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  שבת מסכת
  "ְמַפִּנין" - ח"יפרק 

  
  הנפלאים ילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלמוקדשת ל מהדורה זו

  שנוסף ללימודיהם ועיסוקיהם באים כל לילה ללמוד את הדף היומי

  (תהלים ח, ג) "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם"

  

            ::::מוקדשמוקדשמוקדשמוקדשלימוד פרק זה לימוד פרק זה לימוד פרק זה לימוד פרק זה 
        הזיווג של אחייני היקר הזיווג של אחייני היקר הזיווג של אחייני היקר הזיווג של אחייני היקר להצלחת להצלחת להצלחת להצלחת 

            ג חדוה שניצרג חדוה שניצרג חדוה שניצרג חדוה שניצר""""אהרון ידידיה ווינט עבאהרון ידידיה ווינט עבאהרון ידידיה ווינט עבאהרון ידידיה ווינט עב
        
        

  

  
  

  
  

  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  

  צא לאור על ידי עמותת "וכל בנייך לימודי ה'"וי
  

  תש"פ תמוז י"ח

 גמרא סדורה
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  תאמין!!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

  בזכותם מהדורה זו טובה יותר.
 ,שהגיה, העיר והאיר הארות רבות בכשרון רב ובייחוד לרב נתנאל אריאל

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם

 
©  

  שמורותכויות כל הז
   , עיצוב ועימוד, פסקאות ,החלוקה לסוגיות הניקוד, הפיסוק על

  . ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
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    """"ְמַפִּניןְמַפִּניןְמַפִּניןְמַפִּנין""""    ––––    י"חי"חי"חי"חפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קכז, אקכז, אקכז, אקכז, א    ––––קכו, ב קכו, ב קכו, ב קכו, ב  .1

ָנה          ִמׁשְ

בּוָאה ל תְּ ֶבן ְוׁשֶ ל תֶּ ע ְוָחֵמׁש קּוּפֹות ׁשֶ ין ֲאִפיּלּו ַאְרּבַ    ,ְמַפּנִ
ֵני ָהאֹוְרִחים,    ִמּפְ

ֵני ּבִ  ְדָרׁש ּוִמּפְ ית ַהּמִ    .ּטּול ּבֵ
  ֲאָבל לֹא ֶאת ָהאֹוָצר. 

  

ין רּוָמה     :ְמַפּנִ   ְטהֹוָרה, תְּ
   ,ּוְדַמאי

רּוָמתֹו,  ָלה תְּ יטְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ   ּוַמֲעׂשֵ
ְפּדּו,  ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ   ּוַמֲעׂשֵ

ֵבׁש  ים.  ,ְוַהּתּוְרמּוס ַהּיָ הּוא ַמֲאָכל ָלִעּזִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ֶבל,   :ֲאָבל לֹא   ֶאת ַהטֶּ
ּלֹ ר ִראׁשֹון ׁשֶ רוּ ְולֹא ֶאת ַמֲעׂשֵ ָלה תְּ   ָמתֹו, א ִנטְּ

ּלֹ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ   א ִנְפּדּו, ְולֹא ֶאת ַמֲעׂשֵ
  ְולֹא ֶאת ַהּלּוף, 

ל.    ְולֹא ֶאת ַהַחְרּדָ
  

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
ּלּוף,  יר ּבַ   ַמתִּ

הּוא ַמֲאָכל עֹוְרִבין.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

   ,ֲחִביֵלי ַקׁש 
   ,ַוֲחִביֵלי ֵעִצים
   :םַוֲחִביֵלי ְזָרִדי

ֵהָמה     ,ְמַטְלְטִלין אֹוָתן -ִאם ִהְתִקיָנן ְלַמֲאַכל ּבְ
  .  ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן -ְוִאם ָלאו 

   

ָמָרא             ּגְ

א  ּתָ ין – "ָחֵמׁש "ָהׁשְ ע" ,ְמַפּנִ ֲעָיא -  "ַאְרּבַ    ?!ִמיּבָ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ע ֵמָחֵמׁש     .ַאְרּבַ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ע     ,525ר ָקָטןֵמאֹוָצ  -ַאְרּבַ
דֹול.  -ְוָחֵמׁש    ֵמאֹוָצר ּגָ

  
   ?"ֲאָבל לֹא ֶאת ָהאֹוָצר"ּוַמאי 

  
ּלֹ הׁשֶ ִחלָּ אֹוָצר ּתְ   .א ַיְתִחיל ּבָ

  
י    ?ּוַמּנִ

  
י ְיהּוָדה    ,יאִה  ַרּבִ

ִאית ֵליּה מּוְקֶצה.    ּדְ
  
  

                                                             

ע ( גירסת וילא: 525 ָאְמֵרי: ַאְרּבַ א ּדְ   רי"ף ומהרש"ל לא גורסים מילים אלו.  .)ֵמאֹוָצר ָקָטן -ִאיכָּ
  ו אחד."מ האם המשה מלמדת אותו שי דיים א

  ש"יר
  מתי' 
. אם צריך למקומן מפין

להושיב שם אורחים להסב 
בסעוד' או תלמידים לדרשה 

   ולא חיישין לטרחא דשבת:
. מפרש האוצר אבל לא את

   בגמרא:
. כלומר מפין תרומה טהורה

ומהו מפין דבר הראוי כגון אלו 
תרומה טהורה דחזי לבהמת 
כהן אבל תרומה טמאה לא 
דאפילו לבהמת כהן לא חזיא 
בשבת דאע''ג דבחול חזיא 
כדתיא בכל שעה בפסחים (דף 
לב.) שאם רצה כהן מריצה לפי 
הכלב בשבת וביום טוב לא 

ביעורה מן העולם  יאחזיא דזו ה
או להיסק או לבהמה ואין 
מבערין תרומה טמאה וקדשים 
טמאין ביום טוב כדתן (לעיל 
דף כג.) ואין מדליקין בשמן 
שריפה ביום טוב ואוקימא 
טעמא משום דאין שורפין 

   קדשים ביום טוב:
. מין קטיות שאיו ראוי חי לוף

   אפילו לבהמה:
. כגון עשירים שמגדלין לעורבין

   ין לגדולה:עורב
. מין קים הם שמזרדים זרדים

   כשהן רכים ואוכלים אותם:
  

  גמ' 
. אם לא היה שם ארבע מחמש

אלא כשיעור ה' קופות לא יפה 
אלא ד' מהם שאסור לגמור את 
האוצר דילמא חזי גומות 

   בקרקעיתו ומשוי להו:
. ואם יש הרבה אין מאוצר גדול

מפין אלא חמש דחיישין 
   לטירחא:

. שלא את האוצראי אבל לא מ
יגמור את האוצר לא מצית 
אמרת דהא מרישא שמעין 

   ארבע וחמש:
. אם לא התחיל בו תחלה

להסתפק ממו כבר למאכלו או 
למאכל בהמתו דאם כן הוה ליה 
מוקצה ומתיתין רבי יהודה 

  היא:
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מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ע ְוָחֵמׁש "   קכז,א י, ^ - "ַאְרּבַ ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ּכִ

ֵעי ְו  ין.  -ִאי ּבָ   ֲאִפיּלּו טּוָבא ַנִמי ְמַפּנִ
  

   ?"ֲאָבל לֹא ֶאת ָהאֹוָצר"ּוַמאי 
  

ּלֹ   א ִיְגמֹור ּכּוּלֹו, ׁשֶ
וּוֵיי ּגּוּמֹות יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ    ,ּדִ

   .ֲאָבל ַאְתחּוִלי ַמְתִחיל
  

י    ?ּוַמּנִ
  

ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ   ַרּבִ
ֵלית ֵליּה מּוְקֶצה.    ּדְ

  ש"יר
. חשבון קטן כדאמרי אישי

תחילה ואם יצטרך ליותר יפה 
ברישא  יותר משום הכי קט ד'

   והדר חמשה וה''ה אפילו טובא:
. משום אשוויי שלא יגמור

  גומות:
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        קכז, אקכז, אקכז, אקכז, א .2
נ ַנן: ּתָ   ּו ַרּבָ

ִחיּלָ " אֹוָצר תְּ    ,הֵאין ַמְתִחיִלין ּבָ
ֵנס ְוֵיֵצא ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִביל ּכְ ה ּבֹו ׁשְ   . "ֲאָבל עֹוׂשֶ

  
ִביל" ה ּבֹו ׁשְ   ?! "עֹוׂשֶ

  ! "ֵאין ַמְתִחיִלין"ְוָהא ָאַמְרּתָ 
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ַרְגָליו ִביל ּבְ ה ּבֹו ׁשְ ְכִניָסתֹו ּוִביִציָאתֹו. ,עֹוׂשֶ    ּבִ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
בּוָאה ְצבּוָרה, "   תְּ

ת  ּבָ ּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ִהְתִחיל ּבָ ְזַמן ׁשֶ ׁשַ מוּ  -ּבִ ה ּבְ ּנָ ק ִמּמֶ ּפֵ ר ְלִהְסתַּ ת, תָּ   ּבָ
ׁשַ ָאסוּ  -ְוִאם ָלאו  ה ּבְ ּנָ ק ִמּמֶ ּפֵ ת, ר ְלִהְסתַּ   ּבָ

ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ   . ַרּבִ
י ַאָחא יר ַרּבִ    ."ַמתִּ

  
י לַ  ַלּפֵ יא! ּכְ   ּיָ

  
א ֵאיָמא יר" :ֶאלָּ ְמעֹון ַמּתִ י ׁשִ י ַאָחא, ְוַרּבִ ְבֵרי ַרּבִ   . "ּדִ

  
ָנא:    ּתָ

בּוָאה ְצבּוָרה" יעּור תְּ ה ׁשִ ּמָ    ?ּכַ
   ."ֶלֶתךְ 

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ְזַכְרָיהּבְ ֵייֵמ  ַרב ַנחּוִמי ּבַ   : ַאּבַ

בּוָאה ְצבּוָרה  יעּור ּתְ ה?  -ׁשִ ַכּמָ   ּבְ
  

  ֲהֵרי ָאְמרּו: 
בּוָאה ְצבּוָרה " יעּור ּתְ   .  "ֶלֶתךְ  -ׁשִ
   

  
  

  ש"יר
כאן . מפה ברגלו לכאן ולברגלו

   דרך הליכתו דלא הוי טלטול:
. מוכחא מילתא תבואה צבורה

   דהוקצה לאוצר:
יל לבהמתו . להאכלהסתפק

   אסור דברי ר''ש ור' אחא כו':
. כגד היכן פוה כלפי לייא

מור להיפך ר''ש הדבר הזה הא
מתיר מוקצה בכל מקום וכאן 

   הוא מחמיר:
. היכן כגון חצבי להרא לייא

   דף ח.):כגי לייא דברכות (
. אבל בציר מהכי לאו אוצר לתך

   הוא:
  . חצי כור הוא ט''ו סאין:לתך
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        קכז, אקכז, אקכז, אקכז, א .3
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ע ְוָחֵמׁש קּוּפֹות"ָהֵני  ָקָאַמר "ַאְרּבַ    ,ּדְ
ע ְוָחֵמׁש קּוּפֹות  ַאְרּבַ   ,לֹא –ְטֵפי  ,ִאין –ּבְ

ִהיּלּוָכא ָעִדיף,  :ַאְלָמא   ְלַמעּוֵטי ּבְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ֹוי ָעִדי    ?ףְלַמעּוֵטי ַמׂשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני ֲחָדא    :ּדְ

י ַיִין" ּדֵ ל ּכַ ֶמן ְוׁשֶ י ׁשֶ ּדֵ ל ּכַ ע ְוָחֵמׁש קּוּפֹות ׁשֶ ין ֲאִפיּלּו ַאְרּבַ    ,"ְמַפּנִ
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ֵרה" ר ּוַבֲחֵמׁש ֶעׂשְ ֶעׂשֶ    ,"ּבְ
ָהא ָקִמיְפְלֵגי    :ַמאי ָלאו ּבְ

ָמר ָסַבר ִהיּלּוָכא :ּדְ    .ףָעִדי ַמעּוֵטי ּבְ
ֹוי ָעִדיף :ּוָמר ָסַבר ַמׂשּ   .ַמעּוֵטי ּבְ

  
י ָעְלָמא כּולֵּ ִהיּלּוָכא ָעִדיף,  :לֹא, ּדְ   ַמעּוֵטי ּבְ

ֵרה" :ּוִמי ָסְבַרּתְ  ר ּוַבֲחֵמׁש ֶעׂשְ ֶעׂשֶ ין ָקֵאיַא  "ּבְ ּדִ    ,קּוּפֹות ָקֵאי? ַאּכַ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

ה,  -ָהא  קּוּפָ ְקִלי ַחד ַחד ּבְ ּתַ ִמׁשְ   ּדְ
ֵרי -  ְוָהא ֵרי ּתְ ְקִלי ּתְ ּתַ ִמיׁשְ   ,ּדְ

ָלָתא - ְוָהא  ָלָתא ּתְ ְקִלי ּתְ ּתַ ִמׁשְ ְנָיא. ּדְ ּוְבִדקּוֵרי  ,ּדְ   ַהְרּפַ
  
  
  

  ש"יר
. ין טפי לאבד' וה' קופות א

בקופות עצמן הוא יפה וימלאם 
אם ירצה או שק בכתפו שיעור 

ופה בפעם אחת אבל טפי ק
להלך יותר מה' פעמים כגון 
לפות בכלים קטים וירבה 

   בהילוך לא:
. ואע''ג עדיףלמעוטי בהילוכא 
   דאפושי משוי הוא:

. או דילמא מעוטי משוי עדיף
ואם בא לפות בכלים קטים 
כשיעור ה' קופות מותר ולרב 
   חסדא קבעי לה דאמר ה' דוקא:

ת קאי . קס''ד אקופובי' ובט''ו
לומר שמפה בקופות קטות 

   וירבה בהילוך:
. ולא פליגי והכי אכדין קאי

ה' קאמר בי' בט''ו יפה באותן 
   קופות:

הא דמשתקלי חדא חדא 
. הך דתיא ד' וה' ולא בקופה

 א דכדין איירי בכדיןייחת למ
גדולים דמשתקלי חדא בקופה 
והך דתא בי' וט''ו איירי בכדים 

טים עשר ביוים ובכדין ק
כדמשתקלי תרי תרי בקופה ט''ו 
כדמשתקלי תלתא תלתא 

   בקופה דקטים:
 . בכדין שלכי דקורי דהרפיא

הרפיא איבעיא להו. אליבא 
  דרב חסדא:
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        קכז, אקכז, אקכז, אקכז, א .4
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ע ְוָחֵמׁש "ָהֵני  ָקָאַמר "ַאְרּבַ    ,ּדְ
ִאית ֵליּה אֹוְרִחין טּוָבא ב ּדְ    ,ַאף ַעל ּגַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
  ָהאֹוְרִחין?  ל ְלִפי ַהּכֹ 

   
ְמֵצי לֹוַמר   ל ְלִפי ָהאֹוְרִחין, ַהּכֹ  :ְוִאם ּתִ

הּו,  י ְלכּולְּ ְבָרא ְמַפּנֵ   ַחד ּגַ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

יּה?  י ְלַנְפׁשֵ ְבָרא ְמַפּנֵ ְבָרא ּגַ   ּגַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
הָאַמר ּדְ  יאָאַמר  ַרּבָ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ַעם ַאַחת ָהַלְך  יּפַ ְלִמיִדים, ְלָמקֹום ֶאָחד ַרּבִ חּוק ַלּתַ   , ְוָרָאה ָמקֹום ּדָ
ר  ֶדה ְמֵלָאה עֹוָמִרים ְוִעיּמֵ ֶדה, ּוָמָצא ׂשָ ָ יְוָיָצא ַלׂשּ ּה.  ַרּבִ ֶדה ּכּולָּ ָ ל ַהׂשּ   ּכָ

ּה ( ַמע ִמיּנָ   . 526)ל ְלִפי ָהאֹוְרִחיןַהּכֹ  :ׁשְ
  
ֲעָיאָאַמר  ַרב יֹוֵסףוְ  י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

ַעם ַאַחת ָהַלְך  י ִחיָּ ּפַ ְלִמיִדים,  ,ְלָמקֹום ֶאָחד יאַרּבִ חּוק ַלּתַ   ְוָרָאה ָמקֹום ּדָ
ֶדה ְמֵלָאה עֹוָמִרים ֶדה ּוָמָצא ׂשָ ָ ר  ,ְוָיָצא ַלׂשּ יאְוִעיּמֵ י ִחּיָ ּה.  ַרּבִ ֶדה ּכּולָּ ל ַהׂשָ   ּכָ

ּה  ַמע ִמיּנָ   ַהּכל ְלִפי ָהאֹוְרִחין.  :ׁשְ
  

ֵעי ָלְך:  ּבָ   ַוֲעַדִיין ּתִ
ְבָרא ְמַפנֵּ  אּה ְלכי ֵליַחד ּגַ    ,ּולָּ

יּה  י ְלַנְפׁשֵ ְבָרא ְוַגְבָרא ְמַפּנֵ ל ּגַ יְלָמא ּכָ    ?אֹו ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר  יְוִעיּמֵ   ! ַרּבִ

  
ר?!  ,ּוְלַטֲעֵמיךְ  יּה ִעיּמֵ ְדַנְפׁשֵ י ּבִ   ַרּבִ

א ר,  ,ֶאלָּ ה ְוִעיּמֵ   ִצּוָ
יּה  י ְלַנְפׁשֵ ל ַחד ְוַחד ְמַפּנֵ    .ּוְלעֹוָלם ּכָ

   
  
  

                                                             
בסוגרים  –מהרש"ל מוחק מילים אלו, בכתבי יד יש הגורסים ויש שלא, כולם מסכימים שמדובר במסקה כוה. במהדורת וילא  526

  עגולות. לע"ד פרשות שהתווספה לגמרא, ולכן השארתי את הגירסה כפי שמופיעה במהדורת וילא אך בגופן יותר קטן.

  ש"יר
ם . שאין מקודחוק לתלמידים

   לתלמידים להושיב:
. פה את העומרים ועימר

וכרמלית הואי ובפחות פחות 
   מד' אמות:

אלמא חד . ת''ש ועימר רבי
   גברא פיהו:

. בתמיה וכי רבי בפשיה עימר
  אורחיה דשיא בהכי:
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        בבבב- - - - קכז, אקכז, אקכז, אקכז, א .5
ֵני ָהאֹוְרִחין"    ,ִמּפְ

ֵני ּבִ  ְדָרׁש ּוִמּפְ ית ַהּמִ   ."ּטּול ּבֵ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ְדָרׁש  ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ַהׁשְ דֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחין כְּ    ,ּגְ

ָקָתֵני ֵני ּבִ  :ּדְ ֵני ָהאֹוְרִחין ּוִמּפְ ְדָרׁש""ִמּפְ ית ַהּמִ   . ּטּול ּבֵ
  
ַהְרּדְ וְ  יִמי ִמּנְ   ָאַמר:  ָעאַרב ּדִ

ְדָרׁש,  ית ַהמִּ ַמת ּבֵ ּכָ   יֹוֵתר ֵמַהׁשְ
ָקָתֵני ֵני ָהאֹוְרִחין" :ּדְ ֵני ּבִ  :ַוֲהַדר ,"ִמּפְ ְדָרׁש""ּוִמּפְ ית ַהּמִ   . ּטּול ּבֵ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִכיָנה,  ֵני ׁשְ ַלת ּפְ דֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחין ֵמַהְקּבָ   ּגְ
ְכִתיב ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר"ֲאדָֹני  ראַמ "ַוּיֹ :ּדִ   .(בראשית יח, ג) 527ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ּלֹ  ר ָוָדם. ּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ   א ּכְ
ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ ן ַעד ׁשֶ  :ֵאין ָקָטן ָיכֹול לֹוַמר ְלָגדֹול -ִמּדַ   א ֶאְצְלָך", ָאֹב"ַהְמּתֵ

ִתיב:  רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ    .(בראשית יח, ג) "ִאם ָנא ָמָצאִתי ֲאדָֹני ראַמ ַוּיֹ "ְוִאיּלּו ּבְ
   

יָלאָאַמר  ר ׁשֵ י ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
עֹוָלם ַהזֶּ  ירֹוֵתיֶהן ּבָ ָבִרים ָאָדם אֹוֵכל ּפֵ ה ּדְ ָ ׁשּ א, ׁשִ יֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶרן ַקּיֶ   ה ְוַהּקֶ

  ַהְכָנַסת אֹוְרִחין,   ְוֵאּלּו ֵהן:
  ּוִביּקּור חֹוִלים, 

ה,  ִפלָּ   ְוִעּיּון ּתְ
ְדָרׁש,  ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ   ְוַהׁשְ

ָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה,  ל ּבָ   ְוַהְמַגּדֵ
ן ֶאת ֲחֵברֹו ְלַכף ְזכּות.    ְוַהּדָ

  
  ִאיִני?! 
ַנןְוָהא ֲא     :ַנן ּתְ

א, " יֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶרן ַקּיֶ ה, ְוַהּקֶ עֹוָלם ַהּזֶ ירֹוֵתיֶהן ּבָ ה אֹוָתם ְואֹוֵכל ּפֵ ָאָדם עֹוׂשֶ ָבִרים ׁשֶ   ֵאּלּו ּדְ
יּבּוד ָאב ָוֵאם,   ְוֵאּלּו ֵהן:   ּכִ

  ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, 
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו,  ּבֵ לֹום ׁשֶ   ַוֲהָבַאת ׁשָ

םְוַתְלמּוד ּת  ֶנֶגד ּכּוּלָ   . (פאה א, א) "ֹוָרה ּכְ
  ִאין,  -ָהֵני 

  לֹא!   -ִמיֵדי ַאֲחִריָנא 
  

ְייִכי. 528 - ָהֵני ַנִמי   קכז,ב ְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָ   ּבִ
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ
ְייִכי - ָהֵני ָהֵני ׁשָ    .ּבְ

   
  
  

                                                             
ךָ ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ִאם ָנא ָמָצא 527 ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבּדֶ  ִתי ֵחן ּבְ
ְייִכי מסורת הש"ס ורש"י ל"ג: 528 ְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָ ְייִכי"ּבִ ְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָ ְייִכי"ּבִ ְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָ ְייִכי"ּבִ ְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָ ָנא ַאֲחִריָנא: ָהֵני" נ"מ האם השכמת בית המדרש הוי סידור והוי גמילות חסדים, או לימוד תורה.. "ּבִ ָ ָנא ַאֲחִריָנא: ָהֵני" נ"מ האם השכמת בית המדרש הוי סידור והוי גמילות חסדים, או לימוד תורה.ִליׁשּ ָ ָנא ַאֲחִריָנא: ָהֵני" נ"מ האם השכמת בית המדרש הוי סידור והוי גמילות חסדים, או לימוד תורה.ִליׁשּ ָ ָנא ַאֲחִריָנא: ָהֵני" נ"מ האם השכמת בית המדרש הוי סידור והוי גמילות חסדים, או לימוד תורה.ִליׁשּ ָ  ִליׁשּ

  ש"יר
הו . מדשוי לכהשכמת ביהמ''ד

   במתי' כי הדדי:
. דתא מהשכמת בית המדרש

   דידן אקדמה ברישא:
היחו והלך . ואל א תעבור

   לקבל האורחים:
  . לכוין בתפלתו:ועיון תפלה

. ה''ג הי מי בהי שייכי
אורחים וביקור חולים הכסת 

הייו גמילות חסדים ועיון 
תפלה הייו בכלל גמילות 
חסדים דכתיב (משלי יא) גומל 

שו איש חסד השכמת בית פ
המדרש וגידול בים לתלמוד 
תורה הייו תלמוד תורה דן את 
חבירו לכף זכות בכלל הבאת 
שלום דמתוך שהוא מכריעו 
לזכות ואמר לא חטא לי בזאת 

לטובה תכוון יש  ס היה אואו
שלום בייהן ורבי יוחן לפרש 
לך אתא דבכלל ג' דמתיתין 
איתהו להך ו' ואיכא מי 

בוד אב ואם ורבי יוחן לא לכ
  פליג עליה:
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        קכז, בקכז, בקכז, בקכז, ב .6
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ן ֲחֵבירֹו ְלַכף ְזכּות"   ִנין אֹותֹו ִלְזכּות. ּדָ  - ַהּדָ
ִליל ָהֶעְליֹון ַרד ִמּגָ ּיָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ִית  ,ּוַמֲעׂשֶ ַעל ַהּבַ ר ֵאֶצל ּבַ ּכַ רֹום ֶאָחד ְוִנׂשְ ּדָ ִנים. ּבַ לֹׁש ׁשָ   ׁשָ

י ּוָבַני.  תִּ ָכִרי, ְוֵאֵלְך ְוָאזּון ֶאת ִאׁשְ ן ִלי ׂשְ ּפּוִרים ָאַמר לֹו: תֵּ   ֶעֶרב יֹום ַהּכִ
  ֵאין ִלי ָמעֹות.  :ָאַמר לוֹ 

ירֹות.  ן ִלי ּפֵ   ָאַמר לֹו: תֵּ
  ָאַמר לֹו: ֵאין ִלי. 

ן ִלי ַקְרַקע.    תֵּ
  ֵאין ִלי. 

ֵהָמה.  ן ִלי ּבְ   תֵּ
  ֵאין ִלי. 

ִרים ּוְכָסתֹות ן ִלי ּכָ    .תֵּ
  ֵאין ִלי. 

ַפֵחי ֶנֶפׁש.  ָליו ַלֲאחֹוָריו, ְוָהַלְך ְלֵביתֹו ּבְ יל ּכֵ   ִהְפׁשִ
לְֹלַאַחר ָהֶרֶג  ֹוי ׁשְ ָידֹו, ְוִעּמֹו ַמׂשּ ָכרֹו ּבְ ִית ׂשְ ַעל ַהּבַ ה ֲחמֹוִריםל ָנַטל ּבַ ל ַמֲאָכל,  -ֶאָחד   :ׁשָ   ׁשֶ

ה,  - ְוֶאָחד  תֶּ ל ִמׁשְ   ׁשֶ
ל ִמיֵני ְמָגִדים,  - ְוֶאָחד    ׁשֶ

  ְוָהַלְך לֹו ְלֵביתֹו. 
ָכרֹו.  תּו ָנַתן לֹו ׂשְ ָאְכלּו ְוׁשָ   ַאַחר ׁשֶ

ָע  ׁשָ ָאַמְרתָּ ִליָאַמר לֹו: ּבְ י :ה ׁשֶ ָכִרי" ְוָאַמְרתִּ ן ִלי ׂשְ ִני?  :"תֵּ ְדתַּ ה ֲחׁשַ ּמֶ   "ֵאין ִלי ָמעֹות", ּבַ
ֶהן.  ָנה ְלָך, ְוָלַקְחתָּ ּבָ ּמְ זֹול ִנְזּדַ ַרְקַמְטָיא ּבְ א ּפְ ּמָ י: ׁשֶ   ָאַמְרתִּ

ָאַמְרתָּ ִלי ָעה ׁשֶ י :ּוְבׁשָ ֵהָמה", ְוָאַמְרתִּ ן ִלי ּבְ ִני? "ֵאין ִלי ּבְ  :"תֵּ ְדתַּ ה ֲחׁשַ ּמֶ   ֵהָמה", ּבַ
ַיד ֲאֵחִרים.  ֶרת ּבְ ּכֶ א מּוׂשְ ּמָ י: ׁשֶ   ָאַמְרתִּ

ָאַמְרתָּ ִלי ָעה ׁשֶ ׁשָ י ְלךָ  :ּבְ ן ִלי ַקְרַקע", ְוָאַמְרתִּ ִני?  :"תֵּ ְדתַּ ה ֲחׁשַ ּמֶ   "ֵאין ִלי ַקְרַקע", ּבַ
ַיד ֲאֵחִרים ִהיא.  ֶרת ּבְ א מּוְחּכֶ ּמָ י: ׁשֶ   ָאַמְרתִּ

י ְלךָ ּוְבׁשָ  ָאַמְרתִּ ירֹות" :ָעה ׁשֶ ִני?  ,"ֵאין ִלי ּפֵ ְדתַּ ה ֲחׁשַ ּמֶ   ּבַ
רֹות.  ָ א ֵאיָנן ְמעּוׂשּ ּמָ י: ׁשֶ   ָאַמְרתִּ

י ְלךָ  ָאַמְרתִּ ָעה ׁשֶ ִרים ּוְכָסתֹות" :ּוְבׁשָ ִני?  ,"ֵאין ִלי ּכָ ְדתַּ ה ֲחׁשַ ּמֶ   ּבַ
ַמִים ָ ל ְנָכָסיו ַלׁשּ יׁש ּכָ א ִהְקּדִ ּמָ י: ׁשֶ   . ָאַמְרתִּ

ְך ָהָיה !: ָהֲעבֹוָדהוֹ ָאַמר ל ּלֹ  ,ּכָ ִני ׁשֶ ִביל הּוְרָקנֹוס ּבְ ׁשְ ל ְנָכַסי ּבִ י ּכָ ְרתִּ ּתֹוָרהִהּדַ    ,א ָעַסק ּבַ
ל ְנָדַרי.  ירּו ִלי ּכָ רֹום ִהתִּ ּדָ אִתי ֵאֶצל ֲחֵביַרי ּבַ ּבָ   ּוְכׁשֶ

ה ִני ִלְזכּות,  ,ְוַאתָּ ְנתַּ ּדַ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
קֹום ָיִדין אֹוְת    . "ָך ִלְזכּותַהּמָ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
לֹוָתיו. " ַחת ַמְרּגְ יָבּה תַּ ּכִ לֹון ִהׁשְ ָרֵאל, ְוַלּמָ ת ִיׂשְ ָדה ִריָבה ַאַחת ּבַ ּפָ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

ָנה ְלַתְלִמיָדיו.    ְלָמָחר ָיַרד ְוָטַבל ְוׁשָ
ַחת ַמְרּגְ  יָה תַּ ְבתִּ ּכַ ִהׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְדּתּוִני? ְוָאַמר ָלֶהם: ּבְ ה ֲחׁשַ ּמֶ   לֹוַתי, ּבַ

י.  :ָאַמְרנוּ  דּוק ְלַרּבִ ֵאינֹו ּבָ ְלִמיד ׁשֶ נּו תַּ א ֵיׁש ּבָ ּמָ   ׁשֶ
י י ְוָטַבְלתִּ ַרְדתִּ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְדּתּוִני?  ,ּבְ ה ֲחׁשַ ּמֶ   ּבַ

י.  :ָאַמְרנוּ  ֶרְך ֵאיַרע ֶקִרי ְלַרּבִ ֵני טֹוַרח ַהּדֶ א ִמּפְ ּמָ   ׁשֶ
ְך ָהָיה. ָאַמר ָלֶהם: ָהֲעב   ֹוָדה! ּכָ

ם ְנּתּוִני ְלַכף ְזכּות ,ְוַאתֶּ ּדַ ם ׁשֶ ׁשֵ קֹום ָיִדין ֶאְתֶכם ְלַכף ְזכּות ,ּכְ   . "ַהּמָ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָבר ֶאָחד ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאֶצל ַמְטרֹוִניָתא ַאַחת" ַעם ַאַחת הּוְצַרְך ּדָ    ,ּפַ

דֹוֵלי רֹוִמי ְמצּוִיין ֶאְצ  ל ּגְ ּכָ   ָלּה. ׁשֶ
  ָאְמרּו: ִמי ֵיֵלְך? 

ַע ָאַמר ָלֶהם  י ְיהֹוׁשֻ   : ֲאִני ֵאֵלְך. ַרּבִ

  ש"יר
   . בדאבון פש:בפחי פש

. שותה לחברו בכך מוחכרת
וכך כורין לשה: כל היכא 
דאמרין מעשה בחסיד אחד או 

רבי  ורבי יהודה בן בבא א
   יהודה ברבי אלעאי:

   . ערה:ריבה
. שאיו מכיר שאיו בדוק לרבי

במדותיו לסמוך עליו ולהיחה 
   :אצלו

   . כרית:מטרויתא
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ַע ָהַלְך  י ְיהֹוׁשֻ   ְוַתְלִמיָדיו.  ַרּבִ
ע ַאּמֹות,  ִרחּוק ַאְרּבַ יו ּבְ ִפיּלָ יָתּה ָחַלץ תְּ יַע ְלֶפַתח ּבֵ ִהּגִ יָון ׁשֶ   ּכֵ

ְפֵניֶהן.  ֶלת ּבִ   ְוִנְכַנס ְוָנַעל ַהּדֶ
ָצא ּיָ ָנה ְלַתְלִמיָדיו.  ַאַחר ׁשֶ   ָיַרד ְוָטַבל ְוׁשָ

ְדּתּוִני? םְוָאַמר ָלֶה  ה ֲחׁשַ ּמֶ ין, ּבַ ִפיּלִ י תְּ ָחַלְצתִּ ָעה ׁשֶ ׁשָ   : ּבְ
ְמקֹום טּוְמָאה.  ה ּבִ ָ ְבֵרי ְקדּוׁשּ ְנסּו ּדִ י, לֹא ִיּכָ ָסבּור ַרּבִ   ָאַמְרנּו: ּכְ

י ַעְלתִּ ּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְדּתּוִני?  ,ּבְ ה ֲחׁשַ ּמֶ   ּבַ
ינֹו ְלֵביָנּה. ָאַמ  ַבר ַמְלכּות ֵיׁש ּבֵ א ּדְ ּמָ   ְרנּו: ׁשֶ

י י ְוָטַבְלתִּ ַרְדתִּ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְדּתּוִני ,ּבְ ה ֲחׁשַ ּמֶ    ?ּבַ
י.  ל ַרּבִ ָגָדיו ׁשֶ יָה ַעל ּבְ ָזה ִציּנֹוָרא ִמּפִ א ִניתְּ ּמָ   ָאַמְרנּו: ׁשֶ

ְך ָהָיה.    ָאַמר ָלֶהם: ָהֲעבֹוָדה! ּכָ
ם ם ׁשֶ  ,ְוַאתֶּ ׁשֵ ְנּתּוִני ִלְזכּותּכְ קֹום ָיִדין ֶאְתֶכם ִלְזכּות ,ּדַ   .  "ַהּמָ

   
  
  

  ש"יר
  . וצריך להעלימו:דבר מלכות

. רוק וגזרו על הכרים ציורא
  שיהיו כזבים לכל דבריהם:
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        קכז, בקכז, בקכז, בקכז, ב .7
ין" רּוָמה ְטהֹוָרה  :ְמַפּנִ    ,תְּ

   ,ּוְדַמאי
רּוָמתֹו,  ָלה תְּ יטְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ   ּוַמֲעׂשֵ

ְפּדּו,  ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ   ּוַמֲעׂשֵ
ֵבׁש  הּוא ַמֲאָכ  ,ְוַהּתּוְרמּוס ַהּיָ ֵני ׁשֶ יםִמּפְ   ."ל ָלִעּזִ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ָרֵאל.  ַיד ִיׂשְ ַמְנָחה ּבְ   לֹא ְצִריָכא ּדְ

  
ֵתיָמא ָלא ַחְזָיא ֵליּה  :ַמהּו ּדְ יָון ּדְ    ,ָאסּור - ּכֵ

ָמע ָלן ַחְזָיא ְלכֵֹהן :ָקא ַמׁשְ יָון ּדְ ֵמי.  - ּכֵ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ
  
  
ין"   . "ַמאיְד וּ ...   :ְמַפּנִ
  
ַמאי"   יּה! ָהא ָלא ֲחִזי לֵ  - "ּדְ
  

ֵעי ַמְפַקר ֵליּה ְלִנְכֵסיּה, ַוֲהָוה ָעִני, ְוַחְזָיא ֵליּה  ִאי ּבָ יָון ּדְ    ,ּכֵ
א ַנִמי ֲחִזי ֵליּה  ּתָ    .ָהׁשְ

ְתַנן    :ּדִ
ַמאי" ים ּדְ ַמאי ,ַמֲאִכיִלין ֶאת ַהֲעִנּיִ   . (דמאי ג, א) "ְוֶאת ָהַאְכַסְנָיא ּדְ

  : ַרב הּוָנאְוָאַמר 
ָנא    :ּתָ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ַמאי  :ֵאין ַמֲאִכיִלין ים ּדְ    ,ֶאת ַהֲעִנּיִ

ַמאי.    ְוֶאת ָהַאְכַסְנָיא ּדְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ַמאי    :ַמֲאִכיִלין ים ּדְ    ,ֶאת ַהֲעִנּיִ
ַמאי   ."ְוֶאת ָהַאְכַסְנָיא ּדְ

  
  
ין" רּוָמתוֹ ... וּ   :ְמַפּנִ ָלה תְּ יטְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ   . "ַמֲעׂשֵ
  

ׁשִ    יָטא! ּפְ
  

ּבֹוִלים,   :לֹא ְצִריָכא ִ ׁשּ ימֹו ּבַ ִהְקּדִ   ׁשֶ
ר,  רּוַמת ַמֲעׂשֵ ָלה ֵהיֶמּנּו ּתְ   ְוִנּטְ

ָלה ֵהיֶמּנוּ  דֹוָלה ְולֹא ִנּטְ רּוָמה ּגְ    .ּתְ
  

הוּ ָאַמר ּדְ ְוִכי ָהא  י ַאּבָ   : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ
ּבֹוִלין  ִ ׁשּ ימֹו ּבַ ִהְקּדִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ דֹוָלה, ּפָ  -ַמֲעׂשֵ רּוָמה ּגְ   טּור ִמּתְ

ֶנֱאַמר:  ר"ׁשֶ ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ רּוַמת ה' ַמֲעׂשֵ ּנּו תְּ   , (במדבר יח, כו) "ַוֲהֵרמֶֹתם ִמּמֶ
דֹוָלה  רּוָמה ּגְ י ְלָך, ְולֹא ּתְ ר ָאַמְרּתִ ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ ר. ְת וּ ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ   רּוַמת ַמֲעׂשֵ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵייַא לְ  ַרב ּפַ   : ּבַ

ִרי ּכְ ימֹו ּבַ ֵטר!  - ִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ִהְקּדִ   ַנִמי ִליּפָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 

  ש"יר
. לא מאכילין לעיים דמאי

ם אסרוהו עליהם מפי שצריכי
''ה וסמכו על לחזר על פתח ע

   שרוב עמי הארץ מעשרין:
. חיל של מלך ישראל אכסיא

   רסן:ומטילו על בי העיר לפ
. קס''ד תרומת שיטלה תרומתו

מעשר שהלוי ותן לכהן וכ''ש 
תרומה גדולה שיש על ישראל 
להפריש והפרישו קודם שתן 

   המעשר ללוי:
. לתרומה שהקדימו בשבולין

ו להפריש תרומה ישראל היה ל
לה תחילה דכתיב (שמוח כב) גדו

מלאתך ודמעך לא תאחר 
מלאתך אלו בכורים מכאן 

ה לבכורים שהמקדים תרומ
לוקה ודמעך זו תרומה שאם 
הקדים מעשר לתרומה לוקה 
וה''מ משתמרח בכרי לוקה 
אם הקדים מעשר לתרומה אבל 
הקדים למעשר קודם לתרומה 

   בשבלים איו לוקה:
. בלוים כתיב מווהרמותם מ

   תרומת מעשר: גבי
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ִרימוּ  :ָעֶליָך ָאַמר ְקָרא נֵֹתיֶכם תָּ   .(במדבר יח, כט) 529""ִמּכֹל ַמתְּ
  

  ּוָמה ָרִאיָת? 
  

ן –ַהאי     ,ִאיְדּגַ
ן - ְוַהאי    .לֹא ִאיְדּגַ

  
  
ין" ִניוּ ...   :ְמַפּנִ ר ׁשֵ ְפּדוּ וְ  ַמֲעׂשֵ ּנִ ׁש ׁשֶ    ."ֶהְקּדֵ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֶרן ְולֹא ָנַתן ֶאת ַהחֹוֶמׁש  ,לֹא ְצִריָכא ַתן ֶאת ַהּקֶ ּנָ    .ׁשֶ
ַמע ָלן בּדְ  :ָהא ָקא ַמׁשְ   .ֵאין חֹוֶמׁש ְמַעּכֵ

  
  
ין" ֵבׁש ...   :ְמַפּנִ    ."ְוַהּתּוְרֻמס ַהּיָ
  

ְווָקא ָיֵבׁש,    ּדַ
   .לֹא –ֲאָבל ַלח 

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ָמִריר כֵּ     .לֹא ָאְכָלה -יָון ּדְ
   

                                                             
רוּ  529 ל תְּ ִרימּו ֵאת ּכָ נֵֹתיֶכם תָּ ּנוּ  ה'ַמת ִמּכֹל ַמתְּ ׁשֹו ִמּמֶ ל ֶחְלּבֹו ֶאת ִמְקּדְ  ִמּכָ

  ש"יר
. מי בלוים מכל מתותיכם וגו'

כתיב גבי תרומת מעשר וקאמר 
מת ה' כל משמע כל את כל תרו

   צד תרומה שבו:
   . דתמרח:האי

. וחלה עליו חובת תרומה אידגן
כדכתיב (דברים יח) ראשית 
דגך הלכך כי שקלה לוי בעי 
אהדורי לכהן תרי ממאה שבו 

  אחד מעשרה: ברישא והדר
  א מר:. שהודמריר
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ֶבל"   קכח,א   . "ֲאָבל לֹא ֶאת ַהטֶּ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ַנן,  ַרּבָ ֶטֶבל ָטבּול ִמּדְ   לֹא ְצִריָכא ּבְ

ֵאינֹו ָנקּוב ָעִציץ ׁשֶ ָרעֹו ּבְ ּזְ    .ׁשֶ
  
  
ר ִראׁשֹון" ּלֹ ְולֹא ַמֲעׂשֵ רּוָמתוֹ ׁשֶ ָלה תְּ   . "א ִנטְּ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ִרי,   :ְצִריָכאלֹא  ּכְ ימֹו ּבַ ִהְקּדִ   ׁשֶ
ר ּנּו ַמֲעׂשֵ ַטל ִמּמֶ ּנָ    ,ׁשֶ

דֹוָלה.  רּוָמה ּגְ ּנּו ּתְ ָלה ִמּמֶ   ְולֹא ִנּטְ
ֵתיָמא ַדֲאַמר ֵליּה  :ַמהּו ּדְ אּכְ ּפָ ֵייְל  ַרב ּפַ    ,ַאּבַ

ַמע ָלן ֵיי :ָקא ַמׁשְ י ֵליּה ַאּבַ ּנֵ ְדׁשַ    .ּכִ
  
  
ִני" ר ׁשֵ ּלֹ ְוֶהְק  ְולֹא ֶאת ַמֲעׂשֵ ׁש ׁשֶ   . "א ִנְפּדוּ ּדֵ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ִהְלָכָתן. ּדְ לֹא ְצִריָכא    ִנְפּדּו, ְולֹא ִנְפּדּו ּכְ
ר  י ֲאִסימֹון,  - ַמֲעׂשֵ ּבֵ ָדאֹו ַעל ּגַ ּפְ   ׁשֶ

ַרֲחָמָנא ָאַמר ָיְדךָ " :ּדְ ֶסף ּבְ ׁש ּבֹו צּוָרה - (דברים יד, כה) 530"ְוַצְרתָּ ַהכֶּ ּיֵ ָבר ׁשֶ    .ּדָ
ׁש  י ַקְרַקע,  - ֶהְקּדֵ ּבֵ לֹו ַעל ּגַ ִחילְּ   ׁשֶ

ַרֲחָמָנא ָאַמר ֶסף ְוָקם לֹו" :ּדְ    .(ויקרא כז, יט) 531"ְוָנַתן ַהכֶּ
  
   

                                                             
ר ִיְבַחר  530 קֹום ֲאׁשֶ ָיְדָך ְוָהַלְכתָּ ֶאל ַהּמָ ֶסף ּבְ ֶסף ְוַצְרתָּ ַהּכֶ ּכָ ה ּבַ  ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  ה'ְוָנַתתָּ
ָך ָעלָ  531 ֶסף ֶעְרּכְ ית ּכֶ יׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ְקּדִ ֶדה ַהּמַ ָ אֹל ִיְגַאל ֶאת ַהׂשּ  יו ְוָקם לוֹ ְוִאם ּגָ

  ש"יר
. קא סלקא שלא יטלה תרומתו

דעתך שלא יטלה תרומת מעשר 
   שלו:

   . שאין עליו צורה:אסימון
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  . "ְולֹא ֶאת ַהּלּוף"
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵני ,ֶאת ֶהָחָצב  :ְמַטְלְטִלין" ָבִיים,  ִמּפְ הּוא ַמֲאָכל ַלּצְ   ׁשֶ

ל הּוא , ְוֶאת ַהַחְרּדָ ֵני ׁשֶ   ַמֲאָכל ַלּיֹוִנים. ִמּפְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ְבֵרי ְזכּוִכיתַאף  ֲעִמּיֹות.  ,ְמַטְלְטִלין ׁשִ הּוא ַמֲאָכל ַלּנַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
י ָנָתןָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ה א ֵמַעתָּ יִלין ,ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות ְיַטְלְטלוּ  :ֶאּלָ הּוא ַמֲאָכל ַלּפִ ֵני ׁשֶ    ."!?ִמּפְ
  
ְמעֹון ּבֶ וְ  ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ    ?ן ּגַ

  
ִכיִחי -ַנֲעִמּיֹות     ,ׁשְ

יִלין  ִכיִחי -ּפִ    .ָלא ׁשְ
  

  : ַאֵמיָמרָאַמר 
ִאית ֵליּה ַנֲעִמּיֹות.    ְוהּוא ּדְ

  
יָאַמר    : ַאֵמיָמרלְ  ַרב ַאׁשִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ י ָנָתן ְלַרּבָ ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ א ּדְ    ,ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות ְיַטְלֵטל" :ֶאלָּ
יִלין הּוא ַמֲאָכל ַלּפִ ֵני ׁשֶ   ,"?!ִמּפְ

יִלין  אי לֹא -ִאי ִאית ֵליּה ּפִ   !ַאּמַ
  

א     ,ָראּוי -ֶאלָּ
   .ָראּוי -ָהִכי ַנִמי 

  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ,ַרּבָ

ְמעֹון י ׁשִ    ,ְוַרּבִ
ָמֵעאל י ִיׁשְ   ,ְוַרּבִ

הּו ְסִביָרא ְלהוּ  - י ֲעִקיָבאְוַרּבִ     :ּכּולְּ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ֵני ְמָלִכים ֵהם.  -ּכָ   ּבְ

  
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ     - ַרּבָ

ֲאַמַרן    .ָהא ּדַ
  

ְמעֹון י ׁשִ    - ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ֵני ְמָלִכים " ֶמן ֶווֶרד,  -ּבְ י ַמּכֹוֵתיֶהן ׁשֶ ּבֵ   ָסִכין ַעל ּגַ
ן ׁשֶ  ְרּכָ ן ּדַ ּכֵ חֹולׁשֶ ֵני ְמָלִכים ָלסּוְך ּבְ    .ל ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ֵני ְמָלִכים ֵהם -ּכָ    .(שבת קיא.) "ּבְ

  
י ֲעִקיָבא ָמֵעאל ְוַרּבִ י ִיׁשְ    - ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ת ֵמָאה ָמֶנה " ין ּבֹו ֶאֶלף ָמֶנה, ְוָלבּוׁש ִאיְצְטָלא ּבַ ָהיּו נֹוׁשִ יִטין אֹותֹו, ַמְפ  -ֲהֵרי ׁשֶ   ׁשִ

ין אֹותֹו ִאיְצְטָלא ָהְראּוָיה לוֹ  יׁשִ   . "ּוַמְלּבִ
ּום  ָנא ִמׁשּ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ ּום ַרּבִ י ֲעִקיָבא, ְוָתָנא ִמׁשּ   : ַרּבִ

ָרֵאל " ל ִיׂשְ    ."ְראּוִיין ְלאֹוָתּה ִאיְצְטָלא -ּכָ

  ש"יר
. עשב שמשתרש בעומק חצב

כגדו ואין שרשיו מתפשטין ובו 
תיחם יהושע את הארץ 

   לישראל:
   . בות היעה:עמיות
. ראוי הוא להיות לו יטלטלו
  להאכילן:פילין ו

. בשבת ולא גזר על מכותיהן
   משום שחיקת סממין:

. בלא מכה שכן דרכן לסוך
א מילתא הלכך. לאו מוכח

  דלרפואה:
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   :ַוֲחִביֵלי ְזָרִדים ,ֵעִציםֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי "

ֵהָמה     ,ְמַטְלְטִלין אֹוָתן -ִאם ִהְתִקיָנן ְלַמֲאַכל ּבְ
   ."ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן -ְוִאם ָלאו 

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   :יֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי ְזָרִדיםֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִב "
ֵהָמה    ְמַטְלְטִלין אֹוָתן,  -ִאם ִהְתִקיָנן ְלַמֲאַכל ּבְ

  ְלְטִלין אֹוָתן. ֵאין ְמַט  -ְוִאם ָלאו 
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ִלין יטָּ ָיד ֶאָחד   :ֲחִביִלין ַהּנִ ר ְלַטְלְטָלן,  - ּבְ   מּותָּ
י ָיַדִים  תֵּ ׁשְ   ָאסּור ְלַטְלְטָלן.  - ּבִ

   ,ֲחִביֵלי ִסיָאה ֵאזֹוב ְוקֹוָרִנית
ׁשַ  -ֵעִצים ִהְכִניָסן ְל  ק ֵמֶהן ּבְ ּפֵ    ,תּבָ ֵאין ִמְסתַּ

ֵהָמה  ׁשַ  - ְלַמֲאַכל ּבְ ק ֵמֶהן ּבְ ּפֵ ת. ִמְסתַּ   ּבָ
ּלֹ  ד ְואֹוֵכל, ּוִבְלַבד ׁשֶ ּיָ ְכִלי. ְוקֹוֵטם ּבַ   א ִיְקטֹום ּבִ

ּלֹ ה, ּומֹוֵלל ְואֹוֵכל, ּוִבְלַבד ׁשֶ ְכִלי ַהְרּבֵ   א ִיְמלֹול ּבִ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
י  ָראׁשֵ עֹוָתיו ְואֹוֵכל, מֹוֵלל ּבְ   ֶאְצּבְ

ּלֹ  חֹול. ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה ּכְ ָידֹו ַהְרּבֵ   א ִיְמלֹול ּבְ
ָאִמיָתא ֵפיָגם ,ְוֵכן ּבְ ְבִלין ,ְוֵכן ּבְ ָאר ִמיֵני תַּ ׁשְ   . "ְוֵכן ּבִ

  
  ? "ָאִמיָתא"ַמאי 

  
  . ִניְנָיא

  
  ? "ִסיָאה"
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  . ַצְתֵרי

  
   ?"ֵאזֹוב"
  

א ַרּתָ   . ַאּבְ
  
   ?"קֹוָרִנית"
  

ָמּה     .קֹוָרִניָתא ׁשְ
  

  ָאַמר ְלהּו: ּדְ ְוָהא ַההּוא 
ֵעי קֹוָרִניָתא?    ַמאן ּבָ

י!  ח ַחׁשֵ ּכַ ּתַ   ְוִאיׁשְ
  

א:    ֶאלָּ
  ַצְתֵרי,  - "ִסיָאה"
א,  -  "ֵאזֹוב" ַרּתָ   ַאּבְ
י.   - "אקֹוָרִניָת "   ַחׁשִ
   

  ש"יר
   . הזמין:התקין
. ואפילו הזמים לטלטלןאסור 

   למאכל בהמה דטירחא היא:
. לקמיה סיאה אזוב וקורית

מפרש לה: הכיסן לעצים 
   לייבשן:

. כדרך חול לישלא יקטום בכ
כדאמרן (לעיל דף עד:) האי מאן 
דפרים סילקא דמי לטוחן. 
במילתיה דרבי יהודה גרסין 

אוכל ובלבד שלא ימלול מולל ו
בכלי הרבה וחכמי' אומרים 

לל בראשי אצבעותיו ובלבד מו
שלא ימלול בידו הרבה כדרך 
חול כך מצאתי בתוספתא דרבן 
מחמרי דבכולי ידא אסור אלא 

ותיו ומהו מולל בראשי אצבע
כגון אם בא לאכול הזרע מולל 

   השרביטין שהזרע בתוכם:
. לקמיה מפרש מאי וכן באמיתא

   :אמיתא
מיט"א: {. מיטא''י ייא
   : }עע
   : }ֵפיָגם (צמח){. רוד''א פיגם
צתרה {. שדריא''ה צתרי

לוי''ה ל''א פוליאול  }(צמח)
   : }פוליו"ל: סוג של עע{

ישב''א: א. אישי''א אברתא
איזוב (?) [זיהוי הצמח אברתא 

את קשה: יש הרואים בו 
הגומא, הסוף, שממו וצר 

אים בו את הפפירוס, ויש הרו
אחד ממיי האיזוב. גם תרגומו 

   : של רש''י בעייתי]
 }צתרה (צמח){. שדריא''ה חשי

  וללשון הראשון לא פורש:
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  ִאיְתַמר: 

ׂשָ  ׁשַ  -ר ָמִליַח ּבָ ר ְלַטְלְטלֹו ּבְ ת. מּוּתָ   ּבָ
ֵפל ר ּתָ ׂשָ    :ּבָ

ר ְלַטְלְטלֹו,  ַרב הּוָנא   ָאַמר: מּוּתָ
א   ָאַמר: ָאסּור ְלַטְלְטלֹו.  ַרב ִחְסּדָ

  
  
ר ְלַטְלְטלוֹ  :ָאַמר ַרב הּוָנא"    ".מּוּתָ
  

ְלִמיד  -ְוָהא ַרב הּוָנא    ַרב ֲהָוה, ּדְ תַּ
י ְיהּוָד  -ְוַרב  ַרּבִ ִאית ֵליּה מּוְקֶצה ,ה ְסִביָרא ֵליּה ּכְ    !ּדְ

  
מּוְקֶצה ַלֲאִכיָלה י ְיהּוָדה,  -  ּבְ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ
מּוְקֶצה ְלַטְלֵטל  ְמעֹון. -ּבְ י ׁשִ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ

  
  
א"   . "ָאסּור ְלַטְלְטלוֹ  :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
  

ר ַאִמיְוָהא  אַרב ִחְס ִאיְקַלע ְלֵבי  ַרב ִיְצָחק ּבַ   , ּדָ
א,  א ְלטּולָּ ְמׁשָ ִ ָהוּו ָקא ְמַטְלְטלּו ֵליּה ִמׁשּ ר ַאְווָזא ּדְ   ַוֲחָזא ַההּוא ּבַ

אְוָאַמר  יס ָקא ָחֵזיַנן ָהָכא! ַרב ִחְסּדָ   : ֶחְסרֹון ּכִ
  

ֲחִזי ְלאּוְמָצא ר ַאְווָזא, ּדַ אֵני ּבַ    .ׁשָ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ג ָמִליַח " ר ְלַטְלְטלֹו,  -ּדָ   מּותָּ
ֵפל ּדָ    ָאסּור ְלַטְלְטלֹו.  - ג תָּ

ֵפל ּוֵבין ָמִליַח  ין תָּ ר, ּבֵ ׂשָ ר ְלַטְלְטלוֹ  - ּבָ    532."מּותָּ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָלִבים -ְמַטְלְטִלין ֶאת ָהֲעָצמֹות " הּוא ַמֲאָכל ַלּכְ ֵני ׁשֶ     ,ִמּפְ

פּוַח    קכח,ב ר תָּ ׂשָ ה,  -ּבָ הּוא ַמֲאָכל ַלַחּיָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ין ַמִים ְמ  ֵהן ְראּוִיין ֶלָחתּול.  -גּוּלִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
הֹוָתן ל ַעְצָמן ָאסּור ְלׁשַ ָנה ,ּכָ ּכָ ֵני ַהסַּ   .  "ִמּפְ

   
  
  

                                                             

ְמעֹון""""מסורת הש"ס מביא את המהרש"ל שלא גורס: מסורת הש"ס מביא את המהרש"ל שלא גורס: מסורת הש"ס מביא את המהרש"ל שלא גורס: מסורת הש"ס מביא את המהרש"ל שלא גורס:  532 י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןּוְסָתָמא כְּ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןּוְסָתָמא כְּ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןּוְסָתָמא כְּ י ׁשִ ַרּבִ         ועיין בתוד"ה דג תפל.ועיין בתוד"ה דג תפל.ועיין בתוד"ה דג תפל.ועיין בתוד"ה דג תפל.    ....""""ּוְסָתָמא כְּ
 

  ש"יר
. שאיו מלוח ומאן בשר תפל

   דגריס תפוח היא היא:
. דלית ליה מותר לטלטלו
   מוקצה בטלטול:

במוקצה לאכילה סבר לה כר' 
. כלומר באיסור מוקצה יהודה

ילה סבר לה כרבי לעין אכ
יהודה דאסר לאוכלו ובאיסור 
מוקצה לטלטול סבר לה כרבי 

   שמעון:
   . שחוט:בר אווזא

   . שלא יסריח:משמשא לטולא
ואמר להו רב חסדא חסרון כיס 

מיחים  . שאתםחזיא הכא
אותה בשמש ומתחמם וסלקוהו 

   על פיו מחמה לצל:
אוכלין  . כשהוא חיבאומצא

   אותו. בלא מלח:
. דאיו אסור לטלטלו דג תפל

ראוי לכלום ולכלבים לאו 
דעתיה למישדייה אבל מליח 

   אכל חי על ידי מלחו:
   . מסריח:בשר תפוח

. לא מזיק ליה ארס לחתול
דחש שאף החשים היא 

   אוכלת:
. שמא ישתה אדם פי הסכהמ

  מהם:
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        קכח, בקכח, בקכח, בקכח, ב .12
ָנה             ִמׁשְ

ל ִלְפֵני ָהֶאְפרֹוִחים ֲעלּו ְוֵיְרדּו.  ,ּכֹוִפין ֶאת ַהסַּ ּיַ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ְרְנגוֹ  ְרָחהתַּ ּבָ ֵנס. - ֶלת ׁשֶ ּכָ תִּ   ּדֹוִחין אֹוָתּה ַעד ׁשֶ

ין ֲעָגִלין ּוְסָייִחין.    ְמַדּדִ
ָנּה.  ה ֶאת ּבְ ה ְמַדּדָ ָ   ִאׁשּ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
   ?ֵאיָמַתי

ְזַמן ׁשֶ  יַח ַאַחת, ּבִ   הּוא נֹוֵטל ַאַחת ּוַמּנִ
  .  ָאסּור -ֲאָבל ִאם ָהָיה ּגֹוֵרר 

   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרבָאַמר  ב ְיהּוָדהַר ָאַמר 
ִים ת ַהּמַ ְפָלה ְלַאּמַ ּנָ ֵהָמה ׁשֶ     -  ּבְ

יָה,  ְחּתֶ יַח ּתַ ִרים ּוְכָסתֹות ּוַמּנִ   ֵמִביא ּכָ
  ְוִאם ָעְלָתה ָעְלָתה. 

  
   :ֵמיִתיֵבי

ִים " ת ַהּמַ ְפָלה ְלַאּמַ ּנָ ֵהָמה ׁשֶ ְמקֹוָמּה  -ּבְ ְרָנָסה ּבִ ה ָלּה ּפַ ּלֹ  ,עֹוׂשֶ ִביל ׁשֶ ׁשְ   . "מּותא תָּ ּבִ
ְרָנָסה"    ,ִאין – "ּפַ
ִרים ּוְכָסתֹות"   לֹא!  -  "ּכָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ַפְרָנָסה, ּדְ  -ָהא  ר ּבְ   ֶאְפׁשָ
ַפְרָנָסהּדְ  -ָהא  ר ּבְ    .ִאי ֶאְפׁשָ

  
ַפְרָנָסה  ר ּבְ   ִאין  -ֶאְפׁשָ

יָה.  - ְוִאי ָלא  ְחּתֶ יַח ּתַ ִרים ּוְכָסתֹות ּוַמּנִ   ֵמִביא ּכָ
  
ִלי ֵמֵהיכֶ ָהא ָקא ְמַבּטֵ וְ    ּנֹו! ל ּכְ

  
ִלי ֵמֵהיכֶ  :ָסַבר ל ּכְ ַנן –ּנֹו ְמַבּטֵ ַרּבָ    ,ּדְ

ים  ֲעֵלי ַחּיִ אֹוַרְייָתא –ַצַער ּבַ    ,ּדְ
ַנן ַרּבָ אֹוַרְייָתא ְוָדֵחי ּדְ    .ְוָאֵתי ּדְ

  
  
   

  ש"יר
  מתי' 

. כופין סל בפי האפרוחים
אשמעין דכלי יטל לדבר שאיו 

טל בשבת ורבי יצחק משי לה י
   בפ''ג בצריך למקומו:

   . מן הבית:שברחה
   . בידים:דוחין

. אוחז בצוארו מדדין עגלים
ין וגוררו ומסייעו ומעע ובצדד

   לו ברגליו:
. אוחזתו האשה מדדה את ב

בזרועותיו מאחוריו ומסייעתו 
   והוא מיע רגליו והולך:

. שוטל אחת ומיח אחת
ת רגליו שהתיוק מיע א

   כשמיח אחת מגביה אחת:
. מפי אבל גורר אסור

שושאתו: גמ' ואי לא כגון 
   שהמים עמוקין:

. והא קמבטל כלי מהיכו
דמשהיחם תחתיה אין יכול 

ן לטלטלן דדומה לסותר בי
   מדרבן:

. צער בעלי חיים דאורייתא
שאמר עזוב תעזוב עמו ואיכא 
מאן דדריש טעמא דקרא משום 

יים באלו מציאות צער בעלי ח
  (ב''מ דף לב:):
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        קכח, בקכח, בקכח, בקכח, ב .13
ְרָחה" ּבָ ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ ֵנס - תַּ ּכָ תִּ   ."ּדֹוִחין אֹוָתּה ַעד ׁשֶ
  
   ,יןִא  – "ּדֹוִחין"

ין   לֹא.  -ְמַדּדִ
  

ֵניָנא ְלָהא,    ּתָ
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ָחֵצר, " ה ְועֹוף ּבֶ ֵהָמה ַחּיָ ין ּבְ   ְמַדּדִ
ְרְנגֹוֶלת   . "ֲאָבל לֹא ֶאת ַהתַּ

  
ְרְנגֹוֶלת     ?ַמאי ַטְעָמא לֹא -ּתַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ּה.  ָיא ַנְפׁשָ ְמַקּפִ ּום ּדִ   ִמׁשּ
  
  

ֵני ֲחָדא    :ּתָ
יןְמַד " ה ְועֹוף ּדִ ֵהָמה ְוַחּיָ ָחֵצר ּבְ    ,ּבֶ

ים,  ֲאָבל לֹא ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ
ָנּה וְ  ה ֶאת ּבְ ה ְמַדּדָ ָ ים,  ָהִאׁשּ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ

ָחֵצר   . "ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבֶ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ָחֵצר, " ה ְועֹוף ּבֶ ֵהָמה ְוַחּיָ   ֵאין עֹוְקִרין ּבְ

ֶהן ׁשֶ  ְנסוּ ֲאָבל ּדֹוִחין ּבָ ּכָ   . "ּיִ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
יַנן,  -  "ֵאין עֹוְקִרין" :ָאַמְרּתָ  ּדּוֵיי ְמַדּדִ   ֲאָבל ּדַ

ין  ,ִאין – "ּדֹוִחין" :ֲהַדר ָאַמְרּתְ    לֹא!  -ְמַדּדִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  .ַתְרְנגֹוֶלתלְ ֵסיָפא ֲאָתאן 

  
  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְרְנגֹולֶ  ֵחיט ּתַ ׁשָ ַאְרָעא,  -ת ַהאי ַמאן ּדְ יְנהּו ְלַכְרֵעיּה ּבְ ׁשִ   ִלְכּבְ

   ,ֵניַדל ְלהּו ֵמיַדל ,ִאי ַנִמי
ַאְרָעא, ְוָעַקר ְלהּו  ח ְלהּו ְלטּוְפֵריּה ּבְ ִדיְלָמא ַמּנַ    .ִסיָמִניםְל ּדְ

  
  

  ש"יר
. שלא יהא אוחזה מדדין לא

בגפיה ורגליה וגעין לארץ 
   ומוליכה:

. מגבהת עצמה דמקפיא פשה
ן הארץ ומצא זה מטלטל מ

זין בגפיהן אבל אווזים כשאוח
הן מהלכין ברגליהן ומיהו 
ברה''ר לא משום שמא יגביה מן 
הארץ ומצא ושאן דסתמא 

י עליה דרבי תן כרבן דפליג
בהמציע (לעיל דף צד.) גבי 
המוציא חיה ועוף בין חיין בין 
שחוטין חייב והאשה מדדה את 
 בה אפילו ברה''ר דאי מי

מגביה ליה חי ושא את עצמו 
ן התם דבאדם דהכי מוקמי

   מודו רבן לרבי תן:
. כגון אקפו ידיכו מקפיא

   דחגיגה (דף טז:):
מן  . רגליה לגמריאין עוקרין

   הארץ דמוקצה. היא לטלטלה:
. אוחזה בשי דדויי מדדין

צדדיה בידו ומדדה והוה טלטול 
   טפי מדחייה שדחפה מאחריה:

ן אבל לא . דקתי דוחיסיפא
   מדדין:

ישא בשאר . וראתאן לתרגולת
   עופות:

. כדי לכבשיהו לכרעיה בארעא
שיתכפלו ולא יוכל להתחזק 

   עליהן:
הו שלא. . יגביאי מי לידליהו

  יהו רגליו וגעות לארץ:
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        קכח, בקכח, בקכח, בקכח, ב .14
ָנה             ִמׁשְ

יֹום טֹוב, ֲאָבל ְמַסֲעִדין.  ֵהָמה ּבְ ִדין ֶאת ַהּבְ   ֵאין ְמַיּלְ
ִדין ׁשַ  ּוְמַיּלְ ה ּבְ ָ קֹום ְלָמקֹוםֶאת ָהִאׁשּ ת, ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה ִמּמָ    ,ּבָ

ת,  ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ּוְמַחּלְ
יּבּור ִרין ֶאת ַהטִּ    .ְוקֹוׁשְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ַאף חֹוְתִכין. 

  

ׁשַ  - ְוָכל ָצְרֵכי ִמיָלה ין ּבְ תעֹוׂשִ   .  ּבָ
   

ָמָרא             ּגְ

יַצד     ?"יןְמַסֲעִד "ּכֵ
  

  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדה
ּלֹ ָלד ׁשֶ    .א ִיּפֹול ָלָאֶרץאֹוֵחז ֶאת ַהּוָ

  
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן

ָלד.  ֵצא ַהּוָ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ר ּכְ ׂשָ ּבָ   ּדֹוֵחק ּבַ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב ְיהּוָדה: ּדְ ּתַ
יַצד ְמַסֲעִדין? "   ּכֵ

ּלא ִיּפֹול ָלָאֶרץ, ְונוֹ  ָלד ׁשֶ ַנק. אֹוֲחִזין ֶאת ַהּוָ ּיִ ֵדי ׁשֶ יו ּכְ ד ְלתֹוְך ּפִ חֹוְטמֹו, ְונֹוֵתן לֹו ּדַ   ֵפַח לֹו ּבְ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

יֹום טֹוב ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבְ   . "ְמַרֲחִמין ָהִיינּו ַעל ּבְ
  

  ֵהיִכי ָעֵביד? 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
תֹוךְ  יַח ָלּה ּבְ ל ֶמַלח, ּוַמּנִ ְזּכֹור ַצֲעָרּה ּוְתַרֵחם ָעָליו. ֵמִביא ּבּול ׁשֶ ּתִ ֵדי ׁשֶ    ָהֶרֶחם, ּכְ

ִריַח ֵריחֹו ּוְתַרֵחם ָעָליו.  ּתָ ֵדי ׁשֶ י ָוָלד, ּכְ ּבֵ ְלָיא ַעל ּגַ ִפין ֵמי ׁשִ   ּוְמַזלְּ
  ְוַדְוָקא ְטהֹוָרה, 

  לֹא.  -ֲאָבל ְטֵמָאה 
  

  ?"לֹא -ְטֵמָאה "ַמאי ַטְעָמא 
  

  א, לֹא ְמַרֲחָקא ְוָלָד  -ְטֵמָאה 
ְרָבא - ְוִאי ְמַרֲחָקא ְוָלָדא     .ָלא ִמּקַ

   
  

  ש"יר
  מתי' 

   . מפרש בגמרא:מסעדין
   . מילדת:חכמה

אין מילדין את הבהמה ביום 
   . דאיכא טרחא יתירה:טוב

   . אותה בי''ט:ןאבל מסעדי
. ואין דין אשה בשבתומייל

צריך לומר שמסעדין וכל שכן 
   ביום טוב:

. של ולד שהוא וקושרין הטיבור
תקשר ויכרך ארוך שאם לא י

בשום דבר יצאו מעיו אם יגביהו 
   התיוק:

  
  גמ' 

. בבשר של בהמה לפים דוחק
   שיהא הולד בולט לחוץ:

. שחיריו וופח לו בחוטמו
   סתומין לו ברירין:

   אמו בתוך פיו:. של וותן דד
. מאהבין את ולדה מרחמין

   עליה:
. מלא אגרוף דכייב בול של מלח

ה לה וזוכרת צער לידה ומרחמ
   את הולד אם רחקתו:

. שורין את השליא מי שליא
   במים:

  . אין דרכה לרחק:לא מרחקה
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        קכח, בקכח, בקכח, בקכח, ב .15
ה" ָ ִדין ֶאת ָהִאׁשּ ׁשַ  ְמַיּלְ קֹום ְלָמקֹוםּבְ ת, ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה ִמּמָ    ,ּבָ

ת,  ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ּוְמַחּלְ
יּבּור ִרין ֶאת ַהטִּ   ."ְוקֹוׁשְ

  
ָנא ֵליּה  ִדי ּתָ ִדין ֶאת ָהִא " :ִמּכְ קֹום ְלָמקֹוםְמַיּלְ ה ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה ִמּמָ ָ   , "ׁשּ

ת"וּ " ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - ְמַחּלְ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ
רֲחֵביְרתָּ  -ִאם ָהְיָתה ְצִריָכה ְלֵנר "   ,ּה ַמְדֶלֶקת ָלּה ֶאת ַהּנֵ

ֶמן  ד, ֲחֵב    -ְוִאם ָהְיָתה ְצִריָכה ְלׁשֶ ּיָ ֶמן ּבַ ּה ְמִביָאה ָלּה ׁשֶ   יְרתָּ
ד  ּיָ ק ּבַ ָעָרּה,  - ְוִאם ֵאינֹו ִסּפֵ ׂשְ   ְמִביָאה ּבִ

ָעָרּה  ׂשְ ק ּבִ ְכִלי -ְוִאם ֵאינֹו ִסּפֵ    ."ְמִביָאה ָלּה ּבִ
  
  

  ָאַמר ָמר: 
ר -ִאם ָהְיָתה ְצִריָכה ְלֵנר " ּה ַמְדֶלֶקת ָלּה ֶאת ַהּנֵ   . "ֲחֵביְרתָּ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

סּוָמא    ,לֹא ְצִריָכא ּבְ
ֵתיָמא ָלא ַחְזָיא  :ַמהּו ּדְ יָון ּדְ    ,ָאסּור –ּכֵ

ַמע ָלן ֲעָתּה.  ָקא ַמׁשְ   ִאיתּוֵבי ִמיְתָבא ּדַ
ּה ְוָעְבָדה ִלי.  א ִמיֵדי ַחְזָיא ֲחֵביְרּתָ   ָסְבָרא: ִאי ִאיּכָ

  
  
ֶמן" ֶמ  - ִאם ָהְיָתה ְצִריָכה ְלׁשֶ ּה ְמִביָאה ָלּה ׁשֶ ד, ֲחֵביְרתָּ ּיָ   ן ּבַ

ד  ּיָ ק ּבַ ָעָרּה,  - ְוִאם ֵאינֹו ִסּפֵ ׂשְ   ְמִביָאה ּבִ
ָעָרּה  ׂשְ ק ּבִ ְכִלי -ְוִאם ֵאינֹו ִסּפֵ   ]."ְמִביָאה ָלּה ּבִ

  
ּום ְסִחיָטה!  יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ   ּתֵ

  
ה ְרַוְייהּו:  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

ׂשֵ    יָער. ֵאין ְסִחיָטה ּבְ
  

י   ר: ָאַמ  ַרב ַאׁשִ
יָמא יָער :ֲאִפיּלּו ּתֵ ׂשֵ ָעָרּה,    - ֵיׁש ְסִחיָטה ּבְ ֶרְך ׂשְ ְכִלי ּדֶ   ְמִביָאה ָלּה ּבִ

ה ּדְ  יַנן.  ּדְ ַכּמָ ּנֵ ּנּוֵיי ְמׁשַ ר ְלׁשַ   ֶאְפׁשָ
   

  
  

  ש"יר
   . דרך רה''ר:מביאה לה שמן

. בכפה ולא בכלי דכמה ביד
   דאפשר משין:

שערה שמן . סכה בשערה
וכשבאה אצלה מקחתו ואין 
כאן חילול שבת כיון שאין 

   דרך הוצאה בכך:
 . דהא פקוח פש דוחהפשיטא

   שבת:
. תיפוק ליה משום סחיטה

למה לא הביאה לה בכלי שלא 
תחלל שבת בהוצאה הכא מי 

   הא קמחללה בסחיטה:
וא . שהאין סחיטה בשיער

   קשה ואין בולע:
. כורכת הכלי דרך שערה

   שה בשערה:ברא
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        קכט, אקכט, אקכט, אקכט, א    ––––קכח, ב קכח, ב קכח, ב קכח, ב  .16
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ה   :ַחּיָ
תּוַח  ֶבר ּפָ ַהּקֶ ל ְזַמן ׁשֶ ין ָאְמָר  - ּכָ   "ְצִריָכה ֲאִני",  :הּבֵ

ין לֹא ָאְמָרה ת.  -"ְצִריָכה ֲאִני"  :ּבֵ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ְמַחלְּ
ֶבר   קכט,א ם ַהּקֶ ין ָאְמָרה  -  ִנְסּתָ   "ְצִריָכה ֲאִני", ^ :ּבֵ

ין לֹא ָאְמָרה ת.  -"ְצִריָכה ֲאִני"  :ּבֵ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחלְּ
  

י   ֵני ָהִכי. ַמְת  ַרב ַאׁשִ
  

   :ַמְתֵני ָהִכי ָמר זּוְטָרא
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ה    :ַחּיָ
תּוַח כָּ  ֶבר ּפָ ַהּקֶ ין ָאְמָרה - ל ְזַמן ׁשֶ    ,"ְצִריָכה ֲאִני" :ּבֵ

ת.  -"ֵאין ְצִריָכה ֲאִני"  :ּוֵבין ָאְמָרה ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ְמַחלְּ
ֶבר ם ַהּקֶ ת.  - "ְצִריָכה ֲאִני"  :ְמָרהָא    -  ִנְסּתָ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ְמַחלְּ

ת.  -"ְצִריָכה ֲאִני"  :לֹא ָאְמָרה ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחלְּ
  
  

  : ָמֵריָמרלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
א,  -  ָמר זּוְטָרא   ַמְתֵני ְלקּולָּ
י     .ַמְתֵני ְלחּוְמָרא -ְוַרב ַאׁשִ
  ַמאן? ִהְלְכָתא ּכְ 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָמר זּוְטָרא,    ֲהָלָכה ּכְ
  ְלָהֵקל.  - ְסֵפק ְנָפׁשֹות

   
  
  

  ש"יר
   . יולדת:חיה
  . בית הרחם:קבר

   . לחילול:צריכה אי
. בין שאמרה אין צריכה אי

ה אומרות שהיא וחברותי
   צריכה מחללין:
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        קכט, אקכט, אקכט, אקכט, א .17
ֶבר"ֵמֵאיָמַתי  ִתיַחת ַהּקֶ   ? "ּפְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ר.  ּבֵ ׁשְ ב ַעל ַהּמַ ׁשֵ ּתֵ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ
  

ֵריּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   ָאַמר:  ַרב ְיהֹוׁשֻ
ם ׁשֹוֵתת  ַהּדָ ָעה ׁשֶ ָ    .ְויֹוֵרדִמׁשּ

  
   :ְוָאְמִרי ָלּה 

יָה.  ֲאַגּפֶ אֹות אֹוָתּה ּבַ ֲחֵברֹוֶתיָה נֹוׂשְ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ
  
  
  

ֶבר"ַעד ָמַתי  ִתיַחת ַהּקֶ   ? "ּפְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ה ָיִמים.  לֹׁשָ   ׁשְ

  
ֵמיּה  ַרָבא ְ   : ַרב ְיהּוָדהּדְ ָאַמר ִמׁשּ

ְבָעה    .ׁשִ
  

   :ְוָאְמִרי ָלּה 
ים.  לֹׁשִ   ׁשְ

  
ֵעי ָאְמִרי   : ְנַהְרּדְ

ה ה :ַחּיָ לׁשָ ים ,ׁשְ לׁשִ ְבָעה ּוׁשְ    .ׁשִ
ה  לׁשָ ין ָאְמָרה "ְצִריָכה ֲאִני - ׁשְ ת.  -, ּוֵבין ָאְמָרה "לֹא ְצִריָכה ֲאִני" "ּבֵ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ְמַחלְּ
ְבָעה  ת,  - "ְצִריָכה ֲאִני"  :ָאְמָרה –ׁשִ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ְמַחלְּ

ת.  - ָאְמָרה "לֹא ְצִריָכה ֲאִני"                 ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחלְּ
ים  לׁשִ ת,  - ֲאִפיּלּו ָאְמָרה "ְצִריָכה ֲאִני"  -ׁשְ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחלְּ

ין ַעל ְיֵדי ַאְרַמאי.    ֲאָבל עֹוׂשִ
  

ְד  אּכִ ֵריּה  ַרב עּוּלָ איּדְ  ּבְ   , ַרב ִעיּלַ
ל ָצְרֵכי חֹוֶלה ּדְ  ין  -ָאַמר: ּכָ ׁשַ ַנֲעׂשִ ת, ַעל ְיֵדי ַאְרַמאי ּבְ   ּבָ

  ְוִכְדַרב ַהְמנּוָנא. 
  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ּדְ 

ָנה ֵאין ּבֹו ַסּכָ ָבר ׁשֶ ה.  אֹוֵמר ְלג - ּדָ   ֹוי ְועֹוׂשֶ
   

  

  ש"יר
. בזרועותיה שאיה באגפיה

  יכולה להלך:
. חיה ג' ימים וז' ימים ול' יום

הוזכרו בה לחילוק הלכות 
חילול שבת ל' מז' עד השלמת ל' 

   מג' עד השלמת ז': וכן ז'
. והא חיה עד ל' כל צרכי חולה

   יום סתמא חולה היא:
. חולה שאם ן בו סכהדבר שאי

יעשו לו רפואה זו אין מסוכן לא 
   למות ומ''מ צריך הוא לה:

. אבל דבר אומר לארמאי ועושה
שיש בו סכה ישראל עצמו 

   עושה לו:
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        קכט, אקכט, אקכט, אקכט, א .18
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ה  ים יֹום.  -ְלַחּיָ לֹׁשִ   ׁשְ
  

  ְלַמאי ִהְלְכָתא? 
  

ֵעיָאְמִרי    : ְנַהְרּדְ
  ִלְטִביָלה. 

  
  : ָרָבאָאַמר 

ּה,  ְעָלּה ִעּמָ ֵאין ּבַ א ׁשֶ   לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ
ּה  ְעָלּה ִעּמָ ָמּה  -ֲאָבל ּבַ ְעָלּה ְמַחּמְ    .ּבַ

  
יּה  ְבַרּתֵ י ָהא ּדִ אּדְ ּכִ ָלִתין יֹוִמין ַרב ִחְסּדָ גֹו ּתְ ּלֹ ,ָטְבָלה ּבְ ְפ ׁשֶ    ,ְוִאְצְטִניַאתְּ  ,ֵני ַבְעָלּה א ּבִ

ְתֵריּה  ִדיָתא.  ָרָבאּדְ ְוַאְמטּוי ְלַעְרָסה ּבַ   ְלפּוְמּבְ
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ׁשַ  ה ּבְ ין ְמדּוָרה ְלַחּיָ תעֹוׂשִ ִמים( ּבָ ׁשָ ימֹות ַהּגְ   . )ּבִ

  
ּה  ה   :ָסבּור ִמיּנָ   לֹא,  -ְלחֹוֶלה  ,ִאין –ְלַחּיָ

ימוֹ  ִמים ּבִ ׁשָ ה  ,ִאין –ת ַהּגְ ימֹות ַהַחּמָ   לֹא.  -ּבִ
  
  ְולֹא ִהיא, (

ָנא חֹוֶלה,  ה ְוָלא ׁשְ ָנא ַחּיָ   ָלא ׁשְ
ה. ימֹות ַהַחּמָ ָנא ּבִ ִמים ְוָלא ׁשְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ָנא ּבִ    )ָלא ׁשְ

  
ִאְתַמר   :ִמּדְ

ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ
ם ְוִנְצַטנֵּ  יז ּדָ ּמּוז.  -ן ִהּקִ ְתקּוַפת ּתַ ין לֹו ְמדּוָרה ֲאִפיּלּו ּבִ   עֹוׂשִ

  

  ש"יר
. עד ל' יום לא תטבול לטבילה

   מפי הציה:
. והיא טובלת לה עמהשאין בע

לטהרות: בעלה מחממה לאחר 
טבילה בתשמיש והגוף מתחמם 

   מן הגוף:
   . היסק גדול:מדורה

  . וכ''ש חולה:הקיז דם
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        קכט, אקכט, אקכט, אקכט, א .19
  :ִאְתַמר[

ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ
ן  ם ְוִנְצַטּנֵ יז ּדָ ּמּוז -ִהּקִ ְתקּוַפת ּתַ ין לֹו ְמדּוָרה ֲאִפיּלּו ּבִ   .]עֹוׂשִ

  
מּוֵאל ׁשָ  - ׁשְ ָקא ּדְ ְכּתַ   אָגא. ְצַלחּו ֵליּה ּתַ

ַיְוָנה -  ַרב ְיהּוָדה תֹוָרא ּדְ    .ְצַלחּו ֵליּה ּפְ
הלְ  יָפא.  - ַרּבָ ְרׁשִ   ְצַלחּו ֵליּה ׁשַ
  

ֵייְוָאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבַ   : ַרּבָ
ּום ִחית"!  :ְוָהא ָקָעַבר ָמר ִמׁשּ ׁשְ ל ּתַ   "ּבַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

גּוַפאי  ִחית" ּדְ ׁשְ ל ּתַ   ָעִדיף ִלי.  - "ּבַ
  
  

  ש"יר
. לא מצאו ליה תכתקא דשאגא

עצים מוכים להיסק ביום 
הקזה וצוה ובקעו כסא של 

   תדהר שהוא מעולה בדמים:
. מין ארז הוא פתורא דיוה

אמר בוי''ש ורביו הלוי 
   : }אשכרוע{

. רבא צלחו ליה שרשיפא
   ספסל:
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        בבבב- - - - קכט, אקכט, אקכט, אקכט, א .20
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהר ָאַמ 

יתוֹ  ח ִמְנָעִלים ְלַרְגָליו. , וְ ְלעֹוָלם ִיְמּכֹור ָאָדם קֹורֹות ּבֵ ּקַ   ּיִ
ם ְוֵאין לֹו ַמה יֹ  יז ּדָ יק ֵמֶהן ָצְרֵכי ְסעּוָדה.  -אַכל ִהּקִ ַרְגָליו ְוַיְסּפִ ּבְ   ִיְמּכֹור ִמְנָעִלים ׁשֶ

  
  "?ָצְרֵכי ְסעּוָדה"ַמאי 

  
  ָאַמר:  ַרב

רּבָ     .ׂשָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

  ַיִין. 
  
ר ַרב" ׂשָ א.  -" ָאַמר: ּבָ א ֲחַלף ַנְפׁשָ   ַנְפׁשָ
מּוֵאלוּ " ָקא.   -" ָאַמר: ַיִין ׁשְ ָקא ֲחַלף סּוּמָ   סּוּמָ
  
   
ְמַסר" ִס ( ּנִ   בה). ררררף, ססססן, רב יוממממן, רב נחנננני יוחמואל, רבשששש -יָמן "ׁשֶ

  
מּוֵאל ָתא ׁשְ ֲעַבד ִמילְּ יֹוָמא ּדַ ַטְחֵלי.  - ּבְ יָלא ּדְ ְבׁשִ   ָעְבִדי ֵליּה ּתַ

  
י יֹוָחָנן יִהָיא ֵמאּוֵניּה  -  ַרּבִ ָנֵפיק ּתִ ֵתי ַעד ּדְ    .ׁשָ

  
ָקֵפי ַטְחֵליּה.  - ַרב ַנְחָמןוְ  ֵתי ַעד ּדְ   ׁשָ

  
א - ַרב יֹוֵסף כּוִסיְלּתָ ָדא ּדְ ָנֵפיק ֵמִריּבְ ֵתי ַעד ּדְ    .ׁשָ

  
ָלָת  -  ָרָבא ר ּתְ ר ַאַחְמָרא ּבַ   א ַטְרֵפי. ְמַהּדַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר ְלהּו  ָנןלְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ   : ַרּבָ

יֹוָמא  ְייכּו, ּבְ ָמטּוָתא ִמיּנַ ָזה ִאְמרּו ְלֵביַתְייכוּ ּדְ ּבְ ן :ַהּקָ    .ַנְחָמן ִאְקַלע ְלַגּבָ
  

הּו ַאֲערּוֵמי ר ֵמַהאי ָעְרָמה  -  ְוכּולְּ ֵרי –ֲאִסיִרי, ּבַ ׁשָ    :ּדְ
ָעֵביד  ָתאַמאן ּדְ ר ֵליּה  ִמילְּ   :ְוָלא ֶאְפׁשָ

יעּור ְרִביֲעָתא.  ָטֵעים ׁשִ ב ַחְנָוָתא, ַעד ּדְ א ְוֵליִזיל ְלׁשַ קֹול זּוָזא ַמּכָ   ִליׁשְ
א.  - ְוִאי לֹא  ְמׁשָ ׁשִ ִציְדֵעיּה, ְוִניְגִני ּבְ ָחא ּבְ ְמָתא, ְוֵליׁשּוף ִמיׁשְ ְמֵרי אּוּכָ ב ּתַ   ֵליכּול ׁשַ

  
ֵחיּה ִל  ּכַ ַלט ַאׁשְ מּוֵאלַאּבְ א.  ׁשְ ְמׁשָ ׁשִ ָגֵני ּבְ   ּדְ

א ִמי ָהֵוי ָטָבא?!  :ָאַמר ֵליּה  יׁשָ יהּוָדֵאי, ּבִ יָמא ּדִ   ַחּכִ
ָזה הּואּדְ יֹוָמא  :ָאַמר ֵליּה    .ַהּקָ

  
  ְולֹא ִהיא, 

א  ּתָ יּה ׁשַ כּולֵּ א ּבְ ְמׁשָ ּה ׁשִ ַמֲעֵלי ּבָ א יֹוָמא ּדְ א ִאיּכָ ּמוּ ָנְפ ּדְ יֹוָמא  -ֶאלָּ קּוַפת ּתַ יּה ּתְ   ,זָלה ּבֵ
  ְוָסַבר: לֹא ִאיְגֵלי ֵליּה. 

  
  

ָהה  רּוַח ַטֶעָמא ׁשָ   )ִסיָמן –(ֵהיֵקל ּבְ

  
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ם  ַזת ּדָ ת ַהּקָ ְסעּוּדַ ֵקיל ּבִ ל ַהּמֵ ַמִים,  - ּכָ ָ   ְמִקיִלין לֹו ְמזֹונֹוָתיו ִמן ַהׁשּ
יו לֹא ָחס, ֲאִני ָא    חּוס ָעָליו?! ְואֹוְמִרים: הּוא ַעל ַחּיָ

  

  ש"יר
. שאין לך ביזוי מן ויקח מעלים

   הלך יחף בשוק:המ
. (צרכי) סעודת (מאי) צרכי סעודה

   הקזה:
   . דהקזה:ביומא דמלתא

. טחול סומקא חלף דטחלי
   סומקא:

   . הריח:עד דפיק תיהי
   . מאזיו מריחין היין:מאויה

קבי כלי . מריבדא דכוסילתא
האומן שבבשרו פלימ''א 

פלימיא"ה: איזמל (להקזת {
   : }דם)

. טחול שלו צף עד דקפי טחליה
   ין:בי
. בן ג' שים תלתא טרפי בר

שטעה אמו משקלט ג' עלין 
   חדשין:

   . לתלמידיו:לרבן
. הרבו אמרו חמן איקלע לגבן

בסעודה כאילו אי סועד אצלכם: 
   בר מההיא ערמה: דמפרש ואזיל:

   . לקות יין:לא אפשר ליהו
. זוז רע ופחות לשקול זוזא מכא

   שאיו יוצא בהוצאה:
ך . ודרוליזיל לשב חותא

הלוקחים לטועמו תחלה שיהא 
טוב ויטעום וכשיתן לו הזוז 
והחווי ימצאו רע ולא יקבלו 

   והוא ילך לחות אחרת ויעשה כן:
   . דאין לו זוז רע:ואי לא

רקתו . בולישוף משחא בצידעיה
  והתמרים והשומן מחממין אותו:

. לא מצאו ליה תכתקא דשאגא
עצים מוכים להיסק ביום הקזה 
וצוה ובקעו כסא של תדהר שהוא 

   מעולה בדמים:
. מין ארז הוא ורביו פתורא דיוה

   : }אשכרוע{אמר בוי''ש הלוי 
   . ספסל:רבא צלחו ליה שרשיפא

. שאין לך ביזוי מן ויקח מעלים
   הלך יחף בשוק:המ

. (צרכי) סעודת (מאי) צרכי סעודה
   הקזה:

   . דהקזה:ביומא דמלתא
. טחול סומקא חלף דטחלי

   סומקא:
   . הריח:עד דפיק תיהי

   . מאזיו מריחין היין:מאויה
קבי כלי . מריבדא דכוסילתא

האומן שבבשרו פלימ''א 
פלימיא"ה: איזמל (להקזת {

   : }דם)
. טחול שלו צף עד דקפי טחליה

   ין:בי
. בן ג' שים תלתא טרפי בר

שטעה אמו משקלט ג' עלין 
   . לתלמידיו:לרבן חדשין:

. הרבו אמרו חמן איקלע לגבן
בסעודה כאילו אי סועד אצלכם: 

   בר מההיא ערמה: דמפרש ואזיל:
   . לקות יין:לא אפשר ליהו

. זוז רע ופחות לשקול זוזא מכא
   שאיו יוצא בהוצאה:

ך . ודרוליזיל לשב חותא
הלוקחים לטועמו תחלה שיהא 
טוב ויטעום וכשיתן לו הזוז 
והחווי ימצאו רע ולא יקבלו 

   והוא ילך לחות אחרת ויעשה כן:
   . דאין לו זוז רע:ואי לא

רקתו . בולישוף משחא בצידעיה
  והתמרים והשומן מחממין אותו:

. חום השמש בישא מי הוה טבא
   שהוא קשה לאדם כלום מטיב לו:
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מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ָתא ָעֵביד ִמילְּ ָכִריְך ִזיָקא - ַהאי ַמאן ּדְ    ,לֹא ֵליֵתיב ֵהיָכא ּדְ

ָנה.   יּה, ְוָאֵתי ִליֵדי ַסּכָ ֵאיף ִמיּנֵ ָנא ּומֹוִקים ֵליּה ַאְרִביָעָתא, ְוָאֵתי ִזיָקא ְוׁשָ ֵפי ֵליּה אּוּמָ יְלָמא ׁשָ   ּדִ
   

מּוֵאל א ַוֲאִריָחא ׁשְ ב ְלֵביַנּיָ ׁשַ ֵביָתא ּדְ ָתא ּבְ    ,ֲהָוה ָרִגיל ְוָעַבד ִמילְּ
יּה.  ַנְפׁשֵ יׁש ּבְ   יֹוָמא ֲחָדא ֲעַבד, ְוַאְרּגִ

ַדק   ַוָחֵסר ַחד ֲאִריָכא.  ,ּבָ
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ָתא ָעֵביד ִמילְּ   ֵדי ַוֲהַדר ֵליּפֹוק. ִליְטעֹום ִמי - ַהאי ַמאן ּדְ

ִאי לֹא ָטֵעים ִמיֵדי    :ּדְ
א  ְכּבָ ׁשַ ַגע ּבְ יּה.  -ִאי ּפָ   ַיְרָקא ַאּפֵ

א ָקַטל ַנְפׁשָ ַמאן ּדְ ַגע ּבְ   .ִמית - ִאי ּפָ
ַגע   קכט,ב ָדָבר ַאֵחר ^ ִאי ּפָ ה ְלָדָבר ַאֵחר -ּבְ    .ָקׁשֶ

  
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ָתא ַהאי ַמאן ּדְ  א ַוֲהַדר ֵליקּום -ָעֵביד ִמילְּ ֵהי ּפּוְרּתָ    ,ִליׁשְ
   :ָאַמר ָמרּדְ 
ים, " ָבִרים ְקרֹוִבין ְלִמיָתה יֹוֵתר ִמן ַהַחּיִ ה ּדְ ָ   ֲחִמיׁשּ

  ָאַכל ְוָעַמד,   ְוֵאּלּו ֵהן:
ָתה ְוָעַמד,    ׁשָ

ן ְוָעַמד,    ָיׁשַ
ם ְוָעַמד,  יז ּדָ   ִהּקִ

תֹו ְוָעַמד.   ׁש ִמּטָ יּמֵ   ׁשִ
   

  

  ש"יר
. אידרו''ן זיקא א דכריךהיכ

שיש בו חלוות והרוח כסת 
בהם כרכת ומתגלגלת 

   באידרו''ן:
. מריקו דילמא שפי ליה אומא

מדמו כמו השופה יין לחבירו 
   (ב''מ דף ס.):

. לא היח ארביעתא ומוקי ליה
בו דם אלא כדי חייו דהייו 
רביעית והדר אתי ליה זיקא 
ושייף ליה מדם הותר בגופו 

   ורו ומסתכן:חסרו משיעומ
. עובי החומה שב לביי ואריחא

ז' לביים מוטלין לרחבן זה אצל 
זה דכל לביה ג''ט ואריחא 

   אריח חצי לביה טפח ומחצה:
. הרגיש בעצמו ארגיש בפשיה

   הוא חלש:ש
. החומה היתה חסר חד אריחא

  חסירה מעוביה אריח:
   . חזיר:בדבר אחר

. צרעת קשה לדבר אחר
ים מוגעים הם שהחזיר

כדאמרין בקדושין (ד' מט:) י' 
קבים געים ירדו לעולם תשעה 

   טלו חזירים:
. מהר לעמוד פתאום אכל ועמד

   אחר שאכל שובעו:
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        בבבבקכט, קכט, קכט, קכט,  .21
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ָדָמא  ָלִתין יֹוִמין.  -ּפּוְרָסא ּדְ ל ּתְ   ּכָ
ָרִקים    ְיַמֵעט,  - ּוֵבין ַהּפְ
ָרִקים    ַיֲחזֹור ִויַמֵעט.  - ּוֵבין ַהּפְ

  
מּוֵאלָאַמר ְו    : ׁשְ

ָדָמא ָתא,   -  ּפּוְרָסא ּדְ ּבְ ׁשַ   ַחד ּבְ
ָעה,    ַאְרּבָ

ָתא ּבְ    .ּוַמֲעֵלי ׁשַ
ִני וַ  י ֲאָבל ׁשֵ    .לֹא –ֲחִמיׁשִ

  : ָאַמר ָמרּדְ 
ׁש לֹו ְזכּות ָאבֹות  ּיֵ י,  -ִמי ׁשֶ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ם ּבְ יז ּדָ   ַיּקִ

ֶאָחד.  ִוין ּכְ ה ׁשָ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ ין ׁשֶ ית ּדִ ּבֵ   ׁשֶ
  

ָתא  ּבְ ׁשַ ְתָלָתא ּבְ    ?לֹא ַמאי ַטְעָמא -ּבִ
  

ָזווֵ  ַקְייָמא ֵליּה ַמֲאִדים ּבְ ּום ּדְ   י. ִמׁשּ
  

ָתא  ּבְ ָזוֵוי!  -ַמֲעֵלי ׁשַ   ַנִמי ַקְייָמא ּבְ
  

ים  יּה ַרּבִ ָדׁשּו ּבֵ יָון ּדְ ָתאִים ה'""ׁשֹ -ּכֵ   . (תהלים קטז, ו) 533ֵמר ּפְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ָעה  ָעהּדְ ַאְרּבָ    ,הּוא ַאְרּבָ
ָעה  יַסר, ּדְ ַאְרּבָ   הּוא ַאְרּבֵ
ָעה  ָעה, ּדְ ַאְרּבָ ִרים ְוַאְרּבָ   הּוא ֶעׂשְ

ְתֵריּה  ע ּבַ א ַאְרּבַ ֵליּכָ ָעה ּדְ א –ַאְרּבָ ְנּתָ    .ַסּכַ
ִני לֹו  א.  -ראׁש חֹוֶדׁש ְוׁשֵ   חּוְלׁשָ

י לֹו  ִליׁשִ ָנה.  -ׁשְ   ַסּכָ
א.  -ַמֲעֵלי יֹוָמא ָטָבא    חּוְלׁשָ

א  ֲעַצְרּתָ א –ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדַ ְנתָּ    .ַסּכַ
הּו ַמֲעֵלי יֹוָמא ָט  ַנן ַאּכּולְּ ּום יֹוָמא ָטָבא -ָבא ְוָגְזרּו ַרּבָ   ֲעֶצֶרת, ּדַ  ִמׁשּ
ֵמיּה ְטבֹוַח,  יּה ִזיָקא, ּוׁשְ ָנֵפיק ּבֵ   ּדְ

ָרֵאל ּתֹוָרה לּו ִיׂשְ ִאי לֹא ִקּבְ ַרְייהּו ּוְלָדַמְייהוּ  - ּדְ    .ֲהָוה ָטַבח ְלהּו ְלִבׂשְ
  

                                                             

ָתאִים  533 יַע  ה'ׁשֵֹמר ּפְ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ   ּדַ

  ש"יר
. זמן הקזה כמו פורסא דדמא

פסח (שקלים פ''ג בפרוס ה
   מ''א):

תיו כגון . פירקי שובין הפרקים
   לאחר מ' שה:

. בהקזה לא יקיז בכל ימעט
   לא לב' חדשים:חדש א

. ובין הפרקים יחזור וימעט
לאחר ששים יקיז לג' חדשים 
לפי שאין כחו עליו ואין דמו חם 

  וגופו מצטן כשמחסר דמו:
שב''ד של מעלה ושל מטה 

ון בכל יום וב''ד . אדם דשוין
יושבין בעיירות בב' ובה' 

אילך (ב''ק ד' מתקת עזרא ו
פב.) וכיון דיום הדין ופקידה 

   א עוותיו זכרים:הי
. דקיימא ליה מאדים בזווי

שמזל מאדים משמש בו בשעות 
זוגות ומזל מאדים ממוה על 
החרב ועל הדבר ועל הפורעיות 
והזוגות קשין שהן רשות לשדים 

חים (ד' קי:) כדאמר בפס
והפורעיות מוכין שצ''מ חכ''ל 

כשתלו המאורות סדר השעות 
והמזלות שעה ראשוה של ד' 

ת שימש שבתאי ובשיה בשב
צדק ואחריו מאדים ואחריו 
חמה ואחריו וגה ואחריו כוכב 
ואחריו לבה מצאו ז' המזלות 
לז' השעות וחוזרים חלילה 
לעולם מצא בסדר זה לעולם 

ת המשמשין בתחלת סימי מזלו
לילי השבוע כצ''ש חל''ם 

ראשוה שלו מוצאי שבת שעה 
כוכב תחלת ליל שי צדק וכן 

זה וסדר תחלת סימי בסדר ה
הימים חל''ם כצ''ש שעה 
ראשוה של אחד בשבת חמה 
ושל שי בשבת לבה ושל שלישי 
בשבת מאדים מצא מאדים 
חוזר בו חלילה בשעה שמיית 

ל שאר ביום והיא זוגות אב
ימים אין מאדים בזוגות שלהם 

ן דרך אם לא בלילה ובלילה אי
   להקיז:

מעלי שבתא מי קיימא מאדים 
. שהרי שעה ראשוה של ויבזו

יום וגה לפי הסדר של חל''ם 
כצ''ש תחלת הימים וכיון 
שתחלתו וגה וסדר הליכתן 
שצ''ם חכ''ל מצאו מתחילין 
לחזור חלילה בשעה רביעית 

   בשעה ששית: מצא מאדים
בו . הורגלו כיון דדשו ביה רבים

מפי דוחקן שיהיו קרובים 
לסעודת שבת ואמרין בפירקין 

יל (ד' קיר:) כבוד שבת דלע
בדגים גדולים ובמסכת ע''ז (ד' 

   כט:) אמרין שי לדם דג:
. ד' בשבת שהוא ארבע דהוא ד'

ד' לחדש או ארביסר לחדש או 
כ''ד לחדש כולהון קשה 

   להקזה:
. שאין ד' ' דליכא ד' בתריהד

ואיכא  ימים עד סוף החדש
דאמרי דליכא ד' בשבת בתריה 

'ג ר''ח באותו חדש ואיו כן: ה'
ושי לו חולשא שלישי לו 

   סכתא:
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        בבבבקכט, קכט, קכט, קכט,  .22
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ם  יז ּדָ ה, ְוִהּקִ א  - ָאַכל ִחּטָ יז ֶאלָּ הלֹא ִהּקִ   .ְלאֹוָתּה ִחּטָ
י ִלְרפּוָאה,    ְוָהֵני ִמילֵּ

  ֲאָבל ְלאֹוקֹוֵלי ֵמיֵקיל.  
  

ם יז ּדָ ּקִ   : ַהּמַ
ה  ִתּיָ ר.  - ׁשְ   ְלַאְלּתַ
  ַעד ֲחִצי ִמיל.  - ֲאִכיָלה 

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

יה " ִתּיָ ר –ׁשְ   ַמֲעֵלי,  - "ְלַאְלּתַ
ַתר ָהִכי  י,  - ֲאָבל ּבָ   ָקׁשֵ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
י ְוָלא ַמֲעֵלי?  ָלא   ָקׁשֵ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ָקַמֲעֵלי -" ַעד ֲחִצי ִמיל -ֲאִכיָלה "    ,הּוא ּדְ

י ָהִכי  ּמֵ ַתר ָהִכי ּוִמּקַ י –ָהא ּבָ    ,ָקׁשֵ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

י ְוָלא ַמֲעֵלי?    ָלא ָקׁשֵ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

  ש"יר
אכל חטה והקיז דם לא הקיז 

. שהאוכל מכביד את אלא לחטה
האדם והקזה שאחר אכילה 

   איו מועיל אלא לאותו כובד:
   :. במקיז לרפואהוה''מ

. מי שיש לו דם אבל אקולי
אחר אכילה המכביד עליו אפי' ל

  מקיז ומיקל:
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        קכט, בקכט, בקכט, בקכט, ב .23
   :ַרבַמְכִריז 

זּוָזא -  ֵמָאה ָקֵרי    ,ּבְ
י  זּוָזא - ֵמָאה ֵריׁשֵ    .ּבְ

ָפֵמי     .לּוםְולֹא ּכְ  -ֵמָאה ׂשְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י  י ָהֵויַנן ּבֵ   ,ַרב הּוָנאּכִ

ַנן יּה ַרּבָ ִרי ּבֵ ְמַפּגְ   ָאְמֵרי:  ,יֹוָמא ּדִ
ָפֵמי הּוא, ְולֹא ָיַדֲעָנא ַמאי ָקָאְמֵרי.   ׂשְ ָנא יֹוָמא ּדִ   ָהִאיּדָ

   

  ש"יר
 . כלומר אםמאה רישי בזוזא

יהיו בזול מאד קה ראשי 
בהמה ואם לאו אל תקח שאין 

   בריאין לאכול:
   . דלועין:מאה קרי

. כמו על שפם מאה שפמי
גירו"ן: {(ויקרא י) גרוייו''ן 

ל שפם (כאן במובן: פרצוף ש
   בלעז שפתים של בהמה: }חיה)

ו . שהייומא דמפגרי ביה רבן
התלמידים מתעצלין מלבא 

א בבית המדרש קרי ליה יומ
דשפמי כלומר היום הזה אבד לו 

  ואין בו תועלת:
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        קכט, בקכט, בקכט, בקכט, ב .24
ִרין " ּבּורְוקֹוׁשְ    ."ַהטַּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּבּור. " ִרין ַהטַּ   קֹוׁשְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ַאף חֹוְתִכין. 

ָלד.  ַחם ַהּוָ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ְלָיא ּכְ ִ   ְוטֹוְמִנין ַהׁשּ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

נֹות ְמָלִכים  ֶמן,  -ּבְ ל ׁשֶ ְסָפִלים ׁשֶ   טֹוְמנֹות ּבִ
נֹות ֲע  יִרים ּבְ ל ֶצֶמר,  -ׁשִ ְספֹוִגים ׁשֶ   ּבִ

ים  נֹות ֲעִנּיִ מֹוִכין –ּבְ   . "ּבְ
  

ר ֲאבּוהָּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ
י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ר ֲאבּוהָּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ַטבּ  י יֹוֵסי ּבְ ֵני ּתִ מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבִ ל ׁשְ חֹוְתִכין. ּור ׁשֶ   ינֹוקֹות, ׁשֶ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ִחי ַאֲהָדֵדי.  ְמַנּתְ   ּדִ
  

  ש"יר
. כדמפרש וטומין את השליא

רשב''ג שהיא רפואה להתחמם 
   הולד:

   . צמר מופץ:ספוגין של צמר
ם . תאומישל שי תיוקות

   וקשורין טבורן זה בזה:
. זה אילך משום דמתחי מהדדי

ין:וזה אילך ומצאו מסוכ   
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        בבבבקכט, קכט, קכט, קכט,  .25
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ת ּתֹוֵכָחה  ָפָרׁשַ ל ָהָאמּור ּבְ ת - 534), טז(יחזקאלּכָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ין ְלַחּיָ    ,עֹוׂשִ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵרךְ "ּומֹוְלדֹוַתיִ ׁשֶ ֶדת אֹוָתְך לֹא ָכַרת ׁשָ יֹום הּולֶּ    ,ְך ּבְ

ִעי " ,ְוָהְמֵלַח לֹא ֻהְמַלַחתְּ  ,ּוְבַמִים לֹא ֻרַחְצתְּ ְלִמׁשְ ְלתְּ ל לֹא ֻחתָּ    .(יחזקאל טז, ד) ְוָהְחתֵּ
ֶדת" יֹום הּולֶּ אן ׁשֶ  - "ּומֹוְלדֹוַתִיְך ּבְ ׁשַ ִמּכָ ָלד ּבְ ִדים ֶאת ַהּוָ ַיילְּ תּמְ    ,ּבָ

ֵרְך""לֹא ָכַר  תִמּכָ  - תְּ ׁשָ ּבָ ׁשַ ּבּור ּבְ חֹוְתִכין ַהּטַ    ,אן ׁשֶ
ִעי" רֹוֲחִצ  - "ּוְבַמִים לֹא ֻרַחְצתְּ ְלִמׁשְ אן ׁשֶ ׁשַ ִמּכָ ָלד ּבַ ת. ין ַהּוָ   ּבָ

" ׁשַ ִמּכָ  - "ְוָהְמֵלַח לֹא ֻהְמַלַחתְּ ָלד ּבְ ּמֹוְלִחין ַהּוָ ת. אן ׁשֶ   ּבָ
" ְלתְּ ל לֹא ֻחתָּ אן -  "ְוָהְחתֵּ ׁשַ  ִמּכָ ָלד ּבְ ִפין ַהּוָ ַלּפְ ּמְ ת.  ׁשֶ   ּבָ

        

  הדרן עלך מפנין
        
        

                                                             

ם ֶאת ּתֹוֲעבֶֹתיָה:   {ב}ֵאַלי ֵלאמֹר:  ה'ַוְיִהי ְדַבר  {א} 534 לִַ ן ָאָדם הֹוַדע ֶאת ְירּוׁשָ ַנֲעִני  ה'ְוָאַמְרתָּ ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני  {ג}ּבֶ ם ְמכֹרַֹתִיְך ּומְֹלדַֹתִיְך ֵמֶאֶרץ ַהּכְ לִַ ִלירּוׁשָ
ית:  ְך ִחתִּ ִעי ְוָהְמֵלַח לֹא ֻהְמַלַחתְּ וְ   {ד}ָאִביְך ָהֱאמִֹרי ְוִאמֵּ ְך ּוְבַמִים לֹא ֻרַחְצתְּ ְלִמׁשְ ּרֵ ת ׁשָ ֶדת אָֹתְך לֹא ָכּרַ יֹום הּוּלֶ : ּומֹוְלדֹוַתִיְך ּבְ ְלתְּ ל לֹא ֻחתָּ לֹא ָחָסה   {ה}ָהְחתֵּ

יֹום ְך ּבְ גַֹעל ַנְפׁשֵ ֶדה ּבְ ָ ֵני ַהׂשּ ְלִכי ֶאל ּפְ ׁשְ ה ְלֻחְמָלה ָעָלִיְך ַותֻּ ָדָמִיְך ָואַֹמר ָלְך   {ו}ֶדת אָֹתְך: ֻהלֶּ  ָעַלִיְך ַעִין ַלֲעׂשֹות ָלְך ַאַחת ֵמֵאּלֶ ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ
ָדַמִיְך ֲחִיי:  ָדַמִיְך ֲחִיי ָואַֹמר ָלְך ּבְ ָעֵרְך ִצּמֵ   {ז}ּבְ ַדִים ָנכֹנּו ּוׂשְ ֲעִדי ֲעָדִיים ׁשָ בִֹאי ּבַ ִלי ַותָּ ְגּדְ י ַותִּ ְרּבִ יְך ַותִּ ֶדה ְנַתתִּ ָ ֶצַמח ַהׂשּ ָוֶאֱעבֹר   {ח} ֵערֹם ְוֶעְרָיה: ַח ְוַאתְּ ְרָבָבה ּכְ

 ָ ה ֶעְרָוֵתְך ָוֶאׁשּ ָנִפי ָעַלִיְך ָוֲאַכסֶּ ְך ֵעת ּדִֹדים ָוֶאְפרֹׂש ּכְ ה ִעתֵּ ְהִיי ִלי:  ה'ַבע ָלְך ָוָאבֹוא ִבְבִרית אָֹתְך ְנֻאם ֲאדָֹני ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ְוִהּנֵ ַמִיְך  {ט}ַותִּ טֹף ּדָ ִים ָוֶאׁשְ ּמַ ָוֶאְרָחֵצְך ּבַ
ֶמן: ֵמָעָלִיְך ָוֲאֻסֵכךְ  ָ ׁשּ י:   {י} ּבַ ְך ֶמׁשִ ׁש ַוֲאַכסֵּ ֵ שּׁ ְך ּבַ ׁשֵ ַחׁש ָוֶאְחּבְ ְך ִרְקָמה ָוֶאְנֲעֵלְך תָּ יׁשֵ רֹוֵנְך:  {יא}ָוַאְלּבִ ָנה ְצִמיִדים ַעל ָיַדִיְך ְוָרִביד ַעל ּגְ ְך ֶעִדי ָוֶאתְּ ָוֶאְעּדֵ

ְך:  {יב} רֹאׁשֵ ְפֶאֶרת ּבְ ְך ַוֲעִגיִלים ַעל ָאְזָנִיְך ַוֲעֶטֶרת תִּ ן ֶנֶזם ַעל ַאּפֵ ְך ַותַּ   {יג}ָוֶאתֵּ י ָזָהב ָוֶכֶסף ּוַמְלּבּוׁשֵ ֶמן ְעּדִ י ְוִרְקָמה סֶֹלת ּוְדַבׁש ָוׁשֶ ׁש ָוֶמׁשִ יִפי ׁשֵ ָאָכְלתְּ ַותִּ
ְצְלִחי ִלְמלּוָכה:  ְמאֹד ְמאֹד ַותִּ י ָעַלִיְך ְנֻאם ֲאדָֹני   {יד}ּבִ ְמתִּ ר ׂשַ ֲהָדִרי ֲאׁשֶ ִליל הּוא ּבַ י ּכָ ָיְפֵיְך ּכִ ּגֹוִים ּבְ ם ּבַ ֵצא ָלְך ׁשֵ ֵמְך  {טו}: ה'ַוּיֵ ְזִני ַעל ׁשְ ְבְטִחי ְבָיְפֵיְך ַותִּ ַותִּ

ל עֹוֵבר לֹו ֶיִהי:  ְזנּוַתִיְך ַעל ּכָ ִכי ֶאת תַּ ּפְ ׁשְ ְקִחי ִמ  {טז}ַותִּ ְזִני ֲעֵליֶהם לֹא ָבאֹות ְולֹא ִיְהֶיה: ַותִּ מֹות ְטֻלאֹות ַותִּ י ָלְך ּבָ ֲעׂשִ ָגַדִיְך ַותַּ ָהבִ   {יז}ּבְ ְך ִמּזְ ֵלי ִתְפַאְרתֵּ ְקִחי ּכְ י ַותִּ
ְזִני ָבם:  י ָלְך ַצְלֵמי ָזָכר ַותִּ ֲעׂשִ י ָלְך ַותַּ ר ָנַתתִּ י ֲאׁשֶ ְסּפִ ים  {יח}ּוִמּכַ ַכסִּ ְגֵדי ִרְקָמֵתְך ַותְּ ְקִחי ֶאת ּבִ י  ַותִּ ְמִני ּוְקָטְרתִּ י ָלְך   {יט}ָנַתתְּ ִלְפֵניֶהם: ְוׁשַ ר ָנַתתִּ ְוַלְחִמי ֲאׁשֶ

י יְך ּוְנַתתִּ ֶמן ּוְדַבׁש ֶהֱאַכְלתִּ ִהי ְנֻאם ֲאדָֹני סֶֹלת ָוׁשֶ ִח  {כ}: ה'הּו ִלְפֵניֶהם ְלֵריַח ִניחַֹח ַוּיֶ ְזּבָ ר ָיַלְדתְּ ִלי ַותִּ נֹוַתִיְך ֲאׁשֶ ַנִיְך ְוֶאת ּבְ ְקִחי ֶאת ּבָ  ים ָלֶהם ֶלֱאכֹול ַהְמַעטַותִּ
ְזנּוָתִיְך:  ַהֲעִביר אֹוָתם ָלֶהם:   {כא}ִמתַּ ִנים ּבְ תְּ ָני ַותִּ ֲחִטי ֶאת ּבָ ׁשְ ְהיֹוֵתְך ֵערֹם ְוֶעְרָיה ִמְתּבֹוֶסֶסת   {כב}ַותִּ ל ּתֹוֲעבַֹתִיְך ְוַתְזֻנַתִיְך לֹא ָזַכְרתְּ ֶאת ְיֵמי ְנעּוָרִיְך ּבִ ְוֵאת ּכָ

ָדֵמְך ָהִיית:  ל ָרָעֵתְך אֹוי אֹוי ָלְך ְנֻאם ֲאדָֹני   {כג}ּבְ ָכל ְרחֹוב:   {כד}: ה'ַוְיִהי ַאֲחֵרי ּכָ י ָלְך ָרָמה ּבְ ֲעׂשִ ב ַותַּ ְבִני ָלְך ּגֶ ִנית ָרָמ  {כה}ַותִּ ֶרְך ּבָ ל רֹאׁש ּדֶ ַתֲעִבי ֶאל ּכָ ֵתְך ַותְּ
י ֶאת  ְרּבִ ִקי ֶאת ַרְגַלִיְך ְלָכל עֹוֵבר ַותַּ ְ ַפׂשּ ְזנּוָתִיְך: ֶאת ָיְפֵיְך ַותְּ ְזִני ֶאל בְּ   {כו}תַּ ְזֻנֵתְך ְלַהְכִעיֵסִני: ַותִּ י ֶאת תַּ ְרּבִ ר ַותַּ ְדֵלי ָבׂשָ ֵכַנִיְך ּגִ ה ָנִטיִתי ָיִדי   {כז}ֵני ִמְצַרִים ׁשְ ְוִהּנֵ

ה: ָעַלִיְך ָוֶאְגַרע ֻחּקֵ  ְך ִזּמָ ְרּכֵ ְכָלמֹות ִמּדַ ים ַהּנִ תִּ ִלׁשְ נֹות ּפְ ֶנֶפׁש ׂשְֹנאֹוַתִיְך ּבְ ֵנְך ּבְ ּור ִמ  {כח}ְך ָוֶאתְּ ֵני ַאׁשּ ְזִני ֶאל ּבְ : ַותִּ ָבַעתְּ ְזִנים ְוַגם לֹא ׂשָ ְבָעֵתְך ַותִּ י ׂשָ ְלתִּ ּבִ
זֹאת  {כט} יָמה ְוַגם ּבְ ּדִ ׂשְ ַנַען ּכַ ְזנּוֵתְך ֶאל ֶאֶרץ ּכְ י ֶאת תַּ ְרּבִ : ַותַּ ָבַעתְּ ֵתְך ְנֻאם ֲאדָֹני   {ל}לֹא ׂשָ ֶטת:  ה'ָמה ֲאֻמָלה ִלּבָ לָּ ה זֹוָנה ׁשַ ָ ה ִאׁשּ ה ַמֲעׂשֵ ל ֵאּלֶ ֲעׂשֹוֵתְך ֶאת ּכָ ּבַ
ֶרְך ְוָרָמֵתךְ  {לא} ל ּדֶ רֹאׁש ּכָ ְך ּבְ ּבֵ ְבנֹוַתִיְך ּגַ ָכל ְרחֹוב ְולֹא  ּבִ ית ּבְ ס ֶאְתָנן: ָעׂשִ זֹּוָנה ְלַקּלֵ ח ֶאת ָזִרים:   {לב}ָהִיית ּכַ ּקַ ּה תִּ ַחת ִאיׁשָ ָנָאֶפת תַּ ה ַהּמְ ָ ְלָכל זֹנֹות  {לג}ָהִאׁשּ

ַתְזנּוָתיִ  ִביב ּבְ ֳחִדי אֹוָתם ָלבֹוא ֵאַלִיְך ִמסָּ ׁשְ נּו ֵנֶדה ְוַאתְּ ָנַתתְּ ֶאת ְנָדַנִיְך ְלָכל ְמַאֲהַבִיְך ַותִּ ְך   {לד}ְך: ִיתְּ ה ּוְבִתתֵּ ַתְזנּוַתִיְך ְוַאֲחַרִיְך לֹא זּוּנָ ים ּבְ ׁשִ ַוְיִהי ָבְך ֵהֶפְך ִמן ַהּנָ
ִהי ְלֶהֶפְך:  ן ָלְך ַותְּ ַבר   {לה}ֶאְתָנן ְוֶאְתַנן לֹא ִנתַּ ְמִעי ּדְ ֵפְך נְ  ה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני  {לו}: (פ) ה'ָלֵכן זֹוָנה ׁשִ ָ ַתְזנּוַתִיְך ַעל ְמַאֲהָבִיְך ְוַעל ַיַען ִהשּׁ ֶלה ֶעְרָוֵתְך ּבְ ּגָ ְך ַותִּ תֵּ ֻחׁשְ

ר ָנַתתְּ ָלֶהם:  ּלּוֵלי תֹוֲעבֹוַתִיְך ְוִכְדֵמי ָבַנִיְך ֲאׁשֶ ל ּגִ ֵנאת וְ  {לז}ּכָ ר ׂשָ ל ֲאׁשֶ ר ָאַהְבתְּ ַעל ּכָ ל ֲאׁשֶ ר ָעַרְבתְּ ֲעֵליֶהם ְוֵאת ּכָ ל ְמַאֲהַבִיְך ֲאׁשֶ ץ ֶאת ּכָ י ָלֵכן ִהְנִני ְמַקּבֵ ְצתִּ ִקּבַ
ל ֶעְרָוֵתְך:  יִתי ֶעְרָוֵתְך ֲאֵלֶהם ְוָראּו ֶאת ּכָ ִביב ְוִגּלֵ ם ֵחָמה ְוִקְנָאה:  {לח}אָֹתם ָעַלִיְך ִמסָּ יְך ּדַ ם ּוְנַתתִּ ֵטי נֲֹאפֹות ְוׁשְֹפכֹת ּדָ ּפְ יְך ִמׁשְ ַפְטתִּ ָיָדם  {לט}ּוׁשְ י אֹוָתְך ּבְ ְוָנַתתִּ

יחּוְך ֵעירֹם ְך ְוִהּנִ ֵלי ִתְפַאְרתֵּ ָגַדִיְך ְוָלְקחּו ּכְ יטּו אֹוָתְך ּבְ צּו ָרמַֹתִיְך ְוִהְפׁשִ ְך ְוִנתְּ ַחְרבֹוָתם:  {מ}ְוֶעְרָיה:  ְוָהְרסּו ַגּבֵ קּוְך ּבְ ָאֶבן ּוִבתְּ ְוֶהֱעלּו ָעַלִיְך ָקָהל ְוָרְגמּו אֹוָתְך ּבָ
יְך ִמּזֹוָנה ְוַגם ֶאְתַנן לֹא ִת  {מא} תִּ ּבַ ים ַרּבֹות ְוִהׁשְ ָפִטים ְלֵעיֵני ָנׁשִ ֵאׁש ְוָעׂשּו ָבְך ׁשְ ִיְך ּבָ ְרפּו ָבתַּ ִני עֹוד: ְוׂשָ י   {מב}תְּ ַקְטתִּ ְך ְוׁשָ ְך ְוָסָרה ִקְנָאִתי ִמּמֵ ַוֲהִנחִֹתי ֲחָמִתי ּבָ

ר לֹא {מג}ְולֹא ֶאְכַעס עֹוד:  י ְנֻאם ֲאדָֹני  ַיַען ֲאׁשֶ רֹאׁש ָנַתתִּ ְך ּבְ ְרּכֵ ה ְוַגם ֲאִני ֵהא ּדַ ָכל ֵאּלֶ ִזי ִלי ּבְ ְרּגְ ל  ה' ְולֹאָזַכְרתְּ ֶאת ְיֵמי ְנעּוַרִיְך ַותִּ ה ַעל כָּ ּמָ ית ֶאת ַהּזִ ָעׂשִ
ּה:  {מד}ּתֹוֲעבָֹתִיְך:  תָּ ה ּבִ ִאּמָ ל ָעַלִיְך ִיְמׁשֹל ֵלאמֹר כְּ ל ַהּמֹׁשֵ ה ּכָ ֶכן בַּ  {מה}ִהּנֵ יֶהן ּוְבֵניֶהן ִאּמְ ֲעלּו ַאְנׁשֵ ר ּגָ ּה ּוָבֶניָה ַוֲאחֹות ֲאחֹוֵתְך ַאתְּ ֲאׁשֶ ְך ַאתְּ ּגֶֹעֶלת ִאיׁשָ ת ִאּמֵ

ית ַוֲאִביֶכן ֱאמִֹרי:  ֶבת {מו}ִחתִּ ְך ַהּיֹוׁשֶ ה ִמּמֵ ַטּנָ מֹאוֵלְך ַוֲאחֹוֵתְך ַהּקְ ֶבת ַעל ׂשְ דֹוָלה ׁשְֹמרֹון ִהיא ּוְבנֹוֶתיָה ַהּיֹוׁשֶ ְולֹא   {מז}ִמיִמיֵנְך ְסדֹם ּוְבנֹוֶתיָה:  ַוֲאחֹוֵתְך ַהּגְ
ָרָכִיְך: ְבַדְרֵכיֶהן ָהַלְכתְּ ּוְבתֹוֲעבֹוֵתיֶהן  ָכל ּדְ ִחִתי ֵמֵהן ּבְ ׁשְ ְמַעט ָקט ַותַּ ית ּכִ ית  ה'ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני   {מח}ָעׂשִ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ָתה ְסדֹם ֲאחֹוֵתְך ִהיא ּוְבנֹוֶתיָה ּכַ ִאם ָעׂשְ

ֵקט ָהָיה ָלּה ְוִלְבנֹוֶתיָה ְוַיד ָעִני ְוֶאבְ  {מט}ַאתְּ ּוְבנֹוָתִיְך:  ְלַות ַהׁשְ ְבַעת ֶלֶחם ְוׁשַ אֹון ׂשִ ה ֶזה ָהָיה ֲעֹון ְסדֹם ֲאחֹוֵתְך ּגָ יָנה   {נ}יֹון לֹא ֶהֱחִזיָקה: ִהּנֵ ֲעׂשֶ ֶהיָנה ַותַּ ְגּבְ ַותִּ
ר ָרִאיִתי: (ס)  ֲאׁשֶ ֲחִצי ַח  {נא}תֹוֵעָבה ְלָפָני ָוָאִסיר ֶאְתֶהן ּכַ ר ְוׁשְֹמרֹון ּכַ ָכל ּתֹוֲעבֹוַתִיְך ֲאׁשֶ ִקי ֶאת ֲאחֹוַתִיְך ּבְ ַצּדְ ה ַותְּ י ֶאת ּתֹוֲעבֹוַתִיְך ֵמֵהּנָ ְרּבִ ּטֹאַתִיְך לֹא ָחָטָאה ַותַּ

ית:  ְך וְ   {נב}ָעׂשִ ְקָנה ִמּמֵ ְצּדַ ר ִהְתַעְבתְּ ֵמֵהן תִּ ַחּטֹאַתִיְך ֲאׁשֶ ְלתְּ ַלֲאחֹוֵתְך ּבְ ּלַ ר ּפִ ֵתְך ֲאׁשֶ ִאי ְכִלּמָ ם ַאתְּ ׂשְ ְך ַאְחיֹוֵתְך: ּגַ ְקתֵּ ַצּדֶ ֵתְך ּבְ ִאי ְכִלּמָ י ּוׂשְ ַגם ַאתְּ ּבֹוׁשִ
תוֹ  {נג} ִביַתִיְך ּבְ בּות ׁשְ בּות ׁשְֹמרֹון ּוְבנֹוֶתיָה ּוׁשְ בּות ְסדֹם ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת ׁשְ ִביְתֶהן ֶאת ׁשְ י ֶאת ׁשְ ְבתִּ ר  {נד}ָכְהָנה: ְוׁשַ ֵתְך ְוִנְכַלְמתְּ ִמּכֹל ֲאׁשֶ ִאי ְכִלּמָ ׂשְ ְלַמַען תִּ

ַנֲחֵמְך אָֹתן:  ית ּבְ ׁשְֹבָן ְלַקְדָמָתן ְוַאתְּ ּוְבנֹוַתִיךְ   {נה}ָעׂשִ ׁשְֹבָן ְלַקְדָמָתן ְוׁשְֹמרֹון ּוְבנֹוֶתיָה תָּ ֶביָנה ְלַקְדַמְתֶכן:  ַוֲאחֹוַתִיְך ְסדֹם ּוְבנֹוֶתיָה תָּ ׁשֻ ְולֹוא ָהְיָתה ְסדֹם  {נו}תְּ
אֹוָנִיְך:  יֹום ּגְ ִפיְך ּבְ מּוָעה ּבְ לֶ   {נז}ֲאחֹוֵתְך ִלׁשְ ּגָ ֶטֶרם תִּ ִביב: ּבְ אטֹות אֹוָתְך ִמסָּ ָ ים ַהׁשּ תִּ ִלׁשְ נֹות ּפְ נֹות ֲאָרם ְוָכל ְסִביבֹוֶתיָה ּבְ ת ּבְ מֹו ֵעת ֶחְרּפַ ֶאת  {נח}ה ָרָעֵתְך ּכְ

ֵתְך  אִתים ְנֻאם ִזּמָ י כֹה ָאַמר ֲאדָֹני  {נט}: (ס) ה'ְוֶאת ּתֹוֲעבֹוַתִיְך ַאתְּ ְנׂשָ ִזית  ה'ּכִ ר ּבָ ית ֲאׁשֶ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ יִתי אֹוָתְך ּכַ ִרית: ְוָעׂשִ י ֲאִני ֶאת   {ס}ָאָלה ְלָהֵפר ּבְ ְוָזַכְרתִּ
ִרית עֹוָלם:  יֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקמֹוִתי ָלְך ּבְ ִריִתי אֹוָתְך ּבִ ְך ְוָנַתתִּ  {סא}ּבְ ַטּנֹות ִמּמֵ ְך ֶאל ַהקְּ דֹלֹות ִממֵּ ְך ֶאת ֲאחֹוַתִיְך ַהּגְ ַקְחתֵּ ָרַכִיְך ְוִנְכַלְמתְּ ּבְ י ֶאְתֶהן ָלְך ְוָזַכְרתְּ ֶאת ּדְ

ִריֵתְך:  ְלָבנֹות י ֲאִני  {סב}ְולֹא ִמּבְ ְך ְוָיַדַעתְּ ּכִ ִריִתי ִאתָּ ִרי ָלְך  {סג}: ה'ַוֲהִקימֹוִתי ֲאִני ֶאת ּבְ ַכּפְ ֵתְך ּבְ ִלּמָ ֵני ּכְ ה ִמּפְ ְתחֹון ּפֶ ְך עֹוד ּפִ תְּ ְולֹא ִיְהֶיה ּלָ ִרי ָובֹׁשְ ְזּכְ ְלַמַען תִּ
ית ְנֻאם ֲאדָֹני  ר ָעׂשִ  : (פ)ה'ְלָכל ֲאׁשֶ
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