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  בא בתראב

 "ַהׁשּּוָּתִפיןא' "פרק 
  

  לימוד פרק זה הוא לרפואת האשה אוהבת תורה ומוקירה רבנן
  אשת חינוך של אהבה ויראת שמים 

  שזכינו שתהיה מטפלת למספר ילדים שלנו
  רחל לאה בת מחבובה סגרון

  אל נא רפא נא לה
  

   –איל יעקב בן פסיה רחל ולידיד נפשי האהוב הרב 
  ולשותפות אמיתית לשמחה שלמה

  
  

  מהדורה מנוקדת, מפוסקת,
  מחולקת לסוגיות ולפסקאות

 רהגמרא סדו
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        """"""""ָּתִפיןָּתִפיןָּתִפיןָּתִפיןָּתִפיןָּתִפיןָּתִפיןָּתִפיןּוּוּוּוּוּוּוּוַהּשַהּשַהּשַהּשַהּשַהּשַהּשַהּש""""""""        ––––––––' ' ' ' ' ' ' ' אאאאאאאאק ק ק ק ק ק ק ק פרפרפרפרפרפרפרפר        בבא בתראבבא בתראבבא בתראבבא בתראבבא בתראבבא בתראבבא בתראבבא בתראת ת ת ת ת ת ת ת מסכמסכמסכמסכמסכמסכמסכמסכ

  

        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א . 1
ָנה       ִמׁשְ

ָחֵצר ָרצּו ַלֲעׂשֹות ְמִחיָצה ּבֶ ִפין ׁשֶ ּותָּ    –ַהׁשּ
ֶאְמַצעבּ     .ֹוִנין ֶאת ַהּכֹוֶתל ּבָ

ֲהגּו ִלְבנֹות:  ּנָ ִויל,   ָמקֹום ׁשֶ   ּגְ
ִזית,    ּגָ

ִפיִסין,    ּכְ
  ּבֹוִנין,  –ְלֵביִנין 

ִמְנַהג ַהְמִדיָנה. ַהּכֹ   ל ּכְ
  

ִויל  לׁשָ  –ּגְ ה ְטָפִחים ,ה ְטָפִחיםֶזה נֹוֵתן ׁשְ לֹׁשָ    .ְוֶזה נֹוֵתן ׁשְ
ָגִזית     .ֶזה נֹוֵתן ְטָפַחִיים ּוֶמֱחָצהוְ  ,ֶזה נֹוֵתן ְטָפַחִיים ּוֶמֱחָצה –ּבְ

ְכִפיִסין     .ְוֶזה נֹוֵתן ְטָפַחִיים ,ֶזה נֹוֵתן ְטָפַחִיים –ּבִ
ְלֵביִנין    ֱחָצה. ְוֶזה נֹוֵתן ֶטַפח ּוֶמ  ,ֶזה נֹוֵתן ֶטַפח ּוֶמֱחָצה -ּבִ
  ְלִפיָכְך, 

  ִאם ָנַפל ַהּכֹוֶתל, 
ֵניֶהם.  ל ׁשְ קֹום ְוָהֲאָבִנים ׁשֶ   ַהּמָ

  

ה, ְוֵכן ּבְ  יּנָ   ּגִ

ֲהגּו  ּנָ יִבין אֹותֹו. -ִלְגּדֹור ָמקֹום ׁשֶ    	ְמַחּיְ
  

ְקָעה, ֲאָבל ּבְ    ּבִ
ּלא ִלְגּדֹור  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ יִבין אֹותֹו,  –ָמקֹום ׁשֶ   ֵאין ְמַחּיְ

א ּלֹו ּובֹוֶנה,    ,ָרָצהִאם  ,ֶאּלָ   ּכֹוֵנס ְלתֹוְך ׁשֶ
חּוץ,  ה ֲחִזית ִמּבַ   ְועֹוׂשֶ

  ְלִפיָכְך, 
  ִאם ָנַפל ַהּכֹוֶתל, 

ּלֹו. קֹום ְוָהֲאָבִנים ׁשֶ   ַהּמָ
   

ֵניֶהם  ַעת ׁשְ   		 –ִאם ָעׂשּו ִמּדַ
ֶאְמַצע,    ּבֹוִנין ֶאת ַהּכֹוֶתל ּבָ

אן.  אן ּוִמּכָ ין ֲחִזית ִמּכָ   ְועֹוׂשִ
  , ְלִפיָכךְ 

  ִאם ָנַפל ַהּכֹוֶתל, 

ֵניֶהם. ל ׁשְ קֹום ְוָהֲאָבִנים ׁשֶ    	ַהּמָ
  

ָמָרא      ּגְ
  ַסְברּוָה: 

  ?  "ְמִחיָצה"ַמאי 
   .ּגּוָדא

  
ְדַתְנָיא:    ּכִ

ְפְרָצה  ּנִ ֶרם ׁשֶ דֹור'.  –"ְמִחיַצת ַהּכֶ   אֹוֵמר לֹו 'ּגְ
דֹור'.  –ָחְזָרה ְוִנְפְרָצה    אֹוֵמר לֹו 'ּגְ

ָדָרּה  ִנְתָיֵאׁש     ב, ב ה ְולֹא ּגְ ַאֲחָריּוָתּה". –ֵהיֶמּנָ יב ּבְ ׁש ְוַחּיָ    ֲהֵרי ֶזה ִקיּדֵ
  

   "ָרצּו",ַטֲעָמא ּדְ 
יִבין אֹותֹו;  –א ָרצּו ָהא לָ    ֵאין ְמַחּיְ

  ַאְלָמא: 
ק. ֵמיּה ֶהיּזֵ ה ָלאו ׁשְ ק ְרִאּיָ   ֶהיּזֵ

  

  רש"י
שיש להן חצר  השותפין.

בשותפות ובתי שניהן פתוחין 
לתוכו וכל חצירות ששנו חכמים 
לפני הבתים הן, ורוב תשמישן 

 בחצר: 
זה נותן מחלקו חצי  באמצע.

  מקום עובי הכותל וכן זה: 
הכל מפרש  גויל גזית כפיסין.

  בגמרא: 
אם מנהג  הכל כמנהג המדינה.

לבנות בגויל אין חבירו יכול 
  לומר איני חפץ אלא גזית: 

שעובי  זה נותן ג' טפחים כו'.
כותל גויל ו' טפחים ושל גזית 
חמשה ושל כפיסים ד' ושל 

  לבינים ג': 
הואיל ובתחלת הבנין לפיכך. 

חייבום חכמים לבנות בין 
שניהם אם נפל הכותל לאחר 
שנים רבים אין האחד יכול 
לומר כל הכותל נבנה בחלקי 

ע"פ ומשלי היו האבנים א
שהוחזק יותר מחבירו וכגון 
שנפל הכותל בחלקו כדמפרש 

  בגמ': 
מחייבין את שניהן  וכן בגינה.

לבנות במקום שנהגו לגדור 
     באמצע:

  שדה הלבן:  אבל בבקעה.
בגמ' מפרש  מקום שנהגו כו'.

ועושה חזית מאי קאמר: 
  מפרש בגמ':  מבחוץ.

 ועושין חזית מכאן ומכאן.
  להודיע ששניהם עשאוהו: 

  

  גמ' 
  . כותל: גודא

). דקרי תנא לגודא כדתנן(
  מחיצה: 

שסמוך לשדה  מחיצת הכרם.
  הלבן של חבירו: 

לבעל הכרם גדור אתה  אומר לו.
שלא יאסרו גפניך את תבואת 
השדה משום כלאים לפי שסמך 
בעל השדה את זרעיו סמוך 
לגדר כדתנן בפרק שני (דף כו.) 
היה גדר בינתים זה סומך לגדר 

אילנותיו וזה סומך מכאן את 
לגדר את זרעיו מכאן וכשאין 
שם גדר תנן בפ' שני לא יטע 
אדם אילן סמוך לשדה חבירו 
אא"כ הרחיק ממנו ד' אמות 
כדי עבודת הכרם דבהכי הוי 

  כלאים: 
    לגדור: חזרה ונפרצה אומר לו.

התבואה אם הוסיף  קידש.
מאתים לישנא דקרא נקט פן 

  תוקדש (דברים כב): 
לבנות כותל  ו.וטעמא דרצ

דמדעת שניהן הוא דחייביה 
חכמים שיבנו בין שניהן ולקמן 
פריך כשרצו מאי הוי ליהדרי 
בהו אבל לא רצו שניהן שהיה 
אחד אומר דייה לחלקה 
במסיפס של יתדות עצים 
תקועים בארץ נמוכים לא 
כייפינן ליה ואין זה יכול לומר 

  לו איני חפץ שתראה עסקי:
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  ? "ְמִחיָצה" 1ַמאיְוֵאיָמא: 
א,  לּוְגּתָ   ּפְ
ִדְכִתיב:    !(במדבר לא, מג) 2ִהי ֶמֱחַצת ָהֵעָדה"ַוּתְ "ּכְ

יָון ּדְ  ְרחוֹ ּבֹוִני –"ָרצּו" ְוּכֵ ַעל ּכָ    ,ן ֶאת ַהּכֹוֶתל ּבְ
  ַאְלָמא:

ק!  ֵמיּה ֶהיּזֵ ה ׁשְ ק ְרִאּיָ   ֶהיּזֵ
  

  ִאי ָהִכי, 
ָרצּו ַלֲעׂשֹות ְמִחיָצה"ַהאי  ָרצּו ַלֲחצֹות' – "ׁשֶ ֵעי ֵליּה!  'ׁשֶ   ִמּבָ

  
א ַמאי    א?! ּגּוָד  –ֶאּלָ

ֵעי ֵליּה!  – "ּבֹוִנין ֶאת ַהּכֹוֶתל"   'ּבֹוִנין אֹותֹו' ִמּבָ
  

  ָנא 'אֹותֹו', ִאי ּתְָ 
ָעְלָמא,  ְמֵסיָפס ּבְ   ֲהָוה ָאִמיָנא ּבִ

ַמע ָלן: ּכֹוֶתל.   ָקא ַמׁשְ

                                                           

 הגהות הב"ח 1

ִהי ֶמֱחַצת ָהֵעָדה ִמן 2 ְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַותְּ ים ֶאֶלף ׁשִ לֹׁשִ לֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוׁשְ   ַהּצֹאן ׁשְ

  רש"י
חצר שהושוו חלוקת  פלוגתא.

דעתם לחולקה וכגון שלא היה 
בה ח' אמות כדי לזה וכדי לזה 
שאין האחד יכול לכוף את 
חבירו לחולקה ולהכי תני שרצו 
שכיון שרצו לחולקה בונין כותל 
אבנים על כרחם ואם בא האחד 
לומר אי איפשי ביציאה זו אלא 
מסיפס בעלמא אין שומעין לו 

  משום היזק הראיה:
 פס בעלמא.הוה אמינא במסי

מיירי מתני' דאיהו נמי מחיצה 
איקרו ורצו דקתני אחלוקה 
קאי וכשאין בה דין חלוקה 
קמ"ל כותל ורצו דקתני משום 
כותל דאי לא רצו פלגי לה 

  במסיפס:
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        ב, ב ב, ב ב, ב ב, ב  . 2
ֶאְמַצע"   וכו' "ּבֹוִנין ֶאת ַהּכֹוֶתל ּבָ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ָקֵדים ַחד ְוַרּצְ לָ    ֵייּה ְלַחְבֵריה; א ְצִריָכא, ּדְ

ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ
  ָמֵצי ָאַמר ֵליּה, 

אי ְלָך  י ִאיְתַרּצַ א לָ ּבַ  –ּכִ ּתָ ִמיׁשְ ַתׁשְ אי ְלָך ֲאִויָרא, ּבְ   		 –א ִאיְתַרּצַ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

  

  רש"י
 דרצייה חד מינייהו לחבריה.

 ביקש ממנו לחולקה במחיצה:

מהו דתימא א"ל כשנתרציתי 
במחיצה מחיצה דקה לך. 

למעוטי באוירא כגון נתרציתי ו
של נסרים שהיא דקה והיזק 
ראיה אין בה או תמשוך עובי 
הכותל בחלקך חוץ מדבר מועט 
אבל לבנות כותל אבנים עב 
למעוטי נמי תשמישתי לא 

    נתרציתי:
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        ג, אג, אג, אג, א    ––––ב, ב ב, ב ב, ב ב, ב  . 3
ה  ק ְרִאּיָ ק"?!  -"ְוֶהיּזֵ ֵמיּה ֶהיּזֵ   ָלאו ׁשְ

ה, ּכֹוֶתל, ּכֹוִפ  יּנָ ַרב ַנְחָמן). (ִסיָמן: ּגִ   ין, ְוחֹוְלִקין, ַחּלֹונֹות ּדְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ה""ְוֵכן ּבְ  יּנָ   ! ּגִ

  
ה" יּנָ אֵני,  "ּגִ   ׁשָ

א:  י ַאּבָ ְדַרּבִ   ּכְ
אָאַמר ּדְ  י ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ

ָקמוֹ  ִהיא עֹוֶמֶדת ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵדה ֲחֵבירֹו ּבְ ׂשְ   ֶתיָה. ָאסּור ְלָאָדם ַלֲעמֹוד ּבִ
  

  ָקָתֵני!  "ְוֵכן"ְוָהא 
  

ִויל ְוָגִזית.    ַאּגְ
  
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַפל  ּנָ ע ַאּמֹות" –"ּכֹוֶתל ָחֵצר ׁשֶ יִבין אֹותֹו ִלְבנֹות ַעד ַאְרּבַ   ! (בבא בתרא ה.) ְמַחּיְ

  
אֵני.   ָנַפל ׁשָ

  
  ּוְדָקָאֵרי ָלּה ַמאי ָקָאֵרי ָלּה? 

  
  ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה:

ע ַאּמֹות ּוְלַמְעָלה "ֵמַאְר  יִבין אֹותֹו" –ּבַ   .ֵאין ְמַחּיְ
  
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַער ְוֶדֶלת ֶלָחֵצר" ית ׁשַ   		 – (בבא בתרא ז:) "ּכֹוִפין אֹותֹו ִלְבנֹות ּבֵ

ּה:  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
ק! ֵמיּה ֶהיּזֵ ה ׁשְ ק ְרִאּיָ   ֶהיּזֵ

  
יָקא  אֵני.ּדְ ֶהּזֵ ים ׁשָ   ַרּבִ

  
ָיִחיד ָלא?!   ּוּדְ

ַמ  א ׁשְ   ע:ּתָ
  "ֵאין חֹוְלִקין ֶאת ֶהָחֵצר, 

ע ַאּמֹות ָלֶזה" ע ַאּמֹות ָלֶזה ְוַאְרּבַ ּה ַאְרּבַ ֵהא ּבָ ּיְ    – (בבא בתרא יא.) ַעד ׁשֶ
ֵדי ָלֶזה ּוְכֵדי ָלֶזה  ּה ּכְ   חֹוְלִקין!  –ָהא ֵיׁש ּבָ

כֹוֶתל   !ַמאי ָלאו ּבְ
  
  א, לָ 

ָעְלָמא. ְמֵסיָפס ּבְ   ּבִ
  
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
    - ת"ַהַחּלֹונוֹ 

ן  ֶנְגּדָ ה ּוֵבין ִמּכְ ַמטָּ ין ִמּלְ ין ִמְלַמְעָלה ּבֵ ע ַאּמֹות" –ּבֵ    ,(בבא בתרא כב.) ַאְרּבַ
  ְוָתֵני ֲעָלּה: 

ּלא ָיִציץ ְוִיְרֶאה,  –"ִמְלַמְעָלן  ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ן  ַמטָּ ּלא ַיֲעמֹוד ְוִיְרֶאה,  –ִמּלְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ן  ֶנְגּדָ ּלא ַיֲאִפיל" –ִמּכְ ֵדי ׁשֶ   !ּכְ

  

  רש"י
שלא  אסור לאדם שיעמוד כו'.

 יזיקנו בעין רעה: 

דמשמע תרוייהו  והא וכן קתני.
  חד טעמא הוא גינה וחצר: 

והכא לא קתני  חייבין אותו.מ
  רצו אלא על כרחו: 

שכבר נתרצו  נפל שאני.
  הראשונים בכותל: 

וכי  ודקארי לה מאי קארי לה.
  לא ידע דנפל שאני: 

כלומר  סיפא איצטריך ליה.
הוא הדין נמי מעיקרא והאי 
דקתני נפל משום סיפא 
לאשמועינן דיותר מד' אמות 
אין מחייבין ואע"פ שהראשון 

יותר לא מחייבין  היה גבוה
  ליה: 

כל אחד מבני החצר  כופין אותו.
  לתת חלקו בבנין: 

שבונים כותל נגד  בית השער.
השער עגול סביב ועושין באותו 
היקף פתח קטן מן הצד משום 
היזק ראיות בני רה"ר שלא 

  יראו תוך החצר: 
שכל בני רה"ר  הזיקא דרבים.
  מסתכלין שם: 

אין האחד כופה את  אין חולקין.
  חבירו לחלוק: 

אחד מבני השותפין  החלונות.
הבונה כותל בחצר כנגד 
חלונותיו של חבירו בין מלמעלה 
וכו' אם הכותל גבוה יותר מן 
החלונות צריך להגביה למעלה 
מהן ד"א כדמפרש ואזיל כדי 
שלא יסמוך על כותלו וישחה 

  ויראה בחלונותיו של חבירו:
אם הכותל נמוך  בין מלמטה. 

צריך להשפילו מהן מן החלונות 
ד"א כדי שלא יעמוד על עובי 

  כותלו ויראה: 
צריך להרחיק את  ומכנגדן.

הכותל מן החלונות ד' אמות 
  כדי שלא יאפיל: 
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אֵני.  ִית ׁשָ ּבַ יָקא ּדְ   ֶהּזֵ
  
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןּדְ   : ׁשְ

מּוְך ַלֲחַצר ֲחֵבירֹו  ג ַהּסָ ע ַאּמֹות!  –ּגַ בֹוהַּ ַאְרּבַ ין לֹו ַמֲעֶקה ּגָ   עֹוׂשִ
  

אֵני ָהָתם,   ׁשָ
ג:  ַעל ֶהָחֵצר ְלַבַעל ַהּגַ ָאַמר ֵליּה ּבַ   ּדְ

י,  ְלִדיִדי ְקִביָעה ִלי ִמיׁשִ ׁשְ   ּתַ
ְך,  ךְ ְלִדיָדְך ָלא ְקִביָעה לָ  ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ   ּתַ

ֵהי ָיַדְעָנא ְוָלא 					 ג,א ָנא ּבְ ע ְוָאֵתית ְסִליָקא ִעיּדָ ִאיְצַטּנַ ךְ  ּדְ   . ִמיּנָ
  
  
  

  רש"י
שאדם  הזיקא דבית שאני.

  עושה בביתו דברי הצנע:
כדי  מעקה גבוה ארבע אמות.

שלא יראה בחצר חבירו כשהוא 
  משתמש בגגו: 

דקא  ולא ידענא בהי עידנא
    להשתמש בגגך: אתית.

דברי הצנע אבל  דאיצטנע מינך.
חצר החלוקה לתרוייהו קביעא 
תשמישתי' לכל אחד בחלקו כל 
  שעה ולא עבדי בה מילי דצנעא: 
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 ְ   		ָנא ַאֲחִריָנא ָאְמִרי ָלּה: ִליׁשּ

  ַסְברּוָה: 
א,  –? "ְמִחיָצה"ַמאי  לּוְגּתָ   ּפְ

ְכִתיב:  ִהי ֶמֱחַצת ָהֵעָדה"ּדִ   , "ַוּתְ
יָון ַעל ּכֹוְרָחן;  –"ָרצּו" ְד  ְוּכֵ   ּבֹוִנין ֶאת ַהּכֹוֶתל ּבְ

  ַאְלָמא: 
ק.  ֵמיּה ֶהיּזֵ ה ׁשְ ק ְרִאּיָ   ֶהיּזֵ

  
  ּגּוָדא,  –? "ְמִחיָצה"ֵאיָמא: ַמאי 

ַתְנָיא   : ּדְ
ְפְרָצה  ּנִ ֶרם ׁשֶ דֹור'.  –"ְמִחיַצת ַהּכֶ   אֹוֵמר לֹו 'ּגְ

דֹור'.  –ה ִנְפְרָצ    אֹוֵמר לֹו 'ּגְ
ָדָרּה  ה ְולֹא ּגְ ַאֲחָריּוָתּה" –ִנְתָיֵאׁש ֵהיֶמּנָ יב ּבְ ׁש ְוַחּיָ   ,ֲהֵרי ֶזה ִקיּדֵ

יִבין אֹותֹו; ָהא לָ  – "ָרצּו"וַטֲעָמא ּדְ    א ָרצּו ֵאין ְמַחּיְ
  ַאְלָמא: 

ק!  ֵמיּה ֶהיּזֵ ה ָלאו ׁשְ ק ְרִאּיָ   ֶהיּזֵ
  

  ִאי ָהִכי, 
ֵעי ֵליּה!  –ּכֹוֶתל" "ּבֹוִנין ֶאת ַה    'ּבֹוִנין אֹותֹו' ִמּבָ

  
א?!  לּוְגּתָ א ַמאי ּפְ   ֶאּלָ

  ִאי ָהִכי, 
ָרצּו ַלֲעׂשֹות ְמִחיָצה" ֵעי ֵליּה!  – "ׁשֶ ָרצּו ַלֲחצֹות' ִמּבָ   'ׁשֶ

  
י:  ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ּכִ

א'.  לּוְגּתָ א ַנֲעֵביד ּפְ   'ּתָ
  

ק,  ֵמיּה ֶהיּזֵ ה ׁשְ ק ְרִאּיָ   ְוִאי ֶהיּזֵ
  א ָרצּו ַנִמי! ? ֲאִפיּלּו לָ "ָרצּו"ַמאי ִאיְרָיא 

  
י ָאַמר  ַאִסי יַרּבִ ָאַמר    : יֹוָחָנןַרּבִ

ָרצּו.  ין ֲחלּוָקה, ְוהּוא ּדְ ּה ּדִ ֵאין ּבָ ׁשֶ ָנֵתנּו ּכְ   ִמׁשְ
  

ַמע ָלן    		 –ַמאי ָקא ַמׁשְ
ִליִגי?  י ָרצּו ּפְ ין ֲחלּוָקה ּכִ יּה ּדִ ִכי ֵלית ּבֵ   ּדְ

ֵניָנא:    ּתָ
ֵניֶהם רֹוִצים,  ֵאין ׁשְ ְזַמן ׁשֶ   "ֵאיָמַתי? ּבִ

ֵניֶהם רֹוִצים  ְ ׁשּ ְזַמן ׁשֶ אן חֹוְלִקין" –ֲאָבל ּבִ חֹות ִמּכָ   ! ֲאִפיּלּו ּפָ
  

  ִאי ֵמָהָתם, 
אן" ֲהָוה ָאִמיָנא:  חֹות ִמּכָ ָעְלָמא  –"ֲאִפיּלּו ּפָ ְמֵסיָפס ּבְ   		 –ּבִ

ַמע ָלן ָהָכא ּכֹוֶתל.    ָקא ַמׁשְ
  

  י ָהא ְוָלא ִליְתֵני ָהְך! ְוִליְתנֵ 
  

  ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה:
ֵניֶהם רֹוִצים לֹא ַיֲחלֹוקּו" –"ְוִכְתֵבי ַהּקֶדׁש  ְ ׁשּ י ׁשֶ   . ַאף ַעל ּפִ

  
  
) ְ   ָנא ַאֲחִריָנא: ִליׁשּ

יּה?    ְוִכי ָרצּו ַמאי ָהֵוי, ִליֲהַדר ּבֵ
  

י ָאַמר ַאִסי יַרּבִ ָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

  רש"י
לחלוק ולקמן פריך  כיון דרצו.

מאי איריא רצו אפילו לא רצו 
  הרי הן יכולין לכוף זה את זה: 

  של אבנים:  בונין כותל.
כותל אבנים ובחצר שיש  גודא.

בה דין חלוקה ועל כרחן 
  חולקים: 

שהתנו לחולקה  וטעמא דרצו.
בכותל אבנים הא לא רצו אין 
מחייבין אותו אלא מסיפס 

  בעלמא: 
תירוצא  כדאמרי אינשי כו'.

  הוא: 
ח' אמות  שאין בה דין חלוקה.

  לא יחלוקו: 
ספר תורה  ובכתבי הקדש.

שהוא בכרך אחד וכן נביאים 
בים הכתובים בגליון וכתו

  כס"ת:
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ּקָ  ׁשֶ דֹו. ּבְ   נּו ִמּיָ
  

ין ֲחלּוָקה ְוהּוא  ּה ּדִ ֵאין ּבָ ׁשֶ ְמִעיַנן ּבְ ַאׁשְ   ָרצּו, ּדְ ַאּדְ
ב  ין ֲחלּוָקה, ְוַאף ַעל ּגַ ּה ּדִ ֵיׁש ּבָ ַמִעיַנן ּבְ   א ָרצּו! לָ ּדְ ִליׁשְ

  
ב  ין ֲחלּוָקה, ְוַאף ַעל ּגַ ּה ּדִ ֵיׁש ּבָ ְמִעיַנן ּבְ   לֹא ָרצּו, ּדְ ִאי ַאׁשְ

ין ֲחלֲהָוה ָאִמיָנא ׁשֶ  ּה ּדִ   		 –א ֲאִפיּלּו ָרצּו ַנִמי לָ  –ּוָקה ֵאין ּבָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכי?! 

  ְוָהא ָקָתֵני ֵסיָפא: 
ֵניֶהם רֹוִצים,  ֵאין ׁשְ ְזַמן ׁשֶ   "ֵאיָמַתי? ּבִ

ֵניֶהם רֹוִצים  ְ ׁשּ ְזַמן ׁשֶ   , ַיֲחלֹוקּו" –ֲאָבל ּבִ
   ַמאי? ָלאו ַאּכֹוֶתל?

  
ָעְלָמא.  ֵסיָפס ּבְ   לֹא, ַאּמְ

  
  ִליְתֵני ַהאי ְוָלא ִליְתֵני ַהאי! 

  
  ֵסיָפא ִאְצְטִריָכא ֵליּה: 

ֵניֶהם רֹוִצים לֹא ַיֲחלֹוקּו" ְ ׁשּ י ׁשֶ    )."ּוְבִכְתֵבי ַהּקֶדׁש, ַאף ַעל ּפִ
  
  

א ְלַמְתִניִתין  ַמאי אֹוִקיְמּתָ ין ֲחלּוָקה, –ּבְ ּה ּדִ ֵאין ּבָ ׁשֶ   ּבְ
ׁשֶ  הּו! ִאי ּבְ י ָרצּו ַמאי ָהֵוי? ֶנֱהְדרּו ּבְ ין ֲחלּוָקה, ּכִ ּה ּדִ   ֵאין ּבָ

  
י ָאַמר ַאִסי יַרּבִ ָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָדן.  נּו ִמּיָ ּקָ   ׁשֶ
  

ָעְלָמא הּוא! ָבִרים ּבְ ָדן ַמאי ָהֵוי? ִקְנַין ּדְ   ְוִכי ָקנּו ִמּיָ
  

רּוחֹות.  ָדן ּבְ נּו ִמּיָ ּקָ ׁשֶ   ּבְ

  

י   ר: ָאַמ  ַרב ַאׁשִ
ּלֹו ְוֶהֱחִזיק. תֹוְך ׁשֶ ּלֹו ְוֶהֱחִזיק, ְוֶזה ּבְ תֹוְך ׁשֶ ָהַלְך ֶזה ּבְ גֹון ׁשֶ    	ּכְ

  
  

  רש"י
ואין חליפין  קנין דברים הוא.

קונין אלא דבר הנקנה או מכר 
או מתנה או שעבוד קרקעות 

 שהקנין חל עליו או מטלטלין: 

זה בורר לו חלק מזרחי  ברוחות.
וזה בורר לו חלק מערבי וקנו 
מידם ומעתה נקנה חלק מזרחי 
לזה ואין לזה חלק בו וכן השני 

    לחבירו:
בחלקו רפק ביה  והחזיק.

פורתא וקרקע נקנה בחזקה 
  אחרי אשר רצו בשעת חלוקה: 
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ֲהגּו ִלְבנֹות... ּנָ ִפיִסין, ְלֵביִנין  "ָמקֹום ׁשֶ ִזית, ּכְ ִויל, ּגָ   ּבֹוִנין, –[ּגְ

ִמְנַהג ַהְמִדיָנה"].ַהּכֹ    ל ּכְ
  

ִויל" ּפְ  – "ּגְ ָלא ְמׁשַ   ָיא, ַאְבֵני ּדְ
ִזית" ָיא,  – "ּגָ ּפְ ְמׁשַ   ַאְבֵני ּדִ

ְכִתיב:  ה ֲאָבִנים ְיָקרֹ ּדִ ל ֵאּלֶ ִזית"."ּכָ ִמּדֹות ּגָ    ת ּכְ
ִפיִסין"   ָאְרֵחי,  – "ּכְ
  ִליְבֵני.  – "ְלֵביִנין"

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ה ּבְ ילְ  ָרָבאּדְ  ַרּבָ   : ַרב ַאׁשִ

אי  ָיאּדִ ִמּמַ ּפְ ָלא ְמׁשַ ִויל ַאְבֵני ּדְ   ִניְנהּו,  ּגְ
ַקְרְנָתא?  א ּדְ   ְוַהאי ֶטַפח ְיֵתיָרא ְלמּוְרׁשָ

ִזית הּוא,  א ּגָ ְלּגָ יְלָמא ּפַ   ּדִ
ְדָקָאְמִריָנן: ֶטַפח ְיֵתיָרא ְלֵביֵני אּוְרֵב ְוַהאי    י הּוא, ּכִ

ִפיִסין"   י! ֶטַפח ְיֵתיָרא ְלֵביֵני אּוְרֵב  ִליְבֵני, ְוַהאי – "ְלֵביִנין"ָאְרֵחי,  – "ּכְ
  

  ר ֵליּה: ָאַמ 
ִפיִסין"ְוִליַטֲעִמיְך,    ָאְרֵחי, ְמָנַלן?  – "ּכְ

א  ָמָראֶאּלָ ִמיִרי ָלּה!  ּגְ   ּגְ
ָיא  ּפְ ָלא ְמׁשַ ִויל ַנִמי ַאְבֵני ּדְ ָמָרא –ּגְ ִמיִרי ָלּה! ּגְ   ּגְ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָאְוָיא ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ַהא אי ּדְ ִפיִסין ָאְרֵחי ִניְנהּו, ִמּמַ   י ּכְ

  י? ֶטַפח ְיֵתיָרא ְלֵביֵני אּוְרֵב  ְוַהאי
ָיין,  ּפְ ָלא ְמׁשַ ִפיִסין? ַאְבֵני ּדְ יְלָמא, ַמאי ּכְ   ּדִ

ַקְרְנָתא,  א ּדְ   ְוַהאי ֶטַפח ְיֵתיָרא ְלמּוְרׁשָ
ְדָקָאְמִריָנן:    ּכִ

ִויל" ָיין,  – "ּגְ ּפְ ָלא ְמׁשַ ִזית"ַאְבֵני ּדְ ָיין, ַא  – "ּגָ ּפְ ְמׁשַ   ְבֵני ּדִ
ַקְרְנָתא!  א ּדְ   ְוַהאי ֶטַפח ְיֵתיָרא ְלמּוְרׁשָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָיין ְמָנַלן?  ּפְ לֹא ְמׁשַ ִויל ַאְבֵני ּדְ   ְוִליַטֲעִמיְך, ּגְ
א  ָמָראֶאּלָ ִמיִרי ָלּה!  ּגְ   ּגְ

ָמָראָהָכא ַנִמי  ִמיִרי ָלּה!  ּגְ   ּגְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ּה:  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

יֵני אּוְרֵב  ל ּבֵ   ֶטַפח.  –י ּכָ
  

ִטיָנא,  י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ
ֵעי ְטֵפי.  ִריְכָסא ּבָ   ֲאָבל ּבְ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ

ִריְכָסא,  י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ
ִטיָנא לָ  י ַהאי. ֲאָבל ּבְ ֵעי ּכּוּלֵ   א ּבָ

  
ְבָגִזית     –ְלֵמיְמָרא, ּדִ

ע ַאּמֹות ּגֹוַבּה;כָּ 3   ל ַאְרּבַ
א י ּפ ִאי ָהוֵ    א ָקֵאי? לָ  –ָקֵאי, ִאי ָלא  –ּוְתָיא ַחְמׁשָ

ָהָתא,  ָלִתין ַאּמָ בֹוהַּ ּתְ ֲהַואי ּגָ ה ְטַרְקִסין, ּדַ   ְוָהא ַאּמָ

                                                           

 הגהת הב"ח מוחקת את האות ד. 3

  רש"י
חצי לבינה והלבינה ג'  אריח.

טפחים והאריח טפח ומחצה 
ועובי הכותל אריח מכאן ואריח 
מכאן וטפח באמצע שנותן שם 

 טיט לחברו: 
שלימות לבינה  לבינים ליבני.
  לעובי הכותל: 

י ראש למורשא דקרנת'.
האבנים בולטות לחוץ שאינן 
חלקות ולהכי בעי רוחב טפח 

  יתירא: 
בין דימוס שמכאן  לביני אורבי.

ובין דימוס שמכאן ונותן טיט 
  באמצע: 

  אימא לביני דלא משפיין:  ה"ג.
ונפקא מינה למקבל  ש"מ כו'.

  עליו לבנות כותל לחבירו: 
אבנים דקות וטיט בין בריכסא. 

  שני הדימוסות: 
גזית כו' כל ד' אמות למימרא דב

גובה אי הוה פותיא ה' טפחים 
כדתנן  קאי ואי לא לא קאי.

במתני' בגזית זה נותן טפחיים 
ומחצה וזה נותן טפחיים 
ומחצה וקתני סיפא מחייבין 
אותן לבנותו עד ד' אמות ולפי 
חשבון זה לגובה שמנה צריך י' 

  טפחים רוחב: 
דבנין שלמה  והא אמה טרקסין.

יב אבני גזית דגזית הוה דכת
(מלכים א ה) והוי שלשים אמה 
קומתה ואין עוביו אלא אמה 
להבדיל בין ההיכל לקדשי 

  הקדשים: 
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י,  ּכֵ ית ּפּוׁשְ א ׁשִ   ְולֹא ֲהָוה ּפּוְתָיא ֶאּלָ
  ְוָקם! 

  
א ֶטַפח ְיֵתיָרא  ִאיּכָ יָון ּדְ   ָקֵאי.  –ּכֵ

  
  

ִני,  ׁש ׁשֵ   ּוְבִמְקּדָ
ה ְטַרְקִסין? ֲעָמא לָ ַמאי ַט    א ֲעבּוד ַאּמָ

  
ְתָלִתין ָקֵאי;  י ָקֵאי ּבִ   ּכִ

  ְטֵפי ָלא ָקֵאי. 
  

בֹוהַּ ְטֵפי?  ֲהָוה ּגָ   ּוְמָנַלן ּדַ
  

ְכִתיב:  ה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון"ּדִ ִית ַהּזֶ בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ    "ּגָ
מּוֵאלוּ  ַרב   , ׁשְ

י יֹוָחָנןְוָאְמִרי ָלּה:  יוְ  ַרּבִ   ; ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ִבְנָין,    ַחד ָאַמר: ּבְ

ִנים: ָאַמר ְוַחד 					 ג,ב ׁשָ   , ּבְ
  ְוִאיָתא ְלָהא ְוִאיָתא ְלָהא. 

  
רֹוֶכת!  ִבְנָין ְוִאיָדְך ִניֲעֵביד ּפָ ין ּבְ ָלִתין ַאּמִ   ְוִניֲעְבדּו תְּ

  
ְקָרה ּוַמֲעִזיָבה ֲה  ב ּתִ ָהָתא ַנִמי ַאּגַ ָלִתין ַאּמָ י ָקֵאי ּתְ   ָוה ָקֵאי, ּכִ

ְקָרה ּוַמֲעִזיָבה לָ  לֹא ּתִ   א ֲהָוה ָקֵאי. ּבְ
  

רֹוֶכת!  ִבְנָין ְוִליֲעִביד ִאיָדְך ּפָ ר ּבְ ֶאְפׁשָ   ְוִליֲעִביד ַמה ּדְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָפרֹוֶכת;  הּו ּבְ ְנָין ִאי ּכּוּלְ ּבִ הּו ּבְ ִמיִרי: ִאי ּכּוּלְ   ּגְ

ִבְנָין  הּו ּבְ ׁש  –ִאי ּכּוּלְ ְקּדָ   , ִמּמִ
ָפרֹוֶכת  הּו ּבְ ן.  –ִאי ּכּוּלְ ּכָ ׁשְ   ִמּמִ

  

  רש"י
ומשום האי  דאיכא טפח יתירא.

טפח פותיא מצי לאגבוה טובא 
ואין צריך לתת לכל ארבע אמות 

 ה' טפחים רוחב:

שהיה גובהו מאה אמות  בבנין.
כדתנן במסכת מדות (פרק ד 

  : מ"ו)
בית ראשון עמד ד'  בשנים.

מאות ועשר ובית שני ד' מאות 
  ועשרים: 

שהעלייה  אגב תקרה ומעזיבה.
היתה נתונה עליו ומעזיבה של 
טיט טרכס על גבה וכובד המשא 
מעמיד הכותל שלא יטה לצדדין 
הלכך במקדש שני שלא היה 
כותל ל' מגיע לעלייה לא יוכל 

  לעמוד:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

לֹא ִסיָדן?  יְלָמא ֵהן ּבְ   ֵהן ְוִסיָדן, אֹו ּדִ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָרא: ֵהן ְוִסיָדן,  ּבְ   ִמְסּתַ

יעּוֵר  לֹא ִסיָדן, ִליְתְנֵייּה ְלׁשִ ְך ֵהן ּבְ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   יּה! ּדְ
ּה: ֵהן ְוִסיָדן!  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֶאּלָ

  
  לֹא, 

לֹא ִסיָדן,    ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלָך: ֵהן ּבְ
ָלא ָהֵוי ֶטַפח, לָ  ֵני. ְוֵכיָון ּדְ   א תָּ

  
  ְוָהא ָקָתֵני: 
ְלֵביִנין    !ֶזה נֹוֵתן ֶטַפח ּוֶמֱחָצה, ְוֶזה נֹוֵתן ֶטַפח ּוֶמֱחָצה" –"ּבִ

  
  רּוֵפי. ָהָתם ֲחִזי ְלִאיְצָט 

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ָאְמרּו  ל ָאִריַח,  –"ַהּקֹוָרה ׁשֶ ֵדי ְלַקּבֵ   ְרָחָבה ּכְ
ה ְטָפִחים" –ְוָהָאִריַח  לׁשָ ל ׁשְ   ! ֲחִצי ְלֵביָנה ׁשֶ

  
ַרְבְרָבָתא.    ָהָתם ּבְ

  
ָקָתֵני:  ְיָקא ַנִמי, ּדְ   ּדַ

ה ְטָפִחים" לׁשָ ל ׁשְ   , "ׁשֶ
א זּוְטָרא,  ִאיּכָ ָלל ּדְ   ִמּכְ

ַמע  ּה. ׁשְ   ִמיּנָ
  

  רש"י
הני  ידן.הן וסידן או הן בלא ס

שיעורי דמתני' עם עובי הטיח 
קא חשיב להן או דילמא מקום 
האבנים הוי בפותיא לבד טיח 

 הסיד: 

והא קתני טפחיים ומחצה. 
  אלמא חצי טפח נמי חשיב: 

של זה ושל זה  חזי לאיצטרופי.
  מצטרפין לטפח: 
לענין הכשר  הקורה שאמרו.

  מבוי: 
אלמא ג' טפחים  ג' טפחים.

גבי לבינין  דקתני לגבי מתני'
כדקתני זה נותן טפח ומחצה 
וזה נותן טפח ומחצה הן בלא 
סידן קאמר דהא לבינה לחודה 

  שלשה טפחים: 
ומתני'  התם ברברבתא.

בזוטרתא דעם סידן לא הוו 
  אלא ג' טפחים:
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        ג, בג, בג, בג, ב   . 7
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

א,  ּתָ י ְכִניׁשְ   ָלא ִליְסּתֹור ִאיִניׁש ּבֵ
א ַאֲחִריִתי.  ּתָ י ְכִניׁשְ ָבֵני ּבֵ   ַעד ּדְ

  
יעּוָתא,  ׁשִ ּום ּפְ ָאְמִרי ִמׁשּ א ּדְ   ִאיּכָ

ּום ַצּלּוֵיי.  ָאְמִרי ִמׁשּ א ּדְ   ְוִאיּכָ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

יַנְייה א ּבֵ   ּו: ִאיּכָ
א ְלַצּלּוֵיי א ּדּוְכּתָ ִאיּכָ   . 4ּדְ

  
ִסיְתָווא,  ָמר זּוְטָראוּ  ָמֵריָמר י ַקְייָטא ּבְ   ָסְתִרי ּוָבנּו ּבֵ

ַקְייָטא.  י ִסיְתָווא ּבְ   ּוָבנּו ּבֵ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
י, ַמאי? גָּ    בּו זּוֵזי ּוַמְחּתִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יְלָמא ִמיְתְרֵמי לְ  בּוִיים ְוָיֲהִבי ְלהּו. ּדִ ְדיֹון ׁשְ   הּו ּפִ

  

ִריגֵ  ׁשּוֵרי, ׁשְ   י ִליְבֵני, ְוָהְדִרי הּוְדֵרי, ּוַמְחִתי ּכָ
  ַמאי?

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִני ְוָיֲהִבי ְלהּו.  בּוִיים, ְמַזּבְ ְדיֹון ׁשְ ִמְתְרֵמי ְלהּו ּפִ   ִזְמִנין ּדְ
  

  ִאי ָהִכי, 
נּו ַנִמי!    ֲאִפיּלּו ּבָ

  
ִני. ָאַמר ֵלי י ָלא ְמַזּבְ ֱאיָנׁשֵ יָרֵתיּה ּדֶ   ּה: ּדִ

  
ּיּוָהא,  ּה ּתִ לֹא ָחֵזי ּבָ א ּדְ   ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ

ּיּוָהא ָסְתִרי ּוָבֵני.  ּה ּתִ   ֲאָבל ָחֵזי ּבָ
י ָהא ּדְ  יּכִ   : ַרב ַאׁשִ

ָמָתא ְמַחְסָיא,  א ּדְ ּתָ ְכִניׁשְ ּיּוָהא ּבִ ּה ּתִ   ֲחָזא ּבָ
ִפיֵכי.ַסְתֵריּה, ַוֲעַייל ְלפוּ  ַמְתִקין ֵליּה ׁשְ ֵקיּה ַעד ּדְ   ְרֵייּה ְלָהָתם, ְולֹא ַאּפְ

  
ן ּבּוָטאוּ    , ָבָבא ּבֶ

ׁש?  ְקּדָ ית ַהּמִ ֵריּה לּבֵ יּה ֵליּה ֵעָצה ְלהֹוְרדּוס ְלִמיְסּתְ   ֵהיִכי ַאְסּבֵ
אְוָהָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

א,  ּתָ י ְכִניׁשְ   ָלא ִליְסּתֹור ִאיִניׁש ּבֵ
ָבֵני ּבֵ  א ַאֲחִריָתא! ַעד ּדְ ּתָ   י ְכִניׁשְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאי ּבָ

יּה.  ּיּוָהא ֲחָזא ּבֵ   ּתִ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ
יּה.  ָלא ָהְדָרא ּבֵ אֵני, ּדְ   ַמְלכּוָתא ׁשָ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ   : ׁשְ
  ָעַקר טּוֵרי  –ִאי ָאַמר ַמְלכּוָתא 'ָעַקְרָנא טּוֵרי' 

יּה.    	ְולֹא ָהַדר ּבֵ

                                                           

 ". ותוקן ע"פ מסורת הש"ס וגירסת ראשונים רבים.ֵּבי ְכִניְׁשָּתא ַאֲחִריִתי" –בדפוס כתוב  4

  רש"י
דילמא  משום פשיעותא.

מתרמי אונס ופשעי ולא בנו 
 אחריתי: 

  כל זמן הבנין:  משום צלויי.
בית הכנסת  בסיתווא. בי קייטא

היה להם לימות החורף נמוך 
בכתלים רחבים וחלונות מועטין 
מפני הצינה ובימות החמה בית 
הכנסת אחר שאויר שולט בו: 

לצורך בית הכנסת החדש  זוזי.
ומונחים ביד הגבאי מי איכא 

     למיחש לפשיעות או לא:
מסודרים  שריגי ליבני.

הלבינים זה על גב זה ומזומנין 
  בבנין: לתתן 

משופין ומתוקנין  הדרי הודרי.
  רהיטי הגג קיברונ"ש: 

בי כנישתא חדתא  כי בנו נמי.
לא נסתרוה לעתיקא דדילמא 
מתרמי פדיון שבויין ומזבני 

  ליה: 
דלא ליסתרוה  ולא אמרן.

  לעתיקא: 
 אלא דלא חזו ביה תיוהא.

  ביקוע שיהא מזומן ליפול: 
כדי שלא  עייליה לפורייה התם.

נינו שהחמה יתייאש בב
  והגשמים מצערין אותו: 

  מרזבין:  שפכי.
 היכי אסביה עצה להורדוס.
כדאמרי' לקמן בשמעתין 
וכתובה היא ביוסיפון בן 

    גוריון:
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––ג, ב ג, ב ג, ב ג, ב  . 8
מֹוַנאי ֲהָוה. ה ֵבית ַחׁשְ א ּדְ   ֹוְרדּוס ַעְבּדָ

ינֹוֶקת.  אֹוָתּה ּתִ   ָנַתן ֵעיָניו ּבְ
ָאַמר:  ת ָקָלא ּדְ ְבָרא ּבַ ַמע ַההּוא ּגַ   יֹוָמא ַחד, ׁשָ

א  ּתָ ָמֵריד ָהׁשְ א ּדְ ל ַעְבּדָ   ַמְצַלח'.  –'ּכָ
ְייָרּה ְלַהִהיא יְ  הּו ָמְרָוֵתיּה, ְוׁשַ   נּוְקָתא. ָקם, ַקְטִליְנהּו ְלכּוּלְ

ֵעי ְלִמיְנְסָבּה,  ָקא ּבָ י ֲחַזת ַהִהיא ְינּוְקָתא ּדְ   ּכִ
  ְסִליָקא ְלִאיְגָרא, ּוְרָמא ָקָלא. ָאְמָרה: 

מֹוַנאי ָקָאִתיָנא'  ית ַחׁשְ ָאֵתי ְוָאַמר: 'ִמּבֵ ל ַמאן ּדְ א הּוא,  –ּכָ   ַעְבּדָ
א ַהִהיא ְינּוְקָתא ְייהּו ֶאּלָ יָרא ִמיּנַ ּיְ ּתַ   , דלֹא ִאיׁשְ

  ְוַהִהיא ְינּוְקָתא ָנְפָלה ֵמִאיְגָרא ְלַאְרָעא. 
א;  דּוְבׁשָ ִנין ּבְ ַבע ׁשְ   ְטָמָנּה ׁשֶ

א ָעֶליָה,  ָאְמִרי: ּבָ א ּדְ   ִאיּכָ
א ָעֶליָה.  ָאְמִרי: לֹא ּבָ א ּדְ   ִאיּכָ

  
ָאְמִרי ָלּה  א ָעֶליָה'  :ּדְ    –'ּבָ

  ּתּוֵביּה ְלִיְצֵריּה. ְטָמָנּה ִליִד ָהא 
א ָעֶליָה'  :ָלּה  ּוְדָאְמִרי    –'לֹא ּבָ

ת ֶמֶלְך ְנַסב. ַהאי ּדִ  ֹנאְמרּו: ּבַ י ֵהיִכי ּדְ   ְטָמָנּה, ּכִ
  

  ָאַמר: 
ִריׁש  ים ָעֶליָך ֶמֶלְך" :ַמאן ּדָ ׂשִ ֶרב ַאֶחיָך ּתָ    ?(דברים יז, טו) 5"ִמּקֶ

ַנן,    ַרּבָ
ַנן,  הּו ַרּבָ   ָקם, ַקְטִליְנהּו ְלכּוּלְ

ְבֵקיּה לְ  ן ּבוּ ָב ׁשַ יּה.ָבא ּבֶ ַקל ֵעָצה ִמּנֵ   ָטא ְלִמׁשְ
		  

ִליָלא ֵליּה  ַאֲהַדר   					ד,א ָייֵלי ּכְ   , ּדְ
  ַנְקִריְנהּו ְלֵעיֵניּה. 

יּה;    יֹוָמא ַחד, ֲאָתא ִויֵתיב ַקּמֵ
א ַמאי ָקא ָעֵביד!  יׁשָ א ּבִ   ָאַמר: ֲחֵזי ָמר ַהאי ַעְבּדָ

  ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַאֲעֵביד ֵליּה? 
  יּה ָמר! ָאַמר ֵליּה: ְנַלְטיֵ 

ִתיב  ל"ָאַמר ֵליּה: ּכְ ַקּלֵ ֲעָך ֶמֶלְך ַאל ּתְ ַמּדָ ם ּבְ   !(קהלת י, כ) 6"ּגַ
  ָאַמר ֵליּה: ַהאי ָלאו ֶמֶלְך הּוא! 

ָעְלָמא  יר ּבְ   		 –ָאַמר ֵליּה: ְוֶליֱהֵוי ָעׁשִ
יר"ּוְכִתיב:  ל ָעׁשִ ַקּלֵ ְבָך ַאל ּתְ ּכָ   ! (קהלת י, כ) "ּוְבַחְדֵרי ִמׁשְ

יא ְולֹא ְיֵהא ֶא  א ָנׂשִ    –ּלָ
ָך לֹא ָתאֹ ּוְכִתיב:  יא ְבַעּמְ   !(שמות כב, כז) 7ר""ְוָנׂשִ

ָך!  ה ַעּמְ ה ַמֲעׂשֵ ָך, ְוַהאי ָלאו עֹוׂשֶ ה ַעּמְ ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ   ָאַמר ֵליּה: ּבְ
ִפ  יּה. ָאַמר ֵליּה: ִמְסּתַ   יָנא ִמיּנֵ

ֵלי ָאֵזיל ּדְ א ִאיִניׁש ּדְ ֲא ָאַמר ֵליּה: ֵליּכָ   יְבָנא. ָנא ְוַאּתְ ָיִת ָמא ֵליּה, ּדַ
ִתיב  ָבר"ָאַמר ֵליּה: ּכְ יד ּדָ ָנַפִים ַיּגֵ ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל ּכְ ָ י עֹוף ַהׁשּ   . (קהלת י, כ) "ּכִ

  ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא הּוא! 
זָ  י ַהאי, לָ ִאי ֲהַואי ָיַדְעָנא ּדְ ַנן ּכּוּלֵ   א ֲהָוה ָקֵטיְלָנא ְלהּו. ֲהִרי ַרּבָ

ְבָרא? ָהׁשְ  ַההּוא ּגַ יּה ּדְ ְנּתֵ ּקַ א ַמאי ּתַ   ּתָ
ל עֹוָלם,  ה אֹורֹו ׁשֶ ּבָ   ָאַמר ֵליּה: הּוא ּכִ

ְכִתיב:  י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור"ּדִ   , (משלי ו, כג) 8"ּכִ
ל עֹוָלם,  אֹורֹו ׁשֶ   ֵיֵלְך ְוַיֲעסֹוק ּבְ

ְכִתיב:  ל ַהּגֹוִים"ּדִ   . (ישעיהו ב, ב) 9"ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ
                                                           

ר ִיְבַחר ה 5 ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאׁשֶ ׂשִ ר לֹא ָאִחיָך הּואֱאלֹהֶ  'ׂשֹום תָּ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאׁשֶ ׂשִ ֶרב ַאֶחיָך תָּ   יָך ּבֹו ִמּקֶ
ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּק  6 ָ י עֹוף ַהׁשּ יר ּכִ ל ָעׁשִ ַקּלֵ ְבָך ַאל תְּ ּכָ ל ּוְבַחְדֵרי ִמׁשְ ַקּלֵ ֲעָך ֶמֶלְך ַאל תְּ ַמּדָ ם ּבְ ָברֹול ּוַבַעל כְּ ּגַ יד ּדָ   ָנַפִים ַיּגֵ
ָך לֹא ָתאֹר 7 יא ְבַעּמְ ל ְוָנׂשִ   ֱאלִֹהים לֹא ְתַקּלֵ
ים ּתֹוְכחֹות מּוָסר 8 י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך ַחּיִ   ּכִ
ָבעֹות ְוָנֲהר 9 א ִמּגְ ָ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנׂשּ ית ְיהָוה ּבְ ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהּיָ ל ַהּגֹוִיםְוָהָיה ּבְ   ּו ֵאָליו ּכָ

  רש"י
האנקה  אהדר ליה כלילא דיילי.

מתרגמינן ילא (ויקרא יא) והוא 
שרץ שקורין הרצו"ן ושערו 
קשה כמחטין ועשה לו עטרה 

 : מעורו סביבות עיניו

אנא  השתא מיהא [דאנא ואת].
  ואת שנינו כאן ואין שומע: 
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ָאְמִרי, ָהִכי ָאַמר ֵליּה:  א ּדְ   ִאיּכָ

ל עֹוָלם,  א ֵעינֹו ׁשֶ   הּוא ִסיּמֵ
ְכִתיב:    , (במדבר טו, כד) 10"ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה"ּדִ

ל עֹוָלם,  ֵעינֹו ׁשֶ ק ּבְ   ֵיֵלְך ְוִיְתַעּסֵ
ְכִתיב: " ֶכם ַמְחַמד ֵעינֵ ּדִ אֹון ֻעּזְ י ּגְ ׁשִ ל ֶאת ִמְקּדָ   . (יחזקאל כד, כא) 11יֶכם"ִהְנִני ְמַחלֵּ

  
ִפ  ְלכּוָתא. ָאַמר ֵליּה: ִמְסּתַ   יָנא ִמּמַ

ִליָח  ַדר ׁשְ א, ְוִליַעכֵּ ָאַמר ֵליּה: ׁשְ ּתָ א א, ְוֵליִזיל ׁשַ ּתָ א ְוִלֲהַדר ׁשַ ּתָ    	–ב ׁשַ
ָהִכי ְוָהִכי ָסְתִרית ֵליּה ּוָבְנַיית ֵליּה.   ַאּדְ

  
  ֲעַבד ָהִכי. 

  
ְלחּו ֵליּה: ִאם לֹא ָסַת  ה ׁשָ ְסּתֹור, –ְרּתָ   ַאל ּתִ

ה  ְבֵני,  –ְוִאם ָסַתְרּתָ   ַאל ּתִ
ה ּוָבִניָת  ִכין!  –ְוִאם ָסַתְרּתָ ָעְבִדין ִמְתַמּלְ ַתר ּדְ א, ּבָ יׁשָ   ָעְבֵדי ּבִ

אן:  –ִאם ֵזייָנְך ֲעָלְך    ִסְפָרְך ּכָ
ר ֵרָכא  א ְקָלְנָיא ִמְתֲעֵביד.  –לֹא ֵרָכא ְולֹא ּבַ   הֹוְרדּוס ַעְבּדָ

  
  י "ֵרָכא"? ַמא

  
  ַמְלכּוָתא, 

ְכִתיב:    .(שמואל ב' ג, לט) 12ִכי ַהּיֹום ַרְך ּוָמׁשּוַח ֶמֶלְך""ָאנֹ ּדִ
		  

ֵעית ֵאיָמא ֵמָהָכא:    ְוִאי ּבָ
ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך"   . (בראשית מא, מג) 13"ַוּיִ

  
  ָאְמִרי: 

ְנַין הֹוְרדּוס  ּלא ָרָאה ּבִ ְנָין ָנֶאה  –ִמי ׁשֶ ָמיו. לֹא ָרָאה ּבִ   ִמּיָ
  

ְנֵייּה?  ַמאי ּבָ   ּבְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ַאְבֵני ׁשַ  א ּוַמְרָמָרא. ּבְ   יׁשָ

  
ָאְמִרי: א ּדְ   ִאיּכָ

ַאְבֵני ּכּוְחָלא, ׁשַ  א ּוַמְרָמָרא. ּבְ   יׁשָ
יל ִסיָדא.  ְנַקּבֵ י ֵהיִכי ּדִ ָפה, ּכִ ָפה ְוָעֵייל ׂשָ יק ׂשָ   ַאּפֵ

  
ַדֲהָבא; ֲעֵייּה ּבְ   ָסַבר ְלִמׁשְ

ַנן: ָאְמרוּ     ֵליּה ַרּבָ
א. ַיּמָ י ִאיְדָווָתא ּדְ ֶמיֱחֵזי ּכִ יר ְטֵפי, ּדְ ּפִ ָהִכי ׁשַ ַבֵקיּה, ּדְ   ׁשְ

  
ר ּבּוָטאוּ    ֵהיִכי ֲעַבד ָהִכי?!  ָבָבא ּבַ

יָמא ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר  ן ֵלִוי, ְוִאיּתֵ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
אל? ִמּפְ  ִנּיֵ ֵני ָמה ֶנֱעַנׁש ּדָ ר, ִמּפְ יא ֵעָצה ִלְנבּוַכְדֶנּצַ ִ ִהׂשּ   ֵני ׁשֶ

ֶנֱאַמר:  ר ֲעָלְך, ׁשֶ ּפַ י ִיׁשְ א ִמְלּכִ   "ָלֵהן ַמְלּכָ
ִמַחן ֲעָנִין ַוֲחָטָא  ִצְדָקה ְפֻרק, ַוֲעָוָיָתְך ּבְ    –ְך ּבְ

ֵלְוָתךְ  ֱהֵוה ַאְרָכא ִלׁשְ   וגו',  ֵהן ּתֶ

א""ּכֹ ּוְכִתיב: ר ַמְלּכָ    ,ָלא ְמָטא ַעל ְנבּוַכְדֶנּצַ

                                                           

ָקר ֶאָחד ְלעָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַלה 10 ן ּבָ ר ּבֶ ָגָגה ְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ּפַ ָתה ִלׁשְ ת 'ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעׂשְ ים ֶאָחד ְלַחּטָ ִעיר ִעּזִ ט ּוׂשְ ּפָ ׁשְ ּמִ   ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ּכַ
ָרֵאל ּכֹה ָאַמ  11 ר ֲעזַ  'דָֹני ה-ר ֲא ֱאמֹר ְלֵבית ִיׂשְ ֶכם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ֲאׁשֶ ֶכם ַמְחַמד ֵעיֵניֶכם ּוַמְחַמל ַנְפׁשְ אֹון ֻעּזְ י ּגְ ׁשִ ל ֶאת ִמְקּדָ ֶחֶרב ִיּפֹלוּ ִהְנִני ְמַחּלֵ ם ּבַ   ְבתֶּ
ים ִמ  12 ֵני ְצרּוָיה ָקׁשִ ה ּבְ ים ָהֵאּלֶ ם הְוָאנִֹכי ַהּיֹום ַרְך ּוָמׁשּוַח ֶמֶלְך ְוָהֲאָנׁשִ ּלֵ י ְיׁשַ ּנִ ָרָעתוֹ  'ּמֶ ה ָהָרָעה כְּ   ְלעֹׂשֵ
ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 13 ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון אֹתֹו ַעל כָּ ר לֹו ַוּיִ ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב אֹתֹו ּבְ ְרּכֵ   ַוּיַ

  רש"י
סיפיה  הנני מחלל את מקדשי.

  דקרא מחמד עיניכם: 
כפופים  מסתפינא ממלכותא.

  היו למלכות רומיים:
 נוטלין רשות:  מתמלכין.

אם  אי זיינך עלך ספרך כאן.
נתגאית בכלי מלחמתך שהרגת 
בית אדוניך ספר יוחסין שלך 

  הוא [ידענו] שאתה עבד:  בידינו
לא מלך ולא בן  לא רכא כו'.

  מלך: 
נעשה בן חורין  קלניא מתעביד.

  מאליו: 
שיש ירוק שקורין  שישא.
  ביי"ש: 

  שיש לבן: ומרמרא.
  שיש צבוע כעין כחול:  כוחלא.

גלי הים [שהם  אידוותא דימא.
נעים ונדים והעין מתעששת 

  בראייתן]: 
לקמיה מפרש  נענש דניאל.

  ו: עונש
עצתי תיטב  מלכי ישפר עלך.

  בעיניך: 
  בחנינת עניים: במיחן עניין.

[יהא  בכן תהא ארכא לשלותך.
  אורך] לשלומך: 

כל החלום של  כולא מטא.
  פורענות בא עליו: 

  
  
  



16                                                                                                                                                  ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

ר" ּוְכִתיב:  ֵרי ֲעׂשַ   ! כו)-(דניאל ד, כד 14וגו'"ְוִלְקָצת ַיְרִחין ּתְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ
ִמְצֹות.  יב ּבְ ִאיַחּיַ א, ּדְ אֵני ַעְבּדָ   ׁשָ

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
אנֵ  ִאי ָלא ַמְלכּות לָ ׁשָ ׁש, ּדְ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵני. י ּבֵ   א ִמְתּבְ

  
ִאיֲענַ  אל ְמָנַלן ּדְ    	ׁש?ְוָדִנּיֵ

ְכִתיב:  ּום ּדִ ר ַלֲהָתְך"ִאיֵליָמא ִמׁשּ ְקָרא ֶאְסּתֵ   ,(אסתר ד, ה) 15"ַוּתִ
אל ַרבְוָאַמר  ִנּיֵ   		 –: ֲהָתְך ֶזה ּדָ

תֹו',  דּוּלָ ֲחָתכּוהּו ִמּגְ ָאַמר 'ׁשֶ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ
יו'  ִכין ַעל ּפִ ְבֵרי ַמְלכּות ֶנְחתָּ ל ּדִ ּכָ ָאַמר 'ׁשֶ א ְלַמאן ּדְ    –ֶאּלָ

א ְלֵמיַמר? ַמ    אי ִאיּכָ
  

ְדיּוהּו ְלגוּ  ׁשַ ַאְרָייָווָתא.ּדְ   ָבא ּדְ

                                                           

ִצְדָקה ְפֻרק ַוֲעוָ  כדכדכדכד 14 ר ֲעָלְך ַוֲחָטָאְך ּבְ ּפַ י ִיׁשְ א ִמְלּכִ ֵלְוָתךְ ָלֵהן ַמְלּכָ ֱהֵוא ַאְרָכה ִלׁשְ ִמַחן ֲעָנִין ֵהן תֶּ א	. כבָיָתְך ּבְ ר ַמְלּכָ ָטא ַעל ְנבּוַכְדֶנּצַ א ּמְ ֵרי 	כוכוכוכו. ּכֹּלָ ִלְקָצת ַיְרִחין תְּ
ְך ֲהָוה י ָבֶבל ְמַהּלֵ ר ַעל ֵהיַכל ַמְלכּוָתא ּדִ   ֲעׂשַ

ר ֶהֱע  15 ֶלְך ֲאׁשֶ ִריֵסי ַהּמֶ ר ַלֲהָתְך ִמּסָ ְקָרא ֶאְסתֵּ הַותִּ ה ְוַעל ַמה ּזֶ ָכי ָלַדַעת ַמה ּזֶ הּו ַעל ָמְרּדֳ ַצּוֵ   ִמיד ְלָפֶניָה ַותְּ

  רש"י
בשביל  לקצת ירחין תרי עשר.

עצתו של דניאל תלה לו שנים 
    עשר חדש:

. כל החלום של כולא מטא
   פורענות בא עליו:

. בשביל לקצת ירחין תרי עשר
עצתו של דניאל תלה לו שנים 

   עשר חדש:
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ִמְנַהג ַהְמִדיָנה""ַהּכֹ   .ל ּכְ
		  

  ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  – ל""ַהּכֹ
  

הּוָצא ְוַדְפָנא.  ְנִהיִגי ּבְ   ְלַאּתּוֵיי ַאְתָרא ּדִ
  

  רש"י
 לולבי דקלים:  בהוצא.

ענפי עץ ערמונים שקורין  ודפנא.
  לו"ר ופרי שלו קורין ביי"ש: 
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        ד, אד, אד, אד, א . 10
קֹום ְוָהֲאָבִנים  ֵניֶהם""ְלִפיָכְך, ִאם ָנַפל ַהּכֹוֶתל ַהּמָ ל ׁשְ   . ׁשֶ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
  לֹא ְצִריָכא, 

ְייהוּ ָנַפל ּדְ  ַחד ִמיּנַ    .ִלְרׁשּוָתא ּדְ
  

   ,ִאי ַנִמי
ָפִני יֵדיּה ּדְ   .ְנהּו ַחד ִלְרׁשּוָתא ּדִ

   
ֵתיָמא: ֶניֱהֵוי ִאיָדְך 'ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה'    		 –ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  רש"י
דהאבנים של שניהם  פשיטא.

דאפי' לא פסק לן דינא דמתני' 
המלמדנו שמתחלה בין שניהם 
 עשאוה על כרחם היו חולקין
בשוה האבנים שהרי ברשות 
שניהם מונחים ויד מי מהם 
תגבר: (הג"ה בפי' ר"ח קמ"ל 
דלא בעינן ראיה אלא שותף 
מפיק מיניה בלא ראיה ואיהו 
דטעין דדיליה נינהו עליו הראיה 
וכל כה"ג הכי דיינינן ליה וזה 
הדין מפורש עוד כמו כן בפרק 
הבית והעלייה בתחילתו 

י איבעית אימא בשותפין כי הא
גוונא אנוחי אבנים ברשות 
חבירו לא קפדי וחזקת רשות 
לאו כלום הוא שמעינן מינה 
דכל כהאי גוונא דמילתא 
דידיעא בשותפתא לתרוייהו 
אע"ג דמנחי ברשותא דחד 
מינייהו לא יכול למיטען דידי 
נינהו דברשותי מנחי דקי"ל 

 שותפין לא קפדי אהדדי ע"כ): 
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יִבין אֹותֹו""וְ  ֲהגּו ִלְגּדֹור ְמַחּיְ ּנָ ה, ָמקֹום ׁשֶ יּנָ ּגִ   . ֵכן ּבַ
  

ָיא:    ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
 : ה, ָאְמַרּתְ יּנָ ּגִ   "ְוֵכן ּבַ

יִבין אֹותֹו" ֲהגּו ִלְגּדֹור ְמַחּיְ ּנָ   		 – ָמקֹום ׁשֶ
יִבין אֹותוֹ  –ָהא ְסָתָמא    .ֵאין ְמַחּיְ

ְקָעה, ֵאיָמא ֵסיָפא:    "ֲאָבל ּבִ

יִבין אֹותֹו" ָמקוֹ  ּלא ִלְגּדֹור ֵאין ְמַחּיְ ֲהגּו ׁשֶ ּנָ   		 –ם ׁשֶ
יִבין אֹותוֹ  –ְסָתָמא  ָהא   .ְמַחּיְ

ֲעָיא?!  ְקָעה ִמיּבָ ה ָאַמְרּתָ לֹא, ְסַתם ּבִ יּנָ א ְסַתם ּגִ ּתָ   ָהׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ה, וּ  יּנָ ֲהגּו ִלְגּדֹור ִב ְוֵכן ְסַתם ּגִ ּנָ ְקָעה ָמקֹום ׁשֶ ּבִ יִבין אֹותֹו.  –ּבַ   ְמַחּיְ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ן, ַמאי     !"ֲאָבל"ִאם ּכֵ

  
א, ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
  ָהִכי ָקָתֵני: 

ה  יּנָ יִבין אֹותֹו,  –ְוֵכן ְסַתם ּגִ ֵמי, ּוְמַחּיְ ֲהגּו ִלְגּדֹור ּדָ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ   ּכְ
ְקָעה  ּלא ָנֲהגּו  –ֲאָבל ְסַתם ּבִ ָמקֹום ׁשֶ יִבין אֹותֹו. ּכְ ֵמי, ְוֵאין ְמַחּיְ   ּדָ

  

  

  רש"י
 השתא סתם גינה אמרת לא.

 אע"פ שהיזק ראיה קשה: 

האי מקום שנהגו  אמר אביי כו'.
לגדור דקתני מתני' אבקעה 

  קאי:
הא  א"כ מאי אבל בבקעה. 

מינה סליק והכי איבעי למיתני 
אבל מקום שנהגו שלא לגדור 

  אין מחייבין אותו: 
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א ה ֲחִזית".  ,"ֶאּלָ ּלֹו ּובֹוֶנה ְועֹוׂשֶ   ִאם ָרָצה, ּכֹוֵנס ְלתֹוְך ׁשֶ

  
  ? "ֲחִזית"ַמאי 

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

יּה ֵליּה ְלַקְרָנא ְלַבר.    ַאְכּפֵ
  

ָגיו!    ְוַנֲעֵביד ִמּלְ
  

ַבר,    ָעֵביד ַחְבֵריּה ַנִמי ִמּלְ
יִדי ְוִדיֵדיּה הּוא. ְוָא    ַמר: ּדִ
  

  ִאי ָהִכי,
ֵייז ֵליּה ַחְבֵריּה,  א ַנִמי ּגָ ּתָ   ָהׁשְ

יִדי ְוִדיֵדיּה הּוא!    ְוָאַמר: ּדִ
  

יּזּוָזא ֵמיַדע ְיִדיַע.    ּגִ
  

ָאְמִרי,  א ּדְ   ִאיּכָ
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ָגיו.  א ְלַקְרָנא ִמּלְ   ִמיְכּפָ
  

ַבר!    ְוֶנֱעַבד ִמּלְ
  

ֵייז לֵ    יּה ַחְבֵריּה, ּגָ
יִדי ְוִדיֵדיּה הּוא.    ְוָאַמר: ּדִ

  
  ִאי ָהִכי, 

א ַנִמי ָלֵייף ֵליּה ַחְבֵריּה,  ּתָ   ָהׁשְ
יִדי ְוִדיֵדיּה הּוא!    ְוָאַמר: ּדִ

  
  ִליּפּוָפא ֵמיַדע ְיִדיַע.

  
חּוץ"ְוָהא    ָקָתֵני!  "ִמּבַ

  
ָיא.   ַקׁשְ

  
י יֹוָחָנן    	ָאַמר: ַרּבִ

יּה  					ד,ב  ֲעּיֵ ָתא ִנׁשְ ַאּמְ ַבר ּבְ   . ִמּלְ
  

ָגיו!    ְוֶניֲעַבד ִמּלְ
  

ַבר,    ָעֵביד ַחְבֵריּה ִמּלְ
יִדי ְוִדיֵדיּה הּוא.    ְוָאַמר: ּדִ

  
  ִאי ָהִכי, 

ָקִפ  א ַנִמי ּדְ ּתָ   יל ֵליּה ַחְבֵריּה, ָהׁשְ
יִדי ְוִדיֵדיּה הּוא!    ְוָאַמר: ּדִ

  
  ִקיּלּוָפא ֵמיַדע ְיִדיַע. 

  
  

  רש"י
ראשי  מכפייה לקרנא לבר.

הכותל יכוף לצד חבירו וכל 
ו חזית לשון קצה הוא וכן שנינ

בתמיד (פ"ב מ"ד) גבי מערכה 
וחזיתה מזרחה ראשי הגזירין 
וכן מחזה מול מחזה דמלכים (א 
ז) ראשי הנסרים מוסבין זה מול 
זה ועבי' מאבראי כופה לצדי 
ראשי הכותל שמחבר בראשו 

 אבנים וטיט ומעבהו: 
כדקתני  דידי ודידיה הוא.

מתניתין כשעושין אותו בין 
שניהם עושין חזית מכאן 

  : ומכאן
לההיא  השתא נמי גייז לה.

כפופה שהיא לצדו ואימא דידי 
  ודידיה הוא ולא עשינו חזית: 

לצד שלו ולקמיה פריך  מלגיו.
  הא מבחוץ קתני: 

מחבר חזית אחרת  לייף ליה.
    לצדו:

יהא טח  נשעייה באמתא מלבר.
בטיט אמה בראש הכותל 

  מבחוץ: 
  מקפלו:  ומקפל ליה.
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  הּוָצא; 

  : ַרב ַנְחָמן ָאַמר
ַבר.    ִסינּוֵפי ְיֵריֵכי ִמּלְ

  
ָגיו!    ְוֶניֲעַבד ִמּלְ

  
ַבר,    ָעֵביד ַנִמי ַחְבֵריּה ִמּלְ
יִדי ְוִדיֵדיּה הּוא.    ְוָאַמר: ּדִ

  
  ִאי ָהִכי,

ֵדי ֵליּה,  ֵייז ְוׁשָ א ַנִמי, ּגָ ּתָ   ָהׁשְ
יִדי ְוִדיֵדיּה הּוא!    ְוָאַמר: ּדִ

  
ֵריק ֵליּה ִטיָנא.    ַמׁשְ

  
א ַנִמי ָאֵתי ַחְבֵריּה ְוָקֵליף ֵליּה! ָה  ּתָ   ׁשְ
  

  ִקיּלּוָפא ֵמיַדע ְיִדיַע. 
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ָטָרא.  ׁשְ א ּבִ א ֶאּלָ ְנּתָ ּקַ   הּוָצא ֵלית ֵליּה ּתַ

  
  

  רש"י
נצרים אם עשו מחיצת  הוצא.

 כיצד יעשו חזית: 
יריכי לבר. ראשי  סינופי

ההוצים ישב לצד שדה חבירו 
וכשיהיה סונף ההוצים כשיכלה 
האחד ויתן את חבירו יסנפנו 

  מבחוץ: 
הג"ה יריכי כדאמרי' לעיל 
טפח יתירא לביני אורבי 

ור"ח פי' מוציא ראשי  תמ"ש.
הקנים ודפנא שהוא הקנים 
העומדים לחיזוק המחיצה לחוץ 

וך פירושו משמע שהקנים מת
שמעמידין מן הצד לסמוך 

  הכותל וזהו לשון סניפין ע"כ: 
אם עשה האחד  אלא בשטרא.

יביא עדים ויחתמו לו ואם 
עשהו שנים יעידו עדים ויחתמו 
דס"ל קופלא דטינא מעילויה 

  הוצא לא ידיע: 
  



22                                                                                                                                                  ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        ד, בד, בד, בד, ב . 14
ֵניֶהם ַעת ׁשְ    ,"ֲאָבל ִאם ָעׂשּו ִמּדַ

אן[ ין ֲחִזית ִמּכָ ֶאְמַצע, ְועֹוׂשִ אן ּבֹוִנין ֶאת ַהּכֹוֶתל ּבָ   . ]"ּוִמּכָ

	   
ְרִזיָקאָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבא ִמּפַ   : ַרב ַאׁשִ

  לֹא ַיֲעׂשּו לֹא ֶזה ְולֹא ֶזה! 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יֵדיּה,  ְייהּו ַוֲעַבד ּדִ ָקֵדים ַחד ִמּנַ   לֹא ְצִריָכא, ּדְ

  א ָעֵביד ַחְבֵריּה, ְוִאי לָ 
יֵדיּה הּוא.    ָאַמר: ּדִ

  
א ְלַרּמַ  ְנּתָ ּקַ א, ּתַ ּנָ ַמע ָלן?! ְוּתַ   אי ָקא ַמׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

אי הּוא?!  א ְלַרּמַ ְנּתָ ּקַ א ָלאו ּתַ   ְוֵריׁשָ
  

  ָאַמר ֵליּה:
יָנא,  ָנא ּדִ א ּתָ ָלָמא ֵריׁשָ ׁשְ   ּבִ
א,  ְנּתָ ּקַ ָנא ּתַ יָנא ּתָ ּום ּדִ   ּוִמׁשּ

א ֵסיָפא  א?!  –ֶאּלָ ְנּתָ ּקַ ָקָתֵני ּתַ יָנא ָקָתֵני ּדְ   ּדִ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
הּוֵצי ָעְסִקיַנן ָה     		–ָכא ּבְ

ָטָרא'  ׁשְ א ּבִ א ֶאּלָ ְנּתָ ּקַ ָאַמר: 'הּוָצא ֵלית ֵליּה ּתַ ֵיי, ּדְ ַאּבַ   		 –ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
ְבָחִזית ַסְגָיא.  ַמע ָלן ּדִ   ָקא ַמׁשְ

  רש"י
חזית לא לזה ולא  ולא יעשו.

לזה והרי סימן שלא עשאה 
אילו עשאה היה האחד בשלו ש

 עושה חזית מבחוץ: 
עשה חזית  ועביד דידיה.

 ותקנתא לרמאי.מבחוץ: 
בתמיה וכי מפני דאגת רמאין 

  איכפל תנא למיתני הא מתני': 
דקתני ועושה חזית  ורישא.

מבחוץ לאו תקנתא משום רמאי 
הוא דלא לימא חבריה של שנינו 

  הוא: 
הואיל ובקעה אין  תנא דינא.

ול לכופו אלא מנהג לגדור אין יכ
כונס לתוך שלו ובונה ואיידי 
דתנא דינא תנא תקנתא ועושה 
חזית משום רמאי אלא סיפא 
דינא לא תנא דהא פשיטא דאם 
עשו מדעת שניהם תעשה משל 
שניהם וכולה משום תקנתא 

  הוא דתנייה:
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ָנה                 ִמׁשְ

לׁש רּוחֹוָתיו,  ְ יף ֶאת ֲחֵבירֹו ִמׁשּ ּקִ   ַהּמַ
ית ְוָגַדר ֶאת ָהִראׁש  ִליׁשִ ְ ה ְוֶאת ַהׁשּ ִנּיָ ְ    –ֹוָנה ְוֶאת ַהׁשּ

יִבין אֹותֹו,   ֵאין ְמַחּיְ

י יֹוֵסי    	אֹוֵמר: ַרּבִ
ִלין ָעָליו ֶאת ַהּכֹ –ִאם ָעַמד ְוָגַדר ֶאת ָהְרִביִעית    .לְמַגְלּגְ

  

ָמָרא         ּגְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
י יֹוֵסי,  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

ָאַמר:  ִלין ָעָליו ֶאת ַהּכֹ –ם ָעַמד ְוָגַדר ֶאת ָהְרִביִעית "ִא ּדְ   ; ל"ְמַגְלּגְ
ָנא ף, לָ  לֹא ׁשְ יף. ָעַמד ִניּקָ ָנא ָעַמד ַמּקִ   א ׁשְ

  
ַמר,    ִאיּתְ
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

ַדר.  - ל""ַהּכֹ ּגָ ֶ   ְלִפי ַמה ׁשּ
ר ַרב יא ּבַ   ָאַמר:  ִחּיָ

זֹול.  - ל""ַהּכֹ   ְלִפי ְדֵמי ָקִנים ּבְ
  
  ַנן: ּתְ 

לׁש רּוחֹוָתיו,  ְ יף ֶאת ֲחֵבירֹו ִמׁשּ ּקִ   "ַהּמַ

ית  ִליׁשִ ְ ה ְוֶאת ַהׁשּ ִנּיָ ְ   		 –ְוָגַדר ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ְוֶאת ַהׁשּ

יִבין אֹותֹו"   		 – ֵאין ְמַחּיְ
יִבין אֹותֹו.    ָהא ְרִביִעית ְמַחּיְ

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
י יֹוֵסי    אֹוֵמר: "ַרּבִ

ִלין ָעָליו ֶאת ַהּכֹ -ִביִעית ִאם ָעַמד ְוָגַדר ֶאת ָהְר    ; ל"ְמַגְלּגְ
ָאַמר ַהּכֹ  ָלָמא ְלַרב הּוָנא, ּדְ ׁשְ ּה, ּבִ ַדר ּבָ ּגָ ֶ   ל ְלִפי ַמה ׁשּ

י יֹוֵסי  א ְוַרּבִ א ַקּמָ ּנָ ין ּתַ א ּבֵ ִאיּכָ   		 –ַהְיינּו ּדְ
א ָסַבר: ַהּכֹ  א ַקּמָ ּנָ זֹול ּתַ ַד  –ל ְלִפי ְדֵמי ָקִנים ּבְ ּגָ ֶ   לֹא,  –ר ִאין, ּוַמה ׁשּ
י יֹוֵסי ָסַבר: ַהּכֹ  ַדר. ְוַרּבִ ּגָ ֶ   ל ְלִפי ַמה ׁשּ

ר ַרב ּדְ  יא ּבַ א ְלִחּיָ זֹול, ָאַמר: ַהּכֹ ֶאּלָ   ל ְלִפי ְדֵמי ָקִנים ּבְ
י יֹוֵסי?!  א ְלַרּבִ א ַקּמָ ּנָ ין ּתַ א ּבֵ   ַמאי ִאיּכָ

זֹול ָלא ָקָיֵהיב ֵליּה, ַמאי ָקָיֵהיב ֵליּה?!  ֵמי ָקִנים ּבְ   ִאי ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ִאי ּבָ
יַנְייהּו;  א ּבֵ   ֲאַגר ְנִטיָרא ִאיּכָ

א ָסַבר: ֲאַגר ְנִטיָרא  א ַקּמָ ּנָ זֹול  –ּתַ ֵמי ָקִנים ּבְ   א, לָ  –ִאין, ּדְ
זֹול.  ֵמי ָקִנים ּבְ י יֹוֵסי ָסַבר: ּדְ   ְוַרּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא:   ְוִאי ּבָ

יַניְ  א ּבֵ ית ִאיּכָ ִליׁשִ ה ּוׁשְ ִנּיָ   יהּו; ִראׁשֹוָנה ׁשְ
ָיֵהיב ֵליּה, א ָסַבר: ְרִביִעית הּוא ּדְ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ

ית ָלא ָיֵהיב ֵליּה,  ִליׁשִ ה ּוׁשְ ִנּיָ   ֲאָבל ִראׁשֹוָנה ׁשְ
ית ַנִמי ָיֵהיב ֵליּה.  ִליׁשִ יה ּוׁשְ ִנּיָ י יֹוֵסי ָסַבר: ִראׁשֹוָנה ׁשְ   ְוַרּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ

יַניְ  א ּבֵ ף ִאיּכָ יף ְוִניּקָ   יהּו; ַמּקִ
ִלין ָעָליו ֶאת ַהּכֹ  ף דְמַגְלּגְ א סֹוֵבר: ַטֲעָמא דָעַמד ִניּקָ א ַקּמָ ּנָ   ל, ּתַ

ֵמי ְרִביִעית,  א ּדְ יף ֵאינֹו נֹוֵתן לֹו ֶאּלָ   ֲאָבל ָעַמד ַמּקִ
י יֹוֵסי ָסַבר: לָ  יף, ְוַרּבִ ָנא ַמּקִ ף ְולֹא ׁשְ ָנא ִניּקָ   א ׁשְ

ִלין ָעָליו   ל. ֶאת ַהּכֹ  ִאם ָעַמד ְוָגַדר ְמַגְלּגְ
  

  רש"י
  מתני' 

שקנה ג' המקיף את חבירו משלש רוחותיו. 
ה שדות סביב שדה חבירו לשלשת מצרי

וגדר את שלשתן ונמצא שדהו של אמצעי 
 זה מוקף משלש רוחותיו: 

לתת כלום כדאמרי'  אין מחייבין אותו.
דסתם בקעה מקום שנהגו שלא לגדור הוא: 
הג"ה תמ"ש ול"נ טעמא משום דאכתי לא 
מהני ליה מידי שהכל יכולים ליכנס מרוח 
רביעית אבל אם גדר רביעית מחייבין אותו 

"ג דאמרינן לעיל דסתם כדאמרינן בגמ' ואע
בקעה מקום שנהגו שלא לגדור הוא ה"מ 
בין בקעה לבקעה וכותל גבוה ד' אמות 
לשם הוא דלא בעינן מ"ט דליכא היזק 
ראיה אבל בשביל היזק בהמות שלא יכנסו 
לשדה צריך לגדור גדר שלו עשרה טפחים 

  המונע מליכנס הבהמות: 
אם עמד וגדר את ר' יוסי אומר  ה"ג

  ולא גרסי' ניקף: הרביעית. 
הג"ה וכן בפירוש ר"ח ומיהו אניקף 

תוס' והכי מוכח בפ"ב  מפרשינן לה לקמן.
דב"ק והלשון מוכיח דקתני אם עמד ולא 
קתני אם גדר מכלל דלאו בההוא דגדר 

  השלש מיירי. ת' מו' שמ' ע"כ: 
לתת חלקו בשלשת  מגלגלין עליו את הכל.

הראשונות דכיון דגדר את הצד הפתוח גלי 
  דעתיה דניחא ליה במאי דגדר חבריה: 

  
  גמ' 

בכל יציאות שהוציא בהן  לפי מה שגדר.
  הראשון יחזיר לו מחצה: 

דאמר ליה לדידי סגי לי בגדר  דמי קנים.
  קנים ואי אפשי בהוצאה של גדר אבנים: 

תנן המקיף את חבירו מג' רוחותיו אין  ה"ג
מחייבין אותו הא רביעית מחייבין אותו 

ר' יוסי אומר כו' וגדר את אימא סיפא 
. דהא לא הראשונה כו' אין מחייבין אותו

אהני ליה מידי שהרי גלוי הוא מצד רביעית 
הא אם גדר עוד מקיף את הרביעית 

  מחייבין אותו דאהני ליה: 
בשלמא לרב אימא סיפא רבי יוסי אומר. 

הונא דאמר הכל דר' יוסי במה שגדר הוא 
דת"ק דלא היינו דאיכא בין ת"ק לר' יוסי 

נקט לישנא דהכל סבר דמי קנים בזול הוא 
דמחייבין אותו ור' יוסי סבר כו' דהא ליכא 
למימר דת"ק דוקא אם גדר מקיף את 
הרביעית הוא דמחייבין אותו אבל אם גדר 
ניקף לא דכ"ש הוא השתא היכא דלא גלי 
דעתיה דניחא ליה בהיקיפא קא מחייב ליה 

"ד השתא כ"ש היכא דגלי ולר' יוסי נמי קס
דתנא ניקף וה"ה למקיף אלא בגלגול דהכל 

  הוא דפליגי: 
אלא לת"ק דמי קנים נמי לא יהיב ליה 

מאי מחייבין אותו  אלא מאי יהיב ליה.
  דדייקינן ממילתיה: 

דבר מועט שהיה  יהב ליה אגר נטירא.
צריך ליתן לשומר בכל שנה כשהיא 

  בקמותיה: 
דמי רביעית יהיב ליה אם  דתנא קמא סבר.

גדרה מקיף אבל דמי הראשונות לא יהיב 
ליה שכבר יצא מהם זכאי בבית דין שהיו 
שם ימים רבים ולא הועילו לו ואם גדרה 
ניקף לרביעית לא יהיב ליה מידי כדפיר' 
שכבר יצא ידי בית דין מהם ולר' יוסי לא 
שנא גדרה ניקף ולא שנא מקיף מגלגלין 

  עליו את הכל בכולן דמי קנים:
 א מקיף וניקף איכא בינייהו.ואיבעית אימ

דתנא קמא אית ליה דרבי יוסי היכא 
דגדרה ניקף אבל רבי יוסי לית ליה דתנא 
קמא בגדר מקיף תנא קמא סבר לא שנא 
ניקף ולא שנא מקיף כי גדר לרביעית 
מחייבין אותו דהא תנא קמא במקיף איירי 
ודייקינן ממילתיה הא רביעית מחייבין 

    קף דגלי דעתיה:אותו וכל שכן כשגדרה ני
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ָנא ַאֲחִריָנא:  ָ   ִליׁשּ
יַנְייהּו;  א ּבֵ ף ִאיּכָ יף ְוִניּקָ   ַמּקִ

יף ֶאת ָהְרִביִעית ַנִמי ָיֵהיב ֵליּה,  ַדר ַמּקִ א ָסַבר: ִאם ּגָ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
ָיֵהיב ֵליּה,  ף ְוָגַדר ֶאת ָהְרִביִעית הּוא ּדְ י יֹוֵסי ָסַבר: ִאם ָעַמד ִניּקָ   ְוַרּבִ

י ַגּלֵ ִניָחא ֵליּה,  ּדְ יּה ּדְ ְעּתֵ   ּדַ
יף ָלא ָיֵהיב ֵליּה ִמיֵדי.  ַדר ַמּקִ   ֲאָבל ִאם ּגָ

 

ֵפיּה    אה, ע רּוחֹוָתיו; ָרִביָנארֹוְנָיא, ַאּקְ   ֵמַאְרּבַ
ָגְדִרי!  ה ּדְ ּמָ   ָאַמר ֵליּה: ַהב ִלי ּכַ

  לֹא ָיֵהיב ֵליּה. 
ֵמי זֹול!  16ַהב ִלי ְלִפי ּדְ   ָקִנים ּבְ

  . לֹא ָיֵהיב ֵליּה 
  ַהב ִלי ֲאַגר ְנִטירּוָתא! 

  לֹא ָיֵהיב ֵליּה. 
יְקֵלי.  ַדר ּדִ   יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ּגָ

ֲאִהיֵני.  יּה ִקיּבּוָרא ּדַ קֹול ִמּנֵ   ָאַמר ֵליּה ַלֲאִריֵסיּה: ִזיל ׁשְ
יּה ָקָלא.    ֲאַזל ְלַאּתּוֵיי, ְרָמא ּבֵ

ֵמיַנח ִניָחא ָלךְ  ְך ּדְ ְעּתָ ִלית ּדַ   , ָאַמר ֵליּה: ּגָ
ֵעי ְנִטירּוָתא?!  ָעְלָמא, ִמי ָלא ּבָ א ּבְ א ִעיּזָ   לֹא ְיֵהא ֶאּלָ

ֲעָיא.  ָעְלָמא ָלאו ְלַאְכלּוֵיי ּבָ א ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ִעיּזָ
ִמיְכֵלי ָלּה?!  ֵעית ּדְ ְבָרא ּבָ   ָאַמר ֵליּה: ְוָלא ּגַ

יּה ּדְ  ַמאי ּדְ ָרָבאֲאָתא ְלַקּמֵ יֵסיּה ּבְ ּיְ יס,: ָאַמר ֵליּה ִזיל ּפַ ּיֵ   ִאיּפַ
י יֹוֵסי.  –א ְוִאי לָ  ַרּבִ א ּדְ יּבָ ַרב הּוָנא ַאּלִ יָנא ּכְ ִאיְנָנא ָלְך ּדִ   ּדָ

  
ָרִביָנא.  יְצָרא ּדְ   רֹוְנָיא ְזַבן ַאְרָעא ַאּמִ

ַבר ִמְצָרא. ָרִביָנאָסַבר  יָנא ּדְ ּום ּדִ   ְלַסּלּוֵקי ִמׁשּ
ֵריּה  ַרב ָסְפָראָאַמר ֵליּה  ַרב ֵייָבא ּבְ   : יָנאָרִב לְ  ּדְ

ָעה ִלְצָלָלא.  א, ַאְרּבָ ָעה ְלַצּלָ י ַאְרּבָ         ָאְמִרי ִאיְנׁשֵ
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  רש"י
דוקא גדרה ניקף  ור' יוסי סבר.

דגלי דעתיה אבל גדרה מקיף 
 לא: 

ד' שדות  רוניא אקפיה רבינא.
היו לרבינא סביבות ארבעה 

  מצריו של רוניא וגדרן:
כרב הונא  הב לי כמה דגדרי. 

אליבא דר' יוסי דאמר הכל לפי 
מה שגדר דהכי קי"ל כדמוכח 

  לקמן: 
רוניא היה  דר.יומא חד הוה ג

  גודר תמרים מדקל שבשדהו: 
אשכול של  קיבורא דאהיני.

  תמרים משל רוניא ובפניו: 
גער בו רוניא  רמא ביה קלא.

  באריסיה דרבינא: 
רבינא גלית אדעתיך  א"ל.

שחביבין הדקלין עליך וניחא לך 
  בשמירתן: 

לא יהא אלא עיזי בעלמא מי לא 
כלומר אפי' אינך ירא  בעית כו'.

נבים צריך אתה לשמרן מן מן הג
  העזים: 

ולאו גברא בעית לאכלויי. 
להזעיק ולגעור בהן וירעם 
מתרגמי' אכלי (תהלים יח) וכן 
כל לשון הכרזה בתרגום 

  יהונתן: 
טוב לך  פייסיה במה דאיפייס.

להתפייס באגר נטירא הואיל 
ונתרצה לכך: הגה"ה ואי לא 
דאיננא לך כר' יוסי כו' מכלל 

ן פסק ר"ח. דהכי הלכתא. וכ
  תמ"ש: 

אני  ארבעה לצלא וד' לצללא.
שמעתי צלא רצען עני וצללא 
רצען עשיר וכך אמר לו ארבע 
ככרות צריכין לרצען עני 
למאכלות ביתו ליום כמו 
שצריכין לעשיר וזה עני הוא 
וצריך לו השדה לפרנסה וכשם 
שאתה אומר לו הסתלק מעלי 
בדינא דבר מצרא משום ועשית 

אני אומר לך הישר והטוב כך 
עשה ישר וטוב לעני זה ואל 
תסלקהו ויש לגמגם דהעור 
קרוי צלא ולא הרצען כדאמרי' 
בעלמא (נדרים דף נו:) מאי 
דרגש ערסא דצלא ואומר אני 
רוניא רצען היה ונותן עורות 
לעבדנין לעשות מהן מנעלין 
למוכרן בשוק וכך אמר לו רב 
ספרא לרבינא העני זה שכרו 

יתן שכר מועט שהוא צריך ל
הרבה לעבדנין דאמרי אינשי 
ארבעה זוזי לצורך מקח העור 
וארבעה זוזי לשכר העבדנין 
והיינו צללא לפיכך עשה ישר 
וטוב ותהי לו שדה זו לפרנסת 
ביתו ול"נ ד' לצלא ד' ככרות 
צריך לעבדן עני וד' לצללא כמו 
כן ד' לצורך עבדן עשיר ומשל 
הוא כנגד רוניא שהיה לו שדה 

שדות של רבינא אחת בתוך 
כדאמר לעיל דרבינא אקפיה 
מארבע רוחותיו ועכשיו קנה לו 
שדה אצל מצר רבינא ומפסיק 
שדה רבינא בין שדותיו וא"ל רב 
ספרא לרבינא שיעשה הישר 
והטוב להניח לרוניא אותה 
דעכשיו יהיה לו שנים שכמו 
שצריך שמירה לשני שדות 
[צריך] ג"כ לאחד ומכמה דברים 

בה כיציאת יציאת האחד מרו
  שנים ונמצא רוניא משתכר:
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  רש"י
  מתני' 

מחייבין אותו לבנותו עד ד' 
 דבהכי סגי להיזק ראיה:  אמות.

אם אמר האחד  בחזקת שנתן.
לאחר שבנאו אני עשיתיו משלי 
שלא רצה זה לסייעני ותובעו 
חצי היציאה וזה אומר נתתי 

  חלקי נאמן: 
עדים שתבעו  עד שיביא התובע.

דכיון דחובה עליו ולא נתן לו 
לסייעו ומשפט זה לכל גלוי לא 
היה בונה משלו אלא היה צועק 

  עליו בב"ד: 
לאחר  סמך לו כותל אחר.

שבנאו האחד למעלה מד' אמות 
הרבה ולא רצה האחר לסייעו 
בהגבהתו סמך השני כותל אחר 
כנגד כותל זה כדי לסכך ולתת 
עליו תקרה מכותל לכותל אע"פ 

  התקרה: שלא נתן עליו עדיין 
דגלי  מגלגלין עליו את הכל.

דעתיה דניחא ליה בהגבהה 
  דהיאך: 

אם בא  בחזקת שלא נתן.
הראשון ותבעו לדין לאחר 
שסמך את כותלו לכותל ראשון 
ואומר לו תן לי חלקך במה 
שהגבהתי וזה אומר נתתי חלקי 
אינו נאמן אלא בעדים שאין 
משפט זה גלוי לכל ועד 

שוי שיחייבוהו בית דין אינו ע
  ליתן: 

  
  גמ' 

במלוה  הקובע זמן לחבירו.
    שהלוהו:

 אילימא דא"ל פרעתיך בזמני.
כשהשלמת את גובה ארבע 

דנאמן שהרי זו  פשיטא.אמות: 
טענת מנה לי בידך והלה אומר 

  אין לך בידי כלום: 
אלא לאו דאמר ליה פרעתיך 

קודם שהשלמת  בתוך זמני.
  לארבע אמות: 

מסיפא בחזקת שלא נתן  ת"ש.
  כו': 

 אילימא דא"ל פרעתיך בזמני.
כשגמרתי את כותלי וידעתי 
כמה נתחייבתי לסייע 

  בהגבהתך: 
 מי יימר דמחייבו לי רבנן.
הילכך אפילו אמר פרעתיך 

  בזמני לא מהימן: 
אם מת הלוה  ואפילו מיתמי.

בתוך זמנו גובה חובו מן 
היתומים בלא שבועה ולא 

    חיישינן דילמא פרעיה:
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ָנה                 ִמׁשְ

ַפל  ּנָ ע ַאּמֹות;  –ּכֹוֶתל ָחֵצר ׁשֶ יִבין אֹותֹו ִלְבנֹותֹו ַעד ַאְרּבַ   ְמַחּיְ
ּלא ָנַתן.  ִביא ְרָאָיה ׁשֶ ּיָ ַתן, ַעד ׁשֶ ּנָ ֶחְזַקת ׁשֶ   ּבְ

ע ַאּמ  יִבין אֹותֹו,  –ֹות ּוְלַמְעָלן ֵמַאְרּבַ     ֵאין ְמַחּיְ
  ָסַמְך לֹו ּכֹוֶתל ַאֵחר, 

ְקָרה  לֹא ָנַתן ָעָליו ֶאת ַהתִּ י ׁשֶ    –ַאף ַעל ּפִ
ִלין ָעָליו ֶאת ַהּכֹ   ל; ְמַגְלּגְ

ַתן. ּנָ ִביא ְרָאָיה ׁשֶ ּיָ ּלא ָנַתן, ַעד ׁשֶ ֶחְזַקת ׁשֶ    ּבְ

  

ָמָרא   ּגְ

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ת :ָאַמר לוֹ ֵבַע ְזַמן ַלֲחֵבירֹו, וְ ַהּקוֹ  יָך ּבְ ַרְעּתִ י' 'ּפְ    ,ֵאינֹו ֶנֱאָמן –ֹוְך ְזַמּנִ

ְזַמּנֹו.  ְפַרע ּבִ ּיִ   ּוְלַואי ׁשֶ
  

ֵיי ְרַוְייהּו:  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ
גֹו ִזיְמֵניּה,  ָפַרע ּבְ   ֲעִביד ִאיִניׁש ּדְ

ִמְתְרמּו ֵליּה זּוֵזי,    ִזיְמִנין ּדְ
י, ִאיְפְרֵעיּה  ֵאיִזיל ָאַמר 			ה,ב  לֹא ֵהיִכי ּכִ ן.ִליַטְר  ּדְ   ּדָ

  
ַנן:    ּתְ

ּלא ָנַתן" ִביא ְרָאָיה ׁשֶ ּיָ ַתן, ַעד ׁשֶ ּנָ ֶחְזַקת ׁשֶ    – "ּבְ
  ֵהיִכי ָדֵמי? 
י' ִאיֵליָמא ְד  ְזַמּנִ יָך ּבִ ַרְעּתִ ַתן!  –ָאַמר ֵליּה 'ּפְ ּנָ ֶחְזַקת ׁשֶ יָטא ּבְ ׁשִ   ּפְ

ָא  א ָלאו, ּדְ י' ֶאּלָ תֹוְך ְזַמּנִ יָך ּבְ ַרְעּתִ   		 –ַמר ֵליּה 'ּפְ
תֹוְך ִזְמֵניּה!  ְפַרֵעיּה ּבְ   ַאְלָמא ֲעִביד ִאיִניׁש ּדִ

  
אֵני ָהָכא,    ׁשָ

ָפא ִזיְמֵניּה הּוא. ּדְ  ָפא ְוׂשָ ל ׂשָ   ּכָ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַתן" ּנָ ִביא ְרָאָיה ׁשֶ ּיָ ּלא ָנַתן, ַעד ׁשֶ ֶחְזַקת ׁשֶ   		 – "ּבְ

  י? ֵהיִכי ָדֵמ 
ַרְע  ָאַמר ֵליּה 'ּפְ י' ִאיֵליָמא ּדְ ְזַמּנִ יָך ּבִ אי לָ  –ּתִ   א?! ַאּמַ

י'  תֹוְך ְזַמּנִ יָך ּבְ ַרְעּתִ ָאַמר ֵליּה 'ּפְ א ָלאו, ּדְ   		 –ֶאּלָ
גֹו ִזיְמֵניּה!  ָפַרע ּבְ   ַאְלָמא ָלא ֲעִביד ִאיִניׁש ּדְ

  
אֵני ָהָכא,    ׁשָ

יבּו ִלי ַר  ְמַחּיְ ָאַמר: ִמי ֵייַמר ּדִ ַנן. ּדְ   ּבָ
  

א ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע  ַרב הּוָנא ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵיי ְוָרָבא.  ּדְ ַאּבַ   ָעְבִדי ּכְ
י ר ַרב ַאׁשִ ֵריׁש ָלִקיׁש.  ָמר ּבַ   ֲעַבד ּכְ

  
ֵריׁש ָלִקיׁש,   ְוִהְלְכָתא ּכְ

ְתֵמי.    ְוֲאִפיּלּו ִמּיָ

ָאַמר ָמר:  ב ּדְ  ְוַאף ַעל ּגַ
ְכֵסי ְיתוֹ  ַרע ִמּנִ א ִליּפָ בּוָעה ַהּבָ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ   		 –ִמים לֹא ִיּפָ

גֹו ִזיְמֵניּה.  :ֲחָזָקה ָפַרע ּבְ   ָלא ֲעִביד ִאיִניׁש ּדְ
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

י'  תֹוְך ְזַמּנִ יָך ּבְ ַרְעּתִ ָבעֹו ְלַאַחר ְזַמן, ְוָאַמר לֹו 'ּפְ   ַמהּו?  –ּתְ
ְמקֹום ֲחָזָקה ָאְמִרינַ  ר',ִמי ָאְמִריַנן ּבִ ּקֵ י ְלׁשַ   ן 'ַמה ּלִ

יְלָמא אוֹ    		 או, ְמקֹום ּדִ ר? ֲח  ּבִ ּקֵ י ְלׁשַ  ָזָקה ָלא ָאְמִריַנן 'ַמה ּלִ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ּלא ָנַתן" ִביא ְרָאָיה ׁשֶ ּיָ ַתן, ַעד ׁשֶ ּנָ ֶחְזַקת ׁשֶ   		 – "ּבְ

  ֵהיִכי ָדֵמי?
ַרְעּתִ  ָבעֹו ְלַאַחר ְזַמן ְוָאַמר ֵליּה 'ּפְ ּתְ י' ִאיֵליָמא ׁשֶ ְזַמּנִ יָטא!  –יָך ּבִ ׁשִ   ּפְ

י'  תֹוְך ְזַמּנִ יָך ּבְ ַרְעּתִ ָאַמר ֵליּה 'ּפְ א ָלאו, ּדְ   		 –ֶאּלָ
  ַאְלָמא: 

ר'!  ּקֵ י ְלׁשַ ְמקֹום ֲחָזָקה ָאְמִריַנן 'ַמה ּלִ   ֲאִפיּלּו ּבִ
  

אֵני ָהָכא,    ׁשָ
ָפא ִזְמֵניּה הּוא. ּדְ  ָפא ְוׂשָ ל ׂשָ   ּכָ
  
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ע  יִבין אֹותֹו.  –ַאּמֹות ּוְלַמְעָלה "ֵמַאְרּבַ   ֵאין ְמַחּיְ

   ..ָסַמְך לֹו ּכֹוֶתל ַאֵחר כו'.

ַתן" ּנָ ִביא ְרָאָיה ׁשֶ ּיָ   		 – ַעד ׁשֶ
  ֵהיִכי ָדֵמי? 

ַרְע  ָבעֹו ְלַאַחר ְזַמּנֹו ְוָאַמר לֹו 'ּפְ ּתְ י' ִאיֵליָמא ׁשֶ ְזַמּנִ יָך ּבִ אי לָ  –ּתִ   א?! ַאּמַ
ָאַמר 'ּפְ  א ָלאו, ּדְ תֹוְך ְזַמִני' ֶאּלָ יָך ּבְ   		 –ַרְעּתִ

  ַאְלָמא: 
ר'!  ּקֵ י ְלׁשַ ְמקֹום ֲחָזָקה ָלא ָאְמִריַנן 'ַמה ּלִ   ּבִ

  
אֵני ָהָכא,   ׁשָ

ַנן.  יִבי ִלי ַרּבָ ְמַחּיְ ָאַמר: ִמי ֵייָמר ּדִ   ּדְ
  
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  י ַרב ַאָחא ּבְ ָרָבא ְלַרב ַאׁשִ   : ּדְ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ָיְד    ָך'! ָאַמר לֹו 'ֵהין'. "'ָמֶנה ִלי ּבְ
ֵנהּו ִלי';    ְלָמָחר ָאַמר לֹו: 'תְּ

יו ְלָך'  טּור,  -ִאם ָאַמר 'ְנַתתִּ   ּפָ

ָיִדי'  יב" –'ֵאין ְלָך ּבְ   		.(שבועות לח:) ַחּיָ
יו ְלָך"ַמאי ָלאו  י',  "ְנַתתִּ ְזַמּנִ יָך ּבִ ַרְעּתִ ָאַמר ֵליּה 'ּפְ   ּדְ

ָיִדי" ָאַמר ֵליּה ' "ֵאין ְלָך ּבְ י', ּדְ תֹוְך ְזַמּנִ יָך ּבְ ַרְעּתִ   ּפְ
יב"ְוָקָתֵני:    		 – "ַחּיָ

  ַאְלָמא: 
ְמקֹום ֲחָזָקה ָלא ָאְמִריַנן ר'!  :ּבִ ּקֵ י ְלׁשַ   'ַמה ּלִ

  
  לֹא, 
ָיִדי"ַמאי    ?  "ֵאין ְלָך ּבְ

ָבִרים ֵמעֹוָלם',    'לֹא ָהיּו ּדְ
ָאַמר ָמר   : 17ּדְ
ל ָהאֹוֵמר אֹוֵמר 'לֹ  –'לֹא ָלִויִתי'  :ּכָ ֵמי. ּכְ י' ּדָ ַרְעּתִ   א ּפָ

                                                           

 מדובר על רבא בגמרא בשבועות מא,ב ,"אמר מר" שכתוב: על אף 17

  רש"י
אי בעי אמר ליה  לשקר.מה לי 

פרעתיך בזמני הילכך כי א"ל 
נמי פרעתיך בתוך זמני נאמן 

   בשבועה:

כיון דמוחזק לן דאין  או דילמא.
אדם פורע בתוך זמנו לא 
אמרינן במקום דאיכא חזקה 
דמרעיה לדבוריה מה לי לשקר 

  וליהמנוהו: 
  ובפני עדים:  אמר לו הין.

מפרש ואזיל מאי  אין לך בידי.
  היא: 

הלכך  לא היו דברים מעולם.
חייב לשלם שהרי יש עדים 
שהודה לו בפניהם וכיון דאמר 
לא לויתי מודה הוא שלא פרע 
שכל מי שאינו לוה אינו פורע 
הלכך כאומר לא פרעתי דמי 
דאילו אמר פרעתי נאמן אפילו 
לוה בפני עדים דקי"ל בשבועות 
(דף מא:) המלוה את חבירו 

  ים: בעדים אין צריך לפורעו בעד
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  רש"י
שלא היה כותל  סמך לפלגא.

חדש ארוך ככותל הראשון אלא 
בחציו או בגובהו לא הגיע 

  לגובהו של ראשון: 
חייב ליתן לו חלקו  סמך לכולה.

בכותל הראשון כאילו סמך 
כותל שני כנגד כל הראשון דכיון 
דהתחיל סופו לגמור ויתן תקרה 
ותנן אע"פ שלא נתן עליו את 

 התקרה נותן מיד: 
ויעשה עליות ע"ג תקרה  תוס'.

ויצטרך לו כותל שהגביה חבירו. 
  ע"כ: 

 ומודה רב הונא בקרנא ולופתא.
בחיבור שבקרן זוית. לופתא 
חיבור הרי שהיה סוף ביתו של 
ראובן דבוק לכותל זה שבין 
שתי חצרות ולאחר זמן נמלך 
ראובן זה וחיבר בנין מועט 
בקרן זוית של סוף ביתו ובליטת 

ה כנגד מקצת אורך הבנין משוכ
הכותל המבדיל בין החצרות 
מודה רב הונא דלמאי דלא סמך 
לא סמך שאין בנין כזה עשוי 

    לימשך:
ומודה רב נחמן באפריזא 

לענין גובה  ובאקבועי כשורי.
דקאמר רב נחמן דלמאי דלא 
סמך לא סמך מודה הוא שאם 
עשה בכותל שסמך מקום הנחת 
ראשי קורות עלייה על פני כולה 

פו להגביהו עוד כשיעור גובה סו
עלייה וניחא ליה בגובה דכותל 

  ראשון ונותן חלק בכל גובהו: 
עץ ארוך ועב שנותן על  אפריזא.

פני כל אורך הכותל להניח עליו 
ראשי קורות ומגין עליהם שלא 
ירקבו מחמת ליחלוח הכותל 
ובלשון משנה קרוי מלטיסין ומי 
שאין לו עץ עב עושה חורים 

ן נסרים קטנים בכותל ונות
למעלה ולמטה ולצדדין ומניח 
בתוכו ראשי קורות והיינו 

  אקבעתא דכשורי:

שמעון  בי כוי לא הוי חזקה.
שהגביה כותל החולק בחצר 
למעלה מד' אמות ועשה בו 
חלונות לצד ראובן להנחת ראשי 
קורות כמו שפירשתי לא הויא 
חזקה לגבי ראובן לאמר אני 
סייעתיך להגביהו שאלולי 

יעתיך לא היית עושה לי שסי
הנחת קורות שאם אבא לסמוך 
לו כותל אחר לאחר זמן שאתן 
עליה תקרה ואף על גב דמתנח 
ביה הימלטי הם נסרים עבים 
שנותנים בצדי החורים להגין על 
ראשי הקורות ולא מצי למימר 
ראובן אי לאו דסייעי בהדך לא 

  טרחית כל האי טירחא: 
דא"ל שמעון דכי מפייסת לי 

אמרתי  תתרע אשיתאי.לא 
בלבי שמא תמלך לסמוך לי 
כותל אחר ולתת תקרה 
ותפייסני בממון במה שהגבהתי 
לא אצטרך לקלקל כותלי לנקוב 
בו חורים להנחת ראשי 

  קורותיך: 
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ְקָרה[ –"ָסַמְך לֹו ּכֹוֶתל ַאֵחר  לֹא ָנַתן ָעָליו ֶאת ַהתִּ י ׁשֶ   ]ַאף ַעל ּפִ
ִלין ָעָליו ֶאת ַהּכֹ        ,לְמַגְלּגְ

ַתן[ ּנָ ִביא ְרָאָיה ׁשֶ ּיָ ּלא ָנַתן, ַעד ׁשֶ ֶחְזַקת ׁשֶ     .]"ּבְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
א  ּה. ָסַמךְ  –ָסַמְך ְלַפְלּגָ    ְלכּוּלָ

  
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמןוְ 

  ָסַמְך,  -ָסַמְך ְלַמאי ּדְ 
לֹא ָסַמְך    לֹא ָסַמְך.  -ְלַמאי ּדְ

  
ַקְרָנא   :ַרב הּוָנאּומֹוֶדה    ּבְ

  ְולּוְפָתא.

 

ַאְפִריָזא,  :ַרב ַנְחָמןּומֹוֶדה    ּבְ
ְכׁשּוֵרי.  א ּדִ   ּוִבְקַבְעּתָ

  

  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
י ּוֵ י ּכַ   ָהֵוי ֲחָזָקה,  ָלא - ּבֵ

ֲעַבד ֵליּה ִהיַמְלֵטי,  ב ּדַ   ְוַאף ַעל ּגַ
ָאַמר ֵליּה: ָאִמיָנא ְלכִ  יַסת ִלי לָ ּדְ ּיְ יַתאי. י ּפַ   א ִליְתַרע ֲאׁשִ
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  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

  א ַאְחִזיק ִלְכׁשּוֵרי, לָ  –ְלהּוְרֵדי   ַאְחִזיק 
  ַאְחִזיק ְלהּוְרֵדי.  –ִלְכׁשּוֵרי 

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

  ַאְחִזיק ִלְכׁשּוֵרי.  –ַאְחִזיק ְלהּוְרֵדי 
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

  ַאְחִזיק ִלְכׁשּוֵרי.  –ַאְחִזיק ְלהּוְרֵדי 
  ַאְחִזיק ְלהּוְרֵדי.  –ִלְכׁשּוֵרי 

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ְפֵכי.  –ַאְחִזיק ְלָנְטֵפי    ַאְחִזיק ְלׁשָ
ְפ    א ַאְחִזיק ְלָנְטֵפי. לָ  –ֵכי ַאְחִזיק ְלׁשָ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסףוְ 

ְפֵכי    ַאְחִזיק ְלָנְטֵפי.  –ֲאִפיּלּו ַאְחִזיק ְלׁשָ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ְפֵכי    ַאְחִזיק ְלָנְטֵפי.  –ַאְחִזיק ְלׁשָ
ְפֵכי,  –ְלָנְטֵפי    ַאְחִזיק ְלׁשָ

ֵני   לֹא.  – ֲאָבל ִלְצִריָפא ְדאּוְרּבָ
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
ֵני.    ֲאִפיּלּו ְצִריָפא ְדאּוְרּבָ

  
ֵני.  ַרב יֹוֵסףֲעַבד  ְצִריָפא ְדאּוְרּבָ א ּבִ   עּוְבּדָ

  רש"י
   פת:תוס

כל חזקות הללו  אחזיק להורדי.
דשמעתין אינן חזקות שלש 
שנים דלא שייך שלש שנים אלא 

זיק בשדה גבי חזקת קרקע שמח
חבירו ואומר לקחתיו ממך אבל 
הכא בחזקת תשמישין בעלמא 
מיירי שמשתמש בשל חבירו 
ובשעה אחת משתמש בפניו 
ושותק הויא חזקה כדמוכח 
לקמן דאמרי' ואי חבריה בטינא 
לאלתר הויא חזקה וטעמא 
משום דאמרינן לא שביק איניש 
לאישתמושי בתוך שלו תשמיש 
של קביעות בלא רשותו וכיון 
דמשתמש זה לפניו ושותק י"ל 
דנטל רשות ממנו או נתן לו 
ממון ומכר לו תשמיש זה והני 
מילי דהויא חזקה כגון שטוען 
הוא מכר לי או נתן לי במתנה 
אבל אם טען נשתמשתי בפניו 
ושתק אינה חזקה כדתנן לקמן 
בחזקת הבתים (דף מא.) כל 
חזקה שאין עמה טענה אינה 
חזקה כיצד אמר לו מה אתה 

ושה בתוך שלי והוא א"ל שלא ע
אמר לי אדם דבר מעולם אינה 
חזקה כו' ובכל חזקות מיירי לא 
שנא חזקת שלש שנים ל"ש 

 חזקת יום אחד כי הני. ע"כ:

להניח ראשי  אחזיק להורדי.
  רהיטים דקים על כותל חבירו: 

להניח עלי לא אחזיק לכשורי. 
קורות כבדות תחת אלו: הכי 

  גרסינן 
זיק לשפכי אחזיק לנטפי אח

אחזיק לשפכי לא אחזיק 
היתה לו חזקה בחצר  לנטפי.

חבירו שיטפטף גגו מי גשמים 
לתוכו על פני כל אורך גגו בלא 

  מרזב: 
אם רצה עושה  אחזיק לשפכי.

מרזב ויקלח כל מי הגג במקום 
אחד דהא עדיפא ליה לבעל 

  החצר: 
אבל  א"ד אמר רב נחמן כו'.

לצריפא דאורבני לא. גג של 
רדי"ל בלע"ז שמכסין צריף ש

אותו בענפי ערבה והיינו אורבני 
ומתוך שהטיפין סמוכין מאד 
אין בעל החצר יכול להשתמש 

    תחתיהם:
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        בבבב- - - - ו, או, או, או, א . 20
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ׂשְ    		 ו, ב דֹוָלה ַהּמַ ִביָרה ּגְ ִית ַלֲחֵבירֹו ּבְ יר ּבַ   		 –ּכִ
ׁש ּבְ  ּמֵ ּתַ ע ַאּמֹות, ִמׁשְ   ִזיֶזיָה ּוִבְכָתֶליָה ַעד ַאְרּבַ

ֲהגּו,  ּנָ ָמקֹום ׁשֶ עֹוִבי ַהּכֹוֶתל ּבְ   ְוּבְ
ָדֵני  ץ ַאּפְ ַתְרּבַ   לֹא.  –ֲאָבל ּבְ

  
יֵדיּה ָאַמר:  ַרב ַנְחָמןוְ    ּדִ

ָדֵני,  ץ ַאּפְ ַתְרּבַ   ֲאִפיּלּו ּבְ
ים  ּתִ ֲאחֹוֵרי ַהּבָ   לֹא.  –ֲאָבל ְרָחָבה ׁשֶ

  
  ר: ָאַמ  ָרָבאוְ 

ים.  ּתִ ֲאחֹוֵרי ַהּבָ   ֲאִפיּלּו ְרָחָבה ׁשֶ

  

  

  

  רש"י
בית ארוך מאד  בירה גדולה.

וחלוק מתוכו להרבה חדרים 
קטנות והשכיר לזה אחד מהן 
הרי זה משתמש בכתליה בחורי 
הכתלים על פני ארכה מבחוץ 

לא כנגד ביתו עד ד' אמות אף ש
 ובזיזים היוצאים מכתלים: 

בראשו כגון אם  ובעובי הכותל.
  השכיר לו בה עלייה: 

דרך בוני  אבל בתרבץ אפדני לא.
בירה חשובה להניח לה כנגד 
פתח הטרקלין החשוב שבה 
כעין גינה קטנה לאויר ועולין 
בה דשאים ויפה המראה לעינים 
ושם אין רשות לזה לתלות 

ו עשוי בכתלים כלום שאינ
  ליכנס לתוכו: 

כל  אבל רחבה שאחורי הבתים.
היקף שאחורי הבתים קרוי 
רחבה ושלפני הבתים קרוי חצר 
אין הרחבה מושכרת לו 

  להשתמש: 
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  : ָרִביָנאָאַמר 

ְלָתא;  ְמַטּלַ ׁשּוָרא ּדִ   ַהאי ּכְ
ָלִתין יֹוִמין    ָלא ָהֵוי ֲחָזָקה,  –ַעד ּתְ

ָלִתין יֹוִמין  ַתר ּתְ   ָהֵוי ֲחָזָקה.  –ּבָ
  

ִמְצָוה ִהיא;  ה ּדְ   ְוִאי סּוּכָ
ְבָעה יֹוִמין    ָהֵוי ֲחָזָקה, ָלא  –ַעד ׁשִ

ְבָעה יֹוִמין  ַתר ׁשִ   ָהֵוי ֲחָזָקה.  –ּבָ
ִטיָנא  ֵריּה ּבְ ר	–ְוִאי ַחּבְ    	.ֲחָזָקה ָהֵוי ְלַאְלּתַ

  
  
  
  
  

  רש"י
אם סמכה על  לא הויא חזקה.

כותל חבירו ולא מיחה בתוך 
שלשים [יום] לא הויא חזקה 
לטעון ולומר פייסתיך במעות 

לא  עד עולם דכל תלתין יומין
קפיד איניש ולא מחי סבור 
חברי זה צריך לצל ולימים 

 מועטים יטלנו משם: 

ואי סוכה דמצוה היא לבתר ז' 
דכיון דשבקוה עלה  הויא חזקה.

יותר מן הצורך הוה ליה 
  למחויי: 

ומדלא מיחה איכא  פת:תוס
למימר דזה פייסו במעות עד 
עולם שכן היה דרכם לקבוע 
סוכתן לצורך כל השנים והלכך 
מיד לאחר ז' הויא חזקה דלא 
דמי לסוכה דמטללתא דלא הוי 
חזקה עד תלתין יומין דההיא 
לצל בעלמא הוא דעבדה אבל 
סוכה זו לצורך כל ימות החג 

  שבכל שנה עשאה. ע"כ: 
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ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ים;  י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִצּדֵ ׁשְ ים ּבִ ֵני ָבּתִ   ׁשְ
ּגֹו,  ה ַמֲעֶקה ַלֲחִצי ּגַ   ֶזה עֹוׂשֶ

ה ַמֲעֶקה  ּגֹו, ְוֶזה עֹוׂשֶ   ַלֲחִצי ּגַ
ּלֹ  ֶנֶגד ֶזה, ּוַמֲעִדיף. ֶזה ׁשֶ   א ּכְ

  
ים"ַמאי ִאיְרָיא ּבִ    ? "ְרׁשּות ָהַרּבִ

ִחיד ַנִמי!    ֲאִפיּלּו ְרׁשּות ַהּיָ
  

ים ִאיְצְטִריָכא ֵליּה,    ְרׁשּות ָהַרּבִ
ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ

ֵני ְרׁש  ֵעית ְלִאְצַטּנּוֵעי ִמּבְ ים! ֵניָמא ֵליּה: סֹוף סֹוף ָהא ּבָ   ּות ָהַרּבִ
ָאַמר ֵליּה:  ַמע ָלן, ּדְ   ָקא ַמׁשְ

ים  ֵליְלָיא ָלא ֲחזּו ִלי,  –ַרּבִ יָמָמא ָחזּו ִלי ּבְ   ּבִ
ֵליְלָיא ָחֵזית ִלי. –ַאּתְ  ין ּבְ יָמָמא ּבֵ ין ּבִ   ּבֵ

  
  ִאי ַנִמי, 

ים  י –ַרּבִ י ָיִת  ּכִ   יְבָנא ָלא ֲחזּו ִלי, ָקֵאיְמָנא ָחזּו ִלי, ּכִ
יןָח  –ַאּתְ  י ָיִת  ֵזית ִלי ּבֵ ין ּכִ י ָקֵאיְמָנא ּבֵ   יְבָנא. ּכִ

ים  ינּו ָלא ָחזּו ִלי.  –ַרּבִ י ָלא ְמַעּיְ ינּו ָחזּו ִלי, ּכִ י ְמַעּיְ   ּכִ
יָלא ַנִמי ָחֵזית ִלי.  –ַאּתְ    ִמּמֵ

  
  

  ָאַמר ָמר: 
ּגֹו,  ה ַמֲעֶקה ַלֲחִצי ּגַ   "ֶזה עֹוׂשֶ

ּגוֹ  ה ַמֲעֶקה ַלֲחִצי ּגַ   , ְוֶזה עֹוׂשֶ
ֶנֶגד ֶזה, ּוַמֲעִדיף"  ּלא ּכְ   		 –ֶזה ׁשֶ

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

  ְצִריָכא,  ָלא
ְייהּו ַוֲעַבד;  ָקֵדים ַחד ִמּנַ   ּדְ

ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ
יּה!  קֹול אּוִזיְנָקא ְוַעְבֵדיּה ַאּתְ ּכּוּלֵ   ֵניָמא ֵליּה ִאיָדְך: ׁשְ

ָאַמר ֵליּה:  ַמע ָלן, ּדְ   ָקא ַמׁשְ
יָתְך, ַאּתְ ַמאי ַטֲעָמא לָ  ִמיְתַרע ֲאׁשִ ּום ּדְ ? ִמׁשּ   א ָעְבַדּתְ

יַתאי!    ֲאָנא ַנִמי ִמיְתַרע ֵליּה ֲאׁשִ
  
  
  
  

  רש"י
זה סותם גגו  זה שלא כנגד זה.

 לצד צפון וזה לצד דרום: 

מושך המעקה יותר  ומעדיף.
ת מחצי הגג כדי שיהיה במקצ

כנגד סתימתו של זה ומתוך כך 
לא יראה בהדיא לגגו של 

  חבירו: 
דהאי פלגא והאי  פשיטא.

  פלגא: 
לא צריכא דקדים חד ועביד 

מעקה לחצי גגו קודם  דידיה.
שבא לב"ד ואח"כ תבע את 
חבירו לעשות בשלו מהו דתימא 
הואיל והתחיל לעשות יגמור 
המעקה בגגו וזה יתן לו חצי 

     הוצאה:
  יציאה:  אוזינקא.

דאי לא קדים אלא בא  פת:תוס
לב"ד על עסק המעקה ולא זה 
רוצה לעשות בגגו ג)פשיטא 
דב"ד עושה פשרה ביניהם 
לעשות כל אחד חצי מעקה או 
האחד יעשה כולו וחבירו יחזיר 
לו שכר הורעת אשיותא אבל 
השתא דקדים יכול לטעון אידך 
אילו לא קדמת אותי הייתי 

ין לא עושה כולו בגגי אבל לחצא
עבידנא דטריחא לי לחזר אחר 

  פועלין בשביל דבר מועט. ע"כ: 
מכובד  לא תתרע אשיתאי.

הבנין שמכבידין על חומה טיט 
  ממהרת לקלקל למעלה:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ

מּוְך ַלֲחַצר ֲחֵבירֹו;  ג ַהּסָ   ּגַ
ע ַאּמֹות,  בֹוהַּ ַאְרּבַ ה לֹו ַמֲעֶקה ּגָ   עֹוׂשֶ

ג ְלַגג לֹא.  ין ּגַ   ֲאָבל ּבֵ
  
יֵדיּה ָאַמר:  ְחָמןַרב נַ וְ    ּדִ

ע ַאּמֹות,    ֵאינֹו ָזקּוק ַאְרּבַ
ָרה.    ֲאָבל ָזקּוק ִלְמִחיַצת ֲעׂשָ

  
  ְלַמאי? 

ה  ק ְרִאּיָ ֵעיַנן!  –ִאי ְלֵהיּזֶ ע ַאּמֹות ּבָ   ַאְרּבַ
ב  ַגּנָ ס ָעָליו ּכְ ָעְלָמא ַסְגָיא!  –ִאי ְלִנְתּפָ ְמֵסיָפס ּבְ   ּבִ

כְ  –ִאי ִלְגָדִיים ּוְטָלִאים  ַבת רֹ ּבִ ר ּבְ ּקֵ ּלא ִיְזּדַ י! ֵדי ׁשֶ   אׁש ַסּגִ
  

ב;  ַגּנָ ס ָעָליו ּכְ   ְלעֹוָלם ְלִנְתּפָ
ְמֵסיָפס  יט ֵליּה  -ּבִ ּמֵ ּתַ   ,18ָמֵצי ִמׁשְ

ָרה  ְמִחיַצת ֲעׂשָ יט ֵליּה.  -ּבִ ּמֵ ּתַ   ָלא ָמֵצי ִמׁשְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ל ֲחֵבירֹו ֵאין נִ  ּגֹו ׁשֶ   		 – ְזָקִקין לֹו""ִאם ָהָיה ֲחֵצרֹו ְלַמְעָלה ִמּגַ

ָלל!  ַמאי ָלאו   ֵאין ִנְזָקִקין לֹו ּכְ
  

  לֹא, 
ע ַאּמֹות, לְ  - "ין ִנְזָקִקיןֵא "   ַאְרּבַ

ָרה.  -ֲאָבל ִנְזָקִקין    ִלְמִחיַצת ֲעׂשָ
  
  
  
  
  

                                                           

 .ָאַמר: ַמְמצּוֵרי ָקַמְמֵציְרָנאעל פי הערוך ועוד מפרשים יש להוסיף את המילים:  18

  רש"י
משום היזק  גבוה ארבע אמות.

 ראיה: 
לא צריך  אבל בין גג לגג.

כדאמרינן בשמעתין קמייתא 
חצר קביעא תשמישיה וגג לא 

לא ידענא קביעא תשמישיה ו
בהי עדנא דסלקת דאיצטנע 

  ממך: 
בין גג לגג לארבע  אין זקוק לו.
  אמות גובה: 

שאם יכנס  אם נתפס כגנב.
לפנים מן המחיצה לשם גניבה 

  נכנס:
ולומר חפץ  מצי משתמיט ליה.

נפל מידי על גגך ונכנסתי אצלך 
  ליטול: 

היתה חצירו למעלה מגגו של 
שהיה קרקע החצר גבוה  חבירו.

  הבית: מקרקע 
בעל החצר לעשות  אין זקוק לו.

לו מחיצה בין חצר לגג דכיון דגג 
לא קביע תשמישיה נוח ליזהר 

  משכיניו שלא יראוהו:
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ַמר:    ִאיּתְ

י ֲחֵצרֹות זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו;  ּתֵ   ׁשְ
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֶנגְ  ְחּתֹון ּבֹוֶנה ִמּכְ ֶנְגּדֹו ְועֹוֶלה. ּתַ   ּדֹו ְועֹוֶלה, ְוֶעְליֹון ּבֹוֶנה ִמּכְ
אוְ    ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

ה ּובֹוֶנה.  ַמּטָ יַע ִמּלְ   ֶעְליֹון ְמַסּיֵ
  

א:  ַרב ִחְסּדָ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ
י ֲחֵצרֹות זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו  תֵּ   		 –"ׁשְ

נֶ  י ְועֹוֶלה', לֹא יאַמר ָהֶעְליֹון: 'ֲהֵריִני ּבֹוֶנה ִמּכְ   ְגּדִ
ה ּובֹוֶנה.  ַמטָּ יַע ִמּלְ א ְמַסּיֵ   ֶאּלָ

ל ֲחֵבירֹו  ּגֹו ׁשֶ    		ֵאינֹו ָזקּוק לֹו". –ְוִאם ָהְיָתה ֲחֵצרֹו ְלַמְעָלה ִמּגַ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
קרקעית האחד זו למעלה מזו. 
 גבוה מחבירתה:

 זה בונה מכנגדו ועולה. 
התחתון בונה משלו מלמטה עד 
שמגיע לגובה קרקעיתו של 
חבירו ואחר כך מתחיל זה 

ייעו ונותן חלקו מכנגדו לס
ומעלה ולא יהא עליון נפסד 

  בשפלות קרקעיתו של תחתון: 
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ְייִרי,  ָהוּו ּדָ ֵרי ּדְ י ּתְ   ָהְנהּו ּבֵ

ּתָ  ֵייר ּתַ ֵאי ְוַחד ֲהָוה ּדָ ֵייר ִעיּלָ   ֵאי, ַחד ֲהָוה ּדָ
ֵאי.  ּתָ ַבר ּתַ   ִאיּתְ

א ְוִנְבְנֵייּה.  ֵאי: ּתָ ֵאי ְלִעיּלָ ּתָ   ָאַמר ֵליּה ּתַ
ֵאיְרָנא!  יר ָקא ּדָ ּפִ   ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ׁשַ

ֵריּה : ֵליּה  ָאַמר 		 ז,א   . ְוֶאְבְנֵייּה  ֲאָנא ֶאיְסּתְ
ּה!  א ְלֵמיַדר ּבָ   ָאַמר: ֵלית ִלי ּדּוְכּתָ

א. ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא אֹוַגר    ָלְך ּדּוְכּתָ
  ָאַמר ֵליּה: ָלא ָטַרְחָנא. 

ר ִלי!    		ָלא ָקא ִמְתּדַ
ֵריָסְך ּופֹוק! ֵריָסְך ְועּול, ְוׁשּוף ַאּכְ   ׁשּוף ַאּכְ

  
  : ַרב ָחָמאָאַמר 

ב. ִדיָנא ָקא ְמַעּכֵ   ּבְ
		  

י ּדְ  ָרה,  ָלאְוָהֵני ִמיּלֵ ה ֵמֲעׂשָ ׁשּוֵרי ְלַמּטָ   ָמטּו ּכְ
ׁשּוֵרי ָרה  ֲאָבל ָמטּו ּכְ ה ֵמֲעׂשָ   		 –ְלַמּטָ

ד ְלָך.  ְעּבַ יִדי הּוא, ְוָלא ְמׁשַ ָרה ְרׁשּוָתא ּדִ ה ֵמֲעׂשָ   ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ְלַמּטָ
  

י ּדְ  י ֲהָדֵדי,  ָלאְוָהֵני ִמיּלֵ ּבֵ   ַאְתנּו ּגַ
י ֲהָדֵדי  ּבֵ   ָסְתִרי ּוָבנּו.  –ֲאָבל ַאְתנּו ּגַ

  
ּמָ  ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ַעד ּכַ   ה? ְוִכי ַאְתנּו ּבַ

  
יּה ּדְ  ַנן ַקּמֵ הָאַמרּו ַרּבָ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ ֵריּה ִמׁשּ   , ַרב ַנְחָמןּדְ  ָמר זּוְטָרא ּבְ

ֵמיּה ּדְ  ְ ָאַמר ִמׁשּ   : ַרב ַנְחָמןּדְ
ִנינּו:  ָ ׁשּ אֹוָתּה ׁשֶ ֲחִצי ָאְרּכֹו ְוַכֲחִצי ָרְחּבֹו". ּכְ   "רּומֹו ּכַ

  
הָאַמר ְלהּו    :ַרּבָ

ַרב ַנְחָמן! ָלאו ָאִמיָנא ְלכּו, ָלא ּתִ  יּה ּבּוֵקי ְסִריִקי ּבְ   יְתלּו ּבֵ
  : ַרב ַנְחָמןָהִכי ָאַמר 

י.  ָדְייִרי ֱאיָנׁשֵ י ּדְ   ּכִ
  

ה?    ְוַכּמָ
  

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ְמחֹוָזא ְוָהַדר.  ָעְייִלי ִאיּסּוַרְיָתא ּדְ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

  
ֵני  ֲהָוה ּבָ ְבָרא ּדַ ַחְבֵריּה. ַההּוא ּגַ וי ּדְ ּוֵ יָתא ֲאחֹוֵרי ּכַ   ֲאׁשִ

  ָאַמר ֵליּה: ָקא ַמַאְפַלת ָעַלי. 
יַתאי!  וי ְלֵעיל ֵמֲאׁשִ ּוֵ   ָאַמר ֵליּה: ָסַכְרָנא ְלָך ָהָכא ְוָעֵביְדָנא ְלָך ּכַ

יַתאי.    ָאַמר ֵליּה: ָקא ַמְרַעּתְ ֵליּה ַלֲאׁשִ
יָתְך ַעד דּ  וי, ָאַמר ֵליּה: ָסַתְרָנא ְלָך ַלֲאׁשִ ַכּוֵ א ּדְ   ּוְכּתָ

יַתאי!  ִבְנָיָנא ְלֵעיל ֵמֲאׁשִ וי ּבְ ּוֵ   ּוָבֵניָנא ָלּה, ְוָעֵביְדָנא ְלָך ּכַ
א, ָלא ַקְייָמא.  ֵעיל ֲחַדּתָ יָקא ּוִמּלְ ָאה ַעּתִ ּתָ יָתא ִמּתַ   ָאַמר ֵליּה: ֲאׁשִ

ּה! ָאַמר ֵליּה: ָסַתְרָנא ָלּה ַעד ְלַאְרָעא, ּוָבֵניָנא ָלּה, ְוָעֵביְדָנא  ַגּוָ וי ּבְ ּוֵ   ְלָך ּכַ
יָקא, ָלא ַקְייָמא.  יָתא ַעתִּ יּה ּבֵ כּוּלֵ א ּבְ יָתא ֲחְדּתָ   ָאַמר ֵליּה: ֲחָדא ֲאׁשִ

ִבְנָיָנא!  וי ּבְ ּוֵ יָתא, ּוָבֵניָנא ְלָך ּכַ יּה ּבֵ   ָאַמר ֵליּה: ָסַתְרָנא ָלּה ְלכּוּלֵ
ּה.  א ְלֵמיַדר ּבָ   ָאַמר ֵליּה: ֵלית ִלי ּדּוְכּתָ

א!  ָאַמר   ֵליּה: ָאֵגיְרָנא ְלָך ּדּוְכּתָ
  ָאַמר ֵליּה: ָלא ָטַרְחָנא. 

  

  רש"י
דהוו דיירי חד עילאי וחד 

כשחלקו האחין נטל זה  תתאי.
 בית וזה עלייה: 
נטבעו הכתלים  איתבר תתאי.

התחתונים בארץ עד ששפלה 
תקרת העלייה ואין התחתון 
יכול ליכנס בתוכו אלא אם כן 

  שוחה: 
בוא ונסתור את כל  ונבנייה. תא

  הבית ונבננו: 
  משלי:  איבנייה אנא.

עליון לית לי דוכתא  אמר ליה.
  דדיירנא ביה: 

איני יכול לדור  לא קא מתדר לי.
  בביתי מפני עלייתך:

שחה קומתך עד  שוף אכריסך.
  כריסך: 
  קורות העלייה:  כשורי.

כשחלקו אם  אבל אתנו אהדדי.
 תשפל עלייה יסתרוהו הבית

  ויבנוהו:
תשפיל העלייה ויכוף  עד כמה. 

  את העליון לסתור ולבנות: 
בהמוכר פירות כאותה ששנינו. 

המקבל עליו מחבירו לבנות לו 
בית עושה רומו כחצי ארכו 
וחצי רחבו כבנין ההיכל שהיה 
ארכו ארבעים ורחבו עשרים 

  וגבהו שלשים: 
חבילות קנים  איסוריתא.

  ארוכין: 
  ל צדדין: מחזיר עצמו לכ והדר.

אסתום לך  סכרנא לך הכא.
חלונותיך באבנים וטיט ואפתח 
לך למעלה מכותלי בגובה 
כתליך חלונות אחרים שיאירו 

  בביתך: 
כשתפתח  קמרעת לאשיתאי.

בה חלונות תנוע החומה מחמת 
  המכה: 

הכותל מראש גובהו  סתרנא לך.
עד שיגיע למקום החלונות 

  שאעשה לך: 
שאין טיט החדש  לא קיימא.

נדבק יפה בטיט הישן שיבש 
  כבר: 
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  : ַרב ָחָמאָאַמר 
ב. ִדין ָקא ְמַעּכֵ   ּבְ

  
  ַהְיינּו ַהְך! 

ה ִלי?    ְוָהא ּתּו ָלּמָ
  

ַמע ָלן:    ָהא ָקא ַמׁשְ
ָעְלָמא.  יְבָנא ּוֵבי ִציֵבי ּבְ א ּתִ ׁש ֶאּלָ ּמֵ ּתַ ָלא ִמׁשְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ּדְ

  
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָה  ָפְלִגי ּבַ ֵרי ַאֵחי ּדְ י ּתְ    	–ְנהּו ּבֵ

יָצא.  ְרּבִ ִליָדא, ְוַחד ָמְטֵייּה ּתַ   ַחד ָמְטֵייּה ַאְסּפְ
ִליָדא;  ִאְסּפְ יָתא ַאּפּוָמא ּדְ ֵני ֲאׁשִ יָצא, ְוָקא ּבָ ְרּבִ ָמְטֵייה ּתַ   ֲאַזל ַההּוא ּדְ

  ָאַמר ֵליּה: ָקא ַמַאְפַלְת ָעַלי! 
ֵניָנא. ָאַמר ֵליּה:  ִדיִדי ָקא ּבָ   ּבְ

  
  : ַרב ָחָמאָאַמר 

ִדין ָקָאַמר ֵליּה.    ּבְ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ַתְנָיא:  ָנא ֵמָהא ּדְ   ַמאי ׁשְ

ָחְלקּו  ֵני ַאִחין ׁשֶ   		 	–"ׁשְ
ֵדה ָלָבן,  ֵדה ֶכֶרם ְוֶאָחד ֵמֶהן ָנַטל ׂשְ   ֶאָחד ֵמֶהן ָנַטל ׂשְ

ֵדה ָלָבן, ֵיׁש לֹו ְלַבַעל ַהּכֶ  ׂשְ ע ַאּמֹות ּבִ   ֶרם ַאְרּבַ
ן ָחְלקּו" ַעל ְמָנת ּכֵ   ! ׁשֶ

  
ָעלּו ַלֲהָדֵדי.    ָאַמר ֵליּה: ָהָתם ּדְ

  
  ָעלּו ַלֲהָדֵדי?  ָלאֲאָבל ָהָכא ַמאי, 

ׁשּוְפָטֵני ָעְסִקיַנן,    ְוִכי ּבְ
יָצא, ְוָלא ָעלּו  ְרּבִ ֵקיל ּתַ ִליָדא, ְוַהאי ׁשָ ֵקיל ַאְסּפְ ַהאי ׁשָ   ַלֲהָדֵדי?! ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ׁשּוֵרי ְוהּוְדֵרי,  ֵמי ִליְבֵני ּכְ ָעלּו ַלֲהָדֵדי ּדְ   ְנִהי ּדְ
ֵמי ֲאִויָרא    ָעלּו ַלֲהָדֵדי.  ָלאּדְ

  
  ְוֵליָמא ֵליּה: 

ַלְגּתְ ִלי,  ִליָדא ּפְ ָרא ַאְסּפְ   ֵמִעיּקָ
ית ִלי ִאיְדרֹוָנא!  ּוֵ א ְמׁשַ ּתָ   ָהׁשְ

  
ר ַא ָאַמר  יִמי ּבַ יַרב ׁשִ   : ׁשִ

ַלג ֵליּה,  ָעְלָמא ּפְ ָמא ּבְ   ׁשְ
ְנָיא:    ִמי לֹא ּתַ

ית ּכֹור ָעָפר ֲאִני מֹוֵכר ְלָך',    "ָהאֹוֵמר 'ּבֵ

א ֶלֶתְך  ֵאינֹו ֶאּלָ י ׁשֶ יעֹו"  –ַאף ַעל ּפִ   		 –ִהּגִ
ית ּכֹור.  ִמיְתְקִרי ּבֵ ָמא, ְוהּוא ּדְ א ׁשְ ּלא ָמַכר לֹו ֶאּלָ   ׁשֶ

ס ֲאִני מֹוֵכר  ְרּדֵ   ְלָך', "'ּפַ

ֵאין ּבֹו ִרּמֹוִנים  י ׁשֶ יעֹו" –ַאף ַעל ּפִ   		 – ִהּגִ
ס ְרּדֵ ִמיְתְקִרי ּפַ ָמא, ְוהּוא ּדְ א ׁשְ ּלא ָמַכר לֹו ֶאּלָ    .ׁשֶ

ֶרם ֲאִני מֹוֵכר ְלָך'     –"'ּכֶ

ָפִנים  ֵאין ּבֹו ּגְ י ׁשֶ יעֹו"  –ַאף ַעל ּפִ   		 –ִהּגִ
ִמי ָמא, ְוהּוא ּדְ א ׁשְ ּלא ָמַכר לֹו ֶאּלָ ְרָמא! ׁשֶ   ְתְקִרי ּכַ

  
ֵמי?!    ִמי ּדָ

יִני ְלָך,  ָמא ַזּבֵ   ָהָתם ָמֵצי ָאַמר ֵליּה מֹוֵכר ַלּלֹוֵקַח: ׁשְ

  רש"י
דאע"ג דקא משתמש בה בציבי 

ואין הוא עצמו דר  ותיבני.
בתוכו מצי א"ל לא מצינא 

   דאטרח להוציא העצים והתבן:
  טרקלין יפה:  אספלידא.

גינה שבצד הטרקלין  תרביצא.
  שהיתה מאירה לתוכו: 
בשלי אני בדנפשאי אנא בנינא. 

חזקת בונה ואתה אין לך עלי 
אורה של שלש שנים דהשתא 

  הוא דפלגינוהו: 
שהיו  ד' אמות לעבודת הכרם.
  חורשין אותה בשוורים: 

שנתן בעל הכרם  דעלו אהדדי.
לבעל השדה לבן דמים של עילוי 
הכרם הילכך כרם בעי למשקל 

  עם עבודתו: 
וכי שוטה  בשופטני עסקינן.

היה שנטל גינה חלקה כנגד בית 
  מים: בנוי ולא נטל עילוי ד

חדר אפל ואני  אידרונא. והשתא
על מנת אספלידא נתתי עילוי 

  דמים: 
אם אספלידא  שמא בעלמא.

שמא ואע"פ שאינו כשאר 
  אספלידא לא בטיל שמו: 

לפי חשבון סאתים  בית כור.
    כחצר המשכן:
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ְלִגי,  ָהִכי ּפָ א ּדְ ְעּתָ   ָהָכא ָמֵצי ָאַמר ֵליּה: ַאּדַ
ָדרּו ֲאָבָהָתן.  י ֵהיִכי ּדְ יּה ּכִ ָדֵאיְרָנא ּבֵ   ּדְ

  
ֵריּה ָמר ַק וּ  ָמר ְינּוָקא ֵליּה  ָאְמרוּ  				 ז,ב א ּבְ יׁשָ ִ אּדְ  ׁשּ ילְ  ַרב ִחְסּדָ   : ַרב ַאׁשִ

ֵעי ְלַטֲעַמְייהּו,    	ְנַהְרּדְ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןּדְ   : ׁשְ

ָחְלקּו     –ָהַאִחין ׁשֶ
ֶרְך ֶזה ַעל ֶזה,    ֵאין ָלֶהן לֹא ּדֶ

  ְולֹא ַחּלֹונֹות ֶזה ַעל ֶזה, 
מֹות ֶזה ַעל ֶזה,    ְולֹא סּוּלָ

ת  ִים ֶזה ַעל ֶזה, ְולֹא ַאּמַ   ַהּמַ
ֲהָלכֹות ְקבּועֹות ֵהן! ֶהן ׁשֶ ֲהרּו ּבָ   ְוִהּזָ

		  
  ָאַמר: ֵיׁש ָלֶהן.  ָרָבאוְ 
  

ְבָרא  ָנֵפיק ֲעֵליּה ּתַ ָיְתֵמי ּדְ ָטָרא ּדְ   		 –ַההּוא ׁשְ
  : ַרב ָחָמאָאַמר 

יַנן ֵליּה, ּוִמיְקַרע ָלא ָקְרִעיַנן ֵליּה;    ַאְגּבּוֵיי ָלא ַמְגּבִ
יַנן ֵליּה  ָלאי ַאְגּבּויֵ  נָ  –ַמְגּבִ ְבָרא ֲעֵליּה, ּדְ   ַפק ּתַ

יְלָמא ַמְייתּו ְרָאָיה ּוַמְרִעי ֵליּה.  –ָקְרִעיַנן ֵליּה  ָלאִמיְקַרע  ְדִלי ַיְתֵמי ּדִ ִכי ּגָ   ּדְ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה    : ָרִביָנאלְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ
  ִהְלְכָתא ַמאי? 

  
  ָאַמר ֵליּה: 
הּו ִה  כּוּלְ ַרב ָחָמא ּבְ   		 –ְלְכָתא ּכְ

ְבָרא,    ְלַבר ִמּתַ
ֵרי ָלא ַמְחְזִקיַנן.  ּקָ ׁשַ ָסֲהֵדי ּבְ   ּדְ

  
ֵריּה    ָאַמר:  ַרב ָמִריּדְ  ָמר זּוְטָרא ּבְ

ַרב ָחָמא,  ָהא ַנִמי ִהְלְכָתא ּכְ   ּבְ
ָיא הּוא,  ַתְבָרא ְמַעּלְ ִאם ִאיָתא ּדְ   		ּדְ

י ֲאבוּ  ַחּיֵ ֵעי ֵליּה ְלַאּפּוֵקי ּבְ   הֹון, ִאיּבָ
יֵפיּה.  ָלאּוִמּדְ  ּה ַזּיּוֵפי ַזּיְ ַמע ִמיּנָ ֵקיּה, ׁשְ   ַאּפְ

  
  
  
  

  רש"י
רב חמא  נהרדעי לטעמייהו.

דמן נהרדעא הוא דלא ס"ל הא 
דאידור בה כדדרו אבהתי ולשם 

חילקנו אזיל לטעמייהו  כך
דנהרדעי דאמר שמואל דהוא 

  מנהרדעא: 
ונטל זה שדה  האחין שחלקו.

לצפון וזה לדרום והיה אביו 
רגיל להיות לו ליכנס דרך זו 
לתוך זו אין יכול לומר דרך לי 

  עליך: 
לערער על סתימת  ולא חלונות.

  אורו: 
אם נטל זה בית  ולא סולמות.

וחצר וזה נטל עלייה אין לו 
לקבוע סולם בחצירו של זה 

  לעלות לעלייתו: 
 להביאה מן ולא אמת המים.

הנהר דרך שדהו של זה לתוך 
  שלו: 

שובר שהוא פרוע  תברא.
 לאביהם: 

לשובר שהן עדי  ומרעי ליה.
  שקר: 
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ָנה                 ִמׁשְ

ַער ְוֶדֶלת ֶלָחֵצר.  ית ׁשַ   ּכֹוִפין אֹותֹו ִלְבנֹות ּבֵ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ַער.  ל ַהֲחֵצרֹות ְראּויֹות ְלֵבית ׁשַ   לֹא ּכָ
  ֹו ִלְבנֹות ָלִעיר חֹוָמה ּוְדָלַתִים ּוְבִריַח. ּכֹוִפין אֹות

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ל ָהֲעָיירֹות ְראּויֹות ְלחֹוָמה.    לֹא ּכָ

ה ְיֵהא ּבָ  ּמָ י ָהִעיר? ֵה יְ יר וִ ִע ּכַ ַאְנׁשֵ ר חֶֹדׁש.  -א ּכְ ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ

יָרה  ית ּדִ ּה ּבֵ ַאנְ  –ָקָנה ּבָ ד.ֲהֵרי הּוא ּכְ י ָהִעיר ִמּיָ    	ׁשֵ

		  

ָמָרא      ּגְ

ַער ַמַעְליּוָתא ִהיא?! ֵב ְלֵמיְמָרא ּדְ    ית ׁשַ
ֲהֵדיּה,  ֵעי ּבַ ּתָ ֲהָוה ִמׁשְ הּו ּדַ ֲהָוה ָרִגיל ֵאִלּיָ   ְוָהא ַההּוא ֲחִסיָדא, ּדַ

ַער  ית ׁשַ ֲהֵדיּה!  ָלאְותּו  –ֲעַבד ּבֵ ֵעי ּבַ ּתָ   ִמׁשְ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
אי -ָהא  ּוַ   , ִמּגַ
ַראי. -ָהא    ִמּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
ַראי, וְ  ָיא:  ָלאָהא ְוָהא ִמּבָ   ַקׁשְ

ֶלת,  -ָהא  ִאית ֵליּה ּדֶ   ּדְ
ֶלת.  -ָהא  ֵלית ֵליּה ּדֶ   ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאי ּבָ

ֶלת, וְ  ִאית ֵליּה ּדֶ ָיא:  ָלאָהא ְוָהא ּדְ   ַקׁשְ
ִאית ֵליּה ּפֹוַתַחת,  -ָהא    ּדְ
ֵלית -ָהא    ֵליּה ּפֹוַתַחת.  ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאי ּבָ

ִאית ֵליּה ּפֹוַתַחת, וְ  ָיא:  ָלאָהא ְוָהא ּדְ   ַקׁשְ
אי,  -ָהא  ּוַ יֵדיּה ִמּגַ פֹוַתַחת ּדִ   ּדְ
ַראי. -ָהא  יֵדיּה ִמּבָ פֹוַתַחת ּדִ    	ּדְ

  
  
  
  
  
		  

  רש"י
  מתני' 

את בן החצר שאינו  כופין אותו.
רוצה לסייע את בני החצר 
לבנות להן בית שער להיות 

יושב שם בצל שומר הפתח 
ומרחיק את בני רשות הרבים 

 מלהציץ בחצר: 
  לשער החצר לנועלו:  ודלת.

לא כל החצרות ראויות לבית 
בגמ' מפרש איזו היא  שער.

  הראויה: 
לשאת  ויהא כאנשי העיר.

  עמהם בעול: 
  

  גמ' 
לפי  ולא אישתעי בהדיה.

שמפסיק בעניים הצועקין ואין 
  קולם נשמע: 

וא לפי לחצר גריעותא ה מגואי.
שדלת החצר נעול והעני צועק 
ובית שער שבפנים מפסיק 

    הקול:
אינו מפסיק בפניו שהרי  מבראי.

נכנס לתוכו וכשאין לו דלת 
  עסקינן: 

העני  פותחת דידיה מאבראי.
פותחה ונכנס פותחת שירוד"ר 
בלע"ז והוא של עץ ותמיד 

  המפתח לתוכו: 
    
  



38                                                                                                                                                  ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        ז, בז, בז, בז, ב . 27
ַער ְוֶדֶלת ֶלָחֵצר" ית ׁשַ   . "ּכֹוִפין אֹותֹו ִלְבנֹות ּבֵ

  
ְנָיא   : ּתַ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ַער,  ל ֲחֵצרֹות ְראּויֹות ְלֵבית ׁשַ   לֹא ּכָ

א,    ֶאּלָ
ַער,  ים ְראּוָיה ְלֵבית ׁשַ מּוָכה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ָחֵצר ַהסְּ

ַער". ים ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלֵבית ׁשַ ֵאיָנּה ְסמּוָכה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    ְוׁשֶ
  

ַנן?    ְוַרּבָ
  
ים ְוָעְיילּו ְוָאתּו.זִ  ֵני ְרׁשּות ָהַרּבִ ָדְחִקי ּבְ   יְמִנין ּדְ
  
  
  
  

  רש"י
שמשוכה להלן  שאינה סמוכה.

 רבים: מרשות ה
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  ."חֹוָמה ּוְדָלַתִים ּוְבִריַח  ּכֹוִפין אֹותֹו ִלְבנֹות ָלִעיר"
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ָלַתִים ּוְבִריַח.    "ּכֹוִפין אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ָלִעיר ּדְ

ְמִליֵאלוְ 19 ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ר: אֹוֵמ  ַרּבָ
ל ָהֲעָיירֹות ְראּויֹות ְלחֹוָמה,    לֹא ּכָ

א,    ֶאּלָ
ָפר ְראּוָיה ְלחֹוָמה,  מּוָכה ַלסְּ   ִעיר ַהסְּ

ָפר ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלחֹוָמה". ֵאיָנּה ְסמּוָכה ַלסְּ    ְוׁשֶ
  

ַנן?    ְוַרּבָ
  

ָייָסא.  ִמְקרּו ְוָאֵתי ּגְ   ִזיְמִנין ּדְ
  
  
  
  
  
  

                                                           

  תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר. ומוחק את השורה הראשונה של הברייתא. –ס וגורס המהרש"ל הובא במסורת הש" 19
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יּה  ָעא ִמיּנֵ י ֶא ּבְ י יֹוָחָנןֵמ  ְלָעָזרַרּבִ   : ַרּבִ

ֵהן ּגֹוִבין,  ׁשֶ   ּכְ
  ְלִפי ְנָפׁשֹות ּגֹוִבין, 

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ַבח ָממֹון ּגֹוִבין?    ְלִפי ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ְלִפי ָממֹון ּגֹוִבין, 
ּה ַמְסְמרֹות. ִני, ְקַבע ּבָ   ְוֶאְלָעָזר ּבְ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

יּה  ָעא ִמיּנֵ י ֶאלְ ּבְ י יֹוָחָנןֵמ  ָעָזרַרּבִ   : ַרּבִ
ֵהן ּגֹוִבין,  ׁשֶ   ּכְ

ים ֵהן ּגֹוִבין,  ּתִ   ְלִפי ֵקירּוב ּבָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

  ְלִפי ָממֹון ּגֹוִבין? 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ים ֵהן ּגֹוִבין, ּתִ   ְלִפי ֵקירּוב ּבָ

ּה ַמְסְמרֹות. ִני, ְקַבע ּבָ    	ְוֶאְלָעָזר ּבְ
  
  
  
  
  

  רש"י
 לחומת העיר:  כשהם גובים.

הזהר לדון כן  קבע בה מסמרות.
  ולא תזוז ממנה: 

בית הקרוב לחומה  קירוב בתים.
צריך לחומת העיר יותר מן 

  הרחוק: 
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י ְיהּוָד  יָאה הַרּבִ ַנן.  ְנׂשִ ַרּבָ ׁשּוָרא ַאּדְ   ָרָמא ּדְ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש  20ָאַמר ֵליּה 

ַנן ָלא ְצִריִכי ְנִטירּוָתא,    ַרּבָ
ְכִתיב:  ֵרם ֵמחֹול ִיְרּבּון"ּדִ   . (תהלים קיט, יח) 21"ֶאְסּפְ
ֵרם   ְלַמאן?  ֶאְסּפְ

י ֵמָחָלא  ְנִפיׁשִ יִקים ּדִ ּדִ   		 –ִאיֵליָמא ַלּצַ
א ּכּולְּ  ּתָ הּו ָהׁשְ ִתיב ּבְ ָרֵאל ּכְ ם"הּו ִיׂשְ ַפת ַהּיָ ר ַעל ׂשְ חֹול ֲאׁשֶ   , (בראשית כב, יז) 22"ּכַ

יִקים ַעְצָמם ֵמחֹול ִיְרּבּון?!    ַצּדִ
א ָהִכי ָקָאַמר:    ֶאּלָ

ֵרם"  יִקים,  –"ֶאְסּפְ ל ַצּדִ יֶהם ׁשֶ   ְלַמֲעׂשֵ
  ַקל ָוחֹוֶמר: וְ  – "ֵמחֹול ִיְרּבּון"

מּוָעט ֵמגֵ  ם, ּוַמה חֹול ׁשֶ   ין ַעל ַהּיָ
ים ֲעֵליֶהם?!  ִגיּנִ ּמְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ים לֹא ּכָ ֵהם ְמרּוּבִ יִקים ׁשֶ ל ַצּדִ יֶהם ׁשֶ   ַמֲעׂשֵ

  
יּה ּדְ  י ֲאָתא ְלַקּמֵ י יֹוָחָנןּכִ   , ָאַמר ֵליּה: ַרּבִ

יָמא ֵליּה ֵמָהא:  ָלאַמאי ַטֲעָמא    ּתֵ
לֹות" ְגּדָ ּמִ ַדי ּכַ   ; ח, י)(שיר השירים  23"ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ

  זֹו ּתֹוָרה,  – "ֲאִני חֹוָמה"
ַדי" 		 ח,א לֹות ְוׁשָ ְגּדָ ּמִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים?  – "ּכַ   ֵאּלּו ּתַ

  
ָדַרׁש  ּדְ   : ָרָבאְוֵריׁש ָלִקיׁש ָסַבר ָלּה ּכִ

ָרֵאל,  – "ֲאִני חֹוָמה" ֶנֶסת ִיׂשְ   זֹו ּכְ
לֹות" ְגּדָ ּמִ ַדי ּכַ י ְכֵנִסּיֹות ּוָב  – "ְוׁשָ ּתֵ י ִמְדָרׁשֹות.ֵאּלּו ּבָ   ּתֵ

  
א ר ַרב ִחְסּדָ ַנן.  ַרב ַנְחָמן ּבַ א ַאַרּבָ ְרּגָ   ָרָמא ּכַ

ר ִיְצָחקָאַמר ֵליּה    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְכתּוֵבי!  ְנִביֵאי ְוַאּדִ אֹוַרְייָתא ְוַאּדִ   ָעַבְרּתָ ַאּדְ

  
אֹוַרְייָתא     –ַאּדְ

ְכִתיב:  ָיֶדָך"ּדִ יו ּבְ ל ְקדׁשָ ים ּכָ   		 – דברים לג, ג)( 24"ַאף חֵֹבב ַעּמִ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ   ָאַמר מׁשֶ

ל עֹוָלם,    ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים  ב ַעּמִ ה ְמַחּבֵ ַאּתָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָיֶדָך" –ֲאִפיּלּו ּבְ יו ִיְהיּו ּבְ ל ְקדֹוׁשָ   ."ּכָ

ּכּו ְלַרְגֶלָך"   		 – (דברים לג, ג)  "ְוֵהם ּתֻ
ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ

ְלִמי"   ֵדי ֲחָכִמים, ֵאּלּו תַּ
ִדיָנה ִלְמִדיָנה ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִתים ַרְגֵליֶהם ֵמִעיר ְלִעיר ּוִמּמְ ַכתְּ ּמְ    ."ׁשֶ

רֶתיָך" ּבְ א ִמּדַ ָ    		– (דברים לג, ג) "ִיׂשּ
ל ָמקֹום. ְדבּורֹוָתיו ׁשֶ ן ּבִ א ְוִליּתֵ ָ   ִליׂשּ

  
ְנִביֵאי     –ַאּדִ
ְכִתיב:  הּדִ י ִיְתנּו ַבּגֹוִים ַעּתָ ם ּכִ ֵצם,  "ּגַ   ֲאַקּבְ

ִרים" א ֶמֶלְך ְוׂשָ ָ ׂשּ ָעט ִמּמַ ֵחּלּו ּמְ   		 – (הושע ח, י) ַוּיָ
אָאַמר    : עּוּלָ

ָלׁשֹון ֲאָרִמית ֶנֱאַמר:  סּוק ֶזה ּבְ   ּפָ
הּו  נּו" ּכּוּלְ ֵצם,  –"ִאי ּתָ ה ֲאַקּבְ   ַעּתָ
ִרים.  –ְוִאם ְמַעט ֵמֶהם  א ֶמֶלְך ְוׂשָ ָ ׂשּ   ָיֵחּלּו ִמּמַ

                                                           

 הגהת הב"ח מוסיפה את המילה "ליה". 20

ךְ  21 ֵרם ֵמחֹול ִיְרּבּון ֱהִקיצִֹתי ְועֹוִדי ִעּמָ   ֶאְסּפְ
ַמִים ְוַכח 22 ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת ַזְרֲעָך ּכְ ה ַאְרּבֶ י ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרּבָ ַער אְֹיָביוּכִ ם ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֵאת ׁשַ ַפת ַהּיָ ר ַעל ׂשְ   ֹול ֲאׁשֶ
לֹום 23 מֹוְצֵאת ׁשָ לֹות ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכְ ְגּדָ ּמִ ַדי ּכַ   ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ
רֶֹתיךָ  24 ּבְ א ִמּדַ ָ ּכּו ְלַרְגֶלָך ִיׂשּ ָיֶדָך ְוֵהם תֻּ יו ּבְ ל ְקדֹׁשָ ים ּכָ   ַאף חֵֹבב ַעּמִ

  רש"י
הטיל  רמא דשורא אדרבנן.

יציאת חומת העיר על החכמים 
 כמו על שאר בני אדם: 

שהוא מועט ממעשיהם של  חול.
  צדיקים: 

והוא לו לחומה  ין על הים.מג
כדכתיב אשר שמתי חול גבול 

  לים (ירמיהו ח):

אלמא אין  אלו תלמידי חכמים.
  צריכין חומה: 

כולם שוין  [זו] כנסת ישראל.
לענין חומה וגודרים עצמן 

  מלטמע בעובדי כוכבים: 
שאתה  שאתה מחבב עמים.

מצהיב להם פניך להשליטן על 
  בניך: 

דך של ישראל ביכל קדושיו. 
  [הם] לשומרן: 

יתנו תרגום  בלשון ארמי נאמר.
של ישנו כמו ושננתם ותנינון 

  (דברים ו): 
וכן רובן יהיו  אם תנו כולם.

שונין ועוסקים בתורה כשיגלו 
  בעמים: 

  בקרוב אקבצם:  עתה אקבצם.
ואף [אם]  ויחלו מעט וגו'.

מועטין הן השונין בעמים יחלו 
ממשא מלך ושרים יהיו בטלים 

משא מלך ושרים. יחלו מלשאת 
  כמו לא יחל דברו (במדבר ל):
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ְכתּוֵבי    – ַאּדִ
ְכִתיב:  ה ְבלֹו ַוֲהָלְך ָלאּדִ יט ְלִמְרֵמא ֲעֵליהֹם" "ִמְנּדָ ּלִ 25ׁשַ

  - (עזרא ז, כד)	
  : ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

ה" ֶלְך,  – "ִמְנּדָ   זֹו ְמַנת ַהּמֶ
ֶסף ּגּוְלָגְלָתא,  – "ְבלֹו"   זֹו ּכֶ

  זֹו ַאְרנֹוָנא.  – "ַוֲהָלְך"
  

א ּפָ א ַאיָּ  ַרב ּפַ ְרָיא ֲחַדּתָ   ְתֵמי. ָרָמא ּכַ
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  א ּבְ יׁשָ אלְ  ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ׁשֵ ּפָ   : ַרב ּפַ

  ִמיְדִויל!  ָלאְוִדיְלָמא 
ְייהּו;  ֵקיְלָנא ִמּנַ ַקל ׁשָ   ָאַמר ֵליּה: ִמיׁשְ

  ִמיְדִויל,  –ִאי ִמיְדִויל 
  ַמֲהַדְרָנא ָלּה ִניֲהַלְייהּו. – ָלאְוִאי 

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְתֵמי, ל ְלַאְגלֵ ַהּכֹ  א, ֲאִפיּלּו ִמּיָ ּפָ   י ּגַ
ַנן ָלא ְצִריִכי ְנִטירּוָתא.    ֲאָבל ַרּבָ

  
ַנן. ַהּכֹ  ְתָיא, ֲאִפיּלּו ֵמַרּבָ   ל ְלַכְרָיא ּפַ

  
ַאְכלּוָזא, ָלאוְ  ָלא ָנְפִקי ּבְ א ּדְ   ֲאָמַרן ֶאּלָ

ַאְכלּוָזא  ַאְכלּוָזא ִני –ֲאָבל ָנְפִקי ּבְ ק ּבְ ֵני ֵמיּפַ ַנן ָלאו ּבְ   ְנהּו. ַרּבָ
  

י ֵני ַבּצֹוֶרת, ָאַמר:  ַרּבִ ׁשְ ַתח אֹוָצרֹות ּבִ   ּפָ
ָנה ֲעֵלי ִמׁשְ ֲעֵלי ִמְקָרא, ּבַ ְנסּו ּבַ ָדה,  ִיּכָ ֲעֵלי ַהּגָ ֲעֵלי ֲהָלָכה, ּבַ ֲעֵלי ַתְלמּוד, ּבַ   , ּבַ

ְנסּו.  י ָהָאֶרץ ַאל ִיּכָ   ֲאָבל ַעּמֵ
ַחק  ן ַעְמָרםּדָ י יֹוָנָתן ּבֶ   ר לֹו: ְוִנְכַנס, ָאַמ  ַרּבִ

ְרְנֵסִני!  י, ּפַ   ַרּבִ
ִני, ָקִריָת?    ָאַמר לֹו: ּבְ

  ָאַמר לֹו: ָלאו. 
ִניָת?    ׁשָ

  ָאַמר לֹו: ָלאו. 
ה ֲאַפְרֶנְסָך?  ּמֶ ן, ּבַ   ִאם ּכֵ

ֶכֶלב ּוְכעֹוֵרב!  ְרְנֵסִני ּכְ   ָאַמר לֹו: ּפַ
ְרְנֵסיּה.    ּפַ

נָ  ַתר ּדְ י ְוָקא ִמְצָטֵער, ְוָאַמ ּבָ   ר: ַפק, ָיֵתיב ַרּבִ
י ְלַעם ָהָאֶרץ!  ּתִ י ּפִ ַתּתִ ּנָ   אֹוי ִלי ׁשֶ

יָאַמר ְלָפָניו  ר ַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְלִמיְדָך הּוא, ַרּבִ ן ַעְמָרם ּתַ א יֹוָנָתן ּבֶ ּמָ   : ׁשֶ
ָמיו?  בֹוד ּתֹוָרה ִמּיָ ֵאינֹו רֹוֶצה ֵליָהנֹות ִמּכְ   ׁשֶ

ְדקּו  ח.  –ּבָ ּכַ   ְוַאׁשְ
יָאַמר  ְנסּו ַהּכֹ ַרּבִ   ל. : ִיּכָ

  
י ְלַטֲעֵמיּה,    ַרּבִ

יָאַמר ּדְ  י ָהָאֶרץ": ַרּבִ ִביל ַעּמֵ ׁשְ א ּבִ א ָלעֹוָלם ֶאּלָ   . "ֵאין ּפּוְרָענּות ּבָ
ְרָיא,  ּבֶ דּו ַאּטִ ׁשָ ִליָלא ּדְ ֵמי ּכְ ַההּוא ּדְ   ּכְ

יּה ּדְ  יָאתּו ְלַקּמֵ ֲהַדן.  ַרּבִ ַנן ּבַ   ְוָאְמרּו ֵליּה: ֵליְתבּו ַרּבָ
   !ָלאָאַמר ְלהּו: 

  ָאְמרּו ֵליּה: ֲערּוִקיַנן. 
  ָאַמר ְלהּו: ֲערֹוקּו! 

א.  ְלּגָ ְליּוּה ּפַ יהֹון, ּדָ ְלּגֵ   ֲעַרקּו ּפַ
י,  ַרּבִ י ּדְ א ַקּמֵ ְלּגָ   ֲאתּו ָהְנהּו ּפַ

ֲהַדן.  ַנן ּבַ   ָאְמרּו ֵליּה: ֵליְתבּו ַרּבָ
                                                           

ה ְבלֹו ַוֲה ּוְלכֹם ְמ  25 ית ֱאָלָהא ְדָנה ִמְנּדָ א ּוָפְלֵחי ּבֵ א ְנִתיַנּיָ א ָתָרַעּיָ ַרּיָ א ְוֵלָוֵיא ַזּמָ ֲהַנּיָ י ָכל ּכָ יט ְלִמְרֵמא ֲעֵליהֹםהֹוְדִעין ּדִ ּלִ   ָלְך ָלא ׁשַ

  רש"י
דריוש צוה את  מנדה בלו והלך.

פחת עבר הנהר על אנשי כנסת 
  הגדולה:

מגבת מסים שהן  מנת המלך.
 מטילין תמיד על בני המדינה:

עישורי תבואות  ארנונא. 
  ובהמות מדי שנה בשנה: 

יציאת כריית באר  כריא חדתא.
  מים חיים לשתות: 

לא ימצאו בו מים  לא מידויל.
והפסדתם חנם ויתמי לאו בני 

  מחילה נינהו דליחלו: 
לשערי חומות העיר  לאגלי גפא.

להציב בהן דלתות. אגלי דלתות 
כמו טרוקו גלי ברכות (דף כח.) 
גפא סתימה כמו מצא אחר 
הגפה באלו מציאות (ב"מ דף 

  כה:): 
חפירת בור  לכריא פתיא.

 לשתות מים ועל שם הכלי
המונח שם בבור תמיד לשתות 

  בו עוברי דרכים קורהו פתיא: 
שהכל צריכין  אפילו מרבנן.

  למים: 
שאין הן  דלא נפקי באכלוזא.

עצמם יוצאין בהכרזה לחפור 
  אלא שוכרים פועלים: 

שחס הקב"ה  ככלב וכעורב.
עליהם (שבת קנה:) שנאמר יודע 
צדיק דין דלים (משלי כט) לפי 

ן לפיכך שהכלב מזונותיו מועטי
שוהה אכילתו במעיו שלשת 
ימים וגבי עורב כתיב לבני עורב 
אשר יקראו (תהלים קמז) לפי 
שהעורב אכזרי על בניו והקב"ה 
מזמין להן יתושין מתוך צואתם 

    ואוכלין:
  עטרה למלך קיסר:  דמי כלילא.

  עמי הארץ לקמיה דרבי:  אתו.
מחל המלך דמי  דליוה לפלגא.

  החצי וסילקה מעליהן: 
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  ! ָלאָאַמר ְלהּו: 
  ֲערּוִקיַנן. 

  ֲערֹוקּו! 
הּו, ּפַ    		 –ׁש ַההּוא ּכֹוֵבס ֲעַרקּו ּכּוּלְ

ְדיּוהָּ ַאּכֹוֵבס.    ׁשַ
ִליָלא. –ֲעַרק ּכֹוֵבס  ַקע ּכְ   ּפָ

יָאַמר    : ַרּבִ
י ָהָאֶרץ" ִביל ַעּמֵ ׁשְ א ּבִ א ָלעֹוָלם ֶאּלָ ֵאין ּפּוְרָענּות ּבָ   ! "ְרִאיֶתם, ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
הטילוה פחתי  שדיוה אכובס.

  המלך על הכובס: 
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        ח, אח, אח, אח, א . 31
י ָהִעיר [ ַאְנׁשֵ ִעיר ִויֵהא ּכְ ה ְיֵהא ּבָ ר חֹ -"ְוַכּמָ ֵנים ָעׂשָ   ֶדׁש]". ׁשְ

  
  ּוְרִמיְנִהי: 

קֹום ְלָמקֹום,  ֶלת ָהעֹוֶבֶרת ִמּמָ ּמֶ ֶרת ְוַהּגַ   "ַהַחּמֶ
ֶהן  ָחה ִעּמָ תֹוָכּה ְוהּוּדְ    –ְוָלָנה ּבְ

ֵלט.  ְסִקיָלה, ּוָממֹוָנן ּפָ   ֵהן ּבִ
ים יֹום  לׁשִ ם ׁשְ הּו ׁשָ תַּ    –ְוִאם ִנׁשְ

ַסִייף, ּוָממֹוָנן ָאֵבד"   !ֵהן ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָיא:לָ    א ַקׁשְ

  ִלְבֵני ָמָתא,  - ָהא
  ִליתּוֵבי ָמָתא.  -ָהא 

  
ְדַתְנָיא:    ּכִ
ר י ָהִעיר;  "ַהּמּוּדָ   ֲהָנָאה ֵמַאְנׁשֵ

ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ ם ׁשְ ָהא ׁשָ תַּ ׁשְ ּנִ ל ׁשֶ ּנּו,  –ּכָ   ָאסּור ֵליָהנֹות ִמּמֶ
אן  חֹות ִמּכָ ר.  –ּפָ   מּותָּ

ֵבי ָהִעיר;    ִמיֹוׁשְ
ׁשְ  ּנִ ל ׁשֶ ים יֹום ּכָ לׁשִ ם ׁשְ ָהא ׁשָ ּנּו,  –תַּ   ָאסּור ֵליָהנֹות ִמּמֶ

אן  חֹות ִמּכָ ּנּו". –ּפָ ר ֵליָהנֹות ִמּמֶ    מּותָּ
  

ר חֶֹדׁש?!  ֵנים ָעׂשָ ֵעיַנן ׁשְ י ִמי ּבָ   ּוְלָכל ִמיּלֵ
  ְוָהַתְנָיא: 

ים יֹום  לׁשִ   ְלַתְמחּוי,  -"ׁשְ
ים  ה ֳחָדׁשִ לׁשָ ה,  -ׁשְ   ְלקּוּפָ

ה ָ ׁשּ   סּות, ִלְכ  - ׁשִ
ָעה ׁשְ   ִלְקבּוָרה,  - תִּ

ר  ֵנים ָעׂשָ י ָהִעיר" -ׁשְ   ! ְלַפסֵּ
  

י ַאִסיָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַנן ַנִמי ַמְתִניִתין  י ּתְ ר חֶֹדׁש" ּכִ ֵנים ָעׂשָ ַנן.  –"ׁשְ י ָהִעיר תְּ   ְלַפּסֵ

  
י ַאִסיְוָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

י ָה ַהּכֹ  ְתֵמי, ל ְלַפּסֵ   ִעיר, ַוֲאִפיּלּו ִמּיָ
ַנן  ַנן ָלא ְצִריִכי ְנִטירּוָתא.  – ָלאֲאָבל ַרּבָ ַרּבָ   ּדְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ְתֵמי,  ָאה ּוְלַטְרִזיָנא ֲאִפיּלּו ִמּיָ   ְלׁשּוָרא ּוְלָפָרׁשָ
ַנן    ָלא ְצִריִכי ְנִטירּוָתא.  -ֲאָבל ַרּבָ

  
ָתא:  ִמיּלְ ָלָלא ּדְ   ּכְ

ל ִמילְּ  יּה ּכָ ִאית ְלהּו ֲהָנָאה ִמיּנֵ ְתֵמי.  –ָתא ּדְ   ֲאִפיּלּו ִמּיָ
  

ה ר ָמְריֹון.  ַרּבָ ֵבי ּבַ ְתֵמי ּדְ   ְרָמא ְצָדָקה ַאּיָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ר ְיהּוָדהְוָהָתֵני  מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

בּוִים" תֹוִמים ֲאִפיּלּו ְלִפְדיֹון ׁשְ   ! "ֵאין ּפֹוְסִקין ְצָדָקה ַעל ַהּיְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ֲאָנא ְלַאְחׁשּוִביְנהּו ָקא ָעֵביְדָנא. 

  

  רש"י
שיירא של  החמרת והגמלת.

 חמרים ושל גמלים: 
כדין שאר  הרי אלו בסקילה.

  יחידים: 
בשלשים יום וגבי  יתובי מתא.

עיר הנדחת כתיב יושבי העיר 
  (דברים יג): 
ומקמי הכי לא יהיב  ולכל מילי.

  מידי עם בני העיר: 
כיון  מחוי.שלשים יום לת

ששהה שם שלשים יום גובין 
הימנו [גבאי] תמחוי מאכל 

  לעניים: 
  לצדקה:  לקופה.
  עניי העיר:  לכסות.

לקבור עניי העיר לקבורה. 
  שהיא יציאה יתירא: 

  לתיקון החומה:  לשורא.
פרש שהולך סביבות  לפרשא.

העיר לשומר' ולידע מה היא 
  צריכה: 

שומר כלי זיין של בני  לטרזינא.
    יר ויושב בבית אצל השער:הע
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א,  בּור ַמְלּכָ ׁשָ יּה ּדְ   ִאיְפָרא הּוְרִמיז, ִאיּמֵ
יּה ּדְ  ִדיָנֵרי ְלַקּמֵ ַדָרה ַאְרְנָקא ּדְ   , ַרב יֹוֵסףׁשְ

ה.    ָאְמָרה: ֶליֱהֵוי ְלִמְצָוה ַרּבָ
ּה  ַרב יֹוֵסףָיֵתיב  ין ּבָ ה"? ַמאי "ִמ  –ְוָקא ְמַעּיֵ   ְצָוה ַרּבָ

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָתֵני  ר ְיהּוָדהִמּדְ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

בּוִים" תֹוִמים ֲאִפיּלּו ְלִפְדיֹון ׁשְ   , "ֵאין ּפֹוְסִקין ְצָדָקה ַעל ַהּיְ
ַמע 		 ח,ב ּה  ׁשְ ְדיֹון ִמיּנָ בּוִים ּפִ ה ִמְצָוה ׁשְ   . ִהיא ַרּבָ

  
ר ָמ לְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ִריַרּבָ

ה ִהיא?  בּוִים ִמְצָוה ַרּבָ ִפְדיֹון ׁשְ ַנן ּדְ ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ   ְמָנא ָהא ִמיּלְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְכִתיב:    ּדִ

י יֹ    אְמרּו ֵאֶליָך ָאָנה ֵנֵצא, "ְוָהָיה ּכִ
  ה ָאַמר ה': ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם, ּכֹ 

ֶות  ר ַלּמָ ֶות,  - ֲאׁשֶ   ַלּמָ
ר ַלֶחֶרב     ַלֶחֶרב, -ַוֲאׁשֶ
ר ָלָרָעב    ָלָרָעב,  -ַוֲאׁשֶ

ִבי" ֶ ִבי ַלׁשּ ְ ר ַלׁשּ    .(ירמיהו טו, ב) ַוֲאׁשֶ
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ל ַהְמאּוָחר ּבְ  ה ֵמֲחֵבירוֹ ּכָ   :ָפסּוק ֶזה ָקׁשֶ
  

ֶות  ה ִמּמָ    –ֶחֶרב ָקׁשָ
ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא;  ֵעית ֵאיָמא ְקָרא, ְוִאי ּבָ   ִאי ּבָ

ֵעית ֵאיָמא ְס    ָבָרא: ִאי ּבָ
ול,  -ַהאי  ּוַ   ָקא ִמיּנַ

ול.  - ְוַהאי  ּוַ   ָלא ָקא ִמיּנַ
ֵעית ֵאיָמא ְקָרא:    ְוִאיּבָ

ְוָתה ַלֲחִסיָדיו" ֵעיֵני ה' ַהּמָ   . (תהלים קטז, טו) "ָיָקר ּבְ
  

ה ֵמֶחֶרב    		 –ָרָעב ָקׁשֶ
ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא:    ִאיּבָ

  ָקא ִמְצָטֵער,  -ַהאי 
  ר. ָלא ָקא ִמְצָטֵע  - ְוַהאי 

ֵעית ֵאיָמא ְקָרא:    ִאיּבָ
  . (איכה ד, ט) 26"טֹוִבים ָהיּו ַחְלֵלי ֶחֶרב ֵמַחְלֵלי ָרָעב"

  

ם,  ה ִמּכּוּלָ ִבי ָקׁשֶ   ׁשֶ
יּה. הּו ִאיְתְנהּו ּבֵ כּוּלְ   ּדְ

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ָדי 26 נּובֹת ׂשָ ִרים ִמתְּ ֵהם ָיזּובּו ְמֻדּקָ   טֹוִבים ָהיּו ַחְלֵלי ֶחֶרב ֵמַחְלֵלי ָרָעב ׁשֶ

  רש"י
שהוא  שבי כולהו איתנהו ביה.

ביד העכומ"ז לעשות בו כל 
חפצו אם למות [אם לחרב] אם 

 לרעב: 
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        ח, בח, בח, בח, ב . 32
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ל ְצָדָקה ה ׁשֶ ַנִים    – "קּוּפָ ׁשְ ית ּבִ    ,ִנְגּבֵ
לׁשָ  ׁשְ ֶקת ּבִ   ה: ּוִמְתַחּלֶ

ַנִים" ׁשְ ית ּבִ ָררּות ַעל  – "ִנְגּבֵ ים ׂשְ ֵאין עֹוׂשִ ַנִיםׁשֶ ְ חֹות ִמׁשּ ּבּור ּפָ   .ַהּצִ
ה" לׁשָ ׁשְ ֶקת ּבִ ִדיֵני ָממֹונֹות.  – "ּוִמְתַחּלֶ   ּכְ

  

ְמחּוי  ה  –תַּ לׁשָ ׁשְ ית ּבִ    ,ִנְגּבֵ
ה,  לׁשָ ׁשְ ֶקת ּבִ   ּוִמְתַחּלֶ

ִוים.  ּבּוָיּה ְוִחּלּוָקּה ׁשָ ּגִ   ׁשֶ
  

ָכל יֹום,  –ְמחּוי תַּ    ּבְ
ה  ת,  –קּוּפָ ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ   ֵמֶעֶרב ׁשַ

  

ְמחּוי  י עֹוָלם,  –תַּ   ַלֲעִנּיֵ
ה  י ָהִעיר. –קּוּפָ   ַלֲעִנּיֵ

  

ֵני ָהִעיר ִאים ּבְ ָ ְמחּוי    :ְוַרׁשּ ה תַּ    ,ַלֲעׂשֹות קּוּפָ
ה, וְ     ְמחּוי קּוּפָ   תַּ

ְרצּו. ּיִ ֶ ּנֹוָתּה ְלָכל ַמה ׁשּ   ּוְלׁשַ
  

ֵני ָהִעירוְ  ִאין ּבְ ָ ּדֹות,   :ַרׁשּ   ְלַהְתנֹות ַעל ַהּמִ
ָעִרים,  ְ   ְוַעל ַהׁשּ

ַכר ּפֹוֲעִלים,    ְוַעל ׂשְ
ָתן" יַע ַעל ִקיּצָ   . ּוְלַהסִּ

  
  ָאַמר ָמר: 

ַנִים ְ חֹות ִמׁשּ ּבּור ּפָ ָררּות ַעל ַהּצִ ין ׂשְ   ". "ֵאין עֹוׂשִ
י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
   ַרב ַנְחָמן:ָאַמר 
ָהב"ְקָרא: ָאַמר    .(שמות כח, ה) 27וגו' "ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ַהּזָ

ָררּות הּוא ּדְ    ְמֵהיַמן.  -ָעְבִדי, ָהא ֵהימּוֵני  ָלאׂשְ
  

י ֲחִניָנא,  יַע ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיֵ
ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ   : ַרּבִ

ה  ה ּוִמיּנָ יַמֲעׂשֶ ה.  ַרּבִ ֵני ַאִחין ַעל ַהּקּוּפָ   ׁשְ
  
  

ָררּוָתא"ַמאי    ? "ׂשְ
  

ָאַמר  ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןּדְ ה ּבַ   : ַרּבָ
ת.  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָדָקה, ַוֲאִפיּלּו ּבְ ִנין ַעל ַהּצְ ּכְ ַמׁשְ ּמְ   ְלִפי ׁשֶ

  
  ִאיִני?! 

ִתיב:  ל לֲֹחָציו"ְוָהא ּכְ י ַעל כָּ   ,(ירמיהו ל, כ) 28"ּוָפַקְדּתִ
ר ָמְרָתאְוָאַמר  מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ י ִיְצָחק ּבַ ְ  ַרּבִ   : ַרבֵמיּה ּדְ ִמׁשּ

ֵאי ְצָדָקהַוֲא  ּבָ   !ִפיּלּו ַעל ּגַ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
ֲאִמיד –ָהא     ,ּדַ
  ֲאִמיד.  ָלאּדְ  -ָהא 

  
י ָהא ּדְ  יּה לְ  ָרָבאּכִ ר ַאִמיַאְכּפֵ   , ַרב ָנָתן ּבַ

ע ֵמָאה זּוֵזי ִלְצָדָקה.  יּה ַאְרּבַ ֵקיל ִמיּנֵ   ְוׁשָ

                                                           

ׁש  27 ֵ ִני ְוֶאת ַהׁשּ ָ ָמן ְוֶאת ּתֹוַלַעת ַהׁשּ ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ָהב ְוֶאת ַהתְּ   ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ַהּזָ
ל לֲֹחָציו 28 י ַעל ּכָ ּכֹון ּוָפַקְדתִּ ֶקֶדם ַוֲעָדתֹו ְלָפַני תִּ   ְוָהיּו ָבָניו ּכְ

  רש"י
 מפני שהוא כדיני ממונות.
לעיין ולתת לכל אחד כפי 

 טפלים התלויין בו: 
בכל יום  שגבויה וחלוקה שוה.

מדי יום ביום כדקתני לקמיה 
ויו בשנים שלא לפיכך אין גב

יצטרכו לטרוח ולבקש את 
  השלישי לחלק: 

לחלק  לעשות קופה תמחוי.
  לעניי עולם אם ירבו עליהן: 

להגדיל  להתנות על המדות.
  סאת העיר או להקטין: 

שער חטין והיין  ועל השערים.
שלא ימכרנה שנה זו יותר מכך 

  וכך דמים: 
לקנוס את  להסיע על קיצתם.

העובר על קיצת דבריהם 
  להסיעם מדת דין תורה:

יחיד להיות  הא הימוני מהימן. 
  גזבר: 

לגבי המנותא כחד  שני אחים.
  דמו: 

דקופה  מאי שררותיה.
דקאמרת עלה לפי שאין עושין 

  שררה על הצבור כו': 
שיש פתחון פה  אפילו בע"ש.

  לבעה"ב לומר טרוד אני: 
אלמא אסור  ופקדתי וגו'.

  למשכן: 
   עשיר: אמיד.
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זֹ  ִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ   .(דניאל יב, ג) 29ָהָרִקיַע"ַהר "ְוַהּמַ

לִ  ּכִ ׂשְ זַֹהר ָהָרִקיַע""ַהּמַ ין ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  - ים ַיְזִהרּו ּכְ ן ּדִ ּדָ ין ׁשֶ ּיָ   ֶזה ּדַ
ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד" ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ ֵאי ְצָדָקה.  - "ּוַמְצּדִ ּבָ   ֵאּלּו ּגַ

  
ָנא:  ַמְתִניָתא ּתָ   ּבְ

ִלים ַיְזהִ " ּכִ ׂשְ זֹ "ְוַהּמַ ֵאי ְצָדָקה - ַהר ָהָרִקיַע"רּו ּכְ ין ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוַגּבָ ן ּדִ ּדָ ין ׁשֶ ּיָ   , ֶזה ּדַ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד" ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ ינֹוקֹות - "ּוַמְצּדִ ֵדי תִּ   . "ֵאּלּו ְמַלּמְ
  

גֹון ַמאן?    ּכְ
  

  : ַרבָאַמר 
יַלת.  ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ גֹון ַרב ׁשְ   ּכְ

  
ֵחיּה לְ ַא  ַרבּדְ  ּכַ יַלתׁשְ ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ִגיְנָתא,  ַרב ׁשְ ֲהָוה ָקֵאי ּבְ   ּדַ

יּה ְלֵהיָמנּוָתְך?  ַבְקּתֵ   ָאַמר ֵליּה: ׁשְ
ָלא ַחְזָיא ִלי,  ִנין ּדְ ֵליָסר ׁשְ   ָאַמר ֵליּה: ָהא ּתְ

ַוְיהּו.  ֲעָתאי ִעּלָ א ַנִמי ּדַ תָּ   ְוָהׁשְ
  

ַנן ַמאי?    ְוַרּבָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ְגֻבָרתֹו""ְואֹ  ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ   .(שופטים ה, לא) 30ֲהָביו כְּ

  
  
  
  

                                                           

יֵקי ָהַר  29 זַֹהר ָהָרִקיַע ּוַמְצּדִ ִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעדְוַהּמַ ים ּכַ   ּבִ
ָנה 30 ִעים ׁשָ קֹט ָהָאֶרץ ַאְרּבָ ׁשְ ְגֻבָרתֹו ַותִּ ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ ן יֹאְבדּו ָכל אֹוְיֶביָך ְיהָוה ְואֲֹהָביו ּכְ   ּכֵ

  "ירש
המשכילים אל דל  גבאי צדקה.

  מהו צריך: 
מצדיקי רבים  מלמדי תינוקות.

הן שמלמדין ומחנכין אותן 
  בדרך טובה: 

שהיית  שבקתיה להמנותיך.
רגיל ללמדם באמונה וללמד 

 ולישב על גבם תמיד: 
  לתינוקות:  דעתאי להתם.

תלמידי חכמים  ורבנן מאי.
העוסקים בתורה תמיד מאי 

  כתיב בהו: 
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֵאי ְצָדָקה ּבָ    :ּגַ
ה,  ִאין ִלְפרֹוׁש ֶזה ִמּזֶ ָ   ֵאיָנן ַרׁשּ

ַער ְוֶזה ֶלָחנּות.  ַ   ֲאָבל ּפֹוֵרׁש ֶזה ַלׁשּ
יסֹו,  תֹוְך ּכִ ֵנם ּבְ ּוק לֹא ִיתְּ ׁשּ   ָמָצא ָמעֹות ּבַ

ל ְצָדָקה, ֶא  א נֹוְתָנן ְלתֹוְך ַאְרָנִקי ׁשֶ   ּלָ
בֹ  ּיָ ֵלם. ְוִלְכׁשֶ   א ְלֵביתֹו ִיטְּ

יסֹו,  ֶנּנּו ְלתֹוְך ּכִ ּוק, לֹא ִיתְּ ׁשּ ֲחֵבירֹו ָמֶנה ּוְפָרעֹו ּבַ ה ּבַ ּיֹוֵצא ּבֹו, ָהָיה נֹוׁשֶ   ּכַ
ל ְצָדָקה,  א נֹוְתָנן ְלתֹוְך ַאְרָנִקי ׁשֶ   ֶאּלָ

בא ְלֵב  ּיָ ֵלם.ְוִלְכׁשֶ    יתֹו ִיטְּ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֵאי ְצָדָקה ּבָ    :ּגַ
ק,  ים ְלַחּלֵ ֵאין ָלֶהם ֲעִנּיִ   ׁשֶ

  ּפֹוְרִטין ַלֲאֵחִרים, ְוֵאין ּפֹוְרִטין ְלַעְצָמן. 
  

ְמחּוי ֵאי תַּ ּבָ    :ּגַ
ק,  ים ְלַחּלֵ ֵאין ָלֶהם ֲעִנּיִ   ׁשֶ

  מֹוְכִרין ַלֲאֵחִרים ְוֵאין מֹוְכִרין ְלַעְצָמן, 
  

א ַאַחת ַאַחתָמעוֹ  ִים, ֶאּלָ תַּ ל ְצָדָקה ֵאין מֹוִנין אֹוָתן ׁשְ   . ת ׁשֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
א,  ָלאֵמֵריׁש  ּתָ ֵבי ְכִניׁשְ יֵפי ּדְ   ֲהָוה ָיֵתיב ָמר ַאּצִ

ַתְנָיא:  ָמָעּה ְלָהא ּדְ יָון ִדׁשְ ְרצּו"ּכֵ ּיִ ֶ ּנֹוָתּה ְלָכל ַמה ׁשּ   , ֲהָוה ָיֵתיב. "ּוְלׁשַ
  

יֵ ָאַמר    : יַאּבַ
יֵסי,  ֵרי ּכִ   ֵמֵריׁש ֲהָוה ָעֵביד ָמר ּתְ

ָעְלָמא -ַחד  י ּדְ    ,ַלֲעִנּיֵ
ָמָתא,  - ְוַחד  י ּדְ   ַלֲעִנּיֵ

ֲאַמר ֵליּה  ָמָעּה ְלָהא ּדַ יָון ִדׁשְ מּוֵאלּכֵ יִמילְ  ׁשְ ר ַאְבּדִ ְחִליָפא ּבַ   : ַרב ּתַ
יָסא   ט,א   ְוַאְתֵני ֲעָלּה, ^ ,ֲעֵביד ַחד ּכִ

יָסא ְוַאְתֵני ֲעָלּה. ִאיהּו ַנִמי ֲעַב    ד ַחד ּכִ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
  ֲאָנא ַאְתנּוֵיי ַנִמי ָלא ְצִריְכָנא, 

יִדי ָאֵתי,  א ּדִ ְעּתָ ָקא ָאֵתי ַאּדַ ָכל ּדְ   ּדְ
ָבֵעיָנא ָיֵהיְבָנא ֵליּה.    ּוְלַמאן ּדְ

  
  

  רש"י
מפני החשד לפרוש זה מזה. 

שלא יאמרו זה הגובה יחידי 
 דעתו לגנוב: 

 אבל זה פורש לחנות וזה לשער.
זה לגבות מיושבי השער וזה 
לגבות מיושבי החנות ובלבד 

  שיראו שניהן כאחד: 
שלא  לא יתנם לתוך כיסו.

יאמרו מעות של צדקה הוא 
  גונב: 

פרוטות שגבו לוקחין  פורטין.
פרוטות של דינרי כסף לפי שה

  נחושת מחלידות: 
פן יחשדום  ואין פורטין לעצמם.

  שפורטין בזול: 
פן  אין מונין אותם שנים שנים.

יאמרו שנים הוא נוטל ואינו 
  מונה אלא אחד: 

מחצלות  אציפי דבי כנישתא.
של בית הכנסת משום דמזבני 

  להו ממעות הקופה:

מתנה עם הצבור לחלקם  ואתני.
  לכל הבא: 
  ת מעות לקופה: לת דכל דאתי.
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ֲהֵדי ֲהָדֵדי  31ָהְנהוּ  ָעְבִדי ִעְנָייָנא ּבַ ֵחי ּדְ   		 –ַטּבָ

ַחְבֵריּה ִנְקְרעּוהַּ כָ ּדְ  יֹוָמא ּדְ ָעֵביד ּבְ יּה.  ל ַמאן ּדְ ּכֵ   ְלַמׁשְ
ַחְבֵריּה.  יֹוָמא ּדְ ְייהּו, ֲעַבד ּבְ   ֲאַזל ַחד ִמּנַ

יּה.  ּכֵ     ָקְרעּו ְלַמׁשְ
יּה     – ָרָבאּדְ ֲאתּו ְלַקּמֵ

ּלּוֵמי. יִביְנהּו ָרָבא ְלׁשַ   ַחּיְ
  

ֶלְמָיאֵאיִתיֵביּה  ר ׁשֶ   : ָבאָר לְ  ַרב ֵייָמר ּבַ
ָתם" יַע ַעל ִקיּצָ   ! "ּוְלַהסִּ

  
  ַאֲהַדר ֵליּה ָרָבא.  ָלא

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

יר ֲעַבד ּדְ  ּפִ   		 –ַאֲהַדר ֵליּה ִמיֵדי  ָלאׁשַ
א ָאָדם ָחׁשּוב,  ֵליּכָ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ

א ָאָדם ָחׁשּוב  ִאיּכָ ַמְתנּו. –ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ִמיַנְייהּו ּדְ ל ּכְ    ָלאו ּכָ
  
  
  
  
  

                                                           

  הב"ח מוחק מילים "בי תרי", שכן מהמשך הסיפור מוכח שאין מדובר בשניים אלא בקבוצה של שוחטים. 31

  רש"י
 תנאי:  עניינא.

  עור הבהמה:  למשכיה.
אלא  לאו כל כמינייהו דמתנו.

  בפניו: 
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֵאי ְצָדָקה,  ּבָ ְצָדָקה ִעם ּגַ ִבין ּבִ ְ   ֵאין ְמַחׁשּ
ִרין,  ְזּבָ ׁש ִעם ַהּגִ ֶהְקּדֵ   ְולֹא ּבְ

ָבר,  ָבר ֵזֶכר ַלּדָ ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ
ֱאַמר: ּנֶ    ׁשֶ

נּו ֶאת ַהכֶּ  ר ִיּתְ ים ֲאׁשֶ בּו ֶאת ָהֲאָנׁשִ ְ   ֶסף ַעל ָיָדם "ְולֹא ְיַחׁשּ
ים" י ֶבֱאֻמָנה ֵהם עׂשִ ָלאָכה, ּכִ י ַהּמְ   . (מלכים ב' יב, טז) ָלֵתת ְלעׂשֵ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

יתֹו  תֹוְך ּבֵ ר ֶנֱאָמן ּבְ ְזּבָ ׁש לֹו ְלָאָדם ּגִ ּיֵ י ׁשֶ   ָיצּור ְוִיְמֶנה,  –ַאף ַעל ּפִ
ֱאַמר:  ּנֶ ְמנּו"ׁשֶ ֻצרּו ַוּיִ   .)יא (מלכים ב' יב, 32"ַוּיָ

  
  
  
  
  
  

                                                           

ֶסף ַהנִּ ַוְיִהי כִּ  32 ְמנּו ֶאת ַהּכֶ ֻצרּו ַוּיִ דֹול ַוּיָ ֶלְך ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ ַעל סֵֹפר ַהּמֶ ָארֹון ַוּיַ ֶסף ּבָ י ַרב ַהּכֶ  'ְמָצא ֵבית הְראֹוָתם ּכִ

  רש"י
לומר היכן נתתם  אין מחשבין.

 מעות שגביתם: 
דלא בגבאי  שאין ראיה לדבר.

צדקה כתיב אלא בגיזברי 
הקדש הנותנים לבם לעושי 
המלאכה שהפועלים מרובין 
למלאכות הרבה לגודרין 

לחוצבי האבן לכתפים ו
ולחמרים ולקנות עצים ואבני 
מחצב וא"א לעמוד על החשבון 
כדאמרינן בעלמא (שבועות דף 
מה.) בעל הבית טרוד בפועליו 

  הוא ואינשי: 
הכסף שהוא מוסר  יצור וימנה.

בידו ואע"פ שאינו בא עמו 
לחשבון לאחר מכאן יצור וימנה 
שנאמר ויצורו וימנו וגו' והדר 

סף המתוכן המנוי ונתנו את הכ
  על ידי עושי המלאכה וגו': 
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 

  ְמזֹונֹות לִ  -ּבֹוְדִקין 
  ִלְכסּות.  - ְוֵאין ּבֹוְדִקין 

  
ֵעית ֵאיָמא ְקָרא ֵעית ֵאיָמא ְסָבָראִאי ּבָ   ., ְוִאי ּבָ

ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא:    ִאי ּבָ
י -ַהאי  ּזֵ    ,ָקא ִמּבַ

י.  - ְוַהאי  ּזֵ   ָלא ָקא ִמּבַ
ֵעית ֵאיָמא ְקָר    א: ִאי ּבָ

רֹ  ִתיב,  – (ישעיהו נח, ז) 33ׂש ָלָרֵעב ַלְחֶמָך""ֲהלֹוא ּפָ שי"ן ּכְ   ּבְ
רֹוׁש"   ַוֲהַדר ַהב ֵליּה,  – "ּפָ

ִתיב:  יתֹו"ְוָהָתם ּכְ י ִתְרֶאה ָערם ְוִכּסִ   		 – (ישעיהו נח, ז) "ּכִ
י ִתְרֶאה" ר.  – "כִּ   ְלַאְלּתַ

  
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדהוְ 

   ,ִלְכסּות –ּבֹוְדִקין 
  ִלְמזֹונֹות.  - ין ּבֹוְדִקין ְוֵא 
  

ֵעית ֵאיָמא ְק  ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא, ְוִאי ּבָ   .ָראִאי ּבָ
ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא:    ִאי ּבָ

   ,ָקְמַצֲעָרא ֵליּה  -ַהאי 
   .ָלא ָקְמַצֲעָרא ֵליּה  - ְוַהאי 

ֵעית ֵאיָמא ְקָרא:    ִאי ּבָ
ִתיב:  ר, ְוִכְדָקֵריַנן,  – יהו נח, ז)(ישע  ס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך""ֲהלֹוא ָפרֹ ָהָכא ּכְ רֹוס ְלַאְלּתַ   ּפְ

ִתיב:  י ִתְרֶאה ָערֹ ְוָהָתם ּכְ יתֹו""ּכִ ָרֶאה ְלָך.  – (ישעיהו נח, ז)  ם ְוִכּסִ ּיֵ ׁשֶ   ּכְ
  

ָווֵתיּה:  ְנָיא ּכְ   ּתַ
ּסּוִני'    ּבֹוְדִקין ַאֲחָריו,  -"ָאַמר: 'ּכַ

ְרְנסּוִני'    . ֵאין ּבֹוְדִקין" -'ּפַ
  
  
  
  
  
  

                                                           

ְרָך לֹא 33 ׂשָ יתֹו ּוִמּבְ י ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכּסִ ִביא ָבִית ּכִ ים ְמרּוִדים תָּ ם ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנּיִ   ִתְתַעּלָ

  רש"י
אם בא עני  בודקין למזונות.

ואמר פרנסוני בודקין שלא יהיה 
 רמאי:

בא ערום  ואין בודקין לכסות.
  ואמר כסוני לוקחין כסות מיד: 

  דרוש וחקור תחלה:  פרוש.
    שאינו רמאי: לכשיראה לך.
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ַנן ָהָתם:    ּתְ

קֹום ְלָמקֹום,    "ֵאין ּפֹוֲחִתין ְלָעִני ָהעֹוֵבר ִמּמָ
ר ּפּוְנְדיֹון ֵמ  ּכָ ֶסַלע. ִמּכִ ע ְסִאין ּבְ   ַאְרּבַ

ְרָנַסת ִליָנה. -ָלן     נֹוְתִנין לֹו ּפַ
  

ְרָנַסת ִליָנה"ַמאי    ? "ּפַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  ּפּוְרָיא ּוֵבי ַסְדָיא. 

  
ַבת  לׁש ְסעּודֹות"נֹוְתנִ  -ׁשָ   . ין לֹו ְמזֹון ׁשָ

  
ָנא:    ּתָ

ָתִחים ֵאין ִנְזָקִקין לֹו"   . "ִאם ָהָיה ַמֲחִזיר ַעל ַהּפְ
  

ָתִחים,  ֲהָוה ַמֲחִזיר ַעל ַהּפְ   ַההּוא ַעְנָיא ּדַ
יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ אּדַ ּפָ   		 – ַרב ּפַ

יק ֵליּה.  ּקֵ   לֹא ִמְזּדַ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  א ּבְ אלְ  ַרב ֵייָבאּדְ  ַרב ַסּמָ ּפָ   : ַרב ּפַ
יק ֵליּה, ֱאיָנׁש ַאֲחִריָנא  ָלאִאי ָמר  ּקֵ יק ֵליּה,  ָלאִמְזּדַ ּקֵ   ִמְזּדַ

  ֵלימֹות?! 
  

  :34ָאַמר ֵליּה 
ְנָיא:    ְוָהא ּתַ

ָתִחים  ֲחִזיר ַעל ַהּפְ   ! ֵאין ִנְזָקִקין לֹו" -"ִאם ָהָיה ָעִני ַהּמַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ה, לְ  –"ֵאין ִנְזָקִקין לֹו"  ָנה ְמרּוּבָ   ַמּתָ

ָנה מּוֶעֶטת.    ֲאָבל ִנְזָקִקין לֹו ְלַמּתָ
  
  
  
  

                                                           

 כך מגיה הב"ח 34

  רש"י
ככר הלקוח  מככר בפונדיון.

כשלוקחין ארבע סאין  בפונדיון
חטין בסלע ומגיע לפונדיון חצי 
קב שהסלע מ"ח פונדיונין 
וארבע סאין מ"ח חצאי קבין 
והחנוני שהוא טוחן ואופה 
ומוכר בשוק משתכר מחצה הרי 
שנותן ככר של רובע הקב 

  בפונדיון: 
 בלילה:  לן.

  צרכי לינה:  פרנסת לינה.
  כר לתת מראשותיו:  בי סדיא.

לתת מעות מן  .אין נזקקין לו
הקופה אחרי שלמד לחזר על 

  הפתחים דיו בכך: 
אפי'  ולא אזדקיק ליה.

  לפרנסה: 
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  : ַרב ַאִסיָאַמר 

ָנה,  ׁשָ ֶקל ּבְ ֶ ית ַהׁשּ ִליׁשִ ֵתת ׁשְ   ְלעֹוָלם ַאל ִיְמַנע ָאָדם ַעְצמֹו ִמּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶקל ׁשֶ ֶ ית ַהׁשּ ִליׁשִ ָנה, "ְוֶהֱעַמְדנּו ָעֵלינּו ִמְצֹות ָלֵתת ָעֵלינּו ׁשְ ָ ׁשּ   ּבַ

ית ֱאלֵֹהינּו"ַלֲעבֹ    . (נחמיה י, לג) ַדת ּבֵ
  

  : ַרב ַאִסיְוָאַמר 
ְצֹות,  ל ַהּמִ ֶנֶגד ּכָ קּוָלה ְצָדָקה ּכְ   ׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ    – (נחמיה י, לג) "ְוֶהֱעַמְדנּו ָעֵלינּו ִמְצֹות"ׁשֶ
א  אן, ֶאּלָ ִתיב ּכָ   . "ִמְצֹות""ִמְצָוה" ֵאין ּכְ

  
דֹול ִסיָמן(  		 ׁש ִמ  ּגָ ה ְקּדָ   ). מׁשֶ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ה,  ה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ ֶ דֹול ַהְמַעׂשּ   ּגָ

ֱאַמר:  ּנֶ לֹום, ׁשֶ ָדָקה ׁשָ ה ַהּצְ   "ְוָהָיה ַמֲעׂשֶ
ֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם"ַוֲעבֹ  ָדָקה ַהׁשְ    .(ישעיהו לב, יז) ַדת ַהּצְ

  
רֹ  –ָזָכה    .ז)ו נח, ישעיה( 35ׂש ָלָרֵעב ַלְחֶמָך""ֲהלֹוא ּפָ

ִביא ָבִית" –ָזָכה  ָלא ים ְמרּוִדים ּתָ   .ז)ישעיהו נח, ( "ַוֲעִנּיִ
   

  
  ִלְבֵני ְמחֹוָזא:  ָרָבאָאַמר ְלהּו 

ְייכּו,  ָמטּוָתא ִמּנַ   ּבְ
ַמְלכּוָתא.  ָלָמא ּבְ ֶליֱהֵוי ְלכּו ׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ּכִ   עּוׂשּו ּבַ

  
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר    : ַרּבִ
זְ  ים ּבִ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ    –ַמן ׁשֶ

ר לֹו,  ּפֵ ְקלֹו ּוִמְתּכַ   ָאָדם ׁשֹוֵקל ׁשִ
ים  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ יו ׁשֶ   		 –ַעְכׁשָ

ין ְצָדָקה מּוָטב,    ִאם עֹוׂשִ
ְזרֹוַע.  - ְוִאם ָלאו ִאין ּגֹוִיים ְונֹוְטִלין ּבִ   ּבָ

ב ָלֶהן ִלְצָדָק  י ֵכן ֶנְחׁשָ ֱאַמר: ְוַאף ַעל ּפִ ּנֶ   ה, ׁשֶ
ִיְך ְצָדָקה""ְונֹ   .ז)ישעיהו ס, י( 36ְגׂשַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָתא ַהאי   	 ט,ב ֵעי ִמיּלְ ּתָ יּה  ִלי ִאיׁשְ ִאיּמֵ ׁש ָאְרָחֵתיה ּדְ ּגֵ א ְמׁשַ   , עּוּלָ
ֵמיּה ּדְ  ְ י ֶאְלָעָזרִמׁשּ   : ַרּבִ

ְכִתיב:  ְריֹון"ַמאי ּדִ ִ ׁשּ ׁש ְצָדָקה ּכַ ְלּבַ   ? , יז)(ישעיהו נט 37"ַוּיִ
  לֹוַמר ְלָך, 
ְריֹון  ִ דֹול,  - ַמה ׁשּ ְריֹון ּגָ ה ִמְצָטֶרֶפת ְלׁשִ ה ּוְקִליּפָ ל ְקִליּפָ   ֶזה ּכָ
דֹול. - ַאף ְצָדָקה ּבֹון ּגָ רּוָטה ּוְפרּוָטה ִמְצָטֶרֶפת ְלֶחׁשְ ל ּפְ   ּכָ

  
י ֲחִניָנא   ָאַמר ֵמָהָכא:  ַרּבִ

ל ִצְדקֹוֵתינּו" ים ּכָ   		 – הו סד, ה)(ישעי 38"ּוְכֶבֶגד ִעּדִ
דֹול,  ל ִניָמא ְוִניָמא ִמְצָטֶרֶפת ְלֶבֶגד ּגָ ֶגד ֶזה ּכָ   ַמה ּבֶ

רּוָטה ּוְפרּוָטה ִמְצ  ל ּפְ דֹול. ַאף ְצָדָקה ּכָ ּבֹון ּגָ   ָטֶרֶפת ְלֶחׁשְ

                                                           

ְרָך לֹא ִתְתַעלָּ  35 ׂשָ יתֹו ּוִמּבְ י ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכּסִ ִביא ָבִית ּכִ ים ְמרּוִדים תָּ   םֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנּיִ
ת ְוַתַחת  36 ְרֶזל ָאִביא ֶכֶסף ְוַתַחת ָהֵעִצים ְנחֹׁשֶ ת ָאִביא ָזָהב ְוַתַחת ַהּבַ חֹׁשֶ ַחת ַהּנְ ִיְך ְצָדָקהתַּ לֹום ְונְֹגׂשַ ֵתְך ׁשָ י ְפֻקּדָ ְמתִּ ְרֶזל ְוׂשַ   ָהֲאָבִנים ּבַ
ְמִעיל ִק  37 ַעט ּכַ ת ַוּיַ ְלּבֹׁשֶ ְגֵדי ָנָקם תִּ ׁש ּבִ ְלּבַ רֹאׁשֹו ַוּיִ ְרָין ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה ּבְ ִ ׁשּ ׁש ְצָדָקה ּכַ ְלּבַ   ְנָאהַוּיִ
ים  38 נּו ּוְכֶבֶגד ִעּדִ ּלָ ֵמא ּכֻ ִהי ַכּטָ ֻאנוּ ַוּנְ ָ רּוַח ִיׂשּ נּו ַוֲעֹוֵננּו ּכָ ּלָ ָעֶלה ּכֻ ֶבל ּכֶ ל ִצְדקֵֹתינּו ַוּנָ   ּכָ

  רש"י
טורח המעשים  מעשה הצדקה.

את חבריהם מדלא כתיב והיתה 
 הצדקה שלום: 

  למזל טוב:  זכה.
זו ממשלת רומי  עניים מרודים.

שצועקת תמיד הבו הבו שאנו 
  צריכין:

ז קונפליינ"ט בלע" מרודים. 
  כמו אריד בשיחי (תהלים נה): 

 עולא משגש ארחתיה דאימיה.
לרב ששת קרו ליה הכי עולל 
המשגש דרכי אמו שגרם 
להטותה מדרך שאר נשים 

     כדלקמן:
  לשון מהומה ושגעון:  משגש.
  מייל"א בלע"ז:  קליפה.

 וכבגד עדים כל צדקותינו.
כלומר אף כל צדקותינו נמאסו 
מחמת רשעינו כבגד מאוס 

  ם מסירו מעליו: שהאד
כדמתרגמינן ויסר ואעדי  עדים.

וכן מעדה בגד ביום קרה (משלי 
כה) מ"מ מקיש צדקה לבגד 

  צדקת הצדיקים לבגד הגון: 
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יּה"?  ִאיּמֵ ׁש ָאְרָחֵתיה ּדְ ּגֵ א ְמׁשַ אי ָקרּו ֵליּה "עּוּלָ   ַאּמַ

  
יּה  ְבָעא ִמיּנֵ ר ַאִמיַרב ַאַח ּדִ תֵמ  ְדבֹוי ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

א ָאָדם?  ְמַטּמֵ יֵמי ְספֹורֹו, ׁשֶ ִין ִלְמצֹוָרע ּבִ   ִמּנַ
  

  ָאַמר לֹו: 
ָגִדים  א ּבְ א ָאָדם.  –הֹוִאיל ּוְמַטּמֵ   ְמַטּמֵ

  
אֵני!  ִחּבּוִרים ׁשָ יְלָמא טּוְמָאה ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ּדִ

  
ָגִדים א ּבְ ְמַטּמֵ יט ְנֵביָלה ּדִ ָהא ֶהּסֵ   ם! ָד א ָא ּמֵ ַט ְמ  ינוֹ ֵא וְ  ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ָאָדם ְמָנַלן?  ְמַטּמֵ ֶרץ ּדִ א ׁשֶ   ְוֶאּלָ
ָגִדים?!  א ּבְ ְמַטּמֵ ּום ּדִ   ָלאו ִמׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יּה:  ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ ֶרץ ּבְ   ׁשֶ
ֶרץ" ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ   . (ויקרא כב, ה) 39"אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ

  
ְכַבת ֶזַרע ּדְ  א ׁשִ א ָאָדם ְמָנַלן? ֶאּלָ   ְמַטּמֵ

א ָאָדם?!  ָגִדים ְמַטּמֵ א ּבְ הֹוִאיל ּוְמַטּמֵ ּום ּדְ   ָלאו ִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יּה:  ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ ְכַבת ֶזַרע ַנִמי ּבְ   ׁשִ

  ְלַרּבֹות ֶאת ַהּנֹוֵגַע.  – )ויקרא כב, ד( 40"אֹו ִאיׁש"
  

ְבִדיחּוָתא   ,ַאֲהַדר ֵליּה ּבִ
ְעּתֵ  תיּה ּדְ ֲחַלׁש ּדַ ׁשֶ   		 – ַרב ׁשֵ

יק  ּתִ ר ַאִמיִאיׁשְ ְלמּוֵדיּה. ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ ר תַּ   , ְוִאְתַיּקַ
יּה, ָצְווָחה ָצְווָחה וְ  ְכָיא ַקּמֵ יּה ְוָקא ּבָ ּה.  ָלאָאְתָיא ִאיּמֵ ח ּבָ ּגַ   ַאׁשְ

ְייהּו!  ָמֵצית ִמיּנַ   ָאְמָרּה ֵליּה: ֲחֵזי ְלָהֵני ַחְדַיי ּדְ
ָעא ַרֲחֵמי ֲע  י. ּבְ ּסֵ   ֵליּה ְוִאיתַּ

  
  ְוַדֲאָתאן ֲעָלּה, 

  ְמָנא ָלן?
  

ְדַתְנָיא:    ּכִ
ן יֹוַחי"""" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יֵמי ְספֹורֹו,  ָגִדים ּבִ ּבּוס ּבְ   ֶנֱאַמר ּכִ
יֵמי ִחּלּוטֹו,  ָגִדים ּבִ ּבּוס ּבְ   ְוֶנֱאַמר ּכִ

ן  ַהּלָ א ָאָדם -ַמה ּלְ    ,ְמַטּמֵ
אן    . א ָאָדם"ְמַטּמֵ  -ַאף ּכָ

  
  

                                                           

ר ִיְטָמא לֹו ְלכֹל ֻטְמָאתוֹ  39 ר ִיְטָמא לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאׁשֶ ֶרץ ֲאׁשֶ ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ   אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ
ים לֹא 40 ָדׁשִ ּקֳ ַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב ּבַ ְכַבת ָזַרע ִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ר ִיְטָהר ְוַהּנֵֹגַע ּבְ   יֹאַכל ַעד ֲאׁשֶ

  רש"י
בשבעת ימים שבין  בימי ספורו.

טהרת הצפרים להבאת 
קרבנותיו בשלמא בימי חלוטו 

  איתקש למת לטמא אף באהל: 
דהא  הואיל ומטמא בגדים.

 עי כתיב וכבס בגדיו: ביום השבי

כגון בגדי  טומאה בחבורין.
לבושו הרי הן כמוהו אבל שאר 
בגדים הנוגע בהן וכן אם יגע 
באדם לא מטמא תדע שהרי 
המסיט נבילה כתיב ביה 
והנושא את נבלתה יכבס בגדיו 
(ויקרא יא) ולא אשכחן דלהוי 
אב הטומאה לטמא אדם ושאר 

  בגדים: 
וכל  שכבת זרע מטמא בגדים.

ד וכל עור אשר יהיה עליו בג
  שכבת זרע וגו': 

ה"ה נמי  בהדיא כתיב ביה כו'.
דהוה מצי למיפרך דהא טומאת 
בגדים לא דמיא לבגדים דבימי 
ספורו דהא בגדים דהכא לאו 
בגדי לבוש שרץ הן וטומאת מגע 
הוא אלא דעדיפא מיניה קא 

  מותיב ליה: 
דהכי תניא  או לרבות הנוגע.

נין במסכת נדה (דף מג:) מ
לרבות הנוגע בשכבת זרע ת"ל 

  או איש: 
רב אחדבוי  הוה קמהדר ליה.

לרב ששת בבדיחותא לפי שהיה 
  רב ששת נכשל בתשובותיו: 

נעשה  אשתתק רב אחדבוי.
  אלם: 

  דרב ששת:  אתיא אימיה.
    שיתפלל עליו: צווחה קמיה.

הדדים הללו חדיי  להני חדיי.
  תרגום של חזה: 
  ן: שינקת מה דמצית מינייהו.
ואחרי שבא  ודאתאן עלה.

לידינו שאלה זו לקובעה בגמ' 
  מנלן דמטמא אדם: 

נאמר כיבוס בגדים בימי 
והיה ביום השביעי יגלח  ספורו.

את כל שערו וגו' ונאמר כיבוס 
בגדים למעלה ביום טהרת 
הצפרים כשיוצא מטומאת 

  החלט וכבס המטהר את בגדיו:
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י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ֵסֶתר יֹוֵתר ִמּמֹ  ה ְצָדָקה ּבְ דֹול ָהעֹוׂשֶ ינּו, ּגָ ה ַרּבֵ   ׁשֶ
מֹ ּדְ  ִתיב: ִאיּלּו ּבְ ינּו ּכְ ה ַרּבֵ י ָיגֹ ׁשֶ ֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה""ּכִ י ִמּפְ   , (דברים ט, יט) 41ְרּתִ

ִתיב:  ה ְצָדָקה ּכְ עֹוׂשֶ ה ָאף"ְוִאיּלּו ּבְ ֶתר ִיְכּפֶ ּסֵ ן ּבַ ה"ְוׁשֹ  ,ַמּתָ ֵחק ֵחָמה ַעּזָ   . (משלי כא, יד) ַחד ּבַ
  

י ִיְצָחק,  ַרּבִ   ּוְפִליָגא ּדְ
ָאַמר  י ִיְצָחקּדְ   : ַרּבִ

  ּכֹוֶפה,  -ַאף 
  ֵאינֹו ּכֹוֶפה,  -ֵחָמה 

ֱאַמר:  ּנֶ ה""ְוׁשֹ ׁשֶ ֵחק ֵחָמה ַעּזָ   		 – (משלי כא, יד) ַחד ּבַ
ׁשּ  י ׁשֶ ה" –ֹוַחד ַאף ַעל ּפִ ֵחיק ֵחָמה ַעּזָ   . "ּבַ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ
ּנֹוֵטל ׁשֹ ין ׁשֶ ּיָ ל ּדַ ה ָלעֹוָלם, ּכָ   ַחד ֵמִביא ֵחָמה ַעזָּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵחק""ְוׁשֹ ׁשֶ   וגו'.  ַחד ּבַ
  

י ִיְצָחקְוָאַמר    : ַרּבִ
רּוָטה ְלָעִני  ל ַהּנֹוֵתן ּפְ ֵרְך ּבְ  –ּכָ ָרכֹות, ִמְתּבָ ׁש ּבְ   ׁשֵ

ְדָבִרים  יסֹו ּבִ ָרכֹות.  –ְוַהְמַפּיְ ֵרה ּבְ ַאַחת ֶעׂשְ ֵרְך ּבְ   ִמְתּבָ
  

רּוָטה ְלָעִני ָרכֹות",  - "ַהּנֹוֵתן ּפְ ׁש ּבְ ׁשֵ ֵרְך ּבְ   ִמְתּבָ
ְכִתיב:  ִביא ָבִיתּדִ ים ְמרּוִדים ּתָ י ִתְרֶאה ָערֹ  וגו' "ֲהלֹוא ָפרׂש... ַוֲעִנּיִ    .וגו' ט)-, ז(ישעיהו נח 42ם"ּכִ

  
ָרכֹות",  ֵרה ּבְ ַאַחת ֶעׂשְ ֵרְך ּבְ ְדָבִרים ִמְתּבָ יסֹו ּבִ   "ְוַהְמַפּיְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָך, ׁשֶ   "ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפׁשֶ
יַע, ּבִ ׂשְ    ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ
ְך אֹוֶרָך,  חׁשֶ   ְוָזַרח ּבַ
ֳהָרִים,  ּצָ   ַוֲאֵפָלְתָך ּכַ

ִמיד    ,ְוָנֲחָך ה' ּתָ
יַע בְּ  ּבִ ָך...ְוִהׂשְ   ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ

ָך ָחְרבֹות עֹוָלם,    ּוָבנּו ִמּמְ
קֹוֵמם"   . )יב-ישעיהו נח, י( 43מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור ּתְ

  
י ִיְצָחקְוָאַמר    , ַרּבִ

ְכִתיב:  ים ְצָדָקה ְוָכבֹוד"ַמאי ּדִ   ?(משלי כא, כא) "רֹוֵדף ְצָדָקה ָוָחֶסד ִיְמָצא ַחּיִ
ּום     !?"ִיְמָצא ְצָדָקה" – "רֹוֵדף ְצָדָקה"ִמׁשּ

ל ָהרֹוֵדף ַאַחר ְצָדָקה  א לֹוַמר ְלָך: ּכָ    –ֶאּלָ
ֶהן ְצָדָקה. ה ּבָ רּוְך הּוא ַמְמִציא לֹו ָמעֹות ְועֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִנים ַלֲעׂשֹות ָלֶה  ֵני ָאָדם ַהְמהּוּגָ רּוְך הּוא ַמְמִציא לֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ   ן ְצָדָקה, ַהּקָ
ָכרֹו.  ל ֲעֵליֶהם ׂשְ ֵדי ְלַקּבֵ   ּכְ

  
  ְלַאּפּוֵקי ַמאי? 

הַרׁש ָד ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ    , ַרּבָ
ַרׁש ּדְ  הּדָ   : ַרּבָ

ְכִתיב:  ה ָבֶהם"ַמאי ּדִ ָך ֲעׂשֵ ֵעת ַאּפְ ִלים ְלָפֶניָך ּבָ   ?(ירמיהו יח, כג) 44"ְוִיְהיּו ֻמְכׁשָ

                                                           

ר ָקַצף ה 41 ֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאׁשֶ י ִמּפְ י ָיגְֹרתִּ ַמע ה 'ּכִ ׁשְ ִמיד ֶאְתֶכם ַוּיִ ַעם ַהִהוא 'ֲעֵליֶכם ְלַהׁשְ ּפַ ם ּבַ   ֵאַלי ּגַ
םֲהלֹוא ָפרֹס  זזזז 42 ְרָך לֹא ִתְתַעלָּ ׂשָ יתֹו ּוִמּבְ י ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכּסִ ִביא ָבִית ּכִ ים ְמרּוִדים תָּ ַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך 	חחחח. ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנּיִ ַ ׁשּ ַקע ּכַ ָאז ִיּבָ

בֹוד ה ְקָרא ַוה	טטטט. ַיַאְסֶפךָ  'ִצְדֶקָך ּכְ ר ָאֶון ַיֲעֶנה 'ָאז תִּ ע ְוַדּבֶ ַלח ֶאְצּבַ ִסיר ִמּתֹוְכָך מֹוָטה ׁשְ ִני ִאם תָּ ע ְויֹאַמר ִהּנֵ ּוַ ׁשַ   תְּ
ֳהָרִים יייי 43 ּצָ ְך אֹוֶרָך ַוֲאֵפָלְתָך ּכַ חֹׁשֶ יַע ְוָזַרח ּבַ ּבִ ׂשְ ָך ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה תַּ ַצְחָצחֹות 'ְוָנֲחָך ה	יאיאיאיא. ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ ַגן ָרֶוה  תָּ ָך ְוַעְצמֶֹתיָך ַיֲחִליץ ְוָהִייָת ּכְ ַנְפׁשֶ

בּו ֵמיָמיו ר לֹא ְיַכּזְ ֶבת	יביביביב. ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ֶרץ ְמׁשֵֹבב ְנִתיבֹות ָלׁשָ קֹוֵמם ְוקָֹרא ְלָך ּגֵֹדר ּפֶ ָך ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור תְּ   ּוָבנּו ִמּמְ

  רש"י
שני לגיונות קשים  אף וחימה.

  ליפרע מן החוטאים: הם 
שהוא  אע"פ ששוחד בחיק.

  עושה צדקה בסתר: 
עדיין היא בתוקפה  חימה עזה.

ורבי אלעזר סבר דהאי שוחד 
בחיק ארישא קאי ושוחד בחיק 

  יכפה חימה עזה: 
הוא פיוס  ותפק לרעב נפשך.

 דברי נחומים: 
משמע יבא לידי  ימצא צדקה.

עניות וימצא בני אדם שיעשו לו 
  צדקה: 

את  ו מוכשלים לפניך.ויהי
אנשי ענתות היה מקלל שהיו 

    מבקשין נפשו:
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דֹוׁש ּבָ    רּוְך הּוא: ָאַמר ִיְרְמָיה ִלְפֵני ַהּקָ
ין ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ְלָפֶניָך  ׁשִ ּכֹוִפין ֶאת ִיְצָרן ּוְמַבּקְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם, ֲאִפיּלּו ּבְ   		 –ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִנין,  ֵאיָנן ְמהּוּגָ ְבֵני ָאָדם ׁשֶ יֵלם ּבִ   ַהְכׁשִ
ּלֹ  ֵדי ׁשֶ ָכר.ּכְ לּו ֲעֵליֶהן ׂשָ   א ְיַקּבְ

  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ר: ָאַמ  ַרּבִ

ל ָהָרִגיל ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה,    ּכָ
ִנים45 ֲעֵלי ָחְכָמה,   :ָהְוָיין לֹו ּבָ   ּבַ

ר,  ֲעֵלי עֹוׁשֶ   ּבַ
ֲעֵלי ֲאָגָדה.    ּבַ

  
ֲעֵלי ָחְכָמה"       י,א ְכִתיב: "ּבַ ים", ּדִ   . (משלי כא, כא) "ִיְמָצא ַחּיִ

ר" ֲעֵלי עֹוׁשֶ ְכִתיב: "ּבַ   . "ְצָדָקה", ּדִ
ֲעֵלי ֲאָגָדה"   , "ְוָכבֹוד"ְכִתיב: , ּדִ "ּבַ
  

ִתיב ָהָכא:    , (משלי כא, כא) "ְוָכבֹוד"ּכְ
בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו"ּוְכִתיב ָהָתם:    . (משלי ג, לה) 46"ּכָ

  

  

  

                                                                                                                                                                                                 

ה ה 44 ִלים ְלָפֶניָך בְּ ָיַדְעתָּ ֶאת כָּ  'ְוַאתָּ ְמִחי ְוִיְהיּו ֻמְכׁשָ ָפֶניָך ַאל תֶּ אָתם ִמּלְ ר ַעל ֲעֹוָנם ְוַחּטָ ַכּפֵ ֶות ַאל תְּ ה ָבֶהםל ֲעָצָתם ָעַלי ַלּמָ ָך ֲעׂשֵ   ֵעת ַאּפְ
 .זֹוֶכה – הב"ח מוחק 45

בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון 46   ּכָ

  רש"י
וכתיב גבי חכמה כי  ימצא חיים.

  מוצאי מצא חיים: 
מתוך שהן דרשנין  בעלי אגדה.

ומושכין את הלב הכל מכבדין 
  אותם: 
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ְנָיא:    ּתַ
י ֵמִאירָהָיה    אֹוֵמר:  ַרּבִ

יְבָך ְולֹוַמר ְלָך:  ין ְלָהׁשִ   ֵיׁש לֹו ְלַבַעל ַהּדִ
ֵני ָמה ֵאינֹו ְמַפְרְנָסן? ִאם ֱאלֵֹהיֶכם אֹוֵהב ֲענִ  ים הּוא, ִמּפְ   ּיִ

ם.  יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶהן ִמּדִ יּצֹול ָאנּו ּבָ ּנִ ֵדי ׁשֶ   ֱאמֹור לֹו: ּכְ
ע ֶאת  ַאל טּוָרנּוְסרֹופּוס ָהָרׁשָ ֵאָלה ׁשָ י ֲעִקיָבאְוזֹו ׁשְ   : ַרּבִ

ֵני ָמה ֵאינֹו ְמַפְר  ים הּוא, ִמּפְ   ְנָסם? ִאם ֱאלֵֹהיֶכם אֹוֵהב ֲעִנּיִ
ם.  יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶהן ִמּדִ יּצֹול ָאנּו ּבָ ּנִ ֵדי ׁשֶ   ָאַמר לֹו: ּכְ

ם.  יִהּנָ ן ַלּגֵ יְבתָּ ַחּיַ ּמְ ה, זֹו ׁשֶ ַרּבָ   ָאַמר לֹו: ַאּדְ
ָבר ּדֹוֶמה?  ל, ְלָמה ַהּדָ   ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ

ֵבית  ַעס ַעל ַעְבּדֹו ַוֲחָבׁשֹו ּבְ ּכָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ   ָהֲאסּוִרין, ְלֶמֶלְך ּבָ
ּלֹ  ה ָעָליו ׁשֶ ּלֹ ְוִצּוָ קֹותֹו, א ְלַהֲאִכילֹו ְוׁשֶ   א ְלַהׁשְ

ָקהּו,    ְוָהַלְך ָאָדם ֶאָחד ְוֶהֱאִכילֹו ְוִהׁשְ
ֶלְך לֹא ּכֹוֵעס ָעָליו?!  ַמע ַהּמֶ ָ ׁשּ ׁשֶ   ּכְ

ֱאַמר: ּנֶ ם ְקרּוִין ֲעָבִדים, ׁשֶ ָרֵאל ֲעָבִדים" ְוַאתֶּ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ   . א כה, נה)(ויקר 47"ּכִ
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו    : ַרּבִ

ָבר ּדֹוֶמה?  ל, ְלָמה ַהּדָ   ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
ֵבית ָהֲאסּוִרין,  נֹו ַוֲחָבׁשֹו ּבְ ַעס ַעל ּבְ ּכָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ   ְלֶמֶלְך ּבָ

קֹותֹו,  ּלא ְלַהׁשְ ּלא ְלַהֲאִכילֹו ְוׁשֶ ה ָעָליו ׁשֶ   ְוִצּוָ
ָקהּו, ְוָהַלְך ָאָדם ֶאָחד ְוֶהֱאִכי   לֹו ְוִהׁשְ

ר לֹו?! ּגֵ ֶלְך לֹא ּדֹורֹון ְמׁשַ ַמע ַהּמֶ ָ ׁשּ ׁשֶ    ּכְ
ְכִתיב ִנים, ּדִ ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם": ַוֲאַנן ְקרּוִין ּבָ ִנים ַאּתֶ   . (דברים יד, א) 48"ּבָ

ִנים, ּוְקרּוִין ֲעָבִדים;  ם ְקרּוִים ּבָ   ָאַמר לֹו ַאתֶּ
ין ְרצֹונֹו ׁשֶ  ם עֹוׂשִ ַאתֶּ ְזַמן ׁשֶ ִנים, ּבִ ם ְקרּוִין ּבָ   ל ָמקֹום ַאתֶּ

ם ְקרּוִין ֲעָבִדים,  ל ָמקֹום ַאתֶּ ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ם עֹוׂשִ ֵאין ַאתֶּ   ּוִבְזַמן ׁשֶ
ל ָמקֹום!  ים ְרצֹונֹו ׁשֶ ם עֹוׂשִ יו ֵאין ַאתֶּ   ְוַעְכׁשָ

  ָאַמר לֹו: 
   ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:

ים ְמרּוִדי ִביא ָבִית""ֲהלֹוא ָפרס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנּיִ   	 – (ישעיהו נח, ז) 49ם ּתָ
ִביא ָבִית" ֵאיָמַתי ים ְמרּוִדים ּתָ   ָהִאיָדָנא,  –? "ֲעִנּיִ
  . "ֲהלֹוא ָפרס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך" ְוָקָאַמר

  
ַרׁש  לֹוםּדָ י ׁשָ ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבְ   : ַרּבִ

ל ָאָדם ְקצּוִבין לֹו ֵמרֹ  זֹונֹוָתיו ׁשֶ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ָנה, ּכְ ָ   אׁש ַהׁשּ
ל ָאָדם ְקצּוִבין לֹו ֵמרֹ  ְך ֶחְסרֹונֹוָתיו ׁשֶ ָנה; ּכָ ָ   אׁש ַהׁשּ

  , "ֲהלֹוא ָפרס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך" - ָזָכה
ִביא ָבִית" - לֹא ָזָכה ים ְמרּוִדים ּתָ   . "ַוֲעִנּיִ

  
יּה ּדְ  ְבֵני ַאְחּתֵ י ָהא ּדִ איּכִ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   , ַרּבָ

ָבעּו  ֶחיְלָמא ּדְ יָנֵרי. ֲחָזא ְלהּו ּבְ ַבע ֵמָאה ּדִ   ְלֶמיְחַסר ׁשְ
ְייהּו ִלְצָדָקה,  ַקל ִמיּנַ יְנהּו, ׁשְ ִ   ַעׂשּ

יָנֵרי  יְבַסר ּדִ ְייהּו ׁשִ ּבַ   ּפּוׁש ּגַ
ִכיּפּוֵרי  י ָמָטא ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ   		 –ּכִ

ֵבי ֵקיָסר, ָנְקִטיְנהּו.  דּור ּדְ   ׁשְ
איָאַמר ְלהּו  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ְד ַרּבָ ְייכּו. : ָלא ּתִ ְקִליְנהּו ִמיּנַ ְייכּו ׁשָ ּבַ יָנֵרי ּגַ יְבַסר ּדִ   ֲחלּון, ׁשִ

 ?   ָאְמִרי ֵליּה: ְמָנא ָיְדַעּתְ
  ָאַמר ְלהּו: ֶחְלָמא ֲחַזאי ְלכּו. 

ֵניְתִביְנהּו?  אי לֹא ָאַמְרּתָ ָלן ּדְ   ָאְמרּו ֵליּה: ְוַאּמַ
ַתַעְבדּו ִמְצָוה י ֵהיִכי ּדְ ָמּה. ָאַמר ְלהּו: ָאִמיָנא, ּכִ   ִלׁשְ

                                                           

ָרֵאל ֲע  47 י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ר הֹוֵצאִתי ּכִ   ֱאלֵֹהיֶכם 'האֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאׁשֶ
ם ַלה 48 ִנים ַאתֶּ ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת 'ּבָ ימּו ָקְרָחה ּבֵ   ֱאלֵֹהיֶכם לֹא ִתְתּגְֹדדּו ְולֹא ָתׂשִ
י ִתְרֶא  49 ִביא ָבִית ּכִ ים ְמרּוִדים תָּ םֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנּיִ ְרָך לֹא ִתְתַעּלָ ׂשָ יתֹו ּוִמּבְ   ה ָערֹם ְוִכּסִ

  רש"י
רשע או עובד  לבעל הדין.

 כוכבים: 

שהצדקה  להנצל אנו בהן כו'.
' לקמן מצלת מגיהנם כדאמרי

  בשמעתין: 
שכר  שמזונותיו של אדם.

  שיתפרנס ממנו: 
הפסד שעתיד  חסרונותיו.

  להפסיד: 
למזל טוב יתן אותו חסרון זכה. 

  לעניים: 
במוצאי  חזא [להו] בחלמא.

  יה"כ: 
דבעו מחסר שבע מאה דינרין. 

  באותה שנה: 
כל השנה  שקיל צדקה מינייהו.

היה כופן בדברים וגובה מהן 
  צדקה: 

ערב ראש השנה  בייהו.פש ג
שיבסר דינרי שלא נתנו לצדקה 

  משבע מאה דינרי: 
  למיפסד יותר: לא תדחלו.

מתחלה אמאי לא אמרת לן. 
  שכך חלמת והיינו נותנין כולן: 
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א ּפָ א,  ַרב ּפַ ַדְרּגָ   ֲהָוה ָסֵליק ּבְ

ל  ֵעי ְלֵמיּפַ ְרֵעיּה, ּבָ יט ּכַ ּמֵ ּתַ   		 –ִאיׁשְ
ָסֵני ָלן,  יב ַמאן ּדְ ן, ִאיַחּיַ א ּכֵ ּתָ   ָאַמר: ָהׁשְ
תֹות ּוְכעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ּבָ ֵלי ׁשַ ְמַחּלְ   ּכִ

  
יָאַמר ֵליּה  ְפּתִ ר ַרב ִמּדִ יא ּבַ אלְ  ִחּיָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ְרַנְסּתֹו?  א ְלָיְדָך ְולֹא ּפִ א ָעִני ּבָ ּמָ   ׁשֶ
ַתְנָיא:    ּדְ

ן ָקְרָחה"""" ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָדָקה  ֲעִלים ֵעיָניו ִמן ַהּצְ ל ַהּמַ ִאיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה!  –ּכָ   ּכְ

ִתיב ָהָכא ָבר ִעם ְלבָ : ּכְ ן ִיְהֶיה ּדָ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ַעל... ""ִהׁשּ   ,(דברים טו, ט) 50ְבָך ְבִלּיַ
ַעל... ": ּוְכִתיב ָהָתם ֵני ְבִלּיַ ים ּבְ   		 – (דברים יג, יד) 51"ָיְצאּו ֲאָנׁשִ

ן  ַהּלָ   ֲעבֹוָדה ָזָרה,  -ַמה ּלְ
אן    ֲעבֹוָדה ָזָרה".  -ַאף ּכָ

  
ְנָיא:    ּתַ
י יֹוֵסי"ָאַמר  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   : ַרּבִ

ל ְצָדָקה ָוֶחֶסד ׁשֶ  ה, ּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ין ּבָ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ   ּיִ
ַמִים,  ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהן ׁשֶ ין ִיׂשְ דֹוִלין ּבֵ ַרְקִליִטין ּגְ דֹול ּוּפְ לֹום ּגָ   ׁשָ

ֱאַמר: ּנֶ בֹ "ּכֹ  ׁשֶ ית ַמְרֵזַח, ה ָאַמר ה' ַאל ּתָ   א ּבֵ
נֹ ֵלְך ִלְסּפֹוד, ְוַאל ּתָ   ד ָלֶהם, ְוַאל ּתֵ

י ֶאת ׁשְ  י ָאַסְפּתִ ה,ּכִ   וגו'  לֹוִמי ֵמֵאת ָהָעם ַהּזֶ
  .(ירמיהו טז, ה) 52ֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ָהַרֲחִמים".

ִמילּות ֲחָסִדים, – "ֶחֶסד"    זֹו ּגְ
  . זֹו ְצָדָקה" – "ַרֲחִמים"

  
ְנָיא:    ּתַ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה,  אּוּלָ ָקֶרֶבת ֶאת ַהּגְ ּמְ דֹוָלה ְצָדָקה ׁשֶ   ּגְ

ֱאַמר: ּנֶ ט ַוֲעׂשּו ְצָדָקה, ה ָאַמ "ּכֹ  ׁשֶ ּפָ ְמרּו ִמׁשְ   ר ה' ׁשִ
לֹות" י ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעִתי ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי ְלִהּגָ    .(ישעיהו נו, א) 53ּכִ

  
  הּוא ָהָיה אֹוֵמר: 

עֹוָלם:  ים ִנְבְראּו ּבָ ָבִרים ָקׁשִ ָרה ּדְ   ֲעׂשָ
ה  כֹו,  –ַהר ָקׁשֶ ְרֶזל ְמַחתְּ   ּבַ

ה  ְרֶזל ָקׁשֶ   עֹו, אּור ְמַפְעּפְ  –ּבַ
ה  ין אֹותֹו,  –אּור ָקׁשֶ   ַמִים ְמַכּבִ

ים    ָעִבים סֹוְבִלים אֹוָתן,  –ַמִים ָקׁשִ
ים  ן,  –ָעִבים ָקׁשִ ְרתָּ   רּוַח ְמַפּזַ

ה    ּגּוף סֹוְבלֹו  –רּוַח ָקׁשֶ
ה  ַחד ׁשֹוְברֹו,  –ּגּוף ָקׁשֶ   ּפַ

ה  ַחד ָקׁשֶ   ַיִין ְמִפיגֹו,  –ּפַ
ה  ְח  –ַיִין ָקׁשֶ יָנה ְמַפּכַ   ּתֹו, ׁשֵ

ם,  ה ִמּכּוּלָ   ּוִמיָתה ָקׁשָ

יָתה], ֶלת ִמן ַהּמִ ְכִתיב:  [ּוְצָדָקה ַמּצֶ ֶות"ּדִ יל ִמּמָ ּצִ   . "(משלי י, ב) 54"ּוְצָדָקה ּתַ

                                                           

ה ְוָרָעה ֵעיְנךָ  50 ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ ַבע ׁשְ ֶ ַנת ַהׁשּ ַעל ֵלאמֹר ָקְרָבה ׁשְ ן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ְבִלּיַ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ְיהָוה ְוָהָיה ְבךָ  ִהׁשּ ָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתתֵּ    ֵחְטאּבְ
ֵבי ִעיָרם ֵלאמֹר ֵנְלָכה ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרי  51 יחּו ֶאת יֹׁשְ ּדִ ָך ַוּיַ ְרּבֶ ַעל ִמּקִ ֵני ְבִלּיַ ים ּבְ םָיְצאּו ֲאָנׁשִ ר לֹא ְיַדְעתֶּ   ם ֲאׁשֶ
י כֹה ָאַמר ה 52 י ָא  'ּכִ נֹד ָלֶהם ּכִ ֵלְך ִלְסּפֹוד ְוַאל תָּ ית ַמְרֵזַח ְוַאל תֵּ בֹוא ּבֵ לַאל תָּ י ֶאת ׁשְ ה ְנֻאם ַסְפתִּ   ֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ָהַרֲחִמים 'הֹוִמי ֵמֵאת ָהָעם ַהּזֶ
לֹות 'ּכֹה ָאַמר ה 53 י ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעִתי ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי ְלִהּגָ ט ַוֲעׂשּו ְצָדָקה ּכִ ּפָ ְמרּו ִמׁשְ   ׁשִ
ֶות 54 יל ִמּמָ ּצִ ע ּוְצָדָקה תַּ   לֹא יֹוִעילּו אֹוְצרֹות ֶרׁשַ

  י"רש

 אם נפלתי:  השתא כן.

כאדם  איחייב מאן דסני לן.
  שתולה קללתו בחבירו: [

 מחללי שבת ועובדי עבודה זרה.
(כתובות דף  בסקילה ואמר מר

ל:) מי שנתחייב סקילה או נופל 
מן הגג או חיה דורסתו דדמי 
לסקילה דתנן (סנהדרין דף מה.) 
בית הסקילה היה גבוה שתי 

    קומות וכו':
מליצי יושר [של  פרקליטין.

  מלאכי השרת]: 
כי אספתי את שלומי מאת העם 

ומהו השלום את החסד  הזה.
ואת הרחמים שהיו רגילין 

  לעשות: 
  מרככו:  עפעו.מפ

[כל הגוף] מלא  הגוף סובלו.
  רוח: 
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ַרׁש " איּדָ י ַיּנַ ַרּבִ אי ּבְ י ּדֹוְסתַּ   : ַרּבִ

ׂשָ  ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ ּלא ּכְ   ר ָוָדם; ּבֹוא ּוְרֵאה ׁשֶ

ֶלְך  דֹול ַלּמֶ ר ָוָדם, ָאָדם ֵמִביא ּדֹורֹון ּגָ ׂשָ ת ּבָ   		 –ִמּדַ
ִלין אֹותֹו ֵהיֶמּנּו,  ִלין אֹותֹו ֵהיֶמּנּו, ָסֵפק ֵאין ְמַקּבְ   ָסֵפק ְמַקּבְ

ּנּו]  ִלים אֹותֹו ִמּמֶ ְמָצא לֹוַמר ְמַקּבְ   		 –[ְוִאם תִּ
ֶלְך, ָסֵפק ֵאינֹו ר ֵני ַהמֶּ ֶלְך. ָסֵפק רֹוֶאה ּפְ ֵני ַהּמֶ   ֹוֶאה ּפְ

רּוְך הּוא ֵאינֹו ֵכן,  דֹוׁש ּבָ   ְוַהּקָ
רּוָטה ְלָעִני  ִכיָנה,  –ָאָדם נֹוֵתן ּפְ ֵני ׁשְ ל ּפְ   זֹוֶכה ּוְמַקּבֵ

ֱאַמר: ּנֶ מּוָנֶתָך" ׁשֶ ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאׂשְ   ."(תהלים יז, טו) "ֲאִני ּבְ
  

י ֶאְלָעָזר י.  ָיֵהיב ַרּבִ רּוָטה ְלָעִני, ַוֲהַדר ְמַצּלֵ   ּפְ
  ָאַמר: 

ְכִתיב:  ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך"ּדִ   . (תהלים יז, טו) "ֲאִני ּבְ
  

מּוָנֶתָך"ַמאי  ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ   ? "ֶאׂשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים,    ֵאּלּו ּתַ

עוֹ  יָנה ֵמֵעיֵניֶהם ּבָ ִדין ׁשֵ ְמַנּדְ ה, ׁשֶ   ָלם ַהּזֶ
א.  ִכיָנה ָלעֹוָלם ַהּבָ ְ יו ַהׁשּ יָען ִמּזִ ּבִ רּוְך הּוא ַמׂשְ דֹוׁש ּבָ   ְוַהּקָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ְכִתיב:  ל"ַמאי ּדִ   ? (משלי יט, יז) 55"ַמְלֵוה ה' חֹוֵנן ּדָ
ר ְלאֹוְמרֹו,  תּוב ִאי ֶאְפׁשָ   ִאְלָמֵלא ִמְקָרא ּכָ

ְבָיכֹול    ! (משלי כב, ז) 56יׁש ַמְלֶוה""ֶעֶבד לֶֹוה ְלִא ּכִ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ   : 57ַרּבִ
ִתיב:  ֶות"ּכְ יל ִמּמָ ּצִ יֹום ֶעְבָרה, ּוְצָדָקה ּתַ   ,)יא, ד(משלי  "לֹא יֹוִעיל הֹון ּבְ

ֶות"ּוְכִתיב:  יל ִמּמָ ּצִ ע, ּוְצָדָקה ּתַ   , )ב י,(משלי  "לֹא יֹוִעילּו אֹוְצרֹות ֶרׁשַ
ה?  לּו ָלּמָ י ְצָדקֹות ַהּלָ ּתֵ   ׁשְ

  

ה,  -ַאַחת  יָתה ְמׁשּוּנָ יָלתֹו ִמּמִ ּצִ ּמַ   ׁשֶ
ם.  -ְוַאַחת  יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ יָלתֹו ִמּדִ ּצִ ּמַ   ׁשֶ

  

ם?  יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ יָלתֹו ִמּדִ ּצִ ּמַ   ְוֵאי זֹו ִהיא ׁשֶ
יּה:  ְכִתיב ּבֵ   , "ֶעְבָרה"ַההּוא ּדִ

ְכִתיב:    . (צפניה א, טו) 58ם ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא""יוֹ ּדִ
  

ה? יָתה ְמׁשּוּנָ יָלתֹו ִמּמִ ּצִ ּמַ    	ְוֵאי זֹו ִהיא ׁשֶ
י נֹוְטָלּה.  נֹוְטָלּה , נֹוְתָנּה  ְלִמי יֹוֵדַע  ְוֵאינוֹ  נֹוְתָנּה    				 י,ב   ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִמּמִ

ָמר עּוְקָבא. ְלַאּפּוֵק  – "נֹוְתָנּה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְלִמי נֹוְתָנּה "   י ִמּדְ
י נֹוְטָלּה " א.  – "נֹוְטָלּה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִמּמִ י ַאּבָ ַרּבִ   ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
  

א ֵהיִכי ִליֲעִביד?    ְוֶאּלָ
  

ל ְצָדָקה.    ֵליִתיב ְלַאְרָנִקי ׁשֶ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ִנים ְזָכִרים? ה ָאָדם ְוִיְהיּו לֹו ּבָ ֲעׂשֶ   "ַמה ּיַ

י ֱאִליֶעֶזר   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ
ים. ר ְמעֹוָתיו ַלֲעִנּיִ   ְיַפּזֵ

                                                           

ם לוֹ  'ֵוה הַמלְ  55 ּלֶ ל ּוְגֻמלֹו ְיׁשַ   חֹוֵנן ּדָ
ה ְלִאיׁש ַמְלֶוה 56 ים ִיְמׁשֹול ְוֶעֶבד לֹוֶ ָרׁשִ יר ּבְ   ָעׁשִ
  . ואפשר לפרש לפי שתי הגירסאות.ָרִמיע"פ מסורת הש"ס. ויש שגרסו  57
ךְ  58    ַוֲאֵפָלה יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפליֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה יֹום ׁשָֹאה ּוְמׁשֹוָאה יֹום חֹׁשֶ

  רש"י
בתחלה ואח"כ ואני בצדק. 

 אחזה פניך בתפלה: 
בשכר  אשבעה בהקיץ תמונתך.

  הקיצה אשבע תמונתך: 
החונן דלים  מלוה ה' חונן דל.

נעשה מלוה להקב"ה וכתיב 
ועבד לוה לאיש מלוה (משלי 

  כב): 
ואיזו היא צדקה המצלת מדינה 

כלומר איזה מן  .של גיהנם
המקראות הללו מדבר מדין של 
גיהנם אותו שכתוב לא יועיל 

     הון ביום עברה:
 נותנה ואינו יודע למי נותנה.
כדמסיים בסיפיה יתננה בכיס 

  של גבאי צדקה:

במס' דרב עוקבא ור' אבא. 
כתובות (דף סז:) מר עוקבא 
הוה שדי לענייא דשבבותיה כל 
יומא ארבעה זוזי בצינורא 

א הרי שהעני אינו יודע ממי דדש
נוטלה והוא יודע למי נותנה ור' 
אבא הוה צייר בסודריה ושדי 
לאחוריה וממציא נפשיה לביני 
עניי והעני נוטלה ויודע ממי 

  נוטלה ואינו יודע למי נותנה:
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ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַבר ִמְצָוה.  ּתֹו ִלּדְ ח ִאׁשְ ּמַ   ְיׂשַ

ן ַיֲעקֹ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  בַרּבִ
ל ְצָדָקה,  רּוָטה ְלַאְרָנִקי ׁשֶ ן ָאָדם ּפְ   לֹא ִיתֵּ

ה ָעֶליָה ּכְ  ן ְממּוּנֶ א ִאם ּכֵ ןֶאּלָ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ַרְדיֹון ַרּבִ   !"תְּ
  

ַרְדיֹון.  ן ּתְ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ַרּבִ י ֲעָלּה ּכְ ְמַמּנִ י ָקא ָאְמִריַנן, ּדִ   ּכִ
  
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
רּוְך הּוא: ָאַמר מֹ  דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ   ׁשֶ

ָרֵאל?  רּום ֶקֶרן ִיׂשְ ה ּתָ ּמֶ ל עֹוָלם, ּבַ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ
א"ָאַמר לֹו: ּבְ  ָ   . (שמות ל, יב) 59"ִכי ִתׂשּ

  
הוּ ְוָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ִוד:  ן ּדָ לֹמה ּבֶ ֲאלּו ֶאת ׁשְ   ׁשָ
ל ְצָדָקה? ַעד ֵהיָכן ּכֹ    ָחּה ׁשֶ
  ָאַמר ָלֶהן: 

א: ִוד ַאּבָ יַרׁש ּדָ   ְצאּו ּוְראּו ַמה ּפֵ
ָכבֹוד" רּום ּבְ ר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים, ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ַקְרנֹו ּתָ ּזַ   . קיב, ט)(תהלים  "ּפִ

  
א י ַאּבָ   ָאַמר ֵמָהָכא:  ַרּבִ

ּבֹו,  ּגַ ּכן, ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמׂשְ   "הּוא ְמרֹוִמים ִיׁשְ
ן ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים"   		 –(ישעיהו לג, טז)  ַלְחמֹו ִנּתָ

ַעם  ּבֹו"ַמה ּטַ ּגַ ּכן ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמׂשְ   ?"ְמרֹוִמים ִיׁשְ
ּום  ן"ִמׁשּ   .ֶנֱאָמִנים""ֵמיָמיו וּ  "ַלְחמֹו ִנּתָ

  
הוּ ְוָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

לֹמֹ  ֲאלּו ֶאת ׁשְ א? ׁשָ ן ָהעֹוָלם ַהּבָ   ה: ֵאיֶזהּו ּבֶ
כְּ  ל ׁשֶ בֹוד"ָאַמר ָלֶהם: ּכָ   . (ישעיהו כד, כג) 60"ֶנֶגד ְזֵקָניו ּכָ

  
י ָהא ּדְ  ֵריּה  יֹוֵסף 61ַרבּכִ ַע  ּבְ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ יד.  ּדְ   ֲחַלׁש, ִאיְנּגִ

  ּה: ַמאי ָחִזית? ָאַמר ֵליּה ֲאבוּ 
ה, ְוַתְחּתֹוִנים  –ָאַמר ֵליּה: עֹוָלם ָהפּוְך ָרִאיִתי, ֶעְליֹוִנים    ְלַמְעָלה.  –ְלַמּטָ

רּור ָרִאיָת!    ָאַמר ֵליּה: עֹוָלם ּבָ
  ַוֲאַנן ֵהיִכי ֲחִזיִתיַנן? 

ִביַנן ָהָתם,  ִביַנן ָהָכא ַחׁשְ ַחׁשְ י ֵהיִכי ּדְ   ָאַמר ֵליּה: ּכִ
י  ַמְעּתִ ָידֹו, ְוׁשָ א ְלָכאן ְוַתְלמּודֹו ּבְ ּבָ ֵרי ִמי ׁשֶ ָהיּו אֹוְמִרים: ַאׁשְ   ׁשֶ

ְמִחיָצָתן.  ה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ּבִ ִרּיָ ל ּבְ ָהיּו אֹוְמִרים: ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ֵאין ּכָ י ׁשֶ ַמְעּתִ   ְוׁשָ
  

  ַמאן ִניְנהּו? 
י ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו,    ִאיֵליָמא ַרּבִ

ּום ֲהרּוֵגי ַמלְ    כּות ְותּו ָלא?! ִמׁשּ
ָלאו ָהִכי ַנִמי!  יָטא, ּבְ ׁשִ   ּפְ

  
א,    ֶאּלָ

  ֲהרּוֵגי לּוד. 

                                                           

ָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה 59 ֵני ִיׂשְ א ֶאת רֹאׁש ּבְ ָ י ִתׂשּ ְפקֹד אָֹתם 'ּכִ ְפקֹד אָֹתם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ   ּבִ
י ָמַלְך ה 60 ה ּכִ ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ ַהר צִ  'ְוָחְפָרה ַהּלְ בֹודְצָבאֹות ּבְ ם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ּכָ לִַ   ּיֹון ּוִבירּוׁשָ
 גירסת הגהות הב"ח 61

  רש"י
 לפני תשמיש:  לדבר מצוה.

אם באת  אמר לו בכי תשא.
לשאת ראשם בהגבהה קח מהם 

  כופר לצדקה: 
אותם  נגד זקניו כבוד.כ

שחולקין להם כבוד בעולם הזה 
  מחמת חכמת זקנתם: 

אותם שהם  עליונים למטה.
עליונים כאן מחמת עושרן 

  ראיתי שם שהם למטה: 
ראיתי עניים  ותחתונים למעלה.

שהם בינינו שפלים שם ראיתים 
  חשובים: 

בעלי תורה היאך אתינן  ואנן.
  היאך יש חשיבותינו: 

ינן הכא חשובים דאית כי היכי.
  ונכבדים הכי איתינן התם: 

כלומר הך  הרוגי מלכות ותו לא.
מלתא לחודא הוא דהוי בהו 
שנהרגו על קידוש השם ותו לא 

  הוה בהו: 
לוליינוס ופפוס  הרוגי לוד.

אחים שהרגם (טורנוסרופוס) 
הרשע בלודקיא כדאמרינן 
במסכת תענית (דף יח:) על ידי 
גזירה שנגזרה על ישראל 

מיד על שנמצאת בת מלך להש
הרוגה וחשדו את ישראל עליה 
ועמדו האחי' הללו ואמרו מה 

    לכם על ישראל אנו הרגנוה:
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        י, ב י, ב י, ב י, ב  . 44
ְנָיא:    ּתַ

איָאַמר ָלֶהן  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   ְלַתְלִמיָדיו:  ַרּבָ
תּוב ָאַמר ַהּכָ ַני, ַמהּו ׁשֶ   : ּבָ

את" ים ַחּטָ רֹוֵמם ּגֹוי ְוֶחֶסד ְלֻאּמִ   ? , לד)(משלי יד "ְצָדָקה ּתְ
  

י ֱאִליֶעֶזרַנֲעָנה    ְוָאַמר:  ַרּבִ
רֹוֵמם ּגֹוי" ָרֵאל,  - "ְצָדָקה ּתְ   ֵאּלּו ִיׂשְ

ְכִתיב ָאֶרץ": ּדִ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ   , (שמואל ב' ז, כג) 62"ּוִמי ּכְ
את" ים ַחּטָ ין  – "ְוֶחֶסד ְלֻאּמִ אּוּמֹות ָהעֹוָלם עֹוׂשִ ל ְצָדָקה ָוֶחֶסד ׁשֶ   ֵחְטא הּוא ָלֶהן,  –ּכָ

ל ּבֹו,  ּדֵ א ְלִהְתּגַ ין ֶאּלָ ֵאיָנם עֹוׂשִ   ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ מֹו ׁשֶ א ּוְבנֹוִהי" ּכְ י ַמְלּכָ ִין ְלַחּיֵ א ּוְמַצּלַ ַמּיָ י ֶלֱהֹון ְמַהְקְרִבין ִניחֹוִחין ֶלֱאָלּה ׁשְ   . (עזרא ו, י) "ּדִ

  
מּוָרה ִהיא?    ּוְדָעֵביד ָהִכי ָלאו ְצָדָקה ּגְ

  ְנָיא: ְוָהַת 
  "האֹוֵמר: 

ַני',  ְחיּו ּבָ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ   'ֶסַלע ֶזה ִלְצָדָקה ּבִ

א'  ה ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶאְזּכֶ ִביל ׁשֶ ׁשְ   		 –'ּוּבִ
מּור" יק ּגָ   ! ֲהֵרי ֶזה ַצּדִ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

אן  ָרֵאל,  -ּכָ ׂשְ ּיִ   ּבְ
אן  גֹוי.  -ּכָ   ּבְ

  
ַע ַנֲעָנה " י ְיהֹוׁשֻ   : ְוָאַמר ַרּבִ

ָרֵאל,  - (משלי יד, לד) רֹוֵמם ּגֹוי""ְצָדָקה ּתְ    ֵאּלּו ִיׂשְ
ְכִתיב ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד": ּדִ ָך ִיׂשְ ַעּמְ   , (שמואל ב' ז, כג) "ּוִמי ּכְ

את" ים ַחּטָ ין  – "ְוֶחֶסד ְלֻאּמִ אּוּמֹות ָהעֹוָלם עֹוׂשִ ל ְצָדָקה ְוֶחֶסד ׁשֶ   ֵחְטא הּוא ָלֶהן,  –ּכָ
ֵדי א ּכְ ין ֶאּלָ ֵאין עֹוׂשִ ְך ַמְלכּוָתן,  ׁשֶ ׁשֵ ּמָ תִּ   ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ר ֲעָלְך, : ׁשֶ ּפַ י ִיׁשְ א ִמְלּכִ   "ָלֵהן ַמְלּכָ
ִמַחן ֲעָנִיין  ִצְדָקה ְפֻרק, ַוֲעָוָיָתְך ּבְ    –ַוֲחָטָיְך ּבְ

ֵלְוָתְך" ֱהֵוי ַאְרָכה ִלׁשְ   ."(דניאל ד, כד) 63וגו'" ֵהן ּתֶ

  

ְמִליֵאלַנֲעָנה " ן ּגַ    ְוָאַמר: ַרּבָ
רֹוֵמם ּגֹוי""ְצָדָקה  ָרֵאל,  - (משלי יד, לד) ּתְ   ֵאּלּו ִיׂשְ
ְכִתיב ָרֵאל": ּדִ ָך ִיׂשְ ַעּמְ   וגו', "ּוִמי ּכְ

את" ים ַחּטָ ין  – "ְוֶחֶסד ְלֻאּמִ אּוּמֹות ָהעֹוָלם עֹוׂשִ ל ְצָדָקה ְוֶחֶסד ׁשֶ   ֵחְטא הּוא ָלֶהן,  –ּכָ
א ְלִהְתָיֵהר ּבֹו,  ין ֶאּלָ ֵאין עֹוׂשִ   ׁשֶ

ם, ְוָכל ַהּמִ  ֵגיִהּנָ   ְתָיֵהר נֹוֵפל ּבְ
ֱאַמר: ּנֶ ֶעְבַרת ָזדֹון" ׁשֶ ה ּבְ מֹו עֹוׂשֶ   , (משלי כא, כד) "ֵזד ָיִהיר ֵלץ ׁשְ

ם,  - "ֶעְבָרה" ְוֵאין יִהּנָ א ּגֵ   ֶאּלָ

ֱאַמר: ּנֶ    ."(צפניה א, טו) 64"יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא" ׁשֶ
  
ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ   : ַרּבָ

  יִכין ַלּמֹוָדִעי. ֲעַדִיין ָאנּו ְצִר 
י ֱאִליֶעֶזר ַהּמֹוָדִעי    אֹוֵמר: ַרּבִ

רֹוֵמם ּגֹוי" ָרֵאל,  - (משלי יד, לד)  "ְצָדָקה ּתְ   ֵאּלּו ִיׂשְ
ְכִתיב ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד": ּדִ ָך ִיׂשְ ַעּמְ   , "ּוִמי ּכְ

את" ים ַחּטָ    – (שמואל ב' ז, כג)  "ְוֶחֶסד ְלֻאּמִ
אּוּמ  ל ְצָדָקה ְוֶחֶסד ׁשֶ ין ּכָ   ֵחְטא הּוא ָלֶהן,  –ֹות ָהעֹוָלם עֹוׂשִ

                                                           

ם ְוַלֲעׂשֹות 62 ר ָהְלכּו ֱאלִֹהים ִלְפּדֹות לֹו ְלָעם ְוָלׂשּום לֹו ׁשֵ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ָך ּכְ ָך ֲאׁשֶ  ּוִמי ְכַעּמְ ֵני ַעּמְ ה ְונָֹראֹות ְלַאְרֶצָך ִמּפְ דּולָּ ָך ָלֶכם ַהּגְ ִדיָת ּלְ ר ּפָ
ְצַרִים ּגֹוִים ֵואלָֹהיו   ִמּמִ

ֱהֵוא ַאְרָכה ִלׁשְ  63 ִמַחן ֲעָנִין ֵהן תֶּ ִצְדָקה ְפֻרק ַוֲעָוָיָתְך ּבְ ר ֲעָלְך ַוֲחָטָאְך ּבְ ּפַ י ִיׁשְ א ִמְלכִּ   ֵלְוָתךְ ָלֵהן ַמְלכָּ
ְך ַוֲאֵפָלה יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפליֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה יֹום ׁשָֹאה ּוְמׁש  64   ֹוָאה יֹום חֹׁשֶ

  רש"י
. על דבר זה ה"ז צדיק גמור

 ומחשבה זו: 
כאן בישראל וכאן בעובד 

ישראל דעתן לשמים  כוכבים.
בין יחיה בין לא יחיה אינו 
מהרהר אחר מדת הדין אבל גוי 

א ע"מ כן ואם לאו אינו נותן אל
  מתחרט: 

ביום  יום עברה היום ההוא.
  הדין משתעי בנבואת צפניה: 

  מהר המודעי היה:  המודעי.
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א ְלָחֵרף אֹוָתנּו ּבֹו,  ין ֶאּלָ ֵאין עֹוׂשִ   ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ י ֲחָטאֶתם ַלה' : ׁשֶ ר ּכִ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַעׂש ה' ּכַ ֵבא ַוּיַ   "ַוּיָ

ה" ָבר ַהּזֶ קֹולֹו ְוָהָיה ָלֶכם ַהּדָ ם ּבְ ַמְעתֶּ   . (ירמיהו מ, ג) "ְולֹא ׁשְ
  

ָנהַרּבִ "ַנֲעָנה  ן ַהּקָ    ְוָאַמר: י ְנחּוְנָיא ּבֶ
רֹוֵמם ּגֹוי ְוֶחֶסד" ָרֵאל, - "ְצָדָקה ּתְ    ְלִיׂשְ

את" ים ַחּטָ   . ""ּוְלֻאּמִ
  

אי"ָאַמר ָלֶהם  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   ְלַתְלִמיָדיו:     ַרּבָ
ְבֵריֶכם,  ָבַרי ּוִמּדִ ָנה ִמּדְ ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ְבֵרי ַרּבִ   ִנְרִאין ּדִ

ָרֵאל, ְלִפ  הּוא נֹוֵתן ְצָדָקה ְוֶחֶסד ְלִיׂשְ   י ׁשֶ
את" -ּוְלאּוּמֹות ָהעֹוָלם    . ַחטָּ

  
הּוא ַנִמי ָאַמר,  ַלל ּדְ   ִמּכְ

  ַמאי ִהיא? 
  

ַתְנָיא:    ּדְ
אי"ָאַמר ָלֶהם  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבָ

את  ַהַחטָּ ם ׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל,  -ּכְ ֶרת ַעל ִיׂשְ   ְמַכּפֶ
ְך ְצָדָקה  ֶרת ַעל אּוּמֹות ָהעֹוָלם".ְמַכ  -ּכָ    ּפֶ

  
  

  רש"י
ויבא ויעש ה' כאשר דבר כי 

נבוזראדן  חטאתם לה' וגו'.
קאמר ליה לירמיה כשהיה 

 מגלה את ישראל לבבל: 
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        יא, איא, איא, איא, א    ––––י, ב י, ב י, ב י, ב  . 45
א,  בֹור ַמְלּכָ ׁשָ יּה ּדְ   ִאיְפָרא הּוְרִמיז, ִאיּמֵ

יּה ּדְ  יָנֵרי ְלַקּמֵ ע ֵמָאה ּדִ ַדָרה ַאְרּבַ י ַאִמיׁשְ ִליְנהּו.  ָלאוְ  – ַרּבִ   ַקּבְ
יּה ּדְ  ַדִריְנהּו ַקּמֵ לֹום ַמְלכּות.  – ָרָבאׁשְ ּום ׁשְ ִליְנהּו, ִמׁשּ   ְוַקּבְ

ַמע י ַאִמי ׁשָ ד. ַרּבִ   , ִאיְקּפַ
יבֹ ָאַמר: ֵלית ֵליּה  אֹות ְמִאירֹות אֹוָתּה""ּבִ ים ּבָ ַבְרָנה ָנׁשִ ָ ׁשּ   ?! (ישעיהו כז, יא) 65ׁש ְקִציָרּה ּתִ

  
  ְוָרָבא? 

  
לֹום ַמְלכּות.  ּום ׁשְ   ִמׁשּ

  
לֹום ַמְלכּות!  ּום ׁשְ י ַאִמי, ַנִמי ִמׁשּ   ְוַרּבִ

  
ֵעי ֵליּה ְלִמְפְלגִ  ִאיּבָ י גֹוִיים. ּדְ   יְנהּו ַלֲעִנּיֵ

  
י גֹוִיים ְיָהִביְנהּו,    ְוָרָבא ַנִמי ַלֲעִנּיֵ

ד הּוא ּדְ    יא,א ִאיְקּפַ י ַאִמי ּדְ יּה.  ָלאְוַרּבִ ימּוָה ַקּמֵ   ִסּיְ
  

      
  

  
 

                                                           

ן לֹא ְיַרֲחֶמּנּו עֹׂשֵ  65 ינֹות הּוא ַעל ּכֵ י לֹא ַעם ּבִ אֹות ְמִאירֹות אֹוָתּה ּכִ ים ּבָ ַבְרָנה ָנׁשִ ָ ׁשּ יבֹׁש ְקִציָרּה תִּ ּנוּ ּבִ   הּו ְויְֹצרֹו לֹא ְיֻחנֶּ

  רש"י
ביבש קצירה תשברנה. 
כשתכלה זכות שבידן וייבש 

צדקה שלהן אז  לחלוחית מעשה
    ישברו:

דר' אמי  דלא סיימוה קמיה.
דלעניי גוים חלקן רבא והנך 
דאמרן לעיל (דף ח.) דשדרה נמי 
איפרא הורמיז למצוה רבה 
משום שלום מלכות נמי 
קבלינהו ולא אפשר ליה לחלקן 
לעניי גוים דאסור לגנוב דעת 
הבריות ואפילו דעתו של גוי 
אבל במעות המתחלקות לעניים 

גניבת דעת דאינהו נמי ידעי אין 
שישראל רגילים לפרנס עניי 
גוים כדאמרי' במס' גיטין (דף 
סא.) מפרנסין עניי גוים עם עניי 

  ישראל מפני דרכי שלום:
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        יא, איא, איא, איא, א . 46
ְנָיא:    ּתַ

יקָאְמרּו ָעָליו ַעל  ּדִ ְנָיִמין ַהּצַ ל ְצָדָק ּבִ ה ׁשֶ ה ַעל קּוּפָ ָהָיה ְממּוּנֶ   ה, , ׁשֶ
ּצֹוֶרת,  ֵני ּבַ ׁשְ ה ְלָפָניו ּבִ ָ אָתה ִאׁשּ ַעם ַאַחת ּבָ   ּפַ

ְרְנֵסִני!  י, ּפַ   ָאְמָרה לֹו: ַרּבִ
לּום!  ל ְצָדָקה ּכְ ה ׁשֶ קּוּפָ ֵאין ּבְ   ָאַמר ָלּה: ָהֲעבֹוָדה, ׁשֶ

ֶניָה ֵמ  ְבָעה ּבָ ה ְוׁשִ ָ ה ְמַפְרְנֵסִני, ֲהֵרי ִאׁשּ י, ִאם ֵאין ַאתָּ   ִתים! ָאְמָרה לֹו: ַרּבִ
ּלֹו.  ֶ   ָעַמד ּוִפְרְנָסּה ִמׁשּ

  ְלָיִמים ָחָלה ְוָנָטה ָלמּות, 
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ֵרת ִלְפֵני ַהּקָ ָ   ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

ל עֹוָלם,    ִרּבֹונֹו ׁשֶ
 : ה ָאַמְרתָּ ים עֹוָלם ָמֵלא, ַאתָּ ִאיּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ים ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ   ּכָ

יקוּ  ּדִ לּו?!  ִבְנָיִמין ַהּצַ ִנים מּוָעטֹות ַהּלָ ׁשָ ֶניָה ָימּות ּבְ ְבָעה ּבָ ה ְוׁשִ ָ ֶהֱחָיה ִאׁשּ   ׁשֶ
ינֹו. ַזר ּדִ ד ָקְרעּו לֹו ּגְ    ִמּיָ

  
ָנא:    ּתָ

נֹוָתיו" ָנה ַעל ׁשְ ִים ׁשָ תַּ ִרים ּוׁשְ   . "הֹוִסיפּו לֹו ֶעׂשְ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ז ַהּמֶ  מּוְנּבַ ה ּבְ   ֶלְך, "ַמֲעׂשֶ

ֵני ַבּצֹוֶרת,  ׁשְ ז אֹוְצרֹוָתיו ְואֹוְצרֹות ֲאבֹוָתיו ּבִ ְזּבֵ ּבִ   ׁשֶ
  ְוָחְברּו ָעָליו ֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו ְוָאְמרּו לֹו: 

ָזם!  ה ְמַבְזּבְ ל ֲאבֹוָתם, ְוַאתָּ ְנזּו ְוהֹוִסיפּו ַעל ׁשֶ   ֲאבֹוֶתיָך ּגָ
ה, ַוֲאִני ּגָ  ְנזּו ְלַמטָּ י ְלַמְעָלה, ָאַמר ָלֶהם: ֲאבֹוַתי ּגָ   ַנְזתִּ

ֱאַמר: ּנֶ ָקף" ׁשֶ ַמִים ִנׁשְ ָ ְצָמח ְוֶצֶדק ִמׁשּ    .(תהלים פה, יב) "ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ תִּ
ד ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו,  ֵאין ַהּיָ ָמקֹום ׁשֶ י ּבְ ַנְזתִּ ד ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו, ַוֲאִני ּגָ ַהּיָ ָמקֹום ׁשֶ ְנזּו ּבְ   ֲאבֹוַתי ּגָ

ֱאַמר: ּנֶ ט ְמ  ׁשֶ ּפָ ְסֶאָך""ֶצֶדק ּוִמׁשְ    .)תהלים פט, טו( 66כֹון ּכִ
ירֹות,  ה ּפֵ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ י ּדָ ַנְזתִּ ירֹות, ַוֲאִני ּגָ ה ּפֵ ֵאין עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ְנזּו ּדָ   ֲאבֹוַתי ּגָ

ֱאַמר: ּנֶ י ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹ  ׁשֶ י טֹוב ּכִ יק ּכִ   . (ישעיהו ג, י) אֵכלּו""ִאְמרּו ַצּדִ
ְנזּו אֹוְצרֹות ָממ י אֹוְצרֹות ְנָפׁשֹות, ֲאבֹוַתי ּגָ ַנְזתִּ   ֹון, ַוֲאִני ּגָ

ֱאַמר: ּנֶ ים ְולֵֹקַח ְנָפׁשֹות ָחָכם" ׁשֶ יק ֵעץ ַחּיִ ִרי ַצּדִ   . (משלי יא, ל) "ּפְ
י ְלַעְצִמי,  ַנְזתִּ ְנזּו ַלֲאֵחִרים, ַוֲאִני ּגָ   ֲאבֹוַתי ּגָ

ֱאַמר: ּנֶ ְהֶיה ְצָדָקה" ׁשֶ   . (דברים כד, יג) 67"ּוְלָך ּתִ
א,  ֲאבֹוַתי י ָלעֹוָלם ַהּבָ ַנְזתִּ ה, ַוֲאִני ּגָ ְנזּו ָלעֹוָלם ַהּזֶ   ּגָ

ֱאַמר: ּנֶ בֹוד ה' ַיַאְסֶפָך" ׁשֶ   . "(ישעיהו ג, י) 68"ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ּכְ

  

  

  

  

  

  

                                                           

ְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמ  66 ט ְמכֹון כִּ ּפָ מּו ָפֶניךָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ   ת ְיַקּדְ
ְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ה 67 ְלָמתֹו ּוֵבֲרֶכָּך ּוְלָך תִּ ׂשַ ַכב ּבְ ֶמׁש ְוׁשָ ֶ בֹא ַהׁשּ יב לֹו ֶאת ַהֲעבֹוט כְּ ׁשִ ב תָּ   ֱאלֶֹהיךָ  'ָהׁשֵ
בֹוד ה 68 ַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ּכְ ַ ׁשּ ַקע ּכַ   ַיַאְסֶפךָ  'ָאז ִיּבָ

  רש"י
מתורתך למדנו  אתה אמרת כו'.

לפיכך נברא אדם יחידי לומר 
לך כל המקיים נפש אחת 
[מישראל] כאילו קיים העולם 

ד) קול מלא וכתיב (בראשית 
דמי אחיך דמו ודם זרעיותיו אף 
כשאתה מקיים דמי אחיך עמך 
מעלה עליך חייו וחיי זרעיותיו 
שמדה טובה מרובה ממדת 

 פורענות: 

בנה של הילני  מונבז המלך.
  המלכה מזרע החשמונאים: 

אף  כשאמת מארץ תצמח.
משמים נשקף הצדק לשלם 

  גמול: 
מביט כמו נשקפה  נשקף.

כלומר זכות ותייבב (שופטים ה) 
  הצדקה מביט ומסתכל למטה: 

גניזתן תחת מכון  מכון כסאך.
  הכסא: 

 (במקום) [דבר] שעושה פירות.
והקרן קיים לעוה"ב והפירות 
אוכל בחייו שנאמר כי פרי 

  מעלליהם יאכלו: 
שנאמר ולוקח  אוצרות נפשות.

    נפשות חכם בהאי קרא:
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י ָהִעיר  ַאְנׁשֵ יָרה ֲהֵרי הּוא ּכְ ית ּדִ ּה ּבֵ   . "]דיַּ ִמ ["ְוִאם ָקָנה ּבָ

  
ְמִליֵאל,  ָלאַמְתִניִתין ּדְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ּכְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ְמִליֵאל"""" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

הּוא  ל ׁשֶ ּה ַקְרַקע ּכָ י ָהִעיר" –ִאם ָקָנה ּבָ ַאְנׁשֵ   . ֲהֵרי הּוא ּכְ
  

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

ם ַקְרַקע ָהְר  יָרה ִאם ָקָנה ׁשָ י ָהִעיר" –אּוָיה ְלֵבית ּדִ ַאְנׁשֵ   ! ֲהֵרי הּוא ּכְ
  

ֵאי, וְ  ּנָ ֵרי ּתַ ְמִליֵאל.ּתְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ א ּדְ יּבָ    	ַאּלִ
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ָנה        	  ִמׁשְ

ע ַאּמֹות ָלֶזה,  ע ַאּמֹות ָלֶזה ְוַאְרּבַ ֵהא ַאְרּבַ ּיְ   ֵאין חֹוְלִקין ֶאת ֶהָחֵצר ַעד ׁשֶ
ין ָלֶזה, ְולֹ  ָעה ַקּבִ ין ָלֶזה ְוִתׁשְ ָעה ַקּבִ ׁשְ ּה תִּ ֵהא ּבָ ּיְ ֶדה ַעד ׁשֶ ָ   א ֶאת ַהׂשּ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ין ָלֶזה,  ַעת ֲחָצֵיי ַקּבִ ין ָלֶזה ְוִתׁשְ ַעת ֲחָצֵיי ַקּבִ ׁשְ ּה תִּ ֵהא ּבָ ּיְ   ַעד ׁשֶ

ּה ֲחִצי ַקב ָלֶזה  ֵהא ּבָ ּיְ ה ַעד ׁשֶ יּנָ   ַוֲחִצי ַקב ָלֶזה, ְולֹא ֶאת ַהּגִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ית רֹוַבע   .ּבֵ
  

ַרְקִלין,    ְולֹא ֶאת ַהטְּ
  ְולֹא ֶאת ַהּמֹוָרן, 

ֹוָבְך,    ְולֹא ֶאת ַהׁשּ
ית,  ּלִ   ְולֹא ֶאת ַהטַּ
ְרָחץ,    ְולֹא ֶאת ַהּמֶ

ד,  ית ַהּבַ   ְולֹא ֶאת ּבֵ
ָלִחין,  ְ ית ַהׁשּ   ְולֹא ֶאת ּבֵ

ֶהן ּכְ  ֵהא ּבָ ּיְ   ֵדי ָלֶזה ּוְכֵדי ָלֶזה. ַעד ׁשֶ
ָלל:    ֶזה ַהּכְ

ָחֵלק וּ  ּיֵ ל ׁשֶ מֹו ָעָליו ּכָ   חֹוְלִקין,  –ׁשְ
  ֵאין חֹוְלִקין.  –ְוִאם ָלאו  

  ֵאיָמַתי? 
ֵניֶהם רֹוִצים,  ֵאין ׁשְ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ֵניֶהם רֹוִצים  ְ ׁשּ ְזַמן ׁשֶ אן ַיֲחלֹוקּו.  –ֲאָבל ּבִ חֹות ִמּכָ   ֲאִפיּלּו ּפָ

ֵניֶהם רֹוִצים לֹא ַיֲחלֹוקוּ  –ַהּקֶדׁש  ְוִכְתֵבי ְ ׁשּ י ׁשֶ    		.ַאף ַעל ּפִ
  

ָמָרא    		 ּגְ

י ַאִסיָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ָאְמרּו  ע ַאּמֹות ׁשֶ ָתִחים.  –ַאְרּבַ ל ּפְ ֶ   חּוץ ִמׁשּ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

  "ֵאין חֹוְלִקים ֶאת ֶהָחֵצר, 
מוֹ  ּה ׁשְ ֵהא ּבָ ּיְ מֹוֶנה ַאּמֹות ָלֶזה"ַעד ׁשֶ   . ֶנה ַאּמֹות ָלֶזה ּוׁשְ

ַנן:    ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ע ַאּמֹות ָלֶזה" ע ַאּמֹות ָלֶזה ְוַאְרּבַ   ! "ַאְרּבַ

י ַאִסי,  ְדַרּבִ ּה ּכְ ַמע ִמיּנָ א, ׁשְ   ֶאּלָ
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
ָרֵמי ְלהּו ִמיְרָמא:  א ּדְ   ְוִאיּכָ

ַנן:    ּתְ
  , "ֵאין חֹוְלִקין ֶאת ֶהָחֵצר

ע ַאּמֹות ָלֶזה" ע ַאּמֹות ָלֶזה ְוַאְרּבַ ּה ַאְרּבַ ֵהא ּבָ ּיְ   . ַעד ׁשֶ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
מֹוֶנה ַאּמֹות ָלֶזה" מֹוֶנה ַאּמֹות ָלֶזה ּוׁשְ   ! "ׁשְ

  
י ַאִסיָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ָאְמרּו  ע ַאּמֹות ׁשֶ ָתִחים.  –ַאְרּבַ ל ּפְ ֶ   חּוץ ִמׁשּ
  
  
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

 מיני פלטין:  טרקלין ומורן.
מתוך שיש לו  השלחין.בית 

מעיין ובידו להשקותו תדיר אם 
אין בו ט' קבין זורעין בו שאר 
זרעים לפיכך אפילו בפחות 

  מכאן יש בו דין חלוקה: 
אפילו בפחות מכאן יחלוקו. 
משום דבעי למיתני ובכתבי 
הקדש אע"פ ששניהם רוצים לא 

  יחלוקו תני רישא: 
כ"ד ספרים והיו  כתבי הקדש.

בגליון כס"ת  רגילים לכותבן
  שלנו לפיכך גנאי הדבר לחתכן: 

  
  גמ' 

חצר של  חוץ משל פתחים.
שניהם שני בתים פתוחין לתוכה 
ולפני הפתח ארבע אמות צורך 
הבית הן לפרק משאו מעל 
חמורו וחוץ מאותן ד' אמות 
צריך שיהא ארבע אמות לשאר 

  תשמישין:
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֶקת ְלִפי ְפָתֶחיָה.    ָחֵצר ִמְתַחּלֶ
  
אוְ    ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

ַתח ּוֶפַתח,  ע ַאּמֹות ְלָכל ּפֶ   נֹוְתִנין ַאְרּבַ
ֶוה.  ׁשָ ָאר חֹוְלִקין ּבְ ְ   ְוַהׁשּ

  
א:  ַרב ִחְסּדָ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ

ע ַאּמֹות. ָחֵצר ֵיׁש ָלֶהן ַאְרּבַ ּבֶ ָתִחים ׁשֶ    "ּפְ

ֵני ְפָתִחים  ַתח ֶאָחד ְוָלֶזה ׁשְ   	 –ָהָיה ָלֶזה ּפֶ
ַתח ֶאָחד ׁש לֹו ּפֶ ּיֵ ע ַאּמֹות,  - ֶזה ׁשֶ   נֹוֵטל ַאְרּבַ

ֵני ְפָתִחים  ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ מֹוֶנה ַאּמֹות,  -ְוֶזה ׁשֶ   נֹוֵטל ׁשְ
ָאר  ְ ֶוה.  -ְוַהׁשּ ׁשָ   חֹוְלִקין ּבְ

מֹוֶנה ַאּמֹות ָהָיה ָלֶזה ּפֶ  ַתח,   :נֹוֵטל		–ַתח ָרָחב ׁשְ ֶנֶגד ַהּפֶ מֹוֶנה ַאּמֹות ּכְ   ׁשְ
ָחֵצר". ע ַאּמֹות ּבֶ    ְוַאְרּבַ

  
ָחֵצר" ע ַאּמֹות ּבֶ ְייהּו?  "ַאְרּבַ   ַמאי ֲעִביְדּתַ

  
ֵיי:ָאַמר     ַאּבַ

  ָהִכי ָקָאַמר:
מֹוֶנה ַאּמֹות" אֹוֶרְך ֶהָחֵצר,  "נֹוֵטל ׁשְ   ּבְ

ע ַאּמֹות" רֹוַחב ֶהָחֵצר.  "ְוַאְרּבַ   ּבְ
  
  : ַאֵמיָמרַמר ָא 

סּוְפֵלי  יָרא ּדְ ע ַאּמֹות ְלָכל רּוַח ְורּוַח.  -ַהאי ּפֵ   ֵיׁש לֹו ַאְרּבַ
  
א ּדְ  ָלאוְ  ְתָחא,  ָלאָאַמַרן ֶאּלָ יַחד ֵליּה ּפִ   ְמּיַ

יְתָחא    יא,ב יַחד ֵליּה ּפִ ע ַאּמֹות ִלְפֵני ִפְתחֹו.  –ֲאָבל ְמּיַ א ַאְרּבַ   ֵאין לֹו ֶאּלָ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
היתה  .חצר מתחלקת לפתחיהָ 

ים ואחד לו חצר ובה שני בת
מהן פתוחין לו שני פתחים 
לחצר ולבית השני אין פתוח 
לחצר אלא פתח אחד וחולק 
נכסיו על פיו ונותן האחד 
לראובן בנו והשני לשמעון וחצר 
לא חילק אם באו לחלוק את 
החצר זה שיש לו שני פתחים 
נוטל שני חלקים בחצר ואחיו 

 נוטל חלק אחד: 
 אמות. ארבע נותן לכל פתח

ר להלן מן הפתח ברוחב החצ
  כנגד הרוחב כפי רוחב הפתח: 

דהיינו כנגד  נוטל שמונה אמות.
רוחב הפתח וארבע אמות 

  ברוחב החצר להלן מן הפתח: 
מי שיש לו  האי פירא דסופלי.

חפירה בחצר שנותנין בה גרעיני 
תמרים למאכל בהמה יש לו 
ארבע אמות בחצר לכל 

  סביבותיה: 
שלא  דלא מייחד ליה פיתחא.

לו פתח אצל חפירה אלא היה 
דרך פתח ביתו שהוא יוצא 
ונכנס בו היה לו דרך לצאת 
לחצר ולילך אחר החפירה 

     שלפני סוף ביתו ומשתמש:
שהיה  אבל מייחד ליה פיתחא.

לו פתח לסוף ביתו אצל החפירה 
ודרך אותו פתח היה רגיל 

אין לו  להשליך הגרעינין וליטלן
בחצר בשביל החפירה אלא 

  לפני אותו פתח:אמות ש ארבע
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  : ַרב הּוָנאר ָאַמ 

ע ַאּמֹות. -ַאְכַסְדָרה    ֵאין ָלּה ַאְרּבַ
  

אוֹ ַטֲעָמא ַמא ָ ירּוק ַמׂשּ ּום ּפֵ   		 .י? ִמׁשּ
ֵאי ּוְמָפֵרק.  -ָהָכא  ָעֵייל ְלַגּוָ ר ּדְ   ֶאְפׁשָ

  
תְמִתיב  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ים ֲעֵרי ָבתִּ ֲעֵרי ַאְכַסְדָראֹות ,"ֶאָחד ׁשַ ע ַא  - ְוֶאָחד ׁשַ   ! ּמֹות"ֵיׁש ָלֶהן ַאְרּבַ

  
ֵבי ַרב. ַאְכַסְדָרה ּדְ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ   ּכִ

  
ֵבי ַרב  יָטא!  -ַאְכַסְדָרה ּדְ ׁשִ   ּפְ

ָיא הּוא!    ִאיְדרֹוָנא ְמַעּלְ
  

א,    ֶאּלָ
ַאְכָסְדָרה רֹוַמְייָתא.    ּבְ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ַער,  ית ׁשַ   "ּבֵ
   ,ַאְכַסְדָרה
ֶסת  ע ַאּמוֹ  –ּוִמְרּפֶ   ת.ֵיׁש ָלֶהן ַאְרּבַ

  

תִּ  ה ּבָ ָ ֶסת ָהיּו ֲחִמׁשּ תּוִחין ְלִמְרּפֶ ְלַבד" –ים ּפְ ע ַאּמֹות ּבִ א ַאְרּבַ   . ֵאין ָלֶהן ֶאּלָ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
שיש לו מן הפתח  אכסדרה.

 לחצר: 
בחלוקת  אין לו ד' אמות.

  החצר: 
אמור רבנן שיש  טעמא מאי.

  לפתח בית ד' אמות בחצר: 
שיפרק שם  משום פירוק משאו.

משאו מעל חמורו לפי שסתם 
בית אינו פנוי מכלים ואי אפשר 
להכניס חמור עם משאו בבית 

  לפרק לשם: 
רה כיון (דאית) לה באכסד הכא.

דפנות אפשר דמעייל לגאו 
  ומפרק: 

דפנות סביב  אכסדרה דבי רב.
  לה אלא שמוקפות חלונות: 

מוקפות  אכסדרה רומייתא.
דפנות נמוכות שאין מגיעות 

  לתקרה: 
בית קטן שלפני פתח  בית שער.

טרקלין וקורין לו פורק"א 
  בלע"ז: 

אלויי"ר והרבה פתחי  מרפסת.
וכולן עולין עלייה פתוחין לו 

  דרך סולם אחד שקורין דגרי"ד: 
בין  אין להן אלא ארבע אמות.

  כולן אצל רגלי הסולם: 
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ָעא ִמיֵניּה  י יֹוָחָנןּבְ איֵמ  ַרּבִ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ְרְנגֹוִלין, ל ּתַ   לּול ׁשֶ
ע ַאּמֹות?  ע ַאּמֹות אֹו ֵאין לֹו ַאְרּבַ   ֵיׁש לֹו ַאְרּבַ

  
  ר ֵליּה: ָאַמ 

אוֹ ַטֲעָמא ַמא ָ ירּוק ַמׂשּ ּום ּפֵ   .י? ִמׁשּ
ס ְועֹוֶלה -ָהָכא  ס ְויֹוֵרד.  ,ְמַטּפֵ   ְמַטּפֵ

  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ
ִית ֶחְציֹו ְמקּוֶרה ְוֶחְציֹו ֵאינֹו ְמקּוֶרה,    ּבַ

ע ַאּמֹות?  ע ַאּמֹות אֹו ֵאין לֹו ַאְרּבַ   ֵיׁש לֹו ַאְרּבַ
  

  ר ֵליּה: ָאַמ 
ע ַאּמֹות.    ֵאין לֹו ַאְרּבַ

  
אי ּוְמָפֵרק,  ָלא ָעֵייל ְלַגּוַ ר ּדְ ֶאְפׁשָ ָגיו, ּדְ ֲעָיא ֵקירּויֹו ִמּלְ   ִמּבָ

אי ּוְמָפֵרק.  ָעֵייל ְלַגּוַ ר ּדְ י חּוץ, ֶאְפׁשָ ַלּפֵ א ֲאִפיּלּו ֵקירּויֹו ּכְ   ֶאּלָ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
בית קטן  לול של תרנגולין.

שמגדלין בו תרנגולין ויש לו 
 פתח לחצר: 

  בחצר או לא: יש לו ד' אמות. 
התרנגול מטפס  מטפס ועולה.

וטורח ועולה דרך ראש הכותל 
  לתוך הלול: 

ופתוח  חציו מקורה כו'.בית 
לחצר יש לו ד' אמות בחצר או 

  לא לא: 
והחצי  מבעיא קירויו מלגיו.

שאינו מקורה לצד החצר דאין 
לו ארבע אמות בחצר דהא 
אפשר דמעייל חמור במשאו 
ומפרק שם שאין דרך לתת 

  כלים בחצר שאינו מקורה: 
 אלא אפי' קירויו לצד החוץ.
' וגילוייו לצד פנים נמי אין לו ד

אמות דהא אפשר דמעייל חמור 
  עד הגילוי ומפרק: 
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ָעא ִמיֵניּה  י ַאִמ ֵמ  ַרב הּוָנאּבְ   : יַרּבִ

ְתחֹו ְלָמבֹוי ַאֵחר  ׁש ְלַהֲחִזיר ּפִ ּקֵ ּבִ ֵני ָמבֹוי ׁשֶ   		 –ֶאָחד ִמּבְ
ִבין ָעָליו? ִבין ָעָליו, אֹו ֵאין ְמַעּכְ ֵני ָמבֹוי ְמַעּכְ    	ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִבין ָעָליוּבְ    .ֵני ָמבֹוי ְמַעּכְ
  
  

   –ַאְכַסְנָיא 
ָת  ֶקת, אֹו ְלִפי ּפְ ֵני ָאָדם ִמְתַחּלֶ ֶקת? ְלִפי ּבְ   ִחים ִמְתַחּלֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֶקת.  ֵני ָאָדם ִמְתַחּלֶ   ְלִפי ּבְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
ָחֵצר  ּבֶ ָתִחים,  –"ֶזֶבל ׁשֶ ֶקת ְלִפי ּפְ   ִמְתַחּלֶ

ֵני ָאָדם".  –ַאְכַסְנָיא    ְלִפי ּבְ
  
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ֶנֶגד  ׁש ִלְסּתֹום ּכְ ּקֵ ּבִ ֵני ָמבֹוי ׁשֶ ְתחֹו ֶאָחד ִמּבְ   		 –ּפִ

ֶרְך.  ה ֲעֵליֶהן ֶאת ַהּדֶ ְרּבֶ ּמַ ִבין ָעָליו, ׁשֶ ֵני ָמבֹוי ְמַעּכְ   ּבְ
  

  ֵמיִתיֵבי:
תּוחֹות ְלָמבֹוי  ׁשֹות ִעם ַהִחיצֹוָנה,  –"ָחֵמׁש ֲחֵצרֹות ּפְ ּמְ תַּ ן ִמׁשְ   ּכּוּלָ
ת ְלַעְצָמּה,  ׁשֶ ּמֶ תַּ   ְוַהִחיצֹוָנה ִמׁשְ

ׁשֹות ִעם  ּמְ תַּ ָאר ִמׁשְ ְ ה, ְוַהׁשּ ִנּיָ ְ   ַהׁשּ
ת ִעם ַהִחיצֹוָנה;  ׁשֶ ּמֶ תַּ ת ְלַעְצָמּה ּוִמׁשְ ׁשֶ ּמֶ תַּ ה ִמׁשְ ִנּיָ ְ   ְוַהׁשּ

ת ְלַעְצָמּה,  ׁשֶ ּמֶ תַּ ִניִמית ִמׁשְ   ִנְמֵצאת ּפְ
ל ַאַחת ְוַאַחת" ת ִעם ּכָ ׁשֶ ּמֶ תַּ   !ּוִמׁשְ

  
ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ׁש ְלַהֲח  ּקֵ ּבִ ֵני ָמבֹוי ׁשֶ ְתחֹו ְלָמבֹוי ַאֵחר "ֶאָחד ִמּבְ   		 –ִזיר ּפִ

ִבין ָעָליו.  ֵני ָמבֹוי ְמַעּכְ   ּבְ
ׁש ְלפֹוְתחֹו     –ָהָיה ָסתּום ּוִבּקֵ

ִבין ָעָליו,  ֵני ָמבֹוי ְמַעּכְ   ֵאין ּבְ
ְבֵרי  יּדִ   .ַרּבִ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
תּוחֹות ְלָמבֹוי  ן ִמׁשְ  –ָחֵמׁש ֲחֵצרֹות ַהּפְ בֹוי זֹו ִעם זֹו".ּכּוּלָ ּמָ ׁשֹות ּבַ ּמְ    תַּ

  

ַמְייהּו?  "ֲחֵצרֹות" ַכר ׁשְ   ַמאן ּדְ
  

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני:    ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
תּוחֹות ְלָמבֹוי     –"ְוֵכן ָחֵמׁש ֲחֵצרֹות ַהּפְ

ׁשֹות ִעם ַהִחיצֹוָנה,  ּמְ ּתַ ן ִמׁשְ   ּכּוּלָ
ת ְלַעְצָמּה,  ׁשֶ ּמֶ ּתַ   ְוַהִחיצֹוָנה ִמׁשְ

ְתחֹו ְלָמבֹוי ַאֵחר ֶאָח  ׁש ְלַהֲחִזיר ּפִ ּקֵ ּבִ ֵני ָמבֹוי ׁשֶ ִבין ָעָליו. 	 –ד ִמּבְ ֵני ָמבֹוי ְמַעּכְ   ּבְ
ׁש ְלפֹוְתחֹו  ִבין ָעָליו,  –ָהָיה ָסתּום ּוִבּקֵ ֵני ָמבֹוי ְמַעּכְ   ֵאין ּבְ

ְבֵרי י ּדִ   .ַרּבִ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

תּוחֹות ְלָמבֹוי ָחֵמׁש ֲחֵצרֹות ַה  בֹוי" –ּפְ ּמָ ׁשֹות ּבַ ּמְ תַּ ן ִמׁשְ   . ּכּוּלָ

  רש"י
כגון בית שבין שני  למבוי אחר.

 מבואות: 
אבני מבוי  בני מבוי מעכבין.

    אחר שאינו רגיל אצלם:
חיל של מלך המוטל  אכסניא.

על בני העיר לתת להן אכסניא 
  בבתיהם: 

  הדרים בבית:  לפי בני אדם.
לזבל  מתחלקת לפי פתחים.

לפי שדרך הפתחים שדות 
  השליכו שם עד שנעשית אשפה: 
 שבקש לסתום כנגד פתחו.

להקיף מחיצה סביבות ד"א 
  שיש לו במבוי כנגד פתחו: 

שההולך  שמרבה עליהם הדרך.
מראשו עד צד סופו צריך להקיף 

  סביב המחיצה: 
 חמש חצרות הפתוחות למבוי.
זו אצל זו לארכו וסתם מבואות 
סתומין הן בסופן ואחד 

  צותיו פתוח לר"ה: מק
כולם משתמשות במבוי עם 

כנגדה שהרי לכולם  החיצונה.
יש דרך במבוי לצאת דרך ראשו 
לרה"ר וכל שיש לו דרך יש לו 
תשמיש שאינו מעכב דרך 

  המבוי: 
 והחיצונה משתמשת לעצמה.

כנגדה ברוחב המבוי אבל לא 
כנגד חברותי' שאין לה עליהן 

  דרך: 
לבדה וקשיא  משתמש' לעצמה.

רב הונא דאמר כולן מעכבין ל
ואפי' החצונים מעכבין על 

  הפנימיים: 
שהיה לו מקודם  היה סתום.

פתח פתוח לו וסתמו ולאחר זמן 
  נמלך לפותחו: 

בכל  כולם משתמשין במבוי.
  המבוי ואפי' חיצון על הפנימי: 
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  ָאַמר ָמר: 

ׁש ְלפֹוְתחֹו  ִבין ָעָליו" –"ָהָיה ָסתּום ּוִבּקֵ ֵני ָמבֹוי ְמַעּכְ   . ֵאין ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ּלֹ  ָלא א ׁשֶ נּו ֶאּלָ ִציָמיו, ׁשָ ַרץ ֶאת ּפְ   א ּפָ

ִצי ַרץ ֶאת ּפְ ֵני	 –ָמיו ֲאָבל ּפָ ִבין ָמבֹוי ּבְ   . ָעָליו ְמַעּכְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ
יע  ְמַסּיַ ְנָיא ּדִ    		:ךָ לָ ּתַ

ִית ָסתּום    יב,א ע ַאּמֹות,  –"ּבַ   ֵיׁש לֹו ַאְרּבַ
ִציָמיו  ַרץ ֶאת ּפְ ע ַאּמֹות. –ּפָ    69ֵאין לֹו ַאְרּבַ

ִית ָסתּום  ל ְסִביָביו, –ּבַ א ּכָ    ֵאינֹו ְמַטּמֵ
ִציָמיו  ַרץ ֶאת ּפְ ל ְסִביָביו". –ּפָ א ּכָ    ְמַטּמֵ

  
  
  
  
  
  

                                                           
ְתחֹו ָסתּום מסורת הש"ס ע"פ מהרש"ל מוחק:  69 ּפִ ִציָמיו ּוְסָתמֹו  –ֶקֶבר ׁשֶ ַרץ ֶאת ּפְ ל ְסִביָביו, ּפָ א ּכָ ל ְסִביָביו. –ֵאינֹו ְמַטּמֵ א ּכָ    ְמַטּמֵ
 

  י"רש

כשנסתם  שלא פרץ פצימיו.
פתחו לא סלק מזוזתו ומשקוף 

סילק  ומפתן דגלי דעתיה דלא
נפשיה וסופו לפותחו לאחר 

   זמן:

שהיה לו פתח לחצר  בית סתום.
  וסתמו: 

בחלוקת החצר  יש לו ד' אמות.
אם באו לחלוק כאילו הוא 

  פתוח: 
אלא כנגד  אינו מטמא סביביו.

  הפתח אם מת בתוכו: 
הרי הוא כקבר  פרץ את פצימיו.

וחכמים טימאו את סביבות 
הקבר ד' אמות כדי שלא יקרבו 

י טהרות עד הקבר ויאהילו עוש
  ולאו אדעתייהו: 
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ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ׁשֹות ְלִעיר ַאֶחֶרת,   ְמבֹואֹות ַהְמפּוּלָ
ֵני ָהִעיר ְלסֹוְתָמן  ׁשּו ּבְ   		 –ּוִבּקְ

ֵני אֹוָת  ִבין ֲעֵליֶהןּבְ   .ּה ָהִעיר ְמַעּכְ
  

ִבי, ִמיּבָ  ָלא ְמַעּכְ א ַאֲחִריָנא ּדִ ְרּכָ א ּדַ י ֵליּכָ   ֵעי ּכִ
ְרכָּ  א ּדַ י ִאיּכָ א ֲאִפיּלּו ּכִ ִביֶאּלָ   .א ַאֲחִריָנא, ַנִמי ְמַעּכְ

  

ּום ּדְ  ָאַמר:  ,ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהִמׁשּ   ּדְ
ים, ָאסּור ְלַקְלְקלֹו. ֶהְחִזיקּו ּבֹו ַרּבִ    70ֵמַצר ׁשֶ

  
  

  : מּוֵאלׁשְ ָאַמר  ַרב ָעָנןָאַמר 
ים,  ין ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ׁשִ   ְמבֹואֹות ַהְמפּוּלָ

ָלתֹות  ֵני ְמבֹואֹות ְלַהֲעִמיד ָלֶהן ּדְ ׁשּו ּבְ   		 –ּוִבּקְ
ִבין ֲעֵליֶהן.  ים ְמַעּכְ ֵני ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבְ

  
ּה:    ָסבּור ִמיּנָ

ע ַאּמֹות,  ַאְרּבַ י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ
ּדְ  י ֵזיָראּכְ   , ןַרב ַנְחָמ  ָאַמר ַרּבִ

ָאַמר  י ֵזיָראּדְ   : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרּבִ
ְמָיין.  ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ים ּכִ מּוכֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ַהּסְ   ַאְרּבַ

  
  ִהיא!  ָלאוְ 

  ְלִעְנַין טּוְמָאה,  - ָהָתם
ים ְוָעְייִלי טּוָבא.  - ֲאָבל ָהָכא ֵני ְרׁשּות ָהַרּבִ ָדְחִקי ּבְ   ִזיְמִנין ּדְ

  
  
  
  
  
  

                                                           
ֶרְך ְלַע  - מסרת הש"ס מוחק  70 ְררּו ּדֶ ּבָ ים ׁשֶ ל: ַרּבִ יּדֵ ָאַמר ַרב ּגִ ל, ּדְ יּדֵ ְדַרב ּגִ ְררּו).(ּכְ ְררּו ּבָ ּבָ ֶ  ְצָמן ַמה ׁשּ

  י"רש

 לדרך עיר אחרת:  לעיר אחרת.

שהמבואות  ובקשו בני העיר.
  בה לסותמן מאחריהם: 

האחרת  בני אותה העיר.
מעכבין עליהן שכבר הוחזקו 
לקצר דרכן דרך אותן 

  המבואות: 
משום  בני רה"ר מעכבין עליהן.

דכי דחקו בני רה"ר מסתלקי 
  אות: לתוך המבו
תוך ד' אמות של  הני מילי.

ראש המבוי הסמוכות לרה"ר 
  מעכבין מלהעמיד דלתות לשם: 

לענין ספק טומאה  כרה"ר דמו.
  ברה"ר: 

שאפי' רצו להעמידם  ולא היא.
  לפנים מד' אמות מעכבין עליהן: 
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ין ָלֶזה ָעה ַקּבִ ין ָלֶזה ְוִתׁשְ ָעה ַקּבִ ׁשְ ּה תִּ ֵהא ּבָ ּיְ ֶדה ַעד ׁשֶ ָ    ."ְולֹא ֶאת ַהׂשּ

י ְיהּוָדה[ ין ָלֶזה" ַרּבִ ַעת ֲחָצֵיי ַקּבִ ין ָלֶזה ְוִתׁשְ ַעת ֲחָצֵיי ַקּבִ ׁשְ ּה תִּ ֵהא ּבָ ּיְ   ]. אֹוֵמר: ַעד ׁשֶ
  

ִליִגי,    ְוָלא ּפְ
י ַאְתֵריּה  -ָמר    , ּכִ

י ַאְתֵריּה.  - ּוָמר    ּכִ
  

ָבֶבל ַמאי?    ּבְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י ָרדּו יֹוָמא.   ּבֵ

  
י ָרדּו יֹוָמא"?    ַמאי "ּבֵ

ָרָבא ָלא ָהֵוי!  –ִאי יֹוָמא ַזְרָעא  ֵרי יֹוָמא ּכְ   ּתְ
ָרָבא  ַזְרָעא ָלא ָהֵוי!  –ִאי יֹוָמא ּכְ   יֹוָמא ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאי ּבָ

ְכָר  ָכֵריב ְוָתֵני.  –ָבא יֹוָמא ּדִ   ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
ַזְרָעא  ָהדּוֵרי.  –יֹוָמא ּדְ   ּבְ

  
  

ְווָלא     - ּדַ
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

י ָדאלּו יֹוָמא.    ּבֵ
  
  

ָסא ְרּדֵ     - ּפַ
מּוֵאלּדְ  ֲאבּוהַּ ָאַמר    :ׁשְ

ין.  ת ַקּבִ לׁשֶ ת ׁשְ   ּבַ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
ֶכֶרם ֲאִני מֹוֵכר ְלָך'; "ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ    : 'ְמָנת ּבְ

  אֹוֵמר:  סּוָמכֹוס
ין.  ה ַקּבִ לׁשָ ְ   לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ

י יֹוֵסיָאַמר  ְבֵרי ְנִביאּות"ַרּבִ א ּדִ   . : ֵאין ֵאּלּו ֶאּלָ
  

ָבֶבל ַמאי?    ּבְ
  

ר ִקְסָנאָאַמר    : ָרָבא ּבַ
ֵריַסר ּגּוְפֵני,  ֵני ּתְ ָלת ַאְצָיאָתה ּבְ   ּתְ

י ֵהיכִ  יֹוָמא. ּכִ ְבָרא ּבְ ָרֵפיק ּגַ   י ּדְ
  
  
  
  
  
  
  
  

  י"רש

בית חרישת יום  בי רדו יומא.
אחד לזה וכן לזה לא תחרוש 
 מתרגמינן לא תרדי (דברים

 כב): 

ה"ג בי רדו יומא מאי אי יומא 
זרעא תרי יומא כרבא לא הוי 
ואי יומא כרבא יומא דזרעא לא 
הוי אי בעית אימא יומא דזרעא 
באתרא דכריב ותני ואי בעית 
אימא ביומא דכרבא 

    ובאהדורי:
אי יומא דזרעא. בשעת הזרע 

הוא נוח לחרוש שכבר נחרשת 
  בשעת הניר: 

כלומר  תרי יומי כרבא לא הוי.
בשעת הניר היאך ישכור שוורים 
אין בו כדי מלאכת ב' ימים ויש 
  בו יותר מכדי מלאכת יום אחד: 

של שעת הניר  ואי ביומא כרבא.
קאמרת לא הוי יומא דזרעא 
והיאך ישכור שוורים בשעת 

  הזרע: 
 אי בעית אימא יומא דזרעא.

ודקא קשיא לך תרי יומי כרבא 
לא הוי באתרא דכרבי ותנו 

הניר איכא ביומא דזרעא בשעת 
  תרי יומי כרבא: 

 ואי בעית אימא יומא כרבא.
ודקאמרת לא הוי יומא דזרעא 
בהדורי עסקינן שארץ קשה ויש 
בה מעלות ומורדות ויש טורח 
בשעת הזרע כשעת הניר: לישנא 

  אחרינא איפכא גרסינן
 ואי בעית אימא יומא דכרבא.
ודקשי' לך יומא דזרעא לא הוי 

תני בשעת הזרע באתרא דכריב ו
אחת קודם לזריעה ואחת לאחר 
הזריעה לכסות הזרעי' ואי בעית 
אימא יומא זרעא ודקאמר' תרי 
יומי כרבא לא הוי בהדורי 
עסקינן שיש טורח גדול בשעת 
הניר ויומא זרעא הוי תרי יומי 

  כרבא ולשון זה הגון: 
אם יש להן בור שממנו  דוולא.

  משקין שדה: 
בו כדי עד שיהא  בי דלו יומא.

להשקות שדה כדי פעולת יום 
לזה וכדי פעולת יום לזה משום 

  שכר פועל: 
  כרם:  פרדיסא.
לכל אחד לפי חשבון  ג' קבין.

  סאתים כחצר המשכן: 
בלא  אין אלו אלא דברי נביאות.

  טעם: 
כל י"ב גפנים קרי  אוציתא.
  אוציא: 
  עודר:  דרפיק.
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ִמן ֵחיָפהָאַמר  יִמי ּדְ י ַאְבּדִ   : ַרּבִ

ׁש ִמּיוֹ  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ   :ם ׁשֶ
ִביִאים ָלה ְנבּוָאה ִמן ַהּנְ    ,ִניּטְ

ָנה ַלֲחָכִמים.    ְוִניּתְ
  

  ַאּטּו ָחָכם ָלאו ָנִביא הּוא?! 
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
י ִביִאים,  ַאף ַעל ּפִ ָלה ִמן ַהּנְ יּטְ ּנִ   ׁשֶ

ָלה.    ִמן ַהֲחָכִמים לֹא ִניּטְ
  

  : ַאֵמיָמרָאַמר 
ִביא,    ְוָחָכם ָעִדיף ִמּנָ

ֱאַמר:  ּנֶ    –(תהלים צ, יב)  71ָמה""ְוָנִבא ְלַבב ָחכְ ׁשֶ
ִמי?   ִמי ִנְתֶלה ּבְ

ָגדֹול.    ֱהֵוי אֹוֵמר: ָקָטן ִנְתֶלה ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָא  ַדע, ּדְ ָתא, ּתֵ ה ִמיּלְ ְבָרא ַרּבָ   ַמר ּגַ

ָווֵתיּה.  ה ַאֲחִריָנא ּכְ ַגְבָרא ַרּבָ ֵמיּה ּדְ ְ   ּוִמְתַאְמָרא ִמׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ

ָלא ִניְנהּו!  ֵני ַחד ַמּזָ ְרַוְייהּו ּבְ   ְוִדיְלָמא ּתַ
  

א,    ֶאּלָ
  : ָרָבאָאַמר 

ָת  ה ִמיּלְ ְבָרא ַרּבָ ָאַמר ּגַ ַדע, ּדְ   א, ּתֵ
ֵמיּה  ּוִמְתַאְמָרא 		יב,ב ְ י ִמׁשּ ַרּבִ ר ֲעִקיָבא ּדְ ָווֵתיּה  יֹוֵסף ּבַ   . ּכְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ
ר ַמְזֵליּה הּוא!  ָתא ּבַ ְלָמא ְלָהא ִמיּלְ   ּדִ

  
א,    ֶאּלָ
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָתא,  ה ִמיּלְ ְבָרא ַרּבָ ָאַמר ּגַ ַדע, ּדְ   ּתֵ
ָווֵתיּה. ּוִמְתַאְמָרא  יַני ּכְ ה ִמּסִ   ֲהָלָכה ְלמׁשֶ

  
הוְ  ֲארּוּבָ ּסּוָמא ּבָ   ! ִדְלָמא ּכַ
  

  ְוָלאו ַטַעם ָיֵהיב?! 
  
  

                                                           

ן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה 71   ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ

  י"רש

משום דאמר ניטלה נבואה כו'. 
ין אלו אלא דברי ליה לעיל א

נביאות שקרא דברי חכמים 
 נבואה נקט לה להא מילתא: 

וכי אין  אטו חכם לאו נביא הוא.
חכם ראוי להיות נביא דקאמר 
מר ניטלה מן הנביאים וניתנה 
לחכמים מכלל דמעיקרא לא 

  היתה נבואה לחכמים: 
הכי קאמר אע"פ שניטלה מן 

שאינם חכמים מן  הנביאים.
ביאים יש חכמים לא ניטלה) ונ

  להן לבב חכמה: 
    שלא ניטלה מן חכמים: תדע.

 משמיה דרבי עקיבא כוותיה.
וליכא למימר בני חד מזלא 
נינהו שהרי ר"ע חכם ממנו 

  הרבה: 
במילתיה  ולאו טעמא קאמר.

וכיון דאמר טעמא אין זה 
כסומא שמכוון לירד בארובה 
במקרה בעלמא אלא סברת הלב 
היא הבאה לו בנבואה וזכה 

  ים להלכה למשה מסיני: להסכ
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י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ְק  ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ׁש ִמּיֹום ׁשֶ    :ּדָ
ִביִאים ָלה ְנבּוָאה ִמן ַהּנְ    ,ִניּטְ

ינֹוקֹות.  ֹוִטים ְוַלּתִ ָנה ַלׁשּ   ְוִניּתְ
  
ֹוִטים"   , ַמאי ִהיא? "ַלׁשּ
  

י ָהא ּדְ  יּכִ ר ַרב ַאׁשִ ְמחֹוָזא,  ָמר ּבַ ָקא ּדִ ִרְסּתְ ֲהָוה ָקֵאי ּבְ   ּדַ
ָקָאַמר:  ָמֵעיּה ְלַההּוא ׁשֹוֶטה ּדְ   ׁשְ

ָמָתא ְמַחְסָיא "ַטְביּוֵמי" ֲחִתים,  ָמֵליְך ּבְ א ּדְ   ֵריׁש ְמִתיְבּתָ
ַנן ַרּבָ   ? ֲאָנא! ָאַמר: ַמאן ֲחִתים "ַטְביּוֵמי" ּבְ

א.  ְעּתָ ּה: ְלִדיִדי ַקְייָמא ִלי ׁשַ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  ָקם, ֲאָתא.

ַנן ְלאֹוְתֵביּה לְ  ֲאָתא, ִאיְמנּו ַרּבָ יַאּדַ ְפתִּ א.  ַרב ַאָחא ִמּדִ ֵריׁשָ   ּבְ
יּה  יּה ְלִאיְמלּוֵכי ּבֵ ַנן ְלַגּבֵ ַרּבָ דּור זּוָגא ּדְ ָאָתא, ׁשְ ְמִעי ּדְ ׁשָ יָון ּדְ ֵביּה.  –ּכֵ   ַעּכְ

ַנן ַאֲחִריָנא  ַרּבָ דּור זּוָגא ּדְ יּה,  –ֲהַדר ׁשְ ּבֵ ֵביּה ּגַ   ַעּכְ
ָרה,  י ֲעׂשָ ָמלּו ּבֵ   ַעד ּדְ
ָרה  י ֲעׂשָ ָמלּו ּבֵ יָון ּדְ ַתח הּוא ּוְתָנא ְוָדַרׁש,  –ּכֵ   ּפָ

ָרה.  חֹות ֵמֲעׂשָ ה ּפָ ַכלָּ ֵאין ּפֹוְתִחין ּבְ   ְלִפי ׁשֶ
  

יּה:  ַרב ַאָחאָקֵרי  ְפׁשֵ   ַאּנַ
ל ֵריִעין לוֹ  ּכָ ְמֵהָרה ְמִטיִבין לֹו,  - ַהּמְ   לֹא ּבִ

ְמֵהָרה ְמֵריִעין לֹו.  - ְוָכל ַהְמִטיִבין לוֹ    לֹא ּבִ
  
  
נֹוֶקת"   ַמאי ִהיא?  - "ּתִ

ת  ּבַ י ָהא ּדְ אּכִ ֲאבּוהָּ ַרב ִחְסּדָ ְכָנֵפיּה ּדַ   , , ֲהָוה ָיְתָבה ּבִ
יּה  ר ָחָמאוְ  ָרָבאָהוּו ָיְתִבי ַקּמֵ   ; ָרִמי ּבַ

ֵעית?  ְייהּו ּבָ   ָאַמר ָלּה: ַמאן ִמיּנַ
ְרַוְייהּו.    ָאְמָרה ֵליּה: ּתַ

ְתָרא.    ָאַמר ָרָבא: ַוֲאָנא ּבַ
  

  י"רש

  שוק רשות הרבים:  בריסתקא.
השתא במתא מחסיא  דמליך.

שעתיד להיות ראש הישיבה 
  עכשיו: 

כשחותם  טביומי חתים.
  באיגרת חותם שמו טביומי: 

  מזל:  קיימא לי שעתא.
דמר  שדרו זוגא דרבנן לגביה.

  בר רב אשי: 
ליטול עצה  לאימלוכי ביה.

  אחא:ורשות להמליך את רב 
דרשה ונעשה ראש  פתח ותנא.

 הישיבה: 
כלומר  כל המריעין לו כו'.

הואיל ונדחה השעה לא 
  ימליכוני עוד: 
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ִמן ֵחיָפהָאַמר  יִמי ּדְ י ַאְבּדִ   : ַרּבִ

ה  ּתֶ ּיאַכל ָאָדם ְוִיׁשְ י ְלָבבֹות,  –קֹוֶדם ׁשֶ ּתֵ   ֵיׁש לֹו ׁשְ
אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה  א ֵלב ֶאָחד, ֵאין לוֹ  –ְלַאַחר ׁשֶ    ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵבב"ׁשֶ   , (איוב יא, יב) 72"ִאיׁש ָנבּוב ִיּלָ
ִתיב:    ,(שמות כז, ח) 73"ְנבּוב ֻלחֹת"ּוּכְ

ִמיַנן: ֲחִליל לּוִחין.    ּוְמַתְרּגְ
  

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ְבתּוָלה, יַ  ַיִין, ֲאִפיּלּו ִלּבֹו ָאטּום ּכִ חֹו, ָהָרִגיל ּבְ   ִין ְמַפּקְ

ֱאַמר:  ּנֶ ֻתלֹות"ׁשֶ   . (זכריה ט, יז) 74"ְוִתירֹוׁש ְינֹוֵבב ּבְ

  

  

  

  

  

  

                                                           

ֵלד 72 ֶרא ָאָדם ִיּוָ ֵבב ְוַעִיר ּפֶ   ְוִאיׁש ָנבּוב ִיּלָ
ן ַיֲעׂשוּ  73 ָהר ּכֵ ר ֶהְרָאה אְֹתָך ּבָ ֲאׁשֶ ה אֹתֹו ּכַ ֲעׂשֶ   ְנבּוב ֻלחֹת תַּ
י ַמה ּטּובֹו ּוַמה ָיְפיֹו ּדָ  74 ֻתלֹותּכִ חּוִרים ְוִתירֹוׁש ְינֹוֵבב ּבְ   ָגן ּבַ

  י"רש

כשהוא חלול בלא  איש נבוב.
  כרס מלאה: 

כמה לבבות שאינו  ילבב.
  מסכים לדעת שלמה: 

לב אטום  ינובב בתולות.
  כבתולות עושה נבוב וחלול: 
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ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ׁשּוט  כֹור ְוֵחֶלק ּפָ יָטא: ֵחֶלק ּבְ ׁשִ   ָיֲהִביַנן ֵליּה ַאַחד ִמְצָרא.  –ּפְ
  ָיָבם ַמאי? 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

  יא. ִהיא ִה 
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

כֹור"   ָקְרֵייּה ַרֲחָמָנא.  - (דברים כה, ו) 75"ּבְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
כֹור"ָאַמר ְקָרא:     – "ְוָהָיה ַהּבְ

ְבכֹור,    ֲהָוָייתֹו ּכִ
ְבכֹור.    ְוֵאין ֲחלּוָקתֹו ּכִ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ָרֵאל 75 ׂשְ מֹו ִמּיִ ֶחה ׁשְ ת ְולֹא ִיּמָ ם ָאִחיו ַהּמֵ ֵלד ָיקּום ַעל ׁשֵ ר תֵּ כֹור ֲאׁשֶ   ְוָהָיה ַהּבְ

  י"רש

 וחלק פשוט.פשיטא חלק בכור 
שני חלקין שהבכור נוטל אחד 
משום בכורה ואחד משום 
פשיטות יהבינן ליה אחד מצרא 
זו אצל זו שהרי שניהן חלקו הן 

   והרי הן כחלק אחד:

המייבם את אשת  יבם מאי.
אחיו דקם תחתיו לנחלה ונוטל 
שני חלקים מאי מי מצו אמרי 
ליה הואיל ומכח אחרינא קאתי 

אחד מצרא לא יהבי להו ניהליה 
זו אצל זו אי לאו מעליתא גבן 

  בדמי: 
ביבם  הבכור אשר תלד.

קמשתעי דמצוה בגדול לייבם 
אשר תלד פרט לאיילונית והכי 
מדרש קרא יבמה יבא עליה וגו' 
והיה הבכור איזה מן היבמין 
יבא עליה הבכור אשר תלד 
וכגון שהיבמה בת וולדות היא 

  פרט לאיילונית: 
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ֵיּה,  ֵבי ָנׁשְ ְצָרא ּדְ ְזַבן ַאְרָעא ַאּמֵ   ַההּוא ּדִ

ְלגּו, ָאַמר ְלהּו: כִּ    י ָקא ּפָ
ְצַראי.  ִליגּו ִלי ַאּמִ   ּפְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

גֹון ֶזה  ת ְסדֹום.  –ּכְ   ּכֹוִפין ַעל ִמּדַ
  

  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
  ָאְמִרי ֵליּה ַאֵחי: 

ר ָמְריֹון!  ֵבי ּבַ י ִנְכֵסי ּדְ   ַמֲעִליַנן ֵליּה ִעּלּוָיא ּכִ
  

ַרב יֹוֵס    ף. ְוִהְלְכָתא ּכְ
  
  
  
ֵרי ִנְגֵריּתְ    ?ֵרי ַאְרָעָתא ַאּתְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
גֹון ֶזה  ת ְסדֹום.  –ּכְ   ּכֹוִפין ַעל ִמּדַ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ַהאי ִמְדִויל, ְוַהאי ָלא ִמְדִויל!    ִזְמִנין ּדְ
  

ַרב יֹוֵסף.    ְוִהְלְכָתא ּכְ
  
  
  

י ַאְרָעָתא ְרּתֵ   ?ַאַחד ִנְגָרא 76ּתַ
   

  : ב יֹוֵסףַר ָאַמר 
גֹון ֶזה  ת ְסדֹום.  –ּכְ   ּכֹוִפין ַעל ִמּדַ

  
ֵייַמְתִקיף ָלּה    : ַאּבַ

יׁש ֲאִריֵסי!  ַאּפֵ ֵעיָנא ּדְ   ָמֵצי ָאַמר: ּבָ
  

ַרב יֹוֵסף    		 –ְוִהְלְכָתא ּכְ
י  ָתא ִהיא.  77ֲאִריֵסיַאּפּוׁשֵ   ָלאו ִמיּלְ

  
  
  

יָסא ַחד  		 יג,א א ַנֲהָראְוַח  ַנְגָרא ּגִ יּסָ   ?ד ּגִ
  

ַקְרָנא זֹול. ּפָ    ְלִגין ָלּה ּבְ

                                                           

  הגהות הב"ח 76
  הגהות הב"ח 77

  י"רש

 רא דבי נשא.דזבן ארעא אמצ
 קנה קרקע אצל שדה אביו: 

עם אחיו  כי מטא למיפלג.
  בנכסי אביו: 

זה נהנה וזה לא  על מדת סדום.
  חסר: 

 אמרו אחי מעלינן ליה עילואי.
לנו היא משובחת כקרקעותיו 
של בר מריון שהיו מעולות 
ומסתברא הא דרב יוסף בשדה 
בעל שיכולין לומר פעמים שזו 

  מתברכת משאר השדות: 
אם  רי ארעתא אתרי נגרי.ת

בית השלחין היא ויש לשני אחין 
לחלוק שתי שדות לכל אחת יש 
לה יאור להשקות ממנו וזה קנה 
שדה אצל האחד מהן ורוצה 

  שיתן אחיו זו הסמוכה לשלו:
דהא לקרקע  כגון זו כופין.

השניה גם היא יש לה יאור 
  להשקות ממנו: 

דרך  האי מדויל והאי לא מדויל.
ייבש כשנהר (שם) היאורים ל

נמשכין ממנו מתמעט לפעמים 
שזה יבש וזה אינו יבש ואומר לו 
טול חלקך בשתיהם דלאו מדת 
סדום היא או תן לנו עילוי 

  בדמי: 
ארעתא יש להם לחלוק  תרתי.

על חד נגרא ואחד מהן קנה 
  קרקעו אצל האחת: 

דכיון  כופין על מדת סדום.
  דאחד נגרא נינהו שתיהן שוות: 

טוב לי  לאפושי אריסי.ניחא לי 
שיהא לך שתי שדות אחת מכאן 
ואחת מכאן ואחת לי באמצע 
כדי שתרבה לך אריסין ותהא 

    שדה שלי משתמרת יפה:
חד גיסא ניגרא וחד גיסא 

שדה של שני אחים שיש  נהרא.
נהר על פני מזרח ונגר על פני 

  צפונה: 
לפי  פלגי ליה בקרנא זול.

שהנהר טוב מן הנגר והסמוך 
טוב מן הרחוק ואם  למים

תחלקנה מן הצפון נמצא (מן) 
כל הנהר לאחד והשני אין לו 
אלא נגר בצפונו ופעמים שהוא 
יבש ואם תחלקנה מן המזרח 
למערב יהיה לאחד הנהר על פני 
מזרחו ונגר על פני צפונו ולשני 
אין לו אלא נהר במזרחו לפיכך 
יחלקום לשמונה חלקים שיהא 

נגר לשניהם בשוה סמוך לנהר ול
וכאשר ירחק מזה ירחק מזה 

  כזה:
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ַרְקִלין,    "ְולֹא ֶאת ַהטְּ

ֹוָבְך, [   ְולֹא ֶאת ַהּמֹוָרן, ְולֹא ֶאת ַהׁשּ
ְרָחץ,  ית, ְולֹא ֶאת ַהּמֶ ּלִ   ְולֹא ֶאת ַהטַּ

ָלִחין,  ְ ית ַהׁשּ ד, ְולֹא ֶאת ּבֵ ית ַהּבַ   ְולֹא ֶאת ּבֵ
ֵדי ָלֶזה ּוְכֵדי ֶהן ּכְ ֵהא ּבָ ּיְ   . ]"ָלֶזה ַעד ׁשֶ

  
ֵדי ָלֶזה ּוְכֵדי ָלֶזה, ַמהּו?  ֶהן ּכְ   ֵאין ּבָ

  
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדה
יָנא 'ּגֹוד אֹו ֲאגֹוד'.  :ִאית ּדִ   ּדְ

  
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן

יָנא 'ּגֹוד אֹו ֲאגֹוד'. :ֵלית ּדִ   ּדְ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ָאְמַרּתְ  '" :ְלִדיָדְך, ּדְ יָנא ּדְ   , "ּגֹוד אֹו ֲאגֹוד'ֵלית ּדִ

ין?  יַצד עֹוׂשִ יַח ָלֶהן ֲאִביֶהן ֶעֶבד ּוְבֵהָמה ְטֵמָאה, ּכֵ ִהּנִ ׁשּוט ׁשֶ כֹור וּפָ   ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲאִני אֹוֵמר:    יֹום ֶאָחד,  -עֹוֵבד ָלֶזה   ׁשֶ

ֵני ָיִמים.  -ְוָלֶזה    ׁשְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ן חֹוִרין  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   	 –"ִמי ׁשֶ

  יֹום ֶאָחד,  -עֹוֵבד ֶאת ַרּבֹו 
  יֹום ֶאָחד,  -ְוֶאת ַעְצמֹו 

ְבֵרי  לּדִ ית ִהּלֵ   . ּבֵ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ם ֶאת ַרּבֹו,  ְנתֶּ ּקַ   תִּ
ם!  ְנתֶּ ּקַ   ֶאת ַעְצמֹו לֹא תִּ

ְפָחה  א ׁשִ ָ   ֵאינֹו ָיכֹול,  -ִליׂשּ
ת חֹוִרין  א ּבַ ָ   ֵאינֹו ָיכֹול,  -ִליׂשּ

ֵט  ה,  -ל?! ִיּבָ ה ּוְרִבּיָ א ִלְפִרּיָ   ַוֲהלֹא לֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאּלָ
ֱאַמר: ּנֶ ֶבת ְיָצָרּה" ׁשֶ    !"לֹא תֹהּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ

א,    ֶאּלָ
ן חֹוִרין,  ין אֹותֹו ּבֶ   ּכֹוִפין ֶאת ַרּבֹו ְועֹוׂשִ

ָמיו.  ָטר ַעל ֲחִצי ּדָ   ְוכֹוְתִבין ׁשְ
לְוָחְזרּו  ית ִהּלֵ אי"ְלהֹורֹות ּכְ  ּבֵ ּמַ   ! ִדְבֵרי ֵבית ׁשַ

  
אֵני ָהָכא,    ׁשָ

'ֲאגֹוד'  א,  -ּדְ   ִאיּכָ
א.  -'ּגֹוד'    ֵליּכָ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

יר,  ֵני ַאִחין, ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ   "ׁשְ
ד;  יַח ָלֶהן ֲאִביֶהן ֶמְרָחץ ּוֵבית ַהּבַ   ְוִהּנִ

ָכר  ָאן ְלׂשָ ָכר ָלֶאְמַצע,  –ֲעׂשָ ָ   ַהׂשּ
ָאן ְלַעְצמ יר אֹוֵמר ְל  –ֹו ֲעׂשָ   ָעִני: ֲהֵרי ָעׁשִ

ְרָחץ',    יג,ב ּמֶ   'ַקח ְלָך ֲעָבִדים ְוִיְרֲחצּו ּבַ
ד''ַקח ְלָך ֵזיִתים ּובֹ ֵבית ַהּבַ ה ּבְ   !א ַוֲעׂשֵ

  
  ָהָתם ַנִמי: 

א.  א, 'ֲאגֹוד' ֵליּכָ   'ּגֹוד' ִאיּכָ

  י"רש

זה  אית דינא דגוד או אגוד.
שרוצה לחלוק אומר לזה שאינו 
רוצה לחלוק או קוץ לי דמים 
וקנה לך חלקי או אני אקוץ 
דמים ואתן לך בחלקך שאי 

 אפשי בשותפותך: 
שזה יכול לומר לא  לית דינא.

שלך אקנה ולא שלי אמכור 
  אלא שותפין נהיה בה: 

שאי  או בהמה טמאה. עבד
אפשר לחלקן כיצד יעשו להכי 
נקט בכור ופשוט דטריחא 

    מילתא להיות שותפין בה:
 וחזרו בית הלל להורות כו'.
טעמא דמפני תיקון העולם הא 
לאו משום פריה ורביה לא 
כייפינן ליה ולא מצי עבד למימר 
ליה אקוץ בדמים ואתן לך 

  בחלקך: 
שאני הכא דאגוד איכא גוד ה"ג 

העבד יכול לקנות אבל  ליכא.
אינו אומר קנה חלקי שאין 
דמים לבן חורין שאין עבד עברי 

    נמכר אלא לשש:
שיחממו אותו  קח לך עבדים.

ורחוץ בו ולא מצי עני למימר 
  ליה קנה חלקי: 

 הכא נמי גוד איכא אגוד ליכא.
שאין העני אומר לו אף אני 
אקנה חלקך שאין לו במה 

  ל לכופו: לקנות לפיכך אין יכו
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ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

מֹו ָעָליו  ִאיּלּו ֵיָחֵלק וׁשְ ל ׁשֶ   , חֹוְלִקין –"ּכָ
ָדִמים" –ִאם ָלאו    ! ַמֲעִלין אֹותֹו ּבְ

  
ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
חֹות'  יעּור ַוֲאִני ּפָ ה ׁשִ   ׁשֹוְמִעין לֹו.  -"'טֹול ַאתָּ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
   ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו".

  ֵהיִכי ָדֵמי? 
ְדָתֵני  ַרּבָ  –ִאיֵליָמא ּכִ ְמִליֵאל?! ַמאי ַטֲעָמא ּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   ן ׁשִ

ָרא ְוָהִכי ָקָאַמר:  א ָלאו, ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ   ֶאּלָ
חֹות'  יעּור ַוֲאִני ּפָ ה ׁשִ   ׁשֹוְמִעין לֹו,  –'טֹול ַאּתָ

  ַנִמי ׁשֹוְמִעין לֹו,  –ְו'ּגֹוד אֹו ֲאגֹוד' 
ְמִליֵאל ְלֵמיַמר: ֵאין ׁשֹוְמִעי ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ן לֹו. ְוָאָתא ַרּבָ

  
  , ָלא

ְדָקָתֵני,    ְלעֹוָלם ּכִ
ְמִליֵאל?  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ּוְדָקָאְמַרּתְ ַמאי ַטֲעָמא ּדְ

ְדֵמי  ָאַמר ֵליּה: ִאי ּבִ ּום ּדְ ֵמי ְלֵמיַתן ְלָך,  –ִמׁשּ   ֵלית ִלי ּדְ
ָנה  ַמּתָ   ִניָחא ִלי,  ָלא –ּבְ
ְכִתיב:  נֹּדִ    .טו, כז) (משלי 78ת ִיְחֶיה""ְוׂשֹוֵנא ַמּתָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

מּוֵאל ִהיא,  –ַרב ְיהּוָדה ּדְ ָהא  ׁשְ   ּדְ
ְתַנן:    ּדִ

ֵניֶהם רֹוִצים לֹא ַיֲחלֹוקּו" –"ְוִכְתֵבי ַהּקֹוֶדׁש  ְ ׁשּ י ׁשֶ   ,ַאף ַעל ּפִ
מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ

ֶכֶרְך ֶאָחד,  ָלא א ּבְ נּו ֶאּלָ   ׁשָ
ִריכ ֵני ּכְ ׁשְ   חֹוְלִקין.  -ֹות ֲאָבל ּבִ

ךְ  ְעּתָ 'ּגֹוד אֹו ֲאגֹוד',  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יָנא ּדְ   ֵלית ּדִ
ִריִכין ַנִמי!  ֵני ּכְ ׁשְ ֶכֶרְך ֶאָחד? ֲאִפיּלּו ּבִ   ַמאי ִאיְרָיא ּבְ

  
ָמא  ְרּגְ ְלָמןּתִ   : ַרב ׁשַ

ֵניֶהן רֹוִצין.  ְ ׁשּ ׁשֶ   ּבְ
  

  , ַאֵמיָמרָאַמר 
'ּגוֹ  יָנא ּדְ   ד אֹו ֲאגֹוד'. ִהְלְכָתא: ִאית ּדִ

  
יָאַמר ֵליּה    : ַאֵמיָמרלְ  ַרב ַאׁשִ

ַרב ַנְחָמן ַמאי?    ָהא ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִמיָעא ִלי,  ָלא   ׁשְ

לֹוַמר, ָלא ְסִביָרא ִלי.    ּכְ
  
  ? ָלאוְ 

ָנאְוָהא  ר ִחיּנָ ָנאוְ  ָרִבין ּבַ ר ִחיּנָ יִמי ּבַ   , ַרב ּדִ
י ַאְמָהָתא,  ְרּתֵ ַבק ְלהּו ֲאבּוּה ּתַ   ׁשְ

יְלָכא ְוַנְווָלא, ֲח  ּוֵלי, ַוֲחָדא ָיְדָעא ּפִ   ָדא ָיְדָעא ָאְפָיא ּוִבׁשּ
יּה ּדְ    , ְוָאַמר ְלהּו: ָרָבאַוֲאתּו ְלַקּמֵ

'ּגֹוד אֹו ֲאגֹוד'!  יָנא ּדְ   ֵלית ּדִ
                                                           

נֹת ִיְחֶיה 78 ַצע ְוׂשֹוֵנא ַמתָּ יתֹו ּבֹוֵצַע ּבָ   עֵֹכר ּבֵ

  י"רש

כל דבר שיש בו  ושמו עליו.
שיעור שאם תחלקנו עדיין יהא 

 עליו שמו הראשון:

היינו גוד  מעלין אותו בדמים. 
  או אגוד: 

 טול אתה שיעור ואני פחות.
כגון חצר שאין בה שמנה אמות 
ואמר זה חלוק וטול לך ד' 

  אמות ואני המותר: 
שלא רצה  וגוד או אגוד נמי.

אלא קנה חלקי או למחול כלום 
  אקנה חלקך: 

דאמר גוד או הא דרב יהודה. 
  אגוד משמיה דרביה קבלה: 

כל ספריהן עשויין  בכרך אחד.
בגליון ואם יביאהו לב"ד לחלקו 

  בזיון הוא: 
כגון תורה  אבל בשתי כריכות.

  בכרך אחד ונביאים בכרך אחד: 
קס"ד דאפילו אין  חולקין.

שניהם רוצים וע"כ אין דמיהן 
ואי לית דינא דגוד או אגוד  שוין

היאך הוא כופיהו זה יאמר אני 
לא אתן לך עודף הדמים וגם לא 
אתן לך היפה שאקבל ממך 
דמים ולא גרסי' תרוייהו צריכין 

  להאי: 
הא דשמואל בששניהם רוצים. 

אשניהם רוצים דמתניתין קאי 
דקתני לא יחלוקו ואמר שמואל 
בשתי כריכות אם שניהם רוצים 

  יחלוקו: 
לטוות ולארוג  פילכא ונוולא.

ל"א ביסתרקי תכשיטי ספסלים 
  שקורין טפי"ד: 

לכופו  לית דינא דגוד או אגוד.
לתת דמי העודפים ביפה ולא 

    למכור חלקו:
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אֵני ָהָתם,   ׁשָ

ְרַוְייהּו,  ֵעי ֵליּה ּתַ ְרַוְייהּו, ּוְלָמר ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ּתַ ְלָמר ִמיּבָ   ּדִ
קֹול ַאּתְ ֲחָדא ַוֲאָנא ֲחָדא' כִּ    ָלאו 'ּגֹוד אֹו ֲאגֹוד' הּוא.  –י ָקָאַמר ֵליּה 'ׁשְ
  

  ְוִכי ָלא ָמֵצי ְלֵמיַמר ָהִכי? 
ֵעי ְלהּו,  ַתְרַוְייהּו ִמיּבָ ְתֵבי ַהּקֶדׁש ּדְ   ְוָהא ּכִ

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
ִריכִ  ָלא ֵני ּכְ ׁשְ ֶכֶרְך ֶאָחד, ֲאָבל ּבִ א ּבְ נּו ֶאּלָ   ין חֹוְלִקין!ׁשָ

  
ָמא  ְרּגְ ְלָמןָהא ּתִ   : ַרב ׁשַ

ָרצּו.  ׁשֶ     ּבְ

  י"רש

אי לא  לאו גוד או אגוד הוא.
אמר ליה או קח שתיהם או 
אקח שתיהם דכל אחת אין בה 

  כדי לאחד: 
"ד וקס אבל בב' כריכות חולקין.

בע"כ של אחד מהן אלמא כי 
אמר ליה שקול חדא וגוד דמי 

 היתירים או אגוד כייפינן ליה: 
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֶאָחד,  יק ָאָדם ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ּכְ   "ַמְדּבִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְפֵני ַעְצָמן, ְפֵני ַעְצָמּה, ְנִביִאים ּבִ ְפֵני ַעְצָמן.  ּתֹוָרה ּבִ   ּוְכתּוִבים ּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםֲחָכִמיםֲחָכִמיםֲחָכִמיםוַ 
ְפֵני ַעְצמֹו.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ   ּכָ

י ְיהּוָדהְוָאַמר    : ַרּבִ
מֹ ָהיּו לֹו ׁשְ ן זּוִנין, ׁשֶ ַבְיתֹוס ּבֶ ה ּבְ ֶאָחד, ַמֲעׂשֶ ִקין ּכְ   ָנה ְנִביִאים ְמדּוּבָ

ן ֲעַזְרָיה.  י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ַרּבִ   ַעל ּפִ
  : ׁש אֹוְמִריםיֵ וְ 

ְפֵני ַעְצמֹו.  א ֶאָחד ֶאָחד ּבִ   לֹא ָהיּו לֹו ֶאּלָ
יָאַמר    : ַרּבִ

ְרנּום,  ֶאָחד, ְוִהְכׁשַ ִקים ּכְ ה ְוֵהִביאּו ְלָפֵנינּו ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ְמדּוּבָ   ַמֲעׂשֶ
יִטין,  ָעה ׁשִ ל ּתֹוָרה ַאְרּבָ ׁש ׁשֶ ׁש ְלחּוּמָ ין חּוּמָ   ּבֵ

י ל ָנִביא ְלָנִביאְוֵכן ּבֵ    ,ן ּכָ
ר  ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ יִטין,  -ּוְבָנִביא ׁשֶ לׁש ׁשִ   ׁשָ

ה, ּוַמְתִחיל ִמְלַמְעָלה" ַמטָּ ים ִמּלְ   . ּוְמַסּיֵ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ק ּתֹוָרה ֶאָחד "ָהרֹוֶצה ְלַדּבֵ ק,  - ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ּכְ   ְמַדּבֵ

רֹ ה ּבְ ֵדי ָלגֹול ַע  -אׁשֹו ְועֹוׂשֶ   ּמּוד, ּכְ
ף,  -ּוְבסֹופֹו  ֵדי ָלגֹול ֶהיּקֵ   ּכְ

ַמְעָלה,  ה ּוַמְתִחיל ִמּלְ ַמטָּ ים ִמּלְ   ּוְמַסּיֵ
א ַלֲחתֹוךְ      יד,א    חֹוֵתְך". - ְוִאם ּבָ

  
  ַמאי ָקָאַמר? 

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

א ַלֲחתֹוְך  ִאם ּבָ   חֹוֵתְך,  -ׁשֶ
  ּוְרִמיְנִהי: 

ֵדי ָלגוֹ  ת ֵסֶפר ְוסֹופֹו ּכְ ִחּלַ   . ל""תְּ
ֵדי ָלגֹול   " ַמאי? "ּכְ

ָיא  ֵדי ָלגֹול ַעּמּוד ַקׁשְ ף"ִאי ּכְ   , "ֶהּקֵ
ָיא  ף ַקׁשְ ֵדי ָלגֹול ֶהּקֵ   ! "ַעּמּוד"ִאי ּכְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

  ִלְצָדִדין ָקָתֵני. 
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ֵסֶפר ּתֹוָרה.  ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ   ּכִ

ְדַתְנָיא:    ּכִ
ל  ָתן ְלסֹוָפן, ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִנְגָלל ְלֶאְמָצִעיתֹו. "ּכָ ִחּלָ ָפִרים ִנְגָלִלים ִמתְּ   ַהסְּ

ה לֹו ַעּמּוד ֵאיָלְך ָוֵאיָלךְ    . ועֹוׂשֶ
י ָצדֹוקָאַמר  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ   : ַרּבִ

ין ִסְפֵריֶהם". ַלִים עֹוׂשִ ירּוׁשָ ּבִ ְך ָהיּו ּכֹוְתֵבי ְסָפִרים ׁשֶ    ּכָ
  

  י"רש

. כל כל אחד ואחד בפני עצמו
ספר וספר של נביאים ושל 
כתובים צריך להיות כרך 

   לעצמו:
. כל בבייתוס שמנה נביאים

ספרי נביאים שמנה הן: ה''ג וכן 
בין כל נביא ונביא ובנביא של 

ים עשר שלש שיטין ומסיים שנ
מלמטה ומתחיל מלמעלה אם 
נזדמן לו סיום הספר מלמטה 
בסוף הדף מתחיל ספרו האחר 
בראש הדף ואינו צריך להניח 

   ריוח חלק ביניהם:
. מניח קלף חלק כדי לגול עמוד

לגלול על גבי עמוד של עץ 
   שהספר נגלל עליו:

. בסופו וסופו כדי לגול היקף
לגול בו כל מניח חלק גדול כדי 

הקיפו שאין עושה שני עמודים 
לגוללו לאמצעו כמו שאנו עושין 
לספר תורה אלא גוללו מתחלתו 
לסופו וכורך החלק על כל 

 ההיקף: 

ואם בא לחתוך חותך מאי 
. מאי למימרא הכל קאמר

מודים דאם כל אחד ואחד בפני 
  עצמו טפי עדיף:

. ומתחיל מלמעלה הכי קאמר
א ולא יניח חלק שהרי אם ב

לחתוך חותך ונמצא זה ראש 
הכרך וגנאי הוא לו להיות דף 

   זה משונה מחבירו על חנם:
. קס''ד חד שיעורא כדי לגול

   יהיב ליה לתחילתו וסופו:
 . לספרי תורה:לספריהן
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ין ֵסֶפר ּתֹוָרה יפוֹ :"ֵאין עֹוׂשִ    ,לֹא ָאְרּכֹו יֹוֵתר ַעל ֶהּקֵ
יפֹו יֹוֵתר ַעל ָאְרּכֹו,    ְולֹא ֶהּקֵ

ֲאלּו ֶאת  יׁשָ   : ַרּבִ
ה?  ַכּמָ יעּור ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ   ׁשִ

ה.  ָ ׁשּ ְגִויל ׁשִ   ָאַמר ָלֶהן: ּבִ
ה?  ַכּמָ ְקָלף ּבְ   ּבִ

   ֵאיִני יֹוֵדַע".
  

אֹוַרְייָתא,  הּוָנא ַרב ְבִעין ִסְפֵרי ּדְ ַתב ׁשִ   ּכָ
א ַחד.  ָלאוְ    ִאיְתְרֵמי ֵליּה ֶאּלָ
  

ר ַיֲעקֹ  ִעיְגֵלי, ְוִאיְתְרֵמי ֵליּה.  בַרב ַאָחא ּבַ ֵכיּה ּדְ ׁשְ ַתב ַחד ַאּמַ   ּכָ
ַנן ֵעיַנְייהּו,  יּה ַרּבָ   ְיַהבּו ּבֵ

יּה.    ְוָנח ַנְפׁשֵ
  

ַנן לְ    : ַהְמנּוָנאַרב ָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ
ַתב  י ַאִמיּכָ ע ֵמָאה ִסְפֵרי תֹוָרה.  ַרּבִ   ַאְרּבַ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

יְלָמא  ה"ּדִ ה ָלנּו מׁשֶ ַתב. (דברים לג, ד) 79"ּתֹוָרה ִצּוָ   ּכָ
  

י ֵזיָראלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
איָנַטע  י ַיּנַ ְרֵמי.  ַרּבִ ע ֵמָאה ּכַ   ַאְרּבַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּתַ  יְלָמא ׁשְ ִים, ְוַאַחת, יֹוֵצא ָזָנב. ּדִ ּתַ ֶנֶגד ׁשְ   ִים, ּכְ
  

  ֵמיִתיֵבי:
ה,  ה מׁשֶ ָעׂשָ   "ָארֹון ׁשֶ

  , (שמות כה,י) 80"תוֹ ָמ י קוֹ צִ ֵח ה וָ ּמָ ַא וְ  וֹ בּ ְח י ָר צִ ֵח ה וָ ּמָ ַא וְ  וֹ כּ ְר י ָא צִ ֵח ם וָ יִ ַת ּמָ "ַא 
ה ְטָפִחים;  ָ ׁשּ ת ׁשִ ה ּבַ ַאּמָ   ּבְ

ה ְוָר  ָ ׁשּ ן ׁשִ ה, ְוַהּלּוחֹות, ָאְרּכָ לׁשָ ה ְוָעְבָיין ׁשְ ָ ׁשּ ן ׁשִ   ְחּבָ
ל ָארֹון.  ֶנֶגד ָאְרּכֹו ׁשֶ חֹות ּכְ   מּוּנָ

ר ְטָפִחים,  ֵנים ָעׂשָ ָארֹון? ׁשְ ה לּוחֹות אֹוְכלֹות ּבָ ּמָ   ּכַ
ה ְטָפִחים,  לׁשָ ם ׁשְ ירּו ׁשָ ּיְ תַּ   ִנׁשְ

  ֵצא ֵמֶהן ֶטַפח ֶחְציֹו ְלכֹוֶתל ֶזה ְוֶחְציֹו ְלכֹוֶתל ֶזה, 
יְּ  תַּ ח. ִנׁשְ ֶהן ֵסֶפר ּתֹוָרה מּוּנָ ּבָ ֵני ְטָפִחים ׁשֶ ם ׁשְ   ירּו ׁשָ

ֱאַמר: ּנֶ ה" ׁשֶ ם מׁשֶ ַח ׁשָ ר ִהּנִ ֵני ֻלחֹות ָהֲאָבִנים ֲאׁשֶ ָארֹון ַרק ׁשְ   ,(מלכים א ח, ט) 81וגו' "ֵאין ּבָ
ָארֹון ַרק" ַמאי   ? "ֵאין ּבָ

  ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט, 
א  ָארֹון. וֵאין ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט ֶאּלָ ח ּבָ ּמּוּנָ   ְלַרּבֹות ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

יְרַנְסתָּ ָארֹון ְלָאְרּכֹו, ֵצא ּוַפְרֵנס ָארֹון ְלָרְחּבֹו:    ּפִ
ה ְטָפִחים,  ָ ׁשּ ָארֹון? ׁשִ ה לּוחֹות אֹוְכלֹות ּבָ ּמָ   ּכַ

ה ְטָפִחים,  לׁשָ ם ׁשְ ירּו ׁשָ ּיְ תַּ   ִנׁשְ
  יֹו ְלכֹוֶתל ֶזה, ֵצא ֵמֶהן ֶטַפח, ֶחְציֹו ְלכֹוֶתל ֶזה ְוֶחְצ 

חּוק,  הּוא ּדָ ׁשֶ ּלא ְיֵהא ֵסֶפר ּתֹוָרה ִנְכָנס ְויֹוֵצא ּכְ ֵני ְטָפִחים, ׁשֶ ם ׁשְ ירּו ׁשָ ּיְ תַּ   ִנׁשְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ְטָפִחים;  ָ ת ֲחִמׁשּ ה ּבַ ַאּמָ   ּבְ

                                                           

ה ָלנּו מֹ  79 ת ַיֲעקֹבּתֹוָרה ִצּוָ ה ְקִהּלַ ה מֹוָרׁשָ   ׁשֶ
ה ָוֵחִצי קָֹמתוֹ  80 ה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאּמָ ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאּמָ ים ַאּמָ ּטִ   ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ׁשִ
ַרת ה 81 ר ּכָ חֵֹרב ֲאׁשֶ ה ּבְ ם מֹׁשֶ ַח ׁשָ ר ִהנִּ ֵני ֻלחֹות ָהֲאָבִנים ֲאׁשֶ ָארֹון ַרק ׁשְ ֵני יִ  'ֵאין ּבָ ֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםִעם ּבְ ָרֵאל ּבְ   ׂשְ

  י"רש

. צריך לא ארכו יותר על הקיפו
לצמצם הכתב לפי עובי הקלפי' 
לכשיגמור יהא חוט המקיף את 

   עוביו כמדת ארכו:
. ארכו שיעור ספר תורה בכמה

   מיבעיא להו:
. שהוא עב והקיפו גדול בגויל

צריך ששה טפחים זו היא מדה 
להיות נגמר בששה טפחים 

   היקף בכתב בינוני:
. ארכו ולא איתרמי ליה

   כהקיפו:
   . ארכו כהקיפו:איתרמי ליה

דילמא תורה צוה לנו משה 
. ארבע מאות מורשה כתב

ים פעמים אבל ארבע מאה ספר
   אין פנאי לאדם אחד לכתוב:

. שתי גפנים שתים כנגד שתים
כנגד שתים וא' יוצא זנב בכך 
קרוי כרם לגבי לחזור עליו 
מעורכי המלחמה במסכת סוטה 

   (דף מג:):
. ר''מ באמה בת ששה טפחים

לטעמיה דאמר (סוכה ה:) כל 
   האמות היו בינוניות:

   . זו אצל זו:לארכו של ארון
ך לשון . תופסות כאוכלות

המשנה (מדות פ''ג מ''א) אוכל 
בדרום אמה אחת גבי יסוד 
המזבח ואף בלשון מקרא כי 
יוכלו אתיקים מהנה בספר 

. צא מהם טפח יחזקאל (מב):
לעובי הכתלים שהרי מבחוץ 

. ס''ת נמדד אמתי' וחצי ארכו:
שכתב משה כמו שנאמר ויכתוב 
משה את (התורה) וגו' (דברים 

   לא):
. אך מיעוט]אין [מיעוט אחר 

   ורק שני מיעוטין הן:
. ארכו לרחבו שבהן ס''ת מונח
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 ָ ׁשּ ן ׁשִ ה ְוָרְחּבָ ָ ׁשּ ן ׁשִ ל ָארֹון; ְוַהּלּוחֹות, ָאְרּכָ אֹוְרּכֹו ׁשֶ חֹות ּבְ ה, מּוּנָ לׁשָ   ה ְוָעְבָיין ׁשְ
ר ְטָפִחים,  ֵנים ָעׂשָ ָארֹון? ׁשְ ה לּוחֹות אֹוְכלֹות ּבָ ּמָ   ּכַ

ע ְלּכֹוֶתל ֶזה. ע ְלּכֹוֶתל ֶזה ְוֶאְצּבַ ם ֲחִצי ֶטַפח, ֶאְצּבַ יר ׁשָ ּיֵ תַּ   ִנׁשְ
יְרַנְסתָּ ָארֹון ְלָאְרּכֹו, ֵצא ּוַפְרֵנס ָא    רֹון ְלָרְחּבֹו. ּפִ

ה ְטָפִחים,  ָ ׁשּ ָארֹון? ׁשִ ה לּוחֹות אֹוְגדֹות ּבָ ּמָ   ּכַ
ם ֶטַפח ּוֶמֱחָצה.  יר ׁשָ ּיֵ תַּ   ִנׁשְ

ע ּוֶמֱחָצה ְלכֹוֶתל ֶזה,  ע ּוֶמֱחָצה ְלכֹוֶתל ֶזה ְוֶאְצּבַ   ֵצא ֵמֶהן ֲחִצי ֶטַפח, ֶאְצּבַ
ּבֹו ַעּמּוִדין עֹוְמִדי ם ֶטַפח ׁשֶ יר ׁשָ ּיֵ תַּ   ן, ִנׁשְ

ֱאַמר: ּנֶ ָבנֹון.  ׁשֶ לֹמה ֵמֲעֵצי ַהּלְ ֶלְך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ְריֹון ָעׂשָ   "ַאּפִ
ָמן" בֹו ַאְרּגָ ה ֶכֶסף ְרִפיָדתֹו ָזָהב ֶמְרּכָ 82ַעּמּוָדיו ָעׂשָ

  וגו'. י)-(שיר השירים ג, ט 
ח ִמ  ָרֵאל מּוּנָ ים ּדֹורֹון ֵלאלֵֹהי ִיׂשְ תִּ ִלׁשְ רּו ּבֹו ּפְ יּגְ ִ ׁשּ ז ׁשֶ ּדֹו, ְוַאְרּגָ   ּצִ

ֱאַמר: ּנֶ ם  ׁשֶ בֹוֶתם לֹו ָאׁשָ ר ֲהׁשֵ ָהב ֲאׁשֶ ֵלי ַהּזָ   "ְוֵאת ּכְ
ם אֹותֹו ְוָהָלְך" ְחּתֶ לַּ ּדֹו ְוׁשִ ז ִמּצִ ימּו ָבַאְרּגַ ׂשִ   .(שמואל א, ו, ח) 83ּתָ

ח,    ְוָעָליו ֵסֶפר ּתֹוָרה מּוּנָ
ֱאַמר ּנֶ ם אתֹו : ׁשֶ ְמּתֶ ה ְוׂשַ ִרית ה'""ָלקַח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ ד ֲארֹון ּבְ   .(דברים לא, כו) 84ִמּצַ

תֹוכֹו.  ח, ְולֹא ּבְ ד הּוא מּוּנָ   ִמּצַ
ים ָארֹון ַרק" ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ    ?(מלכים א ח, ט) "ֵאין ּבָ

ָארֹון"^ְלַרּבֹות      יד,ב ִחים ּבָ ּמּוּנָ ְבֵרי לּוחֹות ׁשֶ   . ׁשִ
יפֹו ׁשִ  ְך ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶהּקֵ ְעּתָ ה ְטָפִחים, ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָ   ׁשּ

ה ְטָפִחים ֵיׁש ּבֹו רֹוַחב ֶטַפח,  לׁשָ יפֹו ׁשְ ֶהּקֵ ׁש ּבְ ּיֵ ל ׁשֶ ִדי ּכָ   ִמּכְ
יֵני.  ֵביֵני ּבֵ ֵרי ִטְפָחא ַרְווָחא ּדְ   ְוֵכיָון ְלֶאְמָצִעיתֹו ִנְגָלל, ָנֵפיׁש ֵליּה ִמּתְ

י ֵהיִכי ָיֵתיב?!  ּכֵ ְתֵרי ּפּוׁשְ   ּבִ
  

ר ַיֲעקֹ ָאַמר    : בַרב ַאָחא ּבַ
תֹו הּוא ִנְגָללֵסֶפר ֲע     .ָזָרה ִלְתִחּלָ

  
י ּתִ ְתֵרי ֵהיִכי ָיֵתיב ְוַאּכַ ֵרי ּבִ   !ּתְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

א ּוְכָרֵכיּה ְלֵעיל.  יּה ּפּוְרּתָ ָכֵריְך ּבֵ   ּדְ
  
  

י ְיהּוָדה,    ְוַרּבִ
ז, ֵסֶפר ּתֹוָרה ֵהיִכי ֲהָוה ָיֵתיב?  ֵליֵתי ַאְרּגַ י ּדְ ּמֵ   ִמּקַ

  
א ּפָ ָוּה ֵסֶפר ּתֹוָרה.  ּדַ יּה, ְוָיֵתיב ִעיּלָ   ֲהָוה ָנֵפיק ִמיּנֵ

  
י ֵמִאיר,    ְוַרּבִ

ד ֲארֹון"ַהאי     !יּה ַמאי ָעֵביד לֵ  (דברים לא, כו) "ִמּצַ
  

יֵני לּוֵחי.  ד, ְוָלא ַמְתַנח ּבֵ ַמְתַנח ֵליּה ִמּצַ ֵעי ֵליּה ּדְ   ַההּוא ִמיּבָ
ד.  יּה ִמן ַהּצַ ַגּוֵ   ּוְלעֹוָלם ּבְ

  
י ֵמִאיר, וַר    ּבִ
   !ּמּוִדין ֵהיָכא ָהוּו ַקְייֵמיַע 
  

ַראי.    ִמּבָ
  

י ֵמִאיר,    ְוַרּבִ
ָארֹון ְמָנא ֵליּה?  ִחין ּבָ מּוּנָ ְבֵרי לּוחֹות ּדְ   ׁשִ

  

                                                           

לֶ  טטטט 82 ה לֹו ַהּמֶ ְריֹון ָעׂשָ ָבנֹוןַאּפִ לֹמֹה ֵמֲעֵצי ַהּלְ ה ֶכֶסף ְרִפיָד 	יייי .ְך ׁשְ םַעּמּוָדיו ָעׂשָ לִָ נֹות ְירּוׁשָ ָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמּבְ בֹו ַאְרּגָ   תֹו ָזָהב ֶמְרּכָ
ם ֶאת ֲארֹון ה 83 ְחתֶּ  'ּוְלַקְחתֶּ ּלַ ּדֹו ְוׁשִ ז ִמּצִ ימּו ָבַאְרּגַ ׂשִ ם תָּ בֶֹתם לֹו ָאׁשָ ר ֲהׁשֵ ָהב ֲאׁשֶ ֵלי ַהּזָ ם אֹתֹו ֶאל ָהֲעָגָלה ְוֵאת ּכְ   ם אֹתֹו ְוָהָלךְ ּוְנַתתֶּ
ִרית הלָ  84 ד ֲארֹון ּבְ ם אֹתֹו ִמּצַ ְמתֶּ ה ְוׂשַ ָך ְלֵעד 'קַֹח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ ם ּבְ   ֱאלֵֹהיֶכם ְוָהָיה ׁשָ

  י"רש

. כלומר פירנסת ארון לארכו
מלאת כל חללו לארכו ופירשת 

   צרכי מדתו:
   . במדת רחבו:ששה טפחים

. כלומר כדי שלא יהא ס''ת כו'
לא היה צריך להיות רחבו כל 
כך אלא בשביל ס''ת המונח 

ן שלא יהא אורכו לרוחב הארו
   נכנס ויוצא בדוחק:

. מדת הארון באמה ר''י אומר
של ה' טפחים היתה רבי יהודה 
לטעמיה דקאמר אמת כלים 

   באמה בת חמשה:
. מונחות לארכו של ארון
   מוטלות על רוחבן ולא על חודן:

. שהטפח ארבע אצבע לכותל זה
אצבעות ולמאן דגריס אצבע 
ומחצה באצבע קטנה קאמר 

ל וחמש באצבע שהטפח ד' בגוד
   ושש בקטנה:

. ב' עמודי שבו עמודים עומדים
כסף כמין עמודי ספר תורה 
שוכבים לארכו והלוחות ביניהן 

   שנאמר עמודיו עשה כסף:
   . של ארון:מונח שם בצדו

. ולקמיה פריך ועליו ס''ת מונח
  מעיקרא היכי הוה מונח:
. תחת שברי לוחות שמונחין

   הלוחות:
שהקיפו . וזה יש בו רוחב טפח

ששה נמצא עובי רוחבו שני 
   טפחים:

. אויר שבין רווחא דביני וביני
   עמוד לעמוד:

. דקתני ובתרי פושכי היכי יתיב
נשתיירו שם ב' טפחים ששם 

   ס''ת מונח:
. ספר שכתב משה ובו ספר עזרה

קורין בעזרה פרשת המלך 
   בהקהל וכהן גדול ביה''כ:

. אין לו אלא לתחלתו הוא נגלל
ונגלל מתחלתו  עמוד אחד

   לסופו:
. שאינו גוללו דכריך ביה פורתא

כולו ומניח בו מקצת וכורכו 
לעצמו ומניח אותו הכרך על 

   הספר מלמעלה:
. וכורכו למעלה על וכרכיה לעיל

   ההיקף:
. אצל הכותל דמנח ליה מצד

   ולא בין שני הלוחות:
. כיון דמצריך היכא הוי קיימי

טפח מכאן וטפח מכאן ברוחב 
שלא יהא ס''ת יוצא  הארון

ונכנס בדוחק העמודים היכא 
  מנחי הלא ימעטו את החלל:
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ַרב הּוָנא,    ָנְפָקא ֵליּה ִמּדְ
ָאַמר    : ַרב הּוָנאּדְ

ְכִתיב: ב ַהכְּ  ַמאי ּדִ ם ה' ְצָבאֹות יׁשֵ ם ׁשֵ ר ִנְקָרא ׁשֵ   ? (שמואל ב ו, ב) 85ֻרִבים ָעָליו""ֲאׁשֶ
ָארֹון.  ִחים ּבָ ְבֵרי לּוחֹות מּוּנָ ּלּוחֹות ְוׁשִ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
י יֹוָחָנן.  ֵעי ֵליּה ְלִכְדַרּבִ   ַההּוא ִמּבָ

  
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ ן יֹוַחאיָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

יּנוּ  ם ְוָכל ּכִ ֵ ַהׁשּ ד, ׁשֶ ָארֹון. ְמַלּמֵ ִחין ּבָ   ָיו מּוּנָ
  

  ְוִאיָדְך?
ֵעי ֵליּה ְלָהִכי!    ַנִמי ִמיּבָ

  
  ֵאין ָהִכי ַנִמי, 

ְבֵרי לּוחֹות  א ׁשִ ָארֹון ְמָנא ֵליּה? ּדְ ֶאּלָ ִחין ּבָ   מּוּנָ
  

ָתֵני ַרב יֹוֵסף,    ָנְפָקא ֵליּה ִמּדְ
ָתֵני    : ַרב יֹוֵסףּדְ

ם" ְמּתָ ְרּתָ ְוׂשַ ּבַ ר ׁשִ ָארֹון - י, ב)(דברים  86""ֲאׁשֶ ִחין ּבָ ְבֵרי לּוחֹות מּוּנָ ַהּלּוחֹות ְוׁשִ ד, ׁשֶ   . "ְמַלּמֵ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדֵריׁש ָלִקיׁש,    ַההּוא ִמיּבָ
ָאַמר  ": ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ְרּתָ ּבַ ר ׁשִ    – "ֲאׁשֶ

ר ּכֹ  ה: ִייׁשַ רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְרּתָ ָאַמר לֹו ַהּקָ ּבַ ִ ׁשּ   , ֲחָך ׁשֶ
  
  

                                                           

ר ִנְקָר  85 ם ֵאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ָ ֲעֵלי ְיהּוָדה ְלַהֲעלֹות ִמׁשּ ר ִאּתֹו ִמּבַ ִוד ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ֶלְך ּדָ ָקם ַוּיֵ ם הַוּיָ ם ׁשֵ ֻרִבים ָעָליוצְ  'א ׁשֵ ב ַהּכְ   ָבאֹות יֹׁשֵ
ָארֹון 86 ם ּבָ ְמתָּ ְרתָּ ְוׂשַ ּבַ ר ׁשִ חֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ַעל ַהּלֻ ָבִרים ֲאׁשֶ חֹת ֶאת ַהּדְ   ְוֶאְכּתֹב ַעל ַהּלֻ

  י"רש

. תרי זימני כתיבי שם שם
 :ללוחות ולשברי לוחות

. קרא יתירה הוא אשר שברת
   למסמכיה לושמתם לדרשה:

. ללמדך שהוא מן יישר כוחך
הדברים שעשה משה רבינו ע''ה 
מדעתו והסכימה דעתו לדעת 

  :המקום
 

 

  
  



86                                                                                                                                                  ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        טו, אטו, אטו, אטו, א    ––––יד, ב יד, ב יד, ב יד, ב  . 64
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ל ְנִביִאים:    "ִסְדָרן ׁשֶ

ר" ֵנים ָעׂשָ ְעָיה ּוׁשְ מּוֵאל ּוְמָלִכים, ִיְרְמָיה ִויֶחְזֵקאל, ְיׁשַ ַע ְוׁשֹוְפִטים, ׁשְ   . ְיהֹוׁשֻ
  

ַע ָקֵדים,  ִדי הֹוׁשֵ   ִמּכְ
ְכִתיב:  ַע""ּתְ ּדִ הֹוׁשֵ ר ה' ּבְ ּבֵ ת ּדִ   .(הושע א, ב) 87ִחּלַ

ה ְנִביִאים ָהיּו!  ּמָ ַע ּכַ ה ְוַעד הֹוׁשֵ ה, ַוֲהלֹא ִמּמׁשֶ ִחּלָ ר ּתְ ּבֵ ַע ּדִ   ְוִכי ִעם הֹוׁשֵ
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ֶרק.  אֹותֹו ַהּפֶ אּו ּבְ ְתַנּבְ ּנִ ָעה ְנִביִאים ׁשֶ ה ְלַאְרּבָ ִחּלָ ָהָיה ּתְ   ׁשֶ
ְעָיה, ָעמֹוס ּוִמיָכה.  ַע ִויׁשַ   ְוֵאּלּו ֵהן: הֹוׁשֵ

א!  ֵריׁשָ ַע ּבְ   ִליְקְדֵמיּה ְלהֹוׁשֵ
  

י ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי,  י ַחּגַ ּבֵ ְכִתיב ְנבּוֲאֵתיּה ּגַ יָון ּדִ   ּכֵ
ֲהַדְייהּו.  יב ֵליּה ּבַ י ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי סֹוף ְנִביִאים ָהוּו, ָחׁשֵ   ְוַחּגַ

  
  ְוִליְכְתֵביּה ְלחּוֵדיּה ְוִליְקְדֵמיּה! 

  
זּוָטר ִמ  ס.ַאְייֵדי ּדְ   יְרּכַ

  
ְרְמָיה ִויֶחְזֵקאל,  ְעָיה ָקֵדים ִמּיִ ִדי ְיׁשַ   ִמּכְ

א!  ֵריׁשָ ְעָיה ּבְ   ִליְקְדֵמיּה ִלְיׁשַ
  

ָנא,  ְמָלִכים סֹוֵפיּה חּוְרּבָ יָון ּדִ   ּכֵ
ָנא,  יּה חּוְרּבָ   ְוִיְרְמָיה ּכּוּלֵ

ָנא ְוֵסיֵפיּה ֶנֱחָמָתא,  יּה חּוְרּבָ   ִויֶחְזֵקאל ֵריׁשֵ
ְעָיה כּ  יּה ֶנֱחָמָתא, ִויׁשַ   ּוּלֵ

ָנא, ְוֶנֱחָמָתא ְלֶנֱחָמָתא.  ָנא ְלחּוְרּבָ   ָסְמִכיַנן חּוְרּבָ
  
  

תּוִבים:  ל ּכְ   ִסיְדָרן ׁשֶ
יִרים ְוִקיּנֹות,  ִ יר ַהׁשּ ֵלי, קֶהֶלת, ׁשִ ים, ְוִאּיֹוב ּוִמׁשְ ִהּלִ   רּות ְוֵסֶפר תְּ

ר, ֶעְזָרא ְוִדְבֵרי ַהיָּ  ת ֶאְסתֵּ אל ּוְמִגיּלַ ִנּיֵ    ִמים.ּדָ
  

יֵמי מֹ  ָאַמר: ִאּיֹוב ּבִ א! ּוְלַמאן ּדְ ֵריׁשָ ה ָהָיה, ִליְקְדֵמיּה ִאּיֹוב ּבְ   ׁשֶ
  

פּוְרֲענּוָתא ָלא ַמְתֲחִליַנן.    ַאְתחּוֵלי ּבְ
  

  רּות ַנִמי ּפּוְרָענּות ִהיא! 
  

ִאית ֵליּה ַאֲחִרית.    ּפּוְרָענּות ּדְ
  

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ   : ַרּבִ
ה ִנְקָרא ׁשְ    ָמּה רּות? ָלּמָ

חֹות.  ּבָ ירֹות ְותּוׁשְ ׁשִ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ הּו ְלַהּקָ ִריּוָ ִוד ׁשֶ ה ּדָ ּנָ ָצא ִמּמֶ ּיָ   ׁשֶ
  
  

ָתָבן?    ּוִמי ּכְ
ה  ַתב –מׁשֶ    ,ִסְפרוֹ   :ּכָ

ְלָעם ת ּבִ    ,ּוָפָרׁשַ
  ְוִאּיֹוב. 

                                                           

ר ה 87 ּבֶ ת ּדִ ִחּלַ ַע  'תְּ הֹוׁשֵ ת ְזנּוִנים ְוַילְ  'ַוּיֹאֶמר ה   ּבְ ַע ֵלְך ַקח ְלָך ֵאׁשֶ י ָזנֹה ִתְזֶנה ָהָאֶרץ ֵמַאֲחֵרי הֶאל הֹוׁשֵ   'ֵדי ְזנּוִנים ּכִ

  י"שר

. בימי שנתנבאו באותו הפרק
אותם המלכים עוזיה יותם אחז 
יחזקיה בארבעה נביאים הללו 
כתיב כן חוץ ממיכה שלא היה 
בימי עוזיהו אבל היה בימי 

   יותם אחז יחזקיה:
חגי זכריה ומלאכי סופם של 

. שהן היו בבית שני נביאים
   בשנת שתים לדריוש האחרון:

. ישעיה קדים לירמיה ויחזקאל
רי ישעיה בימי עוזיה וירמיה שה

בימי יאשיה ובניו נתנבא 
בירושלים ויחזקאל בגולה בימי 

   צדקיה:
. רות רות תהלים איוב כו'

קדמה בימי שפוט השופטים 
תהלים דוד אמרן והוא קדם 
לאיוב כמ''ד בימי מלכת שבא 
היה ואחר כך שלשה ספרי 

   שלמה:
. שניהם ספרי משלי קהלת

   חכמה:
ה בעיני . נראשיר השירים

   שאמרו לעת זקנתו:
. ירמיה אמרן שהיה אחר קינות

   שלמה:
. אחר ירמיה בימי דניאל

   נבוכדנצר בגולה:
   . אחריו בימי אחשורוש:אסתר
. אחריו בימי דריוש השני עזרא

   שעמד אחר אחשורוש:
. למ''ד איוב בימי משה היה

   לקמן:
. רעב רות נמי פורענותא היא

   וגלות ומיתת אלימלך ובניו:
. סוף דאית ליה אחרית

הפורענות נהפך לאחרית ותקוה 
   שיצא דוד משם:

. נבואתו ומשליו ופרשת בלעם
אף על פי שאינן צורכי משה 

   ותורתו וסדר מעשיו:
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ַע  ַתב –ְיהֹוׁשֻ    ,ִסְפרוֹ   :ּכָ
ּתֹוָרה. ּבַ סּוִקים ׁשֶ מֹוָנה ּפְ    ּוׁשְ

מּוֵאל  ַתב –ׁשְ    ,ִסְפרוֹ    :ּכָ
   ,ְוׁשֹוְפִטים

  ְורּות. 
ִוד  ַתב –ּדָ ָרה ְזֵקִנים:   :ּכָ ים ַעל ְיֵדי ֲעׂשָ ִהּלִ   ֵסֶפר תְּ

  ַעל ְיֵדי ָאָדם ָהִראׁשֹון, 
י ֶצֶדק    ַעל ְיֵדי ַמְלּכִ

  ְוַעל ְיֵדי ַאְבָרָהם, 
ה,    ְוַעל ְיֵדי מׁשֶ
  ְוַעל ְיֵדי ֵהיַמן, 

  דּותּון, ְוַעל ְיֵדי יְ 
  ְוַעל ְיֵדי ָאָסף, 

ֵני קֹ                      טו,א ה ּבְ לׁשָ   ַרח. ְוַעל ְיֵדי ׁשְ
ַתב –ִיְרְמָיה     ,ִסְפרוֹ     :ּכָ

   ,ְוֵסֶפר ְמָלִכים
  ְוִקיּנֹות. 

ה ְוִסיָעתֹו  ְתבּו (ימש"ק ִסיָמן ): -ִחְזִקּיָ ְעָיה,   ּכָ   ְיׁשַ
ֵלי,    ִמׁשְ

יִרים ִ יר ַהׁשּ    ,ׁשִ
  ֶהֶלת. ְוקֹ

דֹוָלה ַאנְ  ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ְתבּו (קנד"ג ִסיָמן): -ׁשֵ    ,ְיֶחְזֵקאל  ּכָ
ר,  ֵנים ָעׂשָ   ּוׁשְ

אל ִנּיֵ    ,ּדָ
ר.  ת ֶאְסתֵּ   ּוְמִגיּלַ

ַתב –ֶעְזָרא     ,ִסְפרוֹ  :ּכָ
ִמים ַעד לוֹ  ְבֵרי ַהּיָ ל ּדִ    ."ְוַיַחס ׁשֶ

  
יָעא ֵליּה ְלַרב,    ְמַסּיְ

ָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ
ֶב לֹא  ֵחס ַעְצמֹו וָעָלהָעָלה ֶעְזָרא ִמּבָ ּיִ    .ל ַעד ׁשֶ

  
ֵקיּה?    ּוַמאן ַאּסְ

  
ן ֲחַכְלָיה.    ְנֶחְמָיה ּבֶ

  
  
  

  י"רש

. מן וימת משה ושמונה פסוקים
   עד סוף הספר:

שמואל כתב ספרו וספר 
. שכולם קדמו לו ועמד שופטים

וכתב ספרן ומה שעלתה 
וכן רות  לישראל בימיהם

   שהיתה בימי השופטים:
. כתב בו על ידי עשרה זקנים

דברים שאמרו זקנים הללו 
שהיו לפניו ויש שהיו בימיו כגון 
אסף והימן וידותון מן הלוים 

   המשוררים:
. כגון גלמי על ידי אדם הראשון

ראו עיניך ולי מה יקרו רעיך 
(תהלים קלט) אדם הראשון 

   אמרן:
' . נאם העל ידי מלכי צדק

לאדוני [שב לימיני] וכל המזמור 
   (שם קי):

. כדאמרינן ועל ידי אברהם
לקמן איתן האזרחי זה 

   אברהם:
. תפלה למשה (שם ועל ידי משה

צ) וכל אחד עשר מזמורים 
   כסדרן:

   . משכיל להימן:ועל ידי הימן
  . למנצח לידותון:ועל ידי ידותון

. בני דורו חזקיה וסיעתו
   יו:שהאריכו ימים אחר

. שהרגו מנשה ולא כתבו ישעיה
כתב ספרו שלא היו הנביאים 
כותבים ספריהן אלא לפני 

. דכתיב משלי קהלת מותן:
בספר משלי (כד) אשר העתיקו 
אנשי חזקיה וגו' ועל שחזקיה 
גרם להן לעסוק בתורה 
כדאמרינן בחלק (סנהדרין דף 
צד:) נעץ חרב על פתח בית 
המדרש כו' נקרא הדבר על 

   שמו:
. חגי זכריה נשי כנסת הגדולהא

ומלאכי זרובבל ומרדכי 
   וחבריהם:

. שנתנבא בגולה כתבו יחזקאל
ואיני יודע למה לא כתבו 
יחזקאל בעצמו אם לא מפני 
שלא נתנה נבואה ליכתב בחוצה 
לארץ וכתבום אלו לאחר שבאו 
לארץ וכן ספר דניאל שהיה 
בגולה וכן מגילת אסתר ושנים 

הם עשר מתוך שהיו נבואותי
קטנות לא כתבום הנביאים 
עצמם איש איש ספרו ובאו חגי 
זכריה ומלאכי וראו שרוח 
הקדש מסתלקת שהיו הם 
נביאים אחרונים ועמדו וכתבו 
נבואותיהם וצרפו נבואות 
קטנות עמם ועשאום ספר גדול 

   שלא יאבדו מחמת קטנם:
   . עד שייחס עצמו:עד לו

. מסייע לי' כו' עד שייחס עצמו
הימים עד שייחס שכתב דברי 
   בו את עצמו:
  . מי סיימו:ומאן אסקיה
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  ָאַמר ָמר: 

ּתֹוָרה" ּבַ סּוִקים ׁשֶ מֹוָנה ּפְ ַתב ִסְפרֹו ּוׁשְ ַע ּכָ   . "ְיהֹוׁשֻ
  

ּתֹוָר  ּבַ סּוִקים ׁשֶ מֹוָנה ּפְ ָאַמר: ׁשְ ַמאן ּדְ ְנָיא ּכְ ָתָבן. ּתַ ַע ּכְ   ה ְיהֹוׁשֻ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ם מֹ" ָמת ׁשָ ה ֶעֶבד ה'""ַוּיָ   .(דברים לד,ה) 88ׁשֶ

ה ַחי ר מׁשֶ ה" ְוָכַתב: 89ֶאְפׁשָ ם מׁשֶ ָמת ׁשָ   ?! "ַוּיָ
ַתב מֹ אן ּכָ א, ַעד ּכָ ַע, ֶאּלָ ַתב ְיהֹוׁשֻ אן ְוֵאיָלְך ּכָ ה, ִמּכָ   ׁשֶ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
  . י ְנֶחְמָיהַרּבִ  ְוָאְמִרי ָלּה 

ְמעֹוןָאַמר לֹו  י ׁשִ   : ַרּבִ
ר ֵסֶפר ּתֹוָרה ָחֵסר אֹות ַאַחת?! ּוְכִתיב ה""ָלקֹ  ֶאְפׁשָ   ! ַח ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ

רּוְך הּוא אֹוֵמר, ּומֹ דֹוׁש ּבָ אן ַהּקָ א, ַעד ּכָ ה אֹוֵמר ְוכֹוֵתב. ֶאּלָ   ׁשֶ
רּוְך הּוא אוֹ  דֹוׁש ּבָ אן ְוֵאיָלְך ַהּקָ ֶדַמע, ֵמר, ּומִֹמּכָ ה ּכֹוֵתב ּבְ   ׁשֶ

ן ֱאַמר ְלַהּלָ ּנֶ מֹו ׁשֶ יו ִיְקָרא ֵאַלי : ּכְ רּוְך ִמּפִ   "ַוּיאֶמר ָלֶהם ּבָ
יֹו" ּדְ ֶפר ּבַ ה, ַוֲאִני ּכֵֹתב ַעל ַהּסֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ 90 ֵאת ּכָ

   ."(ירמיהו לו, יח) 
  
  

ָאַמר  ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ ר ַא ּכְ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ אַרּבִ לָאַמר  ּבָ יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
ּתֹוָרה ָיִחיד קֹוֵרא אֹוָתן?  ּבַ סּוִקים ׁשֶ מֹוָנה ּפְ   ׁשְ

י ְיהּוָדה ִהיא ּוְד  ְמעֹון?  ָלאֵליָמא ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ   ּכְ
  

ְמעֹון,  י ׁשִ יָמא ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ּנּו.  ּתַ ּנּו ִאׁשְ ּתַ   הֹוִאיל ְוִאׁשְ

  
  

ַתב ִסְפרוֹ  ַע ּכָ   . ""ְיהֹוׁשֻ
  

ָמתְוָהְכִתיב:  ן נּון ֶעֶבד ה'" "ַוּיָ ַע ּבִ   !(יהושע כד, כט) 91ְיהֹוׁשֻ
  

ֵקיּה ֶאְלָעָזר.  ַאּסְ   ּדְ
  

ן ַאֲהרֹ ְוָהְכִתיב    !)יהושע כד, לג( 92ן ֵמת""ְוֶאְלָעָזר ּבֶ
  

ְנָחס.  ֵקיּה ּפִ ַאּסְ   ּדְ
  
  

                                                           

ה ֶעֶבד ה 88 ם מֹׁשֶ ָמת ׁשָ י ה 'ַוּיָ ֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ּפִ   'ּבְ
 משמעות הקושיא נשארת. - "ֵמת"תוקן ע"פ מסורת הש"ס, והמקבילה מנחות ל,א וכתב"י. בגמרא וילנא בסוגרים:  89

יו ִיְקָרא 90 רּוְך ִמּפִ יוֹ  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ּבָ ּדְ ֶפר ּבַ ה ַוֲאִני ּכֵֹתב ַעל ַהּסֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ   ֵאַלי ֵאת ּכָ
ן נּון ֶעֶבד ה 91 ַע ּבִ ָמת ְיהֹוׁשֻ ה ַוּיָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ִנים 'ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהּדְ ר ׁשָ ן ֵמָאה ָוֶעׂשֶ   ּבֶ
יְנָחס בְּ  92 ִגְבַעת ּפִ רּו אֹתֹו ּבְ ְקּבְ ן ַאֲהרֹן ֵמת ַוּיִ ַהר ֶאְפָרִיםְוֶאְלָעָזר ּבֶ ן לֹו ּבְ ר ִנתַּ  נֹו ֲאׁשֶ

  י"רש

. כל הך דקתני תניא כמאן דאמר
לעיל יהושע כתב ספרו ושמונה 
פסוקים שבתורה אתיא כי הא 
תנא דלקמיה דאמר נמי יהושע 

   כתבן:
. פלוגתא דתנאי בהאי דתניא

   וימת שם משה כו':
. אכולה כמו שנאמר להלן כו'

קב''ה מילתא קאי דקאמר ה
אומר ומשה כותב כמה שמצינו 

   שהנביאים כותבים מפי רבם:
. כלומר אין יחיד קורא אותן

   מפסיקין בהן:
. דאמר לא לימא ר''י היא

כתבם משה לפיכך נשתנו משאר 
  התורה ודלא כר''ש:

. לכתוב בדמע הואיל ואישתנו
   אישתנו:
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ַתב ִסְפרֹו".  מּוֵאל ּכָ   "ׁשְ

  
מּוֵאל ֵמת"ְוָהְכִתיב:    !אל א, כח, ג)(שמו 93"ּוׁשְ

  
ִביא.  ד ַהחֹוֶזה ְוָנָתן ַהּנָ ֵקיּה ּגָ ַאּסְ   ּדְ

  
  

ָרה ְזֵקִנים" ים ַעל ְיֵדי ֲעׂשָ ִהּלִ ַתב ֵסֶפר תְּ ִוד ּכָ    ."ּדָ
  

  ְוִליְחׁשֹוב ַנִמי ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי! 
  

  : ַרבָאַמר 
  ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ֶזה הּוא ַאְבָרָהם, 

ִתיב ָהָכא:    . (תהלים פט, א) 94י""ֵאיָתן ָהֶאְזָרִח ּכְ
ְזָרח ֶצֶדק"ּוְכִתיב ָהָתם:    וגו' (ישעיהו מא, ב) 95"ִמי ֵהִעיר ִמּמִ

  
יב ֵהיָמן,  ה ְוָקא ָחׁשֵ יב מׁשֶ   ָקא ָחׁשֵ

ה! ַרבְוָהָאַמר    : ֵהיָמן ֶזה מׁשֶ
  

ִתיב ָהָכא:    , (תהלים פח, א) 96"ֵהיָמן"ּכְ
יִתי ֶנֱאָמן הּוא"ּוְכִתיב ָהָתם:  ָכל ּבֵ    - בר יב, ז)(במד 97"ּבְ

ֵרי ֵהיָמן ָהוּו.    ּתְ
  
  

                                                           

ּדְ  93 אּול ֵהִסיר ָהאֹבֹות ְוֶאת ַהּיִ ֻרהּו ָבָרָמה ּוְבִעירֹו ְוׁשָ ְקּבְ ָרֵאל ַוּיִ ל ִיׂשְ דּו לֹו ּכָ ְסּפְ מּוֵאל ֵמת ַוּיִ   עִֹנים ֵמָהָאֶרץ:ּוׁשְ
יל, ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי 94 ּכִ   ַמׂשְ
ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵא  95 ּתוֹ ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ף ַקׁשְ ַקׁש ִנּדָ ָעָפר ַחְרּבֹו ּכְ ן ּכֶ ן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים ַיְרּדְ ִיתֵּ   הּו ְלַרְגלֹו ִיתֵּ
יל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי 96 ּכִ ַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמׂשְ יר ִמְזמֹור ִלְבֵני קַֹרח ַלְמַנּצֵ   ׁשִ
יִתי ֶנֱאָמן הוּ  97 ָכל ּבֵ ה ּבְ י מֹׁשֶ   אלֹא ֵכן ַעְבּדִ

  י"רש

. לא גרסינן לה: ואימא יעקב כו'
ל ל''א גרסינן [למתניתא] דלעי

במניינא דעשרה זקנים דקא 
חשיב אברהם ואיתן האזרחי 
ולא קא חשיב אסף דקסבר 

   משלשה בני קרח הוא:
. גבי ויחכם והא אמר רב כו'

מכל האדם מאיתן האזרחי וגו' 
(מלכים א ד) איתמר וכן הך 
דהימן זה משה אהימן דההוא 
קרא איתמר דכתיב ביה והימן 

 וכלכל וגו':

שכיל להימן . מתרי הימן הוו
   האזרחי הימן אחרינא הוה:
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ְלָעם ְוִאּיֹוב".  ת ּבִ ַתב ִסְפרֹו ּוָפָרׁשַ ה ּכָ   "מׁשֶ

ר ַלְחָמא,  י ֵלִוי ּבַ יָעא ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיְ
ָאַמר  ר ַלְחָמאּדְ י ֵלִוי ּבַ   : ַרּבִ

ה ָהָיה,  יֵמי מׁשֶ   ִאּיֹוב ּבִ
ִתיב ָהָכא:  ְתבּון ִמ ּכְ ן ֵאפֹוא ְוִיּכָ י""ִמי ִיתֵּ   ,(איוב יט, כג) 98ּלָ

ַדע ֵאפֹוא"ּוְכִתיב ָהָתם:  ה ִיּוָ   .(שמות לג, טז) 99"ּוַבּמֶ
  

ְכִתיב:  יֵמי ִיְצָחק ּדִ ד ַצִיד"ְוֵאיָמא: ּבִ   !(בראשית כז, לג) 100"ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהּצָ
יֵמי ַיֲעקֹ  ְכִתיב: ְוֵאיָמא: ּבִ ן ֵאפֹוא זֹ ב, ּדִ   !(בראשית מג, יא) 101את ֲעׂשּו""ִאם כֵּ

ְכִתיב: וְ  יֵמי יֹוֵסף, ּדִ   !(בראשית לז, טז) 102ִעים"ה ֵהם רֹ "ֵאיפֹ ֵאיָמא: ּבִ
  

ְך,  ָלא ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ְכִתיב:  ֶפר ְוֻיָחקּו"ּדִ ּסֵ ן ּבַ   ,(איוב יט, כג) "ִמי ִיתֵּ

ִאיְקֵרי  ה הּוא ּדְ   , "ְמחֵֹקק"ּומׁשֶ
ְכִתיב:  ם ֶחְלַקת ְמחֵֹקק ּדִ י ׁשָ ית לֹו, ּכִ ְרא ֵראׁשִ    .(דברים לג, כא) 103ָספּון""ַוּיַ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ִלים ָהָיה,  יֵמי ְמַרּגְ   ִאּיֹוב ּבִ
ִתיב ָהָכא:  מֹו"ּכְ   .(איוב א, א) 104"ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ ִאּיֹוב ׁשְ

ּה ֵעץ "ּוְכִתיב ָהָתם:    .(במדבר יג, כ) 105"ֲהֶיׁש ּבָ
  

ֵמי?!   ִמי ּדָ
  ! "ֵעץ", ָהָתם: "עּוץ"ָהָכא: 

  
ָרֵאל: ר ְלהּו מֹ ָהִכי ָקָאַמ  ה ְלִיׂשְ   ׁשֶ

ֵעץ? ֵעץ, ּוֵמֵגין ַעל ּדֹורֹו ּכְ נֹוָתיו ֲארּוּכֹות ּכָ ְ ׁשּ נֹו, אֹותֹו ָאָדם ׁשֶ   ֶיׁשְ
  

יּה ּדְ  ַנן ַקּמֵ ר ַנְחָמִניָיֵתיב ַההּוא ֵמַרּבָ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   , ַרּבִ
ל  א ָמׁשָ   ָהָיה. ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר: ִאּיֹוב לֹא ָהָיה ְולֹא ִנְבָרא, ֶאּלָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

מֹו"ָעֶליָך, ָאַמר ְקָרא:    !(איוב א, א) "ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ ִאּיֹוב ׁשְ
  

ה,  א ֵמַעּתָ ָה"ֶאּלָ ר ָקָנה ַוְיַחּיֶ ה ֲאׁשֶ ה ַאַחת ְקַטּנָ ְבׂשָ י ִאם ּכִ   , (שמואל ב יב, ג) 106"ְוָלָרׁש ֵאין ּכל ּכִ
  ִמי ֲהָוה?! 

ָעְלָמא!  ל ּבְ א ָמׁשָ   ֶאּלָ
ָעְלָמא.  ל ּבְ   ָהָכא ַנִמי ָמׁשָ

  
הִאם כֵּ  ם ִעירֹו ָלּמָ מֹו ְוׁשֵ   !ן ׁשְ

  
י יֹוָחָנן י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ ְרַוְייהּו:  ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

ְרָיא ָהָיה.  ִטּבֶ   ִאּיֹוב ֵמעֹוֵלי גֹוָלה ָהָיה, ּוֵבית ִמְדָרׁשֹו ּבְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ָע  ָ ל ִאּיֹוב ִמׁשּ נֹוָתיו ׁשֶ ְצאּו, ְיֵמי ׁשְ ּיָ ָרֵאל ְלִמְצַרִים ְוַעד ׁשֶ ְכְנסּו ִיׂשְ ּנִ   ה ׁשֶ

                                                           

ֶפר ְוֻיָחקוּ  98 ּסֵ ן ּבַ י ִמי ִיתֵּ ְתבּון ִמּלָ ן ֵאפֹו ְוִיּכָ   ִמי ִיתֵּ
נּו ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעּמְ  99 ָך ִעּמָ ֶלְכתְּ ָך ֲהלֹוא ּבְ ֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעּמֶ י ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ַדע ֵאפֹוא ּכִ ה ִיּוָ ֵני ָהֲאָדָמהּוַבּמֶ ר ַעל ּפְ ל ָהָעם ֲאׁשֶ   ָך ִמּכָ

ֱחַר  100 בֹוא ָוֲא ַוּיֶ ֶטֶרם תָּ ֵבא ִלי ָואַֹכל ִמּכֹל ּבְ ד ַצִיד ַוּיָ דָֹלה ַעד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהּצָ רּוְך ִיְהֶיהד ִיְצָחק ֲחָרָדה ּגְ ם ּבָ   ָבְרֵכהּו ּגַ
כְ  101 ְמַרת ָהָאֶרץ ּבִ ן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמּזִ ָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ּכֵ ֵקִדיםַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיׂשְ ְטִנים ּוׁשְ ַבׁש ְנכֹאת ָולֹט ּבָ   ֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ּדְ
א ִלי ֵאיפֹה ֵהם רִֹעים 102 יָדה ּנָ ׁש ַהּגִ   ַוּיֹאֶמר ֶאת ַאַחי ָאנִֹכי ְמַבּקֵ
י ָעם ִצְד  103 ֵתא ָראׁשֵ ם ֶחְלַקת ְמחֵֹקק ָספּון ַוּיֵ י ׁשָ ית לֹו ּכִ ְרא ֵראׁשִ ָרֵאל 'ַקת הַוּיַ ָטיו ִעם ִיׂשְ ּפָ ה ּוִמׁשְ   ָעׂשָ
ר ִויֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמָרע 104 ם ְוָיׁשָ מֹו ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא תָּ   ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ ִאּיֹוב ׁשְ
ם ִמּפְ  105 ם ּוְלַקְחתֶּ ְקתֶּ ּה ֵעץ ִאם ַאִין ְוִהְתַחּזַ ֵמָנה ִהוא ִאם ָרָזה ֲהֵיׁש ּבָ ְ ּכּוֵרי ֲעָנִביםּוָמה ָהָאֶרץ ַהׁשּ ִמים ְיֵמי ּבִ   ִרי ָהָאֶרץ ְוַהּיָ
ו ִמּפִ  106 ָניו ַיְחּדָ ל ִעּמֹו ְוִעם ּבָ ְגּדַ ָה ַותִּ ר ָקָנה ַוְיַחּיֶ ה ֲאׁשֶ ה ַאַחת ְקַטנָּ ְבׂשָ י ִאם ּכִ ַבת:ְוָלָרׁש ֵאין ּכֹל ּכִ ִהי לֹו ּכְ ב ַותְּ ּכָ ה ּוְבֵחיקֹו ִתׁשְ תֶּ   ּתֹו תֹאַכל ּוִמּכֹסֹו ִתׁשְ

  י"רש

. איוב שהאריך ששנותיו כעץ
   ימים רבים:

. ללמוד ממנו תשובות משל היה
למקטרגים על מדת הדין ושאין 

   אדם נתפס על צערו:
   . אלמא הוה:איש היה

. אלא מעתה ולרש אין כל וכו'
   וסיפיה דקרא ותהי לו לבת:

 . משום דכתיב ותהי:מי הוה

. כמשעה שנכנסו כו' אימא
מאתים ועשר דכתיב (איוב מב) 
ויוסף ה' את כל אשר לאיוב 
למשנה אף שנותיו הוכפלו 
דכתיב ויחי איוב אחר זאת 
מאה וארבעים שנה למדנו 
שהיה בן שבעים כשבאו יסורין 
עליו הרי מאתים ועשר ולעולם 

   מעולי גולה היה:
. אלמא נתנבאו לאומות העולם

   נכרי היה:
על כרחך מדייחסיה . אליהוא

קרא בשמו [ושם אביו] ושם 
משפחתו ישראל הוה ואית 
דאמרי ממשפחת רם היה היינו 

   אברהם:
. הטובים שבהן לא שכולו הבל

היו כלום כדאמרינן לקמן 
שהנשפט היה לו פתחון פה 

   לשפוט את שופטו ומוכיחו:
. ובא בימי מלכות שבא היה

   גדוד מכשדים עליו:
. שדיםוחכ''א בימי מלכות כ

בימי נבוכדנצר היה ובא גם 
 משבא גדוד עליו:

  
  



91                 ""ַהּשּוָּתִפין –מסכת בבא בתרא פרק א' 

 
ְצאּו.     טו,ב  ּיָ ָעה ׁשֶ ָרֵאל ְלִמְצַרִים, ְוַעד ׁשָ ְכְנסּו ִיׂשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ָ ִמׁשּ   ֵאיָמא: ּכְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

אּו ְלאּוּמֹות ָהעֹוָלם, ְוֵאּלּו ֵהן:  ְבָעה ְנִביִאים ִנְתַנּבְ   ׁשִ
ְלָעם ְוָאִביו ְוִא  ּוִחי, ּבִ ד ַהׁשּ יָמִני, ּוִבְלּדַ   ּיֹוב, ֱאִליַפז ַהתֵּ

ַרְכֵאל ַהּבּוִזי ן ּבַ ֲעָמִתי, ֶוֱאִליהּוא ּבֶ   . ְוצֹוַפר ַהּנַ
  

ָרֵאל ֲהָוה? 107 ׂשְ ַרְכֵאל ָלאו ִמּיִ ן ּבַ   ְוִליַטֲעִמיְך ֱאִליהּוא ּבֶ
ִתיב  ַחת ָרם"ְוָהא ּכְ ּפַ ׁשְ   !(איוב לב, ב) 108"ִמּמִ

  
א,    ֶאּלָ
ּבוּ  י ְלאּוּמֹות ָהעֹוָלם, ִאיּנַ ּבֵ   י ִאיּנַ

י ְלאּוּמֹות ָהעֹוָלם.  ּבֵ ּבּוי ִאיּנַ   ָהִכי ַנִמי, ִאּיֹוב ִאיּנַ
  

הּו ְנִביֵאי ִמי  ּבּוי ְלאּוּמֹות ָהעֹוָלם?!  ָלאַאּטּו ּכּוּלְ   ִאיּנַ
  

ָרֵאל,  ר ְנִביאּוַתְייהּו ְלִיׂשְ   ָהָתם ִעיּקַ
ר ְנִביאּוַתְייהּו ְלאוּ    ּמֹות ָהעֹוָלם. ָהָכא ִעיּקַ

  
  ֵמיִתיֵבי 

מֹו,  אּוּמֹות ָהעֹוָלם ְוִאּיֹוב ׁשְ   ָחִסיד ָהָיה ּבְ
ָכרֹו,  ל ׂשְ ֵדי ְלַקּבֵ א ּכְ א ָלעֹוָלם ֶאּלָ   ְולֹא ּבָ

ף,  רּוְך הּוא ָעָליו ִיּסּוִרין, ִהְתִחיל ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ דֹוׁש ּבָ   ֵהִביא ַהּקָ
רּוְך הּוא ׂשְ  דֹוׁש ּבָ ַפל לֹו ַהּקָ ה, ּכָ עֹוָלם ַהּזֶ   ָכרֹו ּבָ
א. ֵדי ְלָטְרדֹו ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ    ּכְ

  
ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ֶאְלָעָזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֹוְפִטים ָהָיה,  פֹוט ַהׁשּ יֵמי ׁשְ   ִאּיֹוב ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ לּו"ׁשֶ ְהּבָ ה ֶהֶבל ּתֶ ה ּזֶ ֶכם ֲחִזיֶתם ְוָלּמָ ּלְ ם ּכֻ    .ב)(איוב כז, י "ֵהן ַאּתֶ

ּכּוּלֹו ֶהֶבל?    ֵאיֶזה ּדֹור ׁשֶ
ֹוְפִטים.  פֹוט ַהׁשּ ל ׁשְ   ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ּדֹורֹו ׁשֶ

ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵורֹוׁש ָהָיה,  יֵמי ֲאַחׁשְ   ִאּיֹוב ּבִ

ֱאַמר: ּנֶ ָכל ָהָאֶרץ" ׁשֶ ְבנֹות ִאּיֹוב ּבְ ים ָיפֹות ּכִ    ,מב, טו)(איוב  109"ְולֹא ִנְמָצא ָנׁשִ
ים ָיפֹות?  ׁשּו ּבֹו ָנׁשִ ּקְ ְתּבַ ּנִ   ֵאיֶזהּו ּדֹור ׁשֶ

ֵורֹוׁש  ל ֲאַחׁשְ    ."ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ּדֹורֹו ׁשֶ
  

ְכִתיב:  ִוד, ּדִ יֵמי ּדָ    !(מלכים א, א, ג) 110""ַוְיַבְקׁשּו ַנֲעָרה ָיָפהְוֵאיָמא ּבִ
  

ָרֵאל" - ָהָתם בּול ִיׂשְ ָכל ּגְ   , (מלכים א, א, ג) "ּבְ
ָכל ָהָאֶרץ" - ָהָכא   . (איוב מב, טו) "ּבְ

  
י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָבא ָהָיה,  יֵמי ַמְלכּות ׁשְ   ִאּיֹוב ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵחם"ׁשֶ ּקָ ָבא ַוּתִ ּפל ׁשְ    .טו)-(איוב א, יד 111"ַוּתִ

  
                                                           

  ָאַמר ֵליּה". " –מסורת הש"ס מחק  107
קֹו ַנְפׁשֹו ֵמֱאלִֹהים 108 ִאּיֹוב ָחָרה ַאּפֹו ַעל ַצּדְ ַחת ָרם ּבְ ּפַ ׁשְ ַרְכֵאל ַהּבּוִזי ִמּמִ ַחר ַאף ֱאִליהּוא ֶבן ּבַ   ַוּיִ
ן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַנֲחָלה  109 תֵּ ָכל ָהָאֶרץ ַוּיִ ְבנֹות ִאּיֹוב ּבְ ים ָיפֹות ּכִ תֹוְך ֲאֵחיֶהםְולֹא ִנְמָצא ָנׁשִ   ּבְ
ֶלךְ  110 ִבאּו אָֹתּה ַלּמֶ ית ַוּיָ ּוַנּמִ ג ַהׁשּ ְמְצאּו ֶאת ֲאִביׁשַ ָרֵאל ַוּיִ בּול ִיׂשְ כֹל ּגְ   ַוְיַבְקׁשּו ַנֲעָרה ָיָפה ּבְ
ָקר ָהיּו חְֹרׁשֹות ְוָהֲאתֹנֹות רֹעֹות ַעל ְיֵדיֶהם ידידידיד 111 א ֶאל ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר ַהּבָ ּפֹ 	טוטוטוטו. ּוַמְלָאְך ּבָ יד ַותִּ י ְלַהּגִ ְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבּדִ ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב ָוִאּמָ ֵחם ְוֶאת ַהּנְ ּקָ ָבא ַותִּ ל ׁשְ
  ָלךְ 

  י"רש

. כמשעה שנכנסו כו' אימא
מאתים ועשר דכתיב (איוב מב) 
ויוסף ה' את כל אשר לאיוב 
למשנה אף שנותיו הוכפלו 
דכתיב ויחי איוב אחר זאת 
מאה וארבעים שנה למדנו 
שהיה בן שבעים כשבאו יסורין 
עליו הרי מאתים ועשר ולעולם 

   מעולי גולה היה:
. אלמא נתנבאו לאומות העולם

   נכרי היה:
על כרחך מדייחסיה . אליהוא

קרא בשמו [ושם אביו] ושם 
משפחתו ישראל הוה ואית 
דאמרי ממשפחת רם היה היינו 

   אברהם:
. הטובים שבהן לא שכולו הבל

היו כלום כדאמרינן לקמן 
שהנשפט היה לו פתחון פה 

   לשפוט את שופטו ומוכיחו:
. ובא בימי מלכות שבא היה

   גדוד מכשדים עליו:
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  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ים, ָהָיה,  ּדִ ׂשְ יֵמי ּכַ   ִאּיֹוב ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ ים ׂשָ ׁשֶ ּדִ ׂשְ ים""ּכַ ה ָראׁשִ לׁשָ     .)איוב א, יז( 112מּו ׁשְ
  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

יֵמי ַיֲעקֹ ת ַיֲעקִֹאּיֹוב ּבִ יָנה ּבַ אב ָהָיה, ְוּדִ   .ב ָנׂשָ
  

ִתיב ָהָכא:  ִרי"ּכְ ַדּבֵ ָבלֹות ּתְ ר ַאַחת ַהּנְ ַדּבֵ   , י)-(איוב ב, ט 113"ּכְ
ָרֵאל"ּוְכִתיב ָהָתם:  ה ְבִיׂשְ י ְנָבָלה ָעׂשָ   . לד, ז)(בראשית  114"ּכִ

  
ֵאי ְסִביָרא ְלהּו  ּנָ הּו ּתַ ָרֵאל ֲהָוה, ּדְ וּכּוּלְ ׂשְ   ִאּיֹוב ִמּיִ

ׁש אֹוְמִריםְלַבר ִמ"   " ּיֵ
ְך ֵמאּוּמֹות ָהעֹוָלם ֲהָוה,  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   ּדְ

ִכיָנה ַעל אּוּמֹות ָהעֹוָלם?  ְרָיא ׁשְ ה ִמי ׁשַ ִכיב מׁשֶ ׁשְ ַתר ּדִ   ּבָ
   	ְוָהא ָאַמר ָמר:

ּקֵ " ן לֹו, ׁש מֹּבִ ִכיָנה ַעל אּוּמֹות ָהעֹוָלם, ְוִנתַּ ֶרה ׁשְ ׁשְ ּלא תִּ ה ׁשֶ   ׁשֶ
ֶנֱאַמר: ךָ  ׁשֶ   . "(שמות לג, טז) 115""ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעּמְ

  
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ה ָהָיה,  ִזּמָ טּוף ּבְ ל ִאּיֹוב ׁשָ   ּדֹורֹו ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶכם ֲחִזיֶתם וְ ׁשֶ ּלְ ם ּכֻ לּו""ֵהן ַאתֶּ ְהּבָ ה ֶהֶבל ּתֶ ה ּזֶ    ,(איוב כז, יב) ָלּמָ
ְך"ּוְכִתיב:  ית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ּבָ ּוַלּמִ   .(שיר השירים ז, א) 116"ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהׁשּ

  
ְכִתיב:  ְנבּוָאה ּדִ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ"ֵאיָמא ּבִ   ? (ישעיהו א, א) 117"ֲחזֹון ְיׁשַ

  
ן  ה ֶהֶבל ּתֶ ִאם ּכֵ ה ּזֶ לּו""ָלּמָ ה ִלי?  (איוב כז, יב) ְהּבָ   ָלּמָ

  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ְכִתיב:  ֹוְפִטים"ַמאי ּדִ פֹוט ַהׁשּ יֵמי ׁשְ   ?(רות א, א) 118"ַוְיִהי ּבִ

ֹוֵפט ֶאת ׁשֹוְפָטיו,  ׁשּ   ּדֹור ׁשֶ
ין ִשיֶניָך' ין ֵעיֶניָך' :אֹוֵמר לוֹ  -  119אֹוֵמר לֹו: 'טֹול ֵקיָסם ִמּבֵ   , 'טֹול קֹוָרה ִמּבֵ

ְך ָהָיה ְלִסיִגים"ָאַמר לֹו:  ְסּפֵ ִים"ָאַמר לו: ֹ  - (ישעיהו א, כב) 120"ּכַ ּמָ     .)ישעיהו א, כב( "ָסְבֵאְך ָמהּול ּבַ
  
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
א טֹוֶעה,  ה ָהְיָתה, ֵאינֹו ֶאּלָ ָ ָבא ִאׁשּ ת ׁשְ ל ָהאֹוֵמר ַמְלּכַ   ּכָ

  
ָבא"?  ַמאי ת ׁשְ   "ַמְלּכַ

  
ָבא.  ׁשְ   ַמְלכּוָתא ּדִ

  
  
  

                                                           

חּום ְוֶא  112 ּקָ ים ַוּיִ ַמּלִ טּו ַעל ַהּגְ ְפׁשְ ים ַוּיִ ה ָראׁשִ לֹׁשָ מּו ׁשְ ים ׂשָ ּדִ ׂשְ א ַוּיֹאַמר ּכַ ר ְוֶזה ּבָ ָעִרים ִהּכּו ְלפִ עֹוד ֶזה ְמַדּבֵ יד ָלךְ ת ַהּנְ י ְלַהּגִ ְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבּדִ   י ָחֶרב ָוִאּמָ
ֵרְך ֱאלִֹהים ָוֻמת טטטט 113 ֶתָך ּבָ ֻתּמָ ּתֹו עְֹדָך ַמֲחִזיק ּבְ ל ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים ְוֶאת ָהָרע לֹא 	יייי. ַוּתֹאֶמר לֹו ִאׁשְ ם ֶאת ַהּטֹוב ְנַקּבֵ ִרי ּגַ ַדּבֵ ָבלֹות תְּ ר ַאַחת ַהּנְ ַדּבֵ ל ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ּכְ ְנַקּבֵ

ָפָתיו ׂשְ ָכל זֹאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ּבִ   ּבְ
ה ְבִיׂשְ  114 י ְנָבָלה ָעׂשָ ַחר ָלֶהם ְמאֹד ּכִ ים ַוּיִ בּו ָהֲאָנׁשִ ְתַעּצְ ְמָעם ַוּיִ ׁשָ ֶדה ּכְ ָ אּו ִמן ַהׂשּ הּוְבֵני ַיֲעקֹב ּבָ ת ַיֲעקֹב ְוֵכן לֹא ֵיָעׂשֶ ב ֶאת ּבַ ּכַ   ָרֵאל ִלׁשְ
ַדע ֵאפוֹ  115 ה ִיּוָ רּוַבּמֶ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ָך ִמּכָ נּו ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעּמְ ָך ִעּמָ ֶלְכתְּ ָך ֲהלֹוא ּבְ ֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעּמֶ י ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ֵני ָהֲאָדָמה א ּכִ   ַעל ּפְ
ְמחַֹלת ַהּמַ  116 ית ּכִ ּוַלּמִ ׁשּ ֱחזּו ּבַ ְך ַמה תֶּ ית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ּבָ ּוַלּמִ   ֲחָנִיםׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהׁשּ
הּו ַמְלכֵ  117 הּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקּיָ ּיָ יֵמי ֻעּזִ ם ּבִ לִָ ר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאׁשֶ   י ְיהּוָדהֲחזֹון ְיׁשַ
ית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור בִּ  118 ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ ָאֶרץ ַוּיֵ ְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ּבָ פֹט ַהׁשּ יֵמי ׁשְ ֵני ָבָניוַוְיִהי ּבִ ּתֹו ּוׁשְ ֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאׁשְ   ׂשְ
  ע"פ מסורת הש"ס 119
ִים 120 ּמָ ְך ָהָיה ְלִסיִגים ָסְבֵאְך ָמהּול ּבַ ְסּפֵ   ּכַ

  י"רש

. שדיםוחכ''א בימי מלכות כ
בימי נבוכדנצר היה ובא גם 

 משבא גדוד עליו:

. מסקנא וכולהו הני תנאי כו'
דתירוצא הוא דתריץ לעיל תנאי 
היא ההוא מתניתא דלעיל ס''ל 
עובד כוכבים הוה והני תנאי 
דהך מתניתא כולהו סבירא להו 
דישראל הוה בר מיש אומרים 

   דאמרי בימי יעקב הוה:
ברכות (דף . בפ''ק דוהא אמר מר

   ז.):
. ונבדלנו בלכתך עמנו ונפלינו

   מכל האומות:
. לשון זימה [הוא זה] ונחזה בך

להסתכל בנשים שעובדי כוכבים 
אומרים לישראל שובי לתורתנו 

   ותזני עמנו:
. שהיו ששופט את שופטיו

השופטין עצמן מקולקלים והיה 
פתחון פה לנשפט להוכיח את 
מוכיחו שאם אמר לו השופט 

יסם מבין עיניך הסתלק טול ק
ופרוש מעבירה קטנה שבידך 
יכול זה לומר טול קורה מבין 
עיניך פרוש מעבירה חמורה 

   שבידך:
. יינך כמו אל תהי בסבאי סבאך

   יין (משלי כג):
. מעורב וכן כל לשון מהול

 הוללות שבתורה לשון ערבוב:

  



93                 ""ַהּשּוָּתִפין –מסכת בבא בתרא פרק א' 

        טז, בטז, בטז, בטז, ב    ––––טו, ב טו, ב טו, ב טו, ב  . 68
בֹ  ב ַעל ה', "ַוְיִהי ַהּיֹום ַוּיָ ֵני ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיּצֵ   אּו ּבְ

בֹ  תֹוָכם. ַוּיָ ָטן ּבְ ָ ם ַהׂשּ   א ּגַ
בֹ ַוּיֹ  ָטן ֵמַאִין ּתָ ָ ָטן" וגו'אֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ ָ ַען ַהׂשּ   .ז)-(איוב א, ו 121א ַוּיַ
  

ָך ַאְבָרָהם, ָאַמ  ַעְבּדְ ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ְולֹא ָמָצאִתי ֶנֱאָמן ּכְ י ּבְ ְטּתִ ל עֹוָלם, ׁשַ   ר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָאַמְרּתָ לֹו:  ה"ׁשֶ ֶנּנָ י ְלָך ֶאּתְ ּה ּכִ ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ   .(בראשית יג, יז) 122"קּום ִהְתַהּלֵ

ָע  ׁשָ ָרה, ַוֲאִפיּלּו ָהִכי, ּבְ ּלא ָמָצא ָמקֹום ִלְקּבֹור ֶאת ׂשָ   ה ׁשֶ
ֶסף, לֹא ִהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוֶתיָך.  ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ַאְרּבַ ָנה ּבְ ּקָ   ַעד ׁשֶ

  
  

ָטן,  ָ   "ַוּיאֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ
מֹ  י ֵאין ּכָ י ִאּיֹוב ּכִ ָך ֶאל ַעְבּדִ ְמּתָ ִלּבְ ָאֶרץ" וגו'ֲהׂשַ   . )(איוב א, ח 123 הּו ּבָ

  
י יֹוָחָנןַר ָאַמר    : ּבִ

ַאְבָרָהם,  ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֶ ה ׁשּ ִאּיֹוב יֹוֵתר ִמּמַ ֱאַמר ּבְ דֹול ַהּנֶ   ּגָ
ִתיב:  ַאְבָרָהם ּכְ ִאיּלּו ּבְ ה"ּדְ י ְיֵרא ֱאלִֹהים ַאּתָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ י ַעּתָ   .)בראשית כב, יב( 124"ּכִ

ִתיב:  ר ְיֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמ ּוְבִאּיֹוב ּכְ ם ְוָיׁשָ    .)איוב א, ח( ָרע""ִאיׁש ּתָ
  

  ? "ְוָסר ֵמָרע"ַמאי 
  

מּוֵאלָאַמר  ר ׁשְ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ָממֹונֹו ָהָיה,  ָרן ּבְ   ִאּיֹוב ַווּתְ

ּלֹו.  ֶ ָרּה, ִמׁשּ רּוָטה ַלֶחְנָוִני, ִאּיֹוב ִויּתְ ל עֹוָלם נֹוֵתן ֲחִצי ּפְ   ִמְנָהגֹו ׁשֶ
  
  

ם  ָטן ֶאת ה' ַוּיאַמר: ַהִחּנָ ָ ַען ַהׂשּ   ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאלִֹהים? "ַוּיַ
יתֹו" וגו' ה ַסְכּתָ ַבֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ   . )י-איוב א, ט(125ֲהלֹא ַאּתָ

  
"?ַמאי  ַרְכּתָ ה ָיָדיו ּבֵ    "ַמֲעׂשֵ

  
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ

ֵרְך.  רּוָטה ֵמִאּיֹוב ִמְתּבָ ל ַהּנֹוֵטל ּפְ   ּכָ
  

ָאֶרץ"ַמאי  ַרץ ּבָ    ?"ּוִמְקֵנהּו ּפָ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
ל עֹוָלם,  ֵדרֹו ׁשֶ ְרצּו ּגְ ל ִאּיֹוב ּפָ   ִמְקֵנהּו ׁשֶ

ים,  ל עֹוָלם ְזֵאִבים הֹוְרִגים ָהִעּזִ   ִמְנָהגֹו ׁשֶ
ֵאִבים.  ים הֹוְרִגים ֶאת ַהּזְ ל ִאּיֹוב ִעּזִ   ִמְקֵנהּו ׁשֶ

  
  

ר ָכל ֲאׁשֶ ַלח ָנא ָיְדָך ְוַגע ּבְ ֶניָך ְיָבְרֶכָּך.  "ְואּוָלם ׁשְ   לֹו, ִאם לֹא ַעל ּפָ
ָיֶדָך, ַוּיֹ  ר לֹו ּבְ ה