִני ִהּנֵ

  רש"י

. וכ''ש אין מדליקין בטבל טמא
   בטהור ולקמיה מפרש טעמא:

. שהיא מה תרומה טהורה
לאכילה אין לך בה אלא משעת 

הכי  הרמה ואילך ומקמי
אסירא שהרי טבל במיתה 
לאוכלה אף תרומה טמאה 
אע''פ שאין אתה אוכלה אלא 

 מסיקה אסור להסיקו בטבלו:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .34
   :ּגּוָפא

י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ת.  ּבָ ַ ׁשּ ֳצִרי ּבַ   ֵאין ַמְדִליִקין ּבָ

יְוֵכן ָהָיה  ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ָטף.  ֳצִרי, ֵאינ ָרף ֵמֲעֵצי ַהּקְ א ׂשָ   ֹו ֶאּלָ

י ָמֵעאל ַרּבִ   אֹוֵמר:  ִיׁשְ
   .ֵאין ַמְדִליִקין ּבוֹ  - ִמן ָהֵעץּכל ַהּיֹוֵצא 

י רֹוָקא ַרּבִ ן ּבְ ָמֵעאל ּבֶ   אֹוֵמר:  ִיׁשְ
ִרי.  ּיֹוֵצא ִמן ַהּפְ א ּבַ   ֵאין ַמְדִליִקין ֶאּלָ

י   אֹוֵמר:  ַטְרפֹון ַרּבִ
א ְלַבד.  ֵאין ַמְדִליִקין ֶאּלָ ֶמן ַזִית ּבִ ׁשֶ   ּבְ

יָעַמד  ן נּוִרי ַרּבִ   ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר:  יֹוָחָנן ּבֶ
ֵאין ָל  י ָבֶבל ׁשֶ ֲעׂשּו ַאְנׁשֵ ִמיןּוַמה ּיַ ֶמן ׁשּוְמׁשְ א ׁשֶ    ?ֶהם ֶאּלָ

ֵאין י ָמַדי ׁשֶ ֲעׂשּו ַאְנׁשֵ ֶמן ֱאגֹוִזים ּוַמה ּיַ א ׁשֶ   ?ָלֶהם ֶאּלָ
י ֲא  ֲעׂשּו ַאְנׁשֵ ֵאיּוַמה ּיַ א ׁשֶ ִרּיָ ַסְנּדְ ֶמן ְצנֹונֹותֶלּכְ א ׁשֶ    ?ן ָלֶהם ֶאּלָ

א ֵנְפְט?  ְך ֶאּלָ ְך ְולֹא ּכָ ֵאין ָלֶהם לֹא ּכָ א ׁשֶ י ַקּפֹוְטִקּיָ ֲעׂשּו ַאְנׁשֵ   ּוַמה ּיַ
ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶ א ַמה ׁשּ א ֵאין ְלָך ֶאּלָ   .ֵאין ַמְדִליִקין :ֶאּלָ

ִגים  - ּוַמְדִליִקין  ֶמן ּדָ ׁשֶ    ,ּבְ
  ּוְבִעְטָרן. 

י זּוִרי ַרּבִ ְמעֹון ׁשְ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ּקּועֹות    -ַמְדִליִקין  ֶמן ּפַ ׁשֶ   ּבְ

  ּוְבֵנְפְט. 
  אֹוֵמר:  סּוָמכֹוס

ר ּכֹ ׂשָ   ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו,  -ל ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּבָ
ִגים ֶמן ּדָ ׁשֶ א ּבְ   . "ֶאּלָ

  
אסּוָמכֹוס ַהְיינּו  א ַקּמָ ּנָ    !ּתַ

  
יַניְ  א ּבֵ    :יהוּ ִאיּכָ

רּוָנאּדְ    ,ַרבָאַמר  ַרב ּבְ
יִמי    .ְוָלא ְמַסּיְ

   
  
  

  רש"י
. כדמפרש אין מדליקין בצרי

לעיל ועוד כדקתי ואזיל דאיו 
בא מן הפרי אלא מן העץ שרף 
בעלמא והוה ליה כזפת ואיו 
משך לישא אחריא וכן היה 

מר כו' רבי שמעון בן אלעזר או
לאו טעמא למילתיה יהיב אלא 
הכי קאמר ועוד היה אומר דבר 

   אחר בצרי:
   . כך שמם:עצי הקטף
. לאפוקי שמן דגים מן הפרי

   ועטרן וצרי:
אין לך אלא מה שאמרו חכמים 

. כגון פסולי אין מדליקין בהן
   שמים דמתיתין:

. ואע''ג ומדליקין בשמן דגים
   דדמי לחלב ואיו יוצא מפרי:

   . ואע''ג דמזפת קאתי:עטרןוב
. ר' יוחן בן סומכוס הייו ת''ק

ורי דפסיל כל הך דמתיתין 
וחלב אימי בהדייהו דהוא יוצא 

   מן הבשר ואכשר בשמן דגים:
. דאמר איכא ביייהו דרב ברוא

צריך לתת לתוכו שמן כל שהוא 
אי מי דאכשר חלב מהותך 
בתערובת שמן כל שהוא חד 

דרב ברוא מהך תאי סבר ל
דחלב יתר בתערובת אבל שמן 
דגים אפילו בעייה וחד סבר 
שמן דגים על ידי תערובת אבל 

 חלב כלל וכלל לא:
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב    ––––    כו, אכו, אכו, אכו, א .35
ְנָיא    :ּתַ

י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ּום    :ּכל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ לׁש 'ֵאין ּבֹו ִמׁשּ לׁש ַעל ׁשָ    ',ׁשָ

ִכין ּבוֹ     ,ּוְמַסּכְ
ן תָּ ׁשְ   . "חּוץ ִמּפִ

  
ֵייָאַמר    :  ַאּבַ

י   כו,ב ֵבי  ַרּבִ א ּדְ ּנָ ן ֶאְלָעָזר ְוּתַ ְמעֹון ּבֶ יׁשִ ָבר ֶאָחד ַרּבִ ָמֵעאל ָאְמרּו ּדָ    .ִיׁשְ
  
י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ָאַמַרן - "ׁשִ    ,ָהא ּדְ
ֵבי " א ּדְ ּנָ יּתַ ָמֵעאל ַרּבִ   ַמאי ִהיא?  - "ִיׁשְ
  

ֵבי  ָתֵני ּדְ יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ָגִדים'רּו הֹוִאיל ְוֶנֶאְמ " ּתֹוָרה ְסָתם, 'ּבְ   ּבַ

ים תִּ ֶאָחד ֵמֶהן, ֶצֶמר ּוִפׁשְ תּוב ּבְ    - (ויקרא יג, מז)  53ּוָפַרט ְלָך ַהּכָ
ן ֶצֶמר  ַהּלָ ים, ַאף ּכִֹפ וּ ַמה ּלְ תִּ יםׁשְ תִּ   ."ל ֶצֶמר ּוִפׁשְ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ה' לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ יַנְייהוּ  'ׁשְ א ּבֵ ָגִדים ִאיכָּ ָאר ּבְ ׁשְ    .ּבִ
י ן ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ִאית ֵליּה.  -ׁשִ

ֵבי לְ  א ּדְ יַתּנָ ָמֵעאל ַרּבִ   ֵלית ֵליּה.   - ִיׁשְ
   

  
י ָעְלָמא ִמיַהת  כּולֵּ לׁש 'ּדְ לׁש ַעל ׁשָ א ּבִ  'ׁשָ ּמֵ ים ִמיּטַ ּתִ ֶצֶמר ּוִפׁשְ    -  ְנָגִעיםּבְ

   ?ָלןְמנָ 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶגד"" ֶגד - "ּבֶ א ּבֶ לׁש ' – ֵאין ִלי ֶאּלָ לׁש ַעל ׁשָ ִין 'ׁשָ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֶגד"תַּ    ."ז)מ(ויקרא יג,  "ְוַהּבֶ
  

ה'ְלַרּבֹות  :ְוֵאיָמא לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ    !'ׁשְ
  

   !ָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא?
אָה  ּמֵ ִתי ֵעֶרב ִמיּטַ א ׁשְ ּתָ ֲעָיא?!  - ׁשְ ה ִמיּבָ לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ   ׁשְ
  

לׁש ַעל ׁשָ 'ִאי ָהִכי,  ַקל ָוחֹוֶמר!  'לׁש ׁשָ   ַנִמי ַלְיִתי ּבְ
  

א ה' ,ֶאלָּ לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ ים  'ׁשְ ין ַלֲעִנּיִ יִרים ּבֵ ין ַלֲעׁשִ ָחזּו ּבֵ ַקל ָוחֹוֶמר,  -ּדְ   ָאֵתי ּבְ
לׁש ' לׁש ַעל ׁשָ יִרים ָלא ַחְזָיין  'ׁשָ ַחְזָיין ַלֲעׁשִ ים הּוא ּדְ ַקל ָוחֹוֶמר.  -ַלֲעִנּיִ   ָלא ָאֵתי ּבְ

  
  ְכַתֵביּה ְקָרא, ּדְ  ַטְעָמא

ָתֵביּה ְקָרא  ַקל ָוחֹוֶמר.  -ָהא לֹא ּכְ ְמִריַנן ּבְ   ָלא ּגָ
  

הְלַרּבֹות ' :ְוֵאיָמא לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ ָגִדים 'ׁשְ ָאר ּבְ ׁשְ    ?ּבִ
  

ים" :ָאַמר ְקָרא תִּ ֶגד ֶצֶמר ּוִפׁשְ   . (ויקרא יג, מז) "ּבֶ
ים" תִּ ֶגד ֶצֶמר ּוִפׁשְ    .ִאין – "ּבֶ

י ַא    לֹא.  -ֲחִריֵני ִמיּדֵ
  

                                                             
יםְוַהּבֶ  53 תִּ ׁשְ ֶבֶגד ּפִ ֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ּבְ י ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת ּבְ   ֶגד ּכִ

  רש"י
. אין בו משום שלש על שלש

   לקבל טומאה בג' אצבעות:
. כמו קבוס וצמר יוצא מן העץ

   גפן:
. סוכה הואיל ואיו ומסככים בו

מקבל טומאה דאין מסככין 
טומאה כדילפין  בדבר המקבל

במסכ' סוכה (דף יב:) מגרך 
   ומיקבך:

. דילפין לקמן חוץ מפשתן
דאיקרי עץ ומקבל טומאת 
געים אפילו אוין שבו כדלקמן 

  הלכך אין מסככין באוין:
ר' שמעון בן אלעזר ותא דבי ר' 

. ישמעאל אמרו דבר אחד
דמהיכא תיתי לר' שמעון 
למעוטי שאר בגדים מטומאה 

ית ליה הא דתא דבי אי לאו דא
ר' ישמעאל והלכך יוצא מן העץ 
לאו דווקא קט דה''ה לוצה של 
עזים וכל מידי דלאו צמר 
ופשתים הוא ואיידי דקט יוצא 
מן העץ לעין סוכה קט לה מי 

   לעין טומאה:
הואיל ואמרו בגדים בתורה 

. כגון בטומאת שרצים סתם
וטומאת מת דכתיב בטומאת 

עור ובמת וכל  שרצים או בגד או
בגד וכל כלי עור וכן בשכבת זרע 
וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו 
שכבת זרע וגו' ובציצית על כפי 

   בגדיהם:
. ופרט לך הכתוב באחד מהן

בטומאת געים כלל תחלה 
ואח''כ פרט והבגד כי יהיה בו 
גע צרעת כלל בבגד צמר כו' 
פרט אף כל בגדים הסתומים 

א בין אב ילפי' במה מציו דהו
   דאיו אלא צמר ופשתים:

   . טפחים:שלשה
. דבהדיא לר' שמעון אית ליה

תא אין בו משום שלש על שלש 
אבל שלשה על שלשה דחזי אף 
לעשירים מיטמא ולקמן יליף 
מליה בהו טומאה כלל הואיל 
ומגעים יליף דאי לא יליף 
מגעים מהיכא תיתי ליה לחלק 

   בין פשתן לשאר מיין:
. בין לאביי בין עלמאדכולי 

   לרבא אליבא דהי תאי:
. כלומר אי הוה בגד אין לי כו'

כתיב בגעים בגד אין לי 
דמיטמא בגעים אלא בגד 

   שלם:
. אין לעשירים לא חזיין

מקפידין להציע ובטולי מבטלי 
  להו לא אתיין בק''ו:

. וטעמא דכתביה קרא כו'
מסקא דפירושה דמילתא היא 

לכך טעמא וביחותא כלומר ה
דכתב קרא והבגד לרבוייהו 
הלכך מיטמו הא לא רביהו לא 

   מיטמו:
ואימא לרבות שלשה על שלשה 

. ושלש על שלש בשאר בגדים
בצמר ופשתים מיטמו מק''ו 
והאי רבויא לשלשה על שלשה 

   אתא ולשאר בגדים:
. פרט אחר אמר קרא בבגד צמר

כלל למימר דאפי' גדול דשאר 
   ים:מיין לא מיטמו בגע
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י ִאיְמעּוט  :ְוֵאיָמא לׁש ִמ'ּכִ לׁש ַעל ׁשָ ה' ', ֲאָבלׁשָ לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ א!  'ׁשְ ּמֵ   ִמיּטַ
  

ִתיִבי ֵרי ִמיעּוֵטי ּכְ ים""בְּ  :ּתְ תִּ ׁשְ ֶבֶגד ּפִ ֶגד ֶצֶמר אֹו ּבְ   , )יג, נט ;(ויקרא יג, מז 54ּבֶ
לׁש 'ְלַמעּוֵטי ִמ  - ַחד  לׁש ַעל ׁשָ ָ   , 'ׁשּ

ה'ְלַמעּוֵטי ִמ  -ְוַחד  לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ ְ    '.ׁשּ
  
ה', ָאַמרּדְ ְלָרָבא וּ  לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ ָגִדים  'ׁשְ ָאר ּבְ ׁשְ יַנְייהוּ ּבִ א ּבֵ    ,ִאיּכָ

ילְ  ן ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ִאית ֵליּה,  -ׁשִ
ֵבי  א ּדְ יְלַתּנָ ָמֵעאל  ַרּבִ    .ֵלית ֵליּה  -ִיׁשְ

לׁשָ '   כז,א ה ַעל ׁשְ לׁשָ ָגִדים ּבִ  'הׁשְ ָאר ּבְ    ?ְמָנא ֵליּה ^ׁשְ
  

  . (ויקרא יא, לב)  55""אֹו ֶבֶגדָנְפָקא ֵמ 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶגד"" ֶגד - "ּבֶ א ּבֶ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
ה' לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ ִיין 'ׁשְ ָגִדים ִמּנַ ָאר ּבְ ׁשְ    ?ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר:     ."(ויקרא יא, לב) "אֹו ֶבֶגד"תַּ
  

ֵיי     ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  ד""אֹו ֶבגֶ ְוַאּבַ
  

ֵעי ֵליּה ְלַרּבֹות  לׁש 'ִמיּבָ לׁש ַעל ׁשָ ים 'ׁשָ ּתִ ֶצֶמר ּוִפׁשְ א ּבִ ּדְ  ,ּבְ ּמֵ ָרִצים. ִמּטַ   ׁשְ
  

   ?ְוָרָבא
  

ין ִל  י ְנָגִעים, ְוהּוא ַהּדִ ּבֵ ֵלי ַרֲחָמָנא ּגַ ָרִצים. ּגָ   ׁשְ
  

ֵיי    ?ְוַאּבַ
  

א ְלִמיְפַרְך     :ִאיּכָ
כֵּ ִל ַמה  ִתי ָוֵעֶרב ְנָגִעים, ׁשֶ ֶהםן ׁשְ א ּבָ   . ְמַטּמֵ

  
   ?ְוִאיָדְך 

  
ֲעָתְך    י, ְנָגִעים ֲחִמיֵר ִאי ָסְלָקא ּדַ

י  ּבֵ ָרִצים ְולֵ ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּגַ ְייהוּ ׁשְ    .ְיתּו ְנָגִעים ִמיּנַ
  

   ?ְוִאיָדְך 
  

ָרִצים ָלא ָאתוּ  ְ    ,ְנָגִעים ִמׁשּ
א ְלִמיְפַרְך: ַמה לִּ  ִאיּכָ כֵּ ּדְ ָרִצים ׁשֶ א ּבְ ׁשְ הכַ ן ְמַטּמֵ   .  ֲעָדׁשָ

   
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵבי  א ּדְ ּנָ יַהאי ּתַ ָמֵעאל ַרּבִ ֵבי  ,ִיׁשְ א ּדְ ּנָ יק ֵמִאיָדְך ּתַ יַמּפֵ ָמֵעאל.  ַרּבִ   ִיׁשְ
ָתֵני ֵבי  ּדְ יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ֶגד"" ים,  - "ּבֶ תִּ ֶגד ֶצֶמר ּוִפׁשְ א ּבֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִיין ְלַרּבֹות ים  :ִמּנַ ַמּלִ    ?ֶצֶמר ּגְ

   ?ֶצֶמר ַאְרָנִביםוְ 
ים ל ִעּזִ    ?נֹוָצה ׁשֶ

יָרִין ִ    ?ְוַהׁשּ

                                                             

ִלי עֹור ְלַטֲהרֹו אֹו ְלַט  54 ל ּכְ ִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו ּכָ ְ ים אֹו ַהׁשּ תִּ ׁשְ ֶמר אֹו ַהּפִ ֶגד ַהּצֶ אוֹ זֹאת ּתֹוַרת ֶנַגע ָצַרַעת ּבֶ   ּמְ
ר 55 מָֹתם - ִיּפֹל-ְוכֹל ֲאׁשֶ לָעָליו ֵמֶהם ּבְ ִלי- ִיְטָמא ִמּכָ ל- ֵעץ אֹו ֶבֶגד אוֹ - ּכְ ק ּכָ ר-עֹור אֹו ׂשָ ִלי ֲאׁשֶ ִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד-ּכְ ּמַ ֶהם ּבַ ה ְמָלאָכה ּבָ   ָהֶעֶרב ְוָטֵהר-ֵיָעׂשֶ

  רש"י
. שאר בגדים ואימא כי אמעיט

משלש על שלש דבצמר ופשתים 
אתי בק''ו משתי וערב אבל 
שלשה על שלשה מיטמו 

  מריבויא דוהבגד:

. תרי זימי תרי מיעוטי כתיבי
כתיבי בגד צמר ופשתים זאת 
תורת גע הצרעת בגד הצמר או 

   הפשתים:
. לרבי שמעון שום מא ליה

יל טומאה בשאר בגדים הוא
ושאר בגדים הסתומים למדין 

 הן מן המפורש:

. דכתיב בשרצים או מאו בגד
ריבויא הוא: דתיא ל''ג דאי 
מתיתא היא היכי פליג עלה 
אביי ואמר מיבעיא ליה לשלש 
על שלש הא תא תי בהדיא 
שלשה על שלשה בשאר בגדים 

   מיין אלא דרשא דרבא היא:
. דרבייה מן גלי רחמא בגעים

'ה לשרצים דכיון והבגד וה'
דכתיב בהן בגד כי התם מייה 

   ילפין בבין אב:
שרצים אין שתי וערב מטמא 

. דבגד כתיב בהו ולא שתי בהן
   ולא ערב:

. ורבא אמר לך ואידך אי ס''ד
על כרחיך לשלשה על שלשה 
בשאר בגדים אתא דאילו ג' על 
ג' בצמר ופשתים בשרצים 
מגעים יליף דאי געים חמירי 

חמא האי ריבויא לכתוב ר
בשרצים ולשתוק מריבויא 
דהבגד בגעים אלא לדרשא 

   אחריתי אתא:
   . וגעים בעין כגריס:בכעדשה

. כלומר מוצא הוא מפיק מאידך
מסברת אידך תא דפליג עליה 
דאשכחן דמרבי שאר בגדים 

   לטומאת שרצים:
. קרי וצה על שם של עזים

   שאין גוזזין אותם אלא מורטין:
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ָלךְ     ?ְוַהּכָ
ִריִקין?    ְוַהסְּ

ְלמּוד לֹוַמר:     ."(ויקרא יא, לב) "אֹו ֶבֶגד"תַּ
     

  ָאַמר:  ָרָבא
ֵבי  א ּדְ ּנָ י ֵלית ֵליּה ְלַהְך ּתַ יּכִ ָגִדים,  ַרּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ָמֵעאל ּבִ לׁש ׁשָ 'ִיׁשְ    ',לׁש ַעל ׁשָ

ה' לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ    .ִאית ֵליּה  - 'ׁשְ
  

ה' :ָאַמרּדְ ְוָהא ָרָבא הּוא  לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ ָגִדים 'ׁשְ ָאר ּבְ ׁשְ    ,ּבִ
ילְ  ן ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    ,ִאית ֵליּה  -ׁשִ

ֵבי  א ּדְ יְלַתּנָ ָמֵעאל  ַרּבִ   ֵלית ֵליּה!  -ִיׁשְ
  

יּה ָרָבא ֵמַה     .ִהיאֲהַדר ּבֵ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
א ֲאַמָרּה,  ּפָ   ָהא ַרב ּפַ

אּדְ  ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ
ְלַאִיםְלַאּתּוֵיי  -  "לַאף ּכֹ"    .ּכִ
  
ְלַאִים" יּה  - "ּכִ ִתיִבי ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ    ,ּבְ

ו" ים ַיְחּדָ תִּ ַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפׁשְ ׁש ׁשַ    !(דברים כב, יא) "לֹא ִתְלּבַ
  

ֲעָתְך ָא  ה, ָסְלָקא ּדַ ֶרְך ְלִביׁשָ י ּדֶ   ִמיָנא ָהֵני ִמילֵּ
ֵרי ִמיֵני ָאסּור.  ל ּתְ ַהֲעָלָאה ּכָ   ֲאָבל ּבְ

  
   !ְוָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא?

י ּגּוֵפיּה וּ  י ּכּולֵּ ָקא ִמיְתַהּנֵ ה ּדְ ִביׁשָ ְלַאִים, ָאַמְרּתְ ִמ ַמה לְּ ים  :ּכִ ּתִ   ִאין,  -ֶצֶמר ּוִפׁשְ
   .לֹא –ִמיֵדי ַאֲחִריָנא 

ן - ָלָאה ַהֲע  ּכֵ ל ׁשֶ    !לֹא ּכָ
  

א  דּוָתא ִהיא.  ּדְ ֶאלָּ א ּבְ ּפָ   ַרב ּפַ
   

  
ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

   .ְלַאּתֹוֵיי ִציִצית^ - "לַאף ּכֹ"   כז,ב
  
ִתיב "ִציִצית" ֶהְדָיא ּכְ ו" :ּבְ ים ַיְחּדָ תִּ ַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפׁשְ ׁש ׁשַ   , (דברים כב, יא) "לֹא ִתְלּבַ

ה ָלְך" :בּוְכִתי ֲעׂשֶ ִדיִלים תַּ   !)ב(דברים כב, י 56"ּגְ
  

ֲעָתְך ָאִמיָנא   ָרָבא, ְד כִּ  :ָסְלָקא ּדַ
   ,ָרָבא ָרֵמיּדְ 

ִתיב ָנף" :ּכְ ָנף,  - (במדבר טו, לט) 57"ַהכָּ   ִמין ּכָ
ו" :ִתיבכְ וּ  ים ַיְחּדָ תִּ    .(דברים כב, יא) "ֶצֶמר ּוִפׁשְ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ים  ּתִ    ,ְטִריןּפוֹ    -ֶצֶמר ּוִפׁשְ

ּלֹ ין ׁשֶ ִמיָנן, ּבֵ ין ּבְ ִמיָנן. ּבֵ   א ּבְ
ָאר ִמיִנין  ִמיָנן ּפֹוְטִרין  -ׁשְ    ,ּבְ

ּלֹ ִמיָנן ֵאין ּפֹוְטִרין. ׁשֶ   א ּבְ
ֲעָתְך    ָרָבא, ְד כִּ  :ָסְלָקא ּדַ

                                                             
ּה  56 ה ּבָ ַכסֶּ ר תְּ סּוְתָך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ְך ַעל ַאְרּבַ ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדִלים תַּ  ּגְ
ל ִמְצֹות ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְר  57 ם ֶאת ּכָ ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהםה' ִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרתֶּ ר ַאתֶּ יֶתם אָֹתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ  ַוֲעׂשִ

  רש"י
. לתא דרישא א אמר כי לית ליהרב

בשאר בגדים בשרצים ג' על ג' דילמד 
סתום מן המפורש אבל שלשה על 
שלשה בשרצים אית ליה בהו דאיתרבו 

 מאו בגד:
. ואמר דתא הדר ביה רבא מההיא

דבי רבי ישמעאל ורשב''א אמרו דבר 
אחד ולאו כאביי אלא דלתרוייהו 
בשאר בגדים טומאת ג' על ג' ליכא 

   על שלשה איכא:שלשה 
. שמעתא דסיפא ואיבעית אימא הא

לאו רבא אמרה אלא רב פפא אמרה 
לאוקמי תרוייהו תרי תאי דרבי 
ישמעאל כהדדי ולמימר דמודה תא 
דרישא דיש טומאת שרצים בשאר 

   בגדים:
ה''ג דרב פפא אמר אף כל לאתויי 

. אף כל דתא דרישא דקאמר כלאים
ו אף כל בגדים סתם צמר ופשתים לא

לפרושי בגדים סתומים דטומאה קא 
אתי דבשאר טומאה ודאי מטמאו 
שאר בגדים דאיתרבו מאו בגד אלא 
לפרושי בגד האמור בכלאים סתם 
ובגד כלאים שעטז וגו' הלכך לרב פפא 
לא מפיק האי תא מילתיה דהאי תא 
והך פירוקא דסיפא איהו אמרה ולא 
איתמר כדאמרת ליה אליבא דרבא 

על ג' לשלשה על שלשה  דמפליג בין ג'
אלא הכי איתמר רב פפא אמר לא 
מפיק האי תא מאידך תא דאף כל 
לאתויי כלאים דכי הוה מוקמין ליה 
כרבא הוה צריך לפלוגי דכיון דאף כל 
לטומאת שרצים מי אתא על כרחיך 
אף כל למעוטיהו משלש על שלש כדין 
געים ואו בגד לרבויי שלשה על שלשה 

מטמו שאר בגדים  ואף על גב דלא
בגעים דהא תמעטו בתרי מיעוטי 
איתרבו בשרצים אבל לרב פפא לא 
מיבעי לן לפלוגי דכיון דאתרבו שאר 
בגדים לשרצים איתרבו לכל תורת 

   צמר ופשתים בין לשלש בין לשלשה:
. צמר ופשתים לא בהדיא כתיבי ביה
   תלבש שעטז וגו':

. דלא מחייבי בציצית לאתויי ציצית
   די צמר ופשתים:אלא בג

   . לאלו:גדילים תעשה לך
. כלומר סד''א דלא סד''א כדרבא

דרשין הי סמוכין לעין טלית למימר 
דטלית צמר ופשתים תעשה ציצית ולא 
לשאר טלית אלא לעין ציצית 
תדרשיה גדילים תעשה לך מצמר 
ופשתים ולא משאר מיין כדדריש ליה 

   רבא:
רא . דהאי כף קכתיב הכף מין כף

יתירא הוא דהא כתיב על כפי בגדיהם 
והוה ליה למכתב ותו על הציצית 

   פתיל תכלת:
. מין הטלית יהא הציצית מין כף

דהכי משמע ציצית של כף תהא ואם 
   של משי הוא ציצית של משי פוטר בה:

. גדילים תעשה לך וכתיב צמר ופשתים
   דמשמע מי מהן תעשה:

 . דאמר דהכף אתאסד''א כדרבא
לאשמועין דלא תדרוש סמוכין 
למיפטר שאר בגדים דודאי מיחייב 
מיהא בציצית דמין קמ''ל אף כל דלא 
תדרוש הכף הכי אלא אורחיה דקרא 
הוא ולאשמעין דמצות ציצית בשי 
מיי צבע שי חוטין של תכלת ושי 
חוטין של לבן דהייו מין כף דסתמיה 

   לבן:
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ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
   

ֵריּה ָאַמר  ילְ  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ֵבי לְ  א ּדְ ּנָ יּתַ ָמֵעאל,  ַרּבִ   ִיׁשְ

ָגִדים ָאר ּבְ י ׁשְ ְמַרּבֵ ָנא ְלִעְנַין טּוְמָאה ּדִ ְכִתיב ,ַמאי ׁשְ   , (ויקרא יא, לב) "אֹו ֶבֶגד" :ּדִ
ָגִדים  ָאר ּבְ ּה""ְמ ָהָכא ַנִמי ֵליָמא ְלַרּבֹות ׁשְ ה ּבָ ַכּסֶ ר תְּ   !(דברים כב, יב) ֲאׁשֶ

  
ֲאָתא.  סּות סּוָמא הּוא ּדַ   ַההּוא ְלַאּתֹוֵיי ּכְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָרט ִלְכסּות ַלְיָלה.  -  (במדבר טו, לט) "תוֹ ּוְרִאיֶתם ֹא""   ּפְ
ָרט ִלְכסּות סּוָמא?  א ּפְ ָרט ִלְכסּות ַלְיָלה, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ה אֹוֵמר ּפְ   ַאתָּ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ּה"" :ּכְ ה ּבָ ַכּסֶ ר תְּ סּות סּוָמא ָאמּור,  - (דברים כב, יב) ֲאׁשֶ   ֲהֵרי ּכְ
ים ָהא ָמה ָרט ִלְכסּות ַלְיָלה.  -  (במדבר טו, לט) תֹו""ּוְרִאיֶתם אֹ  ֲאִני ְמַקּיֵ   ּפְ

סּות ַלְיָלה?    ַמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות סּוָמא ּוְלהֹוִציא ּכְ
יה ֵאֶצל ֲאֵחִרים,  ְרִאּיָ ָנּה ּבִ ׁשְ ּיֶ סּות סּוָמא ׁשֶ ה ֲאִני ּכְ   ְמַרּבֶ

ֵאיָנה ּבִ  סּות ַלְיָלה ׁשֶ יה ֵאֶצל ֲאֵחִריםּומֹוִציא ֲאִני ּכְ   . "ְרִאּיָ
  

ָגִדים?  ָאר ּבְ   ְוֵאיָמא ְלַרּבֹות ׁשְ
  

ָרא ּבְ ים     :ִמְסּתַ ּתִ ֶצֶמר ּוִפׁשְ ים -ָקֵאי ּבְ ּתִ ה ֶצֶמר ּוִפׁשְ    .ְמַרּבֶ
יםָקֵאי ּבְ  ּתִ ָגִדים?!  - ֶצֶמר ּוִפׁשְ ָאר ּבְ ה ׁשְ   ְמַרּבֶ

  
  

  רש"י
חמן  . אליבא דרבמאי שא כו'

קבעי לה דאמר אף כל לאתויי 
   ציצית:

. ריבויא דקרא אשר תכסה
  הוא:

. כסות המיוחד לכסות לילה
   ללילות דלא יחייב:

. שישה בראייה אצל אחרים
וקרין ביה וראיתם לאחרים 
ביום ולא אתי אשר תכסה 

 ומפיק וראיתם:

. ואי מרבין לה שאיה בראייה
מאשר תכסה קא עקרת ליה 

   וראיתם:
. ולא ואימא לרבות שאר בגדים

   כסות סומא:
. כדאמר קאי בצמר ופשתים

דסמך צמר ופשתים לגדילים 
מרבה כסות סומא דצמר 

   ופשתים:
 . בתמיה:מרבה שאר בגדים
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .36
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י ן ֶאְל  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ָבר ֶאָחד. ׁשִ   ָעָזר ְוסּוָמכֹוס ָאְמרּו ּדָ
  

י ן ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ֲאַמָרן  -ׁשִ   ָהא ּדַ
ַתְנָיא –סּוָמכֹוס     :ּדְ

   :אֹוֵמר סּוָמכֹוס"
ָטוּוי  ָכּה ּבְ סּוָלה –ִסיּכְ    ,ּפְ

ְנָגִעים ָאה ּבִ ּמְ ִמטַּ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

ַמאן    ?ּכְ
  

א,  ּנָ י ַהאי ּתַ   ּכִ
ְתַנן:    ּדִ

ִתי ָוֵעֶרב" ד - ׁשְ ְנָגִעים ִמּיָ א ּבִ ּמֵ    ,ִמטַּ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ִתי  ְ ֶלה,  - ַהׁשּ ׁשְ ּיִ ֶ   ִמׁשּ

ד.  - ְוָהֵעֶרב    ִמּיָ
ן  תָּ ׁשְ ל ּפִ נוּ  -ְוָהאּוִנין ׁשֶ ְתַלּבְ ּיִ ֶ   .  (נגעים יא, ח) "ִמׁשּ

   
  
  

  רש"י

. דדבר המיטמא אמרו דבר אחד
בגעים אין מסככין ואע''ג דאיו 

   מטמא בטומאת מגע:
. חוץ מפשתן ולא הא דאמרן

פשתן משמע  קאמר חוץ מבגד
אע''ג דלאו בגד שלא טוה כגון 
אוין או טוה ולא ארג אין 
מסככין הואיל ומטמו בגעים 

   ואע''ג דלא מטמא בשרצים:
. הואיל ומטמו סיככה בטווי

בגעים דכתיב או בשתי או 
בערב וה''ה מי לאוין 
משיתלבו והאי דקט טווי 
לאשמעין דטווי מטמא מיד 

אכתו ולא דטווייתו הוא גמר מל
   בעי שישלה:

. אמרה סומכוס להא כר' כמאן
מאיר דאמר מטמא מיד שטווה 
ל''א כמאן אמרה אביי להאי 
מילתא דההיא חוץ מפשתן 
פשתן דווקא קאמר אע''ג דלאו 
בגד ועל כרחיך אפי' אוין 
במשמע אלמא אוין מיטמא 

   בגעים:
   . כר' יהודה:כי האי תא

. שיהיו שולין אותו מן משישלה
היורה ששולקין אותו בה 

   ללבו:
 . בתור:משיתלבו
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .37
ָנה             ִמׁשְ

ן.  -ן ָהֵעץ ל ַהּיֹוֵצא ִמ ּכָ  תָּ ׁשְ א ּפִ   ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו, ֶאּלָ
א טּוְמַאת אֹ  - ל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ְוָכ  ּמֵ ןֵאינֹו ִמטַּ תָּ ׁשְ א ּפִ   .  ָהִלים, ֶאּלָ
  

ָמָרא             ּגְ

ן"ּדְ ְמָנָלן  תָּ ׁשְ   ? "ֵעץ"ִאיְקִרי  "ּפִ
  

  : ָמר זּוְטָראָאַמר 
ָגה וַ ָאַמר ְקָרא: ּדְ  י ָהֵעץ""ְוִהיא ֶהֱעָלַתם ַהּגָ תֵּ ִפׁשְ ְטְמֵנם ּבְ   .  (יהושע ב, ו) 58תִּ
   

  
  
  

                                                             

ג 58 י ָהֵעץ ָהֲעֻרכֹות ָלּה ַעל ַהּגָ תֵּ ִפׁשְ ְטְמֵנם ּבְ ָגה ַותִּ   ְוִהיא ֶהֱעָלַתם ַהּגָ

  רש"י
  מתי' 

. לעשות פתילה אין מדליקין בו
   מקבוס ובגד קבוס מצמר גפן:
. איו מטמא טומאת אוהלים

אם עשה מהן אהל והמת תחתיו 
הוי כשאר בית וא''צ להטביל 
האהל עצמו דלא קבל טומאה 

   אלא כלים שתחתיו:
 . שאף אהל טמאאלא פשתן

כדכתיב והזה על האהל ובגמ' 
   יליף דבפשתן משתעי קרא:

  
 גמ'
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        כח, אכח, אכח, אכח, א    ––––    כז, בכז, בכז, בכז, ב .38
ן -ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ "וְ  תָּ ׁשְ א ּפִ א טּוְמַאת אָהִלים, ֶאּלָ ּמֵ    ."ֵאינֹו ִמטַּ
  

  ְמָנָלן? 
  

יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ַמר    כח,א ן. ּמִ ִמ ^ ֶהל"ֶהל" "ֹא"ֹאּגָ ּכָ   ׁשְ

ִתיב ָהָכא ֹאאת ַה "זֹ  :ּכְ י ָימּות ּבְ   , (במדבר יט, יד)  59"ֶהלּתֹוָרה ָאָדם כִּ
ן"ְוִיְפרֹוׂש ֶאת ָהֹא :ּוְכִתיב ָהָתם כָּ ׁשְ   , (שמות מ, יט)  60"ֶהל ַעל ַהּמִ

ן, ָקרּוי  ּתָ ׁשְ ל ּפִ ן ׁשֶ ַהלָּ ן ָקרּוי  ֶהל""ֹאַמה לְּ ּתָ ׁשְ ל ּפִ אן ׁשֶ   . ֶהל""ֹאַאף ּכָ
  

זּוִרין ְוחּוָט  ן ׁשְ ַהלָּ ה, ִאי ַמה לְּ ָ ׁשּ פּול ׁשִ   ן ּכָ
ה? ָ ׁשּ פּול ׁשִ זּוִרין, ְוחּוָטן כָּ אן ׁשְ    !ַאף ּכָ

  
ְלמּוד לֹוַמר:  ה.  ֶהל"ֶהל" "ֹא"ֹאּתַ   ִריּבָ

  
ה ֶהל"ֶהל" "ֹא"ֹאִאי  י ַנִמי!  ,ִריּבָ ל ִמילֵּ   ֲאִפיּלּו ּכָ

  
ָוה  ֵזיָרה ׁשָ ן ּגְ    ?ַמאי ַאֲהִני ֵליּה  -ִאם ּכֵ

  
ן ְק  ַהלָּ ים! ְוֵאיָמא: ַמה לְּ אן ְקָרׁשִ ים, ַאף ּכָ   ָרׁשִ

  
ן :ָאַמר ְקָרא כָּ ׁשְ ים ַלּמִ יָת ְקָרׁשִ   , (שמות כו, טו) 61""ְוָעׂשִ

ן" כָּ ן,  - "ִמׁשְ ּכָ   ָקרּוי ִמׁשְ
ים"ְוֵאין  ן.  "ְקָרׁשִ ּכָ   ְקרּוִיין ִמׁשְ

  
ה  א ֵמַעּתָ יָת ִמְכֶסה ָלֹאֶאלָּ   , כו, יד) שמות( 62"ֶהל"ְוָעׂשִ

ִרי ָהִכי ַנִמי ִמְכֶסה ָל    ? ֶהל""ֹאא ִאיּקְ
ָבֵעי  א ָהא ּדְ יֶאלָּ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

אֹ  א ּבְ ּמֵ ּטַ ּיִ ֵהָמה ְטֵמָאה ַמהּו ׁשֶ ת? עֹור ּבְ   ֶהל ַהּמֵ
ֲעָיא ֵהָמה ְטֵמָאה ִמיּבָ א, עֹור ּבְ ּמֵ ֵהָמה ְטהֹוָרה ָלא ִמּטַ א עֹור ּבְ ּתָ    ?!ָהׁשְ

  
אֵני ָהָתם ֲהַדר ַאֲהַדֵריּה ְקָרא,  ,ׁשָ   ּדַ

כְ  אּו ֶאת ְיִריעֹ :ִתיבּדִ ן ְוֶאת ֹא"ְוָנׂשְ כָּ ׁשְ ר ָעָליות ַהּמִ ַחׁש ֲאׁשֶ   ,(במדבר ד, כה) 63"ֶהל מֹוֵעד ִמְכֵסהּו ּוִמְכֵסה ַהתַּ
ְחּתֹון יׁש ֶעְליֹון ַלּתַ    ,ַמּקִ

ְחּתֹון ָקרּוי    .  ֶהל""ֹא, ַאף ֶעְליֹון ָקרּוי ֶהל""ֹאַמה ּתַ
   

  
  
  

                                                             
ְבַעת ָיִמיםזֹאת ַהּתֹוָרה ָא  59 אֶֹהל ִיְטָמא ׁשִ ר ּבָ א ֶאל ָהאֶֹהל ְוָכל ֲאׁשֶ ל ַהּבָ אֶֹהל ּכָ י ָימּות ּבְ   ָדם ּכִ
ה  60 ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ם ֶאת ִמְכֵסה ָהאֶֹהל ָעָליו ִמְלָמְעָלה ּכַ ׂשֶ ן ַוּיָ ּכָ ׁשְ ְפרֹׂש ֶאת ָהאֶֹהל ַעל ַהּמִ הה' ַוּיִ   ֶאת מֹׁשֶ
ׁשְ  61 ים ַלּמִ ָרׁשִ יָת ֶאת ַהּקְ ים עְֹמִדיםְוָעׂשִ ּטִ ן ֲעֵצי ׁשִ   ּכָ
ים ִמְלָמְעָלה 62 ָחׁשִ ִמים ּוִמְכֵסה עֹרֹת תְּ יָת ִמְכֶסה ָלאֶֹהל עֹרֹת ֵאיִלם ְמָאּדָ   ְוָעׂשִ
ר ָעָליו ִמְלָמְעָלה ְוֶאת ָמַסְך  63 ַחׁש ֲאׁשֶ ן ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ִמְכֵסהּו ּוִמְכֵסה ַהתַּ ּכָ ׁשְ אּו ֶאת ְיִריעֹת ַהּמִ ַתח ְוָנׂשְ   אֶֹהל מֹוֵעדּפֶ

  רש"י
. דלא הוה ביה שום ממשכן

יוצא מן העץ אלא פשתן 
 כדכתיב עשר יריעות שש משזר:

ריטור''ש: . דטור''ש {שזורין
} בלע''ז דכתיב מפותלים

   משזר:
. כדאמרין וחוטן כפול ששה

בפ' בא לו דסדר יומא (דף עא:) 
הן שש חוטן דברים שאמר ב

כפול ששה ואי קשיא כיון דיליף 
ממשכן כלים ואדם שתחת גג 
הבית וכל שאר אהלים דלא דמו 
למשכן מלן דמטמו בספרי 
תיא מין לעשות שאר 
המאהילים כאהל אמרת מה 
מצורע הקל עשה בו כל המאהיל 

   כו':
. ואימא דעץ מי אף כאן קרשים

   איקרי אהל:
. כגון עשר משכן קרוי משכן

יעות שש משזר ומשכן איקרי יר
אהל דכתיב (שמות לט) את 

   משכן אהל מועד:
. דמכסה עורות לאו הכי מי

אהל ולעין טומאה מי לא 
   מקבל:

. כגון השתא עור בהמה טהורה
   אילים מאדמים:

. עשתי עשרה יריעות מה תחתון
עזים לאהל על המשכן דמשכן 
הייו עשר יריעות המחוברות 

מהן אהל בקרסי זהב מלמעלה 
יריעות עזים ולמעלה מהן 

  מכסה העורות:
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        בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .39
   :ּגּוָפא

  : י ֶאְלָעָזרַרּבִ ֵעי ּבָ "
ֵהָמה ְטֵמָאה ֵמא טּוְמַאת אֹ - עֹור ּבְ ּטָ ּיִ    ".ָהִלין?ַמהּו ׁשֶ

  
ֲעָיא ֵליּה     ?ַמאי ָקִמיּבָ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

יֵמי מֹ ָהָיה ּבִ ַחׁש ׁשֶ ֲעָיא ֵליּה ּתַ ה ָקִמיּבָ   ָטֵמא ָהָיה אֹו ָטהֹור ָהָיה?  -ׁשֶ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י ֵעי ֵליּה ַמאי ּתִ ֵניָנא ?ּבָ   !ּתָ

ַמִים" רּו ִלְמֶלאֶכת ׁשָ א ,לֹא הּוְכׁשְ ְלַבד :ֶאּלָ ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבִ    ."עֹור ּבְ
  

י ְמִתיב א ַרּבִ   ?ַאּבָ
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ֵני ִמְכָסאֹות ָהיּו,    ׁשְ
ִמים ל עֹורֹות ֵאיִלים ְמָאּדָ    ,ֶאָחד ׁשֶ

ים.  ָחׁשִ ל עֹורֹות תְּ   ְוֶאָחד ׁשֶ
י   אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיה ַרּבִ

  ִמְכֶסה ֶאָחד ָהָיה. 
ָלא ִאיָלן ִמין תְּ   . "ּדֹוֶמה ּכְ

  
ָלא ִאיָלן"ְוָהא    ָטֵמא הּוא!  "תְּ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ִמין  ָלא ִאיָלן"ּכְ ה,  ,הּוא "תְּ ָווִנין ַהְרּבֵ ׁש ּבֹו ּגְ ּיֵ   ׁשֶ
ָלא ִאיָלן,    ָטֵמא,  -  ִאיּלּו ָהָתםּדְ   ְולֹא ּתְ

  ָטהֹור.  ְוָהָכא
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ִמיַנן  ,ִאי ָהִכי ְמַתְרּגְ ה.  ַסְסּגֹוָנא -ַהְיינּו ּדִ ְגָווִנין ַהְרּבֵ ׂש ּבִ ָ ׂשּ   , ׁשֶ

   
   :ָאַמר ָרָבא

ֵהָמה ְטֵמָאה  אֹ ּדְ עֹור ּבְ א ּבְ ּמֵ ת ֵמָהָכא, ִמּטַ   ֶהל ַהּמֵ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה  - מח) (ויקרא יג, 64"אֹו ָבעֹור" עֹור""" ֵהָמה ְטֵמָאה. ִריּבָ   עֹור ּבְ
ַיד כֹּ וְ  ָקה ּבְ ּלָ   .ֵהןׁשֶ

ִיןן ּלָ וּ כּ ִמ ָקַצץ  ה ַאַחת ֵמֶהן, ִמּנַ    ?ְוָעׂשָ

ְלמּוד לֹוַמר ָכל ְמֶלאֶכת עֹור" :תַּ   . "מח) (ויקרא יג, "אֹו ּבְ
  

א ְלִמיְפַרךְ  ֶהןַמה לִּ  ,ְוִאיּכָ ִתי ָוֵעֶרב ָטֵמא ּבָ ן ׁשְ ּכֵ    !ְנָגִעים ׁשֶ
  

א  ַמרֶאלָּ ָרִצים ּגָ   . 65ִמׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵהָמה ְטהֹוָרה,    - (ויקרא יא, לב) "עֹור"" א עֹור ּבְ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ֵהָמה ְטֵמָאה  ִין -עֹור ּבְ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר    "."אֹו עֹור" :תַּ

                                                             
י 64 ֶגד ּכִ ֶמר אֹו ְבעוֹ -ְוַהּבֶ ים ְוַלּצָ תִּ ׁשְ ִתי אֹו ְבֵעֶרב ַלּפִ ים. אֹו ִבׁשְ תִּ ׁשְ ֶבֶגד ּפִ ֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ּבְ ָכלִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת ּבְ  מח)- (ויקרא יג, מז ְמֶלאֶכת עֹור- ר אֹו ּבְ
מָֹתם ִיְטָמא ִמ  65 ר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ּבְ ִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוכֹל ֲאׁשֶ ּמַ ֶהם ּבַ ה ְמָלאָכה ּבָ ר ֵיָעׂשֶ ִלי ֲאׁשֶ ל ּכְ ק ּכָ ִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ׂשָ ל ּכְ   (ויקרא יא, לב) ְוָטֵהרּכָ

  רש"י
. הא ממשכן מאי קמיבעי ליה

גמר לה ר' (אליעזר) לעיל בריש 
שמעתין והתם טהורה היא דהוי 

   למלאכת משכן:
. חציו של מכסה אחד היה

אילים וחציו של תחשים 
ולמעלה דקרא אתרוייהו כתיב 
דבין אילים בין תחשים היה 

לאהל מכסה אחד מלמעלה 
   יריעות העזים:

. חיה טמאה היא תלא אילן 
  ומומרת בגווין:

. ששש . סייעתא היא:אי הכי
   ששמח ביופיו בגווין:

. גבי געים כתיב או עור או בעור
   בעור והוה מצי למכתב או עור:

. משהראהו ביד ושלקה ביד כהן
כהן עשה גע ומתחלה לא היה 

   גע:
. מכל האמורים קצץ מכולן

וחיברן יחד: שרצים  בפסוק
מטמאין בכעדשה ומת בכזית 
וגעים בכגריס והוא פחות 

   מכזית:
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א ְלִמיְפַרְך     :ְוִאיּכָ
ִאין ּבְ  ן ְמַטּמְ ּכֵ ָרִצים ׁשֶ ׁשְ הַמה לִּ ֲעָדׁשָ    !ּכַ

  
  ִכיחּו. ְנָגִעים יוֹ 

  
ין,    ְוָחַזר ַהּדִ

ְרִאי ֶזה    ,לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
ְרִאי ֶזה,    ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ

ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ֵהָמה ְטהֹוָרה.  :ַהּצַ עֹור ּבְ ֵהָמה ְטֵמָאה ּכְ ה עֹור ּבְ ֶהן, ְוָעׂשָ עֹור ָטֵמא ּבָ   ׁשֶ
תָאִביא אֹ ,ַאף ֲאִני עֹור ָטֵמא ּבֹו, ְוַנֲעׂשֶ  ,ֶהל ַהּמֵ ֵהָמה ְטהֹוָרה. ׁשֶ עֹור ּבְ ֵהָמה ְטֵמָאה ּכְ   ה ּבֹו עֹור ּבְ

  
ְרִניׁש ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבא ִמּבַ   : ַרב ַאׁשִ

א ְלִמיְפַרְך  ן ְטֵמִאין  :ִאיּכָ ּכֵ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ִיתַמה לְּ ּזַ ָפחֹות ִמּכַ    .ּבְ
ִיתּתֹ ַכּזַ א ּבְ א ֶאלָּ ֵאינֹו ְמַטּמֵ ֵמת ׁשֶ   !אַמר ּבְ
  

א ָאַמר  ְרִניׁש ֶאלָּ      :ָרָבא ִמּבַ
ים,    כח,ב ל ִעּזִ ַקל ָוחֹוֶמר ִמּנֹוָצה ׁשֶ   ָאְתָיא ּבְ

אֹ א ּבְ ּמֵ ְנָגִעים, ִמּטַ א ּבִ ּמֵ ֵאין ִמּטַ ת, ׁשֶ   ֶהל ַהּמֵ
ְנָגִעים ָאה ּבִ ּמְ ִמּטַ ֵהָמה ְטֵמָאה ׁשֶ אֹ  ,עֹור ּבְ ָאה ּבְ ּמְ ּטַ ּמִ ין ׁשֶ ת.  ֵאינֹו ּדִ   ֶהל ַהּמֵ

   
ָתֵני א ְוֶאלָּ     :ַרב יֹוֵסףָהא ּדְ

ְלַבד" ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבִ א עֹור ּבְ ַמִים ֶאּלָ ְמֶלאֶכת ׁשָ רּו ּבִ    ?ְלַמאי ִהְלְכָתא - "לֹא הּוְכׁשְ
  
ין. לִ  ִפילִּ   ּתְ
  
ין" ִפילִּ הוּ  "?!ּתְ ִתיב ּבְ ֶהְדָיא ּכְ ִפיָך"" :ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ   , (שמות יג, ט) 66תִּ

ִפי ר ּבְ   ָך! ִמן ַהּמּוּתָ
  

א   ְלעֹוָרן.  ,ֶאלָּ
  

ֵייְוָהָאַמר    : ַאּבַ
ין  ִפילִּ ל ּתְ י"ן ׁשֶ יַניׁשִ ה ִמּסִ   ! ֲהָלָכה ְלמׁשֶ

  
א ָעָרן,  -ְלכֹוְרָכן   ,ֶאלָּ ׂשְ   ּבִ

ִגיָדן.  -ְלתֹוְפָרן וּ    ּבְ
  

יַניָהא ַנִמי  ה ִמּסִ    !ֲהָלָכה ְלמׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
עֹות " ין ְמרּוּבָ ִפיּלִ יַני, ֲהָלָכה ְלמׁשֶ  -תְּ   ה ִמסִּ

ָעָרן –ִנְכָרכֹות  ׂשְ    ,ּבִ
רֹות  ִגיָדן –ְוִנְתּפָ   ! "ּבְ

  
א   .ְרצּועֹותלִ  ,ֶאלָּ

  
יְוָהָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ

חֹורֹות  יַני -ְרצּועֹות ׁשְ ה ִמּסִ    !ֲהָלָכה ְלמׁשֶ
  

חֹורֹות,  ְגִמיִרי ׁשְ   ְנִהי ּדִ
ִמיִרי - ְטהֹורֹות    !?ִמי ּגְ

                                                             
ְהֶיה ּתֹוַרת  66 ין ֵעיֶניָך ְלַמַען תִּ רֹון ּבֵ יָ ה' ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ י ּבְ ִפיָך ּכִ ְצָרִיםה' ד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ּבְ  ִמּמִ

  רש"י
אף אי אביא אהל המת שעור 

. כדאמר לעיל מקיש טמא בו
   עליון לתחתון דקרוי אהל:
. דהא שאיה מטמאה בגעים

   צמר ופשתים כתיב:
. אם עשאו מטמא באהל המת

אהל דהא ממשכן גמר ליה 
יב במשכן ועיקר אהל דכת

ביריעות עזים כתיב הא דכתיב 
בספרים כל מעשה עזים ל''ג 
ליה דמהכא לא פקא לן אהל 
דבכלים הוא דכתיב וכדאמר 
בעלמא להביא דבר הבא מן 
העזים מן הקרים ומן 

   הטלפים:
. כיון אלא הא דתי רב יוסף כו'

דרבין עור בהמה טמאה לאהל 
המת הא דתי רב יוסף למאי 

ה הוה אי לאו הלכתא מאי דהו
   למילף מייה לטומאה:

. איתמר דהיא מי לתפילין
   מלאכת שמים:

. עור דפוס שלהן לעורן
שהכתבים של פרשיות מוחים 
בו דהאי לא מלמען תהיה פקא 

   דהא לאו תורה כתיבא ביה:
. שיהא העור שי''ן של תפילין

קמט מבחוץ ג' קמטין ודומה 
לשי''ן והרצועה קשרת כמין 

רצועה כפופה כמין י'  דלית ויש
דהייו שדי וכיון דאות השם 
כתב בקמטין שלו מותר בפיך 

   בעין ומקרא פיק:
. תיא אלא לכרכות בשערן

לההיא דרב יוסף שצריך לקשור 
איגרות הפרשיות בשער עור 
בהמה טהורה ולתופרן בגיד 

   בהמה טהורה:
. בשער מן הקלף כלומר בשערן

   בשל טהורה:
היו מעור בהמה . שילרצועותיהן

   טהורה:
. וכיון דהלכתא רצועות הל''מ

מסיי טהורות מי הל''מ 
ומתיתא דרב יוסף לאו הל''מ 

 קאמר:
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        כח, בכח, בכח, בכח, ב .40
יֵמי מֹּדְ  ּה ַמאי ָהֵוי ֲעלָ  ָהָיה ּבִ ַחׁש ׁשֶ ה? ּתַ   ׁשֶ

  
יָאַמר  יָאַמר  ֶאְלָעא ַרּבִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   :ׁשִ

יאֹוֵמר ָהָיה "   : ֵמִאיר ַרּבִ
יֵמי מֹ  ָהָיה ּבִ ַחׁש ׁשֶ ְפֵני ַעְצָמּה ָהָיה, תַּ ה ּבִ ִרּיָ ה ּבְ   ׁשֶ

ה הּוא ּה ֲחָכִמים ִאם ִמין ַחּיָ ֵהָמה הּוא, ִאם ִמ  ,ְולֹא ִהְכִריעּו ּבָ   ין ּבְ
ִמְצחֹו,    ְוֶקֶרן ַאַחת ָהְיָתה לֹו ּבְ

ָעה נִ וּ  ן וְ  ,הׁשֶ מֹ ְל  ן לוֹ ּמֵ ּדַ ְז ְלִפי ׁשָ ּכָ ּנּו ִמׁשְ ה ִמּמֶ    ."ִנְגַנזְוָעׂשָ
ָקָאַמר ִמְצחוֹ " :ִמּדְ ּה  - "ֶקֶרן ַאַחת ָהְיָתה לֹו ּבְ ַמע ִמיּנָ   ָטהֹור ָהָיה, : ׁשְ

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 
ִהְקִריב ָאָדם ָהִראׁשֹון  ׁשֹור ִמְצחֹו,  -ׁשֶ   ֶקֶרן ַאַחת ָהְיָתה לֹו ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ר ַמְקִרן ַמְפִריס"ׁשֶ ֹור ּפָ   . (תהלים סט, לב) "ְוִתיַטב ַלה' ִמׁשּ
  

י ַמׁשְ  -  "ַמְקִרין" ְרּתֵ   ! ַמעּתַ
  

ֶרן" ִתיב "ִמּקֶ    .ּכְ
  

יּה  ֵהָמה הּואּדְ ְוִליְפׁשֹוט ִמיּנֵ    !ִמין ּבְ
  

י א "ֶקֶרׁש"ּכֵ ִאיּכָ ה הּוא, ּדְ ָון ּדְ    ,ִמין ַחּיָ
א ֲחָדא ֶקֶרן ה הּוא - ְוֵלית ֵליּה ֶאלָּ א ְלֵמיַמר ִמין ַחּיָ   .ִאיּכָ

  
  

  רש"י
. הואיל מאי הוי עלה דתחש

ולרב יוסף לאו לעין מלאכה 
דמשכן איתמר לא איפשיט 

   בעיין:
. דסתם מקרין תרתי משמע

 מקרין כל קריו:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––    כח, בכח, בכח, בכח, ב .41
ָנה             ִמׁשְ

ָלּה, ְולֹא ִהְבֲהָבּה,  ִקיּפְ ֶגד, ׁשֶ ִתיַלת ַהּבֶ   ּפְ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ּה ְוֵאין ַמְדִליִקיְטֵמָאה ִהיא,    . ן ּבָ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

הוּ ְטהֹוָרה ִהיא    .   ּ ַמְדִליִקין ּבָ
  

ָמָרא             ּגְ

ָלָמא ְלִעְנַין טּוְמָאה ׁשְ ִליִגי ,ּבִ ָהא ּפְ    :ּבְ
יּדְ  ְייָתא ָקְייָמא.  ַרּבִ ֵתיּה ַקּמָ   ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ִקיּפּול ֵאינֹו מֹוִעיל, ּוְבִמילְּ
יוְ  ֵטיל. ֲעִקיָבא ָסַבר ִקיּפוּ  ַרּבִ י ּבָ   ל מֹוִעיל, ּוַבּטֹולֵּ

ִליִגי ַמאי ּפְ א ְלִעְנַין ַהְדָלָקה ּבְ    ?ֶאלָּ
  

יָאַמר  יָאַמר  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ֲעָיא ַרּבִ ר ַאֲהָבה, ְוֵכן ָאַמר אֹוׁשַ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
לׁש 'ָהָכא ּבְ  לׁש ַעל ׁשָ ָצמֹות ָעְסִקיַנן,  'ׁשָ   ְמצּוּמְ

ָחל ִלְהיֹות  ת ָעְסִקיַנן. ּוְביֹום טֹוב ׁשֶ ּבָ   ֶעֶרב ׁשַ
י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  כּולֵּ יּדְ ּדְ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ

ֵכִלים,  :ָאַמרּדְ  יִקין ּבְ   ַמּסִ
ְבֵרי ֵכִלים.  ׁשִ יִקין ּבְ   ְוֵאין ַמּסִ

י ָעְלָמא ִאית ְלהּו וּ  כּולֵּ א, ּדְ ּדְ   עּולָּ
אָאַמר ּדְ  רֹוב ַה עּוּלָ ְדִליק ּבְ ּיַ ְדִליק ָצִריְך ׁשֶ    .ּיֹוֵצא: ַהּמַ

  

י   ִקיּפּול ֵאינֹו מֹוִעיל,   :ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ַרּבִ
ִלי.  ֶבר ּכְ ַאְדִליק ָהְוָיא ֵליּה ׁשֶ   ְוֵכיָון ּדְ

יוְ    ִקיּפּול מֹוִעיל,   :ֲעִקיָבא ָסַבר ַרּבִ
ִלי'ֵאין ּתֹוַרת וְ    ָעָליו,  'ּכְ

ָעְלָמא ָקַמְדִליק.  ֵעץ ּבְ   ְוִכי ָקַמְדִליק ּבְ
  

  :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָתֵניָנא    :ַהְיינּו ּדְ

ָצמֹות" לֹׁש ְמצּוּמְ לֹׁש ַעל ׁשָ   ְולֹא ָיַדֲעָנא ְלַמאי ִהְלְכָתא.  ,"ׁשָ
  

א  יּבָ ר ַאֲהָבה ַאלִּ א ּבַ ָקא ְמָתֵרץ ַרב ַאּדָ יּדְ ּוִמּדְ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ּה  ַמע ִמיּנָ יכְּ  :ׁשְ   .ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ

  
ר ַא  א ּבַ   ֲהָבה ָהִכי? ּוִמי ָאַמר ַרב ַאּדָ

ר ַאֲהָבהְוָהָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ָחַקק ַקב    כט,א יֹום טֹוב.  -ַקַעת ְב ּבִ ּגֹוי ׁשֶ יָקּה ּבְ ָרֵאל ַמּסִ   ִיׂשְ

אי?     !נֹוָלד הּואְוַאּמַ
  

יּדְ ְלִדְבֵריֶהם  יֱאִליֶעֶזר וְ  ַרּבִ   ֲעִקיָבא ָקָאַמר ֵליּה,  ַרּבִ
  ְוֵליּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה.  

   
   :ָאַמר ָרָבא

יּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא    ֱאִליֶעֶזר:  ַרּבִ
ֵאיָנה ְמחֹוֶרֶכת ְפִתיָלה ׁשֶ ֵאין ַמְדִליִקין ּבִ    ,ְלִפי ׁשֶ

ֵאיָנן ְמחֹוָרִכין ְסַמְרטּוִטין ׁשֶ    .ְולֹא ּבִ
  

א  ָתֵני ֶאלָּ    :ַרב יֹוֵסףָהא ּדְ
לׁש ְמצּוְמָצמֹות" לׁש ַעל ׁשָ   ְלַמאי ִהְלְכָתא?  - "ׁשָ

  
  טּוְמָאה.  ְלִעְנַין

  רש"י
  מתי' 

   ודלין פתילות:. כמו שגשקיפלה
. על השלהבת כדי הבהבה

   שתהא מחורכת ותדליק יפה:
. דבגד כלי הוא טמאה היא

ומקבל טומאה אם היה שלש על 
שלש דקפול אין מבטלה מתורת 

   בגד הואיל ולא הבהבה:
. כדמפרש ואין מדליקין בה

   טעמא בגמ':
  

  גמ' 
. לבטולה מתורת קפול מועיל

   בגד:
. דאי הוה טפי מצומצמות

   תא לכולי עלמא מדליקין:פור
. ובי''ט שחל להיות בע''ש

דשייך ביה איסור מוקצה 
   עסקין:

. ואין מסיקין בשברי כלים
ששברו בו ביום דהוו להו ולד 
אבל בכלים מסיקין דהא חזו 

   לטלטלן:
. צריך ודכולי עלמא אית להו

המדליק להדליק בידים קודם 
סילוק ידיו רוב היוצא מן 

הלכך על כרחך הפתילה חוץ לר 
צריך לעסוק בו לאחר שפחת 
משלש הלכך טעמא דר''א 
דאסר קסבר קיפול איו מועיל 
והוה ליה כלי ששבר ביו''ט וכי 
קמדליק ביה פורתא כיון 
דמצומצמות היו הוו שברי כלי 
דפחות משלש לאו כלי הוא 
והוה ליה כלי ששבר בי''ט וכי 
קמדליק בידים להשלים רוב 

קמדליק והא היוצא בשבר כלי 
דאמרין מסיקין בכלים דוקא 
שלא יגע בו אחר שפחת אלא 
אם כן ריבה עליו עצים מוכים 

   כדלקמן (דף כט.):
. ועל כרחך מעי''ט קיפול מועיל

קיפלה דאין גודלין פתילה בי''ט 
כדתיא בהמביא (ביצה לב:) 
וכבר תבטל הכלי מבע''י ואין 

   כאן שבר כלי:
וה . שהייתי שהייו דתיא

מרבותי משה ג' על ג' 
מצומצמות ולא הוה ידעא 
למאי הלכתא איתמר דאי לעין 
טמויי כל שכן דאי איכא טפי 

   דמטמא:
. מילתא באפי ומדקא מתרץ כו'

פשיה היא בתמיה למירמי דרב 
אדא אדרב אדא מדקא מתרץ 
למתיתין ואוקי דכולי עלמא 
אית להו אין מסיקין בשברים 

דאית ליה  דהייו אליבא דר''י
  ולד ש''מ כו':

. בי''ט דהוה ליה שחקק קב
   ולד:

לדבריהם דר' אליעזר ור' 
. האי דאוקים להו עקיבא קאמר

רב אדא אליבא דר' יהודה 
דחזא פלוגתייהו דלא מיתוקמא 
אלא אליבא דר' יהודה ומיהו 
איהו לא סבירא ליה אלא כר' 

   שמעון:
. בהדלקה טעמא דרבי אליעזר
ין בו שאין משום דאין מדליק

דולקין יפה ובכל שבתות השה 
   אסור ולאו משום ולד:
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ְתַנן    :ּדִ

לֹ" לֹׁשָ ָאְמרוּ ׁש ַעל ׁשָ    ,ׁש ׁשֶ
ָלל    ,חּוץ ִמן ַהמְּ

ְבֵרי  יּדִ ְמעֹון ַרּבִ   . ׁשִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

נֹות לׁש ְמכּוּוָ לׁש ַעל ׁשָ .  ז) (משנה כלים כח, "ׁשָ

  רש"י
. דרך תופרי בגדים חוץ מן המלל

למלול מן הבגדים לכופלן מעט 
סביב התפירה ואח''כ תופר וג' 
על ג' סופו לתפור לטלאי בבגד 
עי לכן אחשבוה להיות כלי 
הלכך צריך להיות בו יותר 
משיעור המלל כדי שיהא 

   ש על שלש:הטלאי של
. מצומצמות ובהכי מכווות

אחשבוה ואע''ג דכשיתפור לא 
הוה שלש והייו הך דרב יוסף 
ולאו משום דאי הוה טפי לא 
מיטמא (דכל שכן) אלא לאפוקי 

 מדתא קמא:
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   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יִקין  ֵכִלים -ַמּסִ    ,ּבְ
ְבֵרי ֵכִלים,  -יִקין ְוֵאין ַמּסִ  ׁשִ   ּבְ

ְבֵרי  יּדִ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ יר :ׁשִ   . ַמּתִ

  
יִקין  ְתָמִרין -ַמּסִ    ,ּבִ

ַגְרִעיֵניֶהן,  -ֲאָכָלן  יִקין ּבְ   ֵאין ַמּסִ
ְבֵרי  יּדִ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ

יוְ  ְמעֹון ַרּבִ יר.  :ׁשִ   ַמּתִ
  

יִקין  ֱאגֹוִזים.  -ַמּסִ   ּבֶ
ְקִליּפֹוֵתיֶהן,  -ֲאָכָלן  יִקין ּבִ   ֵאין ַמּסִ
ְבֵרי  יּדִ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ

יוְ  ְמעֹון ַרּבִ יר.  :ׁשִ   ַמּתִ
  

  ּוְצִריָכא. 
ְייָתא ַמִעיַנן ַקּמָ ִאי ַאׁשְ יַהִהיא ָקָאַמר ּבְ  - ּדְ ִלי,  ַרּבִ ֶבר ּכְ א ׁשֶ ּתָ ִלי ְוָהׁשְ ָרא ּכְ ֵמִעיּקָ ּום ּדְ   ְיהּוָדה, ִמׁשּ

  , ְוָאסּור, 'ַלדנוֹ 'ַוֲהָוה ֵליּה 
ְרִע  ָרא ּגַ ֵמִעיּקָ ָמִרים ּדְ ְרִעיִניןֲאָבל ּתְ א ּגַ ּתָ ֵמי - יִנין ְוָהׁשְ יר ּדָ ּפִ    .ֵאיָמא ׁשַ

ַמִעיַנן ְרִעיִנין :ְוִאי ַאׁשְ א ִמיְגַלָיין.    :ֲהָוה ָאִמיָנא - ּגַ ּתָ ָרא ִמְכְסָיין ְוָהׁשְ ֵמִעיּקָ   ּדְ
ֵמִעיּקָ  י ֱאגֹוִזין, ּדְ א ִמיְגלוּ ֲאָבל ְקִליּפֵ ּתָ    ,ָרא ִמיְגלּו ְוָהׁשְ

ֵמי :ֵאיָמא יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ
   .ְצִריָכא

  
ָלָלא ִאיְתַמר א ִמּכְ ֵפירּוׁש ִאיְתַמר, ֶאלָּ    .ְוָהא ַרב ָלאו ּבְ

ָייָתא ְלבּוְכָיא.  ַרבּדְ  ָדא ַקׁשְ ְמֵרי ּוׁשְ   ָאַכל ּתַ
יָאַמר ֵליּה  יא ַרּבִ ְחֵתיִחּיָ ר ּפַ יוֹ  !: ּבַ ֶנְגּדֹו ּבְ   ם טֹוב ָאסּור. ּכְ

  
  

יּה?  ָלּה ִמיּנֵ יּה, אֹו לֹא ִקיּבְ ָלּה ִמיּנֵ   ִקיּבְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ִכי ֲאָתא  ָייָתא ְלֵחיָוָתא.  ,ְלָבֶבל ַרבּדְ ָדא ַקׁשְ ְמֵרי ּוׁשְ   ֲאַכל תַּ

ַפְרָסָייאָתא ָלּה ְו  ,ַמאי ָלאו ּבְ    .לֹא ִקיּבְ
  

  לֹא, 
ַאְרָמָיאָתא ב  .ּבְ ְייהוּ הֹוִאיל ַוֲחִזי ַאּגַ    .ִאיּמַ

  
ר ָחָנהָאַמר ֵליּה  ר ּבַ מּוֵאל ּבַ   : ַרב יֹוֵסףלְ  ַרב ׁשְ

ילְ  ֵכִלים" :ָאַמרּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ יִקין ּבְ ְבֵרי ֵכִלים ,ַמּסִ ׁשִ יִקין ּבְ   , "ְוֵאין ַמּסִ
א הּו ּפּוְרּתָ ַאְדִליק ּבְ יָון ּדְ ְבֵרי ֵכִלים,  ,ּכֵ   ֲהָוה ֵליּה ׁשִ

ְך  ךְ ּבְ  -ְוִכי ָקא ְמַהּפֵ   !ִאיּסּוָרא ָקא ְמַהּפֵ
  

ָנה.  ַרב ַמּתָ ֲעַבד ּכְ   ּדַ
ָנהָאַמר ּדְ    : ַרבָאַמר  ַרב ַמּתָ

יֹום טֹוב,  נּור ּבְ ֶקל ַלּתַ רּו ִמן ַהּדֶ ׁשְ ּנָ   ֵעִצים ׁשֶ
יָקן.   ה ֵעִצים מּוָכִנין, ּוַמּסִ   ַמְרּבֶ

   
  
  

  רש"י
. דאגב מסיקין בתמרים

דמטלטל להו לאכילה חזו מי 
   להסקה:

. ביו''ט אין מסיקין אכלן
   להו ולד:בגרעיין ביו''ט דהוה 

. הלכך ולד והשתא מגליין
   הוה:

. דאמר לר' יהודה אין והא דרב
מסיקין בגרעיין לאו בפירוש 

   איתמר:
   . בחול:אכל תמרי

. כירה של רעפים לבוכיא
טיולי''ש: שקורין טיול''ש {

} והיא חלולה וספרים רעפים
שכתוב בהן לבי תפי הייו מי 
כירה והוא תרגום של בית 

   דרות:שפיתת שתי ק
   . גרעיין:קשייתא
   . בן גדולים:בר פחתי

   . ביום טוב:אכל תמרי
. תמרים טובים פרסייתא

ומתבשלים יפה וכל אוכל 
שלהם פרש מעל גרעייהן ואין 
הגרעיין ראוין לטלטל ואפ''ה 
לטלטלן למישדיהו לחיותא 

   אלמא לא קיבלה מייה:
. דאין מתבשלות יפה בארמיתא

ן ומשתייר ואין האוכל פרש מה
   בגרעייהן וחזו לאדם:

. שיש עוד מאמן אגב אימייהו
   עליהן:
  . עליהן ומבטלן ברוב:מרבה
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ָלּה, ְולֹא ִהְבֲהָבּה [ ִקיּפְ ֶגד, ׁשֶ ִתיַלת ַהּבֶ   , ּפְ

י ֱאִליֶעֶזר ּה.  ַרּבִ   אֹוֵמר: ְטֵמָאה ִהיא, ְוֵאין ַמְדִליִקין ּבָ
י ֲעִקיָבא הוּ אֹוֵמר: ְטהֹוָרה ִהיא  ַרּבִ   ]ּ ."ַמְדִליִקין ּבָ

  
   :ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא

ה ָעְסִקיַנן,  לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ּפָ   ָהָכא ּבְ
אן נּו ּכָ י ַמְטָלִנּיֹות ׁשָ   .ּוִמּקּולֵּ

י ָדאְוָאזְ  יֱאִליֶעֶזר ְלַטְעֵמיּה, ְו  ַרּבִ    .ֲעִקיָבא ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ
  

ְתַנן   :ּדִ
ה" לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ    ,ּפָ

ִהְתִקינוּ  ְרָחץִלְפקֹ  :ׁשֶ    ,ק ּבֹו ֶאת ַהּמֶ
ֵדיָרה, וּ    ְלַנֵער ּבֹו ֶאת ַהּקְ
ַח ּבֹו ֶאת ָהֵרַחִיים, וּ    ְלַקּנֵ

ין  ֵאין ִמן ַהּמּוָכן' , ּוֵבין'ִמן ַהּמּוָכן'ּבֵ    ,ָטֵמא – 'ׁשֶ
ְבֵרי  יּדִ   . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יוְ  ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ
ין  ּלֹ'ּוֵבין  'ִמן ַהּמּוָכן'ּבֵ    .ָטהֹור – 'א ִמן ַהּמּוָכןׁשֶ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

  ָטֵמא,  - 'ִמן ַהּמּוָכן'
ּלֹ 'וְ     .(כלים כח,ב) "ָטהֹור – 'א ִמן ַהּמּוָכןׁשֶ
  

אְוָאַמר  ר ָחָנה, ְוִאיֵתיָמא עּוּלָ ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ה  :ל מֹוִדיםַהּכֹ  ּפָ ַאׁשְ ְבֵרי ַהּכֹ - ְזָרקֹו ּבָ     ל ָטהֹור, ּדִ

קּוְפָסא                      כט,ב יחֹו ּבְ ְבֵרי ַהּכֹ -ִהּנִ    .ל ָטֵמאּדִ
א  ָמגֹוד,    -לֹא ֶנְחְלקּו ֶאלָּ ָלאֹו ּבְ ּתְ   ׁשֶ

ֶלת. אוֹ  יחֹו ַלֲאחֹוֵרי ַהּדֶ ִהּנִ    ׁשֶ
י הּדְ ִמ  :ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ַרּבִ ּפָ ַאׁשְ ֵויּה , לֹא ְזָרקֹו ּבָ יּה ִעילָּ ְעּתֵ    .ּדַ

  
ּלֹ' :ָקֵרי ֵליּה  67איּמַ ַא ְו     '?א ִמן ַהּמּוָכןׁשֶ
  
י קּוְפָסאּדִ    . הּוא 'ַלאו 'מּוָכן ְלַגּבֵ
  
יוְ  ַע ָסַבר ַרּבִ יּדְ ִמ  :ְיהֹוׁשֻ קּוְפָסאלֹא ִהּנִ ְטֵליּה , חֹו ּבְ ּטּוֵלי ּבָ    .ּבַ
  
איַא ְו    ? 'מּוָכן' :ָקֵרי ֵליּה  68ּמַ
  
ה ּדִ  ּפָ י ַאׁשְ    .הּוא 'מּוָכן'ְלַגּבֵ
  
יוְ  ָמגֹוד :ֲעִקיָבא ַרּבִ ְתָלאֹו ּבְ יָסַבר ּכְ  -  ּבִ   ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ

ֶלת  יחֹו ֵמֲאחֹוֵרי ַהּדֶ ִהּנִ יָסַבר ָלּה ּכְ  -ּבְ ַע  ַרּבִ    .ְיהֹוׁשֻ
  

יה  יַוֲהַדר ּבֵ יּה  ַרּבִ יּדְ ֲעִקיָבא ְלַגּבֵ ַע.  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ
  

אי    ?ִמּמַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָקָתֵני  ֶגד"ִמּדְ ִתיַלת ַהּבֶ   . "ּפְ

ָתֵני ַמאי ִאיְרָיא ֶגד" ּדְ ִתיַלת ַהּבֶ ֶגד'? ִליְתֵני "ּפְ ל ּבֶ ִתיָלה ׁשֶ   !'ּפְ
ֶגד"ַמאי  ִתיַלת ַהּבֶ ֶגד הּוא. ? "ּפְ ֲעַדִיין ּבֶ

                                                             
  ע"פ הגהות הב"ח. 67
  ע"פ הגהות הב"ח. 68

  רש"י
. מתיתין רב המוא אמר

בפחות משלשה טפחים על 
שלשה טפחים פליגי לעין 

   טומאה:
. מטליות ומקולי מטליות

הקלות בעייו דומיא דמתוקות 
לפקוק מרחץ דמידי דלא חשיב 

קיפול דקט במתיתין הוא ו
משום הבהוב דקט דוקא 

   ולפלוגתא דהדלקה תא קיפול:
. דאילו פחות משלשה כו'

