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        """"ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא    ָאַמר ַרִּביָאַמר ַרִּביָאַמר ַרִּביָאַמר ַרִּבי""""    ––––    ''''טטטטפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        פג, בפג, בפג, בפג, ב    ––––פב, א פב, א פב, א פב, א  .1

ָנה     ִמׁשְ

י ֲעִקיָבאָאַמר    : ַרּבִ
ה ִנּדָ א ּכְ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ ַטּמְ ּמְ ִיין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר: ּנֶ מֹו ָדָוה" ׁשֶ ְזֵרם כְּ   , (ישעיהו ל, כב) 269אַמר לֹו"ּתֹ !ֵצא ,תִּ
ה ַמה נִ  א -ּדָ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ    ,ְמַטּמְ

א -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה  ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   .  ְמַטּמְ
   

ָמָרא              ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ְתלָהָיה ִמי ׁשֶ "   ָסמּוְך ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  270וֹ ּכָ

  ָאסּור ִלְבנֹותֹו.  - ְוָנַפל 
ה?  יַצד ַיֲעׂשֶ   ּכֵ

ע ַאּמֹות ּובֹוֶנה ּלֹו ַאְרּבַ   .ּכֹוֵנס ְלתֹוְך ׁשֶ
ל ֲעבֹוָדה ָזָרה    פב,ב ּלֹו ְוׁשֶ   ִניּדֹון ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה.  - ָהָיה ׁשֶ

ׁשֶ ְמַט  -ֲאָבָניו ְוֵעָציו ַוֲעָפָריו  ִאים ּכְ    ,ֶרץּמְ
ֱאַמר: ּנֶ ֶצּנוּ " ׁשֶ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ   . (דברים ז, כו) וגו' 271"ׁשַ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
נִ  ה, ּכְ   ּדָ

ֱאַמר:  ּנֶ מֹו ָדָוה"ׁשֶ ְזֵרם כְּ   , (ישעיהו ל, כב) "תִּ
ה ַמה נִ  ָאה -ּדָ א,  ְמַטּמְ ָ ַמׂשּ   ּבְ

א -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה  ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   . ).ודה זרה מז(עב "ְמַטּמְ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ְזֵרם" ָאַמר ְקָרא - (ישעיהו ל, כב) "תִּ זָ  :ּדְ ְך ּכְ ִריְנהּו ִמיּנָ   ר. ַנּכְ
ֵנס" ַאל ּתֹ  - (ישעיהו ל, כב) אַמר לֹו""ֵצא ּתֹ    אַמר לֹו. "ִהּכָ

   
הָאַמר ְו    : ַרּבָ

א  ָ ַמׂשּ ִליִגי  -ּבְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּולֵּ ָאה, ּדִ ּדְ   ְמַטּמְ
ה. א ִאְתַקׁש לְ ָה ּדְ    ִנּדָ

ִליִגי י ּפְ ֶאֶבן ְמָסָמא.  :ּכִ   ּבְ
י ֲעִקיָבא ָסַבר ה.   :ַרּבִ ִנּדָ   ּכְ

ה ַמה נִ                              ֶאֶבן ְמָסָמא -ּדָ ָאה ּבְ    ,ְמַטּמְ
ֶאֶבן ְמָסָמא.  -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה  ָאה ּבְ   ְמַטּמְ

ַנן  ׁשֶ     ָסְבֵרי:ְוַרּבָ   ֶרץ. ּכְ
ֶאֶבן ְמָסָמא - ץ ֶר ה ׁשֶ ַמ          א ּבְ    ,לֹא ְמַטּמֵ

ֶאֶבן ְמָסָמא.   -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה  ָאה ּבְ   לֹא ְמַטּמְ
  

י ֲעִקיָבאּוְל    ֶרץ? ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש ְלׁשֶ  ,ַרּבִ
  

יָה  ׁשֶ ּמְ    .ִלְמׁשַ
  
ַנןְל וּ  הְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש ְלנִ  ,ַרּבָ    ?ּדָ

  
א.  ָ   ְלַמׂשּ

  

                                                             
מֹו ָדָוה ֵצא ּתֹאַמר לוֹ  269 ְזֵרם ּכְ ַכת ְזָהֶבָך תִּ ת ַמסֵּ ָך ְוֶאת ֲאֻפּדַ ִסיֵלי ַכְסּפֶ אֶתם ֶאת ִצּפּוי ּפְ  ְוִטּמֵ
 גירסת הגהות הב"ח ורשי 270
ֶצּנּו וְ  271 ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ י ֵחֶרם הּואְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ ַתֲעֶבּנּו ּכִ  ַתֵעב תְּ

  רש"י
  מתי' 

ין לעבודה אמר רבי עקיבא מי
. משום דבעי למיתי זרה כו'

בהדייהו מיין שמרחיצין את 
המילה כייל להו להך דדמיין 

   לה:
   . אדם הושאה:במשא

. בעבודה זרה תזרם כמו דוה וגו'
   משתעי:

  
  גמ' 

. שהיה כותלו סמוך לעבודה זרה
אותו כותל מחיצה אף לבית 
עבודה זרה: אסור לבותו 

  דקמהי לעבודה זרה:
. שהיה חצי לו ושל ע''זהיה ש

   מקום הכותל של ע''ז:
. המחצה דון מחצה על מחצה

שלו חשבת בארבע אמות של 
כיסה לפי שחייבוהו חכמים 
להרחיקו משלו ארבע אמות 

   וליכס כולו בתוך שלו:
. לשון שקץ כשרץ שקץ תשקצו

   שאיו מטמא במשא:
. אדם דה מטמאה במשא

הושאה דאיתקש לזב והדוה 
והזב את זובו וגו'  בדתה

(ויקרא טו) וזב מטמא במשא 
דכתיב (שם) וכל הוגע בכל אשר 
יהיה תחתיו יטמא עד הערב 
והושא אותם וגו' אף הזב 

   במשמע אותם:
. אבן ששמוה על באבן מסמא

גבי יתידות וכלים תחתיה 
כדכתיב (דיאל ו) והיתית אבן 
חדא ושמת על פום גובא ודה 

'פ שלא או זב יושבין עליה אע'
הכבידו על הכלים טמאים 
הכלים דכתיב כל אשר יהיה 
תחתיו: למשמשין שאין הכלים 
המשמשין מטמאים לא במשא 

   ולא באבן מסמא:
. אבל לא לאבן מסמא למשא

  דלהכי אהי היקשא דשרץ:
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ּה ַר     !ֲחָמָנא ִלְנֵבָלהְולֹוְקׁשָ
  

   ,ָהִכי ַנִמי ,ִאין
א: ַמה נִ  ה ֶאלָּ   , 'ֵאָבִרין'לְ ָנה ֵאי -ּדָ

  '.ֵאָבִרין'ֵאיָנּה לְ  -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה 
  

ָבֵעי  א ָהא ּדְ ר ּגּוְרָיאְוֶאלָּ   : ַרב ָחָמא ּבַ
ָנּה לְ    -  ֲעבֹוָדה ָזָרה    ,'ֵאָבִרין'ֶיׁשְ

   :אוֹ 
  ? 'ֵאָבִרין'ֵאיָנּה לְ 

יְפש   ֹוט ֵליּה ֵמָהא, ּתִ
ַנן  ְלַרּבָ   ! 'ֵאָבִרין'ֵאיָנּה לְ  -ּדִ

  
א  יּבָ ר ּגּוְרָיא ַאלִּ ֵעי ָלּה ּדְ ַרב ָחָמא ּבַ י ֲעִקיָבא ּבָ    .ַרּבִ

   
  
י ֶאְלָעָזרוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ֶאֶבן ְמָסָמא  ָאה.  -ּבְ ָלא ְמַטּמְ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּולֵּ   ּדְ
ִליִגי י ּפְ א, :ּכִ ָ ַמׂשּ    ּבְ

י ֲעִקיָבא ָסַבר נִ    :ַרּבִ ה, ּכְ   ּדָ
ה ַמה נִ  א -ּדָ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ    ,ְמַטּמְ

א.  -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה  ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   ְמַטּמְ
ָנן ָסְבִרי ׁשֶ     :ְוַרּבָ   ֶרץ, ּכְ

א - ֶרץ ַמה ׁשֶ  ָ ַמׂשּ א ּבְ    ,לֹא ְמַטּמֵ
א.  -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה  ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   לֹא ְמַטּמְ

  
י ֲעִקיוְ    ֶרץ? ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש ְלׁשֶ  ָבא,ַרּבִ

  
יָה  ׁשֶ ּמְ    .ִלְמׁשַ

  
ָנן ה?ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש ְלנִ  ,ְוַרּבָ   ּדָ

  
ה ַמה נִ    , 'ֵאָבִרים'ֵאיָנּה לְ  -ּדָ

  .  'ֵאָבִרים'ֵאיָנּה לְ  -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה 
  

י ֲעִקיָבאוְ    פג,א הְלנִ  ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש  ,ַרּבִ א? ּדָ ָ    ?!ְלַמׂשּ
יּה ִלְנֵבָלה    !לֹוְקׁשֵ

  
   ,ִאין, ָהִכי ַנִמי

א ה  :ֶאלָּ ּדָ   , 'ֵאָבִרין'ֵאיָנּה לְ  -ַמה ּנִ
   '.ֵאָבִרין'ֵאיָנּה לְ  -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה 

  
ָבֵעי  א ָהא ּדְ ר ּגּוְרָיאֶאלָּ    :ַרב ָחָמא ּבַ

ָנּה לְ    - ֲעבֹוָדה ָזָרה     ,'ֵאָבִרים'ֶיׁשְ
   :אוֹ 

   '?ֵאָבִרים'ֵאיָנּה לְ 
יְפשֹוט ֵליּה ֵמָהא י ֲעִקיָבא ,ּתִ ין ְלַרּבִ ַנן ּבֵ ין ְלַרּבָ   ! 'ֵאָבִרים'ֵאיָנּה לְ ּדְ  :ּבֵ

  
ה ַמְתֵני ַרּבָ ר ּגּוְרָיא ּכְ    ,ַרב ָחָמא ּבַ

א  יּבָ י ֲעִקיָבא.  ּדְ ּוָבֵעי ָלּה ַאלִּ   ַרּבִ
   

   :ֵמיִתיֵבי

  רש"י
. דאית בה משא ולוקשה לבלה

ולית בה אבן מסמא והכי עדיף 
דתו לא צריך לאקושה לשרץ 

   בן מסמא:למעוטי מא
. אם חתך אבר איה לאברים

ממה מטמא במשא ובאהל 
משום תורת אבר מן החי אבל 
לא משום תורת אבר מן הדה 
ופקא מיה דלא מטמא באבן 

   מסמא:
. כגון ע''ז אף ע''ז איה לאברים

של חוליות אבר אבר ממה איו 
   מטמא כלל משום ע''ז:

   . לקמן (דף פג:):דבעי רב חמא
. י עקיבא בעי להאליבא דרב

דאקשה לדה (למשא) מי 
אמרין להא מי איתקש או 
דילמא לחומרא מקשין לקולא 

   לא מקשין:
. דהא איתקש דלא מטמאה

לשרץ ובשרץ כתיב מגע ולא 
   כתיב משא:
  . תירוצא היא:למשמשיה

ור' עקיבא למאי הלכתא 
. לחודה איתקש לדה למשא

   לוקשה לבלה:
ל . דאמר לעיכרבה מתי לה

דר''ע לאבן מסמא מי אקשה 
   לדה ולא מצי לאקושה לבלה:

. מי ובעי לה אליבא דר' עקיבא
מקיש מי לעין דה דאיה 

  לאברים או לא:
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ֶש  -  ֲעבֹוָדה ָזָרה"   ֶרץ, ּכְ
יָה  ׁשֶ ּמְ ׁשֶ  - ּוְמׁשַ   ֶרץ. ּכְ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

נִ  –ֲעבֹוָדה ָזָרה  הּכְ    ,ּדָ
יָה  ׁשֶ ּמְ ׁשֶ  -ּוְמׁשַ   . "ֶרץּכְ

י ֶאְלָעָזר  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ    ,ִניָחא -ּבִ
ה  א ְלַרּבָ ָיא -ֶאלָּ    !ַקׁשְ

  
ה    :ָאַמר ַלְך ַרּבָ

ְתִניִתין יָמא ִממַּ    ?!ִמי ַאלִּ
ָקָתֵני ׁשֶ  - ַוֲעָפָריו  "ֵעָציו ַוֲאָבָניו :ּדְ ִאין ּכְ    – (עבודה זרה מז.) ֶרץ"ְמַטמְּ

ׁשֶ "ְואֹוִקיְמָנא ַמאי  ָלא ְמַט  ?"ֶרץּכְ ֶאֶבן ְמָסָמאּדְ א ּבְ    .ּמֵ
   

   :ֵמיִתיֵבי
  ּגֹוי ְוגֹוָיה, "

יָה  ׁשֶ ּמְ   ֵהן,   - ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמׁשַ
ָטן.    ְולֹא ֶהיסֵּ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   ,ֵהן

ָטן   ."ְוֶהיסֵּ
י ֶאְלָעָזר  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   ִניָחא,  -ּבִ

ה  א ְלַרּבָ ָיא ְ  -ֶאלָּ    !ַקׁשְ
  

ה:    ָאַמר ַלְך ַרּבָ
ָטן ,ּגֹוי ְוגֹוָיה ַנִמי :ְוִליַטְעִמיְך    ! ?ֵהן ְולֹא ֶהיּסֵ

   :ְוָהַתְנָיא

ר" ּבֵ ָרֵאל "ּדַ ֵני ִיׂשְ   . (ויקרא טו, ב) 272"ֶאל ּבְ
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ִאין    - "ּבְ ּמְ ִזיָבהִמטַּ    ,ּבְ

ִזיָבה,  ִאין ּבְ ּמְ   ְוֵאין ּגֹוִים ִמטַּ

ְזרּו ֲעֵליֶהן  ְבֵריֶהן -ֲאָבל ּגָ ָזִבין ְלָכל ּדִ הּו ּכְ ּיְ   !"ׁשֶ
  

א ה ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  ,ֶאלָּ   :ַרּבָ
   ,ֵהן   – ּגֹוי ְוגֹוָיה"

ָטן    ,ְוֶהיּסֵ
ֶה  לָּ    ן.ְוֶאֶבן ְמָסָמא ׁשֶ

   ,ִהיא  -  ֲעבֹוָדה ָזָרה
ָט    ּה, ְוֶהיּסֵ

ּה.  לָּ   ֲאָבל לֹא ֶאֶבן ְמָסָמא ׁשֶ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:    ַרּבִ

   ,ִהיא   – ֲעבֹוָדה ָזָרה
יָטּה     ,ְוֶהּסֵ

ּה  לָּ   . "ְוֶאֶבן ְמָסָמא ׁשֶ
  
י ֶאְלָעָזר ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה: וְ    ַרּבִ
   ,ֵהן   – ּגֹוי ְוגֹוָיה"

ָטן    ,ְוֶהיּסֵ
ֶהן לָּ    .ְוֶאֶבן ְמָסָמא ׁשֶ

   ,ִהיא  -  ֲעבֹוָדה ָזָרה
ָטּה.    ְולֹא ֶהיּסֶ

  

                                                             
רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא 272 ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ  ּדַ

  רש"י
. דקתי לרבן כשרץ אלמא יחא

   לא מטמיא במשא:
. דמסכת ע''ז אביו ממתי'

   ועציו כו':
ה''ג כרי וכרית וע''ז 

כרי . ול''ג מגע ומשמשיה כו'
וכרית שגזרו חכמים עליהן 

   טומאת זבין:
. קס''ד היסטן הן ולא היסטן

משמע שהוסטו דהייו משא 
ולא כשאר היסיטות שבהש''ס 
דמשמעו שהטמא הסיט 

   האחרים:
. דקתי ולא בשלמא לר''א יחא

היסטן דמשמע דלא מטמא 
במשא ולקמן פריך מאי הן אי 
הן טמאין קאמר פשיטא השתא 

מיבעיא הכי היסטן טמא הם 
איבעי ליה למתי מגען ולא 

   היסטן:
. אלמא מטמאו לכל דבריהם

במשא דאי לא מטמאו אלא 
במגע מאי כזבין לימא כטמאי 

   מתים:
. הא משבשתא היא ובעי אלא

לתרוצי ורבה מתרץ לטעמיה 
ורבי אלעזר לטעמיה: ואבן 
מסמא שלהן גרסי' גבי כרי 
וכרית בין בתרצתא דרבה בין 

והכי אמרין בפרק  בדר' אלעזר
בתרא דמסכת דה (דף סט:) 
כרי וכרית מטמאין באבן 

   מסמא:
ר' אלעזר מתרץ לטעמיה כו' 

. ולא ע''ז היא ולא היסטה
  משאה שאיה מטמאה במשא:
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י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:    ְוַרּבִ
   ,ִהיא  -  ֲעבֹוָדה ָזָרה

יָטּה      ."ְוֶהּסֵ
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
  !"ֵהן"ַמאי 

  
א יָאַמר  ,ֶאלָּ   :ַרב ַאׁשִ

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֵהִסיטּו ֶאת ֲאֵחִרים :ּגֹוי ְוגֹוָיה" ין ֵהן ׁשֶ    ,ּבֵ

ֵה     .ְטֵמִאים –ִסיטּו אֹוָתן ּוֵבין ֲאֵחִרים ׁשֶ
ֵהִסיָטה ֲאֵחִרים     :ֲעבֹוָדה ָזָרה   ְטהֹוִרין,  - ׁשֶ

ֵהִסיטּו אֹוָתּה                    ְטֵמִאים.  - ֲאֵחִרים ׁשֶ

יָה  ׁשֶ ּמְ ֵהִסיטּו ֶאת ֲאֵחִרים  :ְמׁשַ ין ֵהן ׁשֶ    ,ּבֵ
ֵהִסיטּו אֹוָתן     .ְטהֹוִרים –ּוֵבין ֲאֵחִרים ׁשֶ

י ֲעִקיָבא אוֹ    ֵמר: ַרּבִ
ֵהִסיטּו ֶאת ֲאֵחִרים  :ּגֹוי ְוגֹוָיה ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ין ֵהן ׁשֶ    ,ּבֵ

ֵהִסיטּו אֹוָתן    ְטֵמִאים.  - ּוֵבין ֲאֵחִרים ׁשֶ
  

יָה  ׁשֶ ּמְ ֵהִסיטּו ֲאֵחִרים  :ְמׁשַ ין ֵהן ׁשֶ    ,ּבֵ
ֵהִסיטּו אֹוָתן    .  "ְטהֹוִרין –ּוֵבין ֲאֵחִרים ׁשֶ

   
  

  ֲעבֹוָדה ָזָרה, 
ָלָמ  ׁשְ ֵהִסיטּו אֹוָתּה  :אּבִ ַחּתְ ָלּה  - ֲאֵחִרים ׁשֶ ּכַ    ,ַמׁשְ

א ֵהִסיָטה ֶאת ֲאֵחִרים  :ֶאלָּ ַחּתְ ָלּה  -ִהיא ׁשֶ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ֵריּה ָאַמר     :ַרב ֵייָבאּדְ ָרִמי ּבְ
ִדְתַנן    :ּכְ

ב" יה,  ַהּזָ ִנּיָ ַכף ׁשְ ִקין ּבְ ַכף מֹאְזַנִים, ְואֹוְכִלין ּוַמׁשְ   ּבְ
ַרע ַהזָּ   ְטֵמִאין.  - בּכָ

ְרעּו ֵהן    פג,ב   . ו) (זבים ד, "ְטהֹוִרין –ּכָ
  
  

ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :ּכְ
ִסיטֹות " ְמאֹות ַהּמְ ל ַהטֻּ   ְטהֹורֹות.  –ּכָ

ל ָזב,  טֹו ׁשֶ   חּוץ ֵמֶהיסֵּ
ּלֹ ּה ׁשֶ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ   ?"א ָמִצינּו לֹו ָחֵבר ּבְ

  
ָלא  י ֲעִק ּכְ ֵליָמא ּדְ   יָבא, ַרּבִ

ִאי כְּ  י ֲעִקיָבא ּדְ א ַנִמי ֲעבֹוָדה ָזָרה!  -ַרּבִ   ִאיּכָ
  

י ֲעִקיָבא,  יָמא ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ָנא ָדֵמי ֵליּה. "ָזב" :ּתָ     ְוָכל ּדְ

   
  
  

  רש"י
. אי רבה ורבי אלעזר היסט דברייתא מתקיף לה רב אשי מאי הן

היסטן לשון משא משמע להו שהסיטו אחרים דהייו משא מאי הן ו
הן ולא היסטן דקתי בין לר' עקיבא בין לרבן אי למימרא דהן 
עצמן טמאים פשיטא דאי טהורים הם היסט מא להו הכי איבעיא 

   לאיפלוגי ע''ז אין היסטה טמא ר' עקיבא אומר היסטה טמא:
. אלא אמר רב אשי הכי קאמר כרי וכרית בין הן שהסיטו אחרים

   יסט שבמשה:והייו היסטן דקתי בה ככל ה
. דהייו משא וזהו הן דקתי בברייתא בין אחרים שהסיטו אותן

והכי משמע הן והיסטן דלישא דברייתא משא שהזכירו חכמים 
כרי וכרית בין הן שהוסטו על ידי אדם בין היסטן כלומר מה 
שהסיטו הן טמאין דתורת זבין עליהם דזב שהוסט ע''י אדם או 

טמאוהו דתן (זביץ פ''ה משה ב) כל  הסיט את האדם ואת כל דבר
הישא על גבי זב טמא והייו היסט וילפין לה במסכת דה (ד' לג.) 
מוכל הוגע בכל אשר יהיה תחתיו ומוקמי' לקרא התם ע''כ דה''ק 

   וכל הוגע בכל אשר יהיה הזב תחתיו דהייו ישא על גבי הזב:
כי שלא . דאיתקש לשרץ להע''ז שהסיטה את אחרים טהורים

תטמא לא בהיסט ולא באבן מסמא ואליבא דרבה קמתרץ לה רב 
   אשי:

. דהייו משא ומודו רבן דמטמאה אחרים שהסיטוה טמאים
   במשא דאיתקש לדה:

. ע''ז מי ככרי וכרית בין שהסיטה בין שהוסטה רבי עקיבא אומר
וה''ה לאבן מסמא דאיתקש לדה והכי תי רב אשי לברייתא 

כרי וכרית הן המשא שלהן והיסטן ע''ז היא המשא  אליבא דרבה
שלה ולא היסטה משמשיה לא הן ולא היסטן ר' עקיבא אומר כרי 
וכרית ע''ז הן והיסטן משמשיה לא הן ולא היסטן וממילא לר' 
אלעזר מתרץ לה רב אשי הכי כרי וכרית הן והיסטן ע''ז 

כרי ו כרית הן ומשמשיה לא הן ולא היסטן ר' עקיבא אומר
והיסטן ע''ז היא ולא היסטה דבמשא מטמיא ולא באבן מסמא 
דהוא דומיא דהיסט משמעין לא הן ולא היסטן כך ראה לי סוגיא 
זו ולא פירשו רבותיו כן והם פירשו מאי הן דאתקפתא דרב אשי 
אדרבי עקיבא קאי ולא קשיא ליה אלא דתי לה בלשון רבים והכי 

לחודה אמאי תא הן והיסטן היא  קשיא ליה כיון דר''ע אע''ז
והיסטה איבעיא ליה למיתי ולא הירא לי דקשיא לי טובא בגוה 
חדא דלא אתקפתא היא דכיון דאמרן דמתי' מחסרתא היא 
ואוסופי מוספין עלה שפיר מיתי בה ל''ע בין לרבה דקאמר ר''ע 
אכולהו קאי וקאמר הן והיסטן לר' אלעזר מי קאי אכולהו דהכי 

ר' עקיבא ע''ז לעין היסט דהייו משא ככרי וכרית וכולן  קאמר
הן והיסטן והכי קתי רבי עקיבא אומר כרי וכרית ע''ז הן והיסטן 
ועוד מ''ש דלא מיפלגי בין הסיטו להוסטו אלא בתרצתא דרב אשי 
ומאי דוחקיה לפלוגי בהו אי לאו דהן דברייתא משמע ליה שהוסטו 

ועוד דסוף סוף בתירוצא דרב אשי לא והיסטן משמע ליה שהסיטו 
מיתרצה אתקפתיה דאי הן משום מגע משמשיה קאמר הן ולא 
היסטן הוא ואילו רבי עקיבא הן והיסטן קאמר ואי אכרי וכרית 

   הכא מי ה''מ לתרוצי כלישא קמא ומאי אתקפתיה:
   . שהחפץ יסיט אדם או חפץ אחר:היכי משכחת לה
זב והיסטו של זב כי האי גווא כתיב . שהרי הסיטן כרע הזב טמאין

בין בכלים בין באדם בין באוכלין ומשקין בכלים כתיב וכלי חרש 
אשר יגע בו הזב ותיא בת''כ יכול יטמאו מאחוריו אמר כאן בו 
ואמר להלן אשר תבושל בו מה להלן מאוירו אף כאן מאוירו א''כ 

טמאין למה אמר אשר יגע בו פשיטא מי גרע משאר טומאות שמ
כלי חרס מאוירן כיון דכתיב גבי שרצים ל''ל למכתבי' הכא אלא 
להביא מגעו שהוא ככולו ואפי' מאחוריו ואיזה וזה היסטו וגבי 
אדם מי וכל אשר יגע בו הזב ואי משום מגע הא כתיב וגע בבשר 
הזב אלא להביא מגעו שהוא ככולו ואפי' מאחוריו ואיזה זה היסטו 

תא וכל כלי עץ ישטף במים אמר ר' שמעון וגבי אוכלין ומשקין 
ומה בא זה ללמדו אם ללמד שיטמא הזב כלי שטף במגע והלא כבר 
אמר הוגע בבשר הזב יכבס בגדיו אם הוגע בו יכבס בגדיו שהן 
כלי שטף במגע הוא עצמו לא יטמא כלי שטף במגע אלא למה אמר 

ין ע''ג הזב וכל כלי עץ וגו' להביא אוכלין ומשקין וכלים הישא
דבסיפיה דקרא דאשר יגע בו הזב כתיב דאוקמין דמשתעי בהיסט 

   והייו דתן כל הישא על גבי הזב טמא:
   . ושאו הן את הזב:כרעו הן
. דתן כל שהזב ישא עליו טהור חוץ מן הראוי למשכב טהורין

ומושב האדם אבל כל שאר כלים ואוכלים אין מיטמאין מחמת 
א (לעיל דף ט.) מי שמיוחד לישיבה יצא זה משכב ומושב כדתי

שאומרים עמוד ועשה מלאכתו ולמהוי אפילו ראשון לטומאה 
מחמת משא הזב מי לא דכי כתיב משא הזב באדם כתיב והושא 
אותם וגו' והא דאמר לעיל כרי וכרית וע''ז שהסיטום אחרים 

   טמאים באדם קאמרין:
ף מאזים או אדם טמא מת . אחרים כגון בככל הטמאו' המסיטות

   שהסיט את חברו טהורין:
   . בשאר טומאות שבתורה אלא בזב:שלא מציו לו
  . דאתי מריבויא דזב וע''ז מדה גמרי דהייו זב:וכל דדמי ליה



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        פג, בפג, בפג, בפג, ב .2
ֵעי  ר ּגּוְרָיאּבָ   : ַרב ָחָמא ּבַ

ָנּה לְ   -  ֲעבֹוָדה ָזָרה   , 'ֵאָבִרים'ֶיׁשְ
   :אוֹ 

   ?'ֵאָבִרים'ֵאיָנּה לְ 
  

ֵעי ְלךָ  - ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה ּדְ ֵהיָכא  יּבָ    ,לֹא ּתִ
ְכַמאן  ֵמי. ּדִ ּדִ ֶרת ּדָ   ְמֻחּבֶ

ֵעי ְלךָ  יּבָ י ּתִ   : ּכִ
  ֵאין ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה, ַמאי? ּדְ ֵהיָכא 

  
יָון  ֵמי,  - ֵאין ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה ּדְ ּכֵ ָרא ּדָ ְמַתּבְ ַמאן ּדִ   ּכְ

יְלָמא:    אֹו ּדִ
ָרה    ?ָהא ָלא ְמַחּסְ

  
א:  יּסָ ָבֵעי ָלּה ְלַהְך ּגִ א ּדְ   ְוִאיּכָ

ֵעי ְלךָ  -ֵאין ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה ּדְ ֵהיָכא  יּבָ    ,לֹא ּתִ
ֵמי.  ָרא ּדָ ְמַתּבְ ְכַמאן ּדִ   ּדִ

ֵעי ְלךָ  יּבָ י ּתִ    :ּכִ
  ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה, ַמאי? ּדְ ֵהיָכא 

  
ֵמי,  -ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה ּדְ יָון כֵּ  ָרא ּדָ ְמַחּבְ ַמאן ּדִ   ּכְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ְרָיא ְלָפה ְוׁשַ א ִמיָהא ָקׁשָ ּתָ   ?ָהׁשְ

  
יקוּ     .ּתֵ

   
  
  

  רש"י
. כגון של חוליות ישה לאברים

ישה לטומאתה אבר אבר או 
   לא:

. שאין דהדיוט יכול להחזירה
  צריך אומן לכך:
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        פג, בפג, בפג, בפג, ב .3
ֵעי  ר ַאִמיּבָ   : ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ
זַ ֲעבוֹ  חּוָתה ִמּכְ   ַמהּו?  -  ִיתָדה ָזָרה ּפְ

  
  : ףַרב יֹוֵס ַמְתִקיף ָלּה 

  ְלַמאי? 
א  -ְלִעְנַין ִאיּסּוָרא  :ִאיֵליָמא ַעל ֶעְקרֹון ְזבּוב'לֹא ְיֵהא ֶאלָּ   .'ּבַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ימּו לָ " ׂשִ ִרית ֵלאלִֹהים"ֶה "ַוּיָ ַעל ּבְ ַעל ֶעְקרֹון.  'ְזבּוב'ֶזה  - (שופטים ח, לג) 273ם ּבַ   ּבַ

מּות ִיְרָאתֹו וּ  ה ּדְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָעׂשָ ּכָ ד ׁשֶ יסֹו, ְמַלּמֵ תֹוְך ּכִ יָחּה ּבְ   ַמּנִ

ּזֹוְכָרּה  יָון ׁשֶ ָקּה  ,ּכֵ ְ ָקּה ּוְמַנׂשּ יסֹו ּוְמַחּבְ   !"מֹוִציָאּה ִמּתֹוְך ּכִ
  

א   ַמאי?  -ְלִעְנַין טּוְמָאה  ,ֶאלָּ
ִאיְתִקיׁש ְלׁשֶ  יָון ּדְ ה,  - ֶרץ ַמה ׁשֶ ֶרץ: ּכֵ ָכֲעָדׁשָ   ּבְ

ה.  -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה  ָכֲעָדׁשָ   ַנִמי ּבְ
יְלָמא: א   ֹו ּדִ

ְכזַ  -ת ַמה ֵמ    :תָהא ִאיְתִקיׁש ְלֵמ    ִית, ּבִ
ְכזַ  -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה     ?ִיתּבִ

  
אְוִאיֵתיָמא  ַרב ָאְוָיאָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ   :ַרּבָ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

זַ " חּוָתה ִמּכְ ר,  -ִית ֲעבֹוָדה ָזָרה ּפְ ל ִעיּקָ ּה טּוְמָאה ּכָ   ֵאין ּבָ
ֱא  ּנֶ ֵני ָהָעם"ַמר: ׁשֶ ֵלְך ֶאת ֲעָפָרּה ַעל ֶקֶבר ּבְ ׁשְ  .  (מלכים ב' כג, ו) 274"ַוּיַ

ְכזַ  –ת ַמה ֵמ     ,ִיתּבִ
ְכזַ -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה    . "ִיתּבִ

  
  
  

                                                             

י 273 ׂשִ ָעִלים ַוּיָ ְזנּו ַאֲחֵרי ַהּבְ ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ׁשּובּו ּבְ ְדעֹון ַוּיָ ר ֵמת ּגִ ֲאׁשֶ ִרית ֵלאלִֹהיםַוְיִהי ּכַ ַעל ּבְ   מּו ָלֶהם ּבַ
ית  274 ָרה ִמּבֵ ֵלְך ֶאת ֲעָפָרּה ַעל ֶק ה' ַוּיֵֹצא ֶאת ָהֲאׁשֵ ׁשְ ֶדק ְלָעָפר ַוּיַ ַנַחל ִקְדרֹון ַוּיָ רֹף אָֹתּה ּבְ ׂשְ ם ֶאל ַנַחל ִקְדרֹון ַוּיִ לִַ ֵני ָהָעםִמחּוץ ִלירּוׁשָ  ֶבר ּבְ

  רש"י
   . והיא שלמה:פחותה מכזית

   . ליאסר בהאה:לעין איסור
. וזהו לשון ומחבקה ומשקה

ברית אהבה וחבה אלמא 
   אדוקים בה וע''ז היא:

. כדלקמן אל הא איתקש למת
   קבר בי העם:
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        פג, בפג, בפג, בפג, ב .4
י ֶאְלָעָזרְו "[   ָאַמר:  ַרּבִ

ֶאֶבן ְמָסָמא  ָאה.  -ּבְ ָלא ְמַטּמְ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּולֵּ   ּדְ
לִ  י ּפְ א,  :יִגיּכִ ָ ַמׂשּ   ּבְ

י ֲעִקיָבא ָסַבר נִ  :ַרּבִ ה, ּכְ   ּדָ
ה ַמה נִ  א -ּדָ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ    ,ְמַטּמְ

א.  -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה  ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   ְמַטּמְ
ָנן ָסְבִרי ׁשֶ  :ְוַרּבָ   ֶרץ, ּכְ

א - ֶרץ ַמה ׁשֶ  ָ ַמׂשּ א ּבְ    ,לֹא ְמַטּמֵ
א -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה  ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   .]"לֹא ְמַטּמְ

  
ָנן    ?ֶרץְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש ְלׁשֶ  ,ְוַרּבָ

  
אּדְ  ָ ַמׂשּ א ּבְ    .לֹא ְמַטּמָ
  

ה    ?ְלִנּדָ
  
   .'ֵאָבִרין'ֵאיָנּה לְ ּדְ 
  

ת    ?ְלּמֵ
  
ה. ּדְ  ַכֲעָדׁשָ א ּבְ   לֹא ְמַטּמֵ
  

   !ֵאיָמא ְלחּוְמָרא
ּה   ְלַמאי ִהְלְכָתא ׁשָ ַכֲעָדׁשָ  ?ֶרץְלׁשֶ     ַרֲחָמָנא ַאּקְ   !הְלַטּמֹוֵיי ּבְ

הְלנִ  ֶאֶבן ְמָסָמא ?ּדָ    !ְלַטּמֹוֵיי ּבְ
ּה ַרֲחָמָנא  ׁשָ אֶֹהל!  ?תְלֵמ   ַאּקְ   ְלַטּמּוֵיי ּבְ

  
ַנן ִהיא,  -טּוְמַאת ֲעבֹוָדה ָזָרה  ַרּבָ   ּדְ

א ְוחּוְמָראְו    ,קּולָּ
א  יַנן,  -ְלקּולָּ   ַמְקׁשִ

יַנן -ְלחּוְמָרא      .ָלא ַמְקׁשִ
   

  
  

  רש"י
. ורבן למאי הלכתא כו'

אתקפתא היא לרבן דאמרי 
איה מטמאה במשא למאי 
הלכתא אמרו אליבייהו 

לדה דאיה לאברים  דאיתקש
ולשרץ דלא מטמין במשא למת 
דאיה מטמאה בכעדשה כולהו 

   לקולא:
   . כולהו לחומרא:אימא
. דכל הך היקשות דברי דרבן

קבלה יהו ואסמכתא בעלמא 
ושקץ תשקצו לאו לשון שרץ 
ממש הוא אלא עיקר קרא 

  לכות לה שם לגאי אתא:
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        פד, אפד, אפד, אפד, א    ––––    פג, בפג, בפג, בפג, ב .5
ָנה              ִמׁשְ

ִין ִל  ִהיא ְטהֹוָרהְס ִמּנַ    ?ִפיָנה ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ְבֶלב ָים"ׁשֶ ֶרך ֳאִנּיָ   .  (משלי ל, יט) 275"ּדֶ

   

ָמָרא              ּגְ

יָטא  ׁשִ ֶלב ָים"ּפְ ה ּבְ    ,ִהיא "ֳאִנּיָ
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

יָ    ם, ּכְ
  ָטהֹור,  -ם ַמה יָ 

  ְטהֹוָרה.  - ַאף ְסִפיָנה 
  

ְנָיא    :ּתַ
  : אֹוֵמר ֲחַנְנָיה"

ק"ִנְלְמָדּה ִמ    . לב) (ויקרא יא, 276"ׂשַ
ְלֵטל ָמֵלא ְוֵריָקן,  -  קַמה ׂשַ    ִמיטַּ

ְלֵטל ָמֵלא ְוֵריָקן,  ל ִמיטַּ   ַאף ּכָ
ְלֶטֶלת ָמֵלא ְוֵריָקןּדְ  ,ְלַאּפֹוֵקי ְסִפיָנה   ."ֵאיָנּה ִמיטַּ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ל ֶחֶרס.    ְסִפיָנה ׁשֶ
ֶלב ָים" :ָאַמרַמאן ּדְ  ה ּבְ ֶלב ָים ִהיא.  - (משלי ל, יט) "ֳאִנּיָ   ָהא ַנִמי ּבְ

ָאַמר ק"ּכְ  :ְלַמאן ּדְ ק, לב) (ויקרא יא, "ׂשַ י ׂשַ ּבֵ ְכִתיִבי ּגַ ְלֶטֶלת ָמֵלא ְוֵריָקן   , ָהָנְך ּדִ ִאי ִמיּטַ   ִאין,  -ּדְ
   ,לֹא –ִאי לֹא 

ל ֶחֶרס  ב  -ֲאָבל ְסִפיָנה ׁשֶ ְלֶטֶלת ָמֵלא ְוֵריָקןּדְ ַאף ַעל ּגַ    .ֵאיָנּה ִמיּטַ
  

   ,ִאי ַנִמי
ן.  ְרּדֵ   ְסִפיַנת ַהּיַ

ָאַמר ֶלב ָים" :ְלַמאן ּדְ ה ּבְ ה ָהא ַנִמי  -יא ִה  "ֳאִנּיָ ֶלב ָים ִהיא. ֳאִנּיָ   ּבְ
ָאַמר ְלֶטֶלת ָמֵלא ְוֵריָקן" :ְלַמאן ּדְ ְלֶטֶלת ָמֵלא ְוֵריָקן.  - "ִמיּטַ   ָהא ַנִמי ִמיּטַ

  
ן ֲעַקְבָיאר ָאַמ ּדְ  י ֲחִניָנא ּבֶ   : ַרּבִ
ֵני ָמה ָאְמרוּ " ן ְטֵמָאה :ִמּפְ ְרּדֵ    ?ְסִפיַנת ַהּיַ

ִים ה ּומֹוִריִדין אֹוָתּה ַלּמַ ׁשָ ּבָ ּיַ ּטֹוֲעִנים אֹוָתּה ּבַ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְדָר ת ֶא ְלעֹוָלם ַאל ִיְמַנע ָאָדם  ית ַהּמִ ָעה ַאַחת,  ,ׁש ַעְצמֹו ִמּבֵ   ַוֲאִפיּלּו ׁשָ

ה ַטְעָמּה  לָּ ְדָרׁש ְולֹא ִנְתּגַ ֵבית ַהּמִ ָנה  זֹו ּבְ ֵנית ִמׁשְ ִנים ִנׁשְ ה ׁשָ ּמָ ֲהֵרי ּכַ    ,ׁשֶ
ּה.   ן ֲעַקְבָיא ּוֵפיְרׁשָ י ֲחִניָנא ּבֶ א ַרּבִ ּבָ   ַעד ׁשֶ

   
י יֹוָנָתןָאַמר    : ַרּבִ

ְדָרׁש ִמ   :ַעְצמוֹ ת ֶא ְלעֹוָלם ַאל ִיְמַנע ָאָדם  ית ַהּמִ    ,ּבֵ
ְבֵרי תֹוָרה ַעת ִמיָתה,  ,ּוִמּדִ ׁשְ   ַוֲאִפיּלּו ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ ֹאׁשֶ י ָימּות ּבְ   , (במדבר יט, יד) 277ֶהל""זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם כִּ
ּתֹוָרה ֵהא עֹוֵסק ּבַ ַעת ִמיָתה ּתְ ׁשְ   .ֲאִפיּלּו ּבִ

  

                                                             

ֶרְך  275 ַמִים ּדֶ ָ שּׁ ר ּבַ ׁשֶ ֶרְך ַהּנֶ ַעְלָמהּדֶ ֶבר ּבְ ה ְבֶלב ָים ְוֶדֶרְך ּגֶ ֶרְך ֳאִנּיָ   ָנָחׁש ֲעֵלי צּור ּדֶ
ר 276 ל- ִיּפֹל-ְוכֹל ֲאׁשֶ מָֹתם ִיְטָמא ִמּכָ ִלי- ָעָליו ֵמֶהם ּבְ 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  רָהֶעֶרב ְוָטֵה -ֵיָעׂשֶ

ְבַעת ָיִמים 277 אֶֹהל ִיְטָמא ׁשִ ר ּבָ א ֶאל ָהאֶֹהל ְוָכל ֲאׁשֶ ל ַהּבָ אֶֹהל ּכָ י ָימּות ּבְ   זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ

  רש"י
  מתי' 

לת . שאיה מקבשהיא טהורה
   טומאה:

   . הרי היא כים:בלב ים
  

  גמ' 
. לאו פשיטא איה בלב ים היא

   פירכא היא אלא פירוש למתי':
. שהרי כלי עץ למדה משק

היא והוקשה לשק לעין 
   טומאה:
. וזו איה מיטלטל' אף כו'

   מלאה דגדולה היא:
. דלא איתקש ספיה של חרס

   לשק:
. איכא אי מי ספית הירדן

יא קטה ומיטלטלת ביייהו שה
מלאה וריקית לפי שההר 

   קטן:
. דים לאו דוקא הא מי בלב ים

   וכל ההרות מי טהורין הן:
. של מסכת שית משה זו

כלים דתי בה ספית הירדן 
  טמאה ולא תגלה הטעם למה:
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  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
יִמ  ְבֵרי תֹוָרה ִמְתַקּיְ ִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה, ֵאין ּדִ ּמֵ ִמי ׁשֶ א ּבְ   ין ֶאלָּ

ֱאַמר:  ּנֶ אֶֹהל"ׁשֶ י ָימּות ּבְ   . (במדבר יט, יד) "זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם כִּ
  
  

 :ָרָבאָאַמר 
ָווִריםוּ    פד,א ֵמיּה ִטיְלטּול - ְלֲחַנְנָיא, ִטיְלטּול ַעל ְיֵדי ׁשְ   .ׁשְ

  
ְתַנן    :ּדִ

לֹׁש ֲעָגלֹות ֵהן"   :ׁשָ
יְדָרא ֲעׂשּוָיה ּכְ    ְטֵמָאה ִמְדָרס,  -ַקתֶּ

ה  ִמטָּ   ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת,  -ּכְ
ל ֲאָבִנים  לּום -ׁשֶ   .(כלים כד,ב) "ְטהֹוָרה ִמּכְ

  
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ית ִקּבּול ִרּמֹוִנים ּה ּבֵ   ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת.  -  ְוִאם ֵיׁש ּבָ
  

יבֹות ֵהן: " לֹׁש תֵּ   ׁשָ
ְתָחּה ִמּצִ  ּפִ יָבה ׁשֶ ּה תֵּ   ,ְטֵמָאה ִמְדָרס -ּדָ

   ,ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת - ִמְלַמְעָלה 
ה ּדָ ּמִ ָאה ּבַ לּום - ְוַהּבָ   .  ד) (כלים כד, "ְטהֹוָרה ִמּכְ

   
  
  

  רש"י
. דאמר ספיה המיטלטלת ולחיא

מלאה טמאה אפילו איה מיטלטלת 
מרוב גודלה הוי אלא על ידי שוורים 

   טילטול וטמאה:
. קצרה ומוקפת משלש כקתידרא

   צדדין:
   . שלישיבה מיוחדת היא:טמאה מדרס

. שהיא ארוכה ומתחתיה מקבלת כמטה
   כמטה של עור שאין בה שום קב:

. כלומר מקבלת שאר טמאה טומאת מת
טומאות כולן חוץ מטומאת מדרס דכלי 
הוה לקבל טומאה ולישיבה איה 

שטועין בה פרגמטיא ואומר לו מיוחדת 
עמוד ועשה מלאכתו והא דקט טמא 
מת משום דאב הטומאה הוא והכי 
קאמר אב הטומאה הוא על ידי מת ולא 

   על ידי זב:
   . העשויה להוליך בה אבים:ושל אבים

. איה מקבלת שום טהורה מכלום
טומאה לפי שפרוצה מתחתיה קבים 

שיעורן גדולים ולא כלי הוא דכל הכלים 
   כרמוים:

. אלמא אף על גב ואמר רבי יוחן כו'
דשל עץ איתקש לשק דבעין מיטלטל 
מלא וריקן וזו איה מיטלטלת אלא על 

   ידי שוורים קאמר טמאה טמא מת:
. לפי תיבה שפתחה מצדה טמאה מדרס

שמשמשת שכיבה עם מלאכתה 
שמשתמשין בה דרך פתחה ואין צריך 

ה לומר לשוכב עליה עמוד ועש
   מלאכתו:

   . פתחה כאותן שלו:מלמעלה
. כלומר עשה אב טמאה טמא מת

הטומאה על ידי מת כשאר כל הכלים 
הראויין לקבל טומאה שאם האהיל 
אהל המת עליהן עשין אב הטומאה 
ולעין שאר טומאות הויין ראשון 
לטומאה ככל הכלים ולא שמעין 
ממתיתין אלא דכלי הוא לטומאה 

דאיה מיוחדת לשכיבה ומדרס לא הויא 
דצריך לומר לו עמוד יש מקשין הבל על 
משה זו הא דאמר רבי יוחן בפרק במה 
אשה (לעיל דף ט.) אף אומר בטומאת 
מת עמוד ועשה מלאכתו והבל הוא 
בפיהם דכי איתמר ההיא לעין כלי 
ששבר ועודו ראוי למלאכה ולא מעין 
מלאכה ראשוה וקאמר רבי יוחן 

ומאתו ראשוה ואומר בו דטהור מט
עמוד ועשה מלאכתו הראשוה והרי 
הוא איו ראוי אבל לומר שתהא 
מיוחדת למת ולא למלאכה אחרת לא 
תהא זאת בישראל דהא כתיב (במדבר 
יט) כל אשר באהל יטמא וכל כלי פתוח 
וגו' וכל טמא מת שבתלמוד הזכר אצל 
מדרס הוא הדין לטמא שרץ או 

כר מת אלא לטומאת בלה ולא הוז
משום דעל ידי מת עשה אב הטומאה 
[כמו] על ידי מדרס שלא בא ללמדו 
אלא לומר שהוא כלי מקבל כל טומאה 
חוץ מטומאת מדרס אם ישב עליו זב 

   איו עשה אב הטומאה:
. תיבה גדולה שאיה הבאה במדה

מיטלטלת ויש לה חלון מלמעלה 
   להשתמש בתוכה:

ואיל . למדרס לא חזיא הטהורה מכלום
וחלולה מלמעלה איה משמשת שכיבה 
עם מלאכתה ולשאר טומאות לא חזיא 
דאיה מטלטלת מליאה ולא איתפרש 
מה לשון באה במדה ולי ראה על שם 
אשי מדות כלומר שצריכה למוד ארכה 

  ורחבה:
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        פד, אפד, אפד, אפד, א .6
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִלי ֶחֶרס "   ָטהֹור.  -ִמְדַרס ּכְ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִפיָנה   . "ַאף ַהסְּ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

  : ידַרב ְזִב ָאַמר 
ִלי ֶחֶרס     ,ָטהֹור –ָהִכי ָקָאַמר: ִמְדַרס ּכְ

עֹו וּ    ָטֵמא,  -ַמּגָ
ל ֶחֶרס  ֲחַנְנָיא. , ְטֵמָאה –ּוְסִפיָנה ׁשֶ   ּכְ

ִפיָנה ְטהֹוָרה י יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף ַהּסְ יַדן, ַרּבִ א ּדִ ַתנָּ    .ּכְ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
   ?"ַאף" ַמאי

  
א  אָאַמר ֶאלָּ ּפָ   :ַרב ּפַ

ִלי ֶחֶרס  ָהִכי ָקָאַמר:   ָטהֹור,  - ִמְדַרס ּכְ
עֹו    ָטֵמא.  -ּוַמּגָ

ל ֵעץ ין ִמְדָרסוֹ  :ְוׁשֶ    ,ּבֵ
עֹו    ָטֵמא,  - ּוֵבין ַמּגָ

ן  ְרּדֵ יַדן. , ְטהֹוָרה –ּוְסִפיַנת ַהּיַ א ּדִ ּנָ ּתַ   ּכְ
ִפיָנה ְטֵמָאה י יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף ַהּסְ ֲחַנְנָיא.  , ַרּבִ   ּכְ

   
  
  
  

  רש"י
. שאם מדרס כלי חרס טהור

ישב עליו הזב ולא גע באוירו 
טהור ואיו מטמא משום מדרס 

   יה יליף לה מקרא:ולקמ
. מה עין ספיה אצל מאי קאמר

מדרס ספיה טהורה אף 
מטומאת מגע ולמדרס לא 

   חזיא:
   . אם גע הזב בתוכו:ומגעו טמא

. וספיה של חרס טמאה
   במגעה:
. דיליף טעמא משק כחיא

   וחרס לא איתקש לשק:
. דיליף מבלב ים והא כתא דידן

   מי בלב ים היא:
ל כרחיך . עמאי אף ספיה

טהורה ממגע קאמר ומאי אף 
הא לא טיהר תא קמא כלי 

   ממגע דימא אף זו כיוצא בו:
וספית הירדן טהורה כתא 

. דיליף מבלב ים לא שא דידן
גדולה לא שא קטה והוא הדין 
מי דמצי לתרוצי וספיה של 
חרס טהורה בתר דמפכין דתא 
קמא לרבי יוסי אלא משום 

  של חרס:דשכיחא טפי של עץ מ
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        בבבב- - - - אאאאפד, פד, פד, פד,  .7
ִלי ֶחֶרס"וּ    ָטהֹור? ּדְ ְמָנָלן  - "ִמְדַרס ּכְ

  
הָאַמר    : ִחְזִקּיָ

בוֹ ָאַמר ְקָרא: ּדְ  כָּ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ   , (ויקרא טו, ה) 278""ְוִאיׁש ֲאׁשֶ
בֹו לוֹ  ּכָ יׁש ִמׁשְ    – ַמּקִ

ִמְקֶוה - ַמה הּוא    ,ִאית ֵליּה ָטֳהָרה ּבְ
בֹו  ּכָ ִמְקֶוה.  ָטֳהָרה - ִאית ֵליּה  ַנִמיַאף ִמׁשְ   ּבְ

  
ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא:  ַרּבִ   ּתָ

ָתּה ִיְהֶיה ָלּה""" ב ִנּדָ כַּ ִמׁשְ   ,(ויקרא טו, כו) 279כְּ
ָבּה ָלּה  ּכָ יׁש ִמׁשְ    – ַמּקִ

ִמְקֶוה -ַמה ִהיא     ,ִאית ָלּה ָטֳהָרה ּבְ
ָבּה  ּכָ ִמְקֶוה,  -ַנִמי  ַאף ִמׁשְ   ִאית ָלּה ָטֳהָרה ּבְ

ִלי ֶחֶר  ִמְקֶוהְלַאּפֹוֵקי ּכְ ֵלית ֵליּה ָטֳהָרה ּבְ   . "ס ּדְ
  

י ִאיְלָעאְמִתיב     :ַרּבִ
ֵמ " ץ ּבְ ִין? -ת ַמּפָ  ִמּנַ

   ,ְוִדין הּוא   פד,ב
הֹוִרין  טְּ ים ׁשֶ ין ְקַטּנִ ּכִ ֵמת,  - ָזבּבְ ּוַמה ּפַ   ְטֵמִאים ּבְ

זָ  ֵמא ּבְ טָּ ץ ׁשֶ ֵמת -  בַמּפָ ֵהא ָטֵמא ּבְ ּיְ ין ׁשֶ   . "?!ֵאינֹו ּדִ
אי?  ִמְקֶוה! ְוַאּמַ   ָהא ֵלית ֵליּה ָטֳהָרה ּבְ

  
י ֲחִניָנא:    ָאַמר ֵליּה ַרּבִ

אֵני ָהָתם ִמינוֹ  ,ׁשָ א ּבְ   .הֹוִאיל ְוִאיכָּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲעָתא   !ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ֵמַהאי ּדַ

  
ה!  יָדךְ ַאְדַרּבָ ֲעָתא ּדִ   !ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ִמּדַ

  
   ?ְוַטְעָמא ַמאי

  
ִתיִב  ֵרי ְקָרֵאי ּכְ    :יּתְ

ִתיב בוֹ : ּכְ כָּ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ   ,ה) ,(ויקרא טו ""ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

ב ִיְטָמאִתיב: ּוכְ  ב ָעָליו ַהּזָ כַּ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ כָּ ׁשְ   , (ויקרא טו, ד) 280""ְוָכל ַהּמִ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ִמינֹו  ִמְקֶוה.  -ֵיׁש ּבְ ֵלית ֵליּה ָטֳהָרה ּבְ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ
ִמינֹו  בֹו לֹו. ַמּקִ  - ֵאין ּבְ ּכָ   יׁש ִמׁשְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ִלי ֶחֶרס "    ,"ָטהֹור –ִמְדַרס ּכְ
ִתיל ָעָליו" :ֵמָהָכא ר ֵאין ָצִמיד ּפָ תּוַח ֲאׁשֶ ִלי ּפָ     ,(במדבר יט, טו) 281"ְוָכל כְּ

ִתיל ָעָליו  ָהא    ,ָטהֹור הּוא -ֵיׁש ָצִמיד ּפָ
ּתֹו ִנּדָ  ִיַחִדיְנהּו ְלִאׁשְ   .ָטהֹור :ְוָקָאַמר ַרֲחָמָנא ,הִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ

  
 
   

                                                             
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 278 ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ בֹו ְיַכּבֵ ּכָ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ  ְוִאיׁש ֲאׁשֶ
ב ָעָלי 279 ּכַ ׁשְ ר תִּ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ ֻטְמַאת ִנּדָ ּכָ ב ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה ּכְ ׁשֵ ר תֵּ ִלי ֲאׁשֶ ּה ְוָכל ַהּכְ ָתּה ִיְהֶיה ּלָ ב ִנּדָ ּכַ ִמׁשְ ל ְיֵמי זֹוָבּה ּכְ  ָתּה ו ּכָ
ב ָעָליו ִיְטָמא 280 ר ֵיׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ ב ִיְטָמא ְוָכל ַהּכְ ב ָעָליו ַהזָּ ּכַ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ  ּכָ

ִלי ָפתּוַח  281 ִתיל ָעָליו ָטֵמא הּואְוכֹל ּכְ ר ֵאין ָצִמיד ּפָ   ֲאׁשֶ

  רש"י
   . הוא והמשכב הוזכר כאן:משכבו

. כלי חרס אין לו טהרה במקוה
דכתיב ישבר אין לו טהרה אלא 

   שבירתו:
   . של קים:מפץ

. שהוא טמא לפי שמציו במת מיין
שפשוטי כלי עץ טהורין מטומאת 
מגע שרץ מיין שכלי הראוי למשכב 

  ומושב מקבל טומאת מגע במת:
. של קטיםודין הוא ומה פכין 

חרס שטהורין בזב שאין מטמאין 
על ידו בשום טומאה דלמדרס לא 
חזו דאין עשויין לישיבה ועוד שהן 
של חרס ובמגע לא לטמאו דאין 
מטמאות אלא מאוירן ואין יכול 
להכיס אצבעו לתוכן מפי שפיהן 
צר ובהיסט לא דאפקיה רחמא 
בלשון גיעה דכל שאיו מטמא 

ט ובהעור במגע איו מטמא בהיס
והרוטב (חולין קכד:) אמר מי הכי 
לגבי טומאת משא את שבא לכלל 
מגע בא לכלל משא אע''פ שאפשר 
ליגע בחוט השערה ותיא בת''כ 
דשיער הזב מטמא ה''מ כלי הראוי 
לגיעת בשרו ולהכי אפקיה רחמא 
בלשון גיעת בשר כדכתיב (ויקרא 

   טו) והוגע בבשר הזב:
דכתיב  . באהל המתטמאין במת

   (במדבר יט) וכל כלי פתוח:
. דהא חזי למשכב מפץ שטמא בזב

וכתיב וכל המשכב וגו' ומהכא 
פקא לן בעלמא (דה דף מט:) דכל 
המטמא במדרס מטמא טומאת מת 

   ואפילו פשוטי כלי עץ:
   . טמא בזב טומאת מדרס:ואמאי

. דכי כתיב והא לית טהרה במקוה
טבילה בפרשת שרצים ובפרשת 

יבא והך כלים דכתיבי מדין כת
התם ילפין להו טבילה אבל פשוטי 
כלי עץ שלא כתבו שם לעין 
טומאה לא ילפין להו טבילה ולית 
להו טהרה במקוה דהא לא כתיבא 
בהו כי היכי דאוכל ומשקה אין 
להם טהרה במקוה לפי שלא למדו 

   להם טבילה בתורה:
. יש בכלי שאי התם דאיכא במיו

ה במקוה כגון עץ שיש להן טהר
   מקבלים:

. דכיון רחמא ליצלן מהאי דעתא
דלדידיה ליכא טהרה במקוה לא 

   שאי מכלי חרס:
. היכא כתיבא דמשום וטעמא מאי

דאיכא במיו אע''ג דבדידיה ליכא 
[מיטמא ימא] הואיל ואקשיתיה 
לזב עצמו בעי דתיהוי ליה טהרה 

   לדידיה:
   . מקיש משכבו לו:כתיב משכבו

. אע''ג דלא דמי המשכב וכתיב וכל
   לזב דהא לא כתיב משכבו:

. כלי חרס קאמר וכל כלי פתוח
   שהטומאה כסת לו דרך פתחו:

. מי לא משמע מי לא עסקין
במקרא דאפי' ייחדו לאותו כלי 
לאשתו דה לישב עליו כל ימיה 
אמר קרא דמציל על מה שבתוכו 
באהל המת ואי טמא מדרס היכי 

ה אין מציל והא כל דבר טומא
חוצץ בפי הטומאה אלא ש''מ 
דאין מדרס בכלי חרס הלכך כלי 
חרס המוקף צמיד פתיל טהור 
מכלל טומאה ובהיסט מי לא 
מטמיא ליה כדפרישית לעיל דכל 
שלא בא לכלל מגע לא בא לכלל 

  משא לפיכך מציל על מה שבתוכו:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א    ––––פד, ב פד, ב פד, ב פד, ב  .8
ָנה          ִמׁשְ

ִהיא ִין ַלֲערּוָגה ׁשֶ ה ְטָפִחים    :ִמּנַ ָ ׁשּ ה ַעל ׁשִ ָ ׁשּ ה ֵזְרעֹוִנין ,ׁשִ ָ תֹוָכּה ֲחִמׁשּ ּזֹוְרִעין ּבְ    ,ׁשֶ
ע רּוחֹות ָהֲערּוָגה ָעה ַעל ַאְרּבַ ֶאְמַצע ,ַאְרּבָ    ?ְוַאַחת ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ יׁשֶ ה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח  "כִּ    ,(ישעיהו סא, יא) 282"ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכַגּנָ
א - 'ַזְרָעּה '   .  "ֵזרּוֶעיָה" :לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ
   

ָמָרא              ּגְ

ַמע?    ַמאי ַמׁשְ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
י ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה"    – "כִּ

   ,ַחד – "ּתֹוִציא"
  ַחד,  - "ִצְמָחּה "
ֵריֲה    .ֵרי ּתְ

ֵרי,  -  "ֵזרּוֶעיָה"   ּתְ
ע    .ָהא ַאְרּבַ
  ַחד,  - "ַתְצִמיַח"

ה ָ  .ָהא ֲחִמׁשּ
א ָלא ָיְנֵקי ֵמֲהָדֵדי   פה,א יּתָ ׁשִ א ּבְ ַחְמׁשָ ַנן ּדְ    .ְוִקים ְלהּו ְלַרּבָ

   
ַנן ִקים ְלהּו ְלַרּבָ ָהא ּדְ ָתא ִהיא?  283ּוְמָנָלן ּדְ   ִמילְּ

  
ר ָאַמר ּדְ  יא ּבַ י ִחּיָ אַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַאּבָ   : ַרּבִ

ְכִתיב:  ְבלּו ִראׁשֹוִניםַמאי ּדִ ר ּגָ בּול ֵרֲעָך ֲאׁשֶ יג ּגְ   , (דברים יט, יד) 284""לֹא ַתּסִ
ְבלּו ִראׁשֹוִנים ּגָ בּול ׁשֶ יג - ּגְ   .לֹא ַתּסִ

  
ְבלּו ִראׁשֹוִנים"ַמאי    ? "ּגָ

  
ר ַנֲחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹונָ ָאַמר  ַרּבִ   : ָתןַרּבִ

ְכִתיב ִעיר ַהחִֹרי יֹ :ַמאי ּדִ ה ְבֵני ׂשֵ ֵבי ָהָאֶרץ"ֵאלֶּ   , (בראשית לו, כ) 285"ׁשְ
י ָעְלָמא  ֵבי ָרִקיַע ִניְנהּו? -ַאּטּו ּכּולֵּ    !יֹוׁשְ

א ל ֶאֶרץ,  ,ֶאלָּ ּוָבּה ׁשֶ ִיׁשּ ִקיִאין ּבְ ָהיּו ּבְ   ׁשֶ
ָהיּו אֹוְמִרים:   ְלַזִית,  -ְמלֹא ָקֶנה ֶזה   ׁשֶ

  ִלְגָפִנים,  -ֶנה ֶזה ְמלֹא ָק 
  ִלְתֵאִנים.  -ְמלֹא ָקֶנה ֶזה 

  
ִריִחים ֶאת ָהָאֶרץ - "חִֹרי"וְ  ּמְ    .ׁשֶ

  
י"וְ      - (בראשית לו, ב) 286"ִחּוִ

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִחְוָיא.  ָהיּו טֹוֲעִמין ֶאת ָהָאֶרץ ּכְ   ׁשֶ

  
ר ַיֲעקֹ     :ָאַמר בַרב ַאָחא ּבַ

ֵני ח -  "חֹוִרי" ֲעׂשּו ּבְ ּנַ ְכֵסיֶהן.   ׁשֶ   ֹוִרין ִמּנִ

                                                             
ן ֲאדָֹני  282 ה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח ּכֵ י ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכַגּנָ ל ַהּגֹוִיםה' ּכִ ה ֶנֶגד ּכָ  ַיְצִמיַח ְצָדָקה ּוְתִהּלָ

  מסורת הש"ס. גירסת וילא: (דחמשא בשיתא) 283
ר גָּ  284 בּול ֵרֲעָך ֲאׁשֶ יג ּגְ ר לֹא ַתסִּ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ְנַחל ּבָ ר תִּ ַנֲחָלְתָך ֲאׁשֶ ּה ה' ְבלּו ִראׁשִֹנים ּבְ תָּ  ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרׁשְ
ֵבי ָהָאֶרץ לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה 285 ִעיר ַהחִֹרי יׁשְ ה ְבֵני ׂשֵ  ֵאּלֶ

ת ֵאילֹון ַהִח  286 ָנַען ֶאת ָעָדה ּבַ נֹות ּכְ יו ִמּבְ ו ָלַקח ֶאת ָנׁשָ יֵעׂשָ ת ִצְבעֹון ַהִחּוִ ת ֲעָנה ּבַ י ְוֶאת ָאֳהִליָבָמה ּבַ   תִּ

  רש"י
  מתי' 

. ולא הוי שזורעין בתוכה ה' זרעוין
די להפריש בייהם הפרש עירבוב שיש בה כ

   הראוי:
. ממלא את כל הרוח ד' מד' רוחות הערוגה

   עד סמוך לקרן:
. גרעין אחד ואע''פ שכל אצל ואחת באמצע

הקרות סמוכין זה לזה ואין בייהם 
הרחקה ג' טפחים ויוקים זה מזה אין כאן 
בית מיחוש דגבי כלאים היכרא הוא 
דבעין דלא להוי עירבוב דהא אכלאים 

פיד קרא אבל לייקה לא חיישין אפילו ק
בכלאי הכרם דאורייתא כדתן (ב''ב דף 
כו.) זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר 
מכאן ואע''ג דיקו מתתאי וכ''ש כלאי 
זרעים דרבן דלא חיישין לייקה כדתן 
גבי ראש תור לקמן בשמעתין וגבי ב' 
שורות והרי יש כאן היכר גדול רוח זו 

ון ודרום וזו זרועה מזרח ומערב זרועה צפ
אבל בין זרע האמצעי לזרעוי הרוחות 
צריך הרחקה כדי ייקה דאין שם היכר 
ואי הוו מקרבי הוי עירבוב והמפרש ד' 
גרעיין בד' הרוחות טועה דאי ההרחקה 
משום ייקה ט' זרעוין יש לזרוע בו ד' בד' 
הקרות ואחד בכל רוח ורוח באמצעו וא' 

ה ויש בין כל אחד ואחד ג' באמצע הערוג
טפחים כשיעור ייקה טפח ומחצה לכל 
אחד הלכך לכל הרוח הוא ממלא עד סמוך 
לקרן ואפילו אין בין זרע שברוח זו לזרע 
שברוח זו ג' טפחים לא איכפת לן דלעין 
כלאים היכר בעלמא הוא דבעין 

   כדפרישית:
. ובגמ' מפרש היכי משמע ה' זרועיה

   :זרעוים בו' טפחים
  

  גמ' 
תוציא חד צמחה חד זרועיה תרי תצמיח 

. וששה טפחים דליכא למילף מקרא חד
קים להו לרבן דסתם ערוגה הזרעת בה 
ה' זרעוין כך היא מדתה דחמשה זרעוין 
בשיתא טפחים לא יקי אמצעי ושברוחות 
מהדדי דשיעור ייקת כל זרע טפח ומחצה 
עם מקום הזרע הרי מן הזרע הזרע (סמוך 

גבולה) [בגבול הערוגה] כגד האמצעי ועד ל
האמצעי ג''ט ומאלו השים או למדים 
דסבר תא דידן שייקת הזרע טפח ומחצה 
מדלא קבע מקום לזרע הזרע אצל הגבול 
להושיבו אצל הקרן אלא אפי' אם בא 
לזורעו כגד אמצעיתה זורעו אלמא 
בהרחקת ג' טפחים סגי ואע''ג דלעין 

א בעין ולא חיישין כלאים היכרא בעלמ
לייקה כדתן לקמן בשמעתין גבי ראש 
תור וגבי ב' שורות מיהו הפרש זרעוי 
ערוגה דלא להוי ערבוב ליכא היכרא בבציר 
משיעור ייקה דגבי ראש תור ושתי שורות 
דלקמן איכא היכרא הלכך כי רמיז לן קרא 

   ה' זרעוין בערוגה בשל ו' טפחים קאמר:
. בשיעור להו לרבןומא לן דהא דקים 

ייקה מילתא היא למיסמך עלה ולומר 
בקיאין הן החכמים בעבודת אדמה לידע 
כמה יוקים שלא תתמה לומר מי הודיע 
לבריות שיעור ייקה ואיך יוכלו לעמוד על 

   כן:
. ליטע סמוך למיצר להכחיש גבול רעך

קרקעו כשיעור אשר גבלו הראשוים ומי 
שהיו  הם ראשוים אמוריים וחויים
   בקיאים בכך כדאשכחן בבי שעיר:

. קה המדה שבו מודדין מלא קה זה
   הקרקע:

. ראוי לגדל זיתים וזה לתאה והיו לזית
יודעין להפריש את הארץ בין קה לקה 
בריחה וטעמה היכן לזיתים והיכן הוא 
לתאים וממילא דבקיאים היו בשיעור 

   ייקה:
   . סרס את התיבה ודורשה:שמריחין

   . למה קרא חוי:חויו
   . לאיזה דבר ראויה:שטועמין את הארץ

   . כחש שמאכלו עפר:כחיויא
. שטרדו שעשין בי חורים מכסיהם

מחלתם ולא הוצרכו לעבוד אדמתן 
  כדכתיב ובי עשו יירשום (דברים ב):



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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  : ַרב ַאִסיָאַמר 

ה -  "ֲערּוָגה" ָ ׁשּ בּוֶליָה.   ,ּתֹוָכּה ׁשִ   חּוץ ִמּגְ
   

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ה -ֲערּוָגה " ָ ׁשּ   . "ּתֹוָכּה ׁשִ
  

בּוֶליָה  ה?  ּגְ ַכּמָ   ּבְ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
י "   אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ְמלֹא רֹוַחב ּפַ  -  רֹוַחב   . ג) (כלאים ג, "ְרָסהּכִ
  

י ֵזיָראָאַמר  אְוִאיֵתיָמא  ַרּבִ ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ   : ַרּבִ
י ְיהּוָדהּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ַרּבִ

ְכִתיב ָרק" :ּדִ ַגן ַהּיָ ִקיָת ְבַרְגְלָך כְּ   , (דברים יא, י) 287"ְוִהׁשְ
   ,ֶטַפח –ָמה ֶרֶגל 

בּול ַנִמי    ֶטַפח.   -ַאף ּגְ
   

  
  
  

                                                             

ְזַרע ֶאת זַ  287 ר תִּ ם ֲאׁשֶ ָ ר ְיָצאֶתם ִמׁשּ ּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ֲאׁשֶ תָּ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאתָּ י ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרקּכִ ַגן ַהּיָ ִקיָת ְבַרְגְלָך ּכְ   ְרֲעָך ְוִהׁשְ

  רש"י
. שאמרו אמר רב אשי ערוגה

צריכה להיות ו' חוץ מגבוליה 
קע חלק שהיו מיחין בערוגה קר

סביבות הזריעה למקום דישה 
כשהוא משקה הזרעים מהלך 
בגבולין ואשמעין רב אשי דלא 
תימא ו' עם הגבולין וכשהיח 
טפח חלק לכאן וטפח חלק לכאן 
לא תהא ערוגה מקום ייקתה 
אלא ארבע ואין הפרש בין 
אמצעי לשכגדו אצל הגבול 

   אלא טפחיים:
. כמה רחבן להיות ערוגה בכמה

ותהא עליה תורת כהלכתה 
הערוגה לכל דבריה כדלקמן 
להתיר ראש תור ירק הכס לה 
והיוצא ממה דכי ליתא 
כשיעורא לא חשיב למיהוי לה 

   קולי שדה:
   . פרסת רגל:פרסה

. להטעין על והשקית ברגלך
כתפך מים ולהלך ברגלך 
סביבותיה להשקותה למ''ל ליה 
למכתב רגלך לומר שבמקום 

רגל  מהלכו להשקותה כשיעור
  הוא:
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        בבבב- - - - פה, אפה, אפה, אפה, א .10
  : ַרבַמר ָא 
ִנינּו.  -  "ֲערּוָגה" ה ׁשָ חּוְרּבָ   ּבְ
  

א   !ְמקֹום ְקָרנֹות :ְוָהִאיּכָ
  

י  ֵמיּה  ַרבָאְמִרי ּבֵ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
א ֶאת ַהְקָרנֹות.  ְמַמלֵּ   ּבִ

  
אי!   ּוָ ַראי ְולֹא ִליְמֵלי ִמּגַ   ְוִליְזַרע ֵמַאּבְ

  
ָרנֹות  פה,ב א ֶאת ַהּקְ א ְיַמלֵּ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ

  
א ְולֹ   . 'אׁש ּתֹור ָיָרקרֹ'א ְיֵהא ֶאלָּ

ַנן    :ִמי לֹא ּתְ
ֶדה ַאֵחר ָהָיה רֹ " ר,  -אׁש ּתֹור ָיָרק ִנְכָנס ְלתֹוְך ׂשָ   מּותָּ

ֶדה ְרֶאה סֹוף ׂשָ ּנִ ֵני ׁשֶ   ! (כלאים ג, ג) "ִמּפְ
  

ֲערּוָגה. ֵאין רֹ   אׁש ּתֹור ּבָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ין ָהֲערּוגֹות ָשנִ  -  "ֲערּוָגה"    .ינוּ ּבֵ
  

ֲהָדֵדי    !ְוָהא ָקא ִמיְתָעְרִבי ּבַ
  

נֹוֶטה ׁשּוָרה ְלָכאן   ְוׁשּוָרה ְלָכאן.   ,ּבְ
   

  
  

  רש"י
. במשתו אמר רב ערוגה בחורבה שיו

להתיר בה ה' זרעוין אבל לא שסביבותיה 
ערוגות שהרי לא פירשו לך אלא הפרש 
זרעוין שבתוכה ואם תזרע ערוגות 
סביבותיה לא תוכל להרחיק בין אותן 
שבתוכה ולזרוע אותן שברוחות הערוגה 
סמוך לגבול להרחיקה מן האמצעי כשיעורו 
לפי שאתה מקריבו אצל זרע הזרע 
בחברתה אצל גבולה שאין בייהן אלא שי 

   טפחים של גבולי הערוגה ואן ג' בעין:
. מאי דוחקיה דלא והא איכא מקום קרות

לאוקומיה בערוגה בין הערוגות מוקפת מכל 
צד ג' ערוגות שהן ח' כזה ולזרוע באמצע וכן 
בכולן ה' זרעוין והא איכא בכל ערוגה 
מקום קרות זויותיה ואתה יכול להמשיך 
זרע גרעין שתזרע בצד גבולן של זו לצפון 
ושל זו לדרום של זו למזרח ושל זו למערב 
ולזרוע אותן גרעיין אצל הקרות ואיך 
צריך להמשיכן מכגד אותן שבחבירו 
מבפים אלא הפרש טפח ואמאי אמר רב 

   בערוגה שבחורבה שיו:
מוקי מתיתין  . רבבממלא את הקרות

בממלא את כל הרוח של ערוגה לצפון מן 
המזרח למערב וכן רוח דרומי אבל המזרחי 
והמערבי זורע מעט וייח הפרש מכאן 
ומכאן (כזה) הלכך אי אתה יכול לזרוע עוד 
בערוגה שאצלה לצפון ושאצלה לדרום מפי 

   עירבוב של ב' הערוגות:
. ויקיפה ערוגות מכל צד וליזרע מאבראי

את הקרות שבתוכה לא ימלא ומאי ו
דוחקיה דרב לאוקמיה בערוגה שבחורבה 

   שאין שם אלא היא:
. ואחר כך יזרע בחברתה גזירה שמא ימלא

אצל הגבול מתוכה כאשר זרע האמצעית 
   ולא ישים ללבו עירבוב של שתי הערוגות:

. כלומר אפילו מילא ולא יהא אלא ראש תור
ברתה ואין אותו ואחר כך זרע גרעין אחד בח

הפרש כשיעור ביו לבין זרע שבזו מה בכך 
לא יהא דון אלא כראש תור ירק המשך 
ובא משדה זו לשדה זו שראה יפה שאיו 
מזו שכס לה אלא מזו שיוצא ממה ואיכא 
היכירא ולייקה לא חיישין ראש תור קרי 
ליה לפי שכן דרך לסוף השדה להיות 

כראש מתקצרת החרישה ולימשך באלכסון 
   תור (כזה):

. אין תורת היתר ראש אין ראש תור בערוגה
תור מערוגה לערוגה אלא משדה גדולה 
לתוך ערוגה או מערוגה לתוך שדה גדולה או 
משדה גדולה לתוך שדה גדולה אבל שתי 
ערוגות לא הוי היכר אלא דומה כאילו הן 

   אחת דלא חשיבא כל חדא באפיה פשה:
ן של ערוגה זו . העליוהא קא מערבי בהדדי

בעלין של חברתה מלמעלה שאין בייהן 
   אלא שי טפחים של גבולין:

. ממשיך של בוטה שורה לכאן ושורה לכאן
רוח זו בצד קרן מזרחית צפוית ושל רוח זו 
לצד מערבית דרומית וכן כולן להרחיקן 
שלא יהיו זה כגד זה כמו שפי' גבי 
אתקפתא דלעיל דמקום קרות ולא גזר 

ל שמא ימלא את הקרות כך ראית שמוא
שיטה זו בעיי ולא פירשו רבותי כן שהם 
פירשו קרות אלו גבולין ויש לי גמגומים בה 
הרבה גם בכל הש''ס לא שמעתי קרות אלא 
זויות ומצאתי לי סמך ביסודו של רבי 
שמעון הזקן אחי אמי מפי רביו גרשום אבי 
הגולה ותשובת רביו יצחק בן יהודה 

  בה בג' פים לא ישרו בעיי:שהושי



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        פו, אפו, אפו, אפו, א    ––––פה, ב פה, ב פה, ב פה, ב  .11
אָאַמר    : עּוּלָ

ַמַעְרָבא:  עּו ּבְ   ּבָ
ּה  ֵני כּולָּ ֶלם ֶאָחד ַעל ּפְ   ַמהּו? - ִהְפִקיַע ּתֶ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ל ֶאת ַהׁשּ  א ִעְרּבּוב ּוִביּטֵ   ּוָרה. ּבָ
  

י   ָאַמר:  288ַרב ַאׁשִ
ּוָרה.  ל ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ֵעירּובֹו ְמַבּטֵ

  
ילְ  ָרִביָנאֵאיִתיֵביּה     :ַרב ַאׁשִ

ּוִאיׁשְ   :ַהּנֹוֵטַע " ל ִקיׂשּ י ׁשּורֹות ׁשֶ    ,ןתֵּ
יּלּוִעין ל ּדִ י ׁשּורֹות ׁשֶ תֵּ    ,ׁשְ

ְצִרי  ל ּפֹול ַהּמִ י ׁשּורֹות ׁשֶ תֵּ ר.  -ׁשְ   מּותָּ
                 

ּוִאיׁש  ל ִקיׂשּ    ,ןּוָרה ַאַחת ׁשֶ
יּלּוִעין ל ּדִ    ,ְוׁשּוָרה ַאַחת ׁשֶ

ְצִרי  ל ּפֹול ַהּמִ   !ד) (כלאים ג, "ָאסּור –ְוׁשּוָרה ַאַחת ׁשֶ
  

ָראָכא א ׁשְ ִאיּכָ אֵני ָהָכא ּדְ    .ׁשָ
   

ֲהָנאָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּכָ   : ַרּבִ
תֹו ָיָרק יּנָ ל ּגִ אֹות ּכָ    :ָהרֹוֶצה ְלַמלְּ
ה ָ ׁשּ ה ַעל ׁשִ ָ ׁשּ ה ֲערּוָגה ׁשִ    ,עֹוׂשֶ

ה ָ ּה ֲחִמׁשּ    ,ְועֹוֵגל ּבָ
ְרֶצה ּיִ ל ַמה ׁשֶ א ַקְרנֹוֶתיָה ּכָ   .ּוְמַמלֵּ

  
ֵביֵני ּוֵביֵני!  א ּדְ   ְוָהא ִאיּכָ

  
ֵביָאְמִרי  אי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ

יַנִיים.  ין ַהּבֵ ַמֲחִריב ּבֵ   ּבְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ִתי :יןִאם ָהיּו ְזרּוִע     .זֹוְרָען ֵעֶרב - ׁשְ

ִתי.  -ֵעֶרב    זֹוְרָען ׁשְ
  

ילְ  ָרִביָנאֵאיִתיֵביּה     :ַרב ַאׁשִ
ָיָרק ַאֵחר" ה ְטָפִחים.  - ֲעבֹוַדת ָיָרק ּבְ ָ ׁשּ   ׁשִ

ַעת^  ְורֹוִאין אֹוָתם   פו,א ַטְבָלא ְמרּוּבַ   . "ּכְ
ַטְבָלא  ֵרי,  - ּכְ ׁשָ   הּוא ּדְ

  ָאסּור!  -ָהא ָלאו ָהִכי 
  
א ַאֲחִריָנא -ָתם ָה  ּה קּולָּ יר רֹ  ,ְלַאּקֹוֵלי ּבָ הְלַהּתִ    .אׁש ּתֹור ַהּיֹוֵצא ֵהיֶמּנָ
   

  
  

                                                             
  המשך הסוגיה. גירסת וילא: רב אסיכתבי יד, וגם משמע כך מ 288

  רש"י
. לשון קריעה שקורע הפקיע

הקרקע כמו מבלאי מכסי 
הכהים היו מפקיעין (סוכה דף 

   א.):
   . מעה שורה:תלם

. שהעביר מזרע על פי כולה
שבצפון לזרע שבדרום דרך 
האמצעי וזרעו מאחד המיין או 
ממין ששי מהו מי מבטל תורת 

תלם שורה הלכות ערוגה בשביל 
   אחד או לא:

. בא עירבוב וביטל את השורה
   ואסור:

. שתי שורות של קישואים
ואצלן שתי שורות של דלועין 
ואצלן ב' שורות של פול המצרי 

   ולא בערוגה אלא בשדה גדולה:
. דשתי שורות חשיבי מותר

למיהוי שדה לפשייהו והוי 
היכירא דכל מין ומין מילתא 

   באפי פשיה:
אחד הוי . מכל שורה אחת

עירבוב [דלא חשיבא כל חד 
שדה לפשה אלמא תלם אחד 

   הוי עירבוב]:
. זמורותיהן דאיכא שראכא

ארוכות ומתערבות הרבה 
מלמעלה וראה עירבובן 

   במקומות הרבה:
   . של הרבה מיין:כל גתו ירק

. כל ערוגותיה מרובעות עושה
   ו':

. בכל ערוגה ה' וזורע בעוגל ועוגל
ר הרבה לדבר מין אחד ויש היכ

ואין צריך להרחיב בין ערוגה 
לחברתה וזורע חצי טפח הסובב 
את כל ערוגה וערוגה משאר 
מיין לפי שכל אחד ואחד ראה 

   מקומו חלוק לעצמו:
. הן גבולי והאיכא דביי וביי

הערוגה שאמרו למעלה ערוגה 
ו' חוץ מגבולין ואותן גבולין 
כשיזרעם מחברים את היקף 

והוי עירבוב  ריבוע הערוגות
   שהרי הם של שי מיין:
. ואיו במחריב בין הבייים

זורען ולמלאות דקאמר ר' יוחן 
לאו דוקא למלאות כל הגה 
קאמר אלא שיהיו כל ערוגותיה 

   מליאות ולעולם חוץ מגבוליהן:
. ריבוע הערוגות זרועין אם היו

   שתי זורע בין הבייים ערב:
. כמה עבודת ירק בירק אחר

עבודתו להרחיק חבירו  שיעור
   ממו כדי עבודתו:

. לה' זרעוין כמו ו' טפחים
   ששיו:

. אלמא עגולה כטבלא מרובעת
   לאו ערוגה היא:

. דבעי מרובעת לאחשובה התם
שדה קאמר להתיר ראש תור כו' 
ולית ליה לר' יוחן הא דאמר 
לעיל אין ראש תור בערוגה אי 
מי אית ליה מערוגה לערוגה 

לערוגה יש ראש אבל משדה 
  תור:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א .12
ָנה              ִמׁשְ

ִין  י פְל ִמּנַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ְכַבת ֶזַרע ּבַ ִהיאֹוֶלֶטת ׁשִ   ְטֵמָאה?  289ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ לֹ ֱה " :ׁשֶ ת ָיִמיםיּו ְנכֹוִנים ִלׁשְ   .(שמות יט, טו) 290"ׁשֶ

  
י ִמ  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ יָלה ּבַ ְרִחיִצין ֶאת ַהּמִ ּמַ ִין ׁשֶ ׁשַ ׁשֶ ּנַ ת? ָחל ִלְהיֹות ּבְ   ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְהיֹוָתם ּכֹוֲאִבים"ׁשֶ י ּבִ ִליׁשִ ְ    .(בראשית לד, כה) 291"ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ
  

רֹ  ל ְזהֹוִרית ּבְ ִרין ָלׁשֹון ׁשֶ ּקֹוׁשְ ִין ׁשֶ ּלֵ ִמּנַ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ   ַח? אׁש ׂשָ
ֱאַמר: ּנֶ ינּו" ׁשֶ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים כַּ ָ ׁשּ    .(ישעיה א, יח) 292"ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם כַּ

  
ִין  ׁשְ ִמּנַ ִהיא ּכִ ּפּוִרים? ְלִסיָכה ׁשֶ יֹום ַהּכִ יה ּבְ   ִתּיָ

ָבר ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ ָבר,  ,ַאף ַעל ּפִ   ֵזֶכר ַלּדָ
ֱאַמר: ּנֶ ִקְרבּ  ׁשֶ ִים ּבְ בֹא ַכּמַ ַעְצמֹוָתיו""ַותָּ ֶמן ּבְ ֶ    .(תהלים קט, יח) 293ֹו ְוַכׁשּ

  

ָמָרא              ּגְ

א  ן ֲעַזְרָיה,  -ֵריׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ ָלא ּכְ   ּדְ
ן ֲעַזְרָיה - ֵסיָפא י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ    .כְּ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ ִאי ּכְ ַמֲעָנא ֵליּה  :ּדְ   ?!ְטהֹוָרה ׁשָ
  

ָלא מֹוֵקי כְּ  ֵאיַמאן ּדְ    :ַתּנָ
א:  ָנא ֵריׁשָ ן ֲעַזְרָיהכלְ , ּומֹוֵקי ָלּה "ְטהֹוָרה"ּתָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ ּה ּכְ    .ּולָּ

  
ֵאי ַתּנָ מֹוֵקים ּכְ    :ּוַמאן ּדְ

א  ַנן –ֵריׁשָ    ,ַרּבָ
ן ֲעַזְרָיה.  -ְוֵסיָפא  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ   ּכְ

  

                                                             

ֵהאמסורת הש"ס. גירסת וילא:  289 תְּ   ׁשֶ
ה 290 ָ ׁשּו ֶאל ִאׁשּ ּגְ ת ָיִמים ַאל תִּ לׁשֶ  ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹנים ִלׁשְ

ְמעֹון ְוֵלִוי  291 ֵני ְבֵני ַיֲעקֹב ׁשִ ְקחּו ׁשְ ְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים ַוּיִ י ּבִ ִליׁשִ ְ ל ָזָכרַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ ַהְרגּו ּכָ ַטח ַוּיַ בֹאּו ַעל ָהִעיר ּבֶ   ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַוּיָ
ְכָחה יֹאַמר  292 ֶמר ִיְהיוּ ה' ְלכּו ָנא ְוִנּוָ ּצֶ ימּו ַכּתֹוָלע ּכַ ינּו ִאם ַיְאּדִ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים ּכַ ָ ׁשּ   ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ
ַמּדֹו ַותָּ  293 ׁש ְקָלָלה ּכְ ְלּבַ ַעְצמֹוָתיוַוּיִ ֶמן ּבְ ֶ ִקְרּבֹו ְוַכׁשּ ִים ּבְ   בֹא ַכּמַ

  רש"י
  מתי' 

. דיום השלישי שהיא טמאה
אכתי לא מסרחה שכבת זרע 
וראויה לקלוט ולהיות ולד וצר 
הימה וקרין שכבת זרע הראוי 

   להזריע:
. דהקפיד הכתוב על לג' ימים

טומאת קרי במתן תורה וקס''ד 
עם יום הפרישה קאמר דבד' 
בשבת פירשו משותיהן וקבלו 

שהוא רביעי  תורה בשבת
לאותם ששימשו מטותיה' 
ברביעי לפי הפרישה וטבלו 
לילי שבת ולא חש הכתוב אם 
יפלוטו בשבת דמסרח ואיו 
שכבת זרע הראוי להזריע אבל 
אם פלטו ע''ש בשלישי טמאות 

   לכך הפרישן שלשה ימים:
. דאף ביום ג' מין שמרחיצין

   מסוכן הוא:
. כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו

   ה לשתיה:מקיש סיכ
  

  גמ' 
   . דמתי':רישא

. דלא כר' אלעזר בן עזריה
דאילו לדידי' שמעין ליה 
פולטת ביום השלישי טהורה 

   לקמן בברייתא:
. דקתי מרחיצין את וסיפא

המילה כו' ר' אלעזר בן עזריה 
דהוא אמר לה לקמן בפרק ר' 

   אליעזר:
. דדחיק מאן דלא מוקי כתאי

 ומוקי מתיתין בתרי טעמי או
משבש לה ומפרש לה דלא 
לאוקמי כתאי משבש לה ואמר 
   משבשתא היא ותי בה טהורה:

. דיחא ומאן דמוקי לה כתאי
ליה לאוקומי כתאי מלמימר 
משבשתא היא ומלאוקמי בתרי 
טעמי מוקי מי להאי כתאי 
ופלוגתא היא בהמפקיד (ב''מ 
מא.) גבי חבית דאמר ר' יוחן 
מאן דמתרגם לי חבית אליבא 
דחד תא מובילא ליה מאי 
לבי מסותא ומוקי רישא ר' 
ישמעאל וסיפא רבי עקיבא ואי 
הוה בעי הוה מצי לאוקמי בתרי 
טעמי ובחד תא ואיכא דמוקי 
לה התם בחד תא ומוקי סיפא 
בשהיחה במקום שאיו 

  מקומה:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        בבבב- - - - פו, אפו, אפו, אפו, א .13
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְכַבת ֶזַר " י ּפֹוֶלֶטת ׁשִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ   ְטהֹוָרה,  -ע ּבַ
ְבֵרי  ן ֲעַזְרָיהּדִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   . ַרּבִ

ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ע עֹונֹותּפְ  ֵהן ַאְרּבַ    ,ָעִמים ׁשֶ

ֵהן ָחֵמׁש עֹונֹות, ָעִמים ׁשֶ   ּפְ
ׁש עֹונֹות.  ֵהן ׁשֵ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ְלעֹוָלם ָחֵמׁש, 

ית - אָתה ִמְקָצת עֹוָנה ִראׁשֹוָנהִאם ָיְצ וְ  ִ ׁשּ   .  "נֹוְתִנין ָלּה ִמְקָצת עֹוָנה ׁשִ
   

ַנןֲאַמרּוָה  יּה  ַרּבָ אּדְ ַקּמֵ ּפָ א, ְוָאְמִרי ָלּה ַרב ּפַ ּפָ    :ָרָבאלְ  ַרב ּפַ
ן ֲעַזְרָיה  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָלָמא ַרּבִ ׁשְ ַנן –ּבִ ַרּבָ ָאְמִרי ,ּכְ י ֲעֵב  :ּדְ ֲחִמיׁשִ הּבַ ִריׁשָ    .יד ּפְ

ָמֵעאל  י ִיׁשְ י יֹוֵסי -ְוַרּבִ ַרּבִ ה :ָאַמרּדְ  ,ּכְ ִריׁשָ ְרִביִעי ֲעֵביד ּפְ    .ּבַ
י ֲעִקיָבא  א ַרּבִ ַמאן?  -ֶאלָּ   ּכְ

  
י יֹוֵסי,  ַרּבִ   ְלעֹוָלם ּכְ

ְד  ר ַאֲהָבהָאַמר ּכִ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ָמה ָעָלה ּכָ ַהׁשְ ה ּבְ ָמה ָיַרד.  ,מֹׁשֶ ּכָ   ּוְבַהׁשְ

ְכִתיב: ּבְ  ָמה ָעָלה, ּדִ ּכָ ַעל ֶאל ַהר ִסיַניַהׁשְ ה ַבּבֶֹקר ַוּיַ ם מֹׁשֶ כֵּ   ,(שמות לד, ד) 294""ַוַיׁשְ
ְכִתיב:  ָמה ָיַרד, ּדִ ּכָ ַהׁשְ ְך"ּבְ ה ְוַאֲהרֹן ִעּמָ   , (שמות יט, כד) 295"ֵלְך ֵרד ְוָעִליָת ַאתָּ

יה;  יׁש ְיִריָדה ַלֲעִלּיָ   ַמּקִ
יה  ָמ  - ָמה ֲעִלּיָ ּכָ ַהׁשְ   ה, ּבְ
ָמה -ַאף ְיִריָדה  ּכָ ַהׁשְ   .ּבְ

  
  ?ָלָמה ֵליּה ְלֵמיְמָרא ְלהוּ 

  : ַרב הּוָנאְוָהא ָאַמר 
ָרֵאל  ים ֵהן - ִיׂשְ ּיֹום!  ,ְקדֹוׁשִ ין ִמּטֹוֵתיֶהן ּבַ ׁשִ ּמְ   ְוֵאין ְמׁשַ

  
  : ָרָבאָהא ָאַמר 

ִית ָאֵפל  ר –ִאם ָהָיה ּבַ    .מּוּתָ
  

ּפָ ְוִאיֵתיָמא  ָרָבאְוָאַמר    : אַרב ּפַ
ְלִמיד ָחָכם ר - ּתַ יתֹו, ּומּוּתָ ַטלִּ    .ַמֲאִפיל ּבְ

  
   !ְוָהא ְטבּוֵלי יֹום ִניְנהוּ    פו,ב

  
ר ָרִבין ֵיי ּבַ ר ָאִביןוְ  ַאּבַ ְרַווְייהוּ  ַרב ֲחִניָנא ּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ָנה ּתֹוָרה ִלְטבּול יֹום.    ִניּתְ
  

ַמֲעָתא. ,ָמֵריָמרָיֵתיב     ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ
  

  : ָמֵריָמרלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
ָנה" ,  "ִניּתְ   ָקָאְמַרּתְ

?  "ְראּוָיה" :אוֹ    ָקָאְמַרּתְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  .ְראּוָיה ָקָאִמיָנא

                                                             
ה  294 ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ַעל ֶאל ַהר ִסיַני ּכַ ה ַבּבֶֹקר ַוּיַ ם מֹׁשֶ ּכֵ ׁשְ ִראׁשִֹנים ַוּיַ ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ּכָ ְפסֹל ׁשְ ֵני ֻלחֹת ֲאָבִניםה' ַוּיִ ָידֹו ׁשְ ח ּבְ ּקַ  אֹתֹו ַוּיִ

ְך ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ַאל ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹת ֶאל ֶלְך ֵרד ְוָע ה' ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  295 ה ְוַאֲהרֹן ִעּמָ םה' ִליָת ַאתָּ ן ִיְפָרץ ּבָ   ּפֶ

  רש"י
. כגון ששמשה בה' ופלטה שכבת ביום השלישי

חמישי  זרע בשבת ל''ש שמשה תחילת ליל
דאישתהי ד' עוות שלמות ליל ה' וה' ליל ו' וו' 
ל''ש שמשה יום ה' עם חשיכה דלא אישתהי 
אלא מקצת ה' וליל ו' וו' דליכא אלא ב' עוות 

   שלמות. העוה או יום או לילה:
. בא לחלוק ר' ישמעאל אומר פעמים שהן כו'

ולומר דפולטת בג' לשימושה טמאה אבל פולטת 
א לך דמקצת היום ככולו דלא בד' טהורה ומודי

הקפידה תורה אלא במין של הימים ולא במין 
   העוות:

. שלמות שאם שמשה ד' ופעמים שהם ד' עוות
בשבת עם חשיכה פליטתה טמאה עד תחלת 

   שבת:
. כגון שמשה בתחלת פעמים שהם ה' עוות

   היום של ד':
. כגון שמשה בתחלת ליל ד' בין פעמים שהן ו'

   השמשות:
'ת וין לה מקצת עולהשלים ה' וכל ות .

   הפולטת בתוך ה' עוות שלמות טמאה:
   . להא אתקפתא דלקמיה:אמרוה

. פלוגתא דרבן ור' יוסי בברייתא בשלמא כו'
ומייתי לה בהאי פירקא לקמן דלרבן בה' בשבת 
פרשו ולר' יוסי בד' ולכ''ע בשבת יתו עשרת 

שבת טבלו  הדברות וכיון דבשבת תו ע''כ בליל
ולא שחרית כדמתרץ לקמן שלא יהו הללו 
טובלין והללו מהלכין לקבל תורה הלכך בשלמא 
ר' אלעזר כרבן דאמרי בחמשה בשבת עבוד 
פרישה ויש שלא פרשו אלא עם חשיכה ומדטבלו 
ליל שבת ולא חשו שמא תפלטה עוד ש''מ 
דפולטת בג' טהורה ומקצת היום של תשמיש 

   ככולו:
דאומר בג' טמאה בד' טהורה . ור' ישמעאל

קסבר בד' עבוד פרישה כר' יוסי דהוה ליל שבת 
רביעי ומיהו יש שלא פירשו עד סמוך לחשיכה 
וליכא אלא ד' עוות ליל ה' וה' ליל ו' וו' ואפילו 
הכי משטבלו פליטתן טהורה דלא הקפידה תורה 

   אלא בימים:
. דאמר כל ה' עוות טמאה אם אלא רבי עקיבא

ן ומהיכא למד דאעוות קפיד קרא תפלוט כמא
   הא ימים כתיב וקיימא לן מקצת היום ככולו:

. ר' עקיבא כר' יוסי וכדרב אדא דאמר לעולם
משה כל עליותיו בהשכמה עלה וכל ירידותיו 
בהשכמה הלכך ירידה דכתיב: וירד משה מן 
ההר אל העם ויקדש את העם דהייו פרישה 

שן בהשכמת רביעי היתה ומדהוזקק להפרי
   בהשכמה ש''מ עד ה' עוות שלמות קפיד קרא:

. שחרית בלאו ופרכין למה ליה למימרא להו
   הכי מי לא הוו משמשי:

. דאין משמשין ביום דכתיב דקאמר רב הוא
(משלי יט) בוזה דרכיו ימות דבעי ציעותא שלא 

   יסתכלו:
. שהוא צוע ולא יסתכל סגי ליה תלמיד חכם

   במאפיל בטליתו:
. כיון דלכולהו שמעין בולי יום יהווהא ט

דבלילי שבת טבלו הוו להו טבולי יום כשקבלו 
תורה שלא היה להם הערב שמש אחר הטבילה 
וכיון דהכי הוא איכא למימר דמבע''י טבלו שם 
ואפ''ה פליטתן טהורה ובצרי להו חדא עוה 

   אליבא דכולהו:
. ראויה ליתן לטבולי יום ראויה קאמיא

אי לא הקפידה תורה על טבולי וקסברי הי ת
יום דלא כתיב הערב שמש אלא לעין קדשים 
הלכך כל ג' ימים האמורים לעין פרישה הוזקקו 
להיות קודם טבילה ומיהו לא יתה לטבולי יום 
לפי שטבלו מבעו''י ולא פלטו ואם היו פולטות 

  יחזרו ויטבלו משתחשך אבל לא הוצרכו לכך:
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לּו  י,  -ְוִליְטּבְ יְמׁשֵ יֵני ׁשִ   ּבֵ

לּו ּתֹוָרה  י - ְוִליַקּבְ יְמׁשֵ יֵני ׁשִ    !ּבֵ
  

י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ
ּסֵ "לֹא ֵמרֹ י"אׁש ּבַ ְרתִּ ּבַ   .(ישעיהו מח, טז) 296ֶתר ּדִ

  
לּו  א,  -ְוִליְטּבְ ּתָ ּבְ ׁשַ ַצְפָרא ּדְ   ּבְ

לּו ּתֹוָרה  ָתא - ְוִליַקּבְ ּבְ ׁשַ ַצְפָרא ּדְ    !ּבְ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ּלֹ  לוּ   א ְיֵהא  ֹׁשֶ ל ּתֹוָרה - ַהלָּ    ,הֹוְלִכין ְלַקּבֵ

לּו    הֹוְלִכין ִלְטִביָלה.   -ְוַהלָּ
   

אַר ָאַמר  י ַאּבָ ַרּבִ יא ּבְ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבִ   : ַרּבִ
י ֲעִקיָבא,  ָמֵעאל ְוַרּבִ י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ   זֹו ּדִ

ֵעיַנן ֵלמֹות ּבָ ׁש עֹונֹות ׁשְ    .ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ׁשֵ
  

אָאַמר    :ַרב ִחְסּדָ
ה,  ָ ה ִמן ָהִאׁשּ יְרׁשָ ּפֵ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ

ה יְרׁשָ ִהיא ַלָחה - יׁש ִמן ָהִא  ֲאָבל ּפֵ ל ְזַמן ׁשֶ   .ְטֵמָאה כָּ
  

תְמִתיב  ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ
ְכַבת ָזַרע" ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ     - (ויקרא טו, יז) 297""ְוָכל ּבֶ

ִהיא ְסרּוָחה ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ָרט ְלׁשִ   . "ּפְ
ה ִמן ָהִאיׁש  יְרׁשָ ּפֵ   !ַמאי ָלאו ׁשֶ

  
 ָ ה ִמן ָהִאׁשּ יְרׁשָ ּפֵ   ה.  לֹא, ׁשֶ

  

                                                             

ה ֲאדָֹני  296 ם ָאִני ְוַעתָּ י ֵמֵעת ֱהיֹוָתּה ׁשָ ְרתִּ ּבַ ֶתר ּדִ סֵּ ְמעּו זֹאת לֹא ֵמרֹאׁש ּבַ ָלַחִני ְורּוחוֹ ה' ִקְרבּו ֵאַלי ׁשִ   ׁשְ
ֶגד ְוָכל עוֹ  297 ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבְוָכל ּבֶ ּמַ ס ּבַ ְכַבת ָזַרע ְוֻכּבַ ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ  ר ֲאׁשֶ

  רש"י
י וליקבלו וליטבלו בי שמש

. לילי שבת קרי תורה בי שמשי
בי שמשא בכל דוכתא מפי 
שבין השמשות שלו חלוק מכל 
ימים והוצרך להזכירו בכמה 
מקומות והכי פריך לר' עקיבא 
דאמר הקפידה תורה על מין 
העוות ולא הקפידה אלא על 
חמש למה לא קבלוה בלילה 
מדהמתין עד הבקר איכא 
למימר שהקפידה על פליטת 

   ילה ואיכא ו' עוות:הל
. במקום ארץ לא בסתר דברתי

   חשך ולילה חשך הוא:
. ולמה ליטבלו בשבתא בצפרא

הוצרך לירד בהשכמה דיום אי 
פרשו עם חשכה בד' ויטבלו 
בשבת שחרית ואם פלטו לאחר 
טבילה טהורין דהא עברו ה' 
עוות שלמות ואם פלטו לילי 
שבת וטמאו לא איכפת לן 

א בעל קרי וטובלין שחרית דה
טובל ביומו ואת אמרת יתה 
תורה לטבולי יום ויש ספרים 
דגרסין ביה תרי לישי וגרסין 
הכי לרבי אלעזר לישמשו 
ביממא דחמשא לר' ישמעאל 
לישמשו בליליא דחמשא לרבי 
עקיבא לישמשו ביממא 
דארבעה ואומר אי שהוא 
שיבוש והגורסו טעה ולא ידע 
לפרש מהו שאמר ר' ישמעאל 

   ים שהן ה' עוות כו':פעמ
אבל חכמים אומרים ו' עוות 

. סברי להו כר' יוסי שלמות
דאמר בארבעה עביד פרישה 
ובהשכמה כר' עקיבא ולית להו 
שטבלו בלילי שבת אלא סבירא 
להו דאותן שטבלו לילי שבת 
ופלטו לאחר טבילה הוצרכו 
לטבול בשבת שחרית ולפיכך 
תעכבה שכיה מליתן עד הבקר 

ם לא בסתר דברתי ולא משו
   לחודיה:

. כגון שפירשה מן האשה
פולטת שכבת זרע שקבלה מזכר 
הוא דאמר ר' אלעזר בן עזריה 
דבתרי יומי מסרחת מפי 

   שמתחממת בגופה:
. על הבגד אבל פירשה מן האיש

   מטמאה לעולם:
. ומיהו כל זמן שהיא לחה

משיבשה לא מטמיא דתו לא 
   חזיא להזריע:

. על אישמאי לאו שפירשה מן ה
הבגד ומטהר לה לחה מסרחת 

  דלא קתי פרט לכשיבשה:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        פו, בפו, בפו, בפו, ב .14
ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ְמֵעי גֹוָיה ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ   ַמהּו?  - ׁשִ
  

ִמְצֹות  ְדִאיִגי ּבְ ָרֵאל ּדִ    ,ֲחֵביל ּגּוַפְייהוּ - ִיׂשְ
ִמְצֹות  ִאיִגי ּבְ ָלא ּדְ   לֹא.  -ּגֹוִים ּדְ

יְלָמא:    אֹו ּדִ
ים  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאְכִלין ׁשְ יָון ּדְ   ?ֲחֵביל ּגּוַפְייהוּ  -ּכֵ

  
ְמֵצי לֹוַמר ים :ְוִאם ּתִ ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאְכִלי ׁשְ יָון ּדְ    .ֲחֵביל ּגּוַפְייהוּ  - ּכֵ

ֵהָמה  ְמֵעי ּבְ   ַמהּו?  -ּבִ
ה ִהיא ָ רֹוְזדֹור  298ִאׁשּ ִאית ָלּה ּפְ    ,ַמְסַרַחת –ּדְ

רֹוְזדֹור  ֵלית ָלּה ּפְ ֵהָמה ּדְ   לֹא.  -ֲאָבל ּבְ
יְלָמא ָנא :אֹו ּדִ   ?ָלא ׁשְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  

                                                             
 בוילא מילה זו בסוגרים עגולות 298

  רש"י
. של ישראל במעי כותית מהו

מי מסרחת בג' ימים כישראלית 
ואי פלטה ליה בתר ג' טהור 
הוגע בטיפה או לא ולהכי קט 
שכבת זרע של ישראל דאילו 
דכותי אמרין במסכת דה קריו 
טהור בפ' בות כותים (דה דף 

   לד.):
. לקיים מצות גי במצותדדיי

וחרדים בדבר ומתוך דאגה 
מתחממין כדכתיב (תהלים לט) 

   חם לבי בקרבי:
   . חם:חביל

. בשר כותלי דאית לה פרוזדור
בית הרחם בולט מן השיים 
ולחוץ ובית הרחם הוי מן 

   השיים ולפים:
. לפיכך אשה אית לה פרוזדור

לא שליט בה אויר בגופה 
  ומתחממת:



  ""ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא –מסכת שבת פרק ט' 
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        פח, אפח, אפח, אפח, א    ––––    פו, בפו, בפו, בפו, ב .15
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

חֶֹדׁש " י ּבַ ִ ׁשּ ׁשִ ָרֵאל.  -ּבְ רֹות ְלִיׂשְ ּבְ ֶרת ַהּדִ נּו ֲעׂשֶ   ִניתְּ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְבָעה ּבוֹ  ׁשִ   . "ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
רֹ י ָעְלָמא ּבְ כּולֵּ ר ִסיַני, ּדְ   אׁש חֶֹדׁש ָאתּו ְלִמְדּבַ

ִתיב ר ִסיַני" :ָהָכא ּכְ אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּיֹום ַהּזֶ   , (שמות יט, א) 299"ּבַ
ה ָלֶכם רֹ :ּוְכִתיב ָהָתם ים"ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ    ,(שמות יב, ב) 300"אׁש ֳחָדׁשִ

ן ַהלָּ   אׁש חֶֹדׁש, רֹ  :ַמה לְּ
אן   .אׁש חֶֹדׁש רֹ :ַאף ּכָ

  
ׁשַ ְד וּ  י ָעְלָמא ּבְ ָרֵאל, כּולֵּ ָנה ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ת ִניּתְ   ּבָ

ִתיב ָהָכא ׁשֹו" :ּכְ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ   , (שמות כ, ח) "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
האֶמר מֹ"ַוּיֹ  :ּוְכִתיב ָהָתם ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ    ,(שמות יג, ג) 301"ׁשֶ

ן ַמה לְ  ל יֹום,  -ַהלָּ ִעּצּומֹו ׁשֶ   ּבְ
אן  ל יֹום - ַאף ּכָ ִעּצּומֹו ׁשֶ    .ּבְ

  
ְק  ִליִגי ּבִ י ּפְ ַיְרָחאּכִ    .ִביָעא ּדְ

ַח  י יֹוֵסי ָסַבר: ּבְ ע ַיְרָחאַרּבִ ּבַ א ִאיּקַ ּבָ ׁשַ    .ד ּבְ
א  ּבָ ׁשַ אֹוְרָחא ,לֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיֵדי -ּוְבַחד ּבְ א ּדְ ּום חּוְלׁשָ    .ִמׁשּ
א  ּבָ ׁשַ ְתֵרי ּבְ ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכָֹאַמר ְלהּו:  - ּבִ ם תִּ  .  (שמות יט, ו) 302"ֲהִנים"ְוַאתֶּ

ְתָלָתא    פז,א ָלה :ָאַמר ְלהוּ  -ּבִ    .ִמְצַות ַהְגּבָ
ָעה  ַאְרּבָ ה.  -ּבְ ִריׁשָ   ֲעבּוד ּפְ

  
ַנן ָסְבִרי ע ַיְרָחא :ְוַרּבָ ּבַ א ִאיּקַ ּבָ ׁשַ ְתֵרי ּבְ    .ּבִ

א  ּבָ ׁשַ ְתֵרי ּבְ אֹוְרָחא - ּבִ א ּדְ ּום חּוְלׁשָ   .לֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיֵדי, ִמׁשּ
ְתָלָתא  ְהיּו ִלי ר ְלהּו:ָאַמ  -ּבִ ם תִּ   . (שמות יט, ו) ""ְוַאתֶּ

ָעה  ַאְרּבָ ָלה :ָאַמר ְלהוּ  -ּבְ    .ִמְצַות ַהְגּבָ
ֲחִמיׁשִָ  ה.  - הּבַ ִריׁשָ   ֲעבּוד ּפְ

  
   :ֵמיִתיִבי

תָּ " ׁשְ   , (שמות יט, י) 303"ם ַהּיֹום ּוָמָחרְוִקּדַ
י יֹוֵסי ָיא ְלַרּבִ    !ַקׁשְ

  
י יֹוֵסי: ָאַמר לָ    ְך ַרּבִ

ְעּתֹו. ֶאָחד הֹוִסיף מֹיֹום  ה ִמּדַ   ׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
לֹ" ה מֹ ׁשְ ָבִרים ָעׂשָ ה ּדְ ְעּתֹו, ׁשָ ה ִמּדַ   ׁשֶ

רּוְך הּוא ִעּמוֹ  דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ ְעּתֹו.   :ְוִהְסּכִ   הֹוִסיף יֹום ֶאָחד ִמּדַ
ה ָ    .ּוֵפיֵרׁש ִמן ָהִאׁשּ

ר ֶאת ַהּלּוחֹות ּבֵ    ."ְוׁשִ
  
   ."ְעּתוֹ הֹוִסיף יֹום ֶאָחד ִמּדַ "
  

                                                             
ר ִסיָני 299 אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּיֹום ַהּזֶ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּבַ ֵני ִיׂשְ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ  ּבַ
י 300 ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ ָנהַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ָ י ַהׁשּ  ם ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ
חֶֹזק ָיד הֹוִציא  301 י ּבְ ית ֲעָבִדים ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץה' ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ  ֶאְתֶכם ִמּזֶ
ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגוֹ  302 ם תִּ ָרֵאלְוַאתֶּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַדּבֵ ר תְּ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ  י ָקדֹוׁש ֵאּלֶ
ְמלָֹתםה' ַוּיֹאֶמר  303 סּו ׂשִ ם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכּבְ תָּ ׁשְ ה ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקּדַ   ֶאל מֹׁשֶ

  רש"י
. דהא דכתיב ש כו'בו' בחד

ויכסהו הען ששת ימים ויקרא 
אל משה ביום השביעי סבירא 
להו כר' יוסי הגלילי דאמר בפ''ק 
דיומא (דף ד.) זה היה מעשה אחר 
עשרת הדברות ור' יוסי סבירא 
ליה דמשה וכל ישראל עומדים 
לקבל עשרת הדברות ולא בא 

   הכתוב אלא לחלק כבוד למשה:
רה . הזה הזה לגזיכתיב הכא

   שוה:
. זכור את היום הזה מה להלן

בעצמו של יום הזכירה דיציאת 
מצרים אמר להו כדכתיב הזה 
אף כאן בעצמו של יום הזכירה 
דשבת אמר להן זכור את יום 

   וגו':
. באיזה יום בקביעא דירחא

הוקבע החדש: משום חולשא 
   דאורחא גרסין:

בתרי בשבא אמר להו ואתם תהיו 
א אליו כל . ומשה עלה ויקרלי

העין עד אלה הדברים אשר 
תדבר וגו' הדברים האלה אמרו 
לו למחרת ביאתם כדאמרין כל 
עליותיו בהשכמה היו ואפי' למאן 
דלית ליה בהשכמה ירד דלא 
אקיש אית ליה בהשכמה עלה 

  דהא בהדיא כתיב קרא:
. בתלתא אמר להו מצות הגבלה

שהדברים שאמרו לו בשי ירד 
ל כדכתיב לערב ואמרן לישרא

ויבא משה ויקרא לזקי העם וגו' 
ולמחרת השכים ועלה וישב משה 
את דברי העם וגו' כדאמר כל 
עליותיו בהשכמה היו ובו ביום 
אמר לו הה אכי בא אליך בעב 
וגו' ומצות הגבלתם דהשמרו לכם 
עלות בהר אע''פ שהיא כתובה 
אחר וקדשתם היום ומחר שהיא 
מצות פרישה קודם לכן אמרה 
דכתיב בההיא עלייה שעלה 
בשלישי להשיב להקב''ה דברי 
העם דעשה (ושמע) הה אכי 
בא אליך וסיפא דקרא ויגד משה 
את דברי העם וגו' וכי מה דברי 
העם יש כאן אלא מצות הגבלה 
אמר לו בו ביום ולקמן תיא לה 
הכי ולערב אמרה לישראל 
ולמחרת בד' השכים ועלה והגיד 

הגבלה שקבלו עליהם מצות 
ואמרה לו מצות פרישה 
וקדשתם היום ומחר ואע''פ שיש 
עוד ג' ימים עד יום שבת האמרין 
לקמן לר''י דמשה הוסיף יום 

   אחד מדעתו:
. משמע בה' אמר לו היום ומחר

   לפרוש ה' וו':
. לעולם ברביעי אמר לך ר' יוסי

אמר לו לפרוש ד' וה' והוא 
הוסיף יום אחד והסכים הקב''ה 

   לדעתו:
. לגמרי לאחר ופירש מן האשה

מתן תורה מיד משפירש עם 
  חביריו שוב לא חזר לתשמיש:
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ֵריׁש?    ַמאי ּדָ
  

ָמָחר;  - (שמות יט, י) "ַהּיֹום ּוָמָחר"   ַהּיֹום ּכְ
    ,ֵלילֹו ִעּמוֹ  - "ָמָחרלְ "ַמה 
  ֵלילֹו ִעּמֹו.  - "ַהּיֹום" ַאף

ָהִאיָדָנא ָנְפָקא ֵליּה     ,ְוַלְיָלה ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ֵרי יֹוֵמי ְלַבר ֵמָהִאיָדָנא.  :ׁשְ   ּתְ

  
רּוְך הּוא ַעל ָידוֹ ִהְס ּדְ ּוְמָנָלן  דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ    ?ּכִ

  
ָתאּדְ  ּבְ ׁשַ ִכיָנה ַעד ַצְפָרא ּדְ ְרָיא ׁשְ    .לֹא ׁשָ
  
  
ה" ָ    ."ּוֵפיֵרׁש ִמן ָהִאׁשּ

  
ֵריׁש     ?ַמאי ּדָ

  
ַעְצמֹו;  א ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ   ָנׂשָ

ּלֹ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ָעה ַא ָאַמר: ּוַמה ּיִ א ׁשָ ֶהן ֶאלָּ ִכיָנה ִעּמָ ָרה ׁשְ ּבְ    ,ַחת, ְוָקַבע ָלֶהן ְזַמןא ּדִ
ׁשוּ  ... ִנים"ֱהיּו ְנֹכ :ָאְמָרה ּתֹוָרה ּגְ 304"ַאל תִּ

  , (שמות יט, טו) 

י, ְוֵאינֹו קֹוֵבַע ִלי ְזַמן  ֶרת ִעּמִ ִכיָנה ְמַדּבֶ ָעה ׁשְ ָעה ְוׁשָ ל ׁשָ ּכָ ה - ֲאִני, ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ    !ַעל ַאַחת ּכַ
  

רוּ ּדְ ּוְמָנָלן  דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ    ?ְך הּוא ַעל ָידוֹ ִהְסּכִ
  

ְכִתיב    ,(דברים ה, כז) "ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם" :ּדִ
ְתֵריּה  ִדי" :ּוְכִתיב ּבַ ה ּפֹה ֲעמֹד ִעּמָ   . , כח)דברים ה( 305 "ְוַאתָּ

  
ָאְמִרי:    ְוִאית ּדְ

ר ּבוֹ  ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ   .(במדבר יב, ח)  306""ּפֶ
  
  

ר ֶאת ַהּלּוחוֹ " ּבֵ    ."תׁשִ
  

ֵריׁש    ?ַמאי ּדָ
  

ַסח ְרַי"ג ִמְצֹות, ָאְמָרה ּתֹוָרה ,ָאַמר: ּוַמה ּפֶ הּוא ֶאָחד ִמּתַ ן ֵנָכר לֹא יֹ" :ׁשֶ ל ּבֶ   , (שמות יב, מג) 307אַכל ּבֹו"כָּ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ִדים ַעל ַאַחת ּכַ ָרֵאל ְמׁשּוּמָ ּה ְוִיׂשְ    .ַהּתֹוָרה ּכּולָּ

  
דֹוׁש ּדְ ּוְמָנָלן  ים ַהּקָ רּוְך הּוא ַעל ָידוֹ  ִהְסּכִ    ?ּבָ

  
ֱאַמר: ּנֶ " ׁשֶ ְרתָּ ּבַ ר ׁשִ    ,(שמות לד, א) 308"ֲאׁשֶ

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
ר ּכֹ  .  ִייׁשַ ְרּתָ יּבַ ִ ׁשּ   ֲחָך ׁשֶ

   
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י"ְוָהיּו ְנֹכ ִליׁשִ ְ   , (שמות יט, יא) 309"ִנים ַלּיֹום ַהׁשּ

                                                             
ה 304 ָ ׁשּו ֶאל ִאׁשּ ּגְ ת ָיִמים ַאל תִּ לׁשֶ  ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹנים ִלׁשְ

ה  305 ֵדם ְוָעׂשּו ָבָאֶר ְוַאתָּ ַלּמְ ר תְּ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ְצָוה ְוַהֻחּקִ ל ַהּמִ ָרה ֵאֶליָך ֵאת ּכָ ִדי ַוֲאַדּבְ ּה ּפֹה ֲעמֹד ִעּמָ תָּ ר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ְלִרׁשְ   ץ ֲאׁשֶ
ר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת  306 ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ יט ּוַמּדּוַע לֹ ה' ּפֶ הַיּבִ י ְבמֹׁשֶ ַעְבּדִ ר ּבְ  א ְיֵראֶתם ְלַדּבֵ
ן ֵנָכר לֹא יֹאַכל ּבוֹ ה' ַוּיֹאֶמר  307 ל ּבֶ ַסח ּכָ ת ַהּפָ ה ְוַאֲהרֹן זֹאת ֻחּקַ  ֶאל מֹׁשֶ
ר ָהיה' ַוּיֹאֶמר  308 ָבִרים ֲאׁשֶ חֹת ֶאת ַהּדְ י ַעל ַהּלֻ ִראׁשִֹנים ְוָכַתְבתִּ ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ּכָ ָסל ְלָך ׁשְ ה ּפְ ְרתָּ ֶאל מֹׁשֶ ּבַ ר ׁשִ חֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ  ּו ַעל ַהּלֻ
י ֵיֵרד  309 ִלׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ י ּבַ י ּכִ ִליׁשִ ְ  ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָניה' ְוָהיּו ְנכִֹנים ַלּיֹום ַהׁשּ

  רש"י
צריך להיות לילו עמו  אף היום

   והא לא אפשר:
. אימתי ידבר וקבע להם זמן

   עמהם:
. אמרה תורה והיו כוים וגו'

   פירשו משותיהן:
. לדבורו שאוכל ולא קבע לי זמן

   לפרוש קודם לכן:
. להתיר שותיכם לאהליכם

   לתשמיש שאסרתי לכם:
. מומר שתכרו מעשיו בן כר

   לאביו שבשמים:
. תלויה בלוחות התורה כולה

הללו וישראל מומרים על אחת 
   כמה וכמה שאים כדי לה:

. אישור שאישרו ושיבחו אשר
  על שבירתן: 

ליום השלישי  ה''ג והיו כוים
  ול''ג והיו כוים לשלשת ימים:
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י יֹוֵסי ָיא ְלַרּבִ   !ַקׁשְ
  

ְעּתֹו. יֹום ֶאָחד הֹוִסיף מֹ :ָהא ָאְמִריַנן ה ִמּדַ   ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י""" ִליׁשִ ת -  (שמות יט, יא) ׁשְ ּבָ ַ ׁשּ י ּבַ ִליׁשִ ֹחֶדׁש ּוׁשְ י ּבַ ִליׁשִ   , "ׁשְ

ָנן ָיא ְלַרּבָ    !ַקׁשְ
  

ַנן:    ָאְמֵרי ָלְך ַרּבָ
י י יֹוֵסי ִהיא ?ָהא ַמּנִ   .ַרּבִ

  
י" ִליׁשִ   ְלַמאי?  "ׁשְ

   :ְלִכְדַתְנָיא
ב מֹ"וַ " ׁשֶ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'"ּיָ ה ֶאת ּדִ   , , ח)יט(שמות  310ׁשֶ

ד מֹ" :ּוְכִתיב ּגֵ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'"ַוּיַ ה ֶאת ּדִ    ., ט)יט(שמות  311ׁשֶ
רּוְך הּוא ְלמֹ  דֹוׁש ּבָ הָמה ָאַמר לֹו ַהּקָ    ?ׁשֶ

ָרֵאלּוָמה ָאַמר ָלֶהם מֹ  ה ְלִיׂשְ    ?ׁשֶ
ָרֵאל ְלמֹ  הּוָמה ָאְמרּו ִיׂשְ    ?ׁשֶ

בּוָרה?  ה ִלְפֵני ַהּגְ יב מׁשֶ   ּוָמה ֵהׁשִ
ָלה    ,זֹו ִמְצַות ַהְגּבָ

ְבֵרי  ר ְיהּוָדהּדִ י יֹוֵסי ּבַ   . ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּה,  יֵרׁש עֹוְנׁשָ ה ּפֵ ִחיּלָ תְּ   ּבַ
ְכִתיב ב מֹ :ּדִ ׁשֶ ה""ַוּיָ ל ָאָדם, ח) (שמות יט, 312ׁשֶ ְעּתֹו ׁשֶ ִבין ּדַ ּבְ ׁשַ ּמְ ָבִרים ׁשֶ   , ּדְ

ָכָרּה, ּוְל  ן ׂשְ יֵרׁש ַמתַּ   ַבּסֹוף ּפֵ

ְכִתיב ד מֹ :ּדִ ּגֵ ה""ַוּיַ ָדה - ט) (שמות יט, 313ׁשֶ ַאּגָ ל ָאָדם ּכְ ִכין ִלּבֹו ׁשֶ ּמֹוׁשְ ָבִרים ׁשֶ   . "ּדְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  

ָכָרּה, " ן ׂשְ יֵרׁש ַמתַּ ה ּפֵ ִחיּלָ תְּ   ּבַ
ְכִתיב: ה" ּדִ ב מׁשֶ ׁשֶ ָב  - (שמות יט,ח) "ַוּיָ ל ָאָדם, ּדְ ְעּתֹו ׁשֶ יִבין ּדַ ׁשִ ּמְ   ִרים ׁשֶ

ְכִתיב ּה, ּדִ יֵרׁש עֹוְנׁשָ ה" :ּוְלַבּסֹוף ּפֵ ד מׁשֶ ּגֵ ין - ט) (שמות יט, "ַוּיַ ִגיּדִ ין ָלָאָדם ּכְ ׁשִ ּקָ ָבִרים ׁשֶ    ."ּדְ
   

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י"" ִ ׁשּ חֹוֶדׁש  - 314"ׁשִ י ּבַ ִ ׁשּ ת ,ׁשִ ּבָ ַ ׁשּ י ּבַ ִ ׁשּ   , "ׁשִ

ָיא ְלַרּבָ    ָנן! ַקׁשְ
  

י יֹוֵסי ִהיא.  -ָהא ַנִמי    ַרּבִ
  
י" ִ ׁשּ    ?ְלַמאי – "ׁשִ
  

 ָאַמר:   ָרָבא
   ַלֲחָנָייָתן.   פז,ב

  
ר ַיֲעקֹ    ָאַמר:  בַרב ַאָחא ּבַ

ָען    .ְלַמּסָ
  

                                                             

ר  310 ּבֶ ר ּדִ ו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאׁשֶ ֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחּדָ ה ֶאת ה' ַוּיַ ב מֹׁשֶ ׁשֶ ה ַוּיָ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ַנֲעׂשֶ   ה'ּדִ
ָך ַיֲאִמינּו ְלעה' ַוּיֹאֶמר  311 ְך ְוַגם ּבְ ִרי ִעּמָ ַדּבְ ַמע ָהָעם ּבְ ֲעבּור ִיׁשְ ַעב ֶהָעָנן ּבַ א ֵאֶליָך ּבְ ה ָאנִֹכי ּבָ ה ִהּנֵ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ֶאל מֹׁשֶ ה ֶאת ּדִ ד מֹׁשֶ ּגֵ   ה'ֹוָלם ַוּיַ
ֲענּו ָכל 312 ו ַוּיֹאְמרּו, -ַוּיַ רָהָעם ַיְחּדָ ה ֶאת-ּכֹל ֲאׁשֶ ב מֹׁשֶ ׁשֶ ה; ַוּיָ ר ה' ַנֲעׂשֶ ּבֶ ְבֵרי ָהָעם, ֶאל-ּדִ   ה' - ּדִ
ְך, ְוַגם- ֶאלה' ַוּיֹאֶמר  313 ִרי ִעּמָ ַדּבְ ַמע ָהָעם ּבְ ֲעבּור ִיׁשְ ַעב ֶהָעָנן, ּבַ א ֵאֶליָך ּבְ ה ָאנִֹכי ּבָ ה, ִהּנֵ ה ֶאת- מֹׁשֶ ד מֹׁשֶ ּגֵ ָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם; ַוּיַ ְבֵר -ּבְ  ה'-י ָהָעם, ֶאלּדִ

 יש פסוק כזה? 314

  רש"י
. א אמרן יום אחד הוסיףה

והאי קרא דוהיו כוים ליום 
השלישי קודשא בריך הוא אמר 
ליה ומשה אמר להן היו כוים 
לשלשת ימים ולא אמר ליום 
השלישי אלא פירשו ג' ימים 
וקרא דכתיב ויהי ביום 
השלישי בהיות הבקר שלישי 
לימים שלמים שלילן עמם 

   קאמר:
. דתיא בברייתא הכי ת''ש

שלישי בחדש היה שלישי 
שלישי בשבת היה ולקמן בעי 
שלישי קמא למאי ע''כ 
במילתא דשלישי קמיירי 
וקאמר. עלה שלישי זה שלישי 

   בחדש:
. דשמעין בחד קשיא לרבן

בשבא איקבע ירחא א''כ על 
כרחך בתרי בשבת אמר ואתם 
תהיו בתלתא הגבלה בארבעה 
פרישה ובשביעי תה תורה 

   רה:דהא לכ''ע בשבת תה תו
. והכי קאמר יום לכדתיא כו'

שלישי לדברים שהתחיל משה 
להמשיך לבם של ישראל 
ולפרש עושן ומתן שכרן ואותו 
יום היה שלישי בחדש (ושמע) 
לויגד משה שאמר להן לישראל 
ומה אמרו ישראל למשה על כך 
שהוצרך משה להגיד למקום 
והלא לא אמר ביתים אלא 

  הה אכי בא וגו': 
שאע''פ  הגבלה זו מצות

שכתובה אחר מצות פרישה 
בשלישי אמרה לו והוצרך 

   להשיב שקבלו עליהן:
   . של תורה:עושה

. כמו וילך שובב משבבין
(ישעיה ז) שמועין מלקבל 
שאם יקבלו יעשו הדברים 
הללו משבבין את לבם מן 
המקום ואף על פי כן קיבלו 

   עליהן:
   . ירק מר:כגידין

לקמיה . ששי ששי בחדש כו'
בעי ששי קמא למאי דהכא 
ליכא למימר ששי לאותן 
דברים דבשלמא שלישי 
דברייתא לעיל איכא למימר 
דאיירי בהו דהא כל ג' ימים 
היה משה מדבר באותן 
הדברים דעל כרחיך ויגד משה 

   בד' כתיב דברים שקבלו בג':
. דמשמע דבחד קשיא לרבן

  בשבא איקבע ירחא:
כי . שהרי בר''ח חו והלחייתן

קאמר ששי לחייתן הוא הששי 
   בחדש הוא ששי בשבת:

. אף למסען שביום למסען
שבאו למדבר סיי סעו 

   מרפידים:
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ת  ּבָ ׁשַ ְלִגי ּבְ   ָמָרה. ּדְ ְוָקִמיּפַ
ְכִתיב ָך ה' ֱאלֶֹהיָך"" :ּדִ ר ִצּוְ ֲאׁשֶ   (דברים ה, יב),  315כַּ

ָך" :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר  ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ָמָרה (דברים ה, יב) "כַּ   .316ּבְ

ת ִאיְפקּוד, ַא   :ָמר ָסַבר ּבָ   ׁשַ
חּוִמין לֹא ִאיְפקּודַא     .ּתְ

חּוִמין ַנִמי ִא ַא  :ּוָמר ָסַבר קֹודיּתְ    .ּפְ
   

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְצַרִים, " ָרֵאל ִמּמִ ּבֹו ָיְצאּו ִיׂשְ   ִניָסן ׁשֶ

ָעה ַאְרּבָ ר  ּבְ ְסֵחיֶהם,  -ָעׂשָ ֲחטּו ּפִ   ׁשָ
ר ּוַבֲחִמ  ה ָעׂשָ ָ   ָיְצאּו,  -ׁשּ

כֹורֹות.  -ְוָלֶעֶרב    ָלקּו ּבְ
ֲעָתְך?!  "ָלֶעֶרב"   ָסְלָקא ּדַ

כֹורֹות ֶעֶרב ָלקּו ּבְ א: ִמּבָ    .ֶאלָּ
ת ָהָיה ּבָ ׁשַ י ּבְ   . "ְואֹותֹו ַהּיֹום ֲחִמיׁשִ

ִניָסן ֲחֵמיַסר ּבְ ּבָ  - ִמּדַ ׁשַ ה ּבְ ָ    ,תֲחִמׁשּ
יר ּדְ ֵריׁש ַיְרָחא  ָתא -ִאּיָ ּבְ    ,ׁשַ

ּבָ  -ִסיָון ּדְ ְוֵריׁש ַיְרָחא  ׁשַ    ,תַחד ּבְ
ַנן ָיא ְלַרּבָ    !ַקׁשְ

  
ַנן:    ָאְמֵרי ָלְך ַרּבָ

רּוהַּ  א ַעּבּוֵרי ַעּבְ ּתָ ַהִהיא ׁשַ יר ּדְ    .ִאּיָ
  

ַמע א ׁשְ רּוהַּ ּדְ  ּתָ    :לֹא ַעּבְ
ָרֵאל " ּבֹו ָיְצאּו ִיׂשְ ְצַרִים, ִניָסן ׁשֶ   ִמּמִ

ר  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ְסֵחיֶהם,  -ּבְ ֲחטּו ּפִ   ׁשָ
ר  ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ   ָיְצאּו,  -ּבַ

כֹורֹות -ְוָלֶעֶרב    . "ָלקּו ּבְ
ֲעָתְך?!  - "ָלֶעֶרב"   ָסְלָקא ּדַ

א ֵאיָמא כֹורֹות.  :ֶאלָּ ֶעֶרב ָלקּו ּבְ   ִמּבָ
ת ָהָיה.  ּבָ ׁשַ י ּבְ   ְואֹותֹו ַהּיֹום ֲחִמיׁשִ

ִל  ת. ִהׁשְ ּבָ ׁשַ יר ִלְהיֹות ּבְ   ים ִניָסן ְוֵאיַרע ִאּיָ
ת ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ יר, ְוֵאיַרע ִסיָון ִלְהיֹות ּבְ   , "ָחֵסר ִאּיָ

ָנן!  ָיא ְלַרּבָ   ַקׁשְ
  

י י יֹוֵסי ִהיא ?ָהא ַמּנִ    .ַרּבִ
  

אָאַמר  ּפָ   :ַרב ּפַ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֹב" ְסעּו ֵמֵאִלים ַוּיָ ֵני ִיׂשְ ַוּיִ ל ֲעַדת ּבְ ִני...  ָרֵאלאּו כָּ ֵ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ   , (שמות טז, א) 317""ּבַ
ת ָהָיה,  ּבָ   ְואֹותֹו ַהּיֹום ׁשַ

ְכִתיב:  בֹוד ה'"ּוֹבּדִ   , (שמות טז, ז) 318"ֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת כְּ
ְלְקֻטהוּ  :ּוְכִתיב ת ָיִמים תִּ ׁשֶ   , (שמות טז, כו) 319""ׁשֵ

יר  ִאּיָ ֲחֵמיַסר ּבְ ָתאׁשַ  –ּוִמּדַ    ,ּבְ
ת -ִסיָון ּדְ ֵריׁש ַיְרָחא  ּבָ ׁשַ    .ַחד ּבְ

ָנן ָיא ְלַרּבָ    !ַקׁשְ
  

                                                             
ָך  315 ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ׁשֹו ּכַ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ מֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ  ֱאלֶֹהיךָ ה' ׁשָ
ְצַעק ֶאל  316 הוּ ה' ַוּיֹוֵרהּו ה' ַוּיִ ם ִנסָּ ט ְוׁשָ ּפָ ם לֹו חֹק ּוִמׁשְ ם ׂשָ ִים ׁשָ קּו ַהּמָ ְמתְּ ִים ַוּיִ ֵלְך ֶאל ַהּמַ ׁשְ   (שמות טו, כה) ֵעץ ַוּיַ
ה ָע וַ  317 ָ ֲחִמׁשּ ין ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני ּבַ ר ּבֵ ר ִסין ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶאל ִמְדּבַ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ בֹאּו ּכָ ְסעּו ֵמֵאיִלם ַוּיָ ִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםּיִ ֵ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ  ׂשָ
בֹוד  318 ֻלּנֵֹתיֶכם ַעל ה' ּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ּכְ ְמעֹו ֶאת תְּ ׁשָ ינּו ָעֵלינוּ וְ ה' ּבְ י ַתּלִ   ַנְחנּו ָמה ּכִ
ת לֹא ִיְהֶיה ּבוֹ  319 ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת ָיִמים תִּ ׁשֶ  ׁשֵ

  רש"י
. רב אחא ורבא וקא מיפלגי

במצות שבת שאמר להם במרה 
אם צטוו על התחומין בו ביום 
או לא דכתיב בדברות 
האחרוות שמור את יום השבת 
לקדשו כאשר צוך ש''מ קודם 

  הדברות צטוו בה:
. דכתיב שם שם לו ואר''י במרה

   חק ומשפט (שמוח טו):
. הלכך אתחומין לא איפקוד

כשסעו מרפידים סעו בשבת 
שלא הוזהרו לילך יותר 

   מאלפים אמה:
   . לערב משמע לערב הבא:לערב

. שהרי ריש ירחא דאייר שבתא
יסן מלא הוא לעולם וריש 

   ירחא דסיון בחד בשבתא:
 תמלא בשלשים יסןהשלים .

יום לשון שלם חיסר אייר שהרי 
אייר חסר כסדרן ומתרמי סיון 

   בחד בשבתא:
ואותו היום שבת היה שא' 

. שתרעמו בו ובקר וראיתם וגו'
ביום על המן כדכתיב וילוו על 
משה וגו' להמית את כל הקהל 
הזה ברעב והבטיחם להוריד 
להם מן למחר וע''כ בחד בשבת 

חלה שאמר ששת ירד להם מן ת
ימים תלקטוהו וביום השביעי 

   לירידתו שבת לא יהיה בו:
. דסיון חד בשבת. ריש ירחא 

כשתשלים לאייר עד ט''ו ויום 
  ט''ו ר''ח סיון:
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ַנן:    ָאְמֵרי ָלְך ַרּבָ
רּוהַּ  א ַעּבּוֵרי ַעּבְ ּתָ ַהִהיא ׁשַ יר ּדְ    .ִאּיָ

  
   

ילְ  ַרב ֲחִביִבי ֵמחֹוְזָנָאהָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

 ָ ׁשּ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ ן""ַוְיִהי ּבַ כָּ ׁשְ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש הּוַקם ַהּמִ ִנית ּבְ ֵ   , (שמות מ, יז) ָנה ַהׁשּ
ָנא:    ּתָ

ר ֲעָטרֹותאוֹ " ית,   :תֹו יֹום ָנַטל ֶעׂשֶ ה ְבֵראׁשִ   ִראׁשֹון ְלַמֲעׂשֵ
יִאים, ִל ִראׁשֹון    ְנׂשִ

ה,    ִראׁשֹון ִלְכהּוּנָ
  ִראׁשֹון ַלֲעבֹוָדה, 

  ִראׁשֹון ִליִריַדת ָהֵאׁש, 
ים, ִראׁשֹון    ַלֲאִכיַלת ָקָדׁשִ

ִכיָנה,  ּכּון ׁשְ   ִראׁשֹון ְלׁשִ
ָרֵאל,    ִראׁשֹון ְלָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ

מֹות,    ִראׁשֹון ְלִאיּסּור ַהּבָ
ים   ."ִראׁשֹון ָלֳחָדׁשִ

ֵריׁש ַיְרָחא  א ּדְ ּוִמּדְ ּתָ ַהאי ׁשַ ת,  -ִניָסן ּדְ ּבָ ׁשַ   ַחד ּבְ
ַקד  ּתָ ֶאׁשְ ת.  -ּדְ ּבָ ׁשַ ְרִביִעי ּבְ   ּבִ

   :ַתְנָיאּדְ 
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"

ין ֲעֶצֶרת ַלֲעֶצֶרת    ,ֵאין ּבֵ
ין רֹ  ָנה ְלרֹ ְוֵאין ּבֵ ָ ָנה אׁש ַהׁשּ ָ ְלַבד,  -אׁש ַהׁשּ ָעה ָיִמים ּבִ א ַאְרּבָ   ֶאּלָ

ֶרת  ָנה ְמעּוּבֶ ה -ְוִאם ָהְיָתה ׁשָ ָ   . "ֲחִמׁשּ
יר ּדְ ֲהָוה ֵליּה ֵריׁש ַיְרָחא  ָתא,  -ִאּיָ ּבְ   ַמֲעֵלי ׁשַ

ָתא -ִסיָון ּדְ ֵריׁש ַיְרָחא וְ  ּבְ    ,ׁשַ
ָנן!  ין ְלַרּבָ י יֹוֵסי ּבֵ ין ְלַרּבִ ָיא ּבֵ   ַקׁשְ

  
י יֹוֵסי לְ  ְבָעה ֲחֵסִרין ַעבּוד,  -ַרּבִ  ׁשִ

ָנן    פח,א מֹוָנה ֲחֵסִרים ַעבּוד -ְלַרּבָ    .ׁשְ
  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    "ֵסֶדר עֹוָלם": ּבְ ּדְ

ּבֹו ָיְצאּו ִיׂשְ " ְצַרִיםִניָסן ׁשֶ    ,ָרֵאל ִמּמִ
ר  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ְסֵחיֶהן,  -ּבְ ֲחטּו ּפִ   ׁשָ
ר  ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ   ָיְצאּו,  -ּבַ

ת ָהָיה -ְואֹותֹו ַהּיֹום  ּבָ   . "ֶעֶרב ׁשַ
ֵריׁש ַיְרָחא  ת - ִניָסן ּדְ ּוִמּדְ ּבָ    ,ֶעֶרב ׁשַ

יר ּדְ   ֵריׁש ַיְרָחא  א,  - ִאּיָ ּבָ ׁשַ   ַחד ּבְ
ְתֵרי - ְוִסיָון  א,  ּבִ ּבָ ׁשַ   ּבְ

י יֹוֵסי ָיא ְלַרּבִ    !ַקׁשְ
  

י יֹוֵסי:    ָאַמר ָלְך ַרּבִ
י ַנן ִהיא.  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבָ

  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִני  ֵ ׁשּ ה ְוָיַרד, ָעָלה מֹ  - ּבַ   ׁשֶ
י  ִליׁשִ ְ ׁשּ   ָעָלה ְוָיַרד,  - ּבַ

  רש"י
. ראשון לעשרה עשר עטרות

   דברים:
. שאחד ראשון לבריאת עולם

   בשבת היה:
. להקרבת ראשון לשיאים

שיאים לחוכת הבית: ראשון 
הוה אותו היום שמיי לכ

למילואים ועבודה באהרן וביו 
   ועד עכשיו היה בבכורות:

. לסדר עבודת ראשון לעבודה
ציבור תמידין ושאר קרבות של 

   תרומת הלשכה:
. ותצא אש מלפי ה' לירידת אש

ותאכל על המזבח וגו' (ויקרא 
   ט):

. במחיצה ועד לאכילת קדשים
עכשיו היו אכלים בכל מקום: 

ן בישראל שכיה שרתה לשכו
שם כדכתיב ושכתי בתוכם 

   מכלל דעד השתא לא שרתה:
. ברכת כהים כדכתיב לברך

   וישא אהרן את ידיו וגו':
. מעכשיו אסרו לאיסור הבמות

שהוא ראוי לפתח אהל מועד 
כדכתיב ואל פתח אהל מועד לא 

   הביאו:
. שה השית דהאי שתא

   ליציאתם הוקם המשכן:
ה קובע כל . כשאתד' ימים

החדשים כסדרן אחד מלא 
ואחד חסר הוו ארבעה ימים בין 
תחלת שה לתחלת שה אחרת 
שמין חדשי לבה כסדרן ש''ד 
ימים כולן שבועין חוץ מארבעה 

   ימים:
. ואם היתה שה מעוברת ה'

דקסבר שי האדרים עבדין 
חסרים ופסח דחוי יום אחד 
לקמן: ז' חסרים עבוד ולא היו 

פסח לפסח הלכך  אלא ג' בין
דאישתקד בה' בשבא ולית ליה 
דאחרים דאמרי אין מעברין 
ואין מחסרין שום חדש לצורך 
אלא לעולם אחד מלא ואחד 

  חסר:
. ולא היו לרבן ח' חסרים עבוד

בין פסח דאשתקד לפסח 
דהאידא אלא ב' ימים ומצא 

   דאשתקד בע''ש:
. ושמע ואתם בשי עלה משה

   תהיו לי וירד והגיד:
. ושמע הגבלה וירד ' עלהבג

   והגיד:
   . להפרישם:בד' ירד

. עד קבלת ושוב לא עלה
   הדברות שעלו כולם:

. ומאחר שלא עלה מהיכן ירד
דאמר' בד' ירד ולא אמרת עלה 
וירד אלא אימא בד' עלה וירד 

   ושוב לא עלה:
. כדכתיב ובחמישי בה מזבח
   ויבן מזבח תחת ההר:
. לא היה מאי לאו משום תורה

פאי לעלות שקבלו כולן יחד  לו
  את הדברות:
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ְרִביִעי    . "ָיַרד ְוׁשּוב לֹא ָעָלה -ּבָ
ּלֵֹמַאַחר    א ָעָלה, ֵמֵהיָכן ָיַרד? ׁשֶ

ְרִביִעי  א: ּבָ    .ָעָלה ְוָיַרד -ֶאלָּ
י  ֲחִמיׁשִ ן,  -ּבַ ַח ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרּבָ ָנה ִמְזּבֵ   ּבָ

י  ִ ׁשּ ִ ׁשּ ַנאי - ּבַ   . "לֹא ָהָיה לֹו ּפְ
ּום ּתֹוָרה!    ַמאי ָלאו ִמׁשּ

  
ת.  ּבָ ּום טֹוַרח ׁשַ   לֹא, ִמׁשּ

  
  

ַרׁש  ִלילָ ּדָ אּדְ ֲעֵליּה  ָאהַההּוא ּגָ   : ַרב ִחְסּדָ
ִריְך ַרֲחָמָנא    :ּבְ

ִליַתאי יַהב אֹוְרָיאן ּתְ    ,ּדִ
ִליַתאי    ,ְלַעם ּתְ

ִליַתאי    ,ַעל ְיֵדי ּתְ
ִליַתאי יֹום ּתְ    ,ּבְ

ִליַתאי.  ַיְרָחא ּתְ   ּבְ
  

ַמאן    ?ּכְ
  

ַנן ַרּבָ    .ּכְ
   

  

  רש"י
. לפי רב עליה דרב חסדא

חסדא לפי שרב חסדא יושב 
והדרשן עומד קאמר עליה 
דדומה כמו שהעומד למעלה מן 

   היושב:
. תורה ביאים אוריאן תליתאי

   וכתובים:
. כהים לוים לעם תליתאי

   וישראלים:
. משה תליתאי על יד תליתאי

   ומשה: לבטן מרים אהרן
  . לפרישה:ביום תליתאי
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ית ָהָהר"" ַתְחתִּ בּו ּבְ ְתַיּצְ   , יז)(שמות יט,   320ַוּיִ
  

ר ָחָסאָאַמר  ר ָחָמא ּבַ יִמי ּבַ י ַאְבּדִ   : ַרּבִ
ִגיִגית,  רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ֶאת ָהָהר ּכְ דֹוׁש ּבָ ָפה ַהּקָ ּכָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ִלים ַהּתֹוָרה   ְוָאַמר ָלֶהם: ם ְמַקּבְ   מּוָטב,  - ִאם ַאּתֶ
ֵהא ְקבּוַרְתֶכם.  - ְוִאם ָלאו  ם ּתְ   ׁשָ

  
ר ַיֲע ָאַמר    : בקֹ ַרב ַאָחא ּבַ

ה ְלאֹוַרְייָתא.  אן מֹוָדָעא ַרּבָ   ִמּכָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
לּוהָּ  י ֵכן ַהדּור ִקּבְ ֵורֹוׁש,  ַאף ַעל ּפִ יֵמי ֲאַחׁשְ   ּבִ

ְכִתיב ל :ּדִ מּו ְוִקּבְ הּוִדים וּ "ִקּיְ   , (אסתר ט, כז) 321"ַהּיְ
מוּ " ֶ  - "ִקּיְ לוּ "ַמה ׁשּ ָבר.  "ִקיּבְ   ּכְ
  

הָאַמר    : ִחְזִקּיָ
ְכ  ָקָטה" :ִתיבַמאי ּדִ ין ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוׁשָ ַמְעתָּ ּדִ ַמִים ִהׁשְ ָ    ?(תהילים עו, ט) "ִמׁשּ

ה  "ָיְרָאה"ִאם  ְקָטה"ָלּמָ   ? "ׁשָ
ְקָטה"ְוִאם  ה  "ׁשָ   ? "ָיְרָאה"ָלּמָ
א ה  :ֶאלָּ ִחילָּ ּתְ ְקָטה"ּוְלַבּסֹוף  "ָיְרָאה"ּבַ   . "ׁשָ

  
ה    ? "ָיְרָאה"ְוָלּמָ

  
  ֵריׁש ָלִקיׁש. ְד כִּ 
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 

ְכִתיב י" :ַמאי ּדִ ִ ׁשּ ִ ה ִלי?   -  (בראשית א, לא) 322"ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהׁשּ   ֵה"א ְיֵתיָרה ָלּמָ
ית ה ְבֵראׁשִ רּוְך הּוא ִעם ַמֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ִהְתָנה ַהּקָ ד ׁשֶ    ,ְמַלמֵּ

ִלים ַהּתֹוָרה  ְוָאַמר ָלֶהם: ָרֵאל ְמַקּבְ ם ִמְתַקְייִמין,  - ִאם ִיׂשְ   ַאּתֶ
  ֲאִני ַמֲחִזיר ֶאְתֶכם ְלתֹוהּו ָובֹוהּו.  - ְוִאם ָלאו 

   
  
  

                                                             
ית ָהָהר 320 ַתְחתִּ בּו ּבְ ְתַיּצְ ֲחֶנה ַוּיִ ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהּמַ  ַוּיֹוֵצא מֹׁשֶ
הּוִדים ֲעֵליֶה  321 לּו ַהּיְ מּו ְוִקּבְ ְכָתָבם ְוכִ ִקּיְ ה ּכִ ִמים ָהֵאּלֶ ֵני ַהּיָ ים ֵאת ׁשְ ְלִוים ֲעֵליֶהם ְולֹא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות עֹׂשִ ל ַהּנִ ָנהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ם ּבְ  ְזַמּנָ

322  ִ ה טֹוב ְמאֹד ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהׁשּ ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ יַוּיַ ִ   ׁשּ

  רש"י
   . תחת ההר ממש:תחתית ההר

גיגית, מיכל גדול {. קובא גיגית
   שמטילין בה שכר: }ועגול

. שאם יזמים לדין מודעא רבה
למה לא קיימתם מה שקבלתם 
עליכם יש להם תשובה שקבלוה 

   באוס:
. מאהבת הס בימי אחשורוש

   שעשה להם:
   . תורה:דין

ודם שאמרו ישראל . קבתחילה
   עשה ושמע:

. שמא לא יקבלוה ויחזור יראה
   העולם לתהו ובהו כדר''ל:

   . כשקבלוה:ולבסוף
. מאי שא דכתיב ה' יום הששי

   ביום גמר מעשה בראשית:
. הששי משמע מלמד שהתה כו'

הששי המיוחד במקום אחר 
כדאמרין בעלמא (חולין דף 
צא.) הירך המיומת אף כאן 

ויהי בקר של גמר ויהי ערב 
בראשית תלוי ביום הששי והוא 
ו' בסיון שתה בו תורה מריבוי 

  דה' דריש ביה מי הא:
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        בבבב- - - - פח, אפח, אפח, אפח, א .17
ַרׁש  י ִסיָמאיּדָ   : ַרּבִ

ָרֵאל  ימּו ִיׂשְ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה"ּבְ ַמע"ְל  (שמות יט, ח) 323"ַנֲעׂשֶ    ,(שמות כד, ז) 324"ִנׁשְ
ֵר  ָ ל ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ים ִריּבֹוא ׁשֶ ִ ׁשּ אּו ׁשִ   ת, ּבָ

ֶנֶגד  ֵני ְכָתִרים, ֶאָחד ּכְ רּו לֹו ׁשְ ָרֵאל ָקׁשְ ׂשְ ה"ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֶנֶגד  "ַנֲעׂשֶ ַמע"ְוֶאָחד ּכְ   . "ִנׁשְ
ָרֵאל ָחְטאּו ִיׂשְ ִרים ,ְוֵכיָון ׁשֶ ָלה ּוֵפיְרקּום ִריּבֹוא ָיְרדּו ֵמָאה ְוֶעׂשְ    ,ַמְלֲאֵכי ַחּבָ

ֱאַמר ּנֶ לּו בְ  :ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב""ַוִיְתַנּצְ   . (שמות לג, ו) ֵני ִיׂשְ
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ   : ַרּבִ
חֹוֵרב ָטֲענוּ  ְרקּו.  ,ּבְ    ְבחֹוֵרב ּפָ

  

חֹוֵרב ָטֲענוּ " ַדֲאַמַרן,  - "ּבְ   ּכְ
ְרקוּ " חֹוֵרב ּפָ ְכִתיב – "ּבְ ָרֵאל :ּדִ לּו ְבֵני ִיׂשְ    .(שמות לג, ו) ""ַוִיְתַנּצְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ן ָזָכה מְֹוכ ה ּוְנָטָלןּולָּ    ,ׁשֶ

ְסִמיְך ֵליּה: ח ֶאת ָהֹא"ּומֹ ּדִ ה ִיּקַ    .(שמות לג, ז) 325ֶהל"ׁשֶ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
רּוְך הּוא ְלַהֲחִזיָרן ָלנּו,  דֹוׁש ּבָ   ָעִתיד ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון ׁשֶ ם""ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשֻ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ה ְוׂשִ ִרּנָ   , (ישעיהו לה, י) 326ּבְ
עֹוָלם  ּמֵ ְמָחה ׁשֶ ם.  ַעל רֹ -ׂשִ   אׁשָ

   
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ָרֵאל  ימּו ִיׂשְ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה"ּבְ ַמע"ְל  (שמות יט, ח) "ַנֲעׂשֶ    ,(שמות כד, ז) "ִנׁשְ
י ת קֹול ְוָאְמָרה ָלֶהן: ִמי ּגִ ין ּבֹו? ָיְצָתה ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵרת ִמׁשְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ּמַ ה ְלָבַני ָרז ֶזה ׁשֶ   לָּ

ְכִתיב:  ּבֵֹרי ֹכַח עֹּדִ ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ּגִ קֹול ְדָברֹו""ּבָ מַֹע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ    .(תהילים קג, כ) ׂשֵ
א  ֵריׁשָ י -ּבְ מֹוַע" -ַוֲהַדר , ""עֹוׂשֵ   . "ִלׁשְ

  
יָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ְכִתיב ַער :ַמאי ּדִ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ָרֵאל ְלַתּפּוַח (שיר השירים ב, ג)  327""כְּ לּו ִיׂשְ ה ִנְמׁשְ    ?, ָלּמָ
ּפּוַח ֶזה   :לֹוַמר ְלָך  ְריֹו קֹוֵד  - ַמה ּתַ   ם ְלָעָליו, ּפִ

ָרֵאל ימּו  - ַאף ִיׂשְ ה"ִהְקּדִ ַמע"לְ  "ַנֲעׂשֶ   . "ִנׁשְ
  

ַמֲעָתא,  ָרָבאלְ ַחְזֵייּה ַההּוא ִמיָנא ּדְ  ׁשְ ין ּבִ ָקא ְמַעּיֵ   ּדְ
הוּ  ְרָעא ְוָקא ָמֵייץ ּבְ יֵדיּה ּתֹוֵתי ּכַ ָעָתא ּדִ ָמא. , ְוָיְתָבה ֶאְצּבְ ָעֵתיּה ּדְ ָען ֶאְצּבְ   ְוָקא ַמּבְ

ַפֲחזוּ  י ּבְ ּתִ ַקְדִמיתּו ּפּוַמְייכּו ְלאּוְדַנְייכּו, ַאּכַ ִזיָזא, ּדְ א ּפְ    !ַתְייכּו ַקְייִמיתוּ ָאַמר ֵליּה: ַעּמָ
ֵריׁשָ  ַמע,ּבְ ֲעָיא ְלכּו ְלִמׁשְ ִליתוּ  -ִאי ָמֵציתּו   א ִאיּבַ    ,ַקּבְ

ִליתוּ  - ְוִאי לֹא     .לֹא ַקּבְ
ֵלימּוָתא ^ָאַמר ֵליּה: ֲאַנן    פח,ב ׁשְ ָסֵגיַנן ּבִ ן:  -ּדְ ִתיב ּבָ ְנֵחם"ּכְ ִרים תַּ ַמת ְיׁשָ   , (משלי יא, ג) 328"תֻּ

י ּדְ  ֲעִלילּוָתאָהָנְך ֱאיָנׁשֵ הוּ  - ָסָגן ּבַ ִתיב ּבְ ם" :ּכְ ּדֵ   .  (משלי יא, ג) "ְוֶסֶלף ּבֹוְגִדים ְיׁשָ
   
  

ר ַנֲחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ְכִתיב ַאַחת ֵמֵעיַנִיךְ   :ַמאי ּדִ ִני ּבְ ְבתִּ ה ִלּבַ ִני ֲאחֹוִתי ַכלָּ ְבתִּ   ?(שיר השירים ד, ט) 329""ִלּבַ

ה  ִחילָּ ּתְ ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך,  -ּבַ   ּבְ
י  ֲעׂשִ ּתַ י ֵעיַנִיְך.  -ִלְכׁשֶ ּתֵ ׁשְ   ּבִ

                                                             

ר  323 ּבֶ ר ּדִ ו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאׁשֶ ֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחּדָ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה' ַוּיַ ה ֶאת ּדִ ב מֹׁשֶ ׁשֶ ה ַוּיָ   :ה'ַנֲעׂשֶ
ר  324 ּבֶ ר ּדִ ָאְזֵני ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאׁשֶ ְקָרא ּבְ ִרית ַוּיִ ח ֵסֶפר ַהּבְ ּקַ ָמעה' ַוּיִ ה ְוִנׁשְ   ַנֲעׂשֶ
ה ִיּקַ  325 ׁש ּומֹׁשֶ ל ְמַבּקֵ ֲחֶנה ְוָקָרא לֹו אֶֹהל מֹוֵעד ְוָהָיה ּכָ ֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ ֲחֶנהה' ח ֶאת ָהאֶֹהל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ ַלּמַ ר ִמחּוץ ַלּמַ   ֵיֵצא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ֲאׁשֶ
ׂשֹוןה' ּוְפדּוֵיי  326 ם ׂשָ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ה ְוׂשִ ִרּנָ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְיׁשֻ ִ ְמָחה ַיׂשּ   ְוׂשִ
י 327 י ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ְבתִּ י ְוָיׁשַ ְדתִּ ִצּלֹו ִחּמַ ִנים ּבְ ין ַהּבָ ן ּדֹוִדי ּבֵ ַער ּכֵ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ  ּכְ

ם 328 ּדֵ ְנֵחם ְוֶסֶלף ּבֹוְגִדים ְיׁשָ ִרים תַּ ת ְיׁשָ ּמַ   תֻּ
ִני ֲאחִֹתי ַכלָּ  329 ְבתִּ רָֹנִיךְ ִלּבַ ּוְ ַאַחד ֲעָנק ִמּצַ ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך ּבְ יִני ּבְ ְבתִּ  ה ִלּבַ

  רש"י
   . מזיו שכיה:שי כתרים

. [כל א' וא' טל מאה ועשרים
   כתר]:

. הכתרים והכי משמע את טעו
עדים [אשר היו להם] מהר 

   חורב:
. דמשמע מי בחורב פרקו

   חורב:ויתצלו את עדים מהר 
. אותו עדי לשון אחר ומשה יקח

את האהל לשון בהלו רו (איוב 
   כט) והוא היה קירון עור פיו:

. מוכין עושי דברו לשמוע
לעשות קודם שישמעו ולא כדרך 
שאר עבדים ששומעים תחילה 
את הדבר לידע אם יכולין 

   לקבלן עליהם אם לאו:
. כך דרכו פריו קודם לעליו

טת וחלוק משאר אילות ח
   פירותיו קודם לעליו:

   . אצבעות ידיו:אצבעתא דידיה
. היה ממעכן וקא מייץ בהו

ברגליו ואיו מבין מתוך 
   טירדא:

   . מהר:עמא פזיזא
. דקדמיתו פומייכו לאודייכו

קודם ששמעתם אותה היאך 
היא קשה ואם תוכלו לעמוד בה 

דסגין  קבלתם עליכם לקיימה
בשלימותא. התהלכו עמו בתום 

ב כדרך העושים מאהבה ל
וסמכו עליו שלא יטעו בדבר 

   שלא וכל לעמוד בו:
. בקבלה שקבלתם אחת בתחלה

הוא אצלם ולבסוף כשקיימתם 
   שתים יש:

  . קרבתי:לבבתי



  "א"ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָב  –מסכת שבת פרק ט' 
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        פח, בפח, בפח, בפח, ב .18
אָאַמר    : עּוּלָ

ָתּה.  תֹוְך חּוּפָ ה ּבְ ה ְמַזּנָ לָּ   ֲעלּוָבה ּכַ
  

ָרּה  ַרבָאַמר  מּוֵאלּדְ ָמִרי ּבְ   : ַבת ׁשְ
  ַמאי ְקָרא? 

י ְמִסּבֹו ִנְרּדִ ֶלְך ּבִ ַהּמֶ   . (שיר השירים א, יב) ֵריחֹו" ָנַתן "ַעד ׁשֶ
  

  : ַרבָאַמר 
ן,  ּבָ   ַוֲעַדִיין ֲחִביבּוָתא ִהיא ּגַ

ְכִתיב ַתב ,(שיר השירים א, יב) "ָנַתן" :ּדִ   . 'ִהְסִריַח ' :ְולֹא ּכְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
  ֲעלּוִבין ְוֵאיָנן עֹוְלִבין, "

יִבין,  ָתן ְוֵאיָנן ְמׁשִ   ׁשֹוְמִעין ֶחְרּפָ
ין ֵמַא  ִיּסּוִריןעֹוׂשִ ֵמִחין ּבְ    .ֲהָבה ּוׂשְ

תּוב אֹוֵמר: ְגבּוָרתֹו" ֲעֵליֶהן ַהּכָ ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ   . "(שופטים ה, לא) 330"ְואֹוֲהָביו כְּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ְכִתיב ן אֹוֶמ  :ַמאי ּדִ רֹות ָצָבא ָרב""ה' ִיתֶּ ְ   ?(תהילים סח, יב) ר ַהְמַבׂשּ

יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ  ל ּדִ ְבִעים ְלׁשֹונֹותּכָ בּוָרה ֶנְחַלק ְלׁשִ י ַהּגְ ָצא ִמּפִ    .ּיָ
  

ֵבי  ֵני ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   :ַרּבִ
יׁש ְיפֹ""   , (ירמיהו כג, כט)  331ֵצץ ָסַלע"ּוְכַפּטִ

ה ִניצֹוצֹות  יׁש ֶזה ֶנְחַלק ְלַכּמָ טִּ    –ַמה ּפַ

דֹוׁש ּבָ  י ַהּקָ ָצא ִמּפִ ּיָ יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ל ּדִ ְבִעים ְלׁשֹונֹותַאף ּכָ   . "רּוְך הּוא ֶנְחַלק ְלׁשִ
  

אָאַמר  ּפָ ר ּפַ   : ַרב ֲחַנְנֵאל ּבַ
ְכִתיב    :ַמאי ּדִ

ְמעוּ  ר !"ׁשִ י ְנִגיִדים ֲאַדּבֵ    ?(משלי ח, ו) 332"כִּ
ָנִגיד ְבֵרי תֹוָרה ּכְ לּו ּדִ ה ִנְמׁשְ    ?ָלּמָ

  , ֵיׁש ּבֹו ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות -ִגיד ֶזה לֹוַמר ְלָך: ַמה נָ 
ְבֵרי תֹוָרה  ם ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות.  -ַאף ּדִ   ֵיׁש ּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר ּדְ ַהְיינּו 

ּה  ןְלַמְייִמיִני י -ּבָ ַחּיֵ א ּדְ    ,ַסּמָ
ּה  ְמִאיִלים ּבָ מֹוָתא -ְלַמׂשְ א ּדְ    .ַסּמָ

  
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

דֹוׁש  - "ְנִגיִדים" י ַהּקָ ָצא ִמּפִ ּיָ יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ל ּדִ ֵני ּכְ ּכָ ִרים לֹו ׁשְ רּוְך הּוא קֹוׁשְ   ָתִרים. ּבָ
  

                                                             

ן יֹאְבדּו ָכל אֹוְיֶביָך  330 ָנהה' ּכֵ ִעים ׁשָ קֹט ָהָאֶרץ ַאְרּבָ ׁשְ ְגֻבָרתֹו ַותִּ ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ   ְואֲֹהָביו ּכְ
ֵאׁש ְנֻאם  331 יׁש ְיפֵֹצץ ָסַלעה' ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי ּכָ  ּוְכַפּטִ
ִריםׁשִ  332 ָפַתי ֵמיׁשָ ח ׂשְ ר ּוִמְפתַּ י ְנִגיִדים ֲאַדּבֵ  ְמעּו! ּכִ

  רש"י
. חצופה דעולבא לישא עלובה

דחוצפא היא והכי אמר במס' 
   גיטין:

. כישראל מזה בתוך חופתה
   כשעמדו בסיי ועשו העגל:

   . בחופתו:במסיבו
   . עזב ריחו הטוב לאחרים:תן

. אע''פ ועדיין חביבותא היא גבן
שהמקרא מספר בגותו הראה 
לו לשון חבה מדלא כתיב 

   הסריח:
. העלבים ואים עולבים

אחרים באין עליהם בחוצפה 
   ולא הן על אחרים:

עושין מאהבת המקום ושמחים 
. על עליבה הבאה ביסורים
   עליהם:

   . כל האומות:רב צבא
. מתחלק הסלע על מה פטיש

   ידו לכמה יצוצות:
. עסוקים בכל כחם למיימיים

וטרודים לדעת סודה כאדם 
המשתמש ביד ימיו שהיא 

   עיקר:
. לדבור קושרים לו שי כתרים

שהיה בו ממש וראה כדכתיב 
  רואים את הקולות (שמות כ):



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        פט, אפט, אפט, אפט, א    ––––פח, ב פח, ב פח, ב פח, ב  .19
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ְכִתיב ַדי ָיִלין" :ַמאי ּדִ ין ׁשָ    ?(שיר השירים א, יג) "ְצרֹור ַהּמֹור ּדֹוִדי ִלי ּבֵ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ   ָאְמָרה ּכְ

ל עֹוָלםִרּבוֹ  יֵצר ּוֵמיַמר ִלי ּדֹוִדי !נֹו ׁשֶ י ֶשּמֵ ַדי ָיִלין.  - ַאף ַעל ּפִ ין ׁשָ   ּבֵ
  

ִדי" ַכְרֵמי ֵעין ּגֶ ּכֹל ַהּכֶֹפר ּדֹוִדי ִלי ּבְ    (שיר השירים א, יד) "ֶאׁשְ
ַהּכֹ  ּלֹו ִמי ׁשֶ ִדי -ל ׁשֶ ר ִלי ַעל ֲעֹון ּגְ י ִלי.  ,ְמַכּפֵ ַרְמּתִ ּכָ   ׁשֶ

  
ַמע ּדְ  ְרֵמי"ַהאי ַמאי ַמׁשְ ִמְכִניׁש הּוא "כַּ ָנא ּדְ ָ    ?ִליׁשּ

  
ֵריּה ָאַמר    :ַרב ַנְחָמןּדְ ָמר זּוְטָרא ּבְ

ְתַנן: כְּ    ּדִ
א " סֵּ ל ּכִ ִליםׁשֶ ּכֹוְרִמים ָעָליו ֶאת ַהּכֵ    .ד) (כלים כג, "ּכֹוֵבס ׁשֶ
  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ְכִתיב ֲערוּ  :ַמאי ּדִ יו כַּ םַגת ַהּבֹ"ְלַחּיָ   ? (שיר השירים ה, יג) 333"ׂשֶ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ָצא ִמּפִ ּיָ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ ִמים.  -ּכָ ׂשָ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּבְ א ּכָ   ִנְתַמלֵּ
ּמִ  אְוֵכיָון ׁשֶ יּבּור ִראׁשֹון ִנְתַמלֵּ ִני ְלֵהיָכן ָהַלְך?  - ּדִ יּבּור ׁשֵ   ּדִ

דֹוׁש ּבָ     ,ָיה ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןרּוְך הּוא ָהרּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו ְוָה הֹוִציא ַהּקָ
ֶנֱאַמר:  ים נֹוְטפֹות מֹור עֵֹבר"ׁשֶ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ   . (שיר השירים ה, יג) "ׁשִ
ְקִרי ים" :ַאל ּתִ ּנִ א ,"ׁשֹוׁשַ ֹוִנים' :ֶאלָּ ׁשּ    '.ׁשֶ

  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ל ּדִ  רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ָצא ִמּפִ ּיָ ָרֵאל,  -יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ל ִיׂשְ ָמָתן ׁשֶ   ָיְצָתה ִנׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ רֹו"ׁשֶ ַדּבְ י ָיְצָאה ּבְ    .(שיר השירים ה, ו) 334"ַנְפׁשִ
ָמָתן יּבּור ִראׁשֹון ָיְצָתה ִנׁשְ ּדִ ּמִ לּו? - ּוֵמַאַחר ׁשֶ ִני ֵהיַאְך ִקיּבְ יּבּור ׁשֵ    ּדִ

ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֵמִתים ְוֶהֱחָיה אֹוָתם,    הֹוִריד ַטל ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ּה"ׁשֶ ה כֹוַנְנתָּ ִניף ֱאלִֹהים ַנֲחָלֶתָך ְוִנְלָאה ַאתָּ ם ְנָדבֹות תָּ ׁשֶ   .(תהלים סח, י) "ּגֶ

  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
י ַה  ָצא ִמּפִ ּיָ יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ל ּדִ ר ִמילּכָ ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ַלֲאחֹוֵריֶהן ׁשְ רּוְך הּוא ָחְזרּו ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ    ,ּקָ

ין אֹוָתן ֵרת ְמַדּדִ ָ    ,ְוָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
ֱאַמר:  ּנֶ   , (תהלים סח, יג) 335"ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון"ׁשֶ

יְקִרי  א "ְיַדּדּון". "ִיּדֹדּון"ַאל ּתִ     ֶאלָּ
  
   

ן ֵלִוי ְוָאַמר ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   :  ַרּבִ
ָעָלה מֹ ָעה ׁשֶ ׁשָ רֹוםּבְ ה ַלּמָ    ,ׁשֶ

רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ֵרת ִלְפֵני ַהּקָ ָ ל עֹוָלם, ַמה לִ ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ יֵנינּו? א: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ּבֵ ָ   ילּוד ִאׁשּ
א.  :ָאַמר ָלֶהן ל ּתֹוָרה ּבָ   ְלַקּבֵ

ה ְבָרא ָהעֹוָלם, גְּ   336ָאְמרּו ְלָפָניו: ֶחְמּדָ ּנִ ָעה ּדֹורֹות קֹוֶדם ׁשֶ ְבִעים ְוַאְרּבָ ע ֵמאֹות ְוׁשִ ׁשַ נּוָזה ְלָך ּתֵ ּגְ   ּנּוָזה ׁשֶ
ר ָוָדם? ָנּה ְלָבׂשָ ׁש ִליּתְ ה ְמַבּקֵ    !ַאּתָ

י ִתְפְקֶדּנּו" ֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם כִּ י ִתְזכְּ   ? (תהילים ח, ה) "ָמה ֱאנֹוׁש כִּ
ַמִים""ה' ֲאדֵֹנינּו ָמה ַאּדִ  ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהׁשּ ר תְּ ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְמָך ּבְ   ! (תהלים ח, ב) יר ׁשִ

                                                             
ים ֹנְטפֹות מֹור עֵֹבר 333 ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ לֹות ֶמְרָקִחים ׂשִ ם ִמְגּדְ ֲערּוַגת ַהּבֹׂשֶ  ְלָחָיו ּכַ

י 334 תִּ ׁשְ ּקַ רֹו ּבִ י ָיְצָאה ְבַדּבְ י ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ַנְפׁשִ ַתְחתִּ   הּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִניּפָ
ָלל 335 ק ׁשָ ַחּלֵ ִית תְּ   ַמְלֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון ּוְנַות ּבַ
 ע"פ כתב"י, ראשונים ועוד 336

  רש"י
. אע''פ שמיצר ומימר לי דודי

   ר הורד עדיך:בעגל שאמ
. אמר מיד לעשות בין שדי ילין

לו משכן להיות מצומצמת 
שכיתו בין שי הבדים שראי' 
במקדש ראשון כשי שדים 
דוחקין ובולטין בפרוכת שכגד 

   הפתח:
. עון עגל שהוא מין עין גדי

בהמה לשון אחר לשון עכו''ם 
העורכים לגד שלחן (ישעיהו 

   סה):
. שאספתי להתאוות שכרמתי

להות הרבה כדכתיב אלה א
   אלהיך ישראל (שמות לב):

. שמאספין עליו שכורמים עליו
את הבגדים והוא דף ארוכה 
ומוקבת קבים הרבה ומיח 
המוגמר תחתיה והכלים 
מתגמרין מדרך הקבים לישא 

   דמיכש גרסין:
   . לגן עדן:מעביר ראשון

. על שהעבירן. גשם מור עובר
דבות גבי מתן תורה כתיב 

   בספר תהלים:
. זו היא מדת מחיהם י''ב מיל

והיו הקרובים לדיבור חוזרין 
   מפחד הקול עד קצה המחה:

. מסייעין אותן מדדין אותן 
להתקרב מעט מעט שהיו 
חלשים כאשה המדדה את בה 

   בתחלת הילוכו:
   . משמע הם עצמם ידודון:ידודון
   . מדדין אחרים:ידדון

. באלפים שה שקדמה תתקע''ד
ורה לעולם היו עתידין דורות ת

הללו להבראות שאמר (תהלים 
קה) דבר צוה לאלף דור וראה 
הקב''ה שאין העולם מתקיים 
בלא תורה כל כך והעבירן ולא 
בראן ותה לכ''ו דורות הרי 

   שחסרו תתקע''ד מאלף:
. אדיר הוא מה אדיר שמך

הרבה בארץ ואין ראוי לך ליתן 
  הודך שם כי אם על השמים:



  ""ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא –מסכת שבת פרק ט' 
                    

507

רּוְך הּוא ְלמֹ דֹוׁש ּבָ ׁשּוָבהָאַמר לֹו ַהּקָ ה: ַהֲחֵזיר ָלֶהן ּתְ    ,ׁשֶ
ל עֹוָלם ִפיֶהם.  !ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּבְ ֶהֶבל ׁשֶ ְרפּוִני ּבַ א ִיׂשְ ּמָ   ִמְתָייֵרא ֲאִני ׁשֶ

כִּ  א ְכבֹוִדיָאַמר לֹו: ֱאחֹוז ּבְ ׁשּוָבה.  ,ּסֵ   ַוֲחזֹור ָלֶהן ּתְ
ֶנֱאַמר ז ָעָליו ֲעָננֹו" :ׁשֶ ְרׁשֵ א ּפַ ֵני ִכּסֵ   , (איוב כו, ט) "ְמַאֵחז ּפְ

י ַנחּוםְוָאַמר  ִכיָנתֹו ַוֲעָננֹו ָעָליו. ַרּבִ יו ׁשְ י ִמּזִ ּדַ יֵרׂש ׁשַ ּפֵ ד ׁשֶ   : ְמַלּמֵ
ל עֹוָלםָאַמר ְלָפָניו: ִרּבוֹ  ה נֹוֵתן ִלי !נֹו ׁשֶ ַאּתָ ּה?  ,ּתֹוָרה ׁשֶ ִתיב ּבָ   ַמה ּכְ

ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים"ָאנֹ   . (שמות כ, ב) 337"ִכי ה' ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ
ם?  ָאַמר ָלֶהן:     !ְלִמְצַרִים ְיַרְדּתֶ

ם? ְדּתֶ ְעּבַ ּתַ    !ְלַפְרעה ִהׁשְ
ֵהא ָלֶכם?  ה ּתְ   ּתֹוָרה ָלּמָ

ּה? ׁשּוב: ַמה ּכְ    ִתיב ּבָ
  . (שמות כ, ג) 338""לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים

עֹוְבִדין     פט,א רּוִיין ׁשֶ ם ׁשְ ין ַהּגֹוִים ַאּתֶ    !ֲעבֹוָדה ָזָרה?^ּבֵ
ּה?  ִתיב ּבָ   ׁשּוב: ַמה ּכְ

ׁשֹו" ת ְלַקּדְ ּבָ ַ   . (שמות כ, ח) "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
ים ְמָלאָכה ׁשֶ  ם עֹוׂשִ לּום ַאּתֶ בּות?ּכְ ם ְצִריִכין ׁשְ    !ַאּתֶ

ּה?  ִתיב ּבָ   ׁשּוב: ַמה ּכְ
א"לֹ  ָ ׂשּ    .(שמות כ, ז)  339"א תִּ

יֵניֶכם? ן ֵיׁש ּבֵ א ּוַמּתָ ָ    !ַמׂשּ
ּה?  ִתיב ּבָ   ׁשּוב: ַמה ּכְ

ָך" ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ   . (שמות כ, יב) 340"כַּ
   !?ָאב ָוֵאם ֵיׁש ָלֶכם

ּה?  ִתיב ּבָ   ׁשּוב: ַמה ּכְ
ְרַצח""לֹ  ְנָאף" ... א תִּ ְגנֹ  ... "לֹא תִּ   . )ג(שמות כ, י ב""לֹא תִּ

יֵניֶכם?    !ִקְנָאה ֵיׁש ּבֵ
יֵניֶכם    ?!ֵיֶצר ָהַרע ֵיׁש ּבֵ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ד הֹודּו לֹו ְלַהּקָ   ִמּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָכל ָהָאֶרץ""ה' ֲאדֹׁשֶ ְמָך ּבְ יר ׁשִ   , (תהילים ח, י) ֵננּו ָמה ַאּדִ

ִתיבְוִאיּל  ַמִים" לֹא ּכְ ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהׁשּ    .ּו "ּתְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ד ּכָ ָבר,  ,ִמּיָ ה לֹו אֹוֵהב ּוָמַסר לֹו ּדָ   ַנֲעׂשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ִבי ָלַקְח "ָעִליָת ׁשֶ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ָאָדם תָּ ַלּמָ נֹות ּבָ    .(תהילים סח, יט)  341"ַמתָּ
ָראּוָך  ּקְ ַכר ׁשֶ ׂשְ נֹות. ָלַקְח  - "ָאָדם"ּבִ   ּתָ ַמּתָ

ָבר,  ֶות ָמַסר לֹו ּדָ   ַאף ַמְלַאְך ַהּמָ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ַעל ָהָעם"ׁשֶ טֶֹרת ַוְיַכּפֵ ן ֶאת ַהּקְ תֵּ   ,(במדבר יז, יב) 342"ַוּיִ

ים :ְואֹוֵמר ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹוד ּבֵ   , (במדבר יז, יג) וגו' 343""ַוּיַ
  ?  ִמי ֲהָוה ָיַדע, ָאַמר ֵליּה ּדְ ִאי ָלאו 

   
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ַרד מֹ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ ה ִמלִּ   ׁשֶ

ל עֹוָלם, ּתֹוָרה ֵהיָכן ִהיא?  ָטן ְוָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ א ׂשָ   ּבָ
יָה ָלָאֶרץ.    ָאַמר לֹו: ְנַתּתִ

  ה ֵהיָכן ִהיא? ָהַלְך ֵאֶצל ֶאֶרץ, ָאַמר ָלּה: ּתֹוָר 
ּה ָאְמָרה לֹו:  ְרכָּ   . (איוב כח, כג) וגו' 344""ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ

ִדי.    ָהַלְך ֵאֶצל ָים, ְוָאַמר לֹו: ֵאין ִעּמָ

                                                             

ית ֲעָבִדיםה' ָאנִֹכי  337 ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ   ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ
ָני לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים 338   ַעל ּפָ
ם  339 א ֶאת ׁשֵ ָ ה ה' לֹא ִתׂשּ י לֹא ְיַנּקֶ ְוא ּכִ ָ ְואה' ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ ָ מֹו ַלׁשּ א ֶאת ׁשְ ָ ר ִיׂשּ  ֵאת ֲאׁשֶ

ר  340 ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ   ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ ה' ּכַ
ִביָת  341 רֹום ׁשָ ּכֹן ָיּה ֱאלִֹהיםָעִליָת ַלּמָ ָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים ִלׁשְ נֹות ּבָ ִבי ָלַקְחתָּ ַמתָּ ֶ  ׁשּ

טֶֹר  342 ן ֶאת ַהּקְ תֵּ ָעם ַוּיִ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ ָרץ ֶאל ּתֹוך ַהּקָ ה ַוּיָ ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ח ַאֲהרֹן ּכַ ּקַ ר ַעל ָהָעםַוּיִ   ת ַוְיַכּפֵ
ִתים  343 ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ ָפהַוּיַ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ים ַותֵּ  ּוֵבין ַהַחּיִ
ּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמּה  344 ְרּכָ  ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ

  "ירש
. וטריקון של פירש שדי מזיו

  פרשז:
. שאתם באים קאה יש בייכם

   על ידה לידי רציחה:
   . למדו:מסר לו

. שחרפוך וקראוך באדם בשכר
   אדם וצר מאדמה לשון שפלות:

. להקטיר מחתות מסר לו סודו
קטורת בשעת מגפה ולעמוד בין 

   המתים ובין החיים:
. מלאך ואי לאו דאמר ליה

   המות:
   . הלא בתורה לא כתב:ידעמא 

   . בתמיה:בדאי אתה
. כגון הך דאמרי' קושר כתרים

בפרק הבוה (דף קד.) תגא 
דקו''ף לגבי רי''ש וכן שעט''ז 
ג''ץ שצריכין כל אות ג' זיוים 
כדאמרין (במחות דף כט:) 
ראש הזיי''ן מתח לימין 
ולשמאל בגגו מעט וכן ראש 
השי''ן השמאלי וכן כל ראשי 

אותיות הללו בכל מקום  שבע
   שהן:

   . אין דרך ליתן שלום:אין שלום
   . במקומך:בעירך
   . לומר תצלח מלאכתך:לעזרי

. בעליה אחרת אמר לו יגדל מיד
   א כח ה':

. הוא יצר הרע בא השטן
המחטיא את האדם הוא העולה 
ומסטין [והאומר] דהוא מדת 

  הדין אין הגון בעיי:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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הֹום י.  :ָאַמר לוֹ , ָהַלְך ֵאֶצל ּתְ   ֵאין ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ִדי"ׁשֶ י ִהיא ְוָים ָאַמר ֵאין ִעּמָ הֹום ָאַמר לֹא ּבִ    .(איוב כח, יד) "תְּ

ְמָעּה" ַמְענּו ׁשִ ָאְזֵנינּו ׁשָ   . (איוב כח, כב) "ֲאַבּדֹון ָוָמֶות ָאְמרּו ּבְ
ָכל ָהָאֶרץ ְולֹא ְמָצאִתיָה.  י ּבְ ּתִ ׂשְ ל עֹוָלם, ִחיּפַ רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ָחַזר ְוָאַמר ִלְפֵני ַהּקָ

ן ַעְמָרם.    ָאַמר לֹו: ֵלְך ֵאֶצל ּבֶ
הָהַלְך ֵאֶצל מֹ רּוְך הּוא ֵהיָכן ִהיא?  ,ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַתן ְלָך ַהּקָ ּנָ   ָאַמר לֹו: ּתֹוָרה ׁשֶ

רּוְך הּוא ּתֹוָרה? לוֹ  ָאַמר דֹוׁש ּבָ ַתן ִלי ַהּקָ ּנָ   : ְוִכי ָמה ֲאִני ׁשֶ
רּוְך הּוא ְלמֹ דֹוׁש ּבָ ה?! ָאַמר לֹו ַהּקָ אי ַאּתָ ּדַ ה, ּבַ ה: מׁשֶ   ׁשֶ

ל עוֹ  ָכל יֹוםָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּה ּבְ ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ ה ִמׁשְ ַאּתָ ּנּוָזה ֵיׁש ְלָך ׁשֶ   , 345ָלם, ֶחְמָדה ּגְ
   ?!ֲאִני ַאֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצִמי

רּוְך הּוא ְלמֹ דֹוׁש ּבָ ה: הֹוִאיל ּוִמיַעְטּתָ ַעְצְמךָ ָאַמר לֹו ַהּקָ ְמךָ  - ׁשֶ ֵרא ַעל ׁשִ ּקָ    ,ּתִ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ַע "ִזְכרּו ּתֹוַרת מֹ ׁשֶ יׁשֶ   .  (מלאכי ג, כב) 346"ְבּדִ

  
   

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ָעָלה מֹ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָתִרים ָלאֹוִתּיֹותּבְ ר ּכְ ָהָיה קֹוׁשֵ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ רֹום ְמָצאֹו ְלַהּקָ ה ַלּמָ   .ׁשֶ

ִעיְרָך?ָאַמר לֹו: מֹ לֹום ּבְ ה, ֵאין ׁשָ    !ׁשֶ
לּום ֵיׁש ֶע  לֹום ְלַרּבֹו?ָאַמר ְלָפָניו: ּכְ ּנֹוֵתן ׁשָ    !ֶבד ׁשֶ

  !ָהָיה ְלָך ְלָעְזֵרִני :ָאַמר לוֹ 
ד ָאַמר לֹו:  ל ָנא ּכִֹמּיָ ה ִיְגּדַ ְרתָּ "ְוַעתָּ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ   .  (במדבר יד, יז) 347"ַח ה' כַּ

  
   

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ְכִתיב י ֹב :ַמאי ּדִ ְרא ָהָעם כִּ ׁש מֹ"ַוּיַ הׁשֵ   ?(שמות לב, א)  348"ׁשֶ

ְקִרי ׁש" :ַאל ּתִ א ,"בֹׁשֵ ׁש ' :ֶאלָּ אּו ׁשֵ   . 'ּבָ
רֹום ה ַלּמָ ָעָלה מׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרֵאל:  ,ּבְ   ָאַמר ָלֶהן ְלִיׂשְ

א.  ׁש ֲאִני ּבָ ת ׁשֵ ְתִחלַּ ִעים יֹום ּבִ   ְלסֹוף ַאְרּבָ
ב ֶאת ָהעֹוָלם.  ָטן ְוִעיְרּבֵ א ׂשָ ִעים יֹום ּבָ   ְלסֹוף ַאְרּבָ

ֶכם ֵהיָכן הּוא? ן: מָֹאַמר ָלֶה  ה ַרּבְ   ׁשֶ
רֹום.    ָאְמרּו לֹו: ָעָלה ַלּמָ

ׁש.  :ָאַמר ָלֶהן אּו ׁשֵ   ּבָ
יחּו ָעָליו.  ּגִ   ְולֹא ִהׁשְ

  ֵמת. 
יחּו ָעָליו.  ּגִ   ְולֹא ִהׁשְ

תֹו.  ןֶהְרָאה ָלֶה  מּות ִמּטָ   ּדְ
ָקָאְמִרי ֵליּה ְלַאֲהרֹ  י ֶזה מֹן: ְוַהְיינּו ּדְ ה ָהִאיׁש "כִּ   .  שמות לב, א)( "ׁשֶ

   
  

                                                             
  (משלי ח, ל)ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת  345
ִט  346 ּפָ ים ּוִמׁשְ ָרֵאל ֻחּקִ ל ִיׂשְ יִתי אֹותֹו ְבחֵֹרב ַעל ּכָ ר ִצּוִ י ֲאׁשֶ ה ַעְבּדִ  יםִזְכרּו ּתֹוַרת מֹׁשֶ

ְרתָּ ֵלאמֹר 347 ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ   ְוַעתָּ
ה ָלנּו ֱאלִֹה  348 ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעׂשֵ ּקָ ה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ַוּיִ ׁש מֹׁשֶ י בֹׁשֵ ְרא ָהָעם ּכִ ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ַוּיַ י ֶזה מֹׁשֶ ר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ּכִ ר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ים ֲאׁשֶ

 ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לוֹ 

  רש"י
להם  . להר אמרכשעלה משה

לסוף מ' יום אי בא בתוך שש 
שעות הם סבורים שאותו יום 
שעלה בו מן המין הוה והוא 
אמר להם מ' יום שלימים יום 
ולילו עמו ויום עלייתו אין לילו 
עמו שהרי בז' בסיון עלה מצא 
יום מ' י''ז בתמוז היה בי''ו בא 
שטן ועירבב את העולם והראה 
דמות חשך ואפילה דמות ען 

וערבוביא לומר ודאי מת וערפל 
משה שהרי באו כבר שש ולא 
בא ואי אפשר לומר שלא טעו 
אלא ביום המעון בין קודם 
חצות לאחר חצות שהרי לא ירד 
משה עד יום המחרת שאמר 

   וישכימו ממחרת וגו':
  . שקבע לכם:באו שש



  ""ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא –ט'  מסכת שבת פרק
                    

509

        בבבב- - - - פט, אפט, אפט, אפט, א .20
ַנן לְ  ֲהָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ   : ַרב ּכָ

ִמיַע ָלְך ַמאי    ? "ַהר ִסיַני"ִמי ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָרֵאל.  ים ְלִיׂשְ ֲעׂשּו ּבֹו ִנּסִ ּנַ   ַהר ׁשֶ

  
ֵעי ֵליּה!  'ַהר ִניָסאי'   ִמיּבָ

  
א ָרֵאל :ֶאלָּ ה ִסיָמן טֹוב ְלִיׂשְ ֲעׂשָ ּנַ   . ַהר ׁשֶ

  
ֵעי ֵליּה!  'ַהר ִסיָמַנאי'   ִמיּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יּה  ִכיַחת ַקּמֵ אּדְ ַמאי ַטְעָמא ָלא ׁשְ ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ א?  ַרב ְיהֹוׁשֻ ְדּתָ ַאּגַ ְמַעְייִני ּבְ   ּדִ
אּדְ  ֵריּה וְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבְ ְרַווְייהּו:  ַרב הּוָנאּדְ ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

  ?"ַהר ִסיַני"ַמאי 
ְנָאה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָעָליו.  ְרָדה ׂשִ ּיָ   ַהר ׁשֶ

  
י ֲחִניָנאָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

מֹות ֵיׁש לוֹ  ה ׁשֵ ָ    :ֲחִמׁשּ
ר ִצין" ָרֵאל ָעָליו.  - (במדבר כז, יד) 349"ִמְדּבַ ְצַטּוּו ִיׂשְ ּנִ   ׁשֶ

ר ָקֵדׁש" ָרֵאל ָעָליו.  - ; תהלים כט, ח)לז-(במדבר לג,לו 350 "ִמְדּבַ ׁשּו ִיׂשְ ְתַקּדְ נִּ   ׁשֶ
ר ְקֵדמֹות" ָנה ְקדּוָמה - (דברים ב, כו) "ִמְדּבַ ּתְ ּנִ   ָעָליו.  ׁשֶ

אָרן"   פט,ב ר ּפָ ָרֵאל. ^ - (במדבר יב, טז) 351"ִמְדּבַ רּו ְוָרבּו ָעֶליָה ִיׂשְ ּפָ   ׁשֶ
ר ִסיַני" נְ  - (שמות יט, א) 352"ִמְדּבַ ְרָדה ׂשִ ּיָ   ָאה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָעָליו. ׁשֶ

  

מֹו?  ְ   ּוַמה ׁשּ
מֹו.    חֹוֵרב ׁשְ

  
הּו, ּדְ ּוְפִליָגא  י ַאּבָ   ַרּבִ
ָאַמר  הוּ ּדְ י ַאּבָ   : ַרּבִ

מֹו,  (שמות יט, כ) 353"ַהר ִסיַני"   ׁשְ
ה ִנְקָרא  ה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָעָליו (שמות ג, א ועוד) 354"ַהר חֹוֵרב"ְוָלּמָ ְרָדה חּוְרּבָ ּיָ   .  ׁשֶ

  

                                                             

ִים ְלֵעיֵניֶהם ֵהם ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְד  349 ִני ַבּמַ יׁשֵ ְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקּדִ ר ִצן ּבִ ִמְדּבַ י ּבְ ר ְמִריֶתם ּפִ ֲאׁשֶ ר ִצןּכַ   (במדבר כז, יד) ּבַ

ֲחנּו בְ       ֶבר ַוּיַ ְסעּו ֵמֶעְציֹן ּגָ ר ִצן ִהוא ָקֵדׁש ַוּיִ   (במדבר לג, לו) ִמְדּבַ
ְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום 350 הֹר ָהָהר ּבִ ֲחנּו ּבְ ֵדׁש ַוּיַ ְסעּו ִמּקָ   )במדבר לג, לז( ַוּיִ

ר ָיִחיל ה' קֹול       ר ָקֵדׁש ה' ָיִחיל ִמְדּבָ   (תהלים כט, ח) ִמְדּבַ
א 351 ר ּפָ ִמְדּבַ ֲחנּו ּבְ   ָרןְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות ַוּיַ
ֵני 352 י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ר ִסיָני-ּבַ אּו ִמְדּבַ ה, ּבָ ּיֹום ַהּזֶ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ּבַ   ִיׂשְ
ֶרד  353 ְקָרא ה' ַוּיֵ הה' ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוּיִ ַעל מֹׁשֶ ה ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוּיַ   ְלמֹׁשֶ
ה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרֹו חֹ  354 בֹא ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרָבהּומֹׁשֶ ר ַוּיָ ְדּבָ ְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ   ְתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין ַוּיִ

  רש"י
. שלא קבלו בו שאה לעכו''ם

  תורה:
. דכל אחד תעברה שפרו ורבו
ר במצות שובו לכם אשתו זכ

לאהליכם ולא ידעא היכא 
  רמיזא:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ל ְזהֹוִרית " ִרין ָלׁשֹון ׁשֶ ּקֹוׁשְ ִין ׁשֶ ַח? [ִמּנַ ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ראׁש ׂשָ   ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ ינּו" ׁשֶ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים כַּ ָ ׁשּ    .]"(ישעיה א, יח) 355"ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם כַּ
  

ִנים" ָ ׁשּ ִני' !?"כַּ ָ ׁשּ ֵעי ֵליּה!  'ּכַ   ִמיּבָ
  

י ִיְצָח ָאַמר     :קַרּבִ
ָרֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ

ת ְיֵמי ּבְ  ׁשֶ ֵ דּורֹות ּוָבאֹות ִמׁשּ ּסְ לּו ׁשֶ ִנים ַהלָּ ָ ׁשּ יו ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ית ְוַעד ַעְכׁשָ ינּו.  -ֵראׁשִ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ   ּכַ
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ְכִתיב ְכָחה יֹא :ַמאי ּדִ ֵעי ֵליּה  'ּבֹואּו ָנא' !?(ישעיה א, יח) "ְלכּו ָנא" -  ַמר ה'""ְלכּו ָנא ְוִנּוָ    !ִמיּבָ
ֵעי ֵליּה!  'ָאַמר ה'' !?(ישעיה א, יח) "יֹאַמר ה'"   ִמיּבָ

  
ָרֵאל: ְלכּו ָנא ֵאֶצל ֲאבֹוֵתיֶכם ְויֹוִכיחּו ֶאְתֶכם. ָלבֹא ֶלָעִתיד  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ֹיאַמר ָלֶהם ַהּקָ

ל עֹוָלם, ֵאֶצל ִמי ֵנֵלְך? אְמרּו ְויֹ   ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָאַמְרּתָ לוֹ  ַדע"ָידֹ :ֵאֶצל ַאְבָרָהם ׁשֶ ׁש ַרֲחִמים ָעֵלינּו?!  - (בראשית טו, יג)  356"ַע תֵּ ּקֵ   ְולֹא ּבִ

ו:  יַרְך ֶאת ֵעׂשָ ּבֵ ִרידֵאֶצל ִיְצָחק ׁשֶ ר תָּ ֲאׁשֶ ׁש (בראשית כז, מ)  357""ְוָהָיה כַּ ּקֵ   ַרֲחִמים ָעֵלינּו?!  , ְולֹא ּבִ
ָאַמְרּתָ לֹו: ֵאֶצל ַיֲעקֹ ָך ִמְצַרְיָמה""ָאנֹב ׁשֶ ׁש ַרֲחִמים ָעֵלינּו?! (בראשית מו, ד) 358ִכי ֵאֵרד ִעּמְ ּקֵ   , ְולֹא ּבִ

יו ֵאֶצל ִמי ֵנֵלְך     ?ַעְכׁשָ
   .(ישעיה א, יח) "אַמר ה'יֹ "

רּוְך הּוא: הֹוִאיל ּוְתִליֶתם דֹוׁש ּבָ י ָאַמר ָלֶהן ַהּקָ ינּו" - ַעְצְמֶכם ּבִ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים, כַּ ָ ׁשּ   .  "ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם כַּ
   

  
ר ַנֲחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְכִתיב:  ה ָאִבינוּ   ַמאי ּדִ י ַאתָּ    ,"כִּ
י ַאְבָרָהם לֹא ְיָדָענוּ     ,כִּ

יָרּנוּ  ָרֵאל לֹא ַיכִּ    ,ְוִיׂשְ
ֶמָך"ַאתָּ     ?(ישעיהו סג, טז) ה ה' ָאִבינּו ּגֹוֲאֵלנּו ֵמעֹוָלם ׁשְ

ֶניְך ָחְטאּו ִלי. ֶלָעִתיד ָלֹב רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם: ּבָ דֹוׁש ּבָ   א ֹיאַמר לֹו ַהּקָ
ל עֹוָלם ֶמָך.  ,ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ת ׁשְ ַ חּו ַעל ְקדּוׁשּ   ִיּמָ

ֲה : ֵאיַמר ֵליּה ְלַיֲעקֹ ָאַמר ָבֵעי ַרֲחֵמי ֲעַלְייהוּ ב ּדַ ר ּדְ ִנים, ֶאְפׁשָ יּדּול ּבָ    .ָוה ֵליּה ַצַער ּגִ
ֶניָך ָחְטאּו.    ָאַמר ֵליּה: ּבָ

ל עֹוָלם ֶמָך.  ,ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ת ׁשְ ַ חּו ַעל ְקדּוׁשּ   ִיּמָ
ָסֵבי ַטְעָמא :ָאַמר ֵקי ֵעָצה.  ,לֹא ּבְ ַדְרּדְ   ְולֹא ּבְ

ֶניָך ָחְטאּו ִלי. ָאַמר לֹו ְלִיְצָחק   : ּבָ
ל עֹוָלם ֶניָך?!  ,ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַני ְולֹא ּבָ   ּבָ

ימּו ְלָפֶניָך  ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה" :ּבְ ַמע"ְל  (שמות יט, ח) 359"ַנֲעׂשֶ    ,(שמות כד, ז) 360"ִנׁשְ
ִני ְבכֹוִרי :ָקָראָת ָלֶהם   ,(שמות ד, כב) 361""ּבְ

ֶני ַני ְולֹא ּבָ יו ּבָ   ָך?! ַעְכׁשָ
ה ָחְטאּו?  ּמָ   ְועֹוד, ּכַ

ל ָאָדם נֹוָתיו ׁשֶ ה ׁשְ ּמָ ָנה.  ?ּכַ ְבִעים ׁשָ   ׁשִ
ּתָ ֲעַלְייהוּ  ָלא ָעַנׁשְ ִרין ּדְ ל ֶעׂשְ ין.  - ּדַ ׁשּו ְלהּו ַחְמׁשִ   ּפָ
ֵלילֹוָתא ה ּדְ ָ ִרין ַוֲחִמׁשּ ל ֶעׂשְ ה - ּדַ ָ ִרין ַוֲחִמׁשּ ׁשּו ְלהּו ֶעׂשְ    .ּפָ

י ְסֵרי וּ  ְרּתֵ ל ּתַ ַצלֹוֵיי ּוֵמיַכל וּ ּדַ א ּדְ א ְד ַפְלּגָ ּסֵ א -ֵבית ַהּכִ י ְסֵרי ּוַפְלּגָ ְרּתֵ ׁשּו ְלהּו ּתַ   .ּפָ
ם  ה סֹוֵבל ֶאת ּכּולָּ   מּוָטב,  -ִאם ַאתָּ

                                                             

ְכָחה יֹאַמר  355 ֶמר ִיְהיוּ ה' ְלכּו ָנא ְוִנּוָ ּצֶ ימּו ַכּתֹוָלע ּכַ ינּו ִאם ַיְאּדִ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים ּכַ ָ ׁשּ   ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ
ָנה ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם 356 ע ֵמאֹות ׁשָ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרּבַ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ   ָידַֹע תֵּ
אֶרךָ  357 ִריד ּוָפַרְקתָּ ֻעּלֹו ֵמַעל ַצּוָ ר תָּ ֲאׁשֶ ֲעבֹד ְוָהָיה כַּ ָך ִתְחֶיה ְוֶאת ָאִחיָך תַּ  ְוַעל ַחְרּבְ

ָך ִמְצַרְיָמה  358 ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעּמְ   ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם ָעלֹה ְויֹוֵסף ָיׁשִ
ר  359 ּבֶ ר ּדִ ו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאׁשֶ ֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחּדָ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה' ַוּיַ ה ֶאת ּדִ ב מֹׁשֶ ׁשֶ ה ַוּיָ   :ה'ַנֲעׂשֶ
ָאְזֵני ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ּכֹ 360 ְקָרא ּבְ ִרית ַוּיִ ח ֵסֶפר ַהּבְ ּקַ ר ַוּיִ ּבֶ ר ּדִ ָמעה' ל ֲאׁשֶ ה ְוִנׁשְ   ַנֲעׂשֶ
ְרעֹה ּכֹה ָאַמר  361 ָרֵאלה' ְוָאַמְרתָּ ֶאל ּפַ ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ   ּבְ

  רש"י
. דומיא דכשלג כשי מיבעי ליה

   דלא כתיב כשלגים:
. כאן ארד עמך אעלה גם עלה

   רמז ד' גליות גם ריבויא הוא:
. אתה אמור התוכחה יאמר ה'

   ובך או תולין:
. הואיל שחטאו ויתקדש ימחו

שמך בעולם כשתעשה דין 
   :בעוברין על דבריך

. קראת להן בי בכורי ישראל
שהיה גלוי לפיך שהן עתידין 
לומר לפיך בסיי עשה ושמע 

   לקבל עולך מאהבה כבים:
. שכן דל עשרין דלא עשת להו

מציו בדור המדבר שלא עש 
הקב''ה אלא מכ' שה ומעלה 
דכתיב (במדבר יד) במדבר הזה 
יפלו פגריכם וגו' מבן כ' שה 

  ם עלי:ומעלה אשר הליות
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א ָעֶליָך.  - ְוִאם ָלאו  א ָעַלי ּוַפְלּגָ ְלּגָ   ּפַ
ְמָצא לֹוַמר ם :ְוִאם ּתִ ךְ  -ָעַלי  ּכּולָּ י ַקּמָ   . ָהא ְקֵריִבית ַנְפׁשִ

ְתחּו ְוָאְמרּו:  ה ָאִבינוּ "ּפָ   . (ישעיהו סג, טז) "ַאתָּ
  

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ סּו ְלַהּקָ ִסין ִלי, ַקלְּ ם ְמַקלְּ ַאּתֶ    .ָאַמר ָלֶהם ִיְצָחק: ַעד ׁשֶ
ֵעיַנְייהוּ  ,ּוַמֲחֵוי ְלהּו ִיְצָחק רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ    .ַהּקָ

רֹום וְ  אּו ֵעיֵניֶהם ַלּמָ ד ָנׂשְ ֶמָך"אֹוְמִרים: ִמּיָ ה ה' ָאִבינּו ּגֲֹאֵלנּו ֵמעֹוָלם ׁשְ   .  (ישעיהו סג, טז) "ַאתָּ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ְרֶזל, ָראּוי ָהָיה ַיֲעקֹ  ל ּבַ ָלאֹות ׁשֶ ְלׁשְ ׁשַ   ב ָאִבינּו ֵליֵרד ְלִמְצַרִים ּבְ

ְרָמה לֹו,  כּותֹו ּגָ ּזְ א ׁשֶ   ֶאלָּ
ֲעֹב :ְכִתיבּדִ  ֵכם ּבַ ַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמׁשְ    ,תֹות ַאֲהָבה"ּבְ

ְמִריֵמי על ַעל ְלֵחיֶהם ְוַאט ֵאָליו אֹוִכיל"   .  (הושע יא, ד) ָוֶאְהֶיה ָלֶהם כִּ
   

  

  רש"י
. כגד יצחק אמרו כי אתה אביו

והוא אמר להם הראו כגד 
   הקב''ה שהוא אביכם:
. כדרך כל בשלשלאות של ברזל

הגולים שהרי ע''פ גזרת גלות 
   ירד לשם:

. בשביל חיבת בחבלי אדם
האדם משכתים למצרים 

   בחבלים ולא בשלשלאות:
. כאדם כמרימי עול על לחייהם
ו להרים הסובל ומסייע לבהמת

עולה מעל צוארה בלווחין 
   ובמקלות:

. הטיתי לכם ואט אליו אוכיל
  כח להכיל את עבודת הפרך:
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        פט, בפט, בפט, בפט, ב .22
ָנה              ִמׁשְ

   :ַהּמֹוִציא
ה.  - ֵעִצים  יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ   ּכְ

  

ְבִלין יָצ  - תַּ ל ּבֵ ֵדי ְלַתּבֵ הּכְ    ,ה ַקּלָ
   .ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה

  

י ֱאגֹוִזין,    ְקִליּפֵ
י ִרּמֹוִנים    ,ְקִליּפֵ

   ,ִאיָסִטיס
י ְסָבָכה.  -ּופּוָאה  ֶגד ָקָטן ּפִ ֶהן ּבֶ ֵדי ִלְצּבֹוַע ּבָ   ּכְ

  

   ,ֵמי ַרְגַלִים
   ,ֶנֶתר

   ,ּובֹוִרית
   ,ִקמֹוְלָיא
ָלג  ֶגד ָקָטן ּפִ    - ְוֶאׁשְ ס ּבֶ ֵדי ְלַכּבֵ    .י ְסָבָכהּכְ

  

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶתם ֵדי ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּכֶ   .  ּכְ

   

ָמָרא          ּגְ

ִניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא   :ּתְ
ֵדי ַלֲעׂשֹות קּוְלמֹוס,  -  ָקֶנה"   ּכְ

ס  ּבֵ  - ִאם ָהָיה ָעב אֹו ְמרּוסָּ ּבַ ה ׁשֶ יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ סִאיְל יִצים, ְטרּוָפה ּוְנתּוָנה ּבְ ּכְ   ! (שבת פ:) "ּפָ
  

ֵתיָמא י,  :ַמהּו ּדְ ָלא ֲחֵזי ְלִמיּדֵ   ָהָתם הּוא ּדְ
ַאְקִליָדא  ָחזּו ְלָכָכא ּדְ הּוא,  -ֲאָבל ֵעִצים ּדְ ל ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ּכָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
   

  

  רש"י
  מתי' 

. כבר מפורש שזה ביצה קלה
ביצת תרגולת שהיא קלה 
לבשל ולא בשיעור כל ביצה 
שיערו אלא כגרוגרת מביצה 

   קלה:
. כל מיי תבלין זה ומצטרפין

   עם זה:
ילה ע''ג . הגדקליפי אגוזים

   הקליפה בעודן לחין:
כרכום {. קרו''ג סטיס

(קורטם?) [ממו מפיקים צבע 
כתום. אך ראה לעיל סח. - צהוב

   : }עט., וראה הערה בספר]- ו
ורצ"א: {. וורצ''א פואה
   : }פואה

. בראש הסבכה פי סבכה
   שעשאה בקליעה ותן מעט בגד:

. מין אדמה שקורין יטר''א תר
   : })תר (חקת האשלגן{

. בגמרא מפרש קמוליא ואשלג
   להו:

. של דם דה שאלו את הכתם
הסמין מעבירין על הכתם של 

   דם דה בבגד לטהרו:
  

  גמ' 
. הוא דקולמוס מרוסס לא התם

   חזי למידי אלא להסקה:
   . שן של מפתח:ככא דאקלידא
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        צ, אצ, אצ, אצ, א    ––––פט, ב פט, ב פט, ב פט, ב  .23
ְבִלין " ה -תַּ יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵדי ְלַתּבֵ    .]"ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה[ ּכְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְבִלין" לֹ :תַּ ַנִים ּוׁשְ ין ֶאָחדׁשְ מֹות ִמּמִ ה ׁשֵ    ,ׁשָ

לֹ ְ ה ִמיִנין אֹו ִמׁשּ   ֲאסּוִרין,  -ׁשָ
   .י) (ערלה ב, "ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה

הְוָאַמר   :  ִחְזִקּיָ
נּו,   צ,א ִמיֵני ְמִתיָקה ׁשָ   ּבְ

ק ְקֵדיָרה.    הֹוִאיל ּוְראּוִיין ְלַמּתֵ
ֵדיָרה,  -ַטְעָמא  ק ֶאת ַהּקְ ָחזּו ְלַמּתֵ   ּדְ

   !לֹא –ָהא ָלאו ָהִכי 
  

ק    .ָהָכא ַנִמי ֲחזּו ְלַמּתֵ
   

  

  רש"י
. אמתי' דקתי תבלין ורמיהו

   מצטרפין שי מיין לכשיעור:
. פלפל לבן שחור שמותב' וג' 

וארוך או אפילו מן ג' מיין והם 
(שם אחד) של איסור אסור אם 

   תיבלו בהן את הקדרה:
. לתבלה אם אין בכל ומצטרפין

אחד כדי לתבל וצטרפו 
   ותיבלו:

. הא דקתי ואמר חזקיה
  מצטרפין:

. עסקין שכולן במיי מתיקה
מיי מתיקת קדירה אבל מין 

ין לא אחר אין מצטרף ומתית
  מפליג:
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        צ, אצ, אצ, אצ, א .24
י ִרּמֹוִנים ָסִטיס ּופּוָאה" י ֱאגֹוִזין ּוְקִליּפֵ ֶגד ָקָטן - ְקִליּפֵ ֵדי ִלְצּבֹוַע ּבֶ   . "ּכְ
  

   :יּוְרִמיְנִה 
רּוִיין" ִנים ׁשְ ֵדי ִל  -  ַהּמֹוִציא ַסּמָ ֶהן ּדּוְגָמא ְלִאיָראּכְ   ! "ְצּבֹוַע ּבָ
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 362 ה ּבַ   : ַרּבָ
ֶהן ּדּוְגָמא ְלִאיָרא.  רֹות ַסְמָמִנים ִלְצּבֹוַע ּבָ ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח ִלׁשְ   ְלִפי ׁשֶ

   
  
  

                                                             

  )ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה ( גירסת וילא: 362

  רש"י
. מעט צמר שהוא דוגמא לאירא

כמין דוגמא שמראה הצבע 
לבע''ה כזה תחפוץ או כזה והוא 
כדי ליתן באירא של קה של 

   גרדי ושיעורה מועט:
. ומתי' בשאין שרויין לשרות

והבא לשרות איו שורה פחות 
  מכדי בגד קטן:
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        צ, אצ, אצ, אצ, א .25
   ."ֵמי ַרְגַלִים"
  

ָנא    :ּתָ
ן ַעד  -ֵמי ַרְגַלִים " ִעים יֹוםּבֶ   ."ַאְרּבָ
  
  
   ."ֶנֶתר"
  

ָנא    :ּתָ
ִרית" ַסְנּדְ ְנְטִרין ,ֶנֶתר ֲאֶלּכְ   ."ְולֹא ֶנֶתר ַאְנּפַ
  
  
   ."ּבֹוִרית"
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ֶזה חֹול. 

  
   :ְוָהַתְנָיא

  ! "ַהּבֹוִרית ְוַהחֹול"
  

א: ַמאי  ְבִריָתא.  ?"ּבֹוִרית"ֶאלָּ   ּכַ
  

   :יֵמיִתיֵב 
יִצין :הֹוִסיפּו ֲעֵליֶהן" ִעינּון, ְוַהּבֹוִרית, ְוָהָאָהלַהַחְלּבִ   . ", ְוַהּלְ

ֲעָתךְ  ְבִריָתא :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ    ,ּכַ
ְבִריָתא  ִביִעית?! ָת ִמי ִאי -ּכַ ׁשְ   א ּבִ

   :363ְוָהַתְנָיא
ָלל" ר   :ֶזה ַהּכְ ׁש לֹו ִעיּקָ ּיֵ ִביִעית,  - ּכֹל ׁשֶ   ֵיׁש לֹו ׁשְ

ר  ֵאין לֹו ִעיּקָ ִביִעית -ְוׁשֶ   ! "ֵאין לֹו ׁשְ
  
א ַמאי ֶא    ָאָהָלא.  - ?"ּבֹוִרית"לָּ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
   !"ְוַהּבֹוִרית ְוָאָהָלא"
  

ְווֵני ָאָהָלא364 ֵרי ּגַ    .ּתְ
  
  
   ."ִקימֹוְלָיא"
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
לֹוף דֹוץ.    ׁשְ

  
  
ָלג"    ."ֶאׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
יְנהּו  ֵאיְלּתִ א, ְוָאְמרּו ִלי לְ ׁשְ ֵמיּה  'אָנהׁשֹונָ 'כֹל ָנחֹוֵתי ַיּמָ    ,ׁשְ

ִניָתא ַמְרּגָ נּוְקָבא ּדְ ח ּבְ ּכַ ּתַ ַפְרְזָלא ,ּוִמׁשְ ַרְמָצא ּדְ ֵקי ֵליּה ּבְ    .ּוַמּפְ
                                                             

  מסורת הש"ס ועוד. 363
א( גירסת וילא: 364   )ֶאלָּ

  רש"י
   . מקום:אפטרין

   ת:. לעין שביעיהוסיפו עליהם
לייטרו"ן: {. לטרו''ן החלביצין

   : }ארבת?)-חלב (חסת-ץ
   . לעה:והלעוין
   . גפרית:כברית'

. ששרש בארץ שיש לו עיקר
ולפי דעתי תוריסא דגרסין 
במס' ע''ז דבר שאין לו שורש 
הוא כמו זה ולא כמו שמפרשין 

   : }פי"ן: אורן{אותו פיו''א 
. לא איתפרש אבל כך שלוף דוץ

כתב יד אחד מצוי כאן ב{שמו 
הלעז: טראפ"א, וראה 

אלה [השערה -שפירושו: שרף
   : }בלבד]

. פוריידורא ברמצא דפרזלא
  של ברזל: }פוריידו"ר: מקדח{
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ָנה              ִמׁשְ

ֶלת  ְלּפֶ הּוא -ּפִ ל ׁשֶ    .ּכָ
  

הּוא.  -ְוִעְטָרן  ל ׁשֶ   ּכָ
  

ִמיםִמיֵני ּבְ     ,ׂשָ
כֹות  ֵהן.  -ּוִמיֵני ַמתָּ ל ׁשֶ   ּכָ

  

ְזּבֵ     ,ַח ֵמַאְבֵני ַהּמִ
ַח  ְזּבֵ   , ּוֵמֲעַפר ַהּמִ

   ,ֶמֶקק ְסָפִרים
חֹוֵתיֶהם  הּוא  - ּוֶמֶקק ִמְטּפְ ל ׁשֶ     ,ּכָ

ַמְצִניִעין אֹוָתן ְלגֹוְנָזן.    ׁשֶ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
י ֲעבֹוָדה ָזָרהַאף ַהּמֹוִצ  ׁשֵ ּמְ הּוא,  - יא ְמׁשַ ל ׁשֶ   ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָיְדָך ְמאוּ ׁשֶ ק ּבְ   .  (דברים יג, יח) ָמה ִמן ַהֵחֶרם""ְולֹא ִיְדּבַ

   

ָמָרא              ּגְ

ֶלת " ְלּפֶ הּוא -ּפִ ל ׁשֶ    ?ְלַמאי ַחְזָיא - "ּכָ
  

ה   .ְלֵריַח ַהּפֶ
  
  
הּוא -ִעיְטָרן " ל ׁשֶ   ?ְלַמאי ַחְזָיא - "ּכָ
  

   .ְלִציְלָחָתא
  
  
ִמים ִמיֵני ּבְ " ֵהן -ׂשָ ל ׁשֶ   . "ּכָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
הּוא.  -ַהּמֹוִציא ֵריַח ַרע " ל ׁשֶ   ּכָ

ֶמן טֹוב  הּוא.  -ׁשֶ ל ׁשֶ   ּכָ
ָמן  הּוא.  - ַאְרּגָ ל ׁשֶ   ּכָ

וֶרד    . "ַאַחת –ּוְבתּוַלת ַהּוֶ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. ואיו פלפל פלפלת כל שהוא
שלו ובגמרא מפרש כל שהוא 

   למאי חזי:
. לריח מיי בשמים כל שהן

   טוב:
. ראוי מיי מתכות כל שהוא

לדרבן קטן: שמציעין אותו 
   לרפואה ל''ג:

. אכילת תולעת מקק ספרים
אוכלת הספרים ומרקבן ושמו 

   מקק:
. שכל דבר שמציעין אותן לגוזן

   קדש טעון גיזה:
. אלמא אחשביה קרא מאומה

לאיסורא והא דתן (לעיל דף 
עה.) כל שאיו כשר להציע כו' 
ואוקימא למעוטי עצי אשירה 

   ה:דלא כר' יהוד
  

  גמ' 
   . כאב חצי הראש:לצלחתא
. שמעשין בהן חולין ריח רע

ותיוקות כגון חלטית להבריח 
   מעליו מזיקין:

. צבע שצובעין בו ארגמן ארגמן
וטעמא לא איתפרש ול'' שגם 

   הוא ראוי להריח:
. עלה של וורד בתולת הוורד

   בחור אחת:
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            צ, אצ, אצ, אצ, א .27
כֹות " ֵהן - ִמיֵני ַמתָּ ל ׁשֶ   . "ּכָ
  

  ְלַמאי ֲחזּו? 
  

ְנָיא    :ּתַ
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ּדָ  ּנָ ן ָראּוי ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ ּכֵ ן ָקָטןׁשֶ   . "ְרּבָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְרֶזל",  :ָהאֹוֵמר"   "ֲהֵרי ָעַלי ּבַ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים
ה ה ַעל ַאּמָ   . "לֹא ִיְפחֹות ֵמַאּמָ

  
   ?ְלַמאי ַחְזָיא

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

  .ְלַכְלָייא עֹוֵרב
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"

ְלָייא   . "עֹוֵרב לֹא ִיְפחֹות ִמּכַ
  

ה?    ְוַכּמָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ה.  ה ַעל ַאּמָ   ַאּמָ

  
תְנחֹ " ֶסף - ׁשֶ   . "לֹא ִיְפחֹות ִמָמָעה ּכֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ְנחֹ  ה ׁשֶ יּנֹוָרא ְקַטּנָ תלֹא ִיְפחֹות ִמּצִ   . "ׁשֶ
  

   ?ְלַמאי ַחְזָיא
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ּה  ִטין ּבָ ַחּטְ ּמְ ִתילֹותׁשֶ   , ֶאת ַהּפְ

רֹות.   ִחין ַהּנֵ   ּוְמַקּנְ
   

  
  
  

  רש"י
. מתי' מיי מתכות כל שהוא

   היא:
   . לבדק הבית:זלהרי עלי בר

. טבלאות של אמה לכליא עורב
היו עושין והן חדין כסכין 
סביבותיהם ומסמרין חדין 
בכולן ומחפין בהן גגו של היכל 

   למוע את העורבים מלישב:
. חשת שוה מעה ממעה כסף

   כסף:
. מזלג קטן [כעין] שטוין צורא

   בו זהב ולבדק הבית למאי חזי:
ן . ומקבישמוחטין בו פתילות

ראשיהן לעדויי חושכן מוקיי''ר 
   בלע''ז: }למחוט (ר){



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

518

            צ, אצ, אצ, אצ, א .28
ַחת"   . "ֶמֶקק ְסָפִרים ּוֶמֶקק ִמְטּפַ
  

  : ְיהּוָדה ַרבָאַמר 
ִסיְפֵרי ִריּמֹוֵני  ,ְמָקק ּדְ ְתֵאֵני, ְוָהה ּדְ ִעיְנֵבי, ּוֶפה ּדִ יָרֵאי, ְוִאיָלא ּדְ ׁשִ ָכְך ּדְ א -ּתְ ְנּתָ הּו ַסּכַ    .ּכּולְּ

  
יּה ַההּוא  ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ ְלִמיָדא ּדַ י יֹוָחָנןּדְ ּתַ   , ַרּבִ

ֵאיֵני.    ֲהָוה ָקָאֵכיל ּתְ
ֵאִנים ּתְ י, קֹוִצין ֵיׁש ּבַ    !ָאַמר ֵליּה: ַרּבִ

ה ְלֵדין    .ָאַמר ֵליּה: ְקַטֵליּה ּפֶ
  
  

  רש"י
. כל מקק דסיפרי תכך דשיראי

אלו תולעין הן שבכל מין ומין 
וחלוקין בשמותיהם תכך איילא 

   פה הה:
   . לאוכלן:כולהו סכתא

. היה תולעת קוצים יש בתאים
יושב ווקב בגרוו ודומה שהוא 

   קוץ:
  דין:. הרגו פה לקטליה פה לדין
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ָנה              ִמׁשְ

ּה ִמ  ׁש ּבָ ּיֵ י ׁשֶ ת ָהרֹוְכִלין, ַאף ַעל ּפִ ה ַהּמֹוִציא קּוּפַ את ַאַחתֵאינ -יִנין ַהְרּבֵ א ַחטָּ יב ֶאּלָ    .ֹו ַחּיָ
ה רֹוֶגֶרת.  - ֵזְרעֹוֵני ִגיּנָ ּגְ חֹות ִמּכַ   ּפָ

ֵתיָרה ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ה ַרּבִ ָ   .אֹוֵמר: ֲחִמיׁשּ
ּוִאין  צ,ב ַנִים.  - ֶזַרע ִקיׁשּ   ׁשְ

יּלּוִעין  ַנִים.  -ֶזַרע ּדִ   ׁשְ
ְצִרי  ַנִים -ֶזַרע ּפֹול ַהּמִ   . ׁשְ

הּוא -ָחָגב ַחי ָטהֹור  ל ׁשֶ    ,ּכָ
רֹוֶגֶרת.  - ֵמת  ּגְ   ּכַ

ין ֵמָתה ה ּבֵ ין ַחּיָ ָרִמים, ּבֵ הּוא,  - ִצּפֹוֶרת ּכְ ל ׁשֶ   ּכָ
ְצִניִעין אֹוָתּה ִלְרפּוָאה.  ּמַ   ׁשֶ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
הּוא,    -ַאף ַהּמֹוִציא ָחָגב ַחי ָטֵמא  ל ׁשֶ   ּכָ

ְצִניִעין אֹותוֹ  ּמַ חֹוק ּבוֹ  ׁשֶ ָטן ִלׂשְ   .  ַלּקָ
   

ָמָרא              ּגְ

   :יּוְרִמיְנִה 
ק" רּוב,  -ֶזֶבל ְוחֹול ַהּדַ ל ּכְ ל ֶקַלח ׁשֶ ֵדי ְלַזּבֵ   ּכְ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

א ֵריׁשָ ל ּכְ ֵדי ְלַזּבֵ   ! "ּכְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְזִריַע  –ָהא     ,ּדִ
ָלא ְזִריַע  -ָהא     ,ּדְ

ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח ְלהֹוִציא ִניָמא ַאַחת ִלְזִריָעה.     ְלִפי ׁשֶ
   

  
  
ּוִאין"    ."ֶזַרע ִקיׁשּ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ְרִעיִנין, ִאם ִלְנִטיָעה " ִים,  -ַהּמֹוִציא ּגַ תַּ   ׁשְ

ְמלֹא ּפִ  -ִאם ַלֲאִכיָלה    י ֲחִזיר, ּכִ
ה ְמלֹא ּפִ     ?י ֲחִזירְוַכּמָ

  ַאַחת. 
ה -יק ִאם ְלַהסִּ  יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ    ,ּכְ

ּבֹון  ִים.  -ִאם ְלֶחׁשְ תַּ   ׁשְ
  . "אֹוְמִרים: ָחֵמׁש  ֲאֵחִרים

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַנב ַהּסּוס" ֵני ִניִמין ִמּזְ ָרה וּ  ,ַהּמֹוִציא ׁשְ ַנב ַהּפָ יב,  -ִמּזְ   ַחּיָ

ְצִניִעין אֹוָתן ַלנִּ  ּמַ יןׁשֶ ּבִ    .יׁשְ
ל ֲחִזי ה ׁשֶ   ַאַחת.  - רִמְקׁשָ

ִים.  - צּוֵרי ֶדֶקל  תַּ   ׁשְ
  .  "ַאַחת - ּתֹוֵרי ֶדֶקל

   
  

  רש"י
  מתי' 
. מוכרי בשמים לקישוטי רוכלין

שים ויש להן קופות קטות 
   לצרורות בשמים:

. איו חייב אלא חטאת אחת
   דכולה חדא הוצאה היא:

. דאע''ג דכל פחות מכגרוגרת
האוכלין שיעורן כגרוגרת הי 
כיון דלזריעה קיימי בפחות 

  מכגרוגרת מי מיחייב:
חייב . חשוב הוא וזרע קישואין
   בשי גרגרין:

. המוציא חגב חי כל שהוא
שמציעין אותו לקטן לשחק בו 
כדמפרש רבי יהודה בסיפא 

   דמתי':
. הרי הוא כשאר אוכלין מת

   וחייב בכגרוגרת:
. לקמיה מפרש ציפורת כרמים

   מאי היא ומאי רפואתו:
. שמציעים אותו לקטן כו'

ות''ק מהאי טעמא מי מחייב 
הו אטמא ליה בחגב טהור ומי

פליג דלא מצעי ליה לשחק 
   דילמא אכיל ליה כדלקמן:

  
  גמ' 

. אלמא זרע הבא כדי לזבל
   מגרעין אחד חשיב:

. מאחר שהן זרועין הא דזריע
חשיב כל אחד ואחד ואדם 
טורח לזבל אחד מהם אבל דלא 
זריע אין אדם טורח לזרוע 

   גרגיר אחד:
   . גרעיי תמרה:המוציא גרעיין

וגרת מביצה . כגרביצה קלה
שהיא קלה לבשל וזו של 

   תרגולת:
. כמו שותים לסימן לחשבון

   עדות לכל דיר פשוט:
. דעד ד' אחרים אומרים ה'

כללות חשיב אייש ולא מישי 
ואין צריך לתת סימן אבל חמש 

   מישי ומותיב סימא לכולהו:
. לצוד עופות ובלע''ז לישבין

לצי"ש: חבלים, {ליצ''ש 
   : }ודת)לולאות (מלכ

. ימין קשין מקשה של חזיר
   שבשדרה של חזיר:

. דחזיא לאושכפי לתת אחת
   בראש המשיחה של תפירה:

. צרים קלופים צורי דקלים
   לעשות סלים:

   . לשתי בתי ירין:שתים
. דקין מצורי והן מן תורי דקל

הסיב הגדל סביבותיו ולא 
  ידעתי למאי חזי:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        צ, בצ, בצ, בצ, ב .30
ין ֵמָתה" ה ּבֵ ין ַחּיָ ָרִמים, ּבֵ הּוא - ִציּפֹוֶרת ּכְ ל ׁשֶ    ".ּכָ
  

ָרִמים"ַמאי    ? "ִציּפֹוֶרת ּכְ
  

  : ַרבָאַמר 
יַאִרי.  ְלָיא ּבִ   ּפַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַחד ִדיְקָלא ּדְ ח ּבְ ּכַ ּתַ    .ְנָבאָרא ּוִמׁשְ
   .ְוָעְבִדי ָלּה ְלחּוְכָמא

יִמיֵניּה,  א ּדִ   ָאֵכיל ֵליּה ְלַפְלּגָ
ָמאֵליּה ָרֵמי ָל  ׂשְ א ּדִ אּוַפְלּגָ ְנָחׁשָ גֹוְבָתא ּדִ    ,ה ּבְ

ְנֵקי,  ּפַ ין ּגּוׁשְ יּתִ ׁשִ   ְוָחֵתים ָלּה ּבְ
ָמאָלא ׂשְ ֵאיָבָרא ּדִ    .ְוָתֵלי ָלּה ּבְ

מֹ"ֵלב ָחָכם ִליִמ  :ְוִסיָמֵניְך  ִסיל ִלׂשְ   , (קהלת י, ב) אלֹו"ינֹו ְוֵלב כְּ
ָבֵעי ה ּדְ ּמָ ים ּכַ    ,ְוַחּכִ

ָבֵעי ה ּדְ ּמָ    ,ְוָגַמר ּכַ
א,  ְלּגָ   ְוָאֵכיל ֵליּה ְלִאיָדְך ּפַ

ִאי לֹא  ְלמּודֹו.   -ּדְ   ִמיֲעַקר ּתַ
   

  
  
  

  רש"י
   . כך שמו:פיילי ביירי

. תכח בדיקלא דחד באראומש
בדקל בחור שלא כרך עדיין 
אלא בסיב א' שגדל סביבותיו 

   וכורכו:
   . לפתוח הלב:לחוכמא

   . קה:גובתא
. לאו דוקא אלא מכסהו שיתין

כסויין הרבה כגון זפת ושעוה על 
   גבה ואדמה:

   . חותמות:גושפקי
. ותלי ליה באיברא דשמאל'

   בזרוע השמאלי:
גון זה שצריך . כוסימן לב כסיל

   לפקח לב לשמאלו:
. בתר ואכיל לאידך פלגא

   דאחכים:
. אכיל ליה אלא שדי ואי לא

   ליה:
. וחכמתו שלמד מיעקר תלמודו

  על ידו עקר ממו:
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        צ, בצ, בצ, בצ, ב .31
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ׁשֶ  - ָחָגב ַחי ָטֵמא [ַאף ַהּמֹוִציא  חֹוק ּבוֹ ּכָ ָטן ִלׂשְ ְצִניִעין אֹותֹו ַלּקָ ּמַ   ]."הּוא, ׁשֶ
  

א ָסַבר  א ַקּמָ ּנָ    .לֹא –ְוּתַ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יְלָמא ָאֵכיל ֵליּה.    ּדִ
  

  !ָטהֹור ַנִמי ,ִאי ָהִכי
ָהא  ֲהָנאּדְ יּה  ַרב ּכָ    ,ַרבּדְ ֲהָוה ָקֵאים ַקּמֵ

יּה.  יָבא ַאּפּוּמֵ   ַוֲהָוה ָקַמֲעַבר ׁשֹוׁשִ
ַקֵליּה  :ר ֵליּה ָאַמ     ,ׁשְ

ּום :לֹא ֵליְמרוּ ּדְ  צּו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם" :ֵמיַכל ָקָאֵכיל ֵליּה ְוָקָעַבר ִמׁשּ ַשּקְ ל תְּ   ! (ויקרא יא, מג) "ּבַ
  

יְלָמא ָמֵיית א ּדִ    .ְוָאֵכיל ֵליּה  ,ֶאלָּ
  

י ְיהּוָדה    ?ְוַרּבִ
  

ד ָסֵפיד ֵליּה  -ִאי ָמֵיית     .ָקָטן ִמיְסּפַ
  

 
        אמר רבי עקיבאאמר רבי עקיבאאמר רבי עקיבאאמר רבי עקיבאהדרן עלך הדרן עלך הדרן עלך הדרן עלך 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  רש"י
. חגב טמא לא ות''ק סבר

   מצעי' ליה לקטן לשחק:
. ואפי' למאן דאמר דילמא אכיל

קטן אוכל בלות אין ב''ד 
שו מודה הוא מצויין עליו להפרי

דלא יהבין ליה בידים דתיא 
(יבמות דף קד.) לא תאכלום לא 
תאכילום להזהיר גדולים על 

   הקטים:
. חי מי דילמא אי הכי טהור

אכיל ליה ואי משום דאין בו 
איסור אבר מן החי דחגב אין 
טעון שחיטה אית ביה מיהא 
משום בל תשקצו במסכת מכות 

   (דף טז:) כדרב כהא כו':
   . מין חגב טהור:יבאשוש
. לאו משום דחייש דילמא אלא

אכיל לי' חי אלא דילמא מיית 
ואכיל לי' וקאכיל טמא אבל 

   טהור ש''ד:
. תיוק ולאו מיספד ספיד ליה
  אורחיה למיכליה:


