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  שבת מסכת
  "ׁשֹוֵאל ָאָדם ֵמֲחֵבירֹו " -  גכ"פרק 

  

  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)ויב ומתנקם" "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית א
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  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה

  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו
  

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

  תש"פ מנחם אב ב"י

 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.
 ,גיה, העיר והאיר הארות רבות בכשרון רבובייחוד לרב נתנאל אריאל שה

 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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    """"ֵמֲחֵבירֹוֵמֲחֵבירֹוֵמֲחֵבירֹוֵמֲחֵבירֹו    ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    ׁשֹוֵאלׁשֹוֵאלׁשֹוֵאלׁשֹוֵאל""""    ––––כ"ג כ"ג כ"ג כ"ג פרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קמח, אקמח, אקמח, אקמח, א .1

ָנה          ִמׁשְ

י  -  ׁשֹוֵאל ָאָדם ֵמֲחֵבירוֹ  ּדֵ    ,ַיִיןּכַ
ֶמן,  י ׁשֶ   ְוַכּדֵ

ּלֹ    . 'ַהְלֵויִני' :אַמר לוֹ א יֹּוִבְלַבד ׁשֶ
ּה  ה ֵמֲחֶביְרתָּ ָ רֹות.  - ְוֵכן ָהִאׁשּ ּכָ   ּכִ

יתֹו ֶאְצלֹו,  -ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו  יַח ַטּלִ   ַמּנִ
ת.  ּבָ ּבֹון ְלַאַחר ׁשַ ה ִעּמֹו ֶחׁשְ   ְועֹוׂשֶ

  

יר ַסח ּבִ ַלִים ׁשֶ ְוֵכן ֶעֶרב ּפֶ ׁשַ ּוׁשָ ת, ָחל ִלְהיֹות ּבְ   ּבָ
יַח  ְסחֹו,  ַמּנִ יתֹו ֶאְצלֹו, ְונֹוֵטל ֶאת ּפִ   ַטּלִ

ּבֹון ְלַאַחר יֹום טֹוב ה ִעּמֹו ֶחׁשְ         .  .  .  .  ְועֹוׂשֶ
            

ָמָרא    ּגְ

ר ַרב ָחָנןָאַמר ֵליּה  ֵייְל  ָרָבא ּבַ   : ַאּבַ
ָנא  ִאיֵלִני'ַמאי ׁשְ ָנא  ,'ַהׁשְ   ? "ַהְלֵויִני"ּוַמאי ׁשְ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

ִאיֵלִני' ב -  'ַהׁשְ    ,לֹא ָאֵתי ְלִמיְכּתַ
ב.  - "ַהְלֵויִני"   ָאֵתי ְלִמיְכּתַ
  

יָון  ָבֵעי ְלֵמיַמר ֵליּה  -ְבחֹול ּדִ ְוָהא ּכֵ ִאיֵלִני' :ַוֲאַמר ֵליּה  ,"ַהְלֵויִני" :ִזיְמִנין ּדְ ֵויּה  ,'ַהׁשְ ב ,ְוָלא ָקֵפיד ִעילָּ    ,ְוָאֵתי ְלִמיְכּתַ
ׁשַ  ת ּבְ ב! ַנִמי ָא  - ּבָ   ֵתי ְלִמיְכּתַ

  
ת  :622ָאַמר ֵליּה  ּבָ ַ ׁשּ יָון  -ּבְ 'ּכֵ ִאיֵלִניּדְ ַנן 'ַהׁשְ רּו ֵליּה ַרּבָ ׁשָ רּו ֵליּה  "ַהְלֵויִני" ,הּוא ּדְ      -  לֹא ׁשָ

ָתא ָרא ִמילְּ ב ,ִמיְנּכְ    .ְוָלא ָאֵתי ְלִמיְכּתַ
   

  
  

                                                             
י  גירסת הדפוס בסוגרים עגולות ומסורת הש"ס מביא את רש"ל שאינו גורס: 622 ָנא כִּ י ָאַמר ֵליּה 'ַהְלֵויִני' ָלא ׁשְ ָנא כִּ ָלא ׁשְ חֹול, ּדְ י ּבְ ָנא כִּ י ָאַמר ֵליּה 'ַהְלֵויִני' ָלא ׁשְ ָנא כִּ ָלא ׁשְ חֹול, ּדְ י ּבְ ָנא כִּ י ָאַמר ֵליּה 'ַהְלֵויִני' ָלא ׁשְ ָנא כִּ ָלא ׁשְ חֹול, ּדְ י ּבְ ָנא כִּ י ָאַמר ֵליּה 'ַהְלֵויִני' ָלא ׁשְ ָנא כִּ ָלא ׁשְ חֹול, ּדְ ִאיֵלִני', ָלא ַקְפִדיָנן ּבְ ִאיֵלִני', ָלא ַקְפִדיָנן ָאַמר ֵליּה 'ַהׁשְ ִאיֵלִני', ָלא ַקְפִדיָנן ָאַמר ֵליּה 'ַהׁשְ ִאיֵלִני', ָלא ַקְפִדיָנן ָאַמר ֵליּה 'ַהׁשְ ָאַמר ֵליּה 'ַהׁשְ

ב.  ֵויּה ָאֵתי ְלִמיְכתַּ ב. ִעיּלָ ֵויּה ָאֵתי ְלִמיְכתַּ ב. ִעיּלָ ֵויּה ָאֵתי ְלִמיְכתַּ ב. ִעיּלָ ֵויּה ָאֵתי ְלִמיְכתַּ   ִעיּלָ

  רש"י
  מתי' 

. מפרש שואל שלא יאמר הלויי
   בגמרא:

. ולא זכר שחל להיות בשבת
   מע''ש לקות:

   . ליום שלישי:לאחר יו''ט
  

  גמ' 
לזמן מרובה . משמע הלויי

וקיי''ל במסכת מכות (דף ג:) 
סתם הלואה ל' יום ואתי מלוה 
זה לכתוב על פקסו כך וכך 

   הלויתי כדי שלא ישכח:
. וכיון דבחול מי זימין א''ל

דבעי למימר הלויי ואמר 
   השאילי:

   . והויא הלואה:ולא קפיד עליה
. כי אמר השאילי בשבת מי

סבר דהלואה היא ואתי למכתב 
אי היכר איכא: ה''ג א''ל ומ

בשבת כיון דהשאילי שרו ליה 
רבן הלויי לא שרו ליה מיכרא 

  מילתא ולא אתי למכתב:
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        בבבב- - - - קמח, אקמח, אקמח, אקמח, א .2
ר ַרב ָחָנן ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵיילְ  ּבַ   : ַאּבַ

י ִמכְּ  ל ִמילֵּ ַנן: ּכָ ה  - יֹום טֹובּדְ ִדי ָאְמרּו ַרּבָ ּמָ יַנן, ּדְ ּכַ ּנֵ ּנּוֵיי ְמׁשַ ר ְלׁשַ   ֶאְפׁשָ
י ּדְ  אָהֵני ָנׁשֵ ְייהּו ַמּיָ    - ָמְלָיין ַחְצּבַ

ין ּנִ    ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ְמׁשַ
  

ר ָלא ֶאְפׁשָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
י?    ֵהיִכי ְלַעְבּדֵ

ָמ  א,ּדְ א ַרּבָ ַחְצּבָ א זּוָטא ִליַמ  ְלָיין ּבְ ַחְצּבָ ִהיּלּוָכא -ּלּו ּבְ ׁשּו ּבְ    !ָהא ָקא ַמּפְ
א  א ַרּבָ ַחְצּבָ א זּוָטא, ִליַמּלּו ּבְ ַחְצּבָ ָמְלָיין ּבְ ֹוי -ּדְ ַמׂשּ ׁשּו ּבְ     !ָקא ַמּפְ

   !ָאֵתי ִליֵדי ְסִחיָטה -ִניְפרֹוס סּוָדָרא    קמח,ב
ָמא  ִנְכּתָ ֵייּה ּבְ    !ק, ְוָאֵתי ְלִמְקַטֵריּה ִמיְפַס ִזיְמִנין ּדְ  - ְנַכּסְ

ְך  ר -ִהְלּכָ    .ָלא ֶאְפׁשָ
  
  

  רש"י
   . במסכת ביצה:אמרו רבן

כל כמה דאפשר לשויי 
. דאמרין המביא כדי משין

  יין לא יביאם בסל ובקופה כו':
   . כיסוי:בכתמא

. כיון זימין דמיפסק כו'
ה כיסוי קטר ליה דמצרכת לי

בכד וזימין דמיפסק ואתי 
למקטריה והיא קשר של קיימא 

   דאסור מדאורייתא:
. ודקאמר ואתי לידי סחיטה

במסכת ביצה יפרוס סודרא 
עלויה כו' [התם] בדבר יבש קא 

  מיירי:
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  קמח, ב .3
ר ַרב ָחָנן ָרָבאְוָאַמר ֵליּה  ֵיילְ  ּבַ   : ַאּבַ

ַנן    :ּתְ
ִקין, "   לֹא ְמַסּפְ

ִחין,    ְולֹא ְמַטּפְ
יֹום טֹוב ִדין ּבְ   . (ביצה לו:) "ְולֹא ְמַרּקְ

ַעְבִדין,    ְוָקא ָחֵזיַנן ּדְ
י! ְוָלא ָאְמִריַנן ְלה   ּו ְוָלא ִמיּדֵ

  
  : ָרָבאָאַמר ּדְ ּוְלַטֲעִמיְך, ָהא 

ֶלְחָייא    ,ָלא ֵליִתיב ִאיִניׁש ַאּפּוָמא ּדְ
ר ֵליּה ֵחֶפץ ְנּדַ יְלָמא ִמיּגַ    .ְוָאֵתי ְלִאיתּוֵיי ,ּדִ

י ְוָיְתָבן ַאּפּוָמא ִדְמבֹוָאה,  623יׁשֵ ְוָהא ָקא ָחֵזיַנן נַ  מֹוְתִבי ַחְצּבֵ   ּדְ
י!  ְוָלא ָאְמִריַנן   ְלהּו ְוָלא ִמיּדֵ

א הּו ׁשֹוְגִגין ְוַאל ְיהּו ְמִזיִדין.  :ֶאלָּ ּיְ ָרֵאל, מּוָטב ׁשֶ ח ְלִיׂשְ   ַהּנַ
  

ּה  י  :ָסבּור ִמיּנָ ַנן -  ָהֵני ִמילֵּ ְדַרּבָ    ,ּבִ
ְדאֹוַרְייָתא    .לֹא –ֲאָבל ּבִ

  
  ְולֹא ִהיא, 

ְדאֹוַרְייָתא ָנא ּבִ ַנן ְוָלא ׁשְ ְדַרּבָ ָנא ּבִ    .ָלא ׁשְ
ּפּוִריםּדְ ָהא ּתֹוֶסֶפת ּדְ  אֹוַרְייָתא ִהיא,  -יֹום ַהּכִ   ּדְ

ךְ  ְחׁשָ ּתֶ תּו ַעד ׁשֶ ָקָאְכִלי ְוׁשָ י ,ְוָקא ָחֵזיַנן ְלהּו ּדְ    .ְוָלא ָאְמִריַנן ְלהּו ְוָלא ִמיּדֵ
   

  
  

                                                             
  ע"פ הגירסה בסוגיה המקבילה בביצה, והגהות הב"ח כאן. 623

  רש"י
. כף אל כף משום אין מספקין

   אבל:
   . על הלב:מטפחין
. לשמחה וטעמא מפרש מרקדין

ה שמא יתקן כלי במסכת ביצ
   שיר:

. לפי שאין יכר אפומא דלחייא
   כל כך בין מבוי לרה''ר:

. חפץ המתגלגל ואתי לאתויי
  תוך ד' אמות: 

ומגדר חצביהן ומייתין ליה 
  ל''ג:
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        קמח, בקמח, בקמח, בקמח, ב .4
ּה " ה ֵמֲחֶביְרתָּ ָ רֹות -ְוֵכן ִאׁשּ ּכָ   ".ּכִ
  

ׁשַ  ת ּבְ ֲאִסיר,  - ּבָ   הּוא ּדַ
חֹול  ֲאָבל ֵמי? -ּבְ יר ּדָ ּפִ   624!ׁשַ

ל,  ִהלֵּ ָלא ּכְ   ֵליָמא ַמְתִניִתין ּדְ
ְתַנן    :ּדִ

לְוֵכן ָהָיה "   אֹוֵמר:  ִהּלֵ
יָנה ֲעׂשֶ תַּ ּה ַעד ׁשֶ ר ַלֲחֶביְרתָּ ּכָ ה ּכִ ָ ְלֶוה ִאׁשּ ִמים לֹא תַּ    ,ּדָ

ית אֹות ִליֵדי ִרּבִ ין, ְוִנְמְצאּו ּבָ א יּוְקרּו ִחטִּ ּמָ   !?ה.)(בבא מציעא ע "ׁשֶ
  

ל,  יָמא ִהלֵּ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ֵמיּה,  -ָהא  ַקִיץ ּדָ ַאְתָרא ּדְ   ּבְ
ֵמיּה  -ָהא  ָלא ַקִיץ ּדָ ַאְתָרא ּדְ    .ּבְ

  
  
  

                                                             
  אולי לא בתמיה אלא כאמירה, ואז שורה רווח ושאלה. 624

  רש"י
. לומר הלויי בשבת הוא דאסור

   משום מכתב:
. ולא חיישין הא בחול שרי

לרבית ואף על גב דבלשון 
   הלואה קאמר ליה:

. דככרות אתרא דקיץ דמייהוב
לא אתי לידי רבית שאם יוקירו 

     יתן דמיהן:
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ה ִעּמ  -[[[[ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו " יתֹו ֶאְצלֹו, ְועֹוׂשֶ יַח ַטּלִ תַמּנִ ּבָ ּבֹון ְלַאַחר ׁשַ         ].].].]."ֹו ֶחׁשְ
        

   :ִאיְתַמר
   :ֹובַהְלָווַאת יֹום ט

  ָאַמר: ַרב יֹוֵסף
ַבע ָנה ִליּתָ    .לֹא ִניּתְ

הוְ    ָאַמר:  ַרּבָ
ַבע.  ָנה ִליּתָ   ִניּתְ

  

ַבע :ָאַמר ַרב יֹוֵסף" ָנה ִליּתָ    ".לֹא ִניּתְ
ִאי ָאְמַרּתְ  ַבע  :ּדְ ָנה ִליּתָ ב.  -ִניּתְ   ָאֵתי ְלִמיְכּתַ

  

ה" ַבע :ָאַמר ַרּבָ ָנה ִליּתָ    ".ִניּתְ
ִאי ָאְמַרּתְ  ָנה  לֹא :ּדְ ְמַחת יֹום טֹוב.  - ִניתְּ ִ   ָלא ָיֵהיב ֵליּה, ְוָאֵתי ְלִאיָמנּוֵעי ִמׂשּ

  
ַנן    :ּתְ

יתֹו ֶאְצלוֹ  - ִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו " יַח ַטּלִ   . "ַמּנִ
ָלָמא ׁשְ ַבע" :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָנה ִליּתָ     -" לֹא ִניּתְ

יתֹו ֶאְצלֹו ְועוֹ  יַח ַטלִּ ּום ָהִכי ַמנִּ ה ִעּמוֹ ִמׁשּ תׂשֶ ּבָ ּבֹון ְלַאַחר ׁשַ    , ֶחׁשְ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ַבע" :ֶאלָּ ָנה ִליּתָ אי  - "ִניּתְ יתֹו ֶאְצלוֹ "ַאּמַ יַח ַטּלִ ֵעיּה! "ַמּנִ ן ֵליּה ְוִלְתּבַ   ? ִליּתֵ

  

יָנא.  ִדיָנא ְוַדּיָ ֵליקּום ּבְ ֵעיָנא ּדְ   ָאַמר: ָלא ּבָ
  

ר ָאִביןְמִתיב    : ַרב ִאיִדי ּבַ
ֹוֵחט ֶאת ַהּפָ " ָנהַהׁשּ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָקּה ּבְ    ,ָרה ְוִחיּלְ

ר ט – ִאם ָהָיה ֹחֶדׁש ְמעּוּבָ ּמֵ    ,ְמׁשַ
ט -ְוִאם ָלאו  ּמֵ   . "ֵאינֹו ְמׁשַ

ַבע  ָנה ִליּתָ ט"ַמאי  -ְוִאי לֹא ִניּתְ ּמֵ   ? "ְמׁשַ
  

ָתא  ִאיְגָלִאי ִמילְּ אֵני ָהָתם ּדְ   .חֹול הּואּדְ ׁשָ
  

ַמע א ׁשְ    :ִמֵסיָפא ּתָ
טֵאי -ִאם ָלאו " ּמֵ   . "נֹו ְמׁשַ

ָלָמא ׁשְ ַבע  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָנה ִליּתָ ָקָתֵני -ִניּתְ ט" :ַהְיינּו ּדְ ּמֵ    ,"ֵאינֹו ְמׁשַ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ַבע :ֶאלָּ ָנה ִליּתָ ט?  - לֹא ִניּתְ ּמֵ אי ֵאינֹו ְמׁשַ   ַאּמַ

  

ֵקיל –ִאי ָיֵהיב ֵליּה ּדְ     .ׁשָ
  

ָלל א :ִמּכְ ֵריׁשָ ֵקיל?!  -ִאי ָיֵהיב ֵליּה  ,ּדְ   לֹא ׁשָ
  

א  ט ֲאִני",  :ָצִריְך ְלֵמיַמר ֵליּה  -ֵריׁשָ ּמֵ   "ְמׁשַ
ט ֲאִני": לֹא ָצִריְך ְלֵמיַמר ֵליּה  -ֵסיָפא  ּמֵ   . "ְמׁשַ

  

ִדְתַנן    :ּכְ
ֲח " ִביִעיתַהּמַ ְ ׁשּ ט ֲאִני"ֹיאַמר לֹו:  - ִזיר חֹוב ּבַ ּמֵ   . "ְמׁשַ

י ֵכן :ְוִאם ָאַמר לוֹ  ל - ""ַאף ַעל ּפִ ּנּו,  ְיַקּבֵ   ִמּמֶ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ה :ִמׁשּ ִמּטָ ְ ַבר ַהׁשּ    ."(שביעית י, ח) (דברים טו, ב) 625""ְוֶזה ּדְ

  
ּכֹוָנא ַרב ָאְוָיא ֵקיל ַמׁשְ    .ׁשָ

  
א ר עּולָּ ה ּבַ   ַמֲעִרים ִאיֲערּוֵמי.   ַרּבָ

                                                             
ה בְּ  625 ֶ ר ַיׁשּ ה ָידֹו ֲאׁשֶ ֵ ַעל ַמׁשּ ל ּבַ מֹוט ּכָ ה ׁשָ ִמּטָ ְ ַבר ַהׁשּ ה לַ ְוֶזה ּדְ ִמּטָ י ָקָרא ׁשְ  ה'ֵרֵעהּו לֹא ִיּגֹׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ּכִ

  רש"י
. בב''ד שאין לא יתה ליתבע

   ב''ד זקקין לה לעולם:
. לא לבא לדין ולא בדיא ודייא

   לברור דיין ולהטריח את עצמו:
השוחט את הפרה וחילקה 

. של מוצאי בראש השה
שביעית ללוקחים ובהקפה 

ית משמטת בסופה וקיי''ל שביע
   דכתיב מקץ:

. אלול מעובר אם היה חדש
ועשו ראש השה שי ימים 
משמט דיום טוב ראשון של סוף 
שביעית היה ומצאת זו הלואת 
שביעית ואם לאו הויא לה 
הלואת מוצאי שביעית ואיו 
משמט: ל''ג אי אמרת בשלמא 
כו' ה''ג ואם לא יתה ליתבע 
מאי משמט הואיל ואין ב''ד 

קין לכופו שמוטה היא זק
   ועומדת:

. שהרי חדש מעובר דחול הוא
ולא הוי יו''ט עד למחר הלכך אי 

   לאו דשביעית הוא הוה גבי:
. אלמא אם לאו איו משמט

יתה ליתבע ומשי מאי איו 
  משמט דאי יהיב ליה שקיל:

מכלל דרישא אי יהיב ליה לא 
   . בתמיה:שקיל
. דהלואת שביעית היא אי רישא
היב ליה לוה צריך למימר מי י

   ליה מלוה משמט אי:
. לוה אעפ''כ איי חפץ ואם אמר

   שישמטו יקבל ממו:
. אפילו מקבל דבר השמטה

   חובו יזכיר לו שמיטה בדבורו:
. בשעת הלואה שקיל משכוא
   מהלואת יו''ט:

. לאחר י''ט מערים איערומי
  לוקח ממו שום חפץ ומעכבו:
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ַסח" יר[ ְוֵכן ֶעֶרב ּפֶ תּבִ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ַלִים ׁשֶ י - ּוׁשָ ְסחֹו,  ַח ַמּנִ יתֹו ֶאְצלֹו, ְונֹוֵטל ֶאת ּפִ   ַטּלִ

ּבֹון ְלַאַחר יֹום טֹוב ה ִעּמֹו ֶחׁשְ   . ]"ְועֹוׂשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
יׁש ָאָדם ְסחוֹ   :ַמְקּדִ ת, ׁשַ ּבְ  ּפִ   ּבָ

יֹום טֹוב.  ַוֲחִגיָגתוֹ    ּבְ
  

יַע ֵליּה:    ֵניָמא ְמַסּיֵ
ַלִים ׁשֶ  ירּוׁשָ ַסח ּבִ ת"ְוֵכן ֶעֶרב ּפֶ ּבָ ַ ׁשּ    :ָחל ִלְהיֹות ּבְ

ְסחוֹ  יתֹו ֶאְצלֹו , ְונֹוֵטל ֶאת ּפִ יַח ַטּלִ ּבֹון ְלַאַחר יֹום טֹוב" ,ַמּנִ ה ִעּמֹו ֶחׁשְ   ?ְועֹוׂשֶ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ְסחֹו,  ַמְמֶנה ֲאֵחִרים ִעּמֹו ַעל ּפִ   ּבְ

ָרא ִמיָקֵדׁש ְוָקֵאי.  ֵמִעיּקָ   ּדְ
  

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
יֹום טֹובֵא " ה ּבְ ִחיּלָ תְּ ֵהָמה ּבַ   !(ביצה כז:) "ין ִנְמִנין ַעל ַהּבְ
  

אֵני ָהָכא    ,ׁשָ
יָון  ֵמי - ָרִגיל ֶאְצלוֹ ּדְ ּכֵ ָרא ּדָ יּה ֵמִעיּקָ ִאיָמֵני ּבֵ ַמאן ּדְ   .ּכְ

  
ֵני  ֲעָיאְוָהא ּתָ י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

   ,ָרִגיל ֶאְצלוֹ ַה הֹוֵלְך ָאָדם ֵאֶצל רֹוֶעה "
יׁשֹו ְויֹוֵצא ּבוֹ  ,ְסחוֹ ֶלה ְלִפ ְונֹוֵתן לֹו ָט    ! "ּוַמְקּדִ

  
   ,ָהָתם ַנִמי

יָון  ָרא.  - ָרִגיל ֶאְצלוֹ ּדְ ּכֵ י ֵליּה ֵמִעיּקָ   ַאְקדֹוׁשֵ
  

יׁש"ְוָהא    ָקָתֵני!  "ַמְקּדִ
  

ַנן ַרּבָ ׁש ִעיּלּוי ִמּדְ    .ֶהְקּדֵ
  

י יֹוָחָנן ָהִכי?    ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
י יֹוָחָנן ְוָהא ָאַמר ָנה, : ֲה ַרּבִ ְסָתם ִמׁשְ   ָלָכה ּכִ

   :ּוְתַנן
ין, " יׁשִ   לֹא ַמְקּדִ

  ְולֹא ַמֲעִריִכין, 
  ְולֹא ַמֲחִריִמין, 

רֹות,  רּומֹות ּוַמְעׂשְ יִהין תְּ   ְולֹא ַמְגּבִ
ל ֵאּלּו  יֹום טֹוב ָאְמרּו,  - ּכָ   ּבְ

ׁשַ  תַקל ָוחֹוֶמר ּבְ   ! (ביצה לו:) "ּבָ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
אן  חֹובֹות ׁשֶ  -ּכָ בּוַע ָלֶהן ְזַמןּבְ    ,ּקָ
אן  ֵאין ָקבּוַע ָלֶהן ְזַמן -ּכָ חֹובֹות ׁשֶ   .ּבְ

  
  
  

  רש"י
''ד . אם חל יפסחו בשבת

   בשבת:
. ביום הקרבתה וחגיגתו ביו''ט

מותר להקדיש ואע''ג דתן אלו 
הן משום שבות אין מקדישין 
הי כיון דהקרבתן דוחה 

   קדושתן דוחה:
. כדכתיב בממה אחרים עמו

   (שמות יב) במסכת פשות:
. שהיה קדוש ועומד על פסחו
   מאתמול:

. מקדיש ליה רועה אקדושי
ך מע''ש שהרי יודע שזה סומ

   עליו:
. מעלה בעלמא שיקדישו עילוי

   בעלים:
. דקתי אין מקדישין הא

בחובות שאין קבוע להן זמן 
  קאי שאין הקרבתן דוחה שבת:
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ָנה    ִמׁשְ

יו,  רֹוָתיו ִמּפִ ְרּפְ   מֹוֶנה ָאָדם ֶאת אֹוְרָחיו ְוֶאת ּפַ
ָתב.  -ֲאָבל לֹא    ִמן ַהּכְ

ֵני ּבֵ  ָניו ְוִעם ּבְ ּוְלָחן, ֵמִפיס ָאָדם ִעם ּבָ   יתֹו ַעל ַהׁשּ
ה. וּ  ֶנֶגד ָמָנה ְקַטּנָ דֹוָלה ּכְ ין ַלֲעׂשֹות ָמָנה ּגְ ּוֵ ּלא ִיְתּכַ   ִבְלַבד ׁשֶ

יֹום טֹוב,  ים ּבְ ָדׁשִ ין ַעל ַהּקֳ יִלין ֲחָלׁשִ   ּוַמטִּ
נֹות -ֲאָבל לֹא          .  .  .  .  ַעל ַהּמָ

        

ָמָרא            קמט,א    ּגְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

יָבי   ָאַמר:  ַרב ּבֵ
א ִיְמחֹוק ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

א  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ָטֵרי ֶהְדיֹוטֹותִיְקָרא ּגְ ׁשְ   .ּבִ
  

יַנְייהוּ    ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ָכַתב      .ּכֹוֶתל ּוִמיְדֵליַא ּדְ

ָאַמר א ִיְמחֹוק" :ְלַמאן ּדְ ּמָ יַנן - "ׁשֶ    .ָלא ָחְייׁשִ
ָאַמרוּ  א ִיְקָרא" :ְלַמאן ּדְ ּמָ יַנן.  "ׁשֶ   ָחְייׁשִ

  
ָאַמרּוְלַמאן  א ִיְמחֹוק" :ּדְ ּמָ א ִיְקָרא!  :ֵניחּוׁש  –" ׁשֶ ּמָ   ׁשֶ

  
יַנן? א ִיְמחֹוק ָלא ָחְייׁשִ ּמָ    !ְותּו, ְלׁשֶ

   :ְוָהַתְנָיא
ר"   . "לֹא ִיְקָרא ְלאֹור ַהּנֵ

הְוָאַמר    : ַרּבָ
י קֹומֹות,  ּתֵ בֹוהַּ ׁשְ   ֲאִפיּלּו ּגָ

עֹות,  י ַמְרּדְ ּתֵ בֹוהַּ ׁשְ   ֲאִפיּלּו ּגָ
י ֲאִפיּלוּ  ּבֵ ים ֶזה ַעל ּגַ ּתִ ָרה ּבָ    !לֹא ִיְקָרא - ֶזה ֲעׂשָ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ א, ִאיּכָ    :ֶאלָּ

ָכַתב  ֵתיַא ּדְ    ,ּכֹוֶתל ּוִמיּתַ
ָאַמר א ִיְמחֹוק" :ְלַמאן ּדְ ּמָ יַנן – "ׁשֶ    ,ָחְייׁשִ
ָאַמר א ִיְקָרא" :ְלַמאן ּדְ ּמָ יַנן - "ׁשֶ    ,ָלא ָחְייׁשִ

ָטָרא  ׁשְ    .יֲחַלףָלא ִמ  -ּגּוָדא ּבִ
  

ָאַמר א ִיְקָרא" :ּוְלַמאן ּדְ ּמָ א ִיְמחֹוק!  :ֵליחּוׁש  – "ׁשֶ ּמָ   ׁשֶ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ א, ִאיּכָ      :ֶאלָּ
ְבָלא ָחֵייק ַאּטַ    ,ּדְ

יְנָקס    ,ְוָאּפִ
ָאַמר א ִיְמחֹוק" :ְלַמאן ּדְ ּמָ יַנן - "ׁשֶ    .ָלא ָחְייׁשִ
ָאַמר א ִיְקָרא" :ְלַמאן ּדְ ּמָ ינַ  – "ׁשֶ    .ןָחְייׁשִ

  
ָאַמר א ִיְמחֹוק" :ּוְלַמאן ּדְ ּמָ א ִיְקָרא" :ֵליחּוׁש  –" ׁשֶ ּמָ   ! "ׁשֶ

  

  רש"י
  מתי' 

   . מיי מעדים:פרפרותיו
. אם כתב אבל לא מן הכתב

מע''ש כך וכך אורחים פלוי 
ופלוי זמתי כדי שלא ישכחם 
לא יקרא באותו כתב בשבת 

   ' מפרש טעמא:ובגמ
. לשון פייס מטיל פייס מפיס

   לחלק מי מגיע כל מה ומה:
. ובלבד שלא יתכוין לעשות כו'

שיהו המות שוות ולא תהא 
אחת גדולה ואחת קטה לזכות 
בגדולה הזוכה ע''פ הגורל 
והמתחייב ע''פ הגורל לקטה 

   יטלה ובגמ' מפרש טעמא:
   . גורלות:חלשים

   :. בין הכהיםעל הקדשים
. בגמרא אבל לא על המות

  מפרש:
  

  גמ' 
   . אבל לא מן הכתב:מ''ט

. מן האורחין שמא ימחוק
שיראה שלא הכין להם כל 
צרכם ויתחרט שזימן יותר מן 
הראוי וימחוק מן הכתב כדי 
שלא יקראם השמש: כל הי 
שמא יקרא בשטרי הדיוטות של 

   מקח וממכר קאמר:
   . מייא אכותל בדיו:דכתב

שאיו מגיע לשם . ומידלי
למחוק: (אפילו גבוה שאיו 

   מגיע לשם למחוק):
. שאיו מגיע שם אפילו גבוה

להטות הר אסור דהואיל ומוך 
אסור גבוה מי אסור שלא 

   תחלוק:
. שמוך ויכול להגיע שם ומיתתי

   ולמחוק:
. היכא ולמ''ד שמא יקרא

דליכא למיחש לשמא יקרא 
   ליחוש לשמא ימחוק:

בתוך העץ  . בסכיןדחייק
בטבלא שאין וחה למחוק 
ואדהכי מדכר וליכא למיחש 

   למחוק:
   . כותל:גודא

. כעין לוחות של פיקס
   סוחרים:
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יָמא ָטָרא  :ְוִכי ּתֵ ׁשְ    ,ָלא ִמיֲחַלף -ַטְבָלא ּוִפיְנָקס ּבִ
   :ְוָהַתְנָיא

חּוץ" ה ִמּבַ ְפִנים ְוַכּמָ ה ִמּבִ ּמָ    ,מֹוֶנה ָאָדם ּכַ
יַח ִלְפֵניֶהם ִמ  ה ָמנֹות ָעִתיד ְלַהּנִ י ַהּכֹוֶתל, ּכְ ְוַכּמָ ּבֵ ַעל ּגַ   ָתב ׁשֶ

י ַטְבָלא ּוִפיְנָקסֲאָבל לֹא ִמּכְ  ּבֵ ַעל ּגַ   ! "ָתב ׁשֶ
ֵמי   ?ֵהיִכי ּדָ
ב :ִאיֵליָמא ְכִתיב ִמיְכּתַ ָנא ָהָכא -  ּדִ ָנא ָהָכא ּוַמאי ׁשְ    ?ַמאי ׁשְ

א ָלאו ָחֵייק :ֶאלָּ י ַהּכֹוֶתלִמּכְ "ְוָקָתֵני:  -  ּדְ ּבֵ ַעל ּגַ    ,ָתב ׁשֶ
י ַטְבָלא לֹא ִמּכְ  ֲאָבל ּבֵ ַעל ּגַ   ! "ִפיְנָקסוּ ָתב ׁשֶ

  
א ָכַתב  ,ֶאלָּ    ,ּכֹוֶתל ּוִמיְדֵליַא ְלעֹוָלם ּדְ

ָיא ָלְך  הּדְ ּוְדָקא ַקׁשְ    ,ַרּבָ
ה ּדְ  ֵאי ִהיא - ַרּבָ ּנָ    :ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
יו, ֲאָבל לֹאמֹוֶנה ָאָדם ֶאת אֹוְרָחיו ְוֶאת ּפַ " רֹוָתיו ִמּפִ ָת  ְרּפְ   ב. ִמן ַהּכְ

י ַאָחא    :ַרּבִ
יר י ַהּכֹוֶתל ַמתִּ ּבֵ ַעל ּגַ ָתב ׁשֶ   . "ִמּכְ

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
א :ִאיֵליָמא ּתָ ְכִתיב ִמּתַ א ִיְמחֹוק!  -  ּדִ ּמָ   ֵליחּוׁש ׁשֶ

א ָלאו ְכַתב ּוִמיְדִלי,  :ֶאלָּ   ּדִ
ּה  ַמע ִמיּנָ ֵאי ִהיאּדְ  :ּוׁשְ ּנָ ה ּתַ    .ַרּבָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
נָּ וְ  ֵאי.  - ֵאי ָהֵני ּתַ ּנָ ָהֵני ּתַ   ּכְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ׁשַ " ַמְרָאה ּבְ ת. ֵאין רֹוִאין ּבְ   ּבָ

י ֵמִאיר    :ַרּבִ
כֹוֶתל בּוַע ּבְ ַמְרָאה ַהּקָ יר ּבְ   . "ַמתִּ

  
ָנא  כֹוֶתל"ַמאי ׁשְ בּוַע ּבְ ָהִכי ְוָהִכי ִמְדּכַ  ?"ַהּקָ ַאּדְ    ?!רּדְ

ֵאינֹו ָקבּוַע ' ָהִכי ְוָהִכי  – 'ׁשֶ ר! ַנִמי ַאּדְ   ִמְדּכַ
  

ֶכת ָעְסִקיַנן,  -ָהָכא  ל ַמּתֶ ַמְרָאה ׁשֶ   ּבְ
ר ֲאבּוהַּ ְד ְוכִ  ה ּבַ   . ַרב ַנְחָמן ָאַמר ַרּבָ
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ  ה ּבַ   : ַרּבָ

ֵני ָמה ָאְמרוּ  ֶכת  :ִמּפְ ל ַמּתֶ   ?ֲאסּוָרה -ַמְרָאה ׁשֶ
ּה נִ  יר ּבָ ִ ָאָדם ָעׂשּוי ְלַהׁשּ ֵני ׁשֶ ִלין. ִמּפְ   יִמין ַהְמדּוְלּדָ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַחת ַהּצּוָרה" ְך תַּ ָתב ַהְמַהּלֵ יֹוְקָנאֹותוְ  ,ּכְ ַחת ַהּדְ ׁשַ  - תַּ ת. ָאסּור ִלְקרֹותֹו ּבְ   ּבָ

ּה,  -ּוְדיֹוְקָנא ַעְצָמּה  ל ּבָ ּכֵ חֹול ָאסּור ְלִהְסתַּ   ַאף ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ְפנּו ֶאל ָהֱאִלילִ  :ִמׁשּ    ."(ויקרא יט, ד) 626"ים"ַאל תִּ

  
ְלמּוָדא?    ַמאי ּתַ

  
י ָחִניןָאַמר    : ַרּבִ

ַפּנּו ֵאל" ֶכם.   "ַאל תְּ ְעּתְ   ִמּדַ
   

                                                             
ָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֲאִני  626 ְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם ֵואלֵֹהי ַמסֵּ  ֱאלֵֹהיֶכם ה'ַאל תִּ

  רש"י
. את מי כמה בפים וכמה בחוץ

ומי אושיב בפים במקום 
המכובד ואת מי ומי אושיב 

   בחוץ שאיה כל כך ספוין:
אבל לא מכתב שעל גבי טבלא 

לא  . דגודא בשטראופיקס
מיחלף אבל טבלא ופיקס 

  מיחלף:
   . כתב של דיו]:[דכתיב מיכתב

אלא לעולם דכתב אכותל 
. שאיו יכול למחוק ומידלי

ולשמא יקרא לא חיישין דגודא 
בשטרא לא מיחלף ודקשיא לך 
דאע''ג דמידלי ליתסרי כדרבה 

   דאמר גבי ר אפילו י' בתים:
. דאיכא דחייש דרבה תאי היא

סור שבת לשלא תחלוק באי
   דרבן ואיכא דמפליג:
. דהא ר' ליחוש לשמא ימחוק

אחא כותל דוקא קט ואי מתתי 
אין  מה לי כותל מה לי אגרת:

. מירואיי''ר רואין במראה
} לפי שהרואה במראה ראי{

איו צריך אלא לתקן שערות 
ראשו וזקו הלכך חיישי' שמא 
יראה ימין המדולדלות שאין 

   ן:שוות עם שאר השער ויגלח
. שילך להביא דאדהכי והכי

   תער או מספרים:
   . שהוא שבת:מדכר

. שאיו צריך להביא של מתכת
מספרים שהיא עצמה מגלחת 

   השער:
כתב המהלך תחת הצורה ותחת 

. כגון בי אדם הדיוקאות
המציירים בכותל חיות משוות 
או דיוקות של בי אדם של 
מעשים כגון מלחמת דוד וגלית 

יה זו צורת חיה וכותבין תחת
פלוית וזו דיוקית פלוי 

   ופלוית:
. שמא אסור לקרותו בשבת
   יקרא בשטרי הדיוטות:

. אל אשר אתם אל מדעתכם
עושי' מדעת לבבכם וחלל 

  שלכם. אלילים לשון חללים:
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        בבבב- - - - קמט, אקמט, אקמט, אקמט, א .8
ָניו" ֵני ּבֵ     ֵמִפיס ָאָדם ִעם ּבָ ּוְלָחן, ְוִעם ּבְ   יתֹו ַעל ַהׁשּ

ּלֹ  ֶנֶגד ָמָנה ְקַט ּוִבְלַבד ׁשֶ דֹוָלה ּכְ ין ַלֲעׂשֹות ָמָנה ּגְ ּוֵ הא ִיְתּכַ   ]."ּנָ
  
ֵני ּבֵ " ָניו ְוִעם ּבְ    ,ִאין – "יתוֹ ִעם ּבָ

  לֹא.  -ְוִעם ַאֵחר 
  

  ?ַמאי ַטְעָמא
  
מּוֵאל. ְד כִּ    ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ

יִדין ֶזה ַעל ֶזה  ְקּפִ ֵני ֲחבּוָרה ַהּמַ ה -ּבְ ּום ִמּדָ ָק  ,עֹוְבִרין ִמׁשּ ּום ִמׁשְ ּום ִמְנָין,  ,לּוִמׁשּ   ּוִמׁשּ
יֹום טֹוב ּום לֹוִוין ּופֹוְרִעין ּבְ   ,ּוִמׁשּ

ל   קמט,ב ית :627 ּוְכִדְבֵרי ִהלֵּ ּום ִרּבִ   .ַאף ִמׁשּ
  

ָניו ּוְבֵני ֵביתֹו ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי   ּבָ
  

ָניו ּוְבֵני ּבֵ    ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב: ְד ּכִ  ַהְיינּו ַטְעָמא -יתֹו ּבָ
  : ַרבָאַמר  ָדהַרב ְיהוּ ָאַמר ּדְ 

ָניו ּוְבֵני ּבֵ  ר ְלַהְלוֹות ּבָ יתמּוּתָ ִרּבִ    ,יתֹו ּבְ
ית ֵדי ְלַהְטִעיָמן ַטַעם ִרּבִ    .ּכְ

  
ה"ִאי ָהִכי,  ֶנֶגד ָמָנה ְקַטּנָ דֹוָלה ּכְ   ַנִמי!  "ָמָנה ּגְ

  
  ָהִכי ַנִמי,  ,ִאין

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
נָ " ְלָחןֵני ּבֵ ּבְ ם ִע יו וְ ֵמִפיס ָאָדם ִעם ּבָ ֻ הֲאִפיּלּו  יתֹו ַעל ַהׁשּ ֶנֶגד ָמָנה ְקַטּנָ דֹוָלה ּכְ   . "ָמָנה ּגְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ְד     .ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּכִ

ֵני ּבֵ  ָניו ְוִעם ּבְ   ִאין,  - יתֹו ִעם ּבָ
  לֹא.  -ִעם ֲאֵחִרים 
   ?ַמאי ַטְעָמא

ְד  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּכִ    .ׁשְ
הָמנָ  ֶנֶגד ָמָנה ְקַטּנָ דֹוָלה ּכְ חֹול ַלֲאֵחִרים  ,ה ּגְ   ָאסּור.  -ַאף ּבְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ּום קּוְבָיא    .ִמׁשּ

   
        

                                                             
 מסורת הש"ס. גירסת וילא: בית הלל 627

  רש"י
עם ביו ובי ביתו אין עם אחר 

. מדלא תא ומפיס על לא
   המות:

 . דגזור בהומשום לווין ופורעין
   רבן שמא יכתוב:

. שאין מוחלים המקפידין
  ומוותרין זה לזה:

וכדברי (בית) הלל דחייש שמא 
יוקירו חיטי בהלואת ככרות אף 
משום רבית: ביו ובי ביתו 

   . ליחוש לרבית וכל הי:מי
   . משלו:להלוות

. הסמוכים על ביו ובי ביתו
שלחו דכיון דהכל משלו אין 

   כאן רבית:
. שידעו רביתלהטעימן טעם 

כמה קשה אלמא כיון דמשלו 
הוא אין כאן איסור רבית 
והלכך גבי מדה ומשקל ומין 
מי לאו קפידא הוא אלא 

   להשוותם בלא קאה:
אי הכי מה גדולה כגד מה 

. דמוקמין טעמא קטה מי
לקמן משום קוביא ואפי' בחול 
אסור וכיון דהכל משלו אמאי 
אסור להטעימן טעמא קוביא 

   מא הוא:בעל
. ולא חייש מאי טעמא מותר

   לקוביא:
. כדרב יהודה אמר רב

   דלהטעימן בעלמא הוא:
עם אחר לא כדרב יהודה אמר 

. דכיון דמקפידין עוברין שמואל
   משום מדה ומשקל ומין:

. דגזל הוא משום קוביא
דאסמכתא לא קיא והא 
אסמכתא דסמיך על הגורל אם 
יפול גורל אמה הגדולה אזכה 

לפיכך תלה עצמו אף לגורל בה ו
הקטה על הספק ואילו יודע 

   מתחלה שכן לא היה מתרצה:
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        קמט, בקמט, בקמט, בקמט, ב .9
ין ַעל" יִלין ֲחָלׁשִ יֹום טֹוב,  ַמטִּ ים ּבְ ָדׁשִ   ַהּקֳ

נֹות   ."ֲאָבל לֹא ַעל ַהּמָ
  

נֹות"ַמאי    ? "ֲאָבל לֹא ַעל ַהּמָ
  

י ַיֲעקָֹאַמר    : בַבת ַיֲעקֹּדְ ֵריּה ב ּבְ ַרּבִ
יֹום טֹוב.  ל חֹול ּבְ נֹות ׁשֶ   ֲאָבל לֹא ַעל ַהּמָ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ

ְמִריֵבי ּכֵֹהן"" :הֹוִאיל ּוְכִתיב ָך כִּ   , (הושע ד, ד) 628ְוַעּמְ
   ,חֹול ַנִמיּדְ ֲאִפיּלּו ָמנֹות 

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
   

        

                                                             
ְמִריבֵ  628 ָך ּכִ  י כֵֹהןַאְך ִאיׁש ַאל ָיֵרב ְוַאל יֹוַכח ִאיׁש ְוַעּמְ

  רש"י
. של קדשים של של חול

   אתמול:
. ככהים אלו שהם כמריבי כהן

   בעלי מריבה:
. לישתרי להו אפי' דחול מי

להפיס ביו''ט כי היכי דלא 
  ליצו:
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        קמט, בקמט, בקמט, בקמט, ב .10
י ַיֲעקֹ ָאַמר ְו  ֵריּה ַרּבִ   : בַבת ַיֲעקֹ ּדְ  ב ּבְ

ֲחֵבירֹו ֶנֱעָנׁש ַעל ָידוֹ  רּוְך הּוא - ּכֹל ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְמִחיָצתֹו ׁשֶ    .ֵאין ַמְכִניִסין אֹותֹו ּבִ
  

  ְמָנַלן? 
  

ְכִתיב ּום ּדִ ְלָעד :"ַוּיֹאֶמר ה' :ִאיֵליָמא ִמׁשּ ָרמֹת ּגִ ה ֶאת ַאְחָאב ְוַיַעל ְוִיּפֹל ּבְ    ?ִמי ְיַפתֶּ
כֹה ְוֶזה ֹאוַ  ֲעמֹד ִלְפֵני ה' ַוּיֹאֶמרּיֹאֶמר ֶזה ּבְ כֹה. ַוֵיֵצא ָהרּוַח ַוּיַ ּנּו  :ֵמר ּבְ   ... ֲאִני ֲאַפתֶּ

ל ְנִביָאיו :אֶמרַוּיֹ  ִפי כָּ ֶקר ּבְ    ,ֵאֵצא ְוָהִייִתי רּוַח ׁשֶ
ה ֵכן" :אֶמרַוּיֹ  ה ְוַגם תּוַכל ֵצא ַוֲעׂשֵ ַפתֶּ   ,  כב)-(מלכים א, כב, כ 629תְּ

  ? "רּוַח "ְמִריַנן: ַמאי ְוָא 
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ל ָנבֹות.    ֶזה רּוחֹו ׁשֶ
  ? "ֵצא"ּוַמאי 
  : ַרבָאַמר 

ִתי.  ִחיּצָ   ֵצא ִמּמְ
  

   :ְוִדיְלָמא ָהָתם ַהְיינּו ַטְעָמא
ְכִתיב ָקִרים, לֹא ִיּכֹון :ּדִ   !(תהלים קא, ז) 630""דֵֹבר ׁשְ

  
א ֵמָהָכא:  ַבְעתָּ ָקלֹון ִמ ֶאלָּ ה ְוֵהָעֵרל"ׂשָ ֵתה ַגם ַאתָּ בֹוד ׁשְ   ,טז) ,(חבקוק ב 631"כָּ

בֹוד ַבְעתָּ ָקלֹון ִמכָּ ר,  - ""ׂשָ   ֶזה ְנבּוַכְדֶנּצַ
ה ְוֵהָעֵרל" ֵתה ַגם ַאתָּ ה - "ׁשְ   .ֶזה ִצְדִקּיָ

  
יּה ְקָרא  :ֲחָדא כּולֵּ ִתיב -ּדְ ר ּכְ ְנבּוַכְדֶנּצַ   !ּבִ

  
ה ַצ  יָקאְועֹוד: ִצְדִקּיָ    ?יּה ְלֶמיֱעַבד ֵליּה ַמאי ֲהָוה לֵ  ,ּדִ

ךְ ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ  יק ּכָ ע ַלֲעׂשֹות ְלאֹותֹו ַצּדִ ׁש אֹותֹו ָרׁשָ ּקֵ ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ   !וכו' : ּבְ
  

א ֵמָהָכא:  יק לֹא טֹוב"ֶאלָּ ּדִ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ   , (משלי יז כו) 632"ּגַ
א ַרע,  "לֹא טֹוב"ֵאין    ֶאלָּ

י לֹא ֵאל ָחפֵ  :ּוְכִתיב ה לֹא ְיֻגְרָך ָרע""כִּ ע ַאתָּ   , (תהילים ה, ה) ץ ֶרׁשַ
ה ה' יק ַאּתָ ְמגֹוְרָך ָרע.  ,ַצּדִ   ְולֹא ָיגּור ּבִ

   
  
  

                                                             

כֹה ה'ַוּיֹאֶמר  ככככ 629 כֹה ְוֶזה אֵֹמר ּבְ ְלָעד ַוּיֹאֶמר ֶזה ּבְ ָרמֹת ּגִ ה ֶאת ַאְחָאב ְוַיַעל ְוִיּפֹל ּבְ ֲעמֹד ִלְפֵני  כאכאכאכא. ִמי ְיַפתֶּ ֵצא ָהרּוַח ַוּיַ ּנּו ַוּיֹאֶמר  ה'ַוּיֵ ֵאָליו  ה'ַוּיֹאֶמר ֲאִני ֲאַפתֶּ
ה ּמָ ה ֵכןַוּיֹאֶמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי ר כבכבכבכב. ּבַ ה ְוַגם ּתּוָכל ֵצא ַוֲעׂשֵ ַפתֶּ ל ְנִביָאיו ַוּיֹאֶמר תְּ ִפי ּכָ ֶקר ּבְ  ּוַח ׁשֶ

ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני 630 ה ּדֵֹבר ׁשְ ה ְרִמּיָ יִתי עֹׂשֵ ֶקֶרב ּבֵ ב ּבְ  לֹא ֵיׁשֵ
ּסֹוב ָעֶליָך ּכֹוס  631 ה ְוֵהָעֵרל תִּ ֵתה ַגם ַאתָּ בֹוד ׁשְ ַבְעתָּ ָקלֹון ִמּכָ בֹוֶדךָ  ה'ְיִמין ׂשָ  ְוִקיָקלֹון ַעל ּכְ

ר 632 יק לֹא טֹוב ְלַהּכֹות ְנִדיִבים ַעל יֹׁשֶ ּדִ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ   ּגַ

  רש"י
   . אי אפתו בכה:זה בכה

ר משתעי . בבוכדצשבעת קלון
שהיה מטיל משכב זכור על 
המלכים וכשהגיע יומו של 
צדקיהו משכה ערלתו ג' מאות 

   אמה והייו שבעת קלון:
חדא דכוליה קרא בבוכדצר 

. שפיר מצית לאוקמי כתיב
כוליה בבוכדצר וה''ק שתה גם 
אתה כאותם שהיית מקלה 

   אותן והערל והתערל והתגה:
. לקמן היא בשעה שעשה לו כו'

מדקאמר לאותו צדיק ש''מ 
   אוס היה:

. צדיק עוש לצדיק לא טוב
המעיש לא טוב וכיון דאיו טוב 

   הרי הוא רע:
. אלמא איו וכתיב לא יגורך רע

   כס במחיצתו:
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        קנ, אקנ, אקנ, אקנ, א    ––––    קמט, בקמט, בקמט, בקמט, ב .11
ין ַעל"[ יִלין ֲחָלׁשִ יֹום טֹוב, ֲאָבל לֹא  ַמטִּ ים ּבְ ָדׁשִ נֹות -ַהּקֳ   ]."ַעל ַהּמָ
  

ַהאי  ַמע ּדְ ים"ַמאי ַמׁשְ פוּ  "ֲחָלׁשִ ָנא ּדְ ָ   הּוא?  ָראִליׁשּ
  

ְכִתיב ַמִים :ּדִ ָ ַחר ,"ֵאיְך ָנַפְלתָּ ִמׁשּ ן ׁשָ ְעתָּ ָלָאֶרץ חֹוֵלׁש ַעל ּגֹוִים ?ֵהיֵלל ּבֶ   , (ישעיה יד, יב) "?ִנְגּדַ
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

דֹוֵלי ַמְלכּות,  יל ּפּור ַעל ּגְ ָהָיה ַמּטִ ד ׁשֶ   ְמַלמֵּ
ל ִמׁשְ  ן יֹומֹו ׁשֶ ב ָזכּור. ֵליַדע ֵאיֶזה ּבֶ   ּכַ

ם :ּוְכִתיב לָּ ל ַמְלֵכי ּגֹוִים כֻּ   , (ישעיה יד, יח) 633""כָּ
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ב ָזכּור.  ּכַ ׁשְ חּו ִמּמִ ּנָ   ׁשֶ
  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ע  ל אֹותֹו ָרׁשָ ל ָיָמיו ׁשֶ ה,  -ּכָ ִרּיָ ל ּבְ ֶפה ּכָ חֹוק ּבְ   לֹא ִנְמָצא ׂשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ה""ָנָחה ׁשֶ ְצחּו ִרּנָ ל ָהָאֶרץ ּפָ ְקָטה כָּ   , (ישעיה יד, ז) ׁשָ
ָלל א ּדְ  :ִמּכְ ּתָ ה.  -ַעד ָהׁשְ   לֹא ֲהָוה ִרּנָ

  
י ִיְצָחקְוָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ֵב  ע, ָאסּור ַלֲעמֹוד ּבְ ל אֹותֹו ָרׁשָ   יתֹו ׁשֶ
ֶנֱאַמר ם" :ׁשֶ דּו ׁשָ ִעיִרים ְיַרּקְ    .(ישעיה יג, כא) 634"ּוׂשְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

ׁשָ  עּבְ ׁש אֹותֹו ָרׁשָ יּקֵ ּבִ ְך,  ָעה ׁשֶ יק ּכָ   ַלֲעׂשֹות ְלאֹותֹו ַצּדִ
לֹ ָכה ָעְרָלתֹו ׁשְ ֶרת ִנְמׁשְ ה, ְוָהְיָתה ְמַחּזֶ ּה ׁש ֵמאֹות ַאּמָ ה ּכּולָּ ִסיּבָ ל ַהּמְ    ,ַעל ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ בֹוד"ׁשֶ ַבְעתָּ ָקלֹון ִמכָּ ֵת  ,ׂשָ ה ְוֵהָעֵרל"ׁשְ   , טז)-טו ,(חבקוק ב 635ה ַגם ַאתָּ
לֹ -  "ָעֵר"ל" א ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ    .ׁש ֵמאֹות ָהֵויּבְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
ם יִהּנָ ע ַלּגֵ ַרד אֹותֹו ָרׁשָ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם, ,ּבְ יִהּנָ ל יֹוְרֵדי ּגֵ   ָרֲעׁשּו ּכָ

א ִלְמׁשֹול ֲעֵליֶהם הּוא ּבָ  ּמָ א? ָאְמרּו: ׁשֶ מֹוָתם הּוא ּבָ   א, אֹו ֵליָחלֹות ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ""ׁשֶ ְלתָּ יָת ָכמֹונּו ֵאֵלינּו ִנְמׁשָ ה ֻחלֵּ ם ַאתָּ    .(ישעיה יד, י) 636ּגַ

ת קֹול ְוָאְמָרה:  ָבה ֶאת ֲעֵרִלים"ָיְצאָתה ּבַ כְּ י ָנָעְמתָּ ְרָדה ְוָהׁשְ    .(יחזקאל לב, יט) "ִמּמִ
  
ְבָתה ַמ " ַבת נֵֹגׂש ׁשָ    .(ישעיה יד, ד) 637ְדֵהָבה"ֵאיְך ׁשָ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָאְמָרה   קנ,א ה זֹו ׁשֶ ְבָתה אּוּמָ    .ְמדֹוד ְוָהֵבא^ :ׁשָ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

ָאְמָרה ה.  :ׁשֶ לֹא ִמּדָ   ְמֹאד ְמאֹד ָהֵביא ּבְ
  

יָרה הּוֲסַפת ִלי"    .(דניאל ד, לג) 638"ּוְרבּו ַיתִּ
אַמר ָא  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ר ַאּבָ   : ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

רֹ ין ּבְ ּנִ ר ּתַ ָרַכב ַעל ֲאִרי ָזָכר, ְוָקׁשַ ד ׁשֶ   אׁשֹו, ְמַלמֵּ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ י לֹו ְלָעְבדֹו"ְלַקּיֵ ֶדה ָנַתתִּ ָ ת ַהׂשּ   .  (ירמיה כז, ו) 639"ְוַגם ֶאת ַחּיַ

                                                             
ֵביתוֹ  633 ְכבּו ְבָכבֹוד ִאיׁש ּבְ ם ׁשָ ּלָ ל ַמְלֵכי גֹוִים ּכֻ  ּכָ

נֹות ַיֲעָנה ּוׂשְ  634 ם ּבְ ְכנּו ׁשָ יֶהם אִֹחים ְוׁשָ ים ּוָמְלאּו ָבתֵּ ם ִצּיִ םְוָרְבצּו ׁשָ דּו ׁשָ   ִעיִרים ְיַרּקְ
יט ַעל ְמעֹוֵריֶהם טוטוטוטו 635 ר ְלַמַען ַהּבִ ּכֵ ַח ֲחָמְתָך ְוַאף ׁשַ ֵקה ֵרֵעהּו ְמַסּפֵ ּסֹוב ָעֶליָך ּכֹוס ְיִמין  טזטזטזטז. הֹוי ַמׁשְ ה ְוֵהָעֵרל תִּ ֵתה ַגם ַאתָּ בֹוד ׁשְ ַבְעתָּ ָקלֹון ִמּכָ בֹוֶדךָ  ה'ׂשָ  ְוִקיָקלֹון ַעל ּכְ
ם ַיֲענּו וְ  636 ּלָ ְלתָּ ּכֻ יָת ָכמֹונּו ֵאֵלינּו ִנְמׁשָ ה ֻחּלֵ ם ַאתָּ  יֹאְמרּו ֵאֶליָך ּגַ
ְבָתה ַמְדֵהָבה 637 ַבת נֵֹגׂש ׁשָ ֶבל ְוָאָמְרתָּ ֵאיְך ׁשָ ה ַעל ֶמֶלְך ּבָ ל ַהּזֶ ׁשָ אָת ַהּמָ  ְוָנׂשָ

ִעי ְיתּוב ֲעַלי ְוִליַקר ַמְלכּוִתי ַהְדִרי ְוִזִוי ְיתּוב ֲעַלי 638 ּה ִזְמָנא ַמְנּדְ יָרה הּוְסַפת ִלי ּבֵ ְבַרי ְוַרְבְרָבַני ְיַבעֹון ְוַעל ַמְלכּוִתי ָהְתְקַנת ּוְרבּו ַיתִּ   ְוִלי ַהּדָ
639  ָ ת ַהׂשּ י ְוַגם ֶאת ַחּיַ ֶבל ַעְבּדִ ר ֶמֶלְך ּבָ ַיד ְנבּוַכְדֶנאּצַ ה ּבְ ל ָהֲאָרצֹות ָהֵאּלֶ י ֶאת ּכָ ה ָאנִֹכי ָנַתתִּ י לֹו ְלָעְבדוֹ ְוַעתָּ   ֶדה ָנַתתִּ

  רש"י
. בבוכדצר חולש על גוים

   כתיב:
. ולא ושעירים ירקדו שם

אשים ובשביל הבריות 
מסתלקין המזיקין ומצא 

   המלך: מבטל גזירת
. מלכים שהיו מסובין המסיבה

   ויושבין לפיו:
. גם אתה חולית כמוו אליו וגו'

ביורדי גיהם כתיב דכתיב לעיל 
מייה שאול מתחת רגזה לך 

   לקראת בואך וגו':
. חולית כמוו אליו משלת

   לשון ממשלה:
. סבור אתה להיות בועם עמת

  מן האחרים:
   . מעות ודירי זהב והבא:מדוד

. לאחר ורבו יתירה הוספת לי
שהיה ז' שים בהמה וחזר 
למלכותו היה משתבח כן ומהו 
התוספת שקשר תין גדול חש 
גדול בראשו של ארי כמין 

  אפסר:
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ָנה          ִמׁשְ

ׁשַ לֹא ִי  ּכֹור ָאָדם ּפֹוֲעִלים ּבְ   ת. ּבָ ׂשְ
ּכֹור לֹו ּפֹוֲעִלים.    ְולֹא יאַמר ָאָדם ַלֲחֵבירֹו ִלׂשְ

ירֹות,  ּכֹור לֹו ּפֹוֲעִלים ּוְלָהִביא ּפֵ חּום ִלׂשְ יִכין ַעל ַהתְּ   ֵאין ַמְחׁשִ
מֹור יְך הּוא ִלׁשְ ָידוֹ  ,ֲאָבל ַמְחׁשִ ירֹות ּבְ    .ּוֵמִביא ּפֵ

ָלל ָאַמר  אּולּכְ א ׁשָ   : ַאּבָ
אי ּבַ  ֲאִני ַזּכַ ל ׁשֶ יְך ָעָליו -ֲאִמיָרתֹו ּכָ אי ֲאִני ְלַהְחׁשִ ַ         .  .  .  .  ַרׁשּ

            

ָמָרא    ּגְ

יָטא ׁשִ   ! 640ּפְ
ָנא  ָנא הּוא ּוַמאי ׁשְ   ! "ֲחֵבירוֹ "ַמאי ׁשְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

  ָחֵבר ּגֹוי. 
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
בּות!  -ֹוי גֲאִמיָרה לְ    ׁשְ

  
א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ
יָמ  ָרֵאל,  "ֲחֵבירוֹ " :אֲאִפיּלּו ּתֵ   ִיׂשְ

ַמע ָלן כֹור ִלי ּפֹוֲעִלים",  :לֹא ֹיאַמר ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ  :ָהא ָקא ַמׁשְ   "ׂשְ
י ָלֶעֶרב :ֲאָבל אֹוֵמר ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ  ֲעמֹוד ִעּמִ ּתַ    ."?"ֲהִנְרֶאה ׁשֶ

  
י    ?ּוַמְתִניִתין ַמּנִ

  
ן ָקְרָחה.  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ּכְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ָלֶעֶרב :לֹא ֹיאַמר ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ " ֲעמֹוד ִעּמִ תַּ   ". ?"ֲהִנְרֶאה ׁשֶ
ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

י ָלֶעֶרב :אֹוֵמר ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ  ֲעמֹוד ִעּמִ תַּ   . "?"ֲהִנְרֶאה ׁשֶ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
י ְיהוֹ  ַרּבִ ן ָקְרָחה. ֲהָלָכה ּכְ ַע ּבֶ   ׁשֻ

  
ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ן ָקְרָחהּדְ ַמאי ַטְעָמא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ?ַרּבִ
ְכִתיב ָבר"" :ּדִ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ   , (ישעיה נח, יג) 641ִמּמְ
יּבּור    ָאסּור,  - ּדִ

ר.   - ִהְרהּור    מּוּתָ
  
  

                                                             

יָטאוילא: (ב 640 ׁשִ  )ּפְ
ד ְוכִ  641 ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיהָוה ְמֻכּבָ ּבָ ַ י ְוָקָראָת ַלׁשּ יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ּבְ ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ ָברִאם תָּ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ  ּבַ

  רש"י
  מתי' 

. דכתיב לא ישכור אדם פועלים
   (ישעיהו ח) ממצוא חפצך:

. בגמרא ולא יאמר לחבירו כו'
פריך פשיטא כיון דהוא אסור 

 מי אסור דהא ישראל חבירו
הוא והשולחו עובר משום לפי 

   עור לא תתן מכשול:
. לקרב אין מחשיכין על התחום

עצמו בשבת עד סוף התחום 
ולהחשיך שם שיהא קרוב 
למקום הפועלים או לפרדס 
להביא פירות דכל דבר שאסור 
לעשותו בשבת אסור להחשיך 

   עליו:
. להיות קרוב אבל מחשיך הוא

תיו וזה דבר לצאת לשמור פירו
המותר בשבת לשמור פירותיו 

   אם היו בתוך תחומו:
. הואיל ומביא פירות בידו

   ועיקר מחשבתו לא היה לכך:
. ותן היה כלל אמר אבא שאול

כלל בדבר זה להוסיף דברים 
אחרים כיוצא בו ולקמיה מפרש 

כל שאי זכאי  לאתויי מאי:
. שאי רשאי לאומרו באמירתו

ת לעשות לחבירו או לכרי בשב
למוצאי שבת רשאי אי 

   להחשיך עליו:
. ופשיטא דכיון גמ' מאי שא כו'

דאמר לא ישכור ה''ה לא יאמר 
לחבירו דהא ישראל הוא כמותו 

   ולא מצי לאוגריהו:
. וכבר אמירה לכרי שבות

סתמה רבי למתי' כרי שבא 
   לכבות אין אומרים לו כבה:

. משה יתירה בהדיא הא קמ''ל
ימא ליה אבל סתמא הוא דלא ל

   שרי ליה למימר:
. עכשיו ראה אם תעמוד הראה

עמי לערב אם תבא אלי 
לכשתחשך ושיהם יודעין שעל 
מת לשוכרו לפעולתו הוא 
מזהירו וכיון דלא מפרש בהדיא 
שרי כדמפרש טעמא לקמן דבור 

   אסור הרהור מותר:
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ר ָחָנהַר ְוָאַמר [ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבָ   : ַרּבִ

ן ָקְרָחהּדְ ַמאי ַטְעָמא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ?ַרּבִ
ְכִתיב ָבר"" :ּדִ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ   , (ישעיה נח, יג) 642ִמּמְ
יּבּור  ר. -ָאסּור, ִהְרהּור  - ּדִ   ]מּוּתָ

  
ר ַרב הּוָנאָרֵמי ֵליּה    : ָרָבאְל  ַרב ַאָחא ּבַ

י יֹוָחָנןִמי ָא  יּבּור  :ַמר ַרּבִ ר –ִהְרהּור  ,ָאסּור –ּדִ   ?!מּוּתָ
ֵמי.  -ִהְרהּור  :ַאְלָמא ִדיּבּור ּדָ   ָלאו ּכְ

ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
א! ּסֵ ית ַהּכִ ְרָחץ ּוִמּבֵ ית ַהּמֶ ר ְלַהְרֵהר, חּוץ ִמּבֵ ָכל ָמקֹום מּוּתָ   ּבְ

  
אֵני ָהָת    ם, ׁשָ

ָבֵעיַנן אוְ  (דברים כג, טו) 643"ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש " :ּדְ    .ֵליּכָ
  

ִתיב ָבר" :ָהָכא ַנִמי ּכְ   !(דברים כג, טו) "ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ
  

ֵעי ֵליּה לְ     ,ַרב ְיהּוָדהִכְד ַההּוא, ִמיּבָ
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ֶנְגּדֹו. ָאסּור ִלְקרֹות ְקִריַּ  -ּגֹוי ָערּום  ַמע כְּ   ת ׁשְ
  

ָרֵאל ַנִמי!  ?ַמאי ִאיְרָיא ּגֹוי   ֲאִפיּלּו ִיׂשְ
  

ֲעָיא ָקָאַמר    .לֹא ִמיּבָ
ָרֵאל  ֲעָיא ִיׂשְ   ָאסּור, ּדְ  - לֹא ִמיּבָ

יּה:  ֲאָבל ּגֹוי ְכִתיב ּבֵ יָון ּדִ ָרם"ּכֵ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ ֵמ  - (יחזקאל כג, כ) 644"ֲאׁשֶ יר ּדָ ּפִ    ,יֵאיָמא ׁשַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  ֵאיָמא ָהִכי ַנִמי! 

  
  . (בראשית ט, כג) 645ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָראּו""ָאַמר ְקָרא: 

  
  

   !ִמי ֲאִסיר? -ְוִדיּבּור 
אְוָהא  ְרַוְייהוּ  ַרב ַהְמנּוָנאְו  ַרב ִחְסּדָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ל ִמְצָוה  ּבֹונֹות ׁשֶ ָבן ּבְ  -ֶחׁשְ ְ ר ְלַחׁשּ    .תּבָ ׁשַ מּוּתָ
י ֶאְלָעָזרְוָאַמר    : ַרּבִ

ת.  ּבָ ַ ׁשּ ים ּבְ   ּפֹוְסִקים ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ
י ַיֲעקֹ ְוָאַמר  ר ִאיִדיַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ב ּבַ   : ַרּבִ

ים ּבְ  יּקּוַח ֶנֶפׁש ּוִפיּקּוַח ַרּבִ ִחין ּפִ ַח ַעל ִעְסֵקי ַר ׁשַ ְמַפּקְ י ְכֵנִסּיֹות ְלַפּקֵ ת, ְוהֹוְלִכין ְלָבּתֵ ים ּבְ ּבָ ת. ׁשַ ּבִ   ּבָ
ר ַנְחָמִניְוָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ים ּבְ  ַח ַעל ִעְסֵקי ַרּבִ יְלָקאֹות ְלַפּקֵ ת. ׁשַ הֹוְלִכין ְלַטְרֵטיאֹות ּוְלִקְרְקָסאֹות ּוְלַבּסִ   ּבָ
ֵבי  א ּדְ ּנָ הְותַּ ֶ   : ְמַנׁשּ

ִכין " ּדְ ינֹוקֹות ֵליָאֵרס ְמׁשַ ׁשַ ַעל ַהתִּ נּותּבְ דֹו אּוּמָ דֹו ֵסֶפר ּוְלַלּמְ ינֹוק ְלַלּמְ ת, ְוַעל ַהתִּ   ! "ּבָ
  

ָבר" :ָאַמר ְקָרא ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ    - (ישעיה נח, יג) "ִמּמְ
   ,ֲאסּוִרים - "ֲחָפֶציךָ "

ַמִים  ִרין.   - ֶחְפֵצי ׁשָ   מּוּתָ

                                                             
ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות  642 ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ צֹוא ִאם תָּ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד ְוִכּבַ ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיהָוה ְמֻכּבָ ּבָ ַ י ְוָקָראָת ַלׁשּ יֹום ָקְדׁשִ ָברֲחָפֶציָך ּבְ ר ּדָ  ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ
יְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך ְלָפֶניָך ְוָהָיה ַמ  643 ֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהּצִ ְך ּבְ י ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהּלֵ ב ֵמַאֲחֶריךָ ּכִ ָבר ְוׁשָ  ֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ

יֶהם ֲא  644 ַלְגׁשֵ ָבה ַעל ּפִ ְעּגְ ָרם ְוִזְרַמת סּוִסים ִזְרָמָתםַותַּ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ   ׁשֶ
ית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶה  645 ְלכּו ֲאחַֹרּנִ ֵניֶהם ַוּיֵ ֶכם ׁשְ ימּו ַעל ׁשְ ׂשִ ְמָלה ַוּיָ ִ ם ָוֶיֶפת ֶאת ַהׂשּ ח ׁשֵ ּקַ ית ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָראוּ ַוּיִ  ם ּוְפֵניֶהם ֲאחַֹרּנִ

  רש"י
   . בדברי תורה:מותר להרהר

ב . ולא כתיוהיה מחיך קדוש
ביה דבר אלא מקום חייתך 
תהא בקדושה וטעמא משום 
דישראל מהרהרין תמיד בדברי 

   תורה:
. אלמא לא אסיר ליה ערות דבר

   אלא בשעת דבור:
. כלומר ההיא כדרב יהודה

לעולם והיה מחיך קדוש משום 
הרהור תורה ואפי' אין דבור 
ולא יראה בך ערות דבר 
במילתא אחריתי מיירי דאסור 

ר ולא בשעת הרהור בשעת הדבו
   כגון להסתכל בערוה:

. כ''ש ישראל עכו''ם ערום
   כדמפרש ואזיל:

. דכבהמה אימא שפיר דמי
   בעלמא הוא:

. אלמא ערוה היא וערות אביהם
   בבן ח:

ודבור מי אסור והא אמר רב 
  . וכל הי דבור הוא:חסדא כו'

. בדבר שיש בו סכה פקוח פש
חילוץ פקוח דיקומבימו''ט {

ת רש''י, כפי הראה, [כוו
להצביע על המשותף בין 
השימושים השוים של הגזרון 

פש'', - ''פקח'': ''פיקוח
''המפקח את הגל'' ואולי גם 

   ''יין מפקחו'']}:
   . כגון לרשות:ופקוח דרבים

טרטייאות וקרקסאות 
. מיי פלטין הן ובסילקאות

   ששם אספו לבית הוועד:
. דהא מי מצוה ללמדו אומות

יא דכל שאיו מלמדו אומות ה
מלמדו לסטות ומצוה ילפין 
מקרא בקדושין בהאשה יקית 

   (ד' ל:):
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        בבבב- - - - קנ, אקנ, אקנ, אקנ, א .14
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ּבוֹ  ָכְך ֶחׁשְ ל ַמה ּבְ ְך, ְוׁשֶ ל ַמלָּ ָבן ּבְ  -נֹות ׁשֶ ְ ר ְלַחׁשּ ת. ׁשַ מּוּתָ   ּבָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ֲעִתיִדין ִלְהיֹות " ָעְברּו ְוׁשֶ ּבֹונֹות ׁשֶ ָבן -ֶחׁשְ ְ    ,ָאסּור ְלַחׁשּ

ךְ    קנ,ב ל ַמּלָ ָכְך ^ ׁשֶ ל ַמה ּבְ ָבן - ְוׁשֶ ר ְלחֹוׁשְ   . "מּותָּ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֵאיָנן ְצִריִכין, חֹוׁשְ " ּבֹונֹות ׁשֶ   ִבין ֶחׁשְ

ִבין ֶח  ְ ׁשַ ְוֵאין ְמַחׁשּ ִריִכין ּבְ ּצְ ּבֹונֹות ׁשֶ ת. ׁשְ   ּבָ
יַצד?    ּכֵ

ינָ  ְך ְוָכְך ּדִ ֶדה זֹו, ּכָ ְך ְוָכְך ּפֹוֲעִלים הֹוֵצאִתי ַעל ׂשָ יָרה זֹו"אֹוֵמר ָאָדם ַלֲחֵבירֹו: "ּכָ    ,ִרין הֹוֵצאִתי ַעל ּדִ
ְך ְוָכְך הֹוֵצאִתי, ְוָכְך ְוָכְך ֲאִני ָעִתיד ְלהֹוִציא"אֲאָבל לֹא יֹ    ! ַמר לֹו: "ּכָ

  
  ּוְלַטֲעֵמיְך, 

ָיא ָלְך ִהיא   ּגּוָפא!  ַקׁשְ
  

א,    ֶאלָּ
יּה.  -ָהא  ּבֵ ֲאִגיָרא ּגַ א ַאְגָרא ּדַ ִאיּכָ   ּדְ
יּה.   -ָהא  ּבֵ ֲאִגיָרא ּגַ א ַאְגָרא ּדַ ֵליּכָ   ּדְ

   
  

  רש"י
. של עצה שאיו שלו של מלך

ואין צריך בכך כגון הרוצה 
לבות בית כך וכך צריך להוציא 
בו ול'' כמו מה לך מה לך 
ולחשבוות הללו הרי אין צורך 
בהן לא לך ולא לאחר כגון 

  רישית:ההיא דפ
. כגון שכבר היו ושל מה בכך

לצורך אלא שעברו כגון כך וכך 
   הוצאתי בבין זה:
. לקמן מוקי חשבוות שעברו

לה דלא עברו לגמרי שעדיין 
שכר הפועלים עליו שלא תו 
להן ושל מה בכך שעברו לגמרי 

   ואין שכר פועלים עליו:
. אלמא עברו כך וכך הוצאתי

   מותרין:
ברייתא  .תקשי לך היא גופא

קמייתא רישא קתי שעברו 
אסורין וסיפא קתי של מה בכך 

  מותרין דהייו עברו:
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        קנ, בקנ, בקנ, בקנ, ב .15
יִכ " ירֹות[ יןֵאין ַמְחׁשִ ּכֹור לֹו ּפֹוֲעִלים ּוְלָהִביא ּפֵ חּום ִלׂשְ   . ]"ַעל ַהתְּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵדהּו, ְוִנְמַלְך ָעֶליָה ְלגֹוְדָרּה, " תֹוְך ׂשָ ֶרץ ּבְ ְפְרָצה לֹו ּפֶ ּנִ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

ָדָר  ת הּוא, ְוִנְמַנע אֹותֹו ָחִסיד ְולֹא ּגְ ּבָ ַ ׁשּ ר ׁשֶ   ּה, ְוִנְזּכַ
י ּבֵ  ְרָנָסתֹו ּוַפְרָנַסת ַאְנׁשֵ ה ָהְיָתה ּפַ ּנָ ה לֹו ֵנס, ְוָעְלָתה ּבֹו ְצָלף, ּוִממֶּ   .  "יתוֹ ְוַנֲעׂשָ

   
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ר ְלָאָדם לֹוַמר ַלֲחֵבירוֹ  לֹוִני ֲאִני הֹוֵלְך ְלָמָחר",  :מּוּתָ   "ִלְכַרְך ּפְ

נִ  ִאם ֵיׁש ּבּוְרּגָ   ין הֹוֵלְך. ׁשֶ
  

ַנן:    ּתְ
ירֹות" ּכֹור ּפֹוֲעִלים ּוְלָהִביא ּפֵ חּום ִלׂשְ יִכין ַעל ַהתְּ   . "ֵאין ַמְחׁשִ

ָלָמא ׁשְ ּכֹור ּפֹוֲעִלים" :ּבִ ת ָלא ָמֵצי ָאַגר, ּדִ  - "ִלׂשְ ּבָ   ְבׁשַ
א  ירֹות"ֶאלָּ ם ְמִחיצֹות - "ְלָהִביא ּפֵ ִאם ֵיׁש ׁשָ   ֵמִביא!  -  ֵליָמא: ׁשֶ

  
ַח  ּכַ ִרים.ַמׁשְ ֵפירֹות ַהְמחּוּבָ   ת ָלּה ּבְ

  
ֲעָיאְוָהָתֵני  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ֶבן ְוַקׁש " חּום ְלָהִביא תֶּ יִכין ַעל ַהתְּ   ,  "ֵאין ַמְחׁשִ
ָלָמא  ׁשְ ר.  - "ַקׁש "ּבִ ְמחּוּבָ ַחת ָלּה ּבִ ּכַ   ַמׁשְ

א  ֶבן"ֶאלָּ ַחת ָלּה?  - "תֶּ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ִתיְבָנא ַסְרָיא.    ּבְ
  

א ׁשְ     :ַמעּתָ
ַח ַעל ִעְסֵקי ּכַ " חּום ְלַפּקֵ יִכין ַעל ַהתְּ תַמְחׁשִ ה ְוַעל ִעְסֵקי ַהּמֵ   . (שבת קנא.) "ּלָ

ה ּוֵמתִעְסֵקי ּכַ "ַעל    לֹא.  -ַעל ִעְסֵקי ַאֵחר  ,ִאין – "ּלָ
ָלָמא ַאֵחר ּדּוְמָיא  ׁשְ ה ּדְ ּבִ ַחת ָלּה ְלִמיְגָזא ֵליּה ָאָסא -ַכלָּ ּכַ    ,ַמׁשְ

א ֵמת    ַמאי ִניהּו?  -ֶאלָּ
  ְלָהִביא לֹו ָארֹון ְוַתְכִריִכין. 

   ,לֹא –ֲאָבל ַאֵחר  ,ִאין – "ֵמת" :ְוָקָתֵני
ם ְמִחיצֹות  ִאם ֵיׁש ׁשָ אי? ֵליָמא: ׁשֶ   ֵמִביא!  - ְוַאּמַ

  
ִליָמא -ֵמת ַנִמי  ַחת ָלּה ְלִמיְגָזא ֵליּה ּגְ ּכַ    .ַמׁשְ

  
   

  
  

  רש"י
. אילן גדול הוא ובעל עפים צלף

הרבה ושלשה מיי אוכל יש 
בפירותיו אביוות קפריסין 

   ולולבין:
. מע' אמה לע' שאם יש בורגין

אמה הולך אפי' בשבת שהכל 
חשוב כעיר אחת וכל העיר כד' 

ת כדאמרין בעירובין (דף אמו
כא.) וכיון דהוא דבר שיש לו 
היתר על ידי תקה בשבת מותר 
לאומרו אפילו במקום שאין שם 

   ההיתר:
. שא''א לקצצן המחוברים

   בשבת ע''י שום תקה:
. זבות השבולים קש

[ראה לעיל קש אשטרצי''א {
   כ:]} :

. שאפי' יש בתיבא סריא
מחיצות איו מביא משום 

   הוא: דמוקצה
. דחפצי על עסקי כלה ומת אין

שמים הן אבל על עסקי אחר 
   אפי' דומיא דכלה לא:

. בשלמא אחר דומיא דכלה 
משכחת לה. דאסור להחשיך 

   כגון לחתוך מן המחובר:
. דעבדו לה גא למיגז לה אסא
   דאסא לכלתא:

. הבאה אלא עסקי מת מאי היא
דארון ותכריכין ואמאי לאחר 

אם יש שם לא לימא הואיל ו
   מחיצות מביא:

. לתקן לו למיגז ליה גלימא
תכריכין דאין היתר לדבר היום 

   כלל:
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        קנ, בקנ, בקנ, בקנ, ב .16
יִכין" מֹור[ ֲאָבל ַמְחׁשִ ָידוֹ  ,ִלׁשְ ירֹות ּבְ   ]."ּוֵמִביא ּפֵ
  

ב  יל?ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ    !לֹא ַאְבּדִ
ן ַאְנִטיְגנֹוסְוָהָאַמר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּום  ַרּבִ ן ַיֲעקִֹמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   : בַרּבִ

יל!  ְבּדִ ּיַ ה ֲחָפָציו קֹוֶדם ׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ   ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ
יָמא ִפלָּ  :ְוִכי ּתֵ ּתְ יל ּבַ ַאְבּדִ   , הּדְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר    : ׁשְ
ה  ִפלָּ ּתְ יל ּבַ ְבּדִ יל ַעל ַהּכֹוס!  -ַהּמַ ְבּדִ ּיַ   ָצִריְך ׁשֶ

יָמא יל ַעל ַהּכֹוס :ְוִכי ּתֵ ַאְבּדִ א?!  - ּדְ ֶדה ִמי ִאיּכָ ָ ׂשּ   ּכֹוס ּבַ
  

ָמא  ְרּגְ ר ַאִמיּתַ י ָנָתן ּבַ יּה  ַרּבִ   : ָרָבאּדְ ַקּמֵ
יּתוֹ  ין ַהּגִ נּו. ּבֵ   ת ׁשָ

  
אָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ ילְ  ַרּבִ   : ַרב ַאׁשִ

ין קֹוֶדׁש ְלחֹול" יל ּבֵ ְבּדִ ַמַעְרָבא ָאְמִריַנן ָהִכי: "ַהּמַ    .ְוָעְבִדיַנן צֹוְרִכין ,ּבְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
י  י ָהֵויָנא ּבֵ ֲהָנאּכִ ין קֹוֶדׁש ְלחֹול" :ֲהָוה ָאַמר ,ַרב ּכָ יל ּבֵ ְבּדִ ִתיַנן ִסיְלֵתי. ּוְמַס  ,"ַהּמַ   לְּ

  
  
  
  

  רש"י
. אסיפא ואע''ג דלא אבדיל

דמתי' מתמה דקתי ומביא 
פירות בידו לקוצצן מן המחובר 

   בלא הבדלה:
. דאיכא כוס בין הגיתות שו

   בשדה:
. המבדיל בין קודש לחול

להיכרא בעלמא ללוות את 
   ך:המל

. ואחר כך או ועבדין צורכין
מברכין על הכוס ברכה גמורה 
דהבדלה וכ''ש דאי אבדיל 
בתפלה מותר לעשות צרכיו 

   וחוזר ומבדיל על הכוס:
. חוטבין ומסלתין סילתי

   עצים:
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        קנא, אקנא, אקנא, אקנא, א    ––––    קנ, בקנ, בקנ, בקנ, ב .17
ָלל ָאַמר " אּולּכְ א ׁשָ   : ַאּבָ

ֲאִני ל ׁשֶ ֲאִמיָרתֹו [ ּכָ אי ּבַ יְך ָעָליו -ַזּכַ אי ֲאִני ְלַהְחׁשִ ַ    ]."ַרׁשּ
  

ֲעָיא ְלהוּ    : 646ִאיּבַ
אּול א ׁשָ יא?  ַאּבָ   ַאַהּיָ

  
א ָקֵאי:  :ִאיֵליָמא יִכין ַעל ַהתְּ ַאֵריׁשָ ּכֹור ּפֹוֲעִלים"ֵאין ַמְחׁשִ ירֹות" ,חּום ִלׂשְ   ,ְלָהִביא ּפֵ

ֲאִמיָרתֹו ַהאי    קנא,א אי ּבַ ֲאִני ַזּכַ ל ׁשֶ יָכתֹו" -"ּכָ ֲחׁשִ אי ֲאִני ּבַ ַ    ,ַרׁשּ
ֲאִמיָרתֹו  אי ּבַ ֵאיִני ַזּכַ ל ׁשֶ ֵעי ֵליּה!  - "ּכָ יָכתֹו" ִמיּבָ ֲחׁשִ אי ּבַ ַ   ֵאיִני ַרׁשּ

א יָפא ָקֵאי: :ֶאלָּ מֹור"ֲאָבל  ַאּסֵ יְך הּוא ִלׁשְ ָידֹו" ,ַמְחׁשִ ירֹות ּבְ   , ּוֵמִביא ּפֵ
יָכתֹו אי ַה  ֲחׁשִ אי ּבַ ֲאִני ַזּכַ ל ׁשֶ ֵעי ֵליּה!  -"ּכָ ֲאִמיָרתֹו" ִמיּבָ אי ֲאִני ּבַ ַ   ַרׁשּ
  

יָפא ָקֵאי,    ְלעֹוָלם ַאּסֵ
אּול ַאָהא ָקֵאי א ׁשָ מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ  ,ְוַאּבָ   : ׁשְ

ר  ְתחּוִמי",  :ְלָאָדם לֹוַמר ַלֲחֵבירוֹ מּוּתָ ּבִ ירֹות ׁשֶ מֹור ְלָך ּפֵ ְתחּוְמָך, ַוֲאִני ֶאׁשְ ּבִ ירֹות ׁשֶ מֹור ִלי ּפֵ   "ׁשְ
א: ִמי ָלא מֹוֵדית  א ַקּמָ אּול ְלַתּנָ א ׁשָ ר ָאָדם לֹוַמר ַלֲחֵבירֹו: ּדְ ְוָקָאַמר ַאּבָ   מּוּתָ

ְתחּוְמךָ  ּבִ ירֹות ׁשֶ מֹור ִלי ּפֵ מוֹ ַוֲאנִ  ,"ׁשְ ְתחּוִמי"י ֶאׁשְ ּבִ ירֹות ׁשֶ    ?!ר ְלָך ּפֵ
  

ֲאִמיָרתֹו ְוֵאיָמא:  אי ּבַ ֲאִני ַזּכַ ל ׁשֶ יְך ָעָליו" -"ּכָ אי ֲאִני ְלַהְחׁשִ ַ   , ַרׁשּ
ָלל"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ּכְ

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ

ֵהָמה. " חּום ְלָהִביא ּבְ יִכין ַעל ַהתְּ   ֵאין ַמְחׁשִ
חּום ָהְי  ָאה.  - ָתה עֹוֶמֶדת חּוץ ַלתְּ   קֹוֵרא ָלּה ְוִהיא ּבָ

ָלל ָאַמר  אּולּכְ א ׁשָ   : ַאּבָ
ֲאִמיָרתֹו  אי ּבַ ֲאִני ַזּכַ ל ׁשֶ יְך ָעָליו.  -ּכָ אי ֲאִני ְלַהְחׁשִ ַ   ַרׁשּ

ַח ַעל ִעְסֵקי ּכַ  יִכין ְלַפּקֵ ת ְלָהִביא לֹו ָארֹון ְוַתְכ ּוַמְחׁשִ ה ְוַעל ִעְסֵקי ַהּמֵ   ִריִכין. ּלָ
לֹוִני  ָמקֹום ּפְ לֹוִני, ְוִאם לֹא ָמָצאָת ּבְ לֹוִני.  - ְואֹוְמִרים לֹו: "ֵלְך ְלָמקֹום ּפְ קֹום ּפְ   ָהֵבא ִמּמָ

ָמֶנה ָמאַתִים".  - לֹא ָמָצאָת ּבְ   ָהֵבא ּבְ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּלֹ  יר לֹו ְסכּום ֶמַקחּוִבְלַבד ׁשֶ    ."א ַיְזּכִ
  
  
  

                                                             

ֲעָיא ְלהוּ (וילא:  646   )ִאיּבַ

  רש"י
   . קאי ומשוי כללא:אהייא

. דקתי ת''ק אי ימא ארישא
לאיסורא וקאתי אבא שאול 

דכללא  לשוויה בה כללא א''כ
לאיסורא ה''ל למימר בהדיא כל 
שאיו זכאי באמירה כגון אלו 
שאיו רשאי לומר לחבירו שכור 
לי פועלים או הבא לי פירות 
למוצאי שבת איו רשאי 

  להחשיך מיבעי ליה:
. דקאמר ת''ק אלא אסיפא קאי

להיתרא אבל מחשיך הוא 
לשמור ואתא איהו ושווייה ביה 

   כללא להביא כל כיוצא בהן:
האי כל שאי זכאי להחשיך 
עליו זכאי אי באמירתו מיבעי 

. דהיתר דחשיכה תן והיתר ליה
דאמירה לא תן והיכי תלי תיא 

   בדלא תיא:
. כדקאמרת לעולם אסיפא קאי

ודקשיא לך אמירה מהיכא 
קאמר ליה להיתירא דתלי בה 
החשכה אהא קאי דאמר רב 
יהודה כו' אלמא זכאי אי 

ות''ק  באמירתו ואבא שאול
כולהו פשיטא להו הא דשמואל 
וקאמר ליה אבא שאול לת''ק 
מי לא מודית בהא שאתה מתיר 
להחשיך דמותר הוא לומר 
כדשמואל אלמא הואיל ומותר 
לומר מותר להחשיך הלכך 
אמאי קטת החשכה לשמור 
לחודא שוי כללא למילתא 
ואימא כל שאי זכאי באמירתו 
רשאי אי להחשיך עליו דש''מ 

''מ מת וכלה דהא מי הך וש
זכאי באמירתו הוא כדמפרש 
לקמן והלכך מחשיכין עליו 
וסיפא דמתי' דקתי מחשיכין 
על התחום לפקח על עסקי כלה 

   אבא שאול היא:
. והאי כלל אמר אבא שאול כו'

מי זכאי באמירתו כדקתי 
סיפא ואומר לו לך למקום 

   פלוי:
  . מה ומאתים:סכום מקח
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        קנא, אקנא, אקנא, אקנא, א .18
ָנה    ִמׁשְ

ַח ַעל ִעְסֵקי ּכַ  חּום ְלַפּקֵ יִכין ַעל ַהתְּ ת ְלָהִביא לֹו ָארֹון ְוַתְכִריִכים. ַמְחׁשִ ה, ְוַעל ִעְסֵקי ַהּמֵ   ּלָ
ׁשַ  ֵהִביא ֲחִליִלין ּבְ ת ּגֹוי ׁשֶ ָרֵאל,  -ּבָ ֶהן ִיׂשְ   לֹא ִיְסּפֹוד ּבָ

קֹום ָקרֹוב.  אּו ִמּמָ ן ּבָ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ
ָרֵאל - לֹו ָארֹון ְוָחְפרּו לֹו ֶקֶבר ָעׂשוּ  ֵבר ּבֹו ִיׂשְ    ,ִיּקָ

ָרֵאל  ִביל ִיׂשְ ׁשְ ֵבר ּבֹו עֹוָלִמית.  -ְוִאם ּבִ             לֹא ִיּקָ
  

ָמָרא    ּגְ

קֹום ָקרֹוב"ַמאי    ? "ִמּמָ
  

  ָאַמר:  ַרב
ׁש.  קֹום ָקרֹוב ַמּמָ   ִמּמָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

א חּוץ ַלחֹוָמה  מָּ יַנן ׁשֶ   ָלנּו. ָחְייׁשִ
  

ָווֵתיּה  ְיָקא ַמְתִניִתין כְּ מּוֵאל, ּדִ ּדַ   ׁשְ
ָקָתֵני:  ה לֹו ָארֹון ְוָחַפר לֹו ֶקֶבר ּדְ ָרֵאל" -"ָעׂשָ ֵבר ּבֹו ִיׂשְ   ,ִיּקָ

ֵרי,  :ַאְלָמא ֵפיָקא ׁשָ   ִמּסְ
ֵרי.  -ָהָכא ַנִמי  ֵפיָקא ׁשָ   ִמּסְ

  
ָווֵתיּה    ַרב: ּדְ ְוַתְנָיא ּכְ

ָרֵאל ְוג" ׂשְ ּיִ ּה, ִעיר ׁשֶ ִרים ּבָ   ֹוִים ּדָ
ׁשַ ְוָהְיָתה  ְרֶחֶצת ּבְ ּה ֶמְרָחץ ַהּמַ ת, ּבָ   ּבָ

דָל  -ִאם רֹוב ּגֹוִים  ּה ִמּיָ    ,ֶעֶרב, רֹוֵחץ ּבָ
ָרֵאל  ין  -ִאם רֹוב ִיׂשְ יןַיְמתִּ ַחּמּו ַחּמִ ּיֵ ֵדי ׁשֶ    ,ַעד ּכְ

ין.  647–ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה  ַחּמּו ַחּמִ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ין ַעד ּכְ   ַיְמתִּ
י ְיהּוָדהַר    אֹוֵמר:  ּבִ

ה,  ִטי ְקַטּנָ ַאְמּבָ   ּבְ
ּה ָרׁשּות  ד - ִאם ֵיׁש ּבָ ּה ִמּיָ   . (מכשירין ב, ה) "רֹוֵחץ ּבָ

  
   ?"ָרׁשּות"ַמאי 

  
ֵריּה ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ַרב ְיהּוָדהּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבְ

ָרה ֲעָבִדים ׁשֶ  ׁש לֹו ֲעׂשָ ּיֵ ּה ָאָדם ָחׁשּוב ׁשֶ ַבת ַאַחתִאם ֵיׁש ּבָ ָרה קּוְמקּוִמין ּבְ ִמין לֹו ֲעׂשָ ַחּמְ    ,ּמְ
ה  ִטי ְקַטּנָ ַאְמּבָ ד.   -ּבְ ּה ִמּיָ ר ִלְרחֹוץ ּבָ   מּותָּ

   
  
  

                                                             

  )וְ  ,ָאסּורהגירסה במשה ומסורת הש"ס. גירסת וילא: ( 647

  רש"י
  מתי' 

. י שהביא חלילין בשבתכר
   בשביל ישראל:

. לעולם לא יספוד בהן ישראל
וקסא הוא משום דמוכחא 
מילתא דבשבילו הובאו דאין 
דרך להביא חלילין אלא בשביל 

   מת:
   . בתוך התחום:ממקום קרוב
. בשביל כרי או עשו לו ארון

   למכור:
  

  גמ' 
. רב אמר ממקום קרוב ממש

כלומר שידוע לו בירור הדבר 
דממקום קרוב באו שראיום 

   שהיו בביתו:
ושמואל אמר חיישין שמא חוץ 

. אפילו הביא מחוץ לחומה לו
לעיר או תולין להתיר ואומרים 
שמא בתוך התחום לו ערב 
שבת וסופדין בהן במוצ''ש מיד 
וחיישין מי אמרין לקולא 
כדאמרי' במס' חגיגה (דף טו.) 
גבי בתולה שעיברה חיישין 

מבטי עיברה ומותרת שמא בא
לכהוה ולשמואל הכי קאמר 
מתי' לא יספוד בהן ישראל 
אא''כ יש לתלות שבאו ממקום 
קרוב ולאפוקי בידוע דמחוץ 
לתחום באו: ה''ג דיקא מתי' 
כוותיה דשמואל ותיא כוותיה 

   דרב:
. דתלין יקבר בו ישראל

מספיקא שמא לצורך כרי 
   עשה:

. דספיקא תיא כוותיה דרב
ר דקתי מחצה על מחצה אסו

ימתין בכדי שיחמו חמין וא''ת 
בכדי שיחמו חמין מיהא שרי 
והכא תי לא יספוד בהן משמע 
לעולם הכא מוכחא מילתא אבל 
במרחץ לא מוכחא מילתא כולי 

   האי הואיל ואיכא כרים:
. שיש לתלות באמבטי קטה

ולומר משחשיכה הוחמה על ידי 
   עבדים וקומקמין הרבה:

. אדם חשוב ה רשותאם יש ב
   שליט:

. ישראל מיד דיש לומר רוחץ בה
משחשיכה הוחמו חמין לאותו 
כרי לישא אחריא גרסין 
תיא כוותיה דשמואל ולא 
גרסי' דייקא מתי' כו' עד 
מספיקא שרי ומייתי סייעתא 
לשמואל מדרבי יהודה דתלין 
לקולא ורישא לא קשיא ליה 
כיון דמחצה על מחצה ודאי 

שראל וכרים הוחמו בשביל י
שהרי לא לאדם אחד לבדו 
הוחמו דימא ספיקא לכרי 
ספק לישראל ולשון זה ראה לי 
עיקר ורבותי מי לא גרסי לעיל 
להא דקתי עשה כרי את 
הארון עד מספיקא שרי ומיהו 

  לא מפרשי לה כדפרישית:
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        קנא, אקנא, אקנא, אקנא, א .19
ָרֵאל - ָעׂשּו לֹו ָארֹון ְוָחְפרּו לֹו ֶקֶבר" ֵבר ּבֹו ִיׂשְ   ."ִיּקָ
  

אי?    ַאּמַ
ָעׂשּו!  ּיֵ ְכֵדי ׁשֶ ין ּבִ   ָהָכא ַנִמי ַיְמּתִ

  
אר ָאַמ    : עּוּלָ

א.  ִאְסַרְטּיָ עֹוֵמד ּבְ   ּבְ
  

יַנח     ,"ֶקֶבר"ּתֵ
א ְלֵמיַמר?  - "ָארֹון"   ַמאי ִאיּכָ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ל ַעל ִקְברֹו.   מּוּטָ   ּבְ

   
  
  

  רש"י
. הי דלא ימתין בכדי שיעשו

מוכחא מילתא מיהו י''ל שמא 
   שראל עשה:בשביל י

. הקבר באיסרטיא שאין בעומד
דרך ישראל ליקבר שם דודאי 

   לא עשה בשביל ישראל:
. להוכיח ארון מאי איכא למימר

   דלא בשביל ישראל עשה:
   . הארון:במוטל

. של כרי באיסרטיא על קברו
דמוכח דלשם אותו קבר עשה 

   הארון:
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        בבבב- - - - קנא, אקנא, אקנא, אקנא, א .20
ָנה    ִמׁשְ

ת:  ל ָצְרֵכי ַהּמֵ ין ּכָ   עֹוׂשִ
  ָסִכין, 

  ּוְמִדיִחין אֹותֹו, 
ּלֹ    ּבֹו ֵאֶבר.  א ָיִזיזּוִבְלַבד ׁשֶ

יוׁשוֹ    קנא,ב ְחתָּ ר ִמתַּ יִלין אֹותֹו ַעל ַהחֹול ְמִטין ֶאת ַהּכָ ִביל  ,ּוַמטִּ ׁשְ ין. ^ּבִ ְמתִּ ּיַ   ׁשֶ
ִחי,  ִרין ֶאת ַהּלֶ   קֹוׁשְ

ּלֹ  א ׁשֶ ֲעֶלה, ֶאּלָ ּיַ   א יֹוִסיף. לֹא ׁשֶ
  

ָרה  ּבְ ׁשְ ּנִ ַסְפָסל   :סֹוְמִכין אֹוָתּה  -ְוֵכן קֹוָרה ׁשֶ    ,ּבְ
ה, אֹו ּבַ  טָּ   ֲארּוכֹות ַהּמִ

ֲעֶלה תַּ ּלֹ  ,לֹא ׁשֶ א ׁשֶ    ....ֹוִסיףא ּת ֶאּלָ
   

ָמָרא    ּגְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר    : ׁשְ
ל  ַתְלִמידֹו ׁשֶ ה ּבְ י ֵמִאירַמֲעׂשֶ ְרָחץ,  ַרּבִ ְכַנס ַאֲחָריו ְלֵבית ַהּמֶ ּנִ   ׁשֶ
ׁש ְלָהִדיַח ַקְרַקע,  יּקֵ   ּבִ

  . ָאַמר לֹו: ֵאין ְמִדיִחין
  ָלסּוְך ַקְרַקע, 

  ָאַמר לֹו: ֵאין ָסִכין! 
  

ַקְרַקע     ,ַמְחְלָפא -ַקְרַקע ּבְ
ַקְרַקע    ָלא ִמיֲחַלף.  -ֵמת ּבְ

  
  
ת"[ ל ָצְרֵכי ַהּמֵ ין ּכָ   ]."עֹוׂשִ
  

ל"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ּכָ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ

ֵלי ֵמיַקר" כוֹ  ,ְמִביִאין ּכְ ּלֹ ּוְכֵלי ַמתָּ ֵדי ׁשֶ ֵריסֹו ּכְ יִחין ַעל ּכְ ּפֹוַח. ת, ּוַמּנִ   א תִּ
ּלֹ ֵדי ׁשֶ ֶהן ָהרּוַח. ּופֹוְקִקין ֶאת ְנָקָביו ּכְ ֵנס ּבָ יּכָ   א תִּ

לֹמֹ  ָחְכָמתוֹ ְוַאף ׁשְ    :ה ָאַמר ּבְ
ּלֹ  ֶסף""ַעד ׁשֶ ְדָרה,  -  (קהלת יב, ו) 648א ֵיָרֵתק ֶחֶבל ַהכֶּ ִ   ֶזה חּוט ַהׁשּ

ת הַ  לַּ ָהב""ְוָתֻרץ ּגֻ ה, -  ּזָ    ֶזה ַאּמָ
ּבּוַע" ד ַעל ַהּמַ ֶבר כַּ ָ ֶרס -  "ְוִתׁשּ    ,ֶזה ַהּכֶ
ל ֶאל ַהּבֹור" ְלּגַ ֶרׁש  - "ְוָנרֹץ ַהּגַ    ,ֶזה ּפֶ

יֶכם" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ֶרׁש ַחּגֵ ֵניֶכם ּפֶ ֶרׁש ַעל ּפְ   . "(מלאכי ב, ג) 649"ְוֵזִריִתי ּפֶ
  

אַרב ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר    : ַחּגָ
ים ַחּגִ ל ְיֵמיֶהם ּכְ ין ּכָ ְבֵרי תֹוָרה, ְועֹוׂשִ יִחין ּדִ ּנִ ּמַ ֵני ָאָדם ׁשֶ    .ֵאּלּו ּבְ

  
י ֵלִויָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ ּפִ ַע ָאַמר  ַרב ּפַ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

לֹ ה ָיִמיםְלַאַחר ׁשְ ָניו, ְואֹוֶמֶרת לוֹ  - ׁשָ ֵריסֹו ִנְבַקַעת ְונֹוֶפֶלת לֹו ַעל ּפָ י".  "ט :ּכְ ָנַתּתָ ּבִ ֶ   ֹול ַמה ׁשּ
   

  
  

                                                             
ר לֹ  648 ל ֶאל ַהּבֹורא ַעד ֲאׁשֶ ְלּגַ ּבּוַע ְוָנרֹץ ַהּגַ ד ַעל ַהּמַ ֶבר ּכַ ָ ָהב ְוִתׁשּ ת ַהּזָ ּלַ ֶסף ְוָתֻרץ ּגֻ   ֵיָרֵתק ֶחֶבל ַהּכֶ

א ֶאְתֶכם ֵאָליו 649 יֶכם ְוָנׂשָ ֶרׁש ַחּגֵ ֵניֶכם ּפֶ ַרע ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ּפְ   ִהְנִני גֵֹער ָלֶכם ֶאת ַהּזֶ

  רש"י
  מתי' 

   . במים:ומדיחין
  שלא יזיז 

לא יגביה לו ידו או רגלו  .בו אבר
  או ריסי עייו:

. שלא יסריח מחמת שימתין
   חום הסדין והכרים:

. של מת שהיה קושרין את הלחי
פיו הולך ופתח קושרין את 

   לחייו כדי שלא יפתח פיו יותר:
. להסגר ממה ולא שיעלה

שפתח דהייו מזיז אבר אלא 
   שלא יוסיף ליפתח:

. שהרי סומכין אותה בספסל
   ת כלי עליו:תור

   . דהוה ליה בוה:לא שתעלה
  

  גמ' 
. אלמא דבר ואמר לו אין סכין

   האסור לטלטל אסור לסוך:
. כלומר קרקע בקרקע מיחלף

ההוא לאו משום טלטול הוא 
אלא משום אשוויי גומות ואע''ג 
דמרחץ רצפת אבים הוא וליכא 
למיחש לאשוויי גומות מיחלף 

   מיהא בקרקע אחר:
. דלא אתויי מאיכל צרכי המת ל

   תן:
. שמביאים קרירות כלי מיקר

   כגון זכוכית:
. ואף שלמה אמר בחכמתו
   שכריסו של מת יפחת ובקעת:

. שהוא כמין זה חוט השדרה
   חבל ולבן ככסף:

. שהוא מעין של תולדה זו אמה
   כמו גולות מים (יהושע טו):

. וגלגל לשון גלל זה פרש
   (יחזקאל ד):

  וך פיו:. שופל לתאל הבור
  . בתעוגים:כחגים
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        קנא, בקנא, בקנא, בקנא, ב .21
ָנה    ִמׁשְ

ׁשַ ֵא  ת ּבְ ִמין ֶאת ַהּמֵ חֹול ִעם ְיִציַאת ֶנֶפׁש. ין ְמַעּצְ ת, ְולֹא ּבְ   ּבָ
ֶפׁש  ֲעִצים ִעם ְיִציַאת ַהּנֶ ִמים -ְוַהּמַ   .  ֲהֵרי ֶזה ׁשֹוֵפְך ּדָ

   

ָמָרא    ּגְ

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
מֹו ִעם ְיִציַאת ַה " ֶפׁש ַהְמַעּצְ ִמים.  - ּנֶ   ֲהֵרי ֶזה ׁשֹוֵפְך ּדָ

עֹו ָעֶליָה  יַח ֶאְצּבָ ָבה ְוהֹוֶלֶכת, ָאָדם ַמּנִ ּכָ ל ְלֵנר ׁשֶ ְבָתה -ָמׁשָ ד ּכָ   . "ִמּיָ
  

ְנָיא    :ּתַ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ל ֵמת  מּו ֵעיָניו ׁשֶ ְתַעּצְ ּיִ חֹוְט  - ָהרֹוֶצה ׁשֶ   מֹו, נֹוֵפַח לֹו ַיִין ּבְ
ין ִריֵסי ֵעיָניו,  ֶמן ּבֵ   ְונֹוֵתן ׁשֶ
ֵלי ַרְגָליו,  ֵני גּוּדָ ׁשְ   ְואֹוֵחז ּבִ

ִמין ֵמֲאֵליֶהן ְוֵהן   . "ִמְתַעּצְ
  

ְנָיא     :ּתַ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ן יֹומֹו ַחי  ינֹוק ּבֶ ת. -תִּ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ְמַחּלְ
ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ  ִלין ָעָליו -ָרֵאל ֵמת ּדָ ת.  ֵאין ְמַחּלְ ּבָ ַ    ֶאת ַהׁשּ

  

ן יֹומֹו ַחי " ינֹוק ּבֶ ת -תִּ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   -  "ְמַחּלְ
ת ַאַח ָאְמָרה ּתֹוָר  ּבָ ל ָעָליו ׁשַ ה". תה: "ַחּלֵ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ מֹור ׁשַ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ   , ּכְ

ָרֵאל ֵמת " ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ    -" ִלין ָעָליוֵאין ְמַחּלְ  -ּדָ
ת ָאָדם ּמֵ יָון ׁשֶ ְצֹות - ּכֵ ֵטל ִמן ַהּמִ    ."ּבָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו    : ַרּבִ

י ִתים ָחְפׁשִ ּמֵ ְצֹות.   - (תהלים פח, ו) 650""ּבַ י ִמן ַהּמִ ה ָחְפׁשִ ת ָאָדם, ַנֲעׂשָ ּמֵ יָון ׁשֶ   ּכֵ
   

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

ן יֹומֹו ַחי  ינֹוק ּבֶ ִריםֵאין ָצִריְך ְלׁשֹוְמרֹו ִמן  -תִּ ה ּוִמן ָהַעְכּבָ    ,ַהחּוְלּדָ
ן ֵמת  ׁשָ ִריםָצִריְך ְלׁשֹוְמרֹו ִמן  - ֲאָבל עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ה ּוִמן ָהַעְכּבָ    ,ַהחּוְלּדָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶכם ִיְהֶיהׁשֶ ל זְ  -  (בראשית ט, ב) 651""ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחתְּ ָאָדם ַחי ּכָ ִרּיֹותֵאיָמ  -ַמן ׁשֶ ֶלת ַעל ַהּבְ    ,תֹו מּוטֶּ
ת  ּמֵ יָון ׁשֶ ְטָלה ֵאיָמתוֹ  -ּכֵ   . "ּבָ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ֵרי  י ּתְ    .ָלא ָנֵפיל - ְנִקיִטיַנן: ַאְרֵיה ַאּבֵ
  

ָנֵפיל    !ָהא ָקא ָחֵזיַנן ּדְ
  

אְד ַההּוא כִּ  ר ַאּבָ   , ָרִמי ּבַ
אָאַמר ּדְ  ר ַאּבָ   : ָרִמי ּבַ

ָאָדם ה ׁשֹוֶלֶטת ּבָ ְבֵהָמה,  ,ֵאין ַחּיָ ְדֶמה לֹו ּכִ ּנִ   ַעד ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵהמֹות ִנְדמּו"ׁשֶ ּבְ ל כַּ ל ָיִלין ִנְמׁשַ יָקר ּבַ   . (תהילים מט, יג) "ְוָאָדם ּבִ

  
  

י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
ִית ְיִחיִדי,  ּבַ   ָאסּור ִליׁשֹן ּבַ

ִית ְיִחיִדי  ּבַ ן ּבַ ׁשֵ    .ֲאָחַזּתּו ִליִלית -ְוָכל ַהּיָ
                                                             

מוֹ  650 י ּכְ ִתים ָחְפׁשִ ּמֵ ְדָך ִנְגָזרוּ ּבַ ה ִמּיָ ם עֹוד ְוֵהּמָ ר לֹא ְזַכְרתָּ   ֲחָלִלים ׁשְֹכֵבי ֶקֶבר ֲאׁשֶ
ְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל 651 ר תִּ כֹל ֲאׁשֶ ָמִים ּבְ ָ ל עֹוף ַהׁשּ ת ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ ל ַחּיַ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ נוּ  ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחתְּ ֶיְדֶכם ִנתָּ ם ּבְ ֵגי ַהּיָ  ּדְ

  רש"י
  מתי' 

. את עייו בשבת אין מעצמין
אפילו אחר יציאת הפש דמזיז 

   בו אבר:
. כדמפרש בברייתא שופך דמים

בגמ' שבטורח מועט מקרב 
   מיתתו:

  
  גמ' 

. עוצרן ואוחז בשי גודלי רגליו
   באצבעותיו:

   . לשון חיותכם:וחתכם
. להורגן אריה אבי תרי לא פיל

כתי' ומוראכם תרי וכתיב על כד
   כל חית הארץ ואפי' ארי:

. דקסה עליו כדרמי בר אבא
   מיתה ודמה לארי כבהמה:

. מי שחיה מושלת בו משל
   בידוע שכבהמה דמה:
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ְנָיא    :ְוּתַ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָיְדָך.  ה מֹוֵצא, ּוָמצּוי ְלָך, ְועֹוְדָך ּבְ ַאתָּ ה ַעד ׁשֶ   ֲעׂשֵ

לֹמֹ  ָחְכָמתֹו: ְוַאף ׁשְ   ה ָאַמר ּבְ
חּורֹ יֵמי ּבְ ר לֹא ָיֹבאוּ "ּוְזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאָך ּבִ ְקָנה.  - (קהלת יב, א) " ְיֵמי ָהָרָעהֶתיָך ַעד ֲאׁשֶ   ֵאּלּו ְיֵמי ַהּזִ

ר ּתֹ ִנים ֲאׁשֶ יעּו ׁשָ יַח,  - (קהלת יב, א) אַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ""ְוִהּגִ ׁשִ   ֵאּלּו ְיֵמי ַהּמָ
ֶהם לֹא ְזכּות ְולֹא חֹוָבה       ֵאין ּבָ   . "ׁשֶ

  
מּוֵאל, ִד ּוְפִליָגא    ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
יַח ֵאי ׁשִ ה ִלימֹות ַהּמָ ין ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְלַבד ,ן ּבֵ יְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ּבִ א ׁשִ    ,ֶאלָּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶרב ָהָאֶרץׁשֶ ל ֶאְביֹון ִמּקֶ י לֹא ֶיְחּדַ    .(דברים טו, יא) 652""כִּ
   

ְנָיא    :ּתַ
ָּפר" י ֶאְלָעָזר ַהּקַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ׁש ָאָדם ַרֲחִמים ַעל ִמּדָ    ה זֹו, ְלעֹוָלם ְיַבּקֵ
א  ִאם הּוא לֹא ּבָ נֹו,  -ׁשֶ א ּבְ   ּבָ

א  נֹו לֹא ּבָ א,  -ְוִאם ּבְ נֹו ּבָ ן ּבְ   ּבֶ
ֱאַמר: ּנֶ ה" ׁשֶ ָבר ַהּזֶ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ   . "(דברים טו, י) 653"כִּ

  
  
ה"[ ָבר ַהּזֶ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ   .](דברים טו, י)"כִּ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
עֹוָל " חֹוֵזר ּבָ ל הּוא ׁשֶ ְלּגַ    ."םּגַ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַנן    ָלא ִמיֲעִני.  -ְנִקיִטיַנן: ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

  
ִמיֲעִני!    ְוָהא ָקא ָחֵזיַנן ּדְ

  
ִמיֲעִני ְתָחא ָלא ִמיֲהַדר - ִאם ִאיָתא ּדְ    .ַאֲהדּוֵרי ַאּפִ

  
יאָאַמר ָלּה  י ִחּיָ   ִלְדֵביְתהּו:  ַרּבִ

י ָאֵתי ַעְנָיא  יִמי ֵליּה  -ּכִ ְלַקְדמּו ְלָבַנִיְך. ַאְקּדִ י ֵהיִכי ּדִ א, ּכִ    ִריְפּתָ
  ֵמיַלט ָקא ָליְיַטת ְלהּו?!  :ָאְמָרה ֵליּה 

ִתיב ה" :ָאַמר ָלּה: ְקָרא ָקא ּכְ ָבר ַהּזֶ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ   , (דברים טו, י) "כִּ
ֵבי וְ  ָנא ּדְ ָמֵעאלתָּ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
עֹוָלם" חֹוֵזר ּבָ ל הּוא ׁשֶ ְלּגַ   . "ּגַ
  

ְנָיא    :ּתַ
ן " יַרּבָ ַרּבִ ְמִליֵאל ּבְ   אֹוֵמר:  ּגַ

ָך"    – (דברים יג, יח) 654"ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ
ִרּיֹות  ל ַהְמַרֵחם ַעל ַהּבְ ַמִיםְמ  -ּכָ ָ    ,ַרֲחִמין ָעָליו ִמן ַהׁשּ

ִרּיֹות  ֵאינֹו ְמַרֵחם ַעל ַהּבְ ַמִים - ְוָכל ׁשֶ ָ   .  "ֵאין ְמַרֲחִמין ָעָליו ִמן ַהׁשּ
   

  
  

                                                             
י לֹא יֶ  652 ָך ּוְלֶא ּכִ ֲעִנּיֶ ח ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך ּלַ ְפתַּ תַֹח תִּ ָך ֵלאמֹר ּפָ ן ָאנִֹכי ְמַצּוְ ֶרב ָהָאֶרץ ַעל ּכֵ ל ֶאְביֹון ִמּקֶ ַאְרֶצךָ ְחּדַ  ְביְֹנָך ּבְ
ה ְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹה  653 ָבר ַהּזֶ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ ָך לֹו ּכִ ִתתְּ ן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ תֵּ ַלח ָיֶדךָ ָנתֹון תִּ ָך ּוְבכֹל ִמׁשְ ָכל ַמֲעׂשֶ   יָך ּבְ

ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב  654 ק ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיךָ ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַח  ה'ְולֹא ִיְדּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ   ְמָך ְוִהְרּבֶ

  רש"י
   . צדקה:עשה

   . למי לעשות:עד שאתה מוצא
   . ממון:ומצוי לך

. עודך ברשותך ועודך בידך
   קודם שתמות:

לזכות בו  . לא דברלא זכות
   שכולם עשירים:

   . לאמץ לב ולקפוץ יד:ולא חובה
. שלא יבא לידי עיות על מדה זו

דדבר המזומן הוא לבא או עליו 
   או על בו או על בן בו:

. שתרחם על ותן לך רחמים
   הבריות:
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        קנב, אקנב, אקנב, אקנב, א    ––––קנא, ב קנא, ב קנא, ב קנא, ב  .23
ךְ " ר לֹא ֶתְחׁשַ   , (קהלת יב, ב) 655"ַעד ֲאׁשֶ

ֶמׁש ְוָהאֹור" ֶ ַחת ְוַהחֹוֶטם.  - "ַהׁשּ ּדַ   זֹו ּפַ
ֵרַח" ָמה - "ְוַהּיָ   .זֹו ְנׁשָ

ָסתֹות.  -  "ְוַהּכֹוָכִבים"   ֵאּלּו ַהלְּ
ם" ׁשֶ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגָ ל ָאָדם, ׁשֶ  - "ְוׁשָ ִכיזֹו ְמאֹור ֵעיָניו ׁשֶ   .הֹוֵלְך ַאַחר ַהּבְ

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

   :ַהאי ִדְמָעָתא
ִנין  ִעין ׁשְ   ,ָהְדָרא –ַעד ַאְרּבְ

אן ְוֵאיָלְך    .ָלא ָהְדָרא -ִמּכָ
  

  : ַרב ַנְחָמןְוָאַמר 
   :ַהאי ּכֹוֲחָלא

ִנין  ִעין ׁשְ וַח,  -ַעד ַאְרּבְ   ְמַרּוֵ
אן ְוֵאיָלְך  ַאִביָס  - ִמּכָ ֵאיֲאִפיּלּו ַמְלָיא ּכְ ִגיְרּדָ וַח.  ,ָנא ּדְ   אֹוקֹוֵמי מֹוִקים, ַאְרוּוֵחי ָלא ְמַרּוֵ

  
ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
ים ִמּכֹוֲחָלא כַ ּדְ  ַאלִּ ה ּדְ   ְטֵפי ַמֲעִלי.  -ּמָ
  

י ֲחִניָנא יּה,  ַרּבִ ַרּתֵ ִכיָבא ֵליּה ּבְ   ׁשְ
ֵכי ֲעָלּה.    לֹא ֲהָוה ָקא ּבָ

ְרְנג ֵביְתהּו: ּתַ יְתָך?!ָאְמָרה ֵליּה ּדְ יַקת ִמּבֵ א ַאּפֵ   ֹוְלּתָ
י ְרּתֵ ָרא ?!ָאַמר ָלּה: ּתַ ְכָלא ְוִעיּוָ    !ּתִ

  
י ָהא  י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ ָסַבר ָלּה ּכִ ּום  ַרּבִ הִמׁשּ ן ְקַצְרּתָ י יֹוֵסי ּבֶ   : ַרּבִ

ָמעֹות ֵהן:  ׁש ּדְ   ׁשֵ
לֹ לֹׁשָ   ׁש ָרעֹות. ׁש ָיפֹות, ְוׁשָ

ִכי   קנב,א ל ּבְ ן, ְוׁשֶ ל ָעׁשָ א ^ ׁשֶ ּסֵ ית ַהּכִ ל ּבֵ   ָרעֹות.  - ְוׁשֶ
ל ַסם חֹוק ,ׁשֶ ל ׂשְ ירֹות  ,ְוׁשֶ ל ּפֵ    .ָיפֹות –ְוׁשֶ

  
  

                                                             
ר לֹא-א ּוְזכֹר ֶאת 655 חּורֶֹתיָך ַעד ֲאׁשֶ יֵמי ּבְ ר ּתֹאַמר ֵאין-ּבֹוְרֶאיָך ּבִ ִנים ֲאׁשֶ יעּו ׁשָ   ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ. -ָיבֹאּו ְיֵמי ָהָרָעה ְוִהּגִ

ר לֹא ֵרַח וְ -ב ַעד ֲאׁשֶ ֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהּיָ ֶ ְך ַהׁשּ ם. ֶתְחׁשַ ׁשֶ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגָ   ַהּכֹוָכִבים ְוׁשָ
כּו ָהרֹאוֹ  י ִמֵעטּו ְוָחׁשְ י ֶהָחִיל ּוָבְטלּו ַהּטֲֹחנֹות ּכִ תּו ַאְנׁשֵ ִית ְוִהְתַעּוְ ֻזעּו ׁשְֹמֵרי ַהּבַ ּיָ ּיֹום ׁשֶ ֲאֻרּבֹות. ג ּבַ   ת ּבָ

ֲחָנה ְוָיק ַפל קֹול ַהּטַ ׁשְ ּוק ּבִ ׁשּ רּו ְדָלַתִים ּבַ לד ְוֻסּגְ חּו ּכָ ַ ּפֹור ְוִיׁשּ יר. -ּום ְלקֹול ַהּצִ ִ נֹות ַהׁשּ   ּבְ
י ל ֶהָחָגב ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹוָנה ּכִ ּבֵ ֵקד ְוִיְסתַּ ָ ֶרְך ְוָיֵנאץ ַהׁשּ ּדֶ ים ּבַ בֹהַּ ִיָראּו ְוַחְתַחתִּ ם ִמּגָ ּוק ַהּסֹוְפִדים. -הֵֹלְך ָהָאָדם ֶאל- ה ּגַ ית עֹוָלמֹו ְוָסְבבּו ַבׁשּ   ּבֵ

ד ַעל ֵיָרֵתק - ר לֹאו ַעד ֲאׁשֶ  ֶבר ּכַ ָ ָהב ְוִתׁשּ ת ַהּזָ ּלַ ֶסף ְוָתרּוץ ּגֻ ל ֶאל-ֶחֶבל ַהּכֶ ְלּגַ ּבּוַע ְוָנרֹץ ַהּגַ   ַהּבֹור. -ַהּמַ
ׁשּוב ֶאל-ז ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָיה ְוָהרּוַח תָּ ׁשֶ ר ְנָתָנּה. -ָהָאֶרץ ּכְ   ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ

        ח]ח]ח]ח]- - - - [קהלת פרק יב א[קהלת פרק יב א[קהלת פרק יב א[קהלת פרק יב א    ּכֹל ָהֶבל.ח ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ַהּקֹוֶהֶלת ַה 

  רש"י
. המצח שהוא חלק זו פדחת

   ומצהיר יותר מכל הפרצוף:
. שהוא תואר פי זה חוטם

   אדם:
. כדכתיב ר אלהים ו שמהז

   שמת אדם (משלי כ):
   . לחיים:הלסתות

. חשכת עיים יבא ושבו העבים
ויכסה המאור אחר שירבה 
בבכיה בזקותו מחמת תשות 

   כח וצרות רבות עליו:
   . מאור עיים:מרווח

. כחלא בעייו אפילו מליא
   כמכחול גדול:

. כובד של כאביסא של גרדאי
[ראה כובד {גרדיים אישובל''ש 

   בלע''ז: לעיל קיג.]}
. המאור מוקים שלא אוקומי

   יחשיך יותר ממה שהוא:
. בהא דאמר אפי' מאי קמ''ל

   כאביסא דגרדאי:
. עץ שהוא מכוחלא . עב:אלים

מכיס בשפופרת וותן בעייו 
   וקורין לו מכחול:

. שיכול בים תיכלא ועיורא
   ועיורון הדמעה:

  . מתוך אבל וצרה:של בכי
   . מתוך יסורין:ל בית הכסאש

  . כגון ריח חרדל:של פירות
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        קנב, אקנב, אקנב, אקנב, א .24
תוּ  ִית ְוִהְתַעּוְ ֻזעּו ׁשְֹמֵרי ַהּבַ ּיָ ּיֹום ׁשֶ   .)(קהלת יב, ג    656656656656""ּבַ

ִית" ֻזעּו ׁשְֹמֵרי ַהּבַ ּיָ ּיֹום ׁשֶ ָלעֹותֵא  - "ּבַ ָסִלים ְוַהּצְ   .ּלּו ַהּכְ
י ֶהָחִיל""ְוִהְתַע  תּו ַאְנׁשֵ   ֵאּלּו ׁשֹוַקִים.  - ּוְ

ִים - "ּוָבְטלּו ַהּטֲֹחנֹות" יּנַ    .ֵאּלּו ׁשִ
ֲאֻרּבֹות" כּו ָהרֹאֹות ּבָ   ֵאּלּו ֵעיַנִים.  - "ְוָחׁשְ

  
  

ן ֲחַנְנָיהָאַמר ֵליּה ֵקיָסר ְל  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
  ַמאי ַטְעָמא לֹא ֲאֵתית ְלֵבי ָאִביָדן? 

ַלג :ּה ָאַמר ֵלי ִליִדין ,טּור ּתְ    ,ַסֲחרּוִני ּגְ
ְלּבֹוִהי ָלא ָנְבִחין   ,ּכַ

  ַטֲחנֹוִהי ָלא טֹוֲחִנין. 
  

י    ָאְמֵרי:  ַרבּבֵ
ָלא ָאֵביְדָנא ָנא.  ַאּדְ ֵחיׁשְ   ּבָ

  
ְנָיא     :ּתַ

ר ִקיְסָמא" י יֹוֵסי ּבַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָלת.  ֵרי ִמתְּ   ָטָבא תְּ

ָאְזָלא וְ      ."ָלא ָאְתָיאַווי ָלּה ַלֲחָדא ּדְ
  

  ַמאי ִהיא? 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
  ַיְנקּוָתא. 

  
י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
א,  -ַיְנקּוָתא  ַווְרּדָ ִליָלא ּדְ   ּכְ
ִחיְלָפא.  -ִסבּוָתא  ִליָלא ּדְ   ּכְ

  
ֵמיּה  ְ ָנא ִמׁשּ י ֵמִאירּדְ ּתָ   : ַרּבִ

ִניְגֵרי, " ח ּבְ ּכַ ָכֵכי ְוִתׁשְ   ּדֹוק ּבְ
נֶּ  ְהֶיה טֹוִבים ְוָרָעה לֹא ָרִאינּו"ֱאַמר: ׁשֶ ע ֶלֶחם ַוּנִ ּבַ ׂשְ   . "(ירמיה מד, יז) "ַוּנִ

  
מּוֵאלָאַמר ֵליּה    : ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ

ָיְך ְוָעֵייל ַלְחְמָך.  ּקַ ֵרי ׂשַ ָנא, ׁשְ יּנָ   ׁשִ
ִנין  ִעין ׁשְ   ֵמיְכָלא ַמֲעֵלי,  -ַעד ַאְרּבְ

אן ְוֵאיָלְך  י ַמֲעלֵ  -ִמּכָ ּתֵ    .יִמׁשְ
   

  

                                                             

כּו ָהרֹאֹות 656 י ִמֵעטּו ְוָחׁשְ י ֶהָחִיל ּוָבְטלּו ַהּטֲֹחנֹות ּכִ תּו ַאְנׁשֵ ִית ְוִהְתַעּוְ ֻזעּו ׁשְֹמֵרי ַהּבַ ּיָ ּיֹום ׁשֶ ֲאֻרּבֹות ּבַ   ּבָ

  רש"י
. ליפלאק''ש הכסלים

(השרירים הפימיים של {
הירך סמוך לכליה) [ראה ב''מ 

   } :כג:]
. שהן שומרין בי והצלעות

המעיים וחיותו של אדם 
   וסוגרין בעדם:

. שכחו של אדם אלו שוקיים
   סמך עליהם:
. מקום העשוי לבי אבידן

תווכח שם צדוקים לה
ובייתוסים עם ישראל 

   במקראות:
. ההר עשה שלג כלומר טור תלג

   ראשי לבן:
. סביבותיו של הר סחרוי גלידין

מלאו קרח כלומר שפמי וזקי 
   הלביו:

. קולי איו כלבוהי לא בחין
   שמע:

   . השיים:טחוהי
. אחר אדלא אבידא בחישא

מה שלא אבד ממי אי מפשפש 
קה אי הולך שחוח מרוב ז

ומעע וראה כמי שמבקש דיר 
   האבד לו:

. טובים ב' תרתי טבא מתלת
הרגלים של ימי בחרות מג' של 

   זקה שצריך משעת עם רגליו:
. חבל עליה כלומר יש לו ווי לה

להתאון ולצעוק ווי ההולכת 
   ואיה חוזרת:
   . זר של וורד:כלילא דוורדא

   } :םסרפדי. אורטיא''ש {חילפי
. אכול דוק בככי ותשכח ביגרי

הרבה ותמצא האכילה 
בפסיעותיך שיחזק כחך דוק 
כמו אכלה מדקה (דיאל ז) לשון 

   כוסס:
   . פתח פיך:שרי שקיך
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ן ָקְרָחהָאַמר ֵליּה ַההּוא ּגֹוָזָאה לְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ה ָהֵוי?  ּמָ   ֵמָהָכא ְלַקְרִחיָנא ּכַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵמָהָכא ְלגֹוַזְנָיא.    ּכְ

  
  : ְצדּוִקי ָאַמר ֵליּה 

ְרָחא ַקְרָחא  ָעה.  -ּבַ ַאְרּבָ   ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִליָפא  ָרא ׁשְ   ְתָמְנָיא. ּבִ  -ִעיּקָ

  
ָלא ָסֵיים ְמָסאֵניּה,    ַחְזֵייּה ּדְ

  ָאַמר ֵליּה: 
  ֶמֶלְך.  -ַעל סּוס ּדְ 
ן חֹוִרין,  -ַעל ֲחמֹור ּדְ    ּבֶ

ִריְגלֹוִהי  ר ִאיִניׁש  -ּוְדַמְנַעֵלי ּבְ    ,ּבַ
ָלא ָהא ְולֹא ָהא  יּה.  -ּדְ ֲחִפיר ּוְקִביר ַטב ִמיּנֵ   ּדַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
:  ּגֹוָזא ּגֹוָזא, ְמַעּתְ ָלת ׁשָ ָלת ָאַמְרּתָ ִלי, ּתְ   ּתְ

ִנים    ָזָקן,  - ַהְדַרת ּפָ
ְמַחת ֵלב  ה,  -ׂשִ ָ   ִאׁשּ
ִנים" - "ַנֲחַלת ה'    , (תהלים קכז, ג) 657ּבָ

ם.  ָנֲעָך ִמּכּולָּ ּמְ קֹום ׁשֶ רּוְך ַהּמָ   ּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ַמּצּוָייָנא?!  -  ַקְרָחא

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִליָפא  ָרא ׁשְ   !  ?ּתֹוֵכָחה -ִעיּקָ
   

  
יָאַמר ֵליּה  אְל  ַרּבִ ן ֲחַלְפתָּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ילּו ֲאבֹוַתי ַלֲאבֹוֶתיָך?  ִהְקּבִ ֶדֶרְך ׁשֶ ֶרֶגל, ּכְ ֶניָך ּבָ ְלנּו ּפָ ֵני ָמה לֹא ִהְקּבַ   ִמּפְ
בֹוִהים,  -ְסָלִעים   ָאַמר ֵליּה:    ַנֲעׂשּו ּגְ

  ַנֲעׂשּו ְרחֹוִקים,  -ְקרֹוִבים 
 ְ ִים ִמׁשּ לֹ -ּתַ   ׁש, ַנֲעׂשּו ׁשָ

ִית  ּבַ לֹום ּבַ ים ׁשָ ֵטל.  -ֵמׂשִ   ּבָ
  
  

                                                             

ה ַנֲחַלת  657 ֶטן ה'ִהּנֵ ִרי ַהּבָ ָכר ּפְ ִנים ׂשָ   ּבָ

  רש"י
   . סריס וצדוקי היה:גוזא

. כמה מהכא לקרחיא כמה הוי
מהלך יש מכאן עד הקרח 

   ולהקיטו על קרחתו תכוון:
מכאן עד . כמו שכמהכא לגוזיא

   הסריס:
אמר ליה צדוקי ברחא קרחא 

. שהקרח לקוח בארבע. בארבעה
ברחא קרחא הוא עז על שם 
שאיו מלובש בצמר כרחל קרוי 

   קרחא:
   . רבי יהושע:אמר ליה

. שה שביציו עיקרא שליפא
עקורים ותוקין לוקחין 

   בשמה:
. צדוקי לרבי יהושע דלא חזייה

   סיים מסאיה:
הקרח  . אתהקרחא מצוייא

במריבה אתה באת עמדי 
   בתמיה:

אמר לו רבי יהושע עיקרא 
. אתה הסריס שליפא תוכחה

להקיטי ולהתווכח עמי באת: 
לא הקבלו פיך לא הקבלת פי 

   ודרך עוה קאמר ליה:
. קטים עשו גבוהים סלעים

   שזקתי:
   . דמין לי כרחוקים:קרובים

. שצריך שתים עשו לי שלש
   אי משעת:

. אבר ם שלום בביתמשי
  תשמיש: 

לישא אחריא קרובים עשו 
מרוב חלשות של אדם  רחוקים

כשמזקין צריך להרחיק רגליו 
  זה מזה:
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שּוק" ל ָאָדם.  - (קהלת יב, ד) וגו'. 658"ְוֻסְגרּו ְדָלַתִים ּבַ   ֵאּלּו ְנָקָביו ׁשֶ

ֲחָנה" ַפל קֹול ַהּטַ ׁשְ ֵאינֹו טֹוֵחן.  - "ּבִ ִביל קּוְרְקָבן ׁשֶ ׁשְ   ּבִ
ּפוֹ  ָנתֹו. ׁשֶ  - ר""ְוָיקּום ְלקֹול ַהּצִ ְ   ֲאִפיּלּו ִצּפֹור ְמַנַעְרּתֹו ִמׁשּ

יר" ִ נֹות ַהׁשּ ל ּבְ חּו כָּ ַ ֲאִפיּלּו קֹול  - "ְוִיׁשּ ִרים ְוׁשָ ׁשֶ ׂשִ  659 רֹותׁשָ   ָחה.יּדֹומֹות ָעָליו ּכְ
ְלָעִדי ָאַמר ְלָדִוד:   י ַהּגִ ְרִזילַּ   ְוַאף ּבַ

מֹ  ן ׁשְ ָנה ָאנֹ"ּבֶ    – ִכי ַהּיֹוםִנים ׁשָ
ּנֹות.  - (שמואל ב' יט, לו) 660?"ין טֹוב ְלָרעַהֵאַדע בֵּ  ּתַ ל ְזֵקִנים ִמׁשְ עֹוָתן ׁשֶ ּדֵ אן ׁשֶ   ִמּכָ

ר אֹ  ָך ֶאת ֲאׁשֶ ה"ִאם ִיְטַעם ַעְבּדְ תֶּ ר ֶאׁשְ טֹות.  - "?ַכל ְוֶאת ֲאׁשֶ ל ְזֵקִנים ִמְתַרּפְ ְפתֹוֵתיֶהן ׁשֶ ִ ׂשּ אן ׁשֶ   ִמּכָ
רוֹ  ִרים ְוׁשָ קֹול ׁשָ ַמע עֹוד ּבְ דֹות.  - ?ת""ִאם ֶאׁשְ ּבְ ל ְזֵקִנים ִמְתּכַ ָאְזֵניֶהם ׁשֶ אן ׁשֶ   ִמּכָ

  
  : ַרבָאַמר 

ְלָעִדי  י ַהּגִ ְרִזילַּ ָרא ֲהָוה - ּבַ ּקָ    ,ׁשַ
ִנין, ַוֲהַות ָטֲעָמא ִקיְדָרא ין ׁשְ ִעין ְוַתְרּתֵ ׁשְ ת ּתִ י ּבַ י ַרּבִ ָהְוָיא ּבֵ ַהִהיא ַאְמָתא ּדְ    .ּדְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

י ַהגִּ  ְרִזילַּ ה ֲהָוה,  - ְלָעִדי ּבַ ִזּמָ טּוף ּבְ   ׁשָ
ה  ִזּמָ טּוף ּבְ ָ   ִזְקָנה קֹוֶפֶצת ָעָליו.  -ְוָכל ַהׁשּ

  
ְנָיא    :ּתַ

י יֹוֵסי" ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ֶהם,  -תַּ ְזִקיִנין ָחְכָמה ִנּתֹוֶסֶפת ּבָ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ   ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ים ׁשֶ יׁשִ יׁשִ בּוָנה""ּבִ   . (איוב יב, יב) ָחְכָמה ְואֶֹרְך ָיִמים תְּ
י ָהָאֶרץ  ֶהן,  -ְוַעּמֵ ׁשּות ִנּתֹוֶסֶפת ּבָ ְזִקיִנין ִטּפְ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ   ּכָ

ֱאַמר: ּנֶ ח" ׁשֶ ָפה ְלֶנֱאָמִנים ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ   .  "(איוב יב, כ) "ֵמִסיר ׂשָ
   

        

                                                             

ּוק בִּ  658 ׁשּ רּו ְדָלַתִים ּבַ ירְוֻסּגְ ִ נֹות ַהׁשּ ל ּבְ חּו ּכָ ַ ּפֹור ְוִיׁשּ ֲחָנה ְוָיקּום ְלקֹול ַהּצִ ַפל קֹול ַהּטַ   ׁשְ
ירֹות( מסורת הש"ס ועוד. גירסת וילא: 659 יִרים ְוׁשִ ׁשּוָחה...  ׁשִ   )כְּ
ה  660 תֶּ ר ֶאׁשְ ר אַֹכל ְוֶאת ֲאׁשֶ ָך ֶאת ֲאׁשֶ ין טֹוב ְלָרע ִאם ִיְטַעם ַעְבּדְ ָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ַהֵאַדע ּבֵ מִֹנים ׁשָ ן ׁשְ ָך ּבֶ ה ִיְהֶיה ַעְבּדְ רֹות ְוָלּמָ ִרים ְוׁשָ קֹול ׁשָ ַמע עֹוד ּבְ ִאם ֶאׁשְ

 ָ ֶלךְ עֹוד ְלַמׂשּ  א ֶאל ֲאדִֹני ַהּמֶ

  רש"י
. שאין בי מעיו שאיו טוחן

   טוחין אכילתו:
. הוא המסס שקורין קורקבן

{המסס (החלק ציפי''ל 
   :הגירה)}-השלישי בקיבת מעלי

 . כל קולות שלכל בות השיר
   שיר הויין ליה שוחה:

. שדעתן של זקים משתות
דכתיב האדע בין טוב לרע 

   ובזקה מרובה קאמר:
. מתבקעות כמו מעל מתרפטות

   המרופט (לעיל דף קמא:):
. כמו ואזיו הכבד מתכבדות

(ישעיה ו): שטוף: כמו סוס 
שוטף במלחמה (ירמיה ח) להוט 

   אחר הדבר ורודף:
קשי . וע''כ מדוטעם זקים יקח

קראי אהדדי. חד מתוקם 
   בחכמים וחד בזקי השוק:
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בֹהַּ ִייָרא ם ִמּגָ ָהֵרי ָהִרים -  )קהלת יב, ה( 661ּו""ּגַ ה ּדֹוָמה ָעָליו ּכְ ְבׁשּוִשית ְקַטּנָ ֲאִפיּלּו ּגַ    .ׁשֶ

ֶרְך" ּדֶ ים ּבַ ָוִהים.  - "ְוַחְתַחתִּ ֶרְך ַנֲעׂשּו לֹו ּתְ ּדֶ ְך ּבַ ַהלֵּ ּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ֵקד" ָ   זֹו ְקִליבֹוֶסת.  -  "ְוָיֵנאץ ַהׁשּ

ל ֶהָחָגב" ּבֵ   ֵאּלּו ֲעָגבֹות.  - "ְוִיְסתַּ
ה.  - ר ָהֲאִבּיֹוָנה""ְוָתפֵ    זֹו ֶחְמּדָ

  
ֲהָנא יּה  ַרב ּכָ ֵסיק ִסיְדָרא ַקּמֵ   . ַרבּדְ ֲהָוה ּפָ

י ַמָטא ְלַהאי ְקָרא, ָנֵגיד ְוִאְתַנח,    ּכִ
ֵטל ֵליּה ֶחְמֵדיּה  ּה ּבָ ַמע ִמיּנָ   ַרב. ּדְ ָאַמר: ׁשְ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ְכִתיב ִהי"   :ַמאי ּדִ י הּוא ָאַמר ַוּיֶ ה.  - ?תהלים לג, ט)( 662"כִּ ָ   זֹו ִאׁשּ
ֲעמֹד" ה ַוּיַ ִנים.  -  ?"הּוא ִצּוָ   ֵאּלּו ּבָ

  
ָנא:    ּתָ

ה " ָ ם, ְוַהּכֹל ָרִצין ַאֲחֶריָה  -ִאׁשּ   . "ֵחֶמת ָמֵלא צֹוָאה, ּוִפיָה ָמֵלא ּדָ
  

  

ית עָֹלמֹו" י הֵֹלְך ָהָאָדם ֶאל ּבֵ   .(קהלת יב, ה) "כִּ
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

ד ׁשֶ  יק נֹוְתִנין לֹו ָמדֹור ְלִפי כְּ ְמַלּמֵ יק ְוַצּדִ ל ַצּדִ   בֹודֹו. ּכָ
ְכַנס הּוא ַוֲעָבָדיו ְלִעיר,  ּנִ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ   ָמׁשָ

ֵהן ִנְכָנִסין  ׁשֶ ַער ֶאָחד ִנְכָנִסין,  - ּכְ ׁשַ ן ּבְ   ּכּולָּ
ֵהן ָלִנין  ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוְתִנין לֹו ָמדֹור ְלִפי ְכבֹודֹו.  -ּכְ   ּכָ

  
י ִיְצָחקַמר ְוָא    : ַרּבִ

ְכִתיב ֲחרּות ָהֶבל" :ַמאי ּדִ ַ ְלדּות ְוַהׁשּ י ַהּיַ    ?י) (קהלת יא, 663"כִּ
ַיְלדּותֹו  ה ּבְ ָאָדם עֹוׂשֶ ָבִרים ׁשֶ ָניו ְלֵעת ִזְקָנתוֹ  -ּדְ ִחיִרים ּפָ    .ַמׁשְ

  
י ִיְצָחקְוָאַמר    : ַרּבִ

ה  ה ִריּמָ ר ַהַחי, ּמֵ ַל ָקׁשָ ְבׂשַ ַמַחט ּבִ   ת ּכְ
נֶּ  רֹו ָעָליו ִיְכָאב :ֱאַמרׁשֶ ׂשָ   . (איוב יד, כב) 664""ַאְך ּבְ

  
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ְבָעה,  ל ׁשִ ֶלת ָעָליו ּכָ ל ָאָדם ִמְתַאּבֶ   ַנְפׁשֹו ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאָבל"ׁשֶ   , (איוב יד, כב) "ְוַנְפׁשֹו ָעָליו תֶּ
ְבַעת ָיִמים" ּוְכִתיב: ַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל ׁשִ   . (בראשית נ, י) 665"ַוּיַ

  
  : ב ְיהּוָדהַר ָאַמר 

ֵאין לֹו ְמַנֲחִמין ְמקֹומֹו.  - ֵמת ׁשֶ ִבין ּבִ ֵני ָאָדם ְויֹוׁשְ ָרה ּבְ   הֹוְלִכין ֲעׂשָ
  

ַבבּוֵתיּה  ׁשְ ִכיב ּבִ ׁשְ   ַרב ְיהּוָדה, ּדְ ַההּוא ּדִ
    ,לֹא ָהיּו לֹו ְמַנֲחִמין

ַבר    קנב,ב ל יֹוָמא ֲהָוה ּדָ ָרה, ְוָיְתִבי ּבְ  ַרב ְיהּוָדהּכָ י ֲעׂשָ   דּוְכֵתיּה. ּבֵ
ְבָעה ָיִמים ִאיְתֲחִזי ֵליּה ְבֶחיְלֵמיּה    ַרב ְיהּוָדה, ּדְ ְלַאַחר ׁשִ

ךָ  ְעּתְ נּוַח ּדַ י.  ,ְוָאַמר ֵליּה: ּתָ ְעּתִ ְחּתָ ֶאת ּדַ ִהּנַ   ׁשֶ

                                                             

י הֵֹלְך ָה  661 ל ֶהָחָגב ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹוָנה כִּ ּבֵ ֵקד ְוִיְסתַּ ָ ֶרְך ְוָיֵנאץ ַהׁשּ ּדֶ ים ּבַ בֹהַּ ִיָראּו ְוַחְתַחתִּ ם ִמּגָ ּוק ַהּסְֹפִדיםּגַ ית עֹוָלמֹו ְוָסְבבּו ַבׁשּ   ָאָדם ֶאל ּבֵ
ֲעמֹד 662 ה ַוּיַ ִהי הּוא ִצּוָ י הּוא ָאַמר ַוּיֶ   ּכִ

ֲחרּות ָהֶבל 663 ַ ְלדּות ְוַהׁשּ י ַהּיַ ֶרָך ּכִ ׂשָ ָך ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמּבְ ּבֶ ַעס ִמּלִ   ְוָהֵסר ּכַ
ֱאָבל 664 רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו תֶּ ׂשָ   ַאְך ּבְ

ם  665 דּו ׁשָ ְסּפְ ן ַוּיִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ בֹאּו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטד ֲאׁשֶ ְבַעת ָיִמיםַוּיָ ַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל ׁשִ דֹול ְוָכֵבד ְמאֹד ַוּיַ ד ּגָ   ִמְסּפֵ

  רש"י
. יראים הם מגבוה ייראו

הזקים מגבשושית שבדרכים 
   ואומרים גבוהים הם:

   . פחדים:תוהים
. אילן של שקדים ויאץ השקד

   יציץ ויהיו בולטין צים שלו:
. עצם של הק''א זו קליבוסת

שהירך תקוע בו בולט  {מותן}
   ות כחו:ויוצא מרוב תש

. דומה עליו כסבל ויסתבל החגב
   משא כבד:

. תבטל התאוה ותפר האביוה
   חמדת תשמיש:
. מסדר פרשיות פסיק סידרא

   של פסוקים:
   . רב:גיד ואיתח

   . תאותו:חמדיה
. אם לא על פי גזרת זו אשה

המלך לא היתה ראויה 
להתאוות לה שהיא כחמת 
מלאה מיאוס והכל רצים 

   אחריה:
. מדלא כתיב אל כבודו מדור לפי

בית העולם ש''מ כל אחד ואחד 
   לבית המוכן לו:

. אף כאן הכל מתים בשער אחד 
   בעין אחד:

. רוב שאדם עושה בילדותו
   תשמיש:

. מתיש כחו: משחירים פיו
שאין לו מחמים אין לו אבלים 

   שיהו צריכין לחמו:
   . במקום שמת שם:במקומו
  . ז' ימי אבילות:כל יומא
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הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
תכָּ  ְפֵני ַהּמֵ אֹוְמִרים ּבִ ֵתם ַהּגֹוֵלל.  ,יֹוֵדַע  – ל ׁשֶ ּסָ ּיִ   ַעד ׁשֶ
  
ּה ּפְ  יאִליִגי ּבָ י ִחּיָ יוְ  ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ   : ַרּבִ

ֵתם ַהּגֹוֵלל ּסָ ּיִ   ,ַחד ָאַמר: ַעד ׁשֶ
ר.  ׂשָ ל ַהּבָ ְתַעּכֵ ּיִ   ְוַחד ָאַמר: ַעד ׁשֶ

  
ר" :ָאַמרּדְ ַמאן  ׂשָ ל ַהּבָ ְתַעּכֵ ּיִ   , "ַעד ׁשֶ

ְכִתיב ֱא  :ּדִ רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו תֶּ ׂשָ   . (איוב יד, כב) ָבל""ַאְך ּבְ
ֵתם ַהּגֹוֵלל" :ָאַמרּדְ ַמאן  ּסָ ּיִ   , "ַעד ׁשֶ

ְכִתיב ָהָיה"ְוָיׁשֹ  :ּדִ ׁשֶ   .  (קהלת יב, ז) 666"ב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ כְּ
   
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ר ְנָתָנּה"" ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ   , (קהלת יב, ז) "ְוָהרּוַח תָּ

ָתנָ  ּנְ מֹו ׁשֶ ֵנָה לֹו ּכְ   ּה ְלָך, תְּ
ָטֳהָרה  ָטֳהָרה.  -ּבְ ה ּבְ   ַאף ַאתָּ

ְגֵדי ַמְל  ק ּבִ ִחּלֵ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ל ְלֶמֶלְך ּבָ    ,כּות ַלֲעָבָדיוָמׁשָ
ֶהן ּבָ ְקִחין ׁשֶ ּקּוְפָסאִקיּפְ  -  ּפִ יחּום ּבַ   ,לּום ְוִהּנִ

ֶהן  ּבָ ים ׁשֶ ׁשִ ֶהן ְמָלאָכה.  -ִטּפְ   ָהְלכּו ְוָעׂשּו ּבָ
ׁש  יּקֵ ָליוְלָיִמים ּבִ ֶלְך ֶאת ּכֵ    ,ַהּמֶ
ֶהן  ּבָ ְקִחין ׁשֶ ֵהן ְמגֹוָהִצין,  - ּפִ ׁשֶ   ֶהֱחִזירּום לֹו ּכְ
ֶהן  ּבָ ין ׁשֶ ׁשִ ֵהן ְמלּוְכָלִכין.  - ִטּפְ ׁשֶ   ֶהֱחִזירּום לֹו ּכְ

ין.  ׁשִ ְקִחין, ְוָכַעס ִלְקַראת ִטּפְ ֶלְך ִלְקַראת ּפִ ַמח ַהּמֶ   ׂשָ
ַלי ְתנּו ּכֵ ְקִחין ָאַמר: ִיּנָ לֹוםָלאֹוָצר, ְוֵה  ַעל ּפִ יֶהם ְלׁשָ    ,ם ֵיְלכּו ְלָבתֵּ

ְתנּו ַלּכֹוֵבס ַלי ִיּנָ ין ָאַמר: ּכֵ ׁשִ ֵבית ָהֲאסּוִרים ,ְוַעל ִטּפְ ׁשּו ּבְ    .ְוֵהן ִיְתַחּבְ
  

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ   ַאף ַהּקָ
יִקים, אֹוֵמר:  ל ַצּדִ בֹוָתםַעל ּגּוָפן ׁשֶ כְּ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ    ,(ישעיה נז, ב) 667""ָיבֹוא ׁשָ

ָמָתן הּוא אֹוֵמר: ים ְוַעל ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ   . (שמואל א' כה, כט) 668""ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדִֹני ְצרּוָרה ּבִ
ִעים הּוא אֹוֵמר:  ל ְרׁשָ ִעים"ַעל ּגּוָפן ׁשֶ לֹום ָאַמר ה' ָלְרׁשָ   , (ישעיה נז, כא) 669"ֵאין ׁשָ

ָמָתן הּוא אֹוֵמר:  ַלע""ְוֶאת ְוַעל ִנׁשְ ף ַהּקָ תֹוְך כַּ ה ּבְ ֶעּנָ   . "(שמואל א' כה, כט) ֶנֶפׁש אֹוְיֶביָך ְיַקלְּ
  

ְנָיא   :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יִקים  ל ַצּדִ ָמָתן ׁשֶ בֹוד,  -ִנׁשְ א ַהּכָ סֵּ ַחת ּכִ נּוזֹות תַּ   ּגְ
ֱאַמר:  ּנֶ ים""ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹ ׁשֶ ְצרֹור ַהַחּיִ   . ִני ְצרּוָרה ּבִ

ִעים וְ  ל ְרׁשָ   זֹוְממֹות ְוהֹוְלכֹות,   -ׁשֶ
סֹוף ָהעֹוָלם,  סֹוף ָהעֹוָלם, ּוַמְלָאְך ַאֵחר עֹוֵמד ּבְ   ּוַמְלָאְך ֶאָחד עֹוֵמד ּבְ

ָמָתן ֶזה ָלֶזה,  ִעין ִנׁשְ   ּוְמַקּלְ
ֱאַמר:  ּנֶ ַלע"ׁשֶ ף ַהּקָ תֹוְך כַּ ה ּבְ ֶעּנָ    ."(שמואל א' כה, כט)"ְוֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביָך ְיַקלְּ

  
הָאַמר ֵליּה    :ַרב ַנְחָמןְל  ַרּבָ

ינֹוִנים  ל ּבֵ   ַמאי?  - ׁשֶ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ֵכיְבָנא א ׁשָ ָתא - ִאיּכָ    ,לֹא ָאְמִרי ְלכּו ַהאי ִמילְּ

מּוֵאלָהִכי ָאַמר    : ׁשְ
  ִנְמָסִרין,  'ּוָמהד'ֵאּלּו ָוֵאּלּו ְל 

                                                             
ר ְנָתָנּה  666 ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ָהָיה ְוָהרּוַח תָּ ׁשֶ  ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ
בֹוָתם הֵֹלְך ְנכֹחוֹ  667 ּכְ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ   ָיבֹוא ׁשָ
ָקם ָאָדם ִלְרָדְפָך ּוְלַב  668 ים ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוֵאת ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך ְיַקלְּ ַוּיָ ְצרֹור ַהַחּיִ ָך ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדִֹני ְצרּוָרה ּבִ ׁש ֶאת ַנְפׁשֶ ַלעּקֵ ף ַהּקָ תֹוְך ּכַ ה ּבְ  ֶעּנָ

ִעים 669 לֹום ָאַמר ֱאלַֹהי ָלְרׁשָ   ֵאין ׁשָ

  ש"יר
. הוא כיסוי שותים על גולל

   ארוו:
. כל זמן שיש ופשו עליו תאבל

לו בשר יש לו לפש צד חיות 
   להבין:

. גופו קרוי עפר וישוב העפר
ומששב אל הארץ כשהיה מיד 

   והרוח תשוב שאין בו רוח עוד:
. קרא יתירה הוא אשר תה

לידרש הוי זהיר שתשיבה אליו 
   ון:כמה שתה לך קייה בלי ע

. להציען אף זו כלי יתו לאוצר
   תיתן תחת כסא הכבוד:

. ללבן אף זו לגיהם לכובס
   לצורפם שם:

. בחשך בלא בבית האסורים
   אורה ושלוה:

. רחב הרצועה שותן כף הקלע
האבן לתוכה לקלע עשויה כעין 

   כף:
. את ה' בצרור החיים וגו'

  אלהיך עמו בכסאו:
. כמו בזממא דפרזלא זוממות

(לעיל דף א:) חבושות בבית 
   הסוהר:
  . רשעים וביוים:אלו ואלו

. מלאך הממוה על לדומה
   הרוחות:
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לוּ    ֵיׁש ָלֶהן ָמנֹוַח,  - ַהלָּ
לוּ    ן ָמנֹוַח. ֵאין ָלֶה  - ְוַהלָּ

  
  : ַרב ָמִריָאַמר 

ָהוּו ַעְפָרא,  יִקים ּדְ   ֲעִתיִדים ַצּדִ
ְכִתיב:  ָהָיה"ּדִ ׁשֶ   .  (קהלת יב, ז) 670"ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ כְּ

   
  

ַאְרָעא  ָהוּו ָקְפֵלי ּבְ   . ַרב ַנְחָמןּדְ ָהְנהּו ָקפּוָלֵאי ּדְ
הּו  ר יֹ ְנַחר ּבְ הַרב ַאַחאי ּבַ ּיָ   . אׁשִ

ְבָרא. ַרב ַנְחָמןְוָאְמרּו ֵליּה לְ ָאתּו  ן ּגַ   : ְנַחר ּבָ
  ֲאָתא ְוָאַמר ֵליּה: ַמאן ִניהּו ָמר? 

ה.  ּיָ ר יאׁשִ   ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַאַחאי ּבַ
ָהוּו ַעְפָרא?ַרב ָמִריָאַמר ֵליּה: ְוָלאו ָאַמר  יֵקי ּדְ    !: ֲעִתיֵדי ַצּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָלא ָיַדֲענָ  י ָמִרי ּדְ   א ֵליּה? ּוַמּנִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִתיב:  ָהָיה"ְוָהא ְקָרא ּכְ ׁשֶ   ! )(קהלת יב, ז "ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ כְּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַאְק  ֵלי,  -  ַרָייְך קֶֹהֶלתּדְ   לֹא ַאְקַרָייְך ִמׁשְ
ְכִתיב:    , (משלי יד, ל) 671"ּוְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה"ּדִ

ִלּבֹו  ׁש לֹו ִקְנָאה ּבְ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ   ְצמֹוָתיו ַמְרִקיִבים, ַע  -ּכָ
ִלּבֹו  ֵאין לֹו ִקְנָאה ּבְ ל ׁשֶ   ֵאין ַעְצמֹוָתיו ַמְרִקיִבים.  -ּכָ

  
יּה  ׁשֵ ׁשָ א.  ,ּגְ ׁשָ יּה ְמׁשָ ִאית ּבֵ   ַחְזֵייּה ּדְ

ֵביָתא.  ויּה ּדְ   ָאַמר ֵליּה: ֵליקּום ָמר ְלַגּוֵ
ְך  ְעּתָ ֵלית ַאּדַ   ית, ֲאִפיּלּו ְנִביֵאי לֹא ָקֵר ּדַ ָאַמר ֵליּה: ּגַ

ְכִתיב ִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם :ּדִ י ֲאִני ה' ּבְ ם כִּ   !(יחזקאל לז, יג) 672""ִויַדְעתֶּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ׁשּוב" :ְוָהְכִתיב ה ְוֶאל ָעָפר תָּ י ָעָפר ַאתָּ   , (בראשית ג, יט) 673!"כִּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִתים.  -ַההּוא  ית ַהּמֵ ִחּיַ ָעה ַאַחת קֹוֶדם ּתְ   ׁשָ
  

   

הוּ יּה ַההּוא ִמיָנא לְ ָאַמר לֵ  י ַאּבָ   : ַרּבִ
יִקים  :ָאְמִריתוּ  ל ַצּדִ ָמָתן ׁשֶ בֹוד,  -ִנׁשְ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ נּוזֹות ּתַ   ּגְ

ֵקיּה  ,אֹוָבא ַטְמָיא ְנִגיָדא? לִ ֵהיָכא ַאּסְ מּוֵאל ּבִ   ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר חֶֹדׁש,  ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ   ָהָתם ּבְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵני" ל ׁשְ ר חֶֹדׁש ּכָ ָמתֹו עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת,  - ם ָעׂשָ ים, ְוִנׁשְ   ּגּופֹו ַקּיָ

ר ֹחֶדׁש  ֵנים ָעׂשָ ֵטל -ְלַאַחר ׁשְ   ,ַהּגּוף ּבָ
ָמתוֹ   קנג,א . "יֹוֶרֶדת ֵאיָנּה  ְוׁשּוב עֹוָלה ְוִנׁשְ

                                                             
ר ְנָתָנּה  670 ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ָהָיה ְוָהרּוַח תָּ ׁשֶ  ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ

א ּוְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה 671 ִרים ֵלב ַמְרּפֵ י ְבׂשָ   ַחּיֵ
ִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ּובְ  672 י ֲאִני ְיהָוה ּבְ ם ּכִ יִויַדְעתֶּ ְברֹוֵתיֶכם ַעּמִ  ַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ

ׁשּוב 673 ה ְוֶאל ָעָפר תָּ י ָעָפר ַאתָּ ְחתָּ ּכִ ה ֻלּקָ ּנָ י ִמּמֶ יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה ּכִ ֵזַעת ַאּפֶ  ּבְ

  רש"י
. אפילו צדיקים דהוו עפרא

   רקבים ועשים אפר:
  . חופרים:קפולאי

. שהיה קבר חר בהו רבי אחאי
   שם:

. ואיי חש דלא ידעא ליה
   לדבריו:

. ותחרות על מי שיש לו קאה
   חברו:

. ועליו אמר עצמותיו מרקיבים
   וישוב אל העפר:

. יבא אדוי ליקום מר לגוויה
   לבית:

. בהעלותי עד שיעלו בפתחי
הקדוש ברוך הוא מקברותיו 

   אין לו רשות לעלות:
. והאי והא כתיב ואל עפר תשוב

ליכא למימר ברשעים לחודייהו 
דכל קללותיו של אדה''ר כל 

   דורותיו שוין בהן:
. בעלת אוב יאאובא טמ

שמשתמש בעצמות טמיא בלשון 
ארמי עצמות וכן פירש רב האי 
בפירושו של טהרות בית שהוא 

   מלא טמיא מלא עצמות:
. כן קורין למכשפות של בגידא

  אוב בלשון ארמי:
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יַלתָאַמר  ר ׁשִ מּוֵאל ּבַ ַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ ְ    :ַרבִמׁשּ

א הּוא ִאם ָלאו ן ָהעֹוָלם ַהּבָ ר ִאם ּבֶ ל ָאָדם ִניּכָ דֹו ׁשֶ    .ֵמֶהְסּפֵ
  

   ?!ִאיִני
יַלתלְ  ַרבְוָהֲאַמר ֵליּה  ר ׁשִ מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ

יָדא ֶהְסּפֵ ָהָתם ָקֵאיְמָנא ,ַאֵחים ּבְ    !ּדְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ְמַחּמּו ֵליּה ְוָחֵאים -ָהא     ,ּדִ

ְמַחּמוּ     .ְוָלא ָחֵאים ֵליּה  - ָהא ּדִ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבָ    :ַרּבָ
גֹון ָמר ִדיָתֵאי  ,ּכְ הּו ּפּוְמּבְ ָסנּו ֵליּה ּכּולְּ יָדא -ּדְ    ?ַמאן ַמֵחים ֶהְסּפֵ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ר ַרב ָחָנן ה ּבַ ַתאי ַאּתְ ְוַרּבָ  .ִמיּסָ
  

יּה  ָעא ִמּנֵ י ֶאְלָעָזרּבְ    :ַרבֵמ  ַרּבִ
ן ָהעֹוָלם  אֵאיֶזהּו ּבֶ    ?ַהּבָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ַמְעָנה ְזֶניךָ ְׇוא" ׁשְ ֶרךְ  ֶזה ֵלאמֹר ֵמַאֲחֶריךָ  ָדָבר תִּ ְמִאילוּ ַהּדֶ י ַתֲאִמינּו ְוִכי ַתׂשְ   .(ישעיהו ל, כא) " ְלכּו בֹו כִּ
  

י ֲחִניָנא    :ָאַמר ַרּבִ
ַעת לׇכּ  ּדַ   .  ֵהיֶמּנוּ  נֹוָחה 674ַרּבֹוָתיו ׁשֶ
  
  
ּוק ַהּסֹופְ " ׁשּ    ., ה)קוהלת יב( 675"ִדיםְוָסְבבּו ּבַ
  

ֵני ָגִליָלא ָאְמִרי    :ּבְ
ֶתךָ  ָבִרים ִלְפֵני ִמּטָ ה ּדְ    .ֲעׂשֵ

  
ֵני ְיהּוָדה ָאְמִרי    :ּבְ

ֶתךָ  ָבִרים ְלַאַחר ִמּטָ ה ּדְ    .ֲעׂשֵ
  

ִליִגי    :ְוָלא ּפְ
י ַאְתֵריּה  -ָמר     ,ּכִ

י ַאְתֵריּה  -ּוָמר    .ּכִ
  
  
  

                                                             
  מסורת הש"ס ע"פ רי"ף, רא"ש. 674

ֵקד וְ  675 ָ ֶרְך ְוָיֵנאץ ַהשּׁ ּדֶ ים ּבַ בֹהַּ ִיָראּו ְוַחְתַחתִּ ם ִמּגָ ּוק ַהּסְֹפִדיםּגַ ית עֹוָלמֹו ְוָסְבבּו ַבׁשּ י הֵֹלְך ָהָאָדם ֶאל ּבֵ ל ֶהָחָגב ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹוָנה ּכִ ּבֵ   ִיְסתַּ

  רש"י
. שאם כשר אם בן עוה''ב הוא

היה הכל בוכין עליו ומורידין 
   דמעות ומספרים שבחו:

אחים בהספידא דהתם 
. בשעת מיתתי התאמץ אימאק

בהספד שלי שיתחממו ויכמרו 
   רחמי העומדים ויבכו:

. בשעת הספד דהתם קאימא
ואשמע איך תתחמם אלמא 
איצטריך לרב לאזהוריה 
אהספדא וכיון דרב גברא רבה 
ובן העולם הבא למה ליה 
לאזהוריה הא אמר מהספידו 

   יכר:
. להספידא הא דמחממי ליה

מי בעי ואחים כו' לעולם חמו
שאין בי אדם כמרים כל כך 
על זקן ומיהו לאדם חסיד כי 
מחממו בהספידא מחממי ובכו 
כולהו ולמי שאיו חסיד כל כך 

   מחממו ליה ולא מחממו:
. דסו ליה כולהו פומבדיתאי

משום דמוכח להו במילי דשמיא 
ובי פומבדיתאי רמאין הן 
כדאמרין בשחיטת חולין (חולין 

לוייך שי קכז.) פומבדיתאי 
   אושפיזך:

ואזיך תשמעה דבר מאחריך 
. מאחרי לאמר זה הדרך לכו בה

מטתך כשתמות תשמע 
כשיאמרו זה הדרך שהלך בה זה 
לכו בה מובטח שהוא בן 

   העוה''ב:
. דעתם וחה עליהם וחה הימו

   ממה ששומעין עליו ורואין בו:
. שיאמרו לפי עשה דברים

   מטתך בהספדך:
היא אלא . היא לאחר מטתך

שבגליל היו הספדין לפי 
   המטה וביהודה לאחר המטה:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ."ׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתֶתךָ 
  

ְלִמיָדיו ֶאת  ֲאלּו תַּ י ֱאִליֶעֶזרׁשָ    :ַרּבִ
   !?ְוִכי ָאָדם יֹוֵדַע ֵאיֶזהּו יֹום ָימּות

  

   :ָאַמר ָלֶהן
ן לְׇוכ ּכֵ א ָימּות ְלָמָחרׁשֶ  ,ב ַהּיֹוםָיׁשוּ  ׁשֶ ְתׁשּוָבה ָיָמיו ׇלְוִנְמָצא כּ  ,ּמָ    .ּבִ

  

לֹֹמה ְוַאף ח ָאַמר ׁשְ כ :ְכָמתוֹ ׇּבְ ֶמן ְלָבִנים ְבָגֶדיךָ  ִיְהיוּ  ֵעת ׇל"ּבְ ךָ  ַעל ְוׁשֶ   ., ח)קוהלת ט( "ֶיְחָסר ַאל רֹאׁשְ
  

י ָאַמר ן יֹוָחָנן ַרּבִ אי ּבֶ    :ַזּכַ
ל ן ְלֶמֶלךְ  ָמׁשָ יּמֵ ּזִ    ,ָדה ְולֹא ָקַבע ָלֶהם ְזַמןִלְסעוּ  ֲעָבָדיו ֶאת ׁשֶ

ֶהן  ּבָ יְקִחין ׁשֶ ֶלךְ  - ּפִ ית ַהּמֶ ַתח ּבֵ בּו ַעל ּפֶ טּו ֶאת ַעְצָמן ְוָיׁשְ ְ ֶלךְ  :ָאְמרוּ  ,ִקיׁשּ לּום ָחֵסר ְלֵבית ַהּמֶ    .ּכְ
ֶה  ּבָ ין ׁשֶ ׁשִ ן - ן ִטיּפְ לֹא טֹוַרח :ָאְמרוּ  ,ָהְלכּו ִלְמַלאְכתָּ לּום ֵיׁש ְסעּוָדה ּבְ    .ּכְ

ֶלְך ֶאת ֲעָבָדיו ׁש ַהּמֶ יּקֵ ְתאֹום ּבִ    :ּפִ
ֶהן  ּבָ יְקִחין ׁשֶ ִטין - ּפִ ָ ֵהן ְמקּוׁשּ ׁשֶ    ,ִנְכְנסּו ְלָפָניו ּכְ

ים  ׁשִ יּפְ ֵהן ְמלּוְכָלִכין - ְוַהטִּ ׁשֶ    .ִנְכְנסּו ְלָפָניו ּכְ
ַמ  יְקִחיםׂשָ ֶלְך ִלְקַראת ּפִ    ,ח ַהּמֶ

ים ׁשִ    .ְוָכַעס ִלְקַראת ִטיּפְ
עּוָדה  :ָאַמר טּו ֶאת ַעְצָמן ַלסְּ ְ יׁשּ ּקִ לּו ׁשֶ ּתוּ  -ַהּלָ בּו ְויֹאְכלּו ְוִיׁשְ    ,ֵיׁשְ

עּוָדה  טּו ַעְצָמן ַלסְּ ְ ּלֹא ִקיׁשּ לּו ׁשֶ   .ַיַעְמדּו ְוִיְראוּ  -ַהּלָ
  

י ֵמִאיר ִמ  ל ַרּבִ ּום ֲחָתנֹו ׁשֶ י ֵמִאירׁשּ    :ָאַמר ַרּבִ
ין ׁשִ ּמְ ְמׁשַ    !ַאף ֵהן ִנְרִאין ּכִ

א ֵאּלּו ָוֵאּלּו  ִבין –ֶאּלָ    ,יֹוׁשְ
לּו     ,אֹוְכִלין –ַהּלָ

לּו     .ְרֵעִבין –ְוַהּלָ
לּו     ,ׁשֹוִתין –ַהּלָ

לּו     ,ְצֵמִאים –ְוַהּלָ
ֱאַמר ּנֶ ה ֲעָבַדי יֹאֵכלּו ְוַאתֶּ " :ׁשֶ ם ּכֹה ָאַמר ה' ִהּנֵ ה ֲעָבַדי ָירֹוּנּו ִמּטּוב ֵלב ְוַאתֶּ ְצָמאּו ִהּנֵ ם תִּ ּתּו ְוַאתֶּ ה ֲעָבַדי ִיׁשְ ְרָעבּו ִהּנֵ ם תִּ

ֵאב ֵלב ְצֲעקּו ִמכְּ   .יד)-ה, יג(ישעיהו ס" 676"תִּ
  

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
כ"    .ִציִצית ֵאּלוּ  -  , ח)קוהלת ט( "ְלָבִנים ְבָגֶדיךָ  ִיְהיוּ  ֵעת לׇּבְ

ֶמן ךָ  ַעל "ְוׁשֶ י ֵאּלוּ  -  , ח)קוהלת ט( "ֶיְחָסר ַאל רֹאׁשְ ִפיּלִ   ."ןתְּ
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ָמ  ה'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני  יגיגיגיג 676 ה ֲעָבַדי ִיׂשְ ְצָמאּו ִהּנֵ ם תִּ ּתּו ְוַאתֶּ ה ֲעָבַדי ִיׁשְ ְרָעבּו ִהּנֵ ם תִּ ה ֲעָבַדי יֹאֵכלּו ְוַאתֶּ בֹׁשוּ ִהּנֵ ם תֵּ ם  ידידידיד. חּו ְוַאתֶּ ה ֲעָבַדי ָירֹּנּו ִמּטּוב ֵלב ְוַאתֶּ ִהּנֵ
ֵיִלילוּ  ֶבר רּוַח תְּ ֵ ֵאב ֵלב ּוִמׁשּ ְצֲעקּו ִמּכְ   תִּ

  רש"י
. שמפי שאיו יודע איזה וכ''ש

יום ימות וטובה תשובה יום 
אחד לפי מיתתו מצא כל ימיו 

   בתשובה יהיו:
. שמתך טהורה בגדיך לבים

   וקיה:
. בתמיה כלום חסר בית המלך

הכל מוכן ושמא יבהילו לבא 
יכין ליכס פתאום ואו צר
   לסעודה מקושטין:

. כלום יש סעודה בלא טורח
עדיין יצטרכו לטרוח לצורכי 
סעודה של בית המלך ויש לו 

   שהות הרבה להתקשט:
. ואף לעוה''ב יעמדו ויראו

צדיקים יושבים ואוכלים 
   ורשעים עומדים ורואים:

. אין עומדין ורואין ר''מ אומר
שא''כ אף הם היו ראים מן 

לשמש שכן דרך הקרואים ו
המשרתים עומדים ואין כאן 

   בושה:
   . שמלובן הבגד:זה ציצית

. שהם שם משמן אלו תפילין
טוב דכתיב וראי כל עמי הארץ 
כי שם וגו' ותא ר''א הגדול 
אומר אלו תפילין שבראש 

  (ברכות דף ו.):
  