שלשה על שלשה חשיבי ולא 
בטלי ואע''ג דקילי כגון 

   סמרטוטין:
   . שהקצו לכך:שהתקיו לכך

. קבים שהמים לפקוק המרחץ
   באים דרך שם למרחץ:
. לאחוז ולער בו את הקדרה

ה ולערה לתוך בהן שולי הקדר
   התמחוי:

 . לקמיה מפרש:בין מן המוכן

. גלי דעתיה היחו בקופסא
   דחשיב ליה:

קיביל''א: . קביל''א {במגוד
} דגרע מקופסא יתד, וו, זיז

ועדיף מאחורי הדלת ואחורי 
הדלת עדיף מזרקו לאשפה 
ומוכן דר' אליעזר הייו קופסא 
ושלא מן המוכן מגוד ואחורי 

   הדלת:
. יה שלא מן המוכןומאי קרי ל

הואיל ולרבי אליעזר חשיב 
לקבולי טומאה דלגבי קופסא 

   לאו מוכן הוא:
. ומוכן ורבי יהושע סבר כו'

דרבי יהושע מגוד ואחורי הדלת 
   ושלא מן המוכן זרקו לאשפה:

. למגוד מוכן ומאי קרי ליה
הואיל ולר' יהושע בטל דלגבי 
אשפה דאיירי בה רבי יהושע 

בא תלאו מוכן הוא ורבי עקי
במגוד קרי מוכן ואחורי הדלת 

   שלא מן המוכן:
והדר ביה ר' עקיבא לגבי ר' 

 . ומטהר אף במוכן:יהושע
. במתיתין פתילת מדקתי

הבגד דמשמע שעדיין בגד הוא 
קצת וחשבו בעייו ואפ''ה 
קאמר רבי עקיבא במתי' 

   טהורה היא אלמא הדר ביה:
. משמע שקפלה מבגד של בגד

ל הבגד עצמו הבגד משמע שקפ
שלם ולעין הדלקה כדאוקימא 
לעיל טעמא דרבי אליעזר דבעי 

 פתילה מחורכת שתדלק יפה:
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        כט, בכט, בכט, בכט, ב .44
ָנה             ִמׁשְ

יָצה ל ּבֵ פֹוֶפֶרת ׁשֶ    ,לֹא ִיּקֹוב ָאָדם ׁשְ
ר י ַהּנֵ ה ַעל ּפִ ֶנּנָ ֶמן ְוִיתְּ ה ׁשֶ ֶפת.  ,ִויַמְלֶאּנָ ֵהא ְמַנטֶּ תְּ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ

ל ֶחֶרס.    ַוֲאִפיּלּו ִהיא ׁשֶ
יוְ  יר.  ְיהּוָדה ַרּבִ   ַמתִּ

ה  ִחיּלָ ָרּה ַהּיֹוֵצר ִמתְּ    ,רמּותָּ  –ֲאָבל ִאם ִחּבְ
ִלי ֶאָחד.  הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  

ר ַצד ַהּנֵ ה ּבְ ֶנּנָ ֶמן ְוִיתְּ ל ׁשֶ א ָאָדם ְקָעָרה ׁשֶ    ,לֹא ְיַמּלֵ
ן רֹ  ֵהא ׁשֹוֶאֶבת. ְוִיתֵּ תְּ ִביל ׁשֶ ׁשְ תֹוָכּה, ּבִ ִתיָלה ּבְ   אׁש ַהּפְ

יוְ  יר ְיהּוָדה ַרּבִ   .  ַמתִּ
   

ָמָרא             ּגְ

  ּוְצִריָכא. 
ַמִעיַנן  ִאי ַאׁשְ יָצה"ּדְ ל ּבֵ פֹוֶפֶרת ׁשֶ ַנן  ,"ׁשְ ָהא ָקָאְמִרי ַרּבָ ּה כֵ ּדְ ּבְ ּפֹוֵקי ִמיּנָ ָלא ְמִאיָסא ָאֵתי ְלִאְסּתַ    ,יָון ּדְ

ל ֶחֶרס"ֲאָבל  ְמִאיָסא  "ׁשֶ ימֹודּו ֵליּה לְ  :ֵאיָמא –ּדִ    .ְיהּוָדה ַרּבִ
ַמִעיַנן ְו  ל ֶחֶרס"ִאי ַאׁשְ ָהא ָקָאַמר  "ׁשֶ יּבְ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

ַהִהיאֲאָב  ַנן :ֵאיָמא – ל ּבְ    .מֹוֵדי ְלהּו ְלַרּבָ
י,  ְרּתֵ ַמִעיַנן ָהַנְך ּתַ   ְוִאי ַאׁשְ

ָהֵני ָקָאַמר  יּבְ ָלא ִמיְפַסק,  ַרּבִ ּום ּדְ   ְיהּוָדה ִמׁשּ
ַנן "ְקָעָרה"ֲאָבל  ִמיְפְסָקא ֵאיָמא מֹוֵדי ְלהּו ְלַרּבָ    .ּדְ

ַהִהיא ַמִעיַנן ּבְ ַהִהיא ָקָא  ,ְוִאי ַאׁשְ ַנן, ּבְ   ְמִרי ַרּבָ
י, ֵאיָמא מֹודוּ  ְרּתֵ ָהֵני ּתַ ילְ  ֲאָבל ּבְ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ

   .ְצִריָכא
  
  
  

  רש"י
  מתי' 
. ויתקיים הר מטפת שתהא

שתהא השמן מטפטף כל שעה 
לתוך הר וטעמא משום גזרה 
שמא יסתפק הימו וכיון 
שהקצהו לר חייב משום מכבה 
ואפי' אותה שפופרת של חרס 

   יה גזרין:דמאיסא ל
. ליכא למיחש אבל אם חיברה

דמשום איסור שבת בדיל 
   מייה:

. השי שהוא ויתן ראש הפתילה
יוצא דרך הקב האחר שבר 
לשאוב ושמן משך דרך 

   הפתילה לראש הדולק:
   . דלא גזר:ורבי יהודה מתיר

  
  גמ' 

. מידי שהוא מוח דלא מיפסק
  בתוך חלל הר למעלה מכיסוי:

אצל הר . שהרי דמפסקא
מוחת ויש כאן הפסק וליכא 
למימר גופיה הוא אימא מודה 

  דגזור:
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        כט, בכט, בכט, בכט, ב .45
ה "וְ  ִחּלָ ָרּה ַהּיֹוֵצר ִמתְּ ר -ִאם ִחּבְ    וכו'. "מּותָּ
  

ָנא    :ּתָ
ָרּה " ִסיד :69ִאם ִחּבְ    ,ּבְ

ר –ַחְרִסית ּוְב    . "מּותָּ
  

ַנן יֹוֵצר""ְוָהא ֲאַנן     !ּתְ
  

ֵעין יֹוֵצר.   ?"יֹוֵצר"ַמאי    ּכְ
   

  
  
  
  
  

                                                             
ָרּה  69 ָרּה ִאם ִחּבְ ָרּה ִאם ִחּבְ ָרּה ִאם ִחּבְ   בעל הבית. גירסת כת"י מינכן ועוד. ִאם ִחּבְ

  רש"י
. בעה''ב עצמו תא אם חיברה

מבעוד יום בסיד או בחרסית 
   מותר:

  . שחברה שפיר:כעין יוצר
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        כט, בכט, בכט, בכט, ב .46
ְנָיא:   ּתָ

יָאַמר "   : ְיהּוָדה ַרּבִ
ַבְת  ַעם ַאַחת ׁשָ לֹוד. ּפַ ית ִנְתָזה ּבְ ית ּבֵ ֲעִלּיַ   נּו ּבַ

יָצה פֹוֶפֶרת ּבֵ ֶמן ,ְוֵהִביאּו ָלנּו ׁשְ אנּוָה ׁשֶ ר,  ,ּוְנַקְבנּוָה  ,ּוִמּלֵ י ַהּנֵ ְחנּוָה ַעל ּפִ   ְוִהּנַ
ים ְוָהָיה ׁשָ  ָבר, ְזֵקִניםוּ  ַטְרפֹון ַרּבִ   ! ְולֹא ָאְמרּו ָלנּו ּדָ

ם ְרָאָיה?!   ָ   ָאְמרּו לֹו: ִמׁשּ
ית ִנְתָזה  אֵני ּבֵ    ."ְזִריִזין ֵהןּדִ ׁשָ

  
א ְלֵעיָלא  ָאִבין ִציּפֹוָרָאה יׁשָ ׁשֵ יָתא ּדְ ִעילִּ ַרר ַסְפָסָלא ּבְ יְמ ּגָ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ   . ִיְצָחק ּבֶ

תּוִקי ָאַמר ֵליּה:  א ְל  ְך לָ ִאי ׁשְ ִתיקּו ֵליּה ַחְבַרּיָ ִדׁשְ יּכְ יּה חּוְרָבא.  - ְיהּוָדה ַרּבִ   ָנֵפיק ִמיּנֵ
ָעְלָמא יָתא ּדְ א ַאּטּו ִעלִּ יׁשָ ׁשֵ יָתא ּדְ ֵזיָרה ִעלִּ    .ּגְ

  
א  ּתָ ִניׁשְ ַרר ַסְפָסָלא ְלֵעיָלא ָב ּדְ ֵריׁש ּכְ יֵמ ְצָרה ּגָ ה ַרּבִ   . ִיְרְמָיה ַרּבָ

ַמאןָאַמר ֵלי    ?ּה: ּכְ
יכְּ  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ
  

יָאַמר ּדְ ֵאיַמר  ְמעֹון ּבִ  ַרּבִ רׁשִ ָלא ֶאְפׁשָ דֹוִלים ּדְ ים ִמי ָאַמר?! ֲאָבל ּבִ  ,ּגְ   ְקַטּנִ
  

אּדְ ּוְפִליָגא     ,עּולָּ
אָאַמר ּדְ    : עּוּלָ

ים, ֲאָבל ּבִ ּבִ ַמֲחלֹוֶקת  ְבֵרי ַהּכֹ ְקַטּנִ דֹוִלים ּדִ רּגְ    .ל מּוּתָ
  

   :ַרב יֹוֵסףְמִתיב 
י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ה,   :ּגֹוֵרר ָאָדם   ִמטָּ
א סֵּ    ,ּכִ

  ְוַסְפָסל, 
ּלֹ  ין ַלֲעׂשֹות ָחִריץּוִבְלַבד ׁשֶ ּוֵ   . "א ִיְתּכַ

ים  דֹוִלים, ְוָקָתֵני ְקַטּנִ ָיא ְלַתְרַוְייהוּ  -ָקָתֵני ּגְ    !ַקׁשְ
  

א ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה     ,עּולָּ
יוְ  ה ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה ִיְרְמָיה  ַרּבִ    .ַרּבָ

  
א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה     ,עּולָּ

ה" א"ּדְ ּדּוְמָיא  "ִמטָּ סֵּ   . "ּכִ
  
יוְ  ה ְמָתֵרץ ְלַטֲעֵמיּה  ַרּבִ    ,ִיְרְמָיה ַרּבָ
א" סֵּ ה"ּדְ ּדּוְמָיא  "ּכִ   . "ִמטָּ
  

ה ְמִתיב   : ַרּבָ
ן, " ַדְרּכָ סּות מֹוְכִרין ּכְ   מֹוְכֵרי ּכְ

ּלֹ  יןא יִ ּוִבְלַבד ׁשֶ ּוֵ ה   :ְתּכַ ַחּמָ ה,  -ּבַ ֵני ַהַחּמָ   ִמּפְ
ִמים ּוַב  ׁשָ ִמים.  -ּגְ ׁשָ ֵני ַהּגְ   ִמּפְ

נּוִעיןוְ  ל ַלֲאחֹוֵריֶהן ַהּצְ ַמּקֵ יִלין ּבְ   . ה) (משנה כלאים ט, "ַמְפׁשִ
ר ְלֵמיֲעַבד כְּ ּדְ  ,ְוָהא ָהָכא   ְצנּוִעין, ֶאְפׁשָ

ִכי  ֵמ ּדְ ים ּדָ   י, ְקַטּנִ
יןכִ ו ּוֵ ֵרי  י לֹא ִמְתּכַ יׁשָ ה ַרּבִ ִחלָּ ְמעֹון ְלַכּתְ    !ׁשִ

  
א  יּוְבּתָ יּדְ ּתְ ה ַרּבִ   !ִיְרְמָיה ַרּבָ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  רש"י
. רצפה של שיש דלא דשישא

   עביד בה חריץ:
   . לפיו:לעילא מרבי יצחק

. רבי כדשתיקו ליה חבריא
קים שמפי שלא אמרו טרפון וז

   לו דבר דימה והעיד דמותר:
. ויהגו היתר פק מייה חורבה

בדבר ור' יצחק סבירא ליה 
כרבי יהודה דדבר שאין מתכוין 
אסור ואע''ג דבשייש לא עביד 

   חריץ. גזר אטו עיליתא דעלמא:
. מפטיר כסיות ריש כישתא

המכיס ומוציא ומיישב 
   תלמידים ותיוקות:

ם מקום כי זבח לה' . שדבצרה
 בבצרה (. שעיה לד):

   . דאמר גורר אדם:כר' שמעון
. אלא בגרירה שאין דלא אפשר

   יכול ליטלן בידו:
. ואע''ג מחלוקת בקטים

דאפשר בטלטול שרי רבי שמעון 
הואיל ואין מתכוין לחריץ ור' 

   יהודה סבר כיון דאפשר אסור:
   . מטה:קתי גדולים

ודה . כסא ורבי יהוקתי קטים
פליג עליה דתן במסכת ביצה 
רבי יהודה אומר כל הכלים אין 
גררים דאי לאו משום 
פלוגתייהו למה לי למיתי 
גדולים השתא קטים שרי רבי 
שמעון גדולים מיבעיא אלא 
תא קטים משום ר' שמעון 

   ותא גדולים משום רבי יהודה:
. קטים ובהא הוא דומיא דכסא

ים דאסר רבי יהודה אבל בגדול
   שרי:

. גדולים כסא דומיא דמטה
ובהא הוא דשרי רבי שמעון אבל 

   בקטים אסר:
. כסות של כלאים מוכרין כדרכן

לובשו בשוק כדי להראותו 
למוכרו דלא אסרה תורה אלא 
לבישה שהיא להתחמם כדרך 
כל הלובשים והעלאה דומיא 

   דלבישה מי דמיתהי בה:
. ור' ובלבד שלא יתכוין כו'

   דאזיל בתר כווה:שמעון הוא 
. כשרים שמרחיקין והצועים

   עצמן מכל לזות שפתים:
. לכל אדם והא הכא דאפשר

למעבד שלא על ידי איסור 
 ואפילו הכי שרי:

 



  ""ַּבֶּמה ַמְדִליִקין –מסכת שבת פרק ב' 
                    

161

        ל, אל, אל, אל, א    ––––    כט, בכט, בכט, בכט, ב .47
ָנה             ִמׁשְ

ר ה ֶאת ַהּנֵ    :ַהְמַכּבֶ
הּוא ִמְתָיֵרא ֵני ׁשֶ ֵני ּגֹוִים  :ִמּפְ    ,ִמּפְ

ֵני ִליְסִטים, וּ    ִמּפְ
ֵני רּוַח ָרָעה,    ִמּפְ

ֵני ַהחֹוֶל  ן ִמּפְ יׁשַ ּיִ טּור.  -ה ׁשֶ   ּפָ
ר ָחס ַעל ַהּנֵ    ,ּכְ

ֶמן,  ֶ ָחס ַעל ַהׁשּ   ּכְ
ִתיָלה  ָחס ַעל ַהּפְ יב.  - ּכְ   ַחּיָ

י    :יֹוֵסי ַרּבִ
ן,  כּוּלָ   ּפֹוֵטר ּבְ

ִתיָלה,    חּוץ ִמן ַהּפְ
ָחם ה ּפֶ הּוא עֹוׂשֶ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
ָמָרא             ּגְ

ָקָתֵני ֵסיָפא   ל,א יב" :ִמּדְ ַמע ִמ  - "ַחּיָ ּה ׁשְ י :יּנָ   ְיהּוָדה ִהיא.  ַרּבִ
ַמאי ָעֵסיְקָנא א ּבְ    ?ֵריׁשָ

ָנה ּבְ ִאי  ׁש ּבֹו ַסּכָ ּיֵ ר' –חֹוֶלה ׁשֶ ֵעי ֵליּה  'מּוּתָ    !ִמיּבָ
ָנה  ֵאין ּבֹו ַסּכָ חֹוֶלה ׁשֶ אתַח ' –ְוִאי ּבְ יב ַחּטָ ֵעי ֵליּה  'ּיָ    !ִמיּבָ

  
   ,ְלעֹוָלם

ָנה, ּוְבִד  ׁש ּבֹו ַסּכָ ּיֵ חֹוֶלה ׁשֶ ִליְתֵני ּבְ ר'ין הּוא ּדְ   , 'מּוּתָ
ָבֵעי ְלִמְתֵני ֵסיָפא  יב"ְוַאְייֵדי ּדְ א , תָּ "ַחּיָ טּור"ָנא ַנִמי ֵריׁשָ    ."ּפָ

  
יָתֵני ְד ְוָה  ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ

ִביל ַהחֹוֶלהִאם " ׁשְ ן  ּבִ יׁשַ ּיִ ה,  - ׁשֶ   לֹא ְיַכּבֶ
ה  ּבָ טּור –ְוִאם ּכִ    !"ֲאָבל ָאסּור ּפָ

  
חֹולֶ ַהִהיא  ָנהּבְ ֵאין ּבֹו ַסּכָ    ,ה ׁשֶ

יוְ  ְמעֹון ִהיא ַרּבִ    .ׁשִ
   

  
  

  רש"י
  מתי' 

. כגון פרסיים שהיה מפי כרים
להם יום חג שאין מיחין אור 
אלא בבית עבודת אלילים 

   שלהם:
. שלא יראו שיש ומפי הלסטין

   אדם ויבאו עליו:שם 
. הבאה עליו ומפי רוח רעה

   וכשאיו רואה וח לו:
   . ובגמרא מפרש לכולה:פטור

. שראוהו כחס על הר
שמתקלקל וחס עליו וכבה את 

   הפתילה:
קרוישו''ל: . קרוייזי''ל {הר

} חייב. ובגמרא מפרש מורה
   לה:

. מפרש בגמרא (דף פוטר בכולן
   לא:):

זה  . בכיבוישהוא עושה פחם
והוי מלאכה הצריכה לגופה 

  כדאמר בגמרא: 
  

  גמ' 
. כחס על הר כו' מדקתי סיפא

חייב חטאת אם שגג בשבת 
ששכח שהוא שבת או סבר 

   שכיבוי מותר בשבת:
. דאמר: ש''מ ר' יהודה היא

מלאכה שאיה צריכה לגופה 
חייב עליה דכיבוי זה אין צריך 
לגופו אלא לצורך דבר אחר 

או שלא שלא תדלק הפתילה 
יפקע הר ואין לך כיבוי הצריך 
לגופו אלא כיבוי של פחמין 
כשעושין אותו וכיבוי של הבהוב 
פתילה שהכיבוי עשה להאחיז 
בו האור מהר כשירצה להדליקו 
וכיון דרבי יהודה היא רישא 
דפטר משום חולה וה''ה לשאר 

   פטורי דמתיתין:
. דאית בהו סכת פשות אי

הו ומשום פקוח פש שרי ל
   ליתי מותר לכתחלה:

. הואיל ורבי חייב מיבעי ליה
יהודה היא דלא פטר ליה משום 

   דאיה צריכה לגופה:
. בהדיא והא דתי רבי אושעיא

   אבל אסור:
. דפטר ליה ור' שמעון היא

   משום איה צריכה לגופה:

 



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        בבבב- - - - ל, אל, אל, אל, א .48
ֵאיָלה זֹו ְלֵעיָלא  אּול ׁשְ יְמ ׁשַ ְנחּום  ַרּבִ   : ֵנִוי ִמןּדְ ּתַ

ָתא?  ּבְ ׁשַ א ּבְ ִאיׁשָ י ּבְ ּמֵ נּוָרא ִמּקַ   ַמהּו ְלַכּבֹות ּבֹוִציָנא ּדְ
  

ַתח ְוָאַמר:    ּפָ
לֹמֹ    נּוָתְך? ָת ָאן סּוְכְל  ?ָחְכָמָתךְ ָאן  ,הַאְנּתְ ׁשְ

ָבֶריָך סֹוְתִרין ֶזה ֶאת ֶזה ּדְ א ׁשֶ ְבֵרי ָדִוד ָאִביָך, ֶאלָּ ָבֶריָך סֹוְתִרין ּדִ ּדְ יָך ׁשֶ ּיֶ    !לֹא ּדַ
ִוד ָאִביָך ָאַמר:  לּו ָיּה ּדָ ִתים ְיַהלְּ   , (תהלים קטו, יז) 70""לֹא ַהּמֵ

ִתיםְוַאּתְ ָאַמְרּתָ  ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ   . קהלת ד, ב)( 71""ְוׁשַ
ת"ְוָחַזְרּתָ ְוָאַמְרּתָ  י ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן ָהַאְרֵיה ַהּמֵ   ! (קהלת ט, ד) "כִּ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ִוד ָקָאַמר ּדָ לּו ָיּה" :ָהא ּדְ ִתים ְיַהלְּ    ."לֹא ַהּמֵ
מּות,  ּיָ תֹוָרה ּוְבִמְצֹות קֹוֶדם ׁשֶ   ָהִכי ָקָאַמר: ְלעֹוָלם ַיֲעסֹוק ָאָדם ּבְ

ֵמתׁשֶ  יָון ׁשֶ ַבח ּבֹו.  - ּכֵ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְצֹות ְוֵאין ְלַהּקָ ֵטל ִמן ַהּתֹוָרה ּוִמן ַהּמִ   ּבָ
יָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו     :יֹוָחָנן ַרּבִ

ְכִתיב י :ַמאי ּדִ ִתים ָחְפׁשִ ּמֵ    ?(תהלים פח, ו) 72""ּבַ
י ִמן ַהּתֹוָרה ּוִמ  ה ָחְפׁשִ ת ָאָדם ַנֲעׂשָ ּמֵ יָון ׁשֶ ְצֹות. ּכֵ   ן ַהּמִ

ָק וּ  לֹמה ּדְ ָבר ֵמתּו"ָאַמר ׁשְ כְּ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ   . (קהלת ד, ב)"ְוׁשַ
ר ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָחְטאּו ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ    :ׁשֶ

ִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ְלָפָניו ְולֹא ַנֲעָנה,  ה ּתְ ּמָ רּוְך הּוא ְוָאַמר ּכַ דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ   ָעַמד מׁשֶ
ָאַמר ּוְכ  ָרֵאל ֲעָבֶדיָך"ׁשֶ ד ַנֲעָנה.  - (שמות לב, יג) 73"ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ   ִמּיָ

לֹמה  ָבר ֵמתּו"ְולֹא ָיֶפה ָאַמר ׁשְ כְּ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ    !?(קהלת ד, ב) "ְוׁשַ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ר ָוָדם ּגֹוֵזר גְּ  ׂשָ ר ּבָ ל עֹוָלם ׂשַ יִמין. ִמְנָהגֹו ׁשֶ יִמין אֹוָתּה ָסֵפק ֵאין ְמַקּיְ   ֵזָרה ָסֵפק ְמַקּיְ

ְמֵצי לֹוַמר יִמין אֹוָתּה  :ְוִאם ּתִ יו ְמַקּיְ ַחּיָ יִמין אֹוָתּה ּבְ יִמין אֹוָתּה.  ,ְמַקּיְ מֹותֹו ֵאין ְמַקּיְ   ּבְ
נֹותְוִאיּלּו מֹ ּקָ ה ּתַ ּמָ ן ּכַ ֵזירֹות ְוִתיּקֵ ה ּגְ ּמָ ַזר ּכַ ינּו ּגָ ה ַרּבֵ ימֹות ֵהן ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ׁשֶ   ְוַקּיָ

לֹמֹ  ִתיםה ְולֹא ָיֶפה ָאַמר ׁשְ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ   ?!  (קהלת ד, ב)""ְוׁשַ
  

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ים ֲעֶדָנה" ה ַחּיִ ר ֵהּמָ ים, ֲאׁשֶ ָבר ֵמתּו ִמן ַהַחּיִ כְּ ִתים, ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ   ,(קהלת ד, ב) "ְוׁשַ

   .ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרבְד כִּ 
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ְכִתיב  י אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשַֹמאי ּדִ ה ִעּמִ    ?(תהלים פו, יז) 74ׁשּו"ְנַאי ְוֵיבֹ "ֲעׂשֵ
ל עֹוָלם, ְמחֹול ִלי ַעל אֹותֹו ָעֹון.  רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִוד ִלְפֵני ַהּקָ   ָאַמר ּדָ

  ר לֹו: ָמחּול ְלָך. ָאַמ 
י.  ַחּיַ י אֹות ּבְ ה ִעּמִ   ָאַמר לֹו: ֲעׂשֵ

יָך  ַחּיֶ לֹמֹ ,ֵאיִני מֹוִדיַע  -ָאַמר לֹו: ּבְ י ׁשְ ַחּיֵ ְנָך ּבְ   ֲאִני מֹוִדיַע.  -ה ּבִ
לֹמֹ ָנה ׁשְ ּבָ ׁשֶ ים ּדָ ּכְ ָדׁשִ י ַהּקֳ ׁש ְלַהְכִניס ָארֹון ְלֵבית ָקְדׁשֵ יּקֵ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶזה. ה ֶאת ּבֵ ָעִרים ֶזה ּבָ   ְבקּו ׁשְ

לֹמֹ  ָעה ְרָננֹותה ָאַמר ׁשְ ִרים ְוַאְרּבָ   ְולֹא ַנֲעָנה. - , ח)'(מלכים א ֶעׂשְ
ַתח ְוָאַמר:  ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבּפָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ בֹוד""ׂשְ   . (תהלים כד, ז) א ֶמֶלְך ַהכָּ

ְתֵריּה ְלִמיְבְלֵעיּה  בֹוד" הּואִמי " ָאְמרּו: ְרַהטּו ּבַ   . (תהלים כד , ח) 75ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ
  . (תהלים כד, ח) ""ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹורָאַמר ְלהּו: 

ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבָחַזר ְוָאַמר:  אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ בֹוד"ׂשְ    ,א ֶמֶלְך ַהכָּ
בֹוד ה' ְצָבאֹות הּוא  בֹוד ֶסָלה"ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ   ְולֹא ַנֲעָנה.  - י) -טכד, (תהלים  ֶמֶלְך ַהכָּ

                                                             

ל יְֹרֵדי דּוָמה 70 ִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ּכָ   לֹא ַהּמֵ
ה  71 ר ֵהּמָ ים ֲאׁשֶ ָבר ֵמתּו ִמן ַהַחּיִ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ים ֲעֶדָנהְוׁשַ   ַחּיִ
ְדָך ִנְגָזרוּ  72 ה ִמּיָ ם עֹוד ְוֵהּמָ ר לֹא ְזַכְרתָּ מֹו ֲחָלִלים ׁשְֹכֵבי ֶקֶבר ֲאׁשֶ י ּכְ ִתים ָחְפׁשִ ּמֵ   ּבַ
ה ֶאת ַזְרֲע  73 ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַותְּ ְעתָּ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ ן ְלַזְרֲעֶכם ֶכם ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ י ֶאתֵּ ר ָאַמְרתִּ ָמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ּכְ

  ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם
ה  74 י ַאתָּ י אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשְֹנַאי ְוֵיבֹׁשּו ּכִ ה ִעּמִ ִניה' ֲעׂשֵ ִני ְוִנַחְמתָּ   ֲעַזְרתַּ
בֹוד  75   ּבֹור ִמְלָחָמהגִּ ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹור ה' ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ

  רש"י
   . שאלו שאלה:שאול שאילתא

. לפיו וכן לעילא מר' תחום
קרא שרפים לשון הש''ס והמ

עומדים ממעל לו (ישעיה ו') 
ועל שם שיראים להתקרב 

  לפיו עומדין מרחוק:
   . מקום:דמן וי
. חולה תרגום של רעה באישא

   בישתא:
. כך היו רגילין פתח ואמר

לפתוח באגדה תחילה והוא 
   דומה לשאלה ודרש:

. כלומר גדולים כי לכלב חי
   החיים ופקוח פש:

   . אה הלכה:אן היא
. לסתור דברי רת ואמרתוחז

   עצמך:
. איהו גופיה הוה לא קשיא

   מפרש להו:
. קרא קא דריש דאמר ר' יוחן
   במתים חפשי:

. שעסקו ושבח אי את המתים
בחייהם בתורה ומצות ומתו 
ראויים לשבחם אפילו 
מצדיקים חיים שגדולים הן 

   במיתתן מבחייהן:
. ואין לך צדיק עמד משה

   ממו ולא עה בזכותו:
. ד''א ושבח אי את המתים

הראשוים מן החיים של 
עכשיו שהראשוים טובים 
מאלה תדע שמתקיימות 
גזרותיו של משה ואין 
מתקיימות גזירות שרים של 

   עכשיו:
. כי ההיא ותקן כמה תקות

דתי במגילה (דף ד. ולב.): 
משה תיקן להם לישראל שיהו 
שואלין ודורשין בעייו של 

   יום:
   . דבת שבע:ןעל אותו עו

. של בית קדשי דבקו שערים
   הקדשים:
. רה תפילה תחיה כ''ד רות

כתובים בתפילת שלמה עד 
כ''ד ויש אומרים כ''ד ברכות 

   דתעית ולא הירא):
רהטו שערים בתריה 

. סברי דעל עצמו למבלעיה
אמר מלך הכבוד א''ל שערים 
מי הוא זה מלך הכבוד אמר 

ם איהו ה' עזוז וגבור (תהלי
   כד):

. משפחת שאול שואי דוד
  שמעי וכיוצא בו:
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ָאַמר  יָון ׁשֶ יֶחךָ ּכֵ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ָך" ,"ה' ֱאלִֹהים ַאל תָּ ִוד ַעְבּדֶ ד ַנֲעָנה -  (דברי הימים ב' ו, מב) ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ּדָ    .ִמּיָ
ל ׂשֹוְנֵאי ָדִוד ּכְ  ֵני ּכָ ָעה ֶנֶהְפכּו ּפְ אֹוָתּה ׁשָ   ׁשּוֵלי ְקֵדיָרה. ּבְ

רּוְך הּוא ַעל אֹותֹו ָעֹון.  דֹוׁש ּבָ ַחל לֹו ַהּקָ ּמָ ָרֵאל ׁשֶ   ְוָיְדעּו ִיׂשְ
לֹמֹ  ָבר ֵמתּו" :הְולֹא ָיֶפה ָאַמר ׁשְ כְּ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ    ?!(קהלת ד, ב) "ְוׁשַ

  
ְכִתיב ח ֶאת ָהָעם" :ְוַהְיינּו ּדִ לַּ ִמיִני ׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֶלךְ  ,ּבַ    ,ַוְיָבְרכּו ֶאת ַהּמֶ

ֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ְלכּו ְלָאֳהֵליֶהם ׂשְ    ,ַוּיֵ
ָרֵאל ַעּמֹו" ה ה' ְלָדִוד ַעְבּדֹו ּוְלִיׂשְ ר ָעׂשָ ל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ   . (מלכים א' ח, סו) ַעל כָּ

ְלכּו ְלָאֳהֵליֶהם" ָטֳהָרה - "ַוּיֵ ְצאּו ְנׁשֹוֵתיֶהן ּבְ ּמָ   .ׁשֶ
ֵמִחים" נֶּ  - "ׂשְ ִכיָנה. ׁשֶ ְ יו ַהׁשּ   ֱהנּו ִמּזִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד -  "ְוטֹוֵבי ֵלב" ל ּכָ רּו ְנׁשֹוֵתיֶהן ׁשֶ ְתַעּבְ ּנִ   ְוָיְלָדה ָזָכר.  ,ׁשֶ
ה ה' ְלָדִוד ַעְבּדֹו" ר ָעׂשָ ל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ַחל לֹו ַעל אֹותֹו ָעֹון.  -  "ַעל כָּ ּמָ   ׁשֶ

ָרֵאל ַעּמֹו" ַאֵחיל ְלהּו ָעוֹ  - "ּוְלִיׂשְ ּפּוִריםּדְ ן ּדְ    .יֹום ַהּכִ
   

לֹמֹ ת" :הּוְדָקָאַמר ׁשְ ְד  - (קהלת ט, ד) 76"ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן ָהַאְרֵיה ַהּמֵ   ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב. ּכִ
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ְכִתיב ת ָיַמי ַמה ִהיא, ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל  :ַמאי ּדִ י ּוִמּדַ    ?(תהלים לט, ה) ָאִני""הֹוִדיֵעִני ה' ִקּצִ
ל עֹוָלם,  רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִוד ִלְפֵני ַהּקָ י"ָאַמר ּדָ   ? (תהלים לט, ה) "הֹוִדיֵעִני ה' ִקּצִ

ר ָוָדם.  :ָאַמר לוֹ  ׂשָ ל ּבָ ֵאין מֹוִדיִעין ִקּצֹו ׁשֶ ָפַני ׁשֶ ֵזָרה ִהיא ִמלְּ   ּגְ
ת ָיַמי ַמה ִהיא"    ?(תהלים לט, ה) "ּוִמּדַ

ל ָאָדם.  ת ָיָמיו ׁשֶ ר ָוָדם ִמּדַ ֵאין מֹוִדיִעין ְלָבׂשָ ֵזָרה ִהיא ׁשֶ   ּגְ
   ?(תהלים לט, ה) "ְוֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני"
מּות.  ת ּתָ ּבָ ׁשַ   ָאַמר לֹו: ּבְ

ת ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ    .ָאמּות ּבְ
לֹמֹ  יַע ַמְלכּות ׁשְ ָבר ִהּגִ ְנָך, ָאַמר לֹו: ּכְ   ה ּבִ

ְמלֹא ִניָמאְוֵאין ַמְלכּות נוֹ  ּה ֲאִפיּלּו ּכִ ֲחֶבְרּתָ    .ַגַעת ּבַ
ת.  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   ָאמּות ּבְ

ֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף"ָאַמר לֹו:  י טֹוב יֹום ּבַ   – (תהלים פד, יא) 77"כִּ
ּתֹוָרה ב ְועֹוֵסק ּבַ ה יֹוׁשֵ ַאּתָ    ,טֹוב ִלי יֹום ֶאָחד ׁשֶ

לֹמֹ ָעִתיד ׁשְ ְנָך ְלַהְקִריב ֵמֶאֶלף עֹולֹות ׁשֶ ַח.  ה ּבִ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ     ְלָפַני ַעל ּגַ
י יֹוָמא.    ל,ב א ֲהָוה ָיֵתיב ְוָגֵריס ּכּולֵּ ּתָ ּבְ ׁשַ ל יֹוָמא ּדְ   ּכָ

יּה ְולֹא ָיֵכיל ֵליּה  ֶות ַקּמֵ יּה, ָקם ַמְלַאְך ַהּמָ ָבֵעי ְלֵמיַנח ַנְפׁשֵ    ,ַההּוא יֹוָמא ּדְ
יְרָסא. ּדְ  יּה ִמּגִ ַסק ּפּוּמֵ   לֹא ֲהָוה ּפָ

   ?אי ַאֲעֵביד ֵליּה ָאַמר: ַמ 
יֵתיּה  ָנא ֲאחֹוֵרי ּבֵ ִאיָלֵני.  .ֲהָוה ֵליּה ּבּוְסּתָ ֶות ָסֵליק ּוָבֵחיׁש ּבְ   ֲאָתא ַמְלַאְך ַהּמָ

יּה  .ְנַפק ְלֶמיֱחֵזי יק ְוָנח ַנְפׁשֵ ּתֵ א ִמּתֹוֵתיּה, ִאיׁשְ ְרּגָ א ִאיְפִחית ּדַ ַדְרּגָ    .ֲהָוה ָסֵליק ּבְ
  

לֹמֹ ַלח ׁשְ ה, ּוְכלָ ה ְלֵבי ִמְדָר ׁשָ ַחּמָ ל ּבַ א ֵמת ּומּוּטָ א: ַאּבָ א ְרֵעִביםׁשָ ית ַאּבָ ל ּבֵ   .ִבים ׁשֶ
ְלחּו ֵליּה  ח ִלְפֵני ַה  :ׁשָ ָלִביםֲחתֹוְך ְנֵבָלה ְוַהּנַ   . ּכְ

ינֹוק ְוַטְלְטלֹו. ְו  ר אֹו ּתִ ּכָ ח ָעָליו ּכִ   ָאִביָך, ַהּנַ
  

לֹמֹ  י ְלֶכֶלב ַחי הּוא טוֹ ה: ְולֹא ָיֶפה ָאַמר ׁשְ ת""כִּ    ?!(קהלת ט, ד) ב ִמן ָהַאְרֵיה ַהּמֵ
  

ִאיְלָנא ֳקָדֵמיכֹון ׁשְ ֵאיָלה ּדִ    :ּוְלִעְנַין ׁשְ
ר     ,ְקרּוָיה "ֵנר" -ּנֵ

ל ָאָדם  ָמתֹו ׁשֶ   , משלי כ, כז)( 78"ֵנר"ְקרּוָיה  -ְוִנׁשְ
ר ָוָדם  ׂשָ ל ּבָ ה ֵנר ׁשֶ ְכּבֶ ֵני מּוָטב ּתִ רּוְך הּואִמּפְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ   . ֵנרֹו ׁשֶ

   
  

                                                             

ת 76 י ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן ָהַאְרֵיה ַהּמֵ חֹון ּכִ ּטָ ים ֵיׁש ּבִ ל ַהַחּיִ ר ֶאל ּכָ ר ְיֻחּבַ י ִמי ֲאׁשֶ   ּכִ
ע 77 ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ֵבית ֱאלַֹהי ִמּדּור ּבְ י ִהְסּתֹוֵפף ּבְ ַחְרתִּ ֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ּבָ י טֹוב יֹום ּבַ   ּכִ
ַמת ָאָדם ה' ֵנר  78 ל ַחְדֵרי ָבֶטןִנׁשְ   חֵֹפׂש ּכָ

  רש"י
. שאכלו ושתו דיום הכפורים

בחוכת הבית כדכתיב את החג 
שבעת ימים ושבעת ימים 

   כדאמרין במועד קטן (דף ט.):
ודקאמר שלמה כי לכלב חי הוא 

. לאו לעין טוב מאריה המת
חשיבותא אמרו אלא לעין 

   הלכות שבת וי''ט:
   ידות לבוא עלי:. העתקיצי

   . כמה ימי חיי:מדת ימי
. באיזה יום אי מה חדל אי

   חדל ובטל מן העולם:
. שיוכלו אמות באחד בשבת
   להתעסק בי ובהספדי:

. כלומר כבר כי טוב יום בחצריך
אמרת לפי טוב יום שאתה 
עומד בחצרי ועוסק בתורה 
מאלף עולות שעתיד בך שלמה 
להעלות כדכתיב (מלכים א ג) 

 לף עולות יעלה שלמה וגו':א

. של כל שבתות כל יומא דשבתא
   השים:

. שלא יקרב הוה יתיב וגריס
מלאך המות אליו שהתורה 
מגיה ממות כדאמרין בסוטה 

   (דף כא.):
. מעע סליק ובחיש באילי

המלאך באילות להשמיע קול 
   תימה:

. וכלבים של בית אבא רעבים
   לשתי שאלות הללו הוצרך:

. שלתקת ה אמר כו'ולא יפ
הכלבים לא הצריכוהו לשות 
טלטול בילה ואת האריה המת 
אסרו לטלטל אלא על ידי ככר 
או תיוק ל''א שהקדימוהו 
תשובת הכלב לתשובת האריה 

   לשון רבותי:
   . דמהו לכבות:ולעין שאילתא

. דרך עוה דשאילא קדמיכון
אמר דהוה ליה למימר 

   דשאילתון קדמי:
ר אלהים שמת . קרויה ר

   אדם (משלי כ):
. לאו מהכא מוטב תכבה רו כו'

יליף חלול שבת דפיקוח פש 
פקא לן מוחי בהם ולא שימות 
בהם אלא להטעימן הדבר 
באגדה המושכת את הלב לפי 
שהיו באים לשמוע הדרשה 
שים ועמי הארץ והיו צריכין 

 הדרשין למשוך את לבבם:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        ל, בל, בל, בל, ב .49
ֵריּה  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  יַלתּדְ ּבְ ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ֵמיּה  ַרב ׁשְ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ

ְקׁשּו ֲחָכִמים ִלְגנֹוז ֵסֶפר קֹ  ָבָריו סֹוְתִרין ֶזה ֶאת ֶזה. ּבִ ּדְ ֵני ׁשֶ   ֶהֶלת ִמּפְ
ָנזּוהּו?  ֵני ַמה לֹא ּגְ   ּוִמּפְ

ְבֵרי תֹוָרה וְ  תֹו ּדִ ִחילָּ ּתְ ֵני ׁשֶ ְבֵרי תֹוָרה. ִמּפְ   סֹופֹו ּדִ
  
ְבֵרי תֹוָרה" תֹו ּדִ ִחילָּ    ".ּתְ

ְכִתיב ֶמׁש" :ּדִ ָ ַחת ַהׁשּ ֲעמֹול תַּ ּיַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ְתרֹון ָלָאָדם ּבְ   , (קהלת א, ג) "ַמה ּיִ
ֵבי  יְוָאְמִרי ּדְ אי ַרּבִ   : ַיּנַ

ֶמׁש" ָ ַחת ַהׁשּ    ,ֵאין לוֹ ּדְ הּוא  -  "תַּ
ֶמׁש "קֹוֶדם     ֵיׁש לֹו. -"ׁשֶ

  
ְבֵרי תֹוָרה"    ."סֹופֹו ּדִ

ְכִתיב ָבר ַהּכֹ  :ּדִ ל ָהָאָדם""סֹוף ּדָ י ֶזה כָּ מֹור כִּ ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ    .(קהלת יב, יג) ל ִנׁשְ
  

ל ָהָאָדם"ַמאי  י ֶזה כָּ   ? "כִּ
  

יָאַמר    : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
א  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו לֹא ִנְבָרא ֶאלָּ ִביל ֶזה. ּכָ ׁשְ   ּבִ

  
י ֲהָנא ַרּבִ ר ּכָ א ּבַ   ָאַמר:  ַאּבָ

ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו.  ֶנֶגד ּכָ קּול ֶזה ּכְ   ׁשָ
  

אי ן ַעּזַ ְמעֹון ּבֶ ן זֹוָמאאֹוֵמר, ְוָאְמִרי ָלּה  ׁשִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ל א ְלֶצֶו  לֹא ִנְבָרא ּכָ    .ָלֶזה ותָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ֶאלָּ

  
  
ָבָריווּ    סֹוְתִרין ֶזה ֶאת ֶזה"?  ַמאי "ּדְ

  
ִתיב  חֹוק": ּכְ ְ ַעס ִמׂשּ   , (קהלת ז, ג) 79"טֹוב כַּ

י ְמהֹוָלל" :ִתיבכְ וּ  חֹוק ָאַמְרתִּ   ! (קהלת ב, ב) 80"ִלׂשְ
  

ִתיב ְמָחה" :ּכְ ִ י ֲאִני ֶאת ַהׂשּ ְחתִּ ּבַ    ,(קהלת ח, טו) 81"ְוׁשִ
ְמָחה ַמה ּזֹ :ִתיבכְ וּ  הה עֹ"ּוְלׂשִ   ! (קהלת ב, ב) "ׂשָ

  
ָיאלָ     :א ַקׁשְ

 ְ ַעס ִמׂשּ ה,  - חֹוק""טֹוב כַּ עֹוָלם ַהּזֶ יִקים ּבָ ּדִ רּוְך הּוא ַעל ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ּכֹוֵעס ַהּקָ ַעס ׁשֶ   טֹוב ּכַ
ֵח  ׂשַ ּמְ חֹוק ׁשֶ ְ רּוְך הּוא ַעלִמׂשּ דֹוׁש ּבָ ה.  ק ַהּקָ עֹוָלם ַהּזֶ ִעים ּבָ   ָהְרׁשָ

י ְמהֹוָלל"וְ  חֹוק ָאַמְרתִּ חוֹ  -  "ִלׂשְ א. ֶזה ׂשְ עֹוָלם ַהּבָ יִקים ּבָ ּדִ רּוְך הּוא ִעם ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ֵחק ַהּקָ ׂשַ ּמְ   ק ׁשֶ
ְמָחה" ִ י ֲאִני ֶאת ַהׂשּ ְחתִּ ּבַ ל ִמְצָוה,  - "ְוׁשִ ְמָחה ׁשֶ   ׂשִ

ה" ְמָחה ַמה ּזה עֹוׂשָ ל ִמְצָוה.  - "ּוְלׂשִ ֵאיָנּה ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ   זֹו ׂשִ
  

ְדָך  ִכיָנה ׁשֹוָרה  :ְלַלּמֶ ְ ֵאין ׁשּ   לֹא ִמּתֹוְך ַעְצבּות,   –ׁשֶ
  ְולֹא ִמּתֹוְך ַעְצלּות, 
חֹוק,    ְולֹא ִמּתֹוְך ׂשְ

  ְולֹא ִמּתֹוְך ַקּלּות ראׁש, 
יָחה,    ְולֹא ִמּתֹוְך ׂשִ

ֵטִלים,  ָבִרים ּבְ   ְולֹא ִמּתֹוְך ּדְ

                                                             

ִנים ִייַטב ֵלב 79 י ְברַֹע ּפָ חֹק ּכִ ְ ַעס ִמׂשּ   טֹוב ּכַ
ה 80 ְמָחה ַמה זֹּה עֹׂשָ י ְמהֹוָלל ּוְלׂשִ חֹוק ָאַמְרתִּ   ִלׂשְ
ּתֹות וְ  81 י ִאם ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ ֶמׁש ּכִ ֶ ַחת ַהׁשּ ר ֵאין טֹוב ָלָאָדם תַּ ְמָחה ֲאׁשֶ ִ י ֲאִני ֶאת ַהׂשּ ְחתִּ ּבַ ַחת ְוׁשִ ר ָנַתן לֹו ָהֱאלִֹהים תַּ יו ֲאׁשֶ מֹוַח ְוהּוא ִיְלֶוּנּו ַבֲעָמלֹו ְיֵמי ַחּיָ ִלׂשְ

ֶמׁש  ָ   ַהׁשּ

  רש"י
ד . וכ''ש שיש עותחלתו וסופו

   ביתיים:
. אם יעמול בתורה קודם השמש

   שקדמה לשמש יש יתרון:
. צוותא שולא''ש לצוות

   } :שול''ץ: שעשוע{
   . משובח:מהולל

. משחוק שמשחק עם הרשעים
שותן להם שעה משחקת כדי 
להאכילן חלקן ולטורדן מן 

   העולם הבא:
. כגון הכסת שמחה של מצוה

   כלה:
. שחוק ממש שאין דעת שחוק

ק מיושבת עליו ואפילו איו שוח
   של לצון מ''מ אין בו יישוב:

   . לצון:קלות ראש
. מצוה היא קחו לי מגן

  להשרות עליו שכיה:
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ל ִמְצָוה.  ְמָחה ׁשֶ ַבר ׂשִ א ִמּתֹוְך ּדְ   ֶאלָּ
ֱאַמר ּנֶ ה ְקחּו ִלי ְמַנגֵּ  :ׁשֶ ִהי ָעָליו ַיד ה'""ְוַעתָּ ן ַותְּ ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ   .  (מלכים ב' ג, טו) ן ְוָהָיה כְּ

  
    

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ַבר ֲהָלָכה. ְד לִ ְוֵכן 

  
  : ָרָבאָאַמר 

  ֲחלֹום טֹוב. לַ ְוֵכן 
  

לְוָהָאַמר  ,ִאיִני יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
ב ִלְפֵני ַרּבֹו ְוֵאי ּיֹוׁשֵ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ ֶויָנה, ּכָ ְפתֹוָתיו נֹוְטפֹות ַמר, ִתּכָ   ן ׂשִ

ֱאַמר:  ּנֶ ים נְטפֹות מֹור עֹׁשֶ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ   . (שיר השירים ה, יג) 82ֵבר""ׂשִ
ְקִרי  א "ַמר עֹ ֵבר""מֹור עַֹאל ּתִ   ֵבר". , ֶאלָּ
ְקִרי  ים"ַאל ּתִ ּנִ ֹוִנים" "ׁשֹוׁשַ ׁשּ א "ׁשֶ    !ֶאלָּ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ַרּבָ  -ָהא    ה, ּבְ
ַתְלִמיד –ְוָהא     .ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ה,  ַרּבָ   ָהא ְוָהא ּבְ

ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ
ח,  -ָהא  ִלְפּתַ י ּדְ ּמֵ   ִמּקַ
ַתחּדְ ְלָבַתר  -ָהא     .ּפָ

  
י ָהא  ה, ּדְ ּכִ   ַרּבָ
י  ּמֵ ַנןְד ִמּקַ ַתח ְלהּו ְלַרּבָ    ,ּפָ

ַנן,  ְבִדיחּוָתא ּוָבְדִחי ַרּבָ ָתא ּדִ   ָאַמר ִמילְּ
ַמֲעָתא.   ׁשְ ֵאיְמָתא ּוְפַתח ּבִ   ְלסֹוף ָיֵתיב ּבְ

   
        

                                                             

ים נְֹטפֹות מֹור עֵֹבר 82 ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ לֹות ֶמְרָקִחים ׂשִ ם ִמְגּדְ ֲערּוַגת ַהּבֹׂשֶ   ְלָחָיו ּכַ

  רש"י
. צריך לפתוח במילי לדבר הלכה

   דבדיחותא ברישא:
. אם בא לישן מתוך לחלום טוב

   שמחה מראין לו חלום טוב:
. מרירות מחמת וטפות מר

   אימה:
. פתח לבם מחמת ובדחי רבן

  השמחה:
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        ל, בל, בל, בל, ב .50
ְקׁשּו ִלְגנֹוז ֵלי ּבִ    ,ְוַאף ֵסֶפר ִמׁשְ

ָבָריו סֹוְתִרין ֶזה ֶאת ֶזה.  ָהיּו ּדְ   ׁשֶ
ָנזּוהּו?  ֵני ַמה לֹא ּגְ   ּוִמּפְ

ִחיַנן ַטְעָמאֵסֶפר קֹ  :ָאְמֵרי ּכְ יִניַנן ְוַאׁשְ יַנןָהִכי ַנִמ  ?!ֶהֶלת ָלאו ַעּיְ   !י ִליַעּיְ
  

ָבָריו סֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה"ּוַמאי    ? "ּדְ
  

ִתיב ְלּתוֹ  :ּכְ ִאּוַ ִסיל כְּ ַען כְּ   , (משלי כו, ד)  83""אל תַּ
ְלּתוֹ ִתיב: כְ וּ  ִאּוַ   ! (משלי כו, ה) 84""ֲעֵנה ְכִסיל כְּ
  

ִדְבֵרי תֹוָרה,  -ָהא    ּבְ
י ְדָעְלָמא -ָהא  ִמילֵּ   .ּבְ

  

ַההּוא ּדַ  י ָהא ּדְ יּה ּכִ יּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ    ,ַרּבִ
י :ָאַמר ֵליּה  ּתִ ָך ִאׁשְ ּתְ ַני.  ,ִאׁשְ   ּוָבֶניָך ּבָ
ָתה ּוָפַקע.  :ָאַמר ֵליּה  ל ַיִין? ׁשָ ה ּכֹוס ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ּתִ   ְרצֹוְנָך ׁשֶ

  

יּה  ֲאָתא ְלַקּמֵ יּדְ ַההּוא ּדַ יא ַרּבִ   , ִחּיָ
ִני.  ה ּבְ י ְוַאּתָ ּתִ ָך ִאׁשְ   ָאַמר ֵליּה: ִאּמְ

ָתה ּוָפַקע.  :ר ֵליּה ָאַמ  ל ַיִין? ׁשָ ה ּכֹוס ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ּתִ   ְרצֹוְנָך ׁשֶ
  

יָאַמר  יא ַרּבִ י ִחּיָ ֵני ַמְמֵזיֵרי. ּדְ : ַאֲהְנָיא ֵליּה ְצלֹוֵתיּה ְלַרּבִ ְווֵייּה ּבְ   לֹא ְלׁשַ
י ָאַמרּדְ  י ֲהָוה ְמַצלֵּ י ּכִ ּצִ  :ַרּבִ ּתַ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו, ׁשֶ ִנים". "ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ י ָפִנים ּוֵמַעּזּות ּפָ   יֵלִני ַהּיֹום ֵמַעּזֵ
  

ִדְבֵרי תֹוָרה ַמאי ִהיא    ?ּבְ
  

ָיֵתיב  י ָהא ּדְ ְמִליֵאלּכִ ן ּגַ ֵריׁש:  ַרּבָ   ְוָקא ּדָ
ָכל יֹום,  ֵלד ּבְ ּתֵ ה ׁשֶ ָ   ֲעִתיָדה ִאׁשּ

ֱאַמר  ּנֶ יו"ׁשֶ   . (ירמיהו לא, ז) "ָהָרה ְויֹוֶלֶדת ַיְחּדָ
ְלִמיד ִליְגֵלג ָעָליו ֶמׁש"ָאַמר:  ,אֹותֹו ּתַ ָ ַחת ַהׁשּ ל ָחָדׁש תַּ   ! (קהלת א, ט) 85"ֵאין כָּ

ְרְנגֹוֶלת.  ה. ְנַפק ַאֲחֵוי ֵליּה ּתַ עֹוָלם ַהּזֶ   ָאַמר לֹו: ּבא ְוַאְרֲאָך ּדּוְגָמָתן ּבָ
  

  ְותּו: 
ְמִליֵאלָיֵתיב  ן ּגַ ֵריׁש  ַרּבָ    :ְוָקא ּדָ

מֹוִציִאין  ָכל יֹום, ֲעִתיִדים ִאיָלנֹות ׁשֶ ירֹות ּבְ   ּפֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ֶפִרי"ׁשֶ א ָעָנף ְוָעׂשָ    ,(יחזקאל יז, כג) 86"ְוָנׂשָ

ָכל יֹום.  ִרי ּבְ ָכל יֹום ַאף ּפְ ֵדל ּבְ   ֶמה ָעָנף ּגָ
ְלִמיד ֶמׁש"ָאַמר: ְוָהְכִתיב  ,ִליְגֵלג ָעָליו אֹותֹו ּתַ ָ ַחת ַהׁשּ ל ָחָדׁש תַּ    !(קהלת א, ט) "ֵאין כָּ

ה. ְנַפק ַאֲחֵוי ֵליּה ָאַמר לֹו: בּ  עֹוָלם ַהּזֶ   . ְצָלףא ְוַאְרֲאָך ּדּוְגָמָתם ּבָ
  

  ְותּו: 
ְמִליֵאלָיֵתיב  ן ּגַ ֵריׁש:  ַרּבָ   ְוָקא ּדָ

לּוְסָקאֹות ּוְכֵלי ֵמיָלת. ּתֹוִציא ּגְ ָרֵאל ׁשֶ   ֲעִתיָדה ֶאֶרץ ִיׂשְ
ֱאַמר:  ּנֶ תׁשֶ ָאֶרץ"- "ְיִהי ִפּסַ ר ּבָ    .(תהילים עב, טז) 87ּבַ

ְלִמיד ְוָאַמר: לִ  ֶמׁש"יְגֵלג ָעָליו אֹותֹו ּתַ ָ ַחת ַהׁשּ ל ָחָדׁש תַּ    !(קהלת א, ט) "ֵאין כָּ
ֵמיִהין ּוִפְטִרּיֹות. ָאַמר ֵליּה: ּבֹ  ה. ְנַפק ַאֲחֵוי ֵליּה ּכְ עֹוָלם ַהּזֶ   א ְוַאְרֲאָך ּדּוְגָמָתן ּבָ

ֵלי ֵמיָלת ַא ְו  ר קּוָרא - ּכְ    .ִנְבָרא ּבַ

                                                             
ֶוה ּלוֹ  83 ׁשְ ן תִּ ְלּתֹו ּפֶ ִאּוַ ִסיל ּכְ ַען ּכְ ה ַאל תַּ   ַגם ָאתָּ
ֵעיָניו 84 ן ִיְהֶיה ָחָכם ּבְ ְלּתֹו ּפֶ ִאּוַ   ֲעֵנה ְכִסיל ּכְ
ֶמׁש  85 ָ ַחת ַהׁשּ ל ָחָדׁש תַּ ה ְוֵאין ּכָ ָעׂשֶ ּיֵ ה הּוא ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ְהֶיה ּוַמה ׁשּ ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ   ַמה ׁשּ
ה ֶפִרי ְוָה  86 א ָעָנף ְוָעׂשָ ֶלּנּו ְוָנׂשָ תֳּ ָרֵאל ֶאׁשְ ַהר ְמרֹום ִיׂשְ הּבְ ּכֹּנָ ׁשְ ִלּיֹוָתיו תִּ ֵצל ּדָ ָנף ּבְ ל ּכָ יו ּכֹל ִצּפֹור ּכָ ְכנּו ַתְחתָּ יר ְוׁשָ   ָיה ְלֶאֶרז ַאּדִ
ת ְיִהי 87 ב ָהָאֶרץ- ִפסַּ ֵעׂשֶ ְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר ּכְ ָבנֹון ּפִ ּלְ רֹאׁש ָהִריםִיְרַעׁש ּכַ ָאֶרץ ּבְ ר ּבָ  ּבַ

  רש"י

   . שלא יזיקוי:מעזי פים
. שלא יצא עלי שם ומעזות פים

   ממזרות דהוא עז פים:
. מותר לעות בדברי תורה

   כאולתו:
. ביום שהרה הרה ויולדת יחדיו

זה יולדת ולד אחר כמו תרגולת 
וכיון שמשמשת בכל יום מצאת 
יולדת בכל יום דהכי משמע 

שהיא מתעברת קרא בכל עת 
יולדת שממהרת לגמור צורת 

 הולד לזמן מועט:

. טרח לעותו כאולתו בא ואראך
כדי להעמיד דברי תורה על 

   מכוו:
   . זו אוולת:ליגלג

. מין אילן הטוען ג' מיי צלף
פירות אביוות וקפריסין 
ולולבין וכי איתיה להאי ליתיה 
להאי כדאמר בריש חזקת 

   הבתים:
סקאות . משמע גלופיסת בר

שרחבות כמין פס יד ומשמע כלי 
   מילת כמו כתות פסים:

. כמו לשבור בר (בראשית בר
מב) ולעין כלי מילת בר קי 

   כמו ברה כחמה (שיר ו):
. שיוצאין כמות כמהין ופטריות

שהן בלילה אחד ורחבין ועגולין 
   כגלוסקאות:

. סיב כמין לבוש ברא בר קורא
מצוייר גדל סביבות הקור של 

ל כשהוא רך קור עף האילן דק
כשהוא רך יוצא בכל שה קודם 

 שיתקשה קרוי קור:
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        לא, אלא, אלא, אלא, א    ––––ל, ב ל, ב ל, ב ל, ב  .51
ַנן: ּתָ    נּו ַרּבָ
לְלעֹוָלם ִיְהֶיה ָאָדם ַעְנְווָתן ּכְ " ָדן ּכְ  ִהּלֵ איְוַאל ְיֵהא ַקּפְ ּמַ   .ׁשַ

   

ֵני ְבֵני ָאָדם   לא,א ׁשְ ה ּבִ ִהְמרּו ֶזה ֶאת ֶזה^  ַמֲעׂשֶ    ,ׁשֶ
ֵלְך ְוַיְקִניט ֶאת ל ִמ ָאְמרּו: ּכָ  ּיֵ לי ׁשֶ ע ֵמאֹות זּוז.  ִהּלֵ   ִיּטֹול ַאְרּבַ

  ֶהם: ֲאִני ַאְקִניֶטּנּו. ָאַמר ֶאָחד ֵמ 
ת ָהָיה,  ּבָ   אֹותֹו ַהּיֹום ֶעֶרב ׁשַ

לוְ    אׁשֹו. ָחַפף ֶאת רֹ  ִהּלֵ
  

יתוֹ  ַתח ּבֵ אן  ,ָהַלְך ְוָעַבר ַעל ּפֶ לָאַמר: ִמי ּכָ אן ִהּלֵ ל, ִמי ּכָ   ? ִהּלֵ
ׁש?  ה ְמַבּקֵ ִני, ָמה ַאתָּ ף ְוָיָצא ִלְקָראתֹו. ָאַמר לֹו: ּבְ   ִנְתַעטֵּ

אֹול. ָאַמר לוֹ  ֵאָלה ֵיׁש ִלי ִלׁשְ   : ׁשְ
ִני.  ַאל ּבְ   ָאַמר לֹו: ׁשְ

ּלֹות?  ים ְסַגְלּגַ ְבִלּיִ ל ּבַ יֶהן ׁשֶ ֵני ָמה ָראׁשֵ ַאל: ִמּפְ   ׁשָ
ִני,  ַאְלתָּ ּבְ דֹוָלה ׁשָ ֵאָלה ּגְ ְקחֹות.  ,ׁשְ ֵאין ָלֶהם ָחיֹות ּפִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  

ָעה ַאַחת ין ׁשָ אן ָאַמר: ִמ  ,ָחַזר ,ָהַלְך ְוִהְמתִּ לי ּכָ אן ִהּלֵ ל, ִמי ּכָ   ? ִהּלֵ
ׁש?  ה ְמַבּקֵ ִני, ָמה ַאתָּ ף ְוָיָצא ִלְקָראתֹו. ָאַמר לֹו: ּבְ   ִנְתַעטֵּ

ַאל.  אֹול. ָאַמר לֹו: ׁשְ ֵאָלה ֵיׁש ִלי ִלׁשְ   ָאַמר לֹו ׁשְ
רּוטֹות?  ין תְּ ְרמֹוִדּיִ ל תַּ ֵני ָמה ֵעיֵניֶהן ׁשֶ ַאל: ִמּפְ   ׁשָ

ֵא  ִני, ׁשְ ֵני ׁשֶ ָאַמר לֹו: ּבְ , ִמּפְ ַאְלתָּ דֹוָלה ׁשָ ין ַהחֹולֹותָלה ּגְ ִרין ּבֵ   . ּדָ
  

אן  ָעה ַאַחת ָחַזר ְוָאַמר: ִמי ּכָ ין ׁשָ לָהַלְך ְוִהְמתִּ אן ִהּלֵ ל, ִמי ּכָ   ? ִהּלֵ
ׁש?  ה ְמַבּקֵ ִני, ָמה ַאתָּ ף ְוָיָצא ִלְקָראתֹו, ָאַמר לֹו: ּבְ   ִנְתַעטֵּ

ֵאָלה ֵיׁש ִלי ִלׁשְ  ִני. ָאַמר לֹו: ׁשְ ַאל ּבְ   אֹול. ָאַמר לֹו: ׁשְ
ים ְרָחבֹות?  ל ַאְפְרִקּיִ ֵני ָמה ַרְגֵליֶהם ׁשֶ ַאל: ִמּפְ   ׁשְ

ִים.  ְצֵעי ַהּמַ ין ּבִ ִרין ּבֵ ּדָ ֵני ׁשֶ , ִמּפְ ַאְלתָּ דֹוָלה ׁשָ ֵאָלה ּגְ   ָאַמר לֹו: ׁשְ
  

אֹול  ה ֵיׁש ִלי ִלׁשְ ֵאלֹות ַהְרּבֵ ּמָ וּ ָאַמר לֹו: ׁשְ ְכעֹוס. ִמְתָיֵרא ֲאִני ׁשֶ   א תִּ
ב ְלָפָניו ף ְוָיׁשַ ַאל.  ,ִנְתַעטֵּ אֹול ׁשְ ׁש ְלָך ִלׁשְ ּיֵ ֵאלֹות ׁשֶ ל ׁשְ   ָאַמר לֹו: ּכָ

ה הּוא  לַאתָּ ָרֵאל"?  ִהּלֵ יא ִיׂשְ ּקֹוִרין אֹוְתָך "ְנׂשִ   ׁשֶ
  ָאַמר לֹו: ֵהן. 

ה הּוא ָרֵאל.  ,ָאַמר לֹו: ִאם ַאתָּ ִיׂשְ מֹוְתָך ּבְ   לֹא ִיְרּבּו ּכְ
ֵני ָמה? ָאַמ  ִני, ִמּפְ   ר לֹו: ּבְ

ע ֵמאֹות זּוז.  י ַעל ָיְדָך ַאְרּבַ ְדתִּ ִאּבַ ֵני ׁשֶ   ָאַמר לֹו: ִמּפְ
רּוֲחךָ    .ָאַמר לֹו: ֱהֵוי ָזִהיר ּבְ

ַדי הּוא  לּכְ ע ֵמאֹות זּוז וְ ִהּלֵ ע ֵמאֹות זּוז ְוַאְרּבַ ד ַעל ָידֹו ַאְרּבַ ַאּבֵ תְּ ל, ׁשֶ יד ִהּלֵ   .  "לֹא ַיְקּפִ
   

  
  

  רש"י
. תערבו כמו שממרין שהמרו

   את היוים דסהדרין (דף כו::):
. כלום כאן הלל מי כאן הלל

   ולשון גאי לשיא ישראל:
מפי מה ראשן של בבליים 

. בילו''ה סגלגלות
בישלוק''ש: מוארכים יתר {

} בלעז שאיו עגול על המידה
לישא אחריא ראשן של 

   בבליים סגלגל עגול:
   . רכות:תרוטות

. והרוח שדרים בין החולות
ושבת וכס בתוך עייהם 
ובמקום אחר מפרש תרוטות 
לשון עגולות בית מושב שלהן 
ואף כאן אי אומר כן ומפי 
שדרים בין החולות שיה אותם 
המקום שלא יהא סדק של 

כשלו ויכס בו  עייהם ארוך
החול וכן רגליהם של אפרקיים 
רחבות שלא יטבעו בבצעי המים 
ורבותיו מפרשים שדרים בין 
בצעי המים והולכין יחפין 
ומתפשטין רגליהן לפי שהמעל 
דוחק הרגל ומעמידו על דפוס 

   שלו:
   . ראוי לכך:כדי הוא הלל
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        א, אא, אא, אא, אלללל .52
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

א ִלְפֵני " ּבָ גֹוי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ איַמֲעׂשֶ ּמַ   . ׁשַ
ה תֹורֹות ֵיׁש ָלֶכם?  ּמָ   ָאַמר לֹו: ּכַ

ִים תַּ ְכָתב  -  ָאַמר לֹו: ׁשְ ּבִ    ,ּתֹוָרה ׁשֶ
ה.  ַעל ּפֶ ּבְ   ְותֹוָרה ׁשֶ

ְכָתב   ָאַמר לֹו:  ּבִ   ֲאִני ַמֲאִמיְנָך,  - ׁשֶ
ה  ַעל ּפֶ ּבְ   ַמֲאִמיְנָך.  ֵאיִני -ְוׁשֶ

ְכָתב.  ּבִ ֵדִני ּתֹוָרה ׁשֶ ַלּמְ תְּ יֵרִני ַעל ְמָנת ׁשֶ ּיְ   ּגַ
ְנִזיָפה.  ַער ּבֹו ְוהֹוִציאֹו ּבִ   ּגָ

א ִלְפֵני  לּבָ יֵריּה.  ִהּלֵ ּיְ   וּגַ
א ָאַמר ֵליּה: אלף, בית, גימל, דלת.    יֹוָמא ַקּמָ

יְך ֵליּה,    ְלָמָחר ַאּפֵ
  ָאַמְרתָּ ִלי ָהִכי!  ָאַמר ֵליּה: ְוָהא ֶאְתמֹול לֹא

? :ָאַמר ֵליּה  יִדי ָסְמַכתְּ ה ַנִמי ְסמֹוְך ֲעַלי.   !ָלאו ָעַלי ּדִ   ַעל ּפֶ
   

  
א ִלְפֵני  ּבָ גֹוי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ איׁשּוב ַמֲעׂשֶ ּמַ   , ׁשַ

ֲאִני עֹוֵמד ַעל ׁשֶ ּה ּכְ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ֵדִני ּכָ ַלּמְ תְּ יֵרִני ַעל ְמָנת ׁשֶ ּיְ   ֶרֶגל ַאַחת!  ָאַמר לֹו: ּגַ
ָידֹו.   ּבְ ְנָין ׁשֶ ת ַהּבִ ַאּמַ ָחפֹו ּבְ   ּדְ

א ִלְפֵני  לּבָ יֵריּה ִהּלֵ ּיְ    ., ּגַ
ֲעֵביד"ָאַמר ֵליּה:  ֲעָלְך ְסֵני ְלַחְבָרְך ָלא תְּ ּה,  -" ּדַ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ   זֹו ִהיא ּכָ

מֹור ּה הּוא ִזיל ּגְ ירּוׁשָ    .ְוִאיָדְך ּפֵ
  
  

גוֹ ׁשּוב  ה ּבְ ְדָרׁש ַמֲעׂשֶ ָהָיה עֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהּמִ    ,י ֶאָחד ׁשֶ
ָהָיה אֹוֵמר ַמע קֹול סֹוֵפר ׁשֶ ן ְוֵאפֹוד" :ְוׁשָ ר ַיֲעׂשּו חֹׁשֶ ָגִדים ֲאׁשֶ   , (שמות כח, ד) 88"ְוֵאֶלה ַהּבְ

לּו ְלִמי?    ָאַמר: ַהּלָ
דֹול. ָאְמרּו לֹו: ְלכֹ   ֵהן ּגָ

ַעְצמֹו: ֵאֵלְך ְוֶא  ימּוִני כֹּ ָאַמר אֹותֹו ּגֹוי ּבְ ׂשִ ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ יר ּבִ ּיֵ דֹול. ְתּגַ   ֵהן ּגָ
א ִלְפֵני  איּבָ ּמַ    ,ׁשַ

יֵמִני ּכֹ ׂשִ תְּ יֵרִני ַעל ְמָנת ׁשֶ ּיְ דֹול. ָאַמר ֵליּה: ּגַ   ֵהן ּגָ
ָידֹו.  ּבְ ְנָין ׁשֶ ת ַהּבִ ַאּמַ ָחפֹו ּבְ   ּדְ

א ִלְפֵני  לּבָ יֵריּה.  ִהּלֵ ּיְ   וּגַ
לּום ַמֲעִמי ּיֹוֵדַע ַטְכִסיֵסי ַמְלכּות, ֵלךְ ָאַמר לֹו: ּכְ א ִמי ׁשֶ   . ְלמֹוד ַטְכִסיֵסי ַמְלכּות ִדין ֶמֶלְך ֶאּלָ

יַע  ִהּגִ יָון ׁשֶ ֵרב יּוָמת" ָהַלְך ְוָקָרא, ּכֵ ר ַהּקָ   ָאַמר ֵליּה: ִמְקָרא ֶזה ַעל ִמי ֶנֱאַמר?  89(במדבר א, נא) "ְוַהּזָ
ָר  ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ   ֵאל. ָאַמר לֹו: ֲאִפיּלּו ַעל ּדָ
ַעְצמֹו:  ר ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ א אֹותֹו ּגֵ   ָנׂשָ

ָרֵאל  ׂשְ קֹוםּוַמה ּיִ ִנים ַלּמָ ְקְראּו ּבָ ּנִ ֲאֵהָבם ה'  ׁשֶ ִני ְבכֹ  :ָקָרא ָלֶהםּוִמּתֹוְך ַאֲהָבה ׁשֶ ָרֵאל""ּבְ   , (שמות ד, כב) 90ִרי ִיׂשְ
ִתיב ֵרב יּוָמת" :ּכְ ר ַהּקָ ל ׁשֶ  ,(במדבר א, נא) "ְוַהּזָ ר ַהּקַ הּגֵ ה ְוַכּמָ ּמָ ַמְקלֹו ּוְבַתְרִמילֹו, ַעל ַאַחת ּכַ א ּבְ    !ּבָ

א ִלְפֵני  איּבָ ּמַ    ,ׁשַ
דֹול? :ָאַמר לוֹ  לּום ָראּוי ֲאִני ִלְהיֹות ּכֵהן ּגָ ּתֹוָרה !ּכְ ִתיב ּבַ ֵרב יּוָמת" :ַוֲהלֹא ּכְ ר ַהּקָ   !(במדבר א, נא) "ְוַהּזָ

א ִלְפֵני  לּבָ    ,ִהּלֵ
ָרכֹות ַעל רֹ ָאַמר לֹו: ַעְנְווָת  ל, ָינּוחּו ְלָך ּבְ ִכיָנה. ן ִהּלֵ ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ ִני תַּ ִהְקַרְבתַּ ָך ׁשֶ   אׁשְ

  
ְווגוּ  ָמקֹום ֶאָחד, ָאְמרּו:  ְלָיִמים ִנְזּדַ ן, ּבְ תָּ ָלׁשְ   ׁשְ
ל  ָדנּותֹו ׁשֶ איַקּפְ מַּ ה ְלטֹוְרֵדנּו ִמן ָהעֹוָלם,  ׁשַ ְקׁשָ   ּבִ

ל  לַעְנְווָתנּותֹו ׁשֶ ִכיָנה.  ֵק  ִהּלֵ ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ   ְרָבנּו תַּ

                                                             
ר ַיֲעׂשּו חֹׁשֶ  88 ָגִדים ֲאׁשֶ ה ַהּבְ ץ ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט ְוָעׂשּו ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו לִ ְוֵאּלֶ ּבֵ ׁשְ  ין ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת תַּ
ֵרב יּוָמת 89 ר ַהּקָ ם ְוַהּזָ ן ָיִקימּו אֹתֹו ַהְלִוּיִ ּכָ ׁשְ ם ּוַבֲחנֹת ַהּמִ ן יֹוִרידּו אֹתֹו ַהְלִוּיִ ּכָ ׁשְ   ּוִבְנסַֹע ַהּמִ
ְרעֹה ּכֹה ָאַמר  90 ָרֵאלה' ְוָאַמְרתָּ ֶאל ּפַ ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ   ּבְ

  רש"י
. דתיא הבא הוציאו בזיפה

בר לקבל דברי חברות חוץ מד
אחד וכן גר הבא להתגייר וקבל 
עליו דברי תורה חוץ מדבר אחד 
אין מקבלין אותו במסכת 

   בכורות (דף ל:):
. וסמך על חכמתו שסופו גייריה

שירגילו לקבל עליו דלא דמיא 
הא לחוץ מדבר אחד שלא היה 
כופר בתורה שבעל פה אלא 
שלא היה מאמין שהיא מפי 
הגבורה והלל הובטח שאחר 

   יסמוך עליו:שילמדו 
   . כגון תשר''ק:אפיך ליה

. מין אתה לאו עלי קא סמכת
יודע שזו אלף וזו בית אלא 
שלמדתיך וסמכת עלי דעל פה 

  מי סמוך על דברי:

. מקל שהוא אמת אמת הבין
אורך ומודדים בו אורך הבין 
שהיו קוצצין עם האומין כך 
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        בבבב- - - - לא, אלא, אלא, אלא, א .53
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ְכִתיב יָך חֶֹסן ְיׁשּועֹות ָחְכַמת ָוָדַעת" :ַמאי ּדִ   ? (ישעיהו לג, ו)  91"ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעתֶּ
  ֶזה ֵסֶדר ְזָרִעים.  - "ֱאמּוַנת"
יָך"   ֶזה ֵסֶדר מֹוֵעד.  - "ִעתֶּ
ים. ֶזה ֵסֶדר נָ  -  "חֶֹסן"   ׁשִ

  ֶזה ֵסֶדר ְנִזיִקין. -  ְיׁשּועֹות""
ים.  - "ָחְכַמת"    ֶזה ֵסֶדר ָקָדׁשִ

   .ֶזה ֵסֶדר ָטֳהרֹות - "ָוָדַעת"
  . (ישעיהו לג, ו) "ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו" ,ַוֲאִפיּלּו ָהִכי

  
  : ָרָבאָאַמר 

ין ְכִניִסין ָאָדם ַלּדִ ּמַ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ּבְ
אָת     :אֹוְמִרים לוֹ  ֱאמּוָנהָנׂשָ ָנַתּתָ ּבֶ    ? ְו

ים ַלּתֹוָרה   ?ָקַבְעּתָ ִעּתִ
ה ּוְרִביָּ  ְפִרּיָ   ?הָעַסְקּתָ ּבִ

יָת ִליׁשּוָעה   ?ִצּפִ
ָחְכָמה ְלּתָ ּבְ ְלּפַ   ?ּפִ

ָבר?  ּתָ נְ ַב ֵה  ָבר ִמּתֹוְך ּדָ   ּדָ
  ִאין,  - (ישעיהו לג, ו) "ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרוֹ "ִאי     ,ַוֲאִפיּלּו ָהִכי

  .לֹא –ִאי לֹא 
  

לּוחֹו:  ָאַמר ִלׁשְ ל ְלָאָדם ׁשֶ   ָמׁשָ
יה ַהֲעֵלה ין ָלֲעִלּיָ   . ִלי ּכֹור ִחיּטִ

  ָהַלְך ְוֶהֱעָלה לֹו. 
ֶהן ַקב חֹוְמטֹון? : ָאַמר לוֹ    ֵעיַרְבּתָ ִלי ּבָ
   .ָלאו :ָאַמר לוֹ 
  מּוָטב ִאם לֹא ֶהֱעֵליָתּה.  :ָאַמר לוֹ 

  
ֵבי  ָנא ּדְ יּתָ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ּכֹור ׁשֶ ְמָע " ׁש ֵרב ָאָדם ַקב חֹוְמטֹון ּבְ בּוָאה, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ   ."ל תְּ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ׁש ּבֹו ּתֹוָרה ְוֵאין ּבֹו    לא,ב ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ ַמִים, ^ּכָ   ִיְרַאת ׁשָ

ִניִמּיֹות חֹות ַהּפְ ְסרּו לֹו ַמְפּתְ ּמָ ר ׁשֶ חֹות ַהִחיצוּ  ,ּדֹוֶמה ְלִגְזּבָ ֵהי ָעֵייל? , ֹונֹות לֹא ָמְסרּו לוֹ ַמְפּתְ   ּבְ
  

יַמְכִריז  אי ַרּבִ   : ַיּנַ
א ְרּתָ ֵלית ֵליּה ּדַ א ָעֵביד ,ֲחָבל ַעל ּדְ    .ְוַתְרָעא ְלַדְרּתָ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָפָניו,  יְראּו ִמלְּ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ רּוְך הּוא ֶאת עֹוָלמֹו ֶאלָּ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ   לֹא ּבָ
ֱאַמר: ּנֶ ָפָניו" ׁשֶ ְראּו ִמלְּ ּיִ ה ׁשֶ   .(קהלת ג, יד) 92"ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ

  
י יוְ  ִסימֹון ַרּבִ יֲהוּו ָיְתִבי. ָחֵליף ְוָאֵזיל  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ר ַאָחאַיֲעקֹ  ַרּבִ   . ב ּבַ

ֵחיל ֲחָטִאין הּוא.  ְגַבר ּדָ יּה ּדִ ּמֵ   ָאַמר ֵליּה ַחד ְלַחְבֵריּה: ֵניקּו ִמּקַ
ר אֹוְרָיין הּוא.  :ָאַמר ֵליּה ִאיָדְך  ְגַבר ּבַ יּה ּדִ ּמֵ   ֵניקּו ִמּקַ

ר אֹוְרָיין הּוא?!  ֵחיל ֲחָטִאין הּוא, ְוָאְמַרּתְ ִלי ַאּתְ ּבַ ְגַבר ּדָ   ָאַמר ֵליּה: ָאִמיָנא ְלָך ֲאָנא ּדִ
  

ים  ּיֵ ְסּתַ יּדְ ּתִ ֵחיל ֲחָטִאין ּדְ ֶאְלָעָזר הּוא  ַרּבִ ְגַבר ּדָ   .הּואָאַמר ּדִ
ּום  יֹוָחָנן יַרּבִ ָאַמר ּדְ  יִמׁשּ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

                                                             
יָך חֶֹסן ְיׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת ִיְרַאת  91  ִהיא אֹוָצרוֹ ה' ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעתֶּ
ּנוּ  92 ה ָהֱאלִֹהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף ּוִמּמֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ י ּכִ ָפָניו ָיַדְעתִּ ְראּו ִמּלְ ּיִ ה ׁשֶ   ֵאין ִלְגרַֹע ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ

  רש"י
. שעל אמות האדם סדר זרעים

סומך להפריש מעשרותיו 
   כראוי:

. לשון יורשין ועל ידי אשה חוסן
   ולדו יורשין:
. מושיען מזהיר סדר זיקין

   לפרוש מהיזק ומהתחייב ממון:
   . עדיף מחכמה:דעת

. הוא עיקר החשוב היא אוצרו
ייו לאצור ולעשות סגולה בע

   לזכרון:
. לפי שאדם צריך קבעת עתים

להתעסק בדרך ארץ שאם אין 
דרך ארץ אין תורה הוצרך 
לקבוע עתים לתורה דבר קצוב 

   שלא ימשך כל היום לדרך ארץ:
. הייו חוסן: בפריה ורביה

   צפית לישועה לדברי הביאים:
. הייו הבת דבר מתוך דבר

   דעת:
ץ מלחה . ארקב חומטין

   ומשמרת את הפירות מהתליע:
. למוכרה בדמי ואיו חושש

חטין דלאו אואה היא שהרי 
   שמירתן בכך:

. לפתחים יראת שמים דומה
חיצוים שדרך להם כסים 
לפימיים כך אם ירא שמים 
הוא עשה חרד לשמור ולעשות 

   ואם לאו איו חש לתורתו:
. באיזה פתח כס בהי עייל

   ים:לפתוח את הפימ
. כלומר אתה (ואא) אמיא לך

  מיעטת בשבחו:
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ְלַבד,  ַמִים ּבִ א ִיְרַאת ׁשָ עֹוָלמֹו ֶאלָּ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ   ֵאין לֹו ְלַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ י ִאם ְלִיְרָאהׁשֶ ְך כִּ ָרֵאל ָמה ה' ֱאלֶֹהיָך ׁשֹוֵאל ֵמִעּמָ ה ִיׂשְ   . (דברים י, יב) 93""ְוַעתָּ

  , (איוב כח, כח)  94"ם ֵהן ִיְרַאת ה' ִהיא ָחְכָמה"ַוּיאֶמר ָלָאָד ּוְכִתיב: 
ְלׁשֹון ְיָוִני קֹוִרין ְלַאַחת ן ּבִ ּכֵ   . "ֵהן" - ׁשֶ

ים ּיֵ ְסּתַ    .ּתִ
  
   

                                                             
ָרֵאל ָמה  93 ה ִיׂשְ י ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ה' ְוַעתָּ ְך כִּ ָרָכיו ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ ָכל ּדְ ךָ ה' ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבְ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשֶ  ֱאלֶֹהיָך ּבְ
יָנה 94  ַוּיֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ֲאדָֹני ִהיא ָחְכָמה ְוסּור ֵמָרע ּבִ

  רש"י
. יחידה היא היראה הן יראת ה'

  בעולם:
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ַרׁש  אּדָ   : ַרב עּוּלָ

ְכִתיב ה" :ַמאי ּדִ ע ַהְרּבֵ ְרׁשַ    ?(קהלת ז, יז) 95"ַאל תִּ
ה" ע, ָהא ְמַעט ּדְ הּוא  - "ַהְרּבֵ ע?!  -לֹא ִליְרׁשַ   ִליְרׁשַ

ָאַכל ׁשּום ְוֵריחֹו נֹוֵדף ַיֲחזֹור ְויֹ א: ִמי ׁשֶ   ִויֵהא ֵריחֹו נֹוֵדף?!  ,אַכל ׁשּום ַאֵחרֶאלָּ
  

ַרׁש  אּדָ ר ַרב עּוּלָ   : ָרָבא ּבַ
ְכִתיב י ֵאין ַחְרֻצּבֹות ְלמֹוָתם ּוָבִריא אּוָלם" :ַמאי ּדִ    ?(תהלים עג, ד) "כִּ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ יָתה, ָאַמר ַהּקָ ֵאיָנם ֲחֵרִדין ַוֲעֵצִבין ִמּיֹום ַהּמִ ִעים ׁשֶ ין ָלְרׁשָ ּיָ   : לֹא ּדַ
אּוָלם.  ִריא ָלֶהן ּכְ ם ּבָ ּבָ לִּ א ׁשֶ   ֶאלָּ

  
הר ַמ ָא ּדְ ְוַהְיינּו     :ַרּבָ

ְכִתיב ֶסל ָלמוֹ : ַמאי ּדִ ם כֵּ ְרכָּ    ?(תהלים מט, יד)  96""ֶזה ּדַ
ם ְלִמיָתה ְרּכָ ּדַ ִעים ׁשֶ   , יֹוְדִעין ְרׁשָ

ְסָלםוְ  ׁש ָלֶהם ֵחֶלב ַעל ּכִ    .ּיֵ
א ּתֹ  ּמָ ְכָחה ִהיא ֵמֶהן? ׁשֶ   אַמר ׁשִ

ְלמּוד לֹוַמר:    .  (תהלים מט, יד) "ְוַאֲחֵריֶהם ְבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה"ּתַ
   

  

                                                             

ךָ  95 לֹא ִעתֶּ ה ָתמּות ּבְ ִהי ָסָכל ָלּמָ ה ְוַאל תְּ ע ַהְרּבֵ ְרׁשַ   ַאל תִּ
ִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה 96 ֶסל ָלמֹו ְוַאֲחֵריֶהם ּבְ ם ּכֵ   ֶזה ַדְרּכָ

  רש"י
. מי שאכל שום וריחו ודף כו'

פירוקא הוא כלומר הכי קאמר 
קרא אם רשעת מעט אל תוסף 
על רשעך דמי שאכל שום וריחו 
ודף כבר לחבריו כלום יחזור 
ויאכל עוד אחר ויהיה ודף יותר 

   לזמן ארוך:
. וטריקון חרדין ועצבין

   דחרצובות:
   . שפתחו פתוח ורחב:כאולם

. לעיל מייה כתיב זה דרכם
קרבם בתימו לעולם דהייו 
קבורה והדר כתיב זה דרכם 
כסל למו כלומר יודעין הם שזו 
דרכם אבל כסל למו כליותיהם 
מחופין בחלבם מהשיב 
כליותיהם מחשבת סופם ושמא 

שכחו והרי  תאמר מחמת החלב
הם שוגגין ת''ל ואחריהם את 
העתיד לבא לפשם אחרי 
אובדם בפיהם ירצו ויספרו 

  תמיד ואעפ''כ אין חוזרין:
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        לא, בלא, בלא, בלא, ב .55
ר" ָחס ַעל ַהּנֵ ִתיָלה  ,ּכְ ָחס ַעל ַהּפְ ֶמן, ּכְ ֶ ָחס ַעל ַהׁשּ יב.  - ּכְ   ַחּיָ

י יֹוֵסי ָחםּפוֹ  :ַרּבִ ה ּפֶ הּוא עֹוׂשֶ ֵני ׁשֶ ִתיָלה, ִמּפְ ן, חּוץ ִמן ַהּפְ כּוּלָ    ."ֵטר ּבְ
  
  

י ַמאן ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ    ?יֹוֵסי ּכְ
יִאי כְּ  יב!  -  ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ ָהָנְך ַנִמי ִליַחּיֵ   ֲאִפיּלּו ּבְ

יְוִאי כְּ  ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ ִתיָלה ַנִמי ִלי -ׁשִ    !ְפַטרּפְ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
יְלעֹוָלם כְּ     ,ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ

יְוָקָסַבר  ְמקֹומֹו : יֹוֵסי ַרּבִ   . סֹוֵתרָהֵוי  - סֹוֵתר ַעל ְמָנת ִלְבנֹות ּבִ
ּלֹ  ְמקֹומֹו ַעל ְמָנת ִלְבנֹות ׁשֶ   לֹא ָהֵוי סֹוֵתר.  -א ּבִ

  
הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ

ל ְמָלאכֹות  ִדי ּכָ ן, ִמּכְ ּכָ   ָיְלִפיַנן ְלהּו ִמִמׁשְ
ּלא ּבִ    ! ְמקֹומֹו הּואְוָהָתם סֹוֵתר ַעל ְמָנת ִלְבנֹות ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

אנִ  ְכִתיב ,י ָהָתםׁשָ יָון ּדִ י ה' ַיֲחנּו" :ּכֵ ְמקֹומֹו. (במדבר ט, כג) 97"ַעל ּפִ סֹוֵתר ַעל ְמָנת ִלְבנֹות ּבִ   , ּכְ
  
יוְּ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ים כְּ ְלעֹולָ  ְמעֹון  ַרּבִ ִתיָלה? , וּ ְסִביָרא ֵליּה ׁשִ ָנא ּפְ   ַמאי ׁשְ
ְד  ר ַאֲהָבה, ְוִאיֵתיָמא ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ּכִ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ְבַהִהיא ֲאִפיּלּו  ִריְך ְלַהְבֲהָבּה ָעְסִקיַנן ּדִ ּצָ ְפִתיָלה ׁשֶ יָהָכא ּבִ ן ָמָנא.  ַרּבִ ָקא ְמַתּקֵ ְמעֹון מֹוֵדי, ּדְ   ׁשִ
  
  : ָרָבאַמר ָא 

ְיָקא ַנִמי ָקָתֵני ,ּדַ ָחם" :ּדְ ה ּפֶ הּוא עֹוׂשֵ   , "ׁשֶ
ֵני: ' ָחםְולֹא ָקּתָ ית ּפֶ ֲעׂשֵ ּנַ ֵני ׁשֶ    '.ִמּפְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ     .ׁשְ

   
  
  

                                                             

י  97 י ה' ַעל ּפִ עּו ה' ַיֲחנּו ְוַעל ּפִ ֶמֶרת ִיסָּ י ה' ֶאת ִמׁשְ ָמרּו ַעל ּפִ הה' ׁשָ ַיד מֹׁשֶ   ּבְ

  רש"י
. דחס אפי' בפתילה מי ליפטר

על הפתילה מי איה צריכה 
המלאכה לגופה דמלאכה הייו 
כיבוי וכיבוי עצמו איו צריך לו 
דאם לא הובערה מעולם הוה 

אם מתחלה הובהבה  יחא ליה
הואיל וחס עליה כי אית בה טפי 

 הוה יחא ליה בה:

. לעולם כר' יהודה סבירא ליה
דמשום אין צריכה לגופה לא 
מיפטר הואיל וצריכה לדבר אחר 
מלאכת מחשבת הוא וכי מכבה 
לה משום חייסא דשמן ור הייו 
טעמא דפטור קסבר דסותר ע''מ 
לבות במקומו הוי סותר כל 

שבת הוי פטור דלאו מקלקל ד
הייו מלאכת מחשבת וסותר 
דתן באבות מלאכות דמיחייב 
סותר ע''מ לבות הוא ואיו יכול 
לבות אלא אם כן סותרו והשתא 
לאו קלקול הוא ור''י סבר דאם 
במקומו חוזר ובוה הוא דמחייב 
אסתירה ואי לא לא ומכבה 
דומיא דסותר הוא וכן קורע 

ורע דומיא דסותר ולהכי תן הק
ע''מ לתפור וכן מוחק תן ע''מ 
לכתוב דכולם סותר יהו הלכך 
על הפתילה חייסה דידיה איה 
אלא להדליק הלכך מכבה על מת 
להדליק הייו במקומו אבל כי 
חס על הר או על השמן ועל 
הפתילה איו חס ואיו חושש אם 
משליכה אפי' צריך לשמן להדליק 
בו פתילה אחרת לאחר זמן בתוך 

זה אין זה סותר ע''מ לבות  ר
במקומו שאין הכיבוי וההבערה 
לא בשמן ולא בר אלא בפתילה 
הלכך לא שייכא סתירה ובין 
אלא בפתילה וכיון דאין מחשבת 
סופו לחזור ולהדליק פתילה זו 
אין כאן עוד בין במקום סתירה 
ודקתי שהוא עושה פחם כלומר 
מפי שהם עושין פחם מתחלתה 

ר ולהאחיז בה אור ועומדת לחזו
ואיכא בין במקום סתירה 
ורבותיו מפרשין ר ושמן איכא 
למימר מיבעי ליה למידי אחריי 
ולא להדליק ולי ראה שאין 
צריכין או לדוחק זה דמשום 
דאיכא למימר לית לן למיפטריה 
שהרי הוא יודע למה חס עליהן 
וסתם ר איו אלא להדליק בו 

   פתילה:
לבות שלא  ומשכן סותר על מת

. שהיו סותרין אותו במקומו הוא
בחייה זו ווסעים למקום אחר 

   וחוים וחוזרים ומקימין אותו:
. דפטר ליה משום כר' שמעון

דאין צריכין לגופה וכחס על 
הפתילה הייו טעמא דמחייב כגון 
שצריך להבהבה שלא הובהבה 
מבעוד יום דכיבוי זה צריך לגופו 
 שיהא הלהב וח לאחוז בה

   כשיבא להדליקה:
. שהוא מתכוין שהוא עושה פחם

ממש לעשותה כמין פחם עכשיו 
אלמא בכבוי הצריך לגופו מיירי 
ולא קתי שעשית פחם מתחלתו 
שהובהבה דמצי למימר טעמא 
משום דבת בין היא דאיכא בין 
במקום סתירה מה שאין כן בשמן 

 ור דלא שייך בהו בין וסתירה:
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        לב, אלב, אלב, אלב, א    ––––    לא, בלא, בלא, בלא, ב .56
ָנה    ִמׁשְ

לׁש ֲעֵבירֹות ָנׁשִ  ַעת ֵליָדָתן:ַעל ׁשָ ׁשְ ֵאיָנן ְזִהירֹות ּבְ   ים ֵמתֹות ּבִ   ה, ִנּדָ ַעל ׁשֶ
ה,  ַחּלָ   ּבְ

ר       ....ּוְבַהְדָלַקת ַהּנֵ
        

ָמָרא    ּגְ

ה"    ?ַמאי ַטְעָמא - "ִנּדָ
  

יָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ
ַחְדֵרי ִבְטָנּה,  -ִהיא    ִקְלְקָלה ּבְ

ַחְדֵרי ִבְטָנּה.  - ְלִפיָכְך  ְלֶקה ּבְ   ּתִ
  

יַנח  ה"ּתֵ   , "ִנּדָ
ה" ר" "ַחּלָ א ְלֵמיַמר? - "ְוַהְדָלַקת ַהּנֵ    ַמאי ִאיּכָ
  

ְדָדַרׁש  ִליָלָאהּכִ אּדְ ֲעֵליּה  ַההּוא ּגָ   , ַרב ִחְסּדָ
ֶכם י ּבָ ם ָנַתּתִ רּוְך הּוא: ְרִביִעית ּדָ דֹוׁש ּבָ י ֶאְתֶכם.   ,ָאַמר ַהּקָ   ַעל ִעְסֵקי ָדם ִהְזַהְרּתִ

ית"   לב,א    ,ָקָראִתי ֶאְתֶכם - (ירמיהו ב,ג) 98"ֵראׁשִ
ית"ְוַעל ִעְסֵקי  י ֶאְתֶכם.  (במדבר טו, כ) 99"ֵראׁשִ   ִהְזַהְרּתִ

ֶכם ְקרּוָיה  י ּבָ ַתּתִ ּנָ ָמה ׁשֶ   , משלי כ, כז)( 100 "ֵנר"ְנׁשָ
י ֶאְתֶכם -ַעל ִעְסֵקי ֵנר    ,ִהְזַהְרּתִ

יִמים אֹוָתם  ם ְמַקּיְ   מּוָטב,  -ִאם ַאּתֶ
ַמְתֶכם.  - ְוִאם ָלאו    ֲהֵריִני נֹוֵטל ִנׁשְ

  
  
ָנא וּ  ַעת ֵליָדָתן"ַמאי ׁשְ ׁשְ   ? "ּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יָנא.  ד ְלַסּכִ   ְנַפל ּתֹוָרא ַחּדֵ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ַחד ַמְחְטָרא ֶליֱהֵוי.  ירּוס ַאְמָתא, ּבְ יׁש ּתֵ ּפֵ   ּתַ

  
א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

יּה ָנֵפיל.  ְפׁשֵ ִמּנַ ָיא, ּדְ ַבֵקיּה ְלַרּוָ   ׁשְ
  

  ָאַמר:  ַמר עּוְקָבא
י ִריֲהָטן ָרא ְוִעיּזֵ ב ח -  ָרֲעָיא ִחּגְ ָנאַאּבַ ּבְ ֵרי חּוׁשְ י ּדָ י, ְוַאּבֵ    .ּוְטָרא ִמילֵּ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

י ב ַחְנָואָתא ְנִפיׁשִ    .ַאֵחי ּוְמַרֲחֵמי - ַאּבַ
ְזיֹוֵני  ב ּבִ   לֹא ַאֵחי ְולֹא ְמַרֲחֵמי.   -ַאּבַ

   
        
        

                                                             
ָרֵאל לַ  98 בֹא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ְיהָוהה' קֶֹדׁש ִיׂשְ מּו ָרָעה תָּ ל אְֹכָליו ֶיְאׁשָ בּוָאתֹה ּכָ ית תְּ  ֵראׁשִ
ִרימּו אָֹתּה  99 ן תָּ ְתרּוַמת ּגֶֹרן ּכֵ ִרימּו ְתרּוָמה ּכִ ה תָּ ית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחּלָ   ֵראׁשִ

ל ַחְדֵרי ָבֶטן' הֵנר  100 ַמת ָאָדם חֵֹפׂש ּכָ   ִנׁשְ

  רש"י
  מתי' 

. בגמרא מפרש ת לידתןבשע
מאי שא שעת לידתן: גמ' הכי 

   גרסין בדה מאי טעמא:
   . מקור דמה:בחדרי בטה

   . מרדה:קלקלה
. חיי אדם תלויין רביעית דם

   בה:
. ראשית ראשית קראתי אתכם

   תבואתה (ירמיה ב):
. ראשית עסקי ראשית

   עריסותיכם (במדבר טו):
. ותאבד הריי וטל שמתכם

כם ויכבה רכם רביעית דמ
ויבטל שם ראשיתכם ושים 
צטוו על כך כדאמרין 
בבראשית רבה היא איבדה 
חלתו של עולם שעל ידה טרד 
אדה''ר שתרם כחלה וכבתה 
רו של עולם ושפכה דמו ועוד 

   שצרכי הבית תלוין בה:
. לארץ שהוא עומד פל תורא

לשחיטה הכל אומרים חדדו 
לסכיא עד שלא יקום ויהא 

להשליכו כך הואיל טורח 
ואיתרע מזלה מזומת 

   פורעותה לבא:
. תרבה תפיש תירוס אמתא

פשעים השפחה וכולן תלקה 
   בחבטה אחת: תפיש תרבה:

   . פשע והתרסה:תירוס
בטידור''א: . בטדו''ר {מחטרא

} בלע''ז כלומר אשה הכאה
עומדת ליסורי לידה על עושה 
של חוה ומצרפין לה עושין 

   ת:הרבה לאותו מלקו
. לשיכור איך שבקיה לרויא

צריך להפילו שהוא יפול מאליו 
כך האשה עומדת לילד 
משתעברה והיא צריכה לבקש 
להקב''ה לפתוח רחמה והוא 
מע והיא מתה מאליה כל הי 

   משל הדיוט יהו:
. קלים רעיא חגרא ועיזי רהיטין

לרוץ ואיו יכול להגיען 
   ולהלקותן על סרחון:

. כשהיא באה יאבב חוטרא מיל
לפי גדרות צאן שם הוא מדבר 
עמה להלקותה על פשעה ואבי 
דרי לבית הדיר של צאן באין 
לחשבון. גדרות צאן מתרגמין 
חוטרין דען (במדבר לב) כלומר 
האשה כשהיא בבריאות פעמים 
שזכיותיה תולין ואין כח 
במקטרג להזכיר עוה אבל 
משהגיעה לפתח הסכה וצריכה 

רין עוותיה לסים שם מזכי
ומעשיה אם ראויה היא לס אם 

   לאו:
אבב חואתא פישי אחי 

. לפתח החות ומרחמי
שמחלקים בו מזוות ויש שם 
עושר הרבה אחים והרבה 
אוהבים יש הכל עשים 

   אוהבים:
   . אוהבים:מרחמי

. במקום שיש הפסד אבב בזיוי
ועוי לא אחי ולא מרחמי כך 
בשעת הסכה הורע מזלה 

תה וחדלו פרקליטין וחשיבו
 שלה:
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        לב, אלב, אלב, אלב, א .57
  ְוַגְבֵרי ֵהיָכא ִמיְבַדִקי? 

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

עֹוְבִרים ָעה ׁשֶ ׁשָ ר.  ּבְ ׁשֶ   ַעל ַהּגֶ
  
ר" ׁשֶ    ?!ְותּו ָלא "ּגֶ
  

ר.  :ֵאיָמא ׁשֶ ֵעין ּגֶ   ּכְ
  

יּה ּגֹוי.  ַרב ָיֵתיב ּבֵ ַמְבָרא ּדְ   לֹא ָעַבר ּבְ
ֲהֵדיּה.  יָנא ֲעֵליּה ּוִמְתִפיְסָנא ּבַ יְלָמא ִמיְפִקיד ֵליּה ּדִ   ָאַמר: ּדִ

  
מּוֵאל ּה ּגֹוי,  ׁשְ ִאית ּבָ ַמְבָרא ּדְ א ּבְ   לֹא ָעַבר ֶאלָּ

יט לִּ י ָלא ׁשַ ְתֵרי אּוּמֵ ְטָנא ּבִ    .ָאַמר: ׂשִ
  

י אי ַרּבִ ֵדיק ְוָעַבר.  ַיּנַ   ּבָ
  

י אי ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ    ,ַיּנַ
ין לֹו ֵנס. ּדְ  א ֵאין עֹוׂשִ ּמָ ין לֹו ֵנס, ׁשֶ עֹוׂשִ ָנה לֹוַמר ׁשֶ ְמקֹום ַסּכָ   ָאַמר: ְלעֹוָלם ַאל ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ
ין לֹו ֵנס ְו  ֻכּיֹוָתיו. ְמ  -ִאם עֹוׂשִ ין לֹו ִמּזְ   ַנּכִ
  

יָאַמר    : ָחִנין ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרָאּה 

ל ָהֱאֶמת"ָקטֹ ל ַהֲחָסִדים ּוִמכָּ י ִמכָּ   . (בראשית לב, יא) 101"ְנתִּ
  

י ׁשּוָתא ֵזיָרא ַרּבִ יֹוָמא ּדְ יְקָלא ,ּבְ    .לֹא ָנֵפיק ְלֵביֵני ּדִ
  
  

                                                             
ה  101 ן ַהּזֶ ְרּדֵ י ֶאת ַהּיַ י ְבַמְקִלי ָעַבְרתִּ ָך ּכִ יָת ֶאת ַעְבּדֶ ר ָעׂשִ ל ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ ֵני ַמֲחנֹותָקטְֹנתִּ ה ָהִייִתי ִלׁשְ  ְוַעתָּ

  רש"י

. מעשים וגברי היאך מיבדקי
   שלהם להזכיר עום וזכותם:

. כל מקום סכה כגון כעין גשר
   קיר טוי ויוצא לדרך:

. כרי דיא על דילמא מיפקיד
חטאיו ומתפיסא בהדיה: 
מברא ספיה שעוברין בה את 

   ההר:
. הספיה שלא יהא בה בדיק
   קב:
   . פוחתין:מכין

. הוקטו קטתי מכל החסדים
ותמעטו זכיותי בשביל 

   החסדים אשר עשית וגו':
. שמשבת בו הרוח יומא דשותא

דרומית חזקה המפלת חומות 
   ועוקרת אילות:

. שלא יפיל הרוח לביי דקלי
דקל עליו: ממו להביא ראיה 
מאחר שהוא ופל צריך למצוא 

  ממו וממעשיו ראיה לזכות:
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        לב, אלב, אלב, אלב, א .58
ֵריּה ָאַמר    : הַרב ְיהּוָד ּדְ ַרב ִיְצָחק ּבְ

ּלֹ  ׁש ָאָדם ַרֲחִמים ׁשֶ   א ֶיֱחֶלה, ְלעֹוָלם ְיַבּקֵ
ֵטר ִאם ֶיֱחֶלה אֹוְמִרים לֹו: ָהֵבא ְזכּות ְוִהּפָ   .ׁשֶ

  
  : ַמר עּוְקָבאָאַמר 

   ?ַמאי ְקָרָאּה 
י ִיּפֹ" ּנּו"ל ַהּנֹכִּ   ,(דברים כב, ח) 102ֵפל ִמּמֶ
ּנוּ "   ְלָהִביא ְרָאָיה.  - "ִמּמֶ
  

ֵבי  ָנא ּדְ יּתָ ָמֵעאלִי  ַרּבִ   : ׁשְ
י ִיּפֹ " ּנּו"ל ַהּנֹ"כִּ ית,  - (דברים כב, ח) ֵפל ִמּמֶ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ֵ ּנּו ָראּוי ֶזה ִליּפֹול ִמׁשּ   ִמּמֶ

תּוב ְקָראוֹ  ֲהֵרי לֹא ָנַפל, וַהּכָ   . "נֹוֵפל" ׁשֶ

אי ִלין ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזּכַ ְמַגְלּגְ א ׁשֶ יב ,ֶאּלָ   . "ְוחֹוָבה ַעל ְיֵדי ַחּיָ
  
  
ַנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ָחָלה ְוָנָטה ָלמּות, "   ִמי ׁשֶ

ה,    אֹוְמִרים לֹו: ִהְתַוּדֵ
ל ַהּמּוָמִתין  ן ּכָ ּכֵ יןׁשֶ   .ִמְתַוּדִ

ּוק ְמַסר ִלְסַרִדּיֹוט.  - ָאָדם יֹוֵצא ַלׁשּ ּנִ ִמי ׁשֶ ֵעיָניו ּכְ   ְיִהי ּדֹוֶמה ּבְ
רֹ  ָת  -אׁשֹו ָחׁש ּבְ ּנְ ִמי ׁשֶ ֵעיָניו ּכְ קֹוָלר. ְיִהי ּדֹוֶמה ּבְ   נּוהּו ּבְ

ה ְוָנַפל  טָּ ְרּדֹום -ָעָלה ַלּמִ ֶהֱעלּוהּו ַלּגַ ִמי ׁשֶ ֵעיָניו ּכְ   ִליּדֹון,  ְיִהי ּדֹוֶמה ּבְ
כֹּ  ְרּדֹום ִליּדֹון לׁשֶ דֹוִלים   :ָהעֹוֶלה ַלּגַ ַרְקִליִטין ּגְ   ִניּצֹול,  -ִאם ֵיׁש לֹו ּפְ

  ֵאינֹו ִניּצֹול.  -ְוִאם ָלאו 
ַר  ֵאּלוּ וְ  ל ָאָדם:ֵהן ּפְ ׁשּוָבה  ְקִליִטין ׁשֶ    ,תְּ

ים טֹוִבים.    ּוַמֲעׂשִ
ִדים ָעָליו חֹוָבה ָעה ְמַלּמְ ִעים ְוִתׁשְ ע ֵמאֹות ְוִתׁשְ ׁשַ    ,ַוֲאִפיּלּו תֵּ

ד ָעָליו ְזכּות    ִניּצֹול,  - ְוֶאָחד ְמַלּמֵ
ֱאַמר:  ּנֶ יד לְ ׁשֶ י ָאֶלף ְלַהּגִ רֹו. "ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאְך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ   ָאָדם ָיׁשְ

ּנּו ַוּיֹ  ַחתַוְיֻחּנֶ ָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ׁשַ   . כד)-(איוב לג, כג 103"אֶמר ּפְ
י ל  ַרּבִ נֹו ׁשֶ יֱאִליֶעֶזר ּבְ ִליִלי ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ

אֹותֹו ַמְלָאְך ְלחֹוָבה ְוֶאָחד ִלְזכּות  ָעה ּבְ ִעים ְוִתׁשְ ע ֵמאֹות ְוִתׁשְ ׁשַ   ל, ִניּצוֹ  -ֲאִפיּלּו תֵּ

ֱאַמר:  ּנֶ י ָאֶלף"ׁשֶ    .")(איוב לג, כג "ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ
   

  

                                                             
יָת ַמֲעֶקה לְ  102 ִית ָחָדׁש ְוָעׂשִ י ִתְבֶנה ּבַ ּנוּ ּכִ י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמּמֶ ֵביֶתָך ּכִ ִמים ּבְ ים ּדָ ָך ְולֹא ָתׂשִ  ַגּגֶ
רוֹ  כגכגכגכג 103 יד ְלָאָדם ָיׁשְ י ָאֶלף ְלַהּגִ ַחת ָמָצאִתי כֶֹפר כדכדכדכד. ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאְך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ׁשָ ּנּו ַוּיֹאֶמר ּפְ  ַוְיֻחּנֶ

  רש"י
. דכתיב בראשיתמששת ימי 

קורא הדורות מראש (ישעיה 
מא) שגלו לפיו הדורות 

   ומעשיהם וקס פורעותם:
. כשיתה תורה עדיין לא שהרי

   פל זה והכתוב קראו ופל:
. בע''ה זה שלא על ידי חייב

קיים מצות מעקה: אומרים 
   העומדין שם:

. שכן דרך כל המומתים מתודין
כדתן בסהדרין שכל המתודה 

לו חלק כו' שכן מציו בעכן  יש
שאמר לו יהושע כו' בפ' גמר 

   הדין (סהדרין דף מד:):
. מצויים שם מריבות לשוק

   ובעלי דיים כרים וישראלים:
. דומה כמו שמסר לסרדיוט

   להוליכו לפי השופט:
. חששא בעלמא חש בראשו

   מיחוש קל:
. הוי טפי תוהו בקולר

משמסר לסרדיוט וגרוע מעולה 
לגרדום שאין דין שם אלא 
להריגה ועל סרחון חמור וצריך 

 פרקליטין גדולים:

. שחלה הרבה עלה למטה
   שצריך לעלות וליפול למשכב:

. שעושה ואלו הן פרקליטין
למטה רצוי לב''ד של מעלה 

   תשובה ומעשים טובים:
. שמליץ עליו זכות באותו מלאך

והוא אחד מי אלף ואפילו הוא 
חובה יצול עצמו מעיד עליו 

באחת של זכות שאמר מליץ 
אחד מי אלף במליצתו של 
מלאך אין אלא אחת מאלף 
להגיד ישרו ומשמע מי 
שהמלאך המליץ הוי אחד מי 
אלף דהא מלאך כתיב מכלל 
דהשאר מגידים עליו חובה אלא 
מדלא כתיב אם יש עליו מליץ 
מלאך אחד מי אלף איכא 

   למידרשיה אמלאך ואמליצה:
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        בבבב- - - - לב, אלב, אלב, אלב, א .59
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

לֹ" ים ֵמתֹות יֹוְלדֹות. ַעל ׁשָ   ׁש ֲעֵבירֹות ָנׁשִ
י    :אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ים ֵמתֹות ְיָלדֹות.    ָנׁשִ
י    :אֹוֵמר ַאָחא ַרּבִ

ֵניֶה  סֹות צֹוַאת ּבְ ְמַכּבְ ָעֹון ׁשֶ ת. ּבְ ּבָ ׁשַ   ם ּבְ
  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

ּקֹוִרין     ."'ַאְרָנא'ַלֲארֹון ַהּקֹוֶדׁש ַעל ׁשֶ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ָמֵעאל ּבֶ   אֹוֵמר:  ִיׁשְ

י ָהֲאָרצֹות ֵמִתים:  ָבִרים ַעּמֵ ֵני ּדְ ֲעֹון ׁשְ   ּבַ
   '.ָנאַאְר ' :ּקֹוִרין ַלֲארֹון ַהּקֹוֶדׁש ַעל ׁשֶ 

ּקֹוִר  ְוַעל ֶנֶסתׁשֶ ית ָעם' :ין ְלֵבית ַהּכְ   ."'ּבֵ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ה,  ָ ִאׁשּ ְדֵקי ִמיָתה ִנְבְראּו ּבָ ה ּבִ לׁשָ   ׁשְ
ְבֵקי ִמיָתה ה ּדִ לׁשָ ה   .ְוָאְמִרי ָלּה: ׁשְ    ,ִנּדָ

ה    ,ְוַחּלָ
ר   . "ְוַהְדָלַקת ַהּנֵ

  
יכְּ   -ֲחָדא    ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ

ַרּבָ  –ַוֲחָדא     .ַנןּכְ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
י" ְמִליֵאל ַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ׁש,    ִהְלכֹות ֶהְקּדֵ
רֹות  רּומֹות ּוַמְעׂשְ  ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ּתֹוָרה,    -תְּ

י ָהָאֶרץ                                   לב,ב   . "ְוִנְמְסרּו ְלַעּמֵ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ָנָתן ַרּבִ

 ָ ֲעֹון ְנָדִרים ֵמָתה ִאׁשּ ל ָאָדם. ּבַ   ה ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ יָך"ׁשֶ ְחתֶּ ְבָך ִמתַּ כָּ ח ִמׁשְ ה ִיּקַ ם ָלּמָ לֵּ   . כז) ,(משלי כב "ִאם ֵאין ְלָך ְלׁשַ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ים,  ֵהן ְקַטּנִ ׁשֶ ִנים ֵמִתים ּכְ ֲעֹון ְנָדִרים ּבָ   ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶרךָ ׁשֶ ׂשָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ן ֶאת ּפִ תֵּ    ,"ַאל תִּ
ָגָגה ִהיאְוַאל ּתֹ י ׁשְ ְלָאְך כִּ    ,אַמר ִלְפֵני ַהּמַ

ה ִיְקצֹ ה ָיֶדיךָ ָלּמָ ל ֶאת ַמֲעׂשֵ   . ה)(קהלת ה,  "?ף ָהֱאלִֹהים ַעל קֹוֶלָך ְוִחּבֵ
ל ָאָדם?  ה ָיָדיו ׁשֶ   ֵאיֶזה ֵהן ַמֲעׂשֵ
ל ָאָדם ָניו ּוְבנֹוָתיו ׁשֶ   . "ֱהֵוי אֹוֵמר ּבָ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֲעֹון ְנָדִרים" ִנים ֵמִתים,  ּבַ   ּבָ

  רש"י
   . בשעת לידתן:יולדות

   . הך דמתיתין:שלש עבירות
. בחורות ואפילו שלא ילדות

   בשעת לידה:
. הילדות מתות רבי אחא אומר

   על עון שמכבסות:
. כך היו קורין מגדלות ארא

יפרייט''א: שלהם פריט''י {
} ובלשויו משטי''ר ארון

מישטיי''ר: מזון, קיטון {
} בית- אוכל וכלי-לשמירת דברי

בית עם לשון ביזוי שמתקבצין  :
   בו הכל:

. אין קורין ולארון הקדש ארא
   אותו ארון הקדש:

. עוות שבודקין אותן בהן בדקי
בשעת סכה כרבן דאמרי 

   יולדות:
. שמדבקין ומקרבין מיתה דבקי

לפי זמה כר' אלעזר דתי 
  ילדות:

. שלא מסרו ומסרו לעמי הארץ
לב''ד למות שומרין לדבר 

יה תורה את כל אדם והאמ
עליהן והן הן גופי תורה 
שחברים אוכלין פתן וסומכין 
שיטל ממו חלה ותרומה 
ומעשרות והקדש מי מסור לכל 
אדם להקדיש וחל הקדש ע''פ 
כל אדם והן גופי תורה שהייו 
צריכים לחוש במטלטלין שמא 
הקדישו וחזר בו ואע''ג דתקון 
רבן דמאי מ''מ תורה האמיתו 

י מפרשים הלכות הקדש ורבות
כגון יין לסכים כדמפרש 
בחומר בקדש (חגיגה דף כז:) 
שעמי הארץ אמים עליו 
וקשיא לי אי מדרבן קאמר 
דחשיב מאי דהימוהו רבן לא 
הוה ליה למיתי תרומות 

 ומעשרות דרבן לא הימוהו:

. עולות אם אין לך לשלם
   והקדשות שתדור:

   . אשתך:משכבך
בדר לחטיא  .אל תתן את פיך

   את בשרך לחייב את ביך:
   . גזבר של הקדש:לפי המלאך

. בשוגג קפצתי לדור כי שגגה
   ולא אשלם:

   . בשביל קול דריך:על קולך
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ְבֵרי  יּדִ יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   . ׁשִ
י יא ַרּבִ ׂשִ   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַהּנָ

יּטּול ּתֹוָרה ֲעֹון ּבִ   . "ּבַ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ֲעֹון ְנָדִרים" :ּבִ ַדֲאַמַרן,  - "ּבַ   ּכְ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יּטּול ּתֹוָרה" :ֶאלָּ ֲעֹון ּבִ    ?אי ְקָרָאּה ַמ  - "ּבַ

  
ְכִתיב ֵניֶכם מּוָסר לֹא ָלְקחּו" :ּדִ יִתי ֶאת ּבְ ְוא ִהכֵּ   . (ירמיה ב, ל) 104"ַלׁשָ

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֲעֹון ְנָדִרים ַנִמי ֵמָהָכא:  ָאַמר ּבַ ֵניֶכם"ְלַמאן ּדְ יִתי ֶאת ּבְ ְוא ִהכֵּ ְוא (ירמיה ב, ל) "ַלׁשָ   . ַעל ִעְסֵקי ׁשָ
  

ִד  י ,יִמּכְ יא ַהְיינוּ  ַרּבִ ׂשִ י,  ְיהּוָדה ַהּנָ   ַרּבִ
י  ֲעֹון ְנָדִרים"ְוַרּבִ    !ָקָאַמר "ּבַ

  
ַתר  ַמָעּה ֵמ ּדְ ּבָ יׁשְ יֶאְלָעָזר ּבַ  ַרּבִ ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ

  
ּה  ִליִגי ּבָ יּפְ א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יוְ  ִחּיָ   , יֹוֵסי ַרּבִ
ֲעֹון ְמזּוָזה.  :ַחד ָאַמר   ּבַ

יּטּול ּתֹוָרה :ְוַחד ָאַמר ֲעֹון ּבִ    .ּבַ
  

ָאַמר ֲעֹון ְמזּוָזה" :ְלַמאן ּדְ   ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו ְולֹא ִלְפֵני ָפָניו.  - "ּבַ
ָאַמר יּטּול ּתֹוָרה" :ּוְלַמאן ּדְ ֲעֹון ּבִ   ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו ְוִלְפֵני ָפָניו,   -" ּבַ

  
ּה  ִליִגי ּבָ י ּפְ יְו  ֵמִאיר ַרּבִ   . הּוָדהיְ  ַרּבִ
ֲעֹון ְמזּוָזה,  :ַחד ָאַמר   ּבַ

ֲעֹון ִציִצית.    ְוַחד ָאַמר ּבַ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ֲעֹון ְמזּוָזה" :ּבִ ְכִתיב - "ּבַ ם ַעל ְמזּוזֹות ֵביֶתךָ  :ּדִ   , (דברים יא, כ) 105""ּוְכַתְבתָּ
ְתֵריּה  ֵניֶכם" :ּוְכִתיב ּבַ   .)אדברים יא, כ( 106"ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ּבְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ֲעֹון ִציִצית: "ֶאלָּ    ?ַמאי ַטְעָמא - "ּבַ
  

ֲהָנאָאַמר    : יָלא ָמִריׁשִ , ְוִאיֵתיָמא ַרב ּכָ
ְכִתיב ים""גַ  :ּדִ ם ְנָפׁשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקּיִ ְכָנַפִיְך ִנְמְצאּו ּדַ   . (ירמיה ב, לד) 107ם ּבִ

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָאַמרְלַמ  ֲעֹון ְמזּוָזה" :אן ּדְ   ַנִמי ֵמָהָכא,  "ּבַ
ְכִתיב ֶרת ְמָצאִתים :ּדִ ְחתֶּ ּמַ ֶרת - (ירמיה ב, לד) ""לֹא ּבַ ַמְחּתֶ ָתִחים ּכְ ָעׂשּו ּפְ    .ׁשֶ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

מֹוֶנה ֵמאֹות ֲע ּכֹ  ֵני ֲאָלִפים ּוׁשְ ין לֹו ׁשְ ׁשִ ּמְ ִציִצית זֹוֶכה ּוְמׁשַ ִהיר ּבְ   ָבִדים. ל ַהּזָ
ֱאַמר:  ּנֶ ים ִמּכֹ "ּכֹׁשֶ ָרה ֲאָנׁשִ ר ַיֲחִזיקּו ֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ִמים ָהֵהּמָ ּיָ    ,נֹות ַהּגֹוִיםל ְלׁשֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ּבַ

ְכַנף ִאיׁש ְיהּוִדי ֵלאמֹ ֶכםְוֶהֱחִזיקּו ּבִ   . (זכריה ח, כג) 108"ר ֵנְלָכה ִעּמָ
  
  

                                                             

ֵני 104 יִתי ֶאת ּבְ ְוא ִהּכֵ ָ ִחיתַלׁשּ ַאְרֵיה ַמׁשְ ֶכם ְנִביֵאיֶכם ּכְ   ֶכם מּוָסר לֹא ָלָקחּו ָאְכָלה ַחְרּבְ
ָעֶריךָ  105 יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמזּוזֹות ּבֵ   ּוְכַתְבתָּ
ַמִים ַעל 106 ָ יֵמי ַהׁשּ ע ה' ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם כִּ ּבַ ר ִנׁשְ   ָאֶרץָה -ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ים לֹא 107 ם ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקּיִ ְכָנַפִיְך ִנְמְצאּו ּדַ ם ּבִ י ַעל-ּגַ ֶרת ְמָצאִתים ּכִ ְחתֶּ ל-ַבּמַ ה- ּכָ   .ֵאּלֶ

ְכַנף ה' ּכֹה ָאַמר  108 ים ִמּכֹל ְלׁשֹנֹות ַהּגֹוִים ְוֶהֱחִזיקּו ּבִ ָרה ֲאָנׁשִ ר ַיֲחִזיקּו ֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ִמים ָהֵהּמָ ּיָ ֶכםְצָבאֹות ּבַ ַמְענּו ֱאלִֹהים ִעּמָ י ׁשָ ֶכם ּכִ   ִאיׁש ְיהּוִדי ֵלאמֹר ֵנְלָכה ִעּמָ

  רש"י
. בתמיה וכי בחם לשוא הכיתי

הכיתים איו אלא בשביל 
המוסר דהייו תורה לא לקחו 

   לא למדו לשון לקח:
 . ששקרו בדריהםעל עסקי שוא

דדמי לשבועה: והא בעון דרים 
אמר בברייתא קמייתא ומשי 
ההיא קמייתא בתר הך איתמר 
דמעיקרא אמר בעון ביטול 
תורה ובתר דשמע מר' אלעזר 
דשמע מר' שמעון אבוה דהוה 
רביה דרבי בעון דרים אמר 

   איהו מי הכי:
. למען ירבו ימיכם מקרא דרש

וימי ביכם דרש לפיו קאי 
דמשתעי  אקרא דלקמיה

במזוזה ולא לפי פיו ולמדתם 
   אותם את ביכם:

. ואף בעון בטול תורה ולפי פיו
   קאמר:

. בשביל כפיך גם בכפיך
שבטלת מצותם מצאו עליך 
חובת דם פשות אביוים קיים 

   בים קטים שלא חטאו:
. שאין לה פצימין הכי כמחתרת

אמר קרא לא במחתרת פתחיהן 
י כי על מצאתים שלמים במצות

כל אלה הכיתי דהאי קרא בתר 
   לשוא הכיתי את ביכם כתיב:

. בשכר הכף בכף איש יהודי
יחזיקו בכף עשרה אשים מכל 
לשון הרי שבע מאות לשבעים 
לשון וארבע כפות יש לו הרי 

  אלפים ושמה מאות:
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        לג, אלג, אלג, אלג, א    ––––    לב, בלב, בלב, בלב, ב .60
רִסיָמן:  ה תְּ ֵנא ַחלָּ יּלּוָיא ְוַנְבלּוָתא. ׂשָ א ּגִ יפּוְכתָּ בּוָעה ׁשִ יָנא ׁשְ   ּוָמה ִנְגֶזֶלת ּדִ

  
ְנָיא    :ּתַ
י   אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ם  ְנַאת ִחּנָ ֲעֹון ׂשִ יתֹו,    - ּבַ תֹוְך ּבֵ ה ּבְ   ְמִריָבה ַרּבָ
ֶלת ְנָפִלים,  ּתֹו ַמּפֶ   ְוִאׁשְ

ים. ֵהן ְקַטּנִ ׁשֶ    ּוָבָניו ּוְבנֹוָתיו ֵמִתים ּכְ
י יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ה  ֲעֹון ַחּלָ ס,   - ּבַ ְמכּוּנָ ָרָכה ּבַ   ֵאין ּבְ
ָעִרים,  ְ ׁשּ ַחת ּבַ ּלַ תַּ   ּוְמֵאָרה ִמׁשְ

  ְוזֹוְרִעין ְזָרִעים ַוֲאֵחִרים אֹוְכִלין, 
ֱאַמר: ּנֶ ה זֹ ׁשֶ    :את ָלֶכם"ַאף ֲאִני ֶאֱעׂשֶ

י ֲעֵליֶכם ָה    :ְוִהְפַקְדתִּ    ,ָלהּבֶ
ֶחֶפת ַ    ,ֶאת ַהׁשּ

ַחת  ּדַ    ,ת ָנֶפׁש ְמַכּלֹות ֵעיַנִים ּוְמִדיבֹ  - ְוֶאת ַהּקַ
ם ָלִריק ַזְרֲעֶכם ַוֲאָכֻלהּו אֹוְיֵביֶכם"   . (ויקרא כו, טז) ּוְזַרְעתֶּ

ְקִרי ָהָלה" ַאל תִּ ה".  "ּבֶ ַחּלָ א "ּבְ   ֶאּלָ
ְרִכין,    ְוִאם נֹוְתִנין ִמְתּבָ

ֱאַמר: ּנֶ ית ׁשֶ נּו ַלּכֹ "ְוֵראׁשִ תְּ יֶתָך"ֲעִריסֹוֵתיֶכם תִּ ָרָכה ֶאל ּבֵ   . (יחזקאל מד, ל) 109ֵהן ְלָהִניַח ּבְ
ַמִים  רֹות ׁשָ רּומֹות ּוַמְעׂשְ יּטּול תְּ ֲעֹון ּבִ הֹוִריד ַטל ּוָמָטר,     - ּבַ   ֶנֱעָצִרין ִמּלְ

  ֶוה, ְוַהּיֹוֶקר הֹ
ָכר ָאֵבד,  ָ   ְוַהׂשּ

ְרָנָס  יִעין, ּוְבֵני ָאָדם ָרִצין ַאַחר ּפַ   ָתן ְוֵאין ַמּגִ
ֱאַמר: ּנֶ אֹול ָחָטאּו" ׁשֶ ֶלג ׁשְ ה ַגם חֹום ִיְגְזלּו ֵמיֵמי ׁשֶ   .(איוב כד, יט) "ִצּיָ

  
ַמע?    ַמאי ַמׁשְ

  
ֵבי  ָנא ּדְ יּתָ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

יֶתם, " ה ְולֹא ֲעׂשִ ימֹות ַהַחּמָ יִתי ֶאְתֶכם ּבִ ּוִ ּצִ ָבִרים ׁשֶ ִביל ּדְ ׁשְ   ּבִ
ִמים. ִיְגְזלּו ִמּכֶ  ׁשָ ימֹות ַהּגְ ֶלג ּבִ   ם ֵמיֵמי ׁשֶ

ְרִכין,  - ְוִאם נֹוְתִנין    ִמְתּבָ
ֱאַמר: ּנֶ ֵביִתי   ׁשֶ ית ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ּבְ ר ֶאל ּבֵ ֲעׂשֵ ל ַהּמַ    ,"ָהִביאּו ֶאת כָּ

זֹ    ,את ָאַמר ה' ְצָבאֹותּוְבָחנּוִני ָנא ּבָ
ַמ  ָ ח ָלֶכם ֵאת ֲארּוּבּות ַהׁשּ י" ִֹים ַוֲהִריקֹ ִאם לֹא ֶאְפתַּ ִלי ּדַ ָרָכה ַעד ּבְ   . "(מלאכי ג, י) ִתי ָלֶכם ּבְ

  
י"ַמאי  ִלי ּדַ   ? "ַעד ּבְ

  
ר ָאַמר    : ַרבָאַמר  110ָחָמאָרִמי ּבַ

ְפתֹוֵתיֶכם ִמּלֹוַמר  ְבלּו ׂשִ ּיִ י"ַעד ׁשֶ   . "ּדַ
  

ֵזל  ֲעֹון ּגָ   ַהּגֹוַבאי עֹוֶלה,  - ּבַ
  ְוָהָרָעב הֹוֶוה, 

ֵניֶהן ּוְבנֹוֵתיֶהן, ּוְבֵני ָאָדם אֹוְכ  ר ּבְ ׂשַ   ִלים ּבְ
ֱאַמר: ּנֶ ַהר ׁשֹ ׁשֶ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ׁשָ רֹות ַהּבָ ה ּפָ ָבר ַהּזֶ ְמעּו ַהּדָ    ,ְמרֹון"ׁשִ

ים ָהרָֹהעֹ לִּ קֹות ּדַ   , (עמוס ד, א) 111"ְצצֹות ֶאְביֹוִניםׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 

                                                             

תְּ  109 ית ֲעִרסֹוֵתיֶכם תִּ רּומֹוֵתיֶכם ַלּכֲֹהִנים ִיְהֶיה ְוֵראׁשִ רּוַמת ּכֹל ִמּכֹל תְּ ּכּוֵרי כֹל ְוָכל תְּ ל ּבִ ית ּכָ יֶתךָ ְוֵראׁשִ ָרָכה ֶאל ּבֵ   נּו ַלּכֵֹהן ְלָהִניַח ּבְ
  ת הש"ס.ע"פ מסור 110
ים ָהרְֹצצֹות ֶאְביֹוִנים ָהאְֹמרֹת ַלֲא  111 ּלִ קֹות ּדַ ַהר ׁשְֹמרֹון ָהעֹׁשְ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ׁשָ רֹות ַהּבָ ה ּפָ ָבר ַהּזֶ ְמעּו ַהּדָ הׁשִ תֶּ         . (עמוס ד,א)    דֵֹניֶהם ָהִביָאה ְוִנׁשְ
ָכל ָעֵריֶכם ְוחֶֹסר ֶלֶח      ִים ּבְ ּנַ י ָלֶכם ִנְקיֹון ׁשִ ם ָעַדי ְנֻאם ְוַגם ֲאִני ָנַתתִּ ְבתֶּ כֹל ְמקֹומֵֹתיֶכם ְולֹא ׁשַ  .(עמוס ד,ו)ה' ם ּבְ

  רש"י
. שלא ראה בו דבר שאת חם

עבירה שיהא מותר לשאותו 
   ושואו:
   . מדה כגד מדה:רבהמריבה 

. אהבתו וביו קטים מתים
   יטלת ממו הייו מי במדה:

. באוצרות יין ושמן במכוס
ומתוך כך באה מארה בשערים 

   שמוכרים ביוקר:
   . בעון חלה:בחלה

. כמו לא פקד ממו והפקדתי
איש (במדבר לא) אמעט את מה 

   שעליכם שכסתם כבר:
. ומתוך שאין השמים עצרים

   ם היוקר הוה:גשמי
   . שכר ריוח:ושכר אבד

. ציה כמו צווי ציה גם חום
דברים שצויתי אתכם בשעת 

  החום הייו תרומות ומעשרות:
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י ְמחֹוָזא    לג,א גֹון ָהֵני ְנׁשֵ ָאְכָלן ְוָלא ָעְב ^ּכְ    .ָדןּדְ
ָרקֹוןּוְכִתיב:  פֹון ּוַבּיֵ ּדָ ִ ׁשּ יִתי ֶאְתֶכם ּבַ    ,"ִהכֵּ

ּנֹוֵתיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם ּוְתֵאֵניֶכם ְוֵזיֵתיֶכם יֹ  ָזם"ַהְרּבֹות ּגַ   , (עמוס ד, ט) 112אַכל ַהּגָ
ֶלק ָא ּוְכִתיב:  ֶלק ְוֶיֶתר ַהּיֶ ה ָאַכל ַהּיֶ ה ְוֶיֶתר ָהַאְרּבֶ ָזם ָאַכל ָהַאְרּבֶ   . (יואל א, ד) ַכל ֶהָחִסיל""ֶיֶתר ַהּגָ
ְגזֹ ּוְכִתיב:  מֹר ַעל ָיִמין ְוָרֵעב ַוּיֹ"ַוּיִ ר ְזרֹאַכל ַעל ׂשְ ׂשַ ֵבעּו ִאיׁש ּבְ   , (ישעיהו ט, יט) אֵכלּו"עֹו יֹ אל ְולֹא ׂשָ

ְקִרי  ר ְזרֹועֹו"ַאל ּתִ ׂשַ ר ַזְרעֹו".  "ּבְ ׂשַ א "ּבְ   ֶאלָּ
  

ֲעֹון ין    :ּבַ    ,ִעיּנּוי ַהּדִ
יןִעיּוּות וְ     ,ַהּדִ
יןוְ     ,ִקְלקּול ַהּדִ
יּטּול ּתֹוָרה וּ     ,ֶחֶרב  - ּבִ

ה,  ה ַרּבָ   ּוִביּזָ
   ,ְוֶדֶבר

א,    ּוַבּצֹוֶרת ּבָ
ֵבִעין    ,ּוְבֵני ָאָדם אֹוְכִלין ְוֵאיָנן ׂשְ

ָקל.  ִמׁשְ   ְואֹוְכִלין ַלְחָמם ּבְ
ְכִתיב ִרית"ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב נֹ  :ּדִ    .כו, כה) (ויקרא 113"ֶקֶמת ְנַקם ּבְ

ִרית" ְוֵאין א ּתֹוָרה,  "ּבְ   ֶאּלָ
ֱאַמר: ּנֶ   . (ירמיהו לג, כה) 114""ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ׁשֶ

ים :ּוְכִתיב ר ָנׁשִ ה ֶלֶחם ְוָאפּו ֶעׂשֶ ְבִרי ָלֶכם ַמּטֵ ׁשִ   . (ויקרא כו, כו) 115""ּבְ
ַטי ָמָאסוּ  :ּוְכִתיב ּפָ ִמׁשְ   .  כו, מג)(ויקרא  116""ַיַען ּוְבַיַען ּבְ

  
ֲעֹון ְוא :ּבַ בּוַעת ׁשָ    ,ׁשְ

ֶקר בּוַעת ׁשֶ    ,ּוׁשְ
ת ּבָ    ,ְוִחיּלּול ׁשַ

ם  ֵ ה,   - ְוִחיּלּול ַהׁשּ ה ָרָעה ַרּבָ   ַחּיָ
ָלה,    ּוְבֵהָמה ּכָ

  ּוְבֵני ָאָדם ִמְתַמֲעִטין, 
ּתֹוְמִמין.  ָרִכים ִמׁשְ   ְוַהּדְ

ֱאַמר: ּנֶ ְסרּו ִלי ׁשֶ ה לֹא ִתּוָ ֵאלֶּ   , (ויקרא כו, כג) 117""ְוִאם ּבְ
ְקִרי ה" ַאל תִּ ֵאלֶּ ָאָלה" "ּבְ א "ּבְ    .ֶאּלָ

ֶדה :ּוְכִתיב ָ ת ַהׂשּ י ָבֶכם ֶאת ַחּיַ ַלְחתִּ    ,(ויקרא כו, כב)  118""ְוִהׁשְ
ֶקר: בּוַעת ׁשֶ ׁשְ ם ֱאלֶֹהיךָ  ּוְכִתיב ּבִ ְלתָּ ֶאת ׁשֵ ֶקר ְוִחלַּ ָ ִמי ַלׁשּ ְבעּו ִבׁשְ ָ   . (ויקרא יט, יב) 119""ולא ִתׁשּ

ִתיבוּ  ם ּכְ ֵ י" :ְבִחּלּול ַהׁשּ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ   . (ויקרא כב, לב) 120"ְולֹא ְתַחלְּ
ִתיב ת ּכְ ּבָ   , (שמות לא, יד) "ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת" :ּוְבִחּלּול ׁשַ

ֶקר. "ִחיּלּול" "ִחיּלּול" ְוָיֵליף בּוַעת ׁשֶ ְ     ִמׁשּ
  

ִמים  ִפיכּות ּדָ ֲעֹון ׁשְ ׁש     - ּבַ ית ַהִמְקּדָ   ָחֵרב,  ּבֵ
ָרֵאל,  ׂשְ ֶקת ִמּיִ ּלֶ ִכיָנה ִמְסתַּ   ּוׁשְ

ֱאַמר: ּנֶ ם יֹ...  "ְולֹא ַתֲחִניפוּ  ׁשֶ ר ַאתֶּ א ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּה ְולֹא ְתַטּמֵ ִבים ּבָ    ,ׁשְ
ר ֲאִני ׁשֹ  תֹוָכּה ֲאׁשֶ   . לד)- (במדבר לה, לג 121"ֵכן ּבְ

ִאים אֹוָתּה,  ם ְמַטּמְ   ָהא ַאתֶּ
ּה  ִבים ּבָ    ,ֵאיְנֶכם יֹוׁשְ

                                                             

ָזם  112 ּנֹוֵתיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם ּוְתֵאֵניֶכם ְוֵזיֵתיֶכם יֹאַכל ַהּגָ ָרקֹון ַהְרּבֹות ּגַ פֹון ּוַבּיֵ ּדָ ִ ׁשּ יִתי ֶאְתֶכם ּבַ ם ָעַדי ְנֻאם ְיהָוהִהּכֵ ְבתֶּ   ְולֹא ׁשַ
ַיד אֹוֵיבְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב  113 ם ּבְ תֶּ תֹוֲכֶכם ְוִנתַּ י ֶדֶבר ּבְ ְחתִּ ּלַ ם ֶאל ָעֵריֶכם ְוׁשִ ִרית ְוֶנֱאַסְפתֶּ  ֹנֶקֶמת ְנַקם ּבְ
יה' ּכֹה ָאַמר  114 ְמתִּ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ  ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
ים לַ  115 ר ָנׁשִ ה ֶלֶחם ְוָאפּו ֶעׂשֶ ְבִרי ָלֶכם ַמּטֵ ׁשִ עוּ ּבְ ּבָ ם ְולֹא ִתׂשְ ָקל ַוֲאַכְלתֶּ ׁשְ ּמִ יבּו ַלְחְמֶכם ּבַ ַתּנּור ֶאָחד ְוֵהׁשִ  ְחְמֶכם ּבְ
ַט  116 ּפָ ִמׁשְ ה ֵמֶהם ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ַיַען ּוְבַיַען ּבְ ּמָ ְהׁשַ תֶֹתיָה ּבָ ּבְ ָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ׁשַ ֲעָלה ַנְפ ְוָהָאֶרץ תֵּ םי ָמָאסּו ְוֶאת ֻחּקַֹתי ּגָ  ׁשָ
י ֶקִרי 117 ם ִעּמִ ְסרּו ִלי ַוֲהַלְכתֶּ ה לֹא ִתּוָ ֵאּלֶ  ְוִאם ּבְ
ּמוּ  118 ֶכם ְוִהְמִעיָטה ֶאְתֶכם ְוָנׁשַ ֶהְמתְּ ָלה ֶאְתֶכם ְוִהְכִריָתה ֶאת ּבְ ּכְ ֶדה ְוׁשִ ָ ת ַהׂשּ י ָבֶכם ֶאת ַחּיַ ַלְחתִּ ְרֵכיֶכםְוִהׁשְ   ּדַ
לְ  119 ֶקר ְוִחּלַ ָ ִמי ַלׁשּ ְבעּו ִבׁשְ ָ הְולֹא ִתׁשּ ם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיהֹוָ  תָּ ֶאת ׁשֵ

ָרֵאל ֲאִני  120 ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ תִּ ׁשְ י ְוִנְקּדַ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ ֶכםה' ְולֹא ְתַחּלְ ׁשְ   ְמַקּדִ
ר לגלגלגלג 121 ם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכּפַ י ַהּדָ ּה ּכִ ם ּבָ ר ַאתֶּ ַדם ׁשְֹפכוֹ  ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ִאם ּבְ ּה ּכִ ְך ּבָ ּפַ ר ׁשֻ ם ֲאׁשֶ א ֶאת ָהָאֶרץ  לדלדלדלד. ַלּדָ ְולֹא ְתַטּמֵ

י ֲאִני  תֹוָכּה ּכִ ר ֲאִני ׁשֵֹכן ּבְ ּה ֲאׁשֶ ִבים ּבָ ם יֹׁשְ ר ַאתֶּ ָרֵאלה' ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ  ׁשֵֹכן ּבְ

  רש"י
. ומצא דאכלן ולא עבדן

שגוזלות את בעליהן ועוד מתוך 
שמלומדות במאכל ובמשתה 

   גורמות לבעלים לגזול:
. בההיא פרשה בבואת וכתיב

ן עמוס הכיתי אתכם בשדפו
וסיפיה דקרא כרמיכם וזיתיכם 
יאכל הגזם וכתיב ביואל יתר 
הגזם דמשמע שהגזם איו אלא 
תחלת מכה ואחריה באים 
ארבה וחסיל אלמא גובאי עולה 
בעון גזל וכיון דמיי גובאי עולין 
רעב הוה וכיון דהרעב הוה כתיב 
בישעיה ויגזור על ימין ורעב וגו' 
וסיפיה דקרא איש בשר זרועו 

   יאכלו:
. שמאחרין הדייין עיוי הדין

לדוו ולא לשם שמים אלא 
לאחר שהוברר להן הדין משהין 

   אותו:
. שמעוותין אותו עוות הדין

   מזידין:
. שלא היו מתוין בו קלקול הדין

   לעיין כל צרכן ותקלקל מאליו:
. דכתיב קם חרב וביזה רבה כו'

ברית ואין ברית אלא תורה 
דכתיב אם לא בריתי יומם 
ולילה והגית בו יומם ולילה 
וכתיב חרב ועל ידי חרב דהייו 
משלחת גירוי מלחמה הביזה 
באה וכתיב ושלחתי דבר הרי 
דבר וכתיב בשברי לכם מטה 
לחם הרי בצורת וכתיב בסוף כל 
הקללות יען וביען במשפטי 
מאסו הרי עיוי ועיוות וקלקול 

  בכלל:

. כל המשה את שבועות שוא
יש שהוא אשה הידוע כגון על הא

שבועת שקר שאין בדאותו 
   יכרת ומאמין שקר לבריות:

. מאין והדרכים משתוממין
 עובר:

. ויש במשמע בין אלא באלה
שוא בין שקר וכתיב בשבועת 
שקר וחללת ובשבת ובחילול 
השם כתיב חילול וגמרין 

   משבועה:
. אדם גדול שבי חילול השם

אדם למדים הימו ואיו זהר 
או הקטים במעשיו מצ

מזלזלין בתורה על ידו ואומרים 
זהו מבין שאין ממש בתורה 
ובמצות ומצא השם מתחלל 

   עשה דבריו חולין:
  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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תֹוָכּה.    ְוֵאיִני ׁשֹוֵכן ּבְ
  

ֲעֹון ּלּוי ֲעָריֹות    :ּבַ    ,ּגִ
   ,ַוֲעבֹוָדה ָזָרה

ין ְויֹוְבלֹות  ִמיטִּ ָמַטת ׁשְ א ָלעֹוָלם,   - ְוַהׁשְ לּות ּבָ   ּגָ
  ּוַמְגִלין אֹוָתן, 

ְמקֹוָמן.  ִבין ּבִ   ּוָבִאין ֲאֵחִרים ְויֹוׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ל ַהּתֹוֵעבֹות ָה  :ׁשֶ י ֶאת כָּ י ָהָאֶרץ"כִּ   . כח)-(ויקרא יח, כז 122"ֵאל ָעׂשּו ַאְנׁשֵ

ְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה  :ּוְכִתיב   . (ויקרא יח, כה) 123""ַותִּ
ֲאֶכם אֹוָתּה  ּוְכִתיב: ַטּמַ   . )ח(ויקרא יח, כ 124""ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ּבְ

ִתיב: ְגֵר  ּוַבֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ י ֶאת ּפִ   .  (ויקרא, כו, ל) 125"יֶכם"ְוָנַתתִּ
יֶכם :ּוְכִתיב ׁשֵ ּמֹוִתי ֶאת ִמְקּדְ   . )לג-(ויקרא כו, לא  126"ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים...  "ַוֲהׁשִ

ִתיב ִמיִטין ּוַבּיֹוְבלֹות ּכְ ׁשְ ה    :ּבִ ּמָ ַ תֶֹתיָה ּכל ְיֵמי ָהׁשּ ּבְ ְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ׁשַ    ,"ָאז תִּ
ֶאֶרץ אֹוְיֵביכֶ  ם ּבְ ה" ... םְוַאתֶּ ּמָ ַ ל ְיֵמי ָהׁשּ   .  )ד, לכו(ויקרא  127כָּ

   
ה  ֲעֹון ַנְבלּות ּפֶ   ָצרֹות ַרּבֹות,   - ּבַ

ׁשֹות,    ּוְגֵזירֹות ָקׁשֹות ִמְתַחּדְ
ָרֵאל ֵמִתים,    ּוַבחּוֵרי ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ

  ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות צֹוֲעִקין ְוֵאיָנן ַנֲעִנין, 
ֱאַמר: ּנֶ חוּ  ׁשֶ ן ַעל ּבַ ַמח ה' ְוֶאת ְיתָֹמיו ְוֶאת ַאְלְמנֹ"ַעל כֵּ    ,ָתיו לֹא ְיַרֵחםָריו לֹא ִיׁשְ

ה ּדֹ י ֻכּלֹו ָחֵנף ּוֵמָרע ְוָכל ּפֶ ָכל זֹכִּ ב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה"ֵבר ְנָבָלה ּבְ   . (ישעיה ט, טז) את לֹא ׁשָ
  

   ?"ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה"ַמאי 
  

ר ָרָבאָאַמר    : ַרב ָחָנן ּבַ
ה.  לַהּכֹ  ה ִנְכְנָסה ַלחּוּפָ ה ָלּמָ לָּ   יֹוְדִעין ּכַ

א ּכֹ  ָנה ְלטֹוָבה ֶאלָּ ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ין ׁשֶ ַזר ּדִ יו ֲאִפיּלּו חֹוְתִמין ָעָליו ּגְ ל ּפִ   הֹוְפִכין ָעָליו ְלָרָעה.  -ל ַהְמַנּבֵ
  

יָלא הּבָ ַר ָאַמר  ר ׁשֵ אָאַמר  ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ
יו ַמֲעִמ  ל ֶאת ּפִ ם, ּכל ַהְמַנּבֵ יִהּנָ   יִקין לֹו ּגֵ

ֱאַמר:  ּנֶ י ָזרֹות"ׁשֶ ה ּפִ   . (משלי כב, יד)  128"ׁשּוָחה ֲעֻמּקָ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
   ,ַאף ׁשֹוֵמַע ְוׁשֹוֵתק

ֱאַמר:  ּנֶ ם"ׁשֶ ל ׁשָ   .(משלי כב, יד) "ְזעּום ה' ִיּפָ
   

  
  
  
        
        

                                                             
י ָהָאֶרץ  כזכזכזכז 122 ל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנׁשֵ י ֶאת ּכָ ְטָמא ָהָאֶרץּכִ ר ִלְפֵניֶכם ַותִּ ר  כחכחכחכח. ֲאׁשֶ ר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ֲאֶכם אָֹתּה ּכַ ַטּמַ ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ּבְ

 ִלְפֵניֶכם
ֶביָה  123 ִקא ָהָאֶרץ ֶאת יׁשְ ְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקֹד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַותָּ  ַותִּ
ֲא  124 ַטּמַ ר ִלְפֵניֶכםְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ּבְ ר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ  ֶכם אָֹתּה כַּ
ּלּוֵליֶכם ְוָגֲעָלה  125 ְגֵרי ּגִ ְגֵריֶכם ַעל ּפִ י ֶאת ּפִ ֵניֶכם ְוָנַתתִּ י ֶאת ַחּמָ מֵֹתיֶכם ְוִהְכַרתִּ י ֶאת ּבָ ַמְדתִּ י ֶאְתֶכםְוִהׁשְ   ַנְפׁשִ
ּמֹוִתי ֶא  לאלאלאלא 126 ה ַוֲהׁשִ י ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרּבָ ֵריַח ִניחֲֹחֶכםְוָנַתתִּ יֶכם ְולֹא ָאִריַח ּבְ ׁשֵ ּה  לבלבלבלב. ת ִמְקּדְ ִבים ּבָ ֲממּו ָעֶליָה אְֹיֵביֶכם ַהּיׁשְ ּמִֹתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ ְוׁשָ ְוֶאְתֶכם  לגלגלגלג. ַוֲהׁשִ

ה ָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרּבָ  ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריקִֹתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ׁשְ
ת ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶא 127 ּבַ ׁשְ ֶאֶרץ אְֹיֵביֶכם ָאז תִּ ם ּבְ ה ְוַאתֶּ ּמָ ַ תֶֹתיָה ּכֹל ְיֵמי ָהׁשּ ּבְ ְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ׁשַ תֶֹתיָה ָאז תִּ ּבְ  ת ׁשַ
י ָזרֹות ְזעּום  128 ה ּפִ םה' ׁשּוָחה ֲעֻמּקָ ל ׁשָ  ִיּפָ

  רש"י
. חורבן הבית אין אי שוכן

   במשמע שאין משכי בתוכם:
. בפרשת כי את כל התועבות

   עריות כתיב:
ותתי את פגריכם על פגרי 

. דהייו ע''ז וכתיב גלוליכם
ואתכם אזרה בגוים בתריה 

וכתיב ושממו עליה אויביכם 
היושבים בה הרי שהם גולין 

   ואויביהם יושבין במקומן:
   . שמיטין:שבתותיה

. ולעיל ואתם בארץ אויביכם
מייה כתיב ושממו עליה 

   אויביכם:
. הרי צרות וגזירות לא ישמח

ואת יתומיו ואת אלמותיו לא 
ירחם הרי צועקין ואים עין 

כי כלו חף ומרע וכל בעון מה 
פה דובר בלה ועוד ידו טויה 
לשון ועד כל שותיו של אדם 
שהן ע' שה יד הדין טויה עליו 

  לבטל זכיותיו בעון זה:

. ולא הוצרך הכל יודעין כו'
לאדם לפרש למה כסה 

   והמבל פיו בכך אפילו כו':
. מוכת לפי זרות שוחה עמוקה

   למי שפיו זרה:
. זעם של םזעום ה' יפול ש

הקב''ה הוא שורה שם אצל פי 
זרות היושב אצלו ושומע קרוי 

  זעומו של הקב''ה:
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ֲעָיאָאַמר    : ַרב אֹוׁשַ

  ַחּבּורֹות ּוְפָצִעין יֹוְצִאים ּבֹו.  -ַלֲעֵביָרה  ּכל ַהְמָמֵרק ַעְצמוֹ 
ֱאַמר:  ּנֶ ָרעׁשֶ ְמרֹוק ּבְ ַצע תַּ רֹות ּפֶ   . (משלי כ, ל) 129""ַחּבֻ

ִהְדרֹוָקן,  הוא ִנּדֹון ּבְ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ   . (משלי כ, ל) "ּוַמּכֹות ַחְדֵרי ָבֶטן"ׁשֶ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

  ֲעֵביָרה ִהְדרֹוָקן. ַל ָמן ִסי
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ִמיֵני ִהְדרֹוָקן ֵהן:" לׁשָ ל   ׁשְ   ָעֶבה,  -ֲעֵביָרה ׁשֶ

ל ָרָעב  ּפּוַח  –ְוׁשֶ    ,תַּ
ִפים  ׁשָ ל ּכְ ק –ׁשֶ   , "ּדַ

  
ָטן מּוֵאל ַהּקָ יּה.  ׁשְ   ָחׁש ּבֵ

ל עֹוָלם, ִמי ֵמִפיס?    ָאַמר: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵסי.    ִאיּתַ

  
ֵיי יּה. ַאּבַ   ָחׁש ּבֵ

  : ָרָבאָאַמר 
יּה.  ְמַכֵפין ַנְפׁשֵ ַנְחָמִני ּדִ יּה ּבְ   ָיַדֲעָנא ּבֵ

  
יּה  ָרָבא   .ָחׁש ּבֵ

  
ָפן. ּדְ ְוָהא ָרָבא הּוא  ִפיֵחי ּכָ י ְקִטיֵלי ֵקָדר ִמּנְ   ָאַמר: ְנִפיׁשִ

  
אֵני  ַעל ּכֹוְרֵחיּה.  ָרָבאׁשָ ֵניּה ּבְ ִעיּדָ ַנן ּבְ ָאְנִסי ֵליּה ַרּבָ   ּדְ

  
ַנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ָעה ִסיָמִנין ֵהן: "   ִהְדרֹוָקן,  -ִסיָמן ַלֲעֵביָרה   ַאְרּבָ

ם  ְנַאת ִחּנָ   ֵיָרקֹון,  -ִסיָמן ְלׂשִ
  ֲעִנּיּות,  -ִסיָמן ְלַגּסּות ָהרּוַח 

ָרה –ִסיָמן ִלְלׁשֹון ָהַרע    .  "ַאְסּכָ
   

  

                                                             
ָרע ּוַמּכֹות ַחְדֵרי ָבֶטן 129 ְמרּוק ּבְ ַצע תַּ רֹות ּפֶ  ַחּבֻ

  רש"י
. מפה לבו לכך הממרק עצמו

ממרק עצמו משאר עסקים 
   להתעסק בעבירות:

   . הממרק ברע:תמרוק ברע
  . חולי הוא:הדרוקן

. הבאה בשביל של עבירה עבה
עבירה עבה בשרו מתקשה ועב 

   ופוח בעובי:
שייי''ש: . שייי''ס {תפוח

} פוח עורו על בשרו מוגלה
ומים ביתיים וראה כזכוכית 

   ורך מתוכו:
   . בשרו דק וכחוש:דק

. מי מטיל גורל להבחין מי מפיס
ולהודיע שאיו של עבירה עכשיו 
יאמרו עלי שעברתי על דת ואין 
הכל יודעין בג' סימים שאמרו 

   ופעמים שמשתין:
מת רעב בא לו . שמחידעא ביה

   ואין צריך לחשדו:
. כלומר למה והא רבא דאמר

חש בו והא לא הרעיב את עצמו 
מדקאמר ידעא ביה בחמי 
מכלל דהמרעיב עצמו רע בעייו 
ואי משום שהיה משהה קביו 
ואמרין בבכורות (דף סד:) 
צואה רבה הדרוקן רבה שעל 

   שהיית קבים הוא בא:
הא איהו אמר פישי קטילי 

. רבים הרוגי קבים ממותי קדר
הדרוקן של רעב קדר לשון 

   קדרה על שם ששופך כקדרה:
. דאסי ליה רבן בעידיה

התלמידים הקבועים להם עת 
לפיו אוסין אותו להשהות 

   קביו:
. בפרק סימן לגסות הרוח עיות

האיש מקדש (קדושין דף מט:) 
   מפרש מאי עיות עיות דתורה:

במעיים . חולי המתחיל אסכרה
וגומר בגרון הקרא בומלא''ן 

  } : בו''ן מל''ט: פצע חמור{
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָאה ָלעֹוָל "   לג,ב ָרה ּבָ ר. ^ - םַאְסּכָ ֲעׂשֵ   ַעל ַהּמַ
י יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

  . "ַעל ְלׁשֹון ָהַרע
  

יְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
   ?ַמאי ְקָרָאּה 

י דֹוְבֵרי ׁשָ  ֵכר ּפִ י ִיּסָ ע ּבֹו כִּ ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ל כָּ אלִֹהים ִיְתַהלֵּ ַמח ּבֵ ֶלְך ִיׁשְ   . (תהלים סג, יב) ֶקר""ְוַהּמֶ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
י יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ   ָקָאַמר,  "ַעל ְלׁשֹון ָהַרע"יֹוֵסי  ַרּבִ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
  ?ַאף ַעל ְלׁשֹון ָהַרע ַנִמי ָקָאַמר

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַיְבֶנה" ֶרם ּבְ ְכְנסּו ַרּבֹוֵתינּו ַלּכֶ ּנִ ׁשֶ    ,ּכְ
ם  יָהיּו ׁשָ יוְ  הְיהּוָד  ַרּבִ יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ ְפֵניֶהם:  ׁשִ ֵאָלה זֹו ּבִ ֲאָלה ׁשְ   וִנׁשְ

ה?  ּפֶ ְבֵני ֵמַעִיים ְוגֹוֶמֶרת ּבַ ְתֶחֶלת ּבִ ֵני ַמה ּמַ ה זֹו ִמּפְ   ַמּכָ
יַנֲעָנה  יְיהּוָדה ּבְ  ַרּבִ ָכל ָמקֹוםר' איֶאְלַע  ַרּבִ ִרים ּבְ    ְוָאַמר: 'אׁש ַהְמַדּבְ

ךְ  ָליֹות יֹוֲעצֹות, ְוֵלב ֵמִבין, ְוָלׁשֹון ְמַחתֵּ ּכְ י ׁשֶ ה ּגֹוֵמר.  - ַאף ַעל ּפִ   ּפֶ
יַנֲעָנה  יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ   ְוָאַמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ָבִרים ְטֵמִאים.  ּה ּדְ אֹוְכִלין ּבָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ָבִרים ְטֵמִאים" ֲעָתְך  "ּדְ    ?!ָסְלָקא ּדַ

אֹוְכִלין ּבָ  א ׁשֶ ִנים. ֶאלָּ ֵאיָנן ְמתּוּקָ ָבִרים ׁשֶ   ּה ּדְ
יַנֲעָנה  ְמעֹון ַרּבִ   ְוָאַמר:  ׁשִ

יּטּול ּתֹוָרה. ַב    ֲעֹון ּבִ
ים יֹוִכיחּו!    ָאְמרּו לֹו: ָנׁשִ
ֲעֵליֶהן לֹות ֶאת ּבַ ַבטְּ ּמְ    .ׁשֶ

   !ּגֹוִים יֹוִכיחוּ 
ָרֵאל.  ִלין ֶאת ִיׂשְ ַבטְּ ּמְ   ׁשֶ

ינֹוקֹות יֹוִכיחוּ     !תִּ
ַבטְּ  ּמְ   ִלין ֶאת ֲאִביֶהן. ׁשֶ
ינֹוק ן יֹוִכיחוּ תִּ ית ַרּבָ ל ּבֵ   !ֹות ׁשֶ

  
יָהָתם כְּ    ּגּוְריֹון,  ַרּבִ

יָאַמר ּדְ  יַרב יֹוֵסף ּבְ , ְוִאיֵתיָמא ּגּוְריֹון ַרּבִ ַמְעָיה ַרּבִ   : ׁשְ
ּדֹור יִקים ּבַ ּדִ ַהּצַ ְזַמן ׁשֶ ִסים ַע  -  ּבִ יִקים ִנְתּפָ   ל ַהּדֹור, ַצּדִ

יִקים ּבַ  ִסים ַעל ַהּדֹור.  -ּדֹור ֵאין ַצּדִ ן ִנְתּפָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ   ּתִ
  

יָאַמר  ר ְזִעיִרי ַרּבִ י, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ִיְצָחק ּבַ ן ְנִזיָרא ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
  ?ַמאי ְקָרָאּה 

ִעְקֵבי ַהּצֹ  ים ְצִאי ָלְך ּבְ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ   , ים א, ח)(שיר השיר 130"אן"ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ
ִנין ַעל ָהרֹוִעים.  ּכָ ָדִיים ַהְממּוׁשְ   ְוָאְמִריַנן: ּגְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

   .ַאף ַעל ְלׁשֹון ָהַרע ַנִמי ָקָאַמר
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

                                                             
נֹות ָהרִֹעים 130 ּכְ ִדּיַֹתִיְך ַעל ִמׁשְ ִעְקֵבי ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת ּגְ ים ְצִאי ָלְך ּבְ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ  ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ

  רש"י
. האוכל פירותיו על המעשר

טבלים והוא במיתה בידי שמים 
וזוהי מיתתו מדה במדה דדרך 

   גרוו כס במעיו:
   . אסכרה:יסכר
. זה בית המדרש שיושבין לכרם

שורות שורות ככרם כך מפורש 
   בירושלמי בברכות:

   . אסכרה:ומכה ז
. במצות המלך ראש המדברים

שצוה עליו לדבר תחלה בכל 
   מקום כדלקמן:

. לשון הרע והוא בא על פה גומר
כך לפיכך מתחיל במעיים 
ומסיים בפה שהלב מבין לספר 
   לשון הרע ובודה הדברים מלבו:

   . הכל יוצא מן הגרון:פה גומר
. דברים טמאים סלקא דעתך
ן וכי עושה מיתה דבשלמא לשו

הרע עושה מיתה דכתיב 
(תהלים קא) מלשי בסתר רעהו 

   אותו אצמית:
. מעושרים שהטבל מתוקין

במיתה בידי שמים כדיליף באלו 
   הן השרפים (סהדרין דף פג.):

. דעוש מי בעון בטול תורה
מיתה כדאמרן מקרא דרש 
לפי פיו למען ירבו ימיכם הא 

   אם לא תלמדו יתמעטו:
אין מצוות על . ששים יוכיחו

דברי תורה דכתיב ולמדתם 
אותם את ביכם ולא בותיכם 
ומתות באסכרה אמר להן אף 

   הן מבטלות את בעליהן:
. שאין בי תיוקות יוכיחו

לימוד אמר להן אף הן בעון 
שמבטלים את אביהם להוליכן 

   לחמה ולצון ולפייסן באגוזים:
. לא בטלין ולא של בית רבן

   מבטלין:
. לשמור מצותי דעי לךאם לא ת

צאי לך ובקשי רחמים בזכות 
עקבי הצאן אבות הראשוים 
שהיו רגלי הצאן וחזוקם ורעי 
בזכותן את גדיותיך תיוקות 
שלך שלא יתפשו על משכות 

   הרועים רועי הדור ופרסיו:
. ולא ש''מ אף על לשון הרע

פליג אמעשר דהא קאמר הכא 
שהם אוכלין דברים שאין 

 מתוקין:
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        לד, אלד, אלד, אלד, א    ––––    לג, בלג, בלג, בלג, ב .63
אי ָקרּו ֵליּה  ָכל ָמקֹום""רֹ  :ְוַאּמַ ִרים ּבְ   ? אׁש ַהְמַדּבְ

  
ָיְתִבי  יּדְ יְו  יֹוֵסי יַרּבִ ְו  ְיהּוָדה ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ ְייהּו. ׁשִ ּבַ ִרים ּגַ ן ּגֵ   , ְוָיֵתיב ְיהּוָדה ּבֶ
ַתח  יּפָ ה זוֹ  ְיהּוָדה ַרּבִ ל אּוּמָ יֶהן ׁשֶ ה ָנִאים ַמֲעׂשֵ ּמָ ָווִקים,    :ְוָאַמר: ּכַ נּו ׁשְ ּקְ   ּתִ

ִרים,  ׁשָ נּו ּגְ ּקְ   ּתִ
נּו ֶמְרֲחָצאֹות.  ּקְ   ּתִ

י ַתק.  יֹוֵסי ַרּבִ   ׁשָ
יַנֲעָנה  ן יֹוַחאי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ְוָאַמר:  ׁשִ

ּקְ  נּו לֹא ּתִ ּקְ ּתִ ל ַמה ׁשֶ א ְלצֹוֶרְך ַעְצָמןּכָ נּו   :נּו ֶאלָּ ּקְ ָווִקין   ּתִ ֶהן זֹונֹות,  -ׁשְ יב ּבָ   ְלהֹוׁשִ
ֶהן ַעְצָמן,  -ֶמְרֲחָצאֹות  ן ּבָ   ְלַעּדֵ

ִרים  ׁשָ    .ִליּטֹול ֵמֶהן ֶמֶכס -ּגְ
ִר  ן ּגֵ ְלכּות. ָהַלְך ְיהּוָדה ּבֶ ְמעּו ַלּמַ ְבֵריֶהם, ְוִנׁשְ ר ּדִ   ים ְוִסיּפֵ

ה  ִעילָּ ה –ְיהּוָדה ׁשֶ    .ִיְתַעלֶּ
ַתק  ָ ׁשּ    .ְלִציּפֹוִרי ִיְגֶלה –יֹוֵסי ׁשֶ

ה  יּנָ ּגִ ְמעֹון ׁשֶ   ֵיָהֵרג.   -ְוׁשִ
א.  הּואֲאַזל  י ִמְדָרׁשָ   ּוְבֵריּה, ָטׁשּו ּבֵ

ֵביְת  ל יֹוָמא ֲהָוה ַמְייִתי ְלהּו ּדְ א ּוְכַרִכיּכָ ַמּיָ א ְוכּוָזא ּדְ    .הּו ִריְפּתָ
ָיא ָלן יְלָמא ְמַצֲעִרי ָלּה ּוְמַגלְּ ה ֲעֵליֶהן, ּדִ ן ַקלָּ ְעּתָ ים ּדַ ֵזיָרָתא ָאַמר ֵליּה ִלְבֵריּה: ָנׁשִ יף ּגְ ּקִ י ּתַ   . ּכִ

א ִאיְבִרי ְלהּו ָחרּוָבא ְוֵעיָנא ְמָעְרָתא. ִאיְתְרֵחיׁש ִניּסָ א,  ָאְזלּו ָטׁשּו ּבִ ַמּיָ   ּדְ
לְּ  ָחָלא.  ֵחי ָמַנְייהּו ַוֲהוּו ָיְתִביַוֲהוּו ְמׁשַ אַרְייהּו ּבְ   ַעד ַצּוְ

ְרִסי. י יֹוָמא ּגָ   ְוָכְך ּכּולֵּ
ָלא ִליְבלּו.  י ֵהיִכי ּדְ ֵחי ָמַנְייהּו, ּכִ לְּ ן ַצּלֹוֵיי ְלַבׁשּו ִמיְכסּו ּוְמַצּלּו, ַוֲהַדר ְמׁשַ ִעיּדַ   ּבְ

ֵריַסר ׁשְ  ָעְרָתא. ִאיְתבּו ּתְ ּמְ   ֵני ּבַ
ְמַעְרָתא יְתָחא ּדִ הּו ְוָקם ַאּפִ ֵזְרֵתיּה.  ,ֲאָתא ֵאִלּיָ יל ּגְ ִמית ֵקיָסר ּוַבּטֵ   ָאַמר: ַמאן לֹוְדֵעיּה ְלַבר יֹוַחאי ּדְ

   .ְנַפקוּ 
ְרִבי ְוָזְרִעי ָקא ּכָ י ּדְ י ׁשָ  ,ָחזּו ֱאיָנׁשֵ ַחּיֵ י עֹוָלם ְועֹוְסִקין ּבְ יִחין ַחּיֵ    ?!ָעהָאַמר: ַמּנִ

ל ָמקֹום ׁשֶ  ָרף. ּכָ ד ִנׂשְ   נֹוְתִנין ֵעיֵניֶהן ִמּיָ
ת קֹול ְוָאְמָרה ָלֶהם: ְלַהֲחִריב עֹוָלִמי ְיָצאֶתם?! ִחיְזרּו ִלְמָעַרְתֶכם!    ָיְצָתה ּבַ

ֵנים ָע  ם ׁשְ יִהּנָ ּגֵ ִעים ּבַ ט ְרׁשָ ּפַ א. ָאְמִרי: ִמׁשְ ּתָ ֵריַסר ַיְרֵחי ׁשַ ר חֶֹדׁש ַהדּור ַאזּול ִאיִתיבּו ּתְ    .ׂשָ
ָעַרְתֶכם!  ת קֹול ְוָאְמָרה: ְצאּו ִמּמְ   ָיְצָתה ּבַ

  ְנַפקּו. 
ֲהָוה ָמֵחי  ל ֵהיָכא ּדַ יּכָ י, ֲהָוה ָמֵסי ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   . ׁשִ

ה.  י ָלעֹוָלם ֲאִני ְוַאּתָ ִני, ּדַ   ָאַמר לֹו: ּבְ
ָתא ֲחזּו ַההּוא ָס  ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ְנָיא ּדְ ֲהֵדי ּפַ ָמׁשֹות. ּבַ ְ ין ַהׁשּ ֵרי ְמָדאֵני ָאָסא ְוָרֵהיט ּבֵ ֲהָוה ָנִקיט ּתְ   ָבא ּדַ

ה ְלָך?    ָאְמרּו ֵליּה: ָהֵני ָלּמָ
ת.  ּבָ   ָאַמר ְלהּו: ִלְכבֹוד ׁשַ

ַחד!    ְוִתיְסִגי ְלָך ּבְ
ֶנֶגד  - ַחד    , (שמות כ, ח) 131""ָזכֹורּכְ

ֶנֶגד  -ְוַחד  מֹורּכְ   . (דברים ה, יב) 132""ׁשָ
ָרֵאל. ָאַמר לֵ  ה ֲחִביִבין ִמְצֹות ַעל ִיׂשְ ּמָ   יּה ִלְבֵריּה: ֲחִזי ּכַ

ֲעֵתְייהּו.    ָיֵתיב ּדַ
  

ַמע  יׁשָ ן ָיִאיר ַרּבִ יּה.  ִּפְנָחס ּבֶ   ֲחָתֵניּה ּוְנַפק ְלַאּפֵ
ֵריּה.  ְנָיה, ֲהָוה ָקא ֲאִריְך ֵליּה ְלִביׂשְ יֵליּה ְלֵבי ּבַ   ַעּיְ

יֵלי ּבְ  יּה ּפִ ֲהָוה ּבֵ ְמַעת ֵעיֵניּה ְוָקְמַצְוָחא ֵליּה ָחֵזי ּדַ ֵכי ְוָקא ְנַתרּו ּדִ    .גּוֵפיּה. ֲהָוה ָקא ּבָ
ָכְך.  :ָאַמר לוֹ  ְרִאיִתיָך ּבְ   אֹוי ִלי ׁשֶ

ְך.  י ּכָ ָכְך לֹא ָמָצאָת ּבִ ִאיְלָמֵלא לֹא ְרִאיַתִני ּבְ ָכְך, ׁשֶ ְרִאיַתִני ּבְ ֶריָך ׁשֶ   ָאַמר לֹו: ַאׁשְ
י ֲהָו  ָרא ּכִ ֵמִעיּקָ י ּדְ יה ַמְקׁשֵ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ָיא, ֲהָוה ְמָפֵרק ֵליּה  ׁשִ יקּוׁשְ ן ָיִאיר ַרּבִ ירּוֵקי.  ִּפְנָחס ּבֶ ֵריַסר ּפֵ   ּתְ

י  י ֲהָוה ַמְקׁשֵ יַלּסֹוף ּכִ ן ָיִאיר ַרּבִ ָיא ֲהָוה ְמָפֵרק ֵליּה  ִּפְנָחס ּבֶ י קּוׁשְ ן יֹוַחאי  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ִרין ְוַאְרּבָ ׁשִ ירּוֵקי.   ָעהֶעׂשְ   ּפֵ
                                                             

ׁשוֹ  131 ת ְלַקּדְ ּבָ ַ   ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
ָך  132 ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ׁשֹו כַּ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ מֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ   ֱאלֶֹהיךָ ה' ׁשָ

  ש"יר
   . בן גר וגיורת היה:בן גרים

   . רומיים:של אומה זו
. סדר מושב שווקי שווקין

   עיירות וחוצותיהן:
. לתלמידים או וסיפר דבריהם

לאביו ואמו ולא להשמיען 
למלכות ושמעו על ידו 

   למלכות:
   . להיות ראש המדברים:יתעלה

. לאכול איברי להו חרובא
   פירותיו ועיא דמיא לשתות:

בחול שהיו פושטין  .בחלא
בגדיהם שלא יבלו ומכסין 

   ערותן בחול:
   . חורשים:כרבי

. דאפשר על ועוסקין בחיי שעה
ידי כרים והקב''ה הוא מחלק 

   מזון וריוח לעושי רצוו:
משפט רשעים בגיהם י''ב 

. שאמר (ישעיה סו) חודש
ואשם לא תכבה והיה מדי חדש 
בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא 

דוים בו במשמע כל בשר אף ה
מה שבתות למיוי שלהם אף 
חדשים למיוי שלהן והאי ודאי 
בפושעי גיהם משתעי דכתיב 
לעיל מייה ויצאו וראו בפגרי 
האשים הפושעים בי הכי תי 

   לה בסדר עולם (פ''ו):
. בעוסקי תורה אי די לעולם

   ואתה:
. חבילות של הדס תרי מדאי

   להריח בשבת:
ת כימה (איוב . כמו מעדומדאי

   לח):
   . מתקן ומחליק:אריך
. בקעים סדקים מחמת פילי

   החול:
. לר' שמעון וקמצווחו ליה

שהדמעות מלוחין ומכאיבין את 
   המכה בתחלתן:
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א  ָתאָאַמר: הֹוִאיל ְוִאיְתְרִחיׁש ִניּסָ   ,ֵאיִזיל ַאְתֵקין ִמילְּ

ְכִתיב:  ֹבּדִ ֵלםא ַיֲעקֹ "ַוּיָ   . (בראשית לג, יח)  133"ב ׁשָ
  : ַרבְוָאַמר 

גּופֹו,  ֵלם ּבְ   ׁשָ
ָממֹונֹו,  ֵלם ּבְ   ׁשָ

תֹוָרתֹו.  ֵלם ּבְ   ׁשָ
  

ֵני ָהִעיר" ַחן ֶאת ּפְ   , ת לג, יח)(בראשי "ַוּיִ
  

  : ַרבָאַמר 
ן ָלֶהם.  יּקֵ ַע ּתִ   ַמְטּבֵ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ן ָלֶהם.  יּקֵ ָווִקים ּתִ   ׁשְ
  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ן ָלֶהם.  יּקֵ   ֶמְרֲחָצאֹות ּתִ
  

ָבֵעי ְלַתקֹוֵני?  ָתא ּדְ א ִמילְּ   ָאַמר: ִאיּכָ
ִאית ּבֵ    לד,א א ּדְ א ּדּוְכּתָ   ֲהִנים ְלַאּקֹוֵפי. ְוִאית ְלהּו ַצֲעָרא ַלּכֹ ^יּה ְסֵפק טּוְמָאה  ָאְמרּו ֵליּה: ִאיּכָ

ְחַזק ָהָכא ָטֳהָרה?  ָיַדע ְדִאיּתַ א ִאיִניׁש ּדְ   ָאַמר ִאיּכָ
ץ  :ָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבא אן ִקיּצֵ איּכָ ן ַזּכַ רּוָמה.  ּבֶ   ּתּוְרְמֵסי ּתְ

   ,ֲעַבד ִאיהּו ַנִמי ָהִכי
ֲהָוה  ל ֵהיָכא ּדַ י ּכָ    ,ַטֲהֵריּה  –ָקׁשֵ

ֲהָוה ָרֵפי  יֵניּה.  -ְוָכל ֵהיָכא ּדַ   ַצּיְ
  

ָברֹות!  ית ַהּקְ ן יֹוַחי ּבֵ   ָאַמר ַההּוא ָסָבא: ִטיֵהר ּבֶ
יּה: נּו,   ָאַמר לֵּ   ִאיְלָמֵלי לֹא ָהִייָת ִעּמָ

נּו  נּו, ְולֹא ִנְמֵניָת ִעּמָ ה אֹוֵמר.  -ַוֲאִפיּלּו ָהִייָת ִעּמָ   ָיֶפה ַאּתָ
נּו, יֹ ַעְכ  נּו, ְוִנְמֵניָת ִעּמָ ָהִייָת ִעּמָ יו ׁשֶ ן?! ׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים לֹא ּכָ סֹות זֹו ֶאת זֹו, ּתַ   אְמרּו: זֹונֹות ְמַפְרּכְ

יּה ֵעיֵניּה  יּה.  ,ְיַהב ּבֵ   ְוָנח ַנְפׁשֵ
  

ִרים, לִ ְנַפק ְלׁשּוָקא ַחְזֵייּה  ן ּגֵ   ְיהּוָדה ּבֶ
עֹוָלם? ָאַמר: ֲעַדִיין ֵיׁש ָלֶזה    !ּבָ

ל ֲעָצמֹות.   ל ׁשֶ הּו ּגַ   ָנַתן ּבֹו ֵעיָניו ְוָעׂשָ
  
  
  
   

                                                             
בֹא ַיֲעקֹ  133 ֵני ָהִעירַוּיָ ַחן ֶאת ּפְ ן ֲאָרם ַוּיִ ּדַ בֹאֹו ִמּפַ ַנַען ּבְ ֶאֶרץ ּכְ ר ּבְ ֶכם ֲאׁשֶ ֵלם ִעיר ׁשְ  ב ׁשָ

  רש"י
. כדרך שעשה אתקין מילתא

   יעקב כשיצול מיד עשו:
   . שתרפא מצלעתו:שלם בגופו

. שלא שכח שלם בתורתו
   תלמודו מפי טורח הדרך:

. דברי חן וחייה ולי תיקן להם
ראה מויקן את חלקת השדה 

  לשון תיקון: 
. שהיה ואית להו צערא לאקופי

אותו שוק שהספק בו מקום 
מעבר העיר לרבים והכהים לא 
היו יכולין ליכס שם מפי 
טומאה וצריך להקיף דרך אחר 

   ארוך:
. איכא דידע דאיתחזק טהרה

בהאי שוק מימיו שלא היה בית 
   ברות גמור ולא יתן לפותו:הק

. שתלן ועקרן כאן קיצץ בן זכאי
   לאחר גידולן:

. הצריכות תורמסי תרומה
לשמרן בטהרה וגם הוא היה 
כהן כדאמרין [בתוספתא 
דפרה] (פ''ג) אם מה שעשו ידי 

   שכחתי:
. היה מקצץ עבד איהו מי הכי

תורמסין ומשליכן שם ועשה 
ס וצף המת במקום שהוא שם 

ו למקום הקבר הכי מפרש וציי
בפסיקתא דפרשת העומר 

   ובסדר זרעים ירושלמי:
   . במעמד:היית

. הסכמת לדעתו להיות ומית
   מן המין:

. את שער מפרכסות זו את זו
   חברתה להיות אה:

. כמת שרקב בשרו גל מעצמות
   ופל מזמן הרבה:
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        לד, אלד, אלד, אלד, א .64
ָנה    ִמׁשְ

לֹ יתׁשְ תֹוְך ּבֵ ָבִרים ָצִריְך ָאָדם לֹוַמר ּבְ ה ּדְ ָכהׁשָ ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ ם?     :ֹו ֶעֶרב ׁשַ ְרתֶּ ַ   ִעׂשּ
ם    ?ֵעַרְבתֶּ

ר    !ַהְדִליקּו ֶאת ַהּנֵ
  

ָכה ָס  ָכה ֵפק ֵאינוֹ ָסֵפק ֲחׁשֵ אי  :ֲחׁשֵ ּדַ ִרין ֶאת ַהּוַ ְ    ,ֵאין ְמַעׂשּ
ִלים יִלין ֶאת ַהּכֵ    ,ְוֵאין ַמְטּבִ

רֹות.    ְוֵאין ַמְדִליִקין ֶאת ַהּנֵ
ַמאי    :ֲאָבל ִרין ֶאת ַהּדְ ְ    ,ְמַעׂשּ

  ּוְמָעְרִבין, 
ין   .  ְוטֹוְמִנין ֶאת ַהַחּמִ

   
ָמָרא    ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ
  

יָאַמר  ַע  ַרּבִ ן ֵלִוי ְיהֹוׁשֻ   : ּבֶ
לֹום ָאֳהֶלָך ּוָפַקְדתָּ ָנְוָך ְולֹא ֱתֱחָטא"ָאַמר ְקָרא:  י ׁשָ    .(איוב, ה, כד) "ְוָיַדְעתָּ כִּ

  
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ַנן ֲאמּור ַרּבָ ב ּדַ    :ַאף ַעל ּגַ
ָבִרים ָצִריְך ָאָדם לֹוַמר" ה ּדְ לׁשָ תֹוְך ּבֵ  ׁשְ ת ִעם ֲח ּבְ ּבָ ָכהיתֹו ֶעֶרב ׁשַ ם?   :ׁשֵ ְרתֶּ ַ   ִעׂשּ

ם    ?ֵעַרְבתֶּ
ר     ."!ַהְדִליקּו ֶאת ַהּנֵ

ִניחּוָתא,    ָצִריְך ְלֵמיְמִריְנהּו ּבְ
יּה  ִליְנהּו ִמיּנֵ ִליַקּבְ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ִמיַע ִלי ָהא  י ִמְסָבָרא. ּדְ ֲאָנא לֹא ׁשְ יְמּתִ ר ַרב הּוָנא, ְוִקּיַ ה ּבַ   ַרּבָ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. שאם ימהר עם חשכה
עו להזכירם מבעוד יום יפש

   ויאמרו עדיין יש שהות:
. פירות האילן לסעודת עשרתם

שבת שאף אכילת עראי של שבת 
קובעת למעשר כדאמרין 
במסכת ביצה (דף לד:) דשבת 
   עוג איקרי מכל שהוא הוי עוג:

. ערובי תחומין וחצירות ערבתם
והי תרי שייכי למימריהו 
בלשון שאלה דשמא כבר עשו 
אבל בר לא שייך הדלקתם 

   דבר הראה לעין הוא:ד
. כגון בין השמשות ספק חשכה

אין מעשרין את הודאי דתיקון 
מעליא הוא אע''ג דשבות 
בעלמא היא קסבר גזרו על 

   השבות אף על בהש''מ:
. דהוי ואין מטבילין את הכלים

מי שבות כדאמרין במסכת 
ביצה (דף יח.) דראה כמתקן 

   כלי:
. כ''ש ואין מדליקין את הרות

קא דאורייתא היא וזו דספי
  ואין צריך לומר זו קתי:

. דלא אבל מעשרין את הדמאי
דמי למתקן דרוב ע''ה מעשרין 

   הן:
. עירוב ובגמרא פריך ומערבין

הא תן לעיל עם חשכה ערבתם 
   מקמי דליהוי ספק:

. ותן וטומין את החמין
בקופה של מוכין להיות חומם 
משתמר בהן אבל משחשכה 

ין בהן כדמפרש ודאי אין טומ
   בגמ':

  
  גמ' 
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        אאאאלד, לד, לד, לד,  .65
ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

ָכה"ָאַמְרּתָ  ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ יתֹו ֶעֶרב ׁשַ תֹוְך ּבֵ ָבִרים ָצִריְך ָאָדם לֹוַמר ּבְ ה ּדְ לׁשָ   ,"ׁשְ
ָכה"   ִאין  - "ִעם ֲחׁשֵ

ָכה  ָכה ָסֵפק ֵאינֹו ֲחׁשֵ    .לֹא –ָסֵפק ֲחׁשֵ
ֵני    :ַוֲהַדר ּתָ

ָכה" ָכה  ,ָסֵפק ֲחׁשֵ    !"ְמָעֵרב - ָסֵפק ֵאינֹו ֲחׁשֵ
  

גּוְפָיא ִזיְמָרא ָתא.  ,ִסיָמן: ּבְ ִמילְּ ַחְבָלא ּדְ ָרא ּבְ   ִציּפָ

  
יָאַמר  א ַרּבִ יָאַמר  ַאּבָ י ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ִחּיָ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  חּוִמין -ּכָ ֵעירּוֵבי ּתְ    ,ּבְ
אן  ֵעירּוֵבי ֲחֵצרֹות.  -ּכָ   ּבְ

  

  רש"י
. מבעוד יום הוא ויש עם חשכה

   שהות לעשר ולערב:
. תיקון מעליא בעירובי תחומין

דאסמכוה רבן תחומין אקראי 
ואפי' למאן דאמר תחומין 
דרבן כדאמרין בעירובין (דף 
א.) ילפין מקום ממקום 
ומקום מיסה כו' אבל עירובי 

לא חצרות חומרא בעלמא הוא ו
מיקרי שביתה מעלייתא וספקא 

 דבין השמשות שפיר דמי:

 



  ""ַּבֶּמה ַמְדִליִקין –מסכת שבת פרק ב' 
                    

187

        לד, אלד, אלד, אלד, א .66
   :ָרָבאָאַמר ְו 

  ַנִים: ֵצא ְוָעֵרב ָעֵלינּו, ָאְמרּו לֹו ׁשְ 
עֹוד יֹום,  -ְלֶאָחד    ֵעיֵרב ָעָליו ִמּבְ

ָמׁשֹות -ּוְלֶאָחד  ְ ין ַהׁשּ    .ֵעיֵרב ָעָליו ּבֵ
עֹוד יֹום  ֵעיֵרב ָעָליו ִמּבְ ָמׁשֹות,  -ֶזה ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ   ֶנֱאָכל ֵעירּובֹו ּבֵ

ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ ֵעיֵרב ָעָליו ּבֵ ָכהֶנֱאַכל ֵעירוּ  - ְוֶזה ׁשֶ ֲחׁשֵ ֶ   ,בֹו ִמׁשּ
ֵניֶהם ָקנּו ֵעירּוב.    ׁשְ

  
ךְ  ְפׁשָ    ?ַמה ּנַ

ָמׁשֹות ְיָמָמא הּוא  ְ ין ַהׁשּ ְתָרא ִליְקֵני - ִאי ּבֵ א לֹא ִליְקֵני ,ּבַ    ?!ַקּמָ
ָמׁשֹות ֵליְלָיא  ְ ין ַהׁשּ א ִליְקֵני -  הּואְוִאי ּבֵ ְתָרא לֹא ִליְקֵני ,ַקּמָ    !ּבַ

  
ָמׁשֹות ְ ין ַהׁשּ   א הּוא, ְסֵפָק  - ּבֵ

ַנן  ַרּבָ א -ּוְסֵפָקא ּדְ    .ְלקּולָּ
  

  רש"י
. בין השמשות קוה עירוב

 שהוא תחילת קדושת היום:
   . שאכלו כלב או אדם:אכל

. היח שעירב עליו מבעוד יום
עירוב לסוף התחום מבעוד יום 
ולא הספיק להחשיך ממש עד 

   שאכל בין השמשות:
. דלגבי האי שיהם קו עירוב

כל בין השמשות משוין ליה שא
ליליא ואמרין כבר קדש היום 
בעוד העירוב קיים וקה עירוב 
דהלכה כר' יוסי דאמר בעירובין 
(דף לה.) ספק עירוב כשר ולגבי 
דהאי שהוח עליו בין השמשות 
ותקיים עד שחשכה משוין 
לבין השמשות יממא ועדיין לא 
קדש היום כשהוח ומצא 

יית שהיה שם כבר בשעת ק
   עירוב:

. זה שהוח עליו בין בתרא ליקי
   השמשות:

. שהרי אכל קמא לא ליקי
   מבעוד יום:

. כלומר ה''ג ספקא דרבן היא
הא מילתא דמספקא לן אי בין 
השמשות יממא או ליליא 
במילתא דרבן איתרע לן 
בעירובי תחומין דרבן וכל 

  ספקא דרבן לקולא:
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        בבבב- - - - לד, אלד, אלד, אלד, א .67
  : ָרָבאָאַמר 

ָכה?  ֲחׁשֵ ֶ ֵאינֹו מֹוִסיף ֶהֶבל, ִמׁשּ ָדָבר ׁשֶ ֵני ָמה ָאְמרּו ֵאין טֹוְמִנין ּבְ   ִמּפְ
יַח  א ַיְרּתִ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ    .ּגְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָמׁשֹות ַנִמי ִניְגזַ  ,ִאי ָהִכי ְ ין ַהׁשּ   ר! ּבֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  רֹוְתחֹות ֵהן.  -ְסָתם ְקֵדירֹות 

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

ֵני ָמה ָאְמרוּ    לד,ב עֹוד יֹום" :ִמּפְ ָדָבר ַהּמֹוִסיף ֶהֶבל ַוֲאִפיּלּו ִמּבְ   ? "ֵאין טֹוְמִנין ּבְ
ֶרֶמץ  א ַיְטִמין ּבְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ֶחֶלתּגְ ּה ּגַ ׁש ּבָ ּיֵ   . ׁשֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

   .ְוַיְטִמין
  

ָחִלים.  ּגֶ ה ּבַ א ַיְחּתֶ ּמָ ֵזיָרה, ׁשֶ   ּגְ
  
  

  רש"י
מרו ה''ג אמר רבא מפי מה א

אין טומין בדבר שאיו מוסיף 
   . כגון צמר ומוכין:הבל

   . כדתן במתיתין:משחשכה
וטומין את החמין טעמא 

. דספק חשכה הא ודאי חשכה
אין טומין וסתם הטמה בדבר 
שאיו מוסיף הבל דאילו בדבר 
המוסיף הבל אפילו מבעוד יום 
אסור כדתן בפ''ד (דף מז:) אין 

גזירה שמא טומין לא בגפת כו' 
ימצא קדרתו שצטה כשירצה 
להטמיה וירתיחה תחילה 

   ומצא מבשל בשבת:
אי הכא בין השמשות מי 

. דהא שבות מעלייתא היא יגזר
דהא איכא גזירת איסור 
דאורייתא ותא דמתיתין אית 
ליה דגזרו על השבות ביה''ש 

   דקתי אין מעשרין את הודאי:
. שסמוך לביה''ש רותחות הן

א מעבירם מעל האור וליכא הו
למיחש לשמא צטה 

 וירתיחה:

מפי מה אמרו אין טומין 
בדבר המוסיף הבל ואפילו 

. כדתן לקמן לא מבעוד יום
בגפת ולא בזבל ואף על גב 
דסתם הטמה מבעוד יום הוא 

   דהא אסרין משחשכה:
   . אפר המעורב בגחלים:ברמץ

   . דהא מבעוד יום הוא:ויטמין
. יחתה בגחלים גזירה שמא

משחשכה שבא לבשל הקדרה 
שלא בשלה כל צרכה וגזרו אף 
בבישלה כל צרכה עד שיגרוף או 
שיקטום והכי מסקין בפרק 
כירה (דף לז:) דאמר רבי קטמה 
והובערה משהין עליה חמין 
שהוחמו מבעוד יום כל צרכן 
ותבשיל שבישל כל צרכו וכן 

 אמר רבי יוחן:
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            לד, בלד, בלד, בלד, ב .68
ַנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ָמׁשֹות" ְ ין ַהׁשּ ְיָלה  :ּבֵ    ?ָסֵפק ִמן ַהּיֹום ּוִמן ַהּלַ

  ?ָסֵפק ּכּוּלֹו ִמן ַהּיֹום
ְיָלה    ?ָסֵפק ּכּוּלֹו ִמן ַהּלַ

ֵני ָיִמים יִלין אֹותֹו ְלחֹוֶמר ׁשְ   .ַמטִּ
  

ָמׁשֹות? ֵאיֶזהוְ  ְ ין ַהׁשּ   ּו הּוא ּבֵ
  

ה,  ַקע ַהַחּמָ ׁשְ תִּ ֶ   ִמׁשּ
ֵני ִמְזָרח ַמֲאִדיִמין.  ּפְ ל ְזַמן ׁשֶ   ּכָ

ְחּתֹון, ְולֹא ִהְכִסיף ָהֶעְליֹון  ָמׁשֹות.  -ִהְכִסיף ַהתַּ ְ ין ַהׁשּ   ּבֵ
ְחּתֹון  ָוה ַלתַּ   ַלְיָלה, ֶזהּו  –ִהְכִסיף ָהֶעְליֹון ְוִהׁשְ

ְבֵרי  יּדִ   . ָדהְיהוּ  ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ה ֲחִצי ִמיל.  ַקע ַהַחּמָ ׁשְ תִּ ֶ ְך ָאָדם ִמׁשּ ַהּלֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ ֶהֶרף ַעִין,    -ּבֵ   ּכְ
ר ַלֲעמֹוד ָעָליו ֶזה   . "ִנְכָנס, ְוֶזה יֹוֵצא. ְוִאי ֶאְפׁשָ

  
   :ָאַמר ָמר

יִלין אֹותֹו ְל " ֵני ָיִמיםַמטִּ    ."חֹוֶמר ׁשְ
  

  ְלַמאי ִהְלְכָתא? 
  

ֵריּה ָאַמר  ַע דּ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
  ְלִעְנַין טּוְמָאה, 

ִדְתַנן    :ּכְ
ֵני ָיִמים, ּבֵ " ָמׁשֹותָרָאה ׁשְ ְ ן. ָסֵפק ְלטּוְמָאה וּ  -  ין ַהׁשּ   ְלָקְרּבָ

ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ   . ו) (זבים א, "ָסֵפק ְלטּוְמָאה - ָרָאה יֹום ֶאָחד ּבֵ
  

  רש"י
כלומר ספק יש בו . מן היום ומן הלילה

   משיהם:
. ספק כולו מן היום ספק כולו מן הלילה

הרי ג' ספיקות לפיכך מטילין עליו חומר 
שי הימים ולקמן מפרש למאי הילכתא 

   שייך לומר שמא יש בו משיהם:
   . שראה אדמומית חמה בעבים:מאדימין

   . השחיר:הכסיף
. תחתון של כיפת הרקיע התחתון

   הסמוכה לארץ:
. גובהה של כפה איה ממהרת ןעליו

להכסיף ולקמן פריך מאי קאמר דקשיא 
   סיפא ארישא:

. זהו שיעור אורך בין השמשות חצי מיל
   ולאחר חצי מיל הוי לילה:

. כשיעור קריצת עין ברפיון ולא כהרף עין
   בחזקה:
. הלילה כס והיום יוצא יציאת זה כס

זה עם כיסת זה כשהם מתפרשין קרי בין 
ות וכל דמקמי הכי הוי יום השמש

   מעליא:
. יטילו עליו ספק שמא למאי הילכתא

משיהם יש בו בשלמא ספק כולו מן היום 
איכא למימר לעין מוצאי שבת להביא 
אשם תלוי ספק כולו מן הלילה לעין לילי 

   שבת אלא חומר שיהם למאי הילכתא:
. זיבה דזב מטמא ראה שי ביה''ש

ה שתים ביום בימים ובראיות בין שרא
אחד בין שראה שתים בשי ימים רצופים 
בין שראה אחת בשי ימים כגון בין 
השמשות חשיב ליה כשתי ראיות משום 
ימים דילפין מלזכר ולקבה מה קבה 
בימים אף זכר בימים וראיות בגופיה 
מיפרשא כדתיא במגילה (דף ח.) מה 

   הכתוב שתים וקראו טמא כו':
ספק טמא ספק  .ספק לטומאה ולקרבן

טהור ספק חייב קרבן עם הטומאה ספק 
איו חייב קרבן אבל טמא שבעה דזב בעל 
שתי ראיות או שי ימים כל תורת טומאת 
זבין עליו ושלישי מביאתו לידי קרבן וזה 
שראה שי בין השמשות ספק יום אחד 
הוא וטמא בשי ראיות או שי ימים 
 רצופין הן וטמא מי בתורת ימים ספק ב'

ימים שאין רצופין הן וטהור מטומאת 
שבעה אלא כבעל קרי בעלמא דלאו שתי 
ראיות ביום אחד איכא ולא שי ימים 
רצופין איכא ספק שהן ג' ימים רצופין 
דזב גמור הוא אף לקרבן כיצד שמא בין 
השמשות הראשון כולו מן היום וביה''ש 
השי כולו מן הלילה ומצא יום אחד 

או שיהם מן היום  הפסק ביתיים וטהור
דהוו להו שי ימים רצופין וכן אם שיהם 
מן הלילה הוו להו מי שי ימים רצופין 
או שמא אם הראשון מן הלילה והשי מן 
היום הוו להו מי שתי ראיות ביום אחד 
וטמא שבעה בכל אלו ואין כאן קרבן או 
שמא שתיהן הראיות היו מקצתן ביום 

רצופים  ומקצתן בלילה ויש כאן שלשה
וכן אם הראשוה מקצתה ביום ומקצתה 
בלילה והשיה כולה מן הלילה או 
הראשוה כולה מן היום והשיה מקצתה 
ביום ומקצתה בלילה הוו להו ג' ימים 
רצופין וטעון קרבן הלכך ספק אף לקרבן 
ומביא חטאת העוף הבאה על הספק ואין 
אכלת דשמא לאו בר קרבן הוא ומליקת 

   חולין בלה:
. שמא ראה אחת ביה''ש ספק לטומאה

מקצתה ביום ומקצתה בלילה והייו 
חומר ב' ימים וטמא ז' או שמא כולה או 
מן היום או מן הלילה ואין כאן אלא 

   אחת:
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––לד, ב לד, ב לד, ב לד, ב  .69
ָיא    :ָהא ּגּוָפּה ַקׁשְ

ָמׁשֹות" :ָאַמְרּתָ  ְ ין ַהׁשּ ֵני ִמְזָרח ַמֲאִדיִמין ?ֵאיֶזהּו ּבֵ ּפְ ל ְזַמן ׁשֶ ה, ּכָ ַקע ַהַחּמָ ׁשְ תִּ ֶ   . "ִמׁשּ
ְחּתֹון   ַלְיָלה הּוא.  - לֹא ִהְכִסיף ָהֶעְליֹון , וְ ָהא ִהְכִסיף ַהּתַ

ְחּתֹוןִה " :ָנאַוֲהַדר ּתָ  ָמׁשֹות -ְולֹא ִהְכִסיף ָהֶעְליֹון  ,ְכִסיף ַהתַּ ְ ין ַהׁשּ   ! "ּבֵ
  

הָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרּבָ   : ׁשְ
רֹוְך ּוְתִני    :ּכְ

ָמׁשֹות" ְ ין ַהׁשּ    ?ֵאיֶזהּו ּבֵ
ֵני ִמְזָרח ַמֲאִדיִמין.  ּפְ ל ְזַמן ׁשֶ ה, ּכָ ַקע ַהַחּמָ ׁשְ ּתִ ֶ   ִמׁשּ

ָמׁשֹות, ְוִהְכִסיף ַה  ְ ין ַהׁשּ ְחּתֹון ְולֹא ִהְכִסיף ָהֶעְליֹון ַנִמי ּבֵ   ּתַ
ְחּתֹון  ָוה ַלּתַ   . "ַלְיָלה –ִהְכִסיף ָהֶעְליֹון ְוִהׁשְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףוְ     :ׁשְ

ה ַקע ַהַחּמָ ׁשְ ּתִ ֶ ֵני ִמְזָרח ַמֲאִדיִמין  ,ִמׁשּ ּפְ ל ְזַמן ׁשֶ   יֹום.  -ּכָ
ְחּתֹון ְולֹא ִהְכִסיף ָהֶעְליֹון ִהְכִס  ָמׁשֹות.  -יף ַהּתַ ְ ין ַהׁשּ   ּבֵ

ְחּתֹון  ָוה ַלּתַ   ַלְיָלה.  - ִהְכִסיף ָהֶעְליֹון ְוִהׁשְ
  
   .ּדּו ְלַטְעַמְייהוּ ַאזְ ְו 
  

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
ה ַכּמָ ָמׁשֹות ּבְ ְ ין ַהׁשּ יעּור ּבֵ   ?ׁשִ

הָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרּבָ   : ׁשְ
ה ֶחְלֵקי ִמיל.  לׁשָ   ׁשְ

  
ה ֶחְלֵקי ִמיל"ַמאי  לׁשָ   ? "ׁשְ

י ִמיָלא :ִאיֵליָמא ְלּגֵ ָלָתא ּפַ    !ִמיל ּוֶמֱחָצה :ֵניָמא - ּתְ
א י ִמיָלא  :ֶאלָּ יְלּתֵ ָלָתא ּתִ    !ִמילֵניָמא  -ּתְ

  
א ָלָתא ִריְבֵעי ִמיָלא.  :ֶאלָּ   ּתְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףוְ    : ׁשְ

ֵני ֶחְלֵקי ִמיל.    ׁשְ
  

ֵני ֶחְלֵקי ִמיל?    ַמאי ׁשְ
י ִמיָלא  :ִאיֵליָמא ְלּגֵ ֵרי ּפַ   !ִמיל :ֵליָמא –ּתְ

א ֵרי ִרְבֵעי ִמיָלא :ְוֶאלָּ    !ֲחִצי ִמיל :ֵליָמא – ּתְ
  

א   לה,א י ִמיָלא. ^ :ֶאלָּ יְלּתֵ ֵרי ּתִ   ּתְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
א ְלּגָ ַדְנָקא ּפַ    .ּדְ

   
  

א  ַחְלּתָ   ְוִחיּלּוָפּה ּבְ
הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ

ֵרי ּכֹוֵרי  ת ּתְ ֵרי ְלַטְלטּוָלּה,  -ַחְלָתא ּבַ   ׁשָ
ָלָתא ּכֹוֵרי    ָאסּור ְלַטְלטּוָלּה.  -ּוַבת ּתְ

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסףוְ 
ָלָתא ּכֹוֵרי  ת ּתְ ֵרי -ּבַ    .ַנִמי ׁשָ

  רש"י
. עדיין לא פי מזרח מאדימים
   הכסיף אפי' תחתון:

. שי הדברים בכרך כרוך ותי
   אחד בתורה אחת:
ר . דרבה סבואזדו לטעמייהו

שיעור ביה''ש פיש ורב יוסף 
  סבר זוטר: 

. אחד מי''ב במיל פלגא דדקא
דשיעורא דרבה תלת ריבעי 
מילא הייו תשעה פלגי דקא 
ושיעורא דרב יוסף שמוה פלגי 

   דקא. דקא שתות:
. איפליגו רבה ורב יוסף וחילופה

בחלתא דהתם שיעורא דרב 
יוסף פיש מדרבה רבה דאמר 

תרי ורב הכא תלתא אמר התם 
יוסף דאמר הכא תרי אמר התם 

   תלתא:
   . כוורת:חלתא

. דתורת כלי שרי לטלטולה
   עליה:

. גדולה יותר מדאי בת תלתא
  ואין תורת כלי עליה:
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ָעה ּכֹוֵרי  ת ַאְרּבָ    .ָאסּור –ּבַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ה,  ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ָמר ּבִ יּה ּדְ ֵעי ִמיּנֵ   ּבְ

ֵרי ּכֹוֵרי  ת ּתְ ָרא -ַוֲאִפיּלּו ּבַ    .ִלי לֹא ׁשְ
  

ַמאן    ?ּכְ
  

א ּנָ ַהאי ּתַ    ,ּכְ
ְתַנן    :ּדִ

ׁש " וֶרת ַהּקַ ּוֶ    ,ּכַ
וֶרת ָקִנים    ,ְוַכּוֶ

ִרית,  ַסְנּדְ   ּובֹור ְסִפיָנה ֲאֶלּכְ
י ׁשֶ    ֵיׁש ָלֶהם ׁשּוַלִים,   :ַאף ַעל ּפִ

ַלחוְ  ִעים ְסָאה ּבְ    ,ֵהן ַמֲחִזיקֹות ַאְרּבָ
ָיֵבׁש  ֵהן ּכֹוַרִיים ּבְ   .א) (כלים טו, "ְטהֹוִרים –ׁשֶ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָהֵוי :ׁשְ יְלּתָ א ּתִ    .ַהאי ּגּוְדׁשָ
  

  רש"י
 . רבה:בעי מייה דמר

. שהייתי צריך בשעת מעשה
   לדבר:
. הא דאפי' בתרתי כורי כמאן

   לא שרא:
. זבות שבולין אשטריי''ס קש

} ובור י''ם: קשאישטרי{
ספיה אלכסדרית. ספיה 
גדולה שפורשים בה לים הגדול 
ומי הים מלוחין ועושין כלי גדול 
כמין בור וותין לתוכו מים 

   יפים:
   . אין בו גודש:לח

. ששים סאה . שהן כוריים
ביבש שהגודש מחזיק שליש 
בכלים שלהם שהיו עשויין כים 
שעשה שלמה גובהן כחצי רחבן 

   ם:והם עגולי
. דאיתקש כלי עץ לשק טהורין

דמיטלטל מלא וריקן וזהו איו 
מיטלטל מלא דגדול יותר מדאי 

  ואם יטלטלוהו ישבר בידיהם:
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ֵני ִמְזָרח ַמֲאִדיִמין"[ ּפְ ל ְזַמן ׁשֶ   ]."ּכָ
  

יֵ  אֵוי ְל  ָרָבאְל ַחְזֵייּה  יַאּבַ ָקא ּדָ   . ַמֲעָרבּדְ
ְנָיא ֵני ִמְזָרח ַמֲאִדיִמין" :ָאַמר ֵליּה: ְוָהא ּתַ ּפְ ל ְזַמן ׁשֶ   !"ּכָ
ֵני ִמְזָרח"ָאַמר ֵליּה: ִמי ָסְבַרּתְ  ׁש?  "ּפְ   ַמּמָ

ְזָרח.  ֲאִדיִמין ֶאת ַהּמִ ִנים ַהּמַ   לֹא, ּפָ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

ֵייְל  ַחְזֵייּה  ָרָבא אֵוי ְלִמְזָרח.  ַאּבַ ָקא ּדָ   ּדְ
ֵני ִמְזָרח"ִמי ָסְבַרּתְ  :ָאַמר ֵליּה  ׁש?  "ּפְ   ַמּמָ

ְזָרח.  ֲאִדיִמין ֶאת ַהּמִ ִנים ַהּמַ   ּפָ
  

אְוִסיָמֵניְך:  ְווּתָ   .  ּכַ
  
  

  רש"י
. מביט ערב שבת לראות דאוי

 אם יש שם אדמומית חמה:

. פים המאדימים את המזרח
לערב חמה שוקעת במערב 
וזהרורי החמה מאדימין את 

סת המזרח כחלון דכשהחמה כ
   בה מאדמת כותל שכגדה:

. חלון כמו וסימך כוותא
 שפירשתי:
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י"    :אֹוֵמר ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ה ֲחִצ  ַקע ַהַחּמָ ׁשְ תִּ ֶ ְך ָאָדם ִמׁשּ ַהּלֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ   . "י ִמילּכְ
  

יָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ
ל  יעּורֹו ׁשֶ יָהרֹוֶצה ֵליַדע ׁשִ    ,ְנֶחְמָיה ַרּבִ

רֹ ה ּבְ יַח ַחּמָ ְרֶמל, ַיּנִ   אׁש ַהּכַ
ם ְוַיֲעֶלה,  ּיָ   ְוֵיֵרד ְוִיְטּבֹול ּבַ

ל  יעּורֹו ׁשֶ יְוֶזהּו ׁשִ   ְנֶחְמָיה.  ַרּבִ
  

יָאַמר  יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ֵא  ל ִמְרָיםָהרֹוֶצה ִלְראֹות את ּבְ    ,ָרּה ׁשֶ

ם, ַיֲעֶלה ְלרֹ ּיָ ָבָרה ּבַ ִמין ּכְ ה ְוִיְרֶאה ּכְ ְרֶמל ְוִיְצּפֶ   אׁש ַהּכַ
ל ִמְרָים.  ֵאָרּה ׁשֶ   ְוזֹו ִהיא ּבְ

  
   :ַרבָאַמר 

ְלֵטל  יּטַ   ָטהֹור.  -ַמְעָין ַהּמִ
ל ִמְרָים.   ֵאָרּה ׁשֶ   ְוֶזהּו ּבְ

   
  

  רש"י
. הר שעל שפת הים וחמה כרמל

סמוך לשקיעתה ראית על 
ראשי ההרים ובכדי שירד 

   ויטבול ויעלה הוי לילה:
. סלע עגול ועשוי כמין כברה

   ככברה:
. שהיה זהו בארה של מרים

מתגלגל עם ישראל במדבר 
יב בזכותה של מרים דכת

(במדבר כ) ותמת שם מרים 
  וסמיך ליה ולא היה מים לעדה:

. מלקבל טומאה וטובלין טהור
בו דלאו ככלי דמי להיות המים 
הובעין ממו כשאובין ואין לך 
מעין מיטלטל אלא בארה של 

 מרים:
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י יֹוֵסי[    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ין ָמׁשֹות  ּבֵ ְ ר ַלֲעמֹוד ָעָליו -ַהׁשּ ֶהֶרף ַעִין, ֶזה ִנְכָנס, ְוֶזה יֹוֵצא. ְוִאי ֶאְפׁשָ   ]"ּכְ
  

יָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרּבִ   : ׁשְ
ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ יּדְ ּבֵ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

  . ּבוֹ ֲהִנים טֹוְבִלים ּכֹ 
  

   ?ְלַמאן
יְל  :ִאיֵליָמא   !ְסֵפָקא הּוא -ְיהּוָדה  ַרּבִ

ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ א ּבֵ יּדְ ֶאלָּ ילְ ְיהּוָדה  ַרּבִ   ּכֲֹהִנים טֹוְבִלים ּבֹו.  יֹוֵסי ַרּבִ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ָמׁשֹות  :ַמהּו ּדְ ְ ין ַהׁשּ יּדְ ּבֵ ֵייְך ּבִ  ַרּבִ ְך ׁשָ יְד יֹוֵסי ֵמיׁשַ   ,ְיהּוָדה ַרּבִ
ַמע ָלן ָמׁשֹות  :ָקא ַמׁשְ ְ ין ַהׁשּ ֵלים ּבֵ ׁשָ   ְיהּוָדה,  יַרּבִ ּדְ ּדְ

ָמׁשֹות ַוֲהַדר  ְ ין ַהׁשּ יּדְ ַמְתִחיל ּבֵ    .יֹוֵסי ַרּבִ
  

ר ָחָנהָאַמר  ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
יֲהָלָכה ּכְ  ת,  - ְיהּוָדה ַרּבִ ּבָ   ְלִעְנַין ׁשַ

יַוֲהָלָכה כְּ  רּוָמה.  -יֹוֵסי  ַרּבִ   ְלִעְנַין ּתְ
  

ָלָמא  ׁשְ יֲהָלָכה ּכְ "ּבִ תְיהּוָד  ַרּבִ ּבָ   , ְלחּוְמָרא. "ה ְלִעְנַין ׁשַ
רּוָמה"ֲאָבל    ַמאי ִהיא?  "ְלִעְנַין ּתְ

  !ִהיאְסֵפָקא  -ְטִביָלה לִ  :ִאיֵליָמא
א   לה,ב רּוָמה.  :ֶאלָּ   ַלֲאִכיַלת ּתְ

ָמׁשֹות לֹא ָאְכִלי ּכֹ ּדְ  ְ ין ַהׁשּ ֵלים ּבֵ ׁשָ רּוָמה ַעד ּדְ יּדְ ֲהִנים תְּ    .יֹוֵסי ַרּבִ
  

מּוֵאלָאַמר  ָדהַרב ְיהוּ ָאַמר    : ׁשְ
  יֹום,  -ּכֹוָכב ֶאָחד 

ַנִים  ָמׁשֹות,  -ׁשְ ְ ין ַהׁשּ   ּבֵ
ה  לׁשָ   ַלְיָלה.  - ׁשְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

  יֹום,  - ּכֹוָכב ֶאָחד "
ַנִים  ָמׁשֹות,  -ׁשְ ְ ין ַהׁשּ   ּבֵ

ה  לׁשָ   ַלְיָלה.  -ׁשְ
יָאַמר     :יֹוֵסי ַרּבִ
ְר לֹא כּ  דֹוִלים ַהּנִ ּיֹום,  ִאיןֹוָכִבים ּגְ   ּבַ

ְיָלה,  ּלַ א ּבַ ֵאין ִנְרִאין ֶאּלָ ים ׁשֶ   ְולֹא ּכֹוָכִבים ְקַטּנִ
ינֹוִנים א ּבֵ   . "ֶאּלָ

  
  
  
  

  רש"י
. ואע''פ שצריכין כהים טובלין בו

הערב שמש אחר טבילה לאכול 
בתרומתן קסבר יממא הוא ויש 

   שהות אחריו לשקיעת החמה:
. לדידיה הואיל וקרי ליה ספק הוא

בין השמשות כוליה ספקא הוא 
ושמא טבלו בלילה ואין כאן הערב 
שמש: אלא בין השמשות דרבי יוסי 
לרבי יהודה לא גרסין דהא בהדיא 
אמר שמואל בין השמשות דר' 
יהודה כהים טובלין בו ומאן 
דגריס ליה מפרש הכי אלא בין 

ות דר' יוסי לרבי יהודה השמש
והכי אתמר בין השמשות דר' יוסי 
לרבי יהודה כהים טובלין בו 
ואשמעין שמואל דבין השמשות 
דר' יוסי קדים לדר' יהודה ותחילת 
בין השמשות דר' יהודה לר' יוסי 
ליליא הוא ודר' יוסי לר' יהודה 
יממא הוא והא בעי הערב שמש הי 

כי דלר' יהודה יממא הוא מיהו הי
טביל הא בין השמשות דר' יהודה 
ספק לילה הוא וכיון דבין השמשות 
דר' יוסי כהרף עין מקמי דסליק 
מטבילה שלים ועייל בין השמשות 
דר' יהודה וספק לילה הוא ואין 
כאן הערב שמש ולאו מילתא היא 
דליכא למימר דר' יוסי קדים 
מדקאמר בסיפא אלא דרבי יהודה 

אי הוה לן לר' יוסי ופרכין פשיטא ו
לספוקי דדילמא דר' יוסי קדים 
מאי פשיטותא טובא אשמעין 
שמואל דאשמעין דבין השמשות 

   דר' יהודה קדים:
. דלר' יוסי כהים טובלים פשיטא

בו בדר' יהודה דהא ספקא דר' יוסי 
כהרף עין וכל למעלה הימו יממא 
הוא ושיעוריה דר' יהודה פיש 

   טובא ומעריב שמשיה:
ת דר' יוסי מישך שייך בין השמשו
. בסופו הוא כלל וכי בדר' יהודה

שלים דר' יהודה ליליא הוא אפי' 
לר' יוסי וכי טביל בסוף בין 
השמשות דר' יהודה תו ליכא הערב 
שמש קא משמע לן שמואל דכל בין 
השמשות דר' יהודה לר' יוסי יממא 
הוא וכשר לטבילה והדר מתחיל 

   דר' יוסי והוא הערב שמש:
הלכה כר' יהודה לעין  בשלמא

. כלומר מדקאמר ר' שבת לחומרא
יוחן הלכה כר' יהודה להכי והלכה 
כר' יוסי להכי ש''מ מספקא ליה 
הלכך על כרחך לחומרא בעי למיזל 
ובשלמא כי אמר הלכה כר' יהודה 
לעין שבת איכא . למימר 
דלחומרא אמרה ובע''ש אמר שאם 
עשה בו מלאכה מביא אשם תלוי 

''ש לא עבדין כוותיה אבל במוצ
למימרא דביה''ש דידיה ליליא 

   הוא:
. דס''ל דכהים אילימא לטבילה

טובלין בדר' יהודה כדקאמר ר' 
יוסי והא לר' יוחן דר' יהודה 
ספיקא הוא מדלעין שבת קאי 

   כוותיה לחומרא:
. וכולה מילתא דר' אלא לאכילה

יוחן לחומרא דלא תימא כי שלים 
ודה ליליא הוא בין השמשות דר' יה

ויכול וממילא מי לעין מוצאי 
שבת לא אמרין כר' יהודה דימא 

 דר' יוסי ליליא הוא ושרי:
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יָאַמר  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ְזִביָדא ַרּבִ

ָמׁשֹות,  ְ ין ַהׁשּ ֵני ּבֵ ׁשְ ה ְמָלאָכה ּבִ את -ָהעֹוׂשֶ יב ַחּטָ    ,ַחּיָ
ךְ  ְפׁשָ ה ּנַ    .ִמּמַ

  
ְמֵעיּה:  ָרָבא ּה ָאַמר ֵלי   ְלׁשַ

ַנן,  ַרּבָ יעּוָרא ּדְ ׁשִ ָלא ִקים ְלכּו ּבְ   ַאּתּון ּדְ
ָרָגא.  יְקֵלי ַאְתלּו ׁשְ א ַאֵריׁש ּדִ ְמׁשָ ׁשִ   ַאּדְ

  
ן ַמאי יֹום ַהְמעּוּנָ    ?ּבְ

  
ָמָתא  ְרְנגֹוָלא.  -ּבְ   ֲחִזי ּתַ

ַדְבָרא    עֹוְרֵבי.  -ּבְ
  

אֵני.     ִאי ַנִמי ַאּדָ
  
  
   

  רש"י
. ערב שבת בשי בין השמשות

ומוצאי שבת בהעלם אחד אין 
כאן עוד אשם תלוי אלא 

   חטאת:
. אי ליליא הוא חייב ממה פשך

על ערב שבת ושל מוצאי שבת 
וא חייב איו כלום ואי יממא ה

על מוצאי שבת ואין של ערב 
שבת כלום וכגון דעבד ליה כל 
בין השמשות דליכא לספוקי 

   להאי בתחילתו ולהאי בסופו:
   . בין השמשות:בשיעורי דרבן

. הדליקו את הר מבעוד אתלו
   יום:

. היושבים על חזו תרגולין
הקורות מבעוד יום וכן 

   העורבים בשדה:
 . עשב הקרוי מלוו''אאדאי

} מלו''א: חלמית (צמח בר){
ועלין שלו וטין לצד החמה 
שחרית כפופין למזרח ובחצי 
היום זקופין ולערב כפופים מאד 

 למערב:
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נ ַנןּתָ    :ּו ַרּבָ

ִק " ׁש תְּ תׁשֵ ּבָ ִקיָעה ִראׁשֹוָנה  :יעֹות ּתֹוְקִעין ֶעֶרב ׁשַ דֹות.  -תְּ ָ ׂשּ ּבַ ָלאָכה ׁשֶ   ְלַהְבִטיל ֶאת ָהָעם ִמּמְ
ה  ִנּיָ   ֲחנּויֹות. וַ  ִעירְלַהְבִטיל  -ׁשְ

ית  ִליׁשִ ר -ׁשְ   .ְלַהְדִליק ֶאת ַהּנֵ
ְבֵרי  יּדִ   . ָנָתן ַרּבִ

י ׂשִ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  יאְיהּוָדה ַהּנָ
ית  ִליׁשִ ין,  -ׁשְ ִפיּלִ   ַלֲחלֹוץ תְּ

ג ָקָטן,  ית ּדָ ֵדי ְצִלּיַ   ְוׁשֹוֶהה ּכְ
ּנּור,  תַּ ת ּבַ יק ּפַ ֵדי ְלַהְדּבִ   אֹו ּכְ

  ְותֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע, ְוׁשֹוֵבת. 
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

ים, ׁשֶ  ְבִלּיִ ה ָלֶהם ַלּבַ ֲעׂשֶ    .ְוׁשֹוְבִתין ִמּתֹוְך ְמִריִעיןּתֹוְקִעין ּוְמִריִעין ַמה ּנַ
ה! "ּתֹוְקִעין ּוְמִריִעין" ָ   ? ָהוּו ְלהּו ֲחִמׁשּ

ּתֹוְקִעין ְוחֹוְזִרין ְותֹוְקִעין ּוְמִריִעין, ְוׁשֹוְבִתין ִמּתֹוְך ְמִריִעין.   א: ׁשֶ   ֶאלָּ
יֵדיֶהן    . "ִמְנַהג ֲאבֹוֵתיֶהן ּבִ

  
ֵריּה:  ַרב ִיְצָחקלְ  ְיהּוָדהַרב ַמְתֵני ֵליּה    ּבְ

ה  ִנּיָ ר.  -ׁשְ   ְלַהְדִליק ֶאת ַהּנֵ
  

ַמאן    ?ּכְ
ילֹא כְּ     ,ָנָתן ַרּבִ

יְולֹא ּכְ  יא ַרּבִ ׂשִ    .ְיהּוָדה ַהּנָ
  

א ית  :ֶאלָּ ִליׁשִ רׁשְ   .ְלַהְדִליק ֶאת ַהּנֵ
ָמאן    ?ּכְ

יכְּ    ָנָתן.  ַרּבִ
  

ֵבי  א ּדְ ּנָ יּתַ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ׁש " ִק  ׁשֵ תתְּ ּבָ    :יעֹות ּתֹוְקִעין ֶעֶרב ׁשַ

ִקיָעה ִראׁשֹוָנה  ֲחרֹוׁש     - ִהְתִחיל ִלְתקֹוַע תְּ ֲעדֹור ּוִמּלַ ֶדה ִמּלַ ׂשָ    ,ִנְמְנעּו ָהעֹוְמִדים ּבַ
דֹות.  ָ ׂשּ ּבַ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ֲעׂשֹות ּכָ   ּוִמּלַ

בֹואּו ְרחֹוִקין ּיָ ֵנס ַעד ׁשֶ ִאין ִליּכָ ָ רֹוִבין ַרׁשּ    ,ְוֵאין ַהּקְ
ֶאָחד.  ם ּכְ ְנסּו ּכּוּלָ   ְוִיּכָ

ִחין.  תּוחֹות ּוְתִריִסין מּוּנָ   ַוֲעַדִיין ָחנּויֹות ּפְ
ה ִהְתִחיל ִנּיָ ִקיָעה ׁשְ ִריִסין ְוִנְנֲעלּו ַהֲחנּוּיֹות.   -  ִלְתקֹוַע תְּ קּו ַהתְּ ּלְ   ִנְסתַּ

יָרהוַ  י ּכִ ּבֵ ִחין ַעל ּגַ ין מּוּנָ   , ֲעַדִיין ַחּמִ
יָרהּוְקֵדירֹות מּונָּ  י ּכִ   . חֹות ַעל ַגּבֵ

ית  ִליׁשִ ִקיָעה ׁשְ ק,   - ִהְתִחיל ִלְתקֹוַע תְּ ק ַהְמַסּלֵ   ִסיּלֵ
ְטִמין,    ְוִהְטִמין ַהּמַ
ְדִליק.    ְוִהְדִליק ַהּמַ

ג ָקָטן,  ית ּדָ ֵדי ְצִלּיַ   ְוׁשֹוֶהה ּכְ
  ְותֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע ְוׁשֹוֵבת. 

  

יָאַמר  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ִניָנאֲח  ַרּבִ
ִקיעֹות ַמְדִליק ׁש תְּ א ְלַהְדִליק ַאַחר ׁשֵ ִאם ּבָ י ׁשֶ ַמְעתִּ    ,ׁשָ

ֶנֶסת ְלהֹוִליְך ׁשֹוָפרֹו  ן ַהּכְ יעּור ְלַחּזַ ֲהֵרי ָנְתנּו ֲחָכִמים ׁשִ   . ְלֵביתוֹ ׁשֶ
ן ָבֶר  ,ִאם ּכֵ יעּוִריןָנַתתָּ ּדְ    !יָך ְלׁשִ

ן ַהּכְ  א ָמקֹום ָצנּוַע ֵיׁש לֹו ְלַחּזַ רֹ ֶאּלָ יַח ׁשֹוָפרֹו. ֶנֶסת ּבְ ם ַמּנִ ָ ׁשּ ּגֹו, ׁשֶ   אׁש ּגַ
ֵאין ְמַטְלְטִלין ֹוָפר    :ׁשֶ    ,לֹא ֶאת ַהׁשּ

  .  "ְולֹא ֶאת ַהֲחצֹוְצרֹות
   

  רש"י
. אף התרועות שש תקיעות

במין דסדר שלהן תקיעה 
   תרועה ותקיעה:

. להבטיל ממלאכה שבשדות
   ויהא להן שהות ליכס לעיר:

   . ממלאכה:להבטיל העיר
   . ממקח וממכר:והחויות

. והדלקת ר לחלוץ תפילין
   ברביעית:

. ועדיין יש להדביק פת בתור
שהות כדי שיקרמו פיה שהיו 
ממהרים התקיעות כדי להוסיף 

   מחול על הקדש:
   . הרי שש:ותוקע ומריע ותוקע

   . חל שבת עליו:ושובת
   . מלחפור:מלעדור

. שלא יחשדו ויכסו כולם כאחד
ר הכסים באחרוה לומ

שעסקו במלאכתן אחר ששמעו 
קול השופר שאין הכל מכירין 

   מי קרובים ומי רחוקים:
. הן דלתות החויות תריסין

ומסלקין אותן ומיחן ע''ג 
יתדות ומוכרין עליהן תבלין 
ושאר דברים ולערב מחזירין 

   אותן לפתחים:
. מים חמין למזוג בהן יין חמין

   לשתות:
. קדרות העשויות סילק המסלק

   תלק למאכל הלילה:להס
. את הראויות והטמין המטמין

   למחרת:
   . שמש הציבור:חזן הכסת

. שהיה גג להוליך שופרו לביתו
מיוחד בגובה העיר ואמצעיתה 
לתקוע שם ומשם מוליכו לביתו 
אלמא אכתי לא קיט קדושת 

   שבת עלייהו:
. פעמים שביתו קרוב לשיעורין

   פעמים שביתו רחוק:
   ם:. שתקע שבראש גגו

. אפילו ברשות שאין מטלטלין
   היחיד:
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   :ְוָהַתְנָיא
ְלֵטל,  -ׁשֹוָפר "   ִמיטַּ

ְלְטִלין -ַוֲחצֹוְצרֹות    ! "ֵאיָנם ִמיטַּ
  

  : ףַרב יֹוֵס ָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  יָ  -ּכָ   ִחיד, ּבְ
אן  ִצּבּור –ּכָ    .ּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

   ?ּוְבָיִחיד ְלַמאי ֲחֵזי
  

  .ְלִתינֹוק^ַמִים  ּבֹו  ַע הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגמֵּ    לו,א
  

ע ְלִתינֹוק ָעִני ִציּבּור ַנִמי ֲחִזי ְלַגּמַ   !ּבְ
  

  ְותּו, 
ַתְנָיא    :ָהא ּדְ

ֹוָפר ּכָ " ְמַטְלְטִלין ֶאת ַהׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ   , "ְך ְמַטְלְטִלין ֶאת ֲחצֹוְצרֹותּכְ
י?    ַמּנִ

  
י -ָהא    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
י -ָהא  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ
י -ָהא     .ְנֶחְמָיה ַרּבִ

  
  ?ַנִמיַמאי ׁשֹוָפר וּ 

ְד ֲחצֹוְצרֹות.  א. ַר ּכִ   ב ִחְסּדָ
אָאַמר ּדְ    : ַרב ִחְסּדָ

י ָח  ַמְייהּו ִמּכִ י ׁשְ ּנֵ ּתַ י ִאיׁשְ ָלת ִמילֵּ ׁש: ָהֵני ּתְ ְקּדָ ית ַהּמִ   ַרב ּבֵ
  .ׁשּוְפָרא – 'ֲחצֹוְצְרָתא'
  . ֲחצֹוְצְרָתא - 'ְפָראׁשוּ '

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
ל רָֹפ וֹ ְלׁש  ָנהר ׁשֶ ָ   .אׁש ַהׁשּ

  
  , ַצְפָצָפה - 'ֲעָרָבה'
  . ֲעָרָבה - 'הַצְפָצָפ '

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
  לּוָלב. לְ 
  
תֹוָרה' ת -'ּפְ    ,ֹוְרָתאּפְ
תֹוָרָתא' תֹוָרה - 'ּפְ   . ּפְ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
ר. לְ  ח ּוִמְמּכָ   ִמּקָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֵסי – 'הּוְבִליָלא'  : אַמרַאף ָאנּו ֹנ י ּכָ    .ּבֵ

  רש"י
. לפי והתיא שופר מיטלטל

שכפוף ראשו וראוי לשאוב בו 
   מים ולשתות התיוק:

. פשוטה ואיה ראויה חצוצרות
אלא לתקוע והוי דבר שמלאכתו 

 לאיסור ואסור משום מוקצה:

. שעל הציבור לתיוק עי
   לפרסו:

. שופר מיטלטל הא ר' יהודה
ות אין מיטלטלין וחצוצר

דמוקצה הוא אבל שופר תורת 
   כלי עליו כדאמרן לעיל:

. דקתי תרוייהו מטלטלין ר' הא
   שמעון היא דלית ליה מוקצה:

. דקתי אף שופר אין הא
מטלטלין ר' חמיה דאמר אפי' 
תרווד אפי' טלית אין יטלין 
אלא לצורך תשמישו המיוחד 
ועיקר שופר לאו לגמוע מים 

   קאי:
. דקתי בההיא דר' שופר ומאי

חמיה דאקדמית בה לחצוצרות 
לאיסורא וכיון דתי אין 
מטלטלין את השופר תו לא 
צריך למתי חצוצרות דכ''ש 
היא הואיל ואיו ראוי לגמע בו 
תיוק אלא שופר דתא רישא 
הוא חצוצרות וחצוצרות דתא 
בסיפא הוא שופר דאישתו 

   שמייהו כדרב חסדא:
. אין שהלשופר של ראש ה

תוקעין אלא באותו שעם הארץ 
קורין חצוצרות והוא שופר או 
אם בא עם הארץ לשאול במה 

   יתקע אומרים לו בחצוצרות:
. פסולה ללולב ועלה צפצפה

שלה עגול וקה שלה לבן 
   כדאמרן בסוכה:

. מתחילה היו קורין פתורה
לגדול פתורה ולקטה פתורתא 

   ועכשיו שתו:
ו יכולים . אף אאף או אמר

להוסיף אדרב חסדא לומר שגם 
   זה שתה:

. מתחילה היו קורין הובלילא
להמסס הובלילא ולבית 

   הכוסות בי כסי ועכשיו שתו:
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ֵסי' י ּכָ   . הּוְבִליָלא - 'ּבֵ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ית ַהּכֹוסֹות  עֹוִבי ּבֵ ְמֵצאת ּבְ ּנִ   ְלַמַחט ׁשֶ
ד ֶאָחד ּדְ  יָרה.  - ִמּצַ ׁשֵ   ּכְ

ֵני ְצָדִדים  ְ   ְטֵריָפה.  -ִמׁשּ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֶבל'   :אַמרַאף ָאנּו ֹנ   , ּבּוְרִסיף -' ּבָ

ֶבל - 'ּבּוְרִסיף'   .  ּבָ
  

ּה    לו,ב    ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ים י ָנׁשִ   .ְלִגיּטֵ
   

  
  

        
        
        
        

        הדרך עלך במה מדליקיןהדרך עלך במה מדליקיןהדרך עלך במה מדליקיןהדרך עלך במה מדליקין
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  רש"י
. הוא הסמוך לבית המסס

הכוסות עשוי סגלגל כמין כדור 
ובתוכו קליפות קליפות הרבה 
  כגלגל של ריחים וקורין ציפי''ל 

ה ציפיי''ל: המסס, הקיב{
} הגירה-השלישית של מעלי

   ודופו דק מאד:
. סוף הכרס שקורין בית הכוסות
פצ''א: בטן (כאן פאצ''א {

בהוראה מיוחדת של החלק 
} הראשון בקיבת מעלי הגירה)

ויש בו עובי שקורין דובלון 
דובלו''ן: פימה, כפל של {

} ותוכו עשוי כמין כוס שומן
עובי בית הכוסות דופן כפולה 

פלים זה בזה ודבוקין הכ
   בשומן:
. שלא יקב אלא א' מן מצד א'

   הכפלים כשרה שחבירו סותמו:
. שיקבו שיהם מב' צדדין

טריפה ובבית הכוסות הוא 
דאיכא לפלוגי בין צד א' לשי 
צדדין אבל בהמסס אפי' מצד א' 
שלא ראה הקב לחוץ אין זו 

 סתימה לפי שהדופן דק מאד:
. דקיימא לן בי לגיטי שים

ל בקיאין שצריך לכתוב גט בב
לשמה והמביא גט משם אין 
צריך לומר בפי כתב ובפי 
חתם ובי שאר ארצות אין 
בקיאין וצריך ועכשיו בי 
בורסיף היא בבל ובבל של 
עכשיו היא בורסיף והן עמי 
הארץ כדאמרין בעלמא 
(סהדרין דף קט.) בור שאפי 
שטלו מימיו ואי אומר פקא 

ם לעין שיה מיה לגיטי שי
שמו ושמה ושם עירו ועירה 
פסול וצריך לכתוב שם של 

 עכשיו:


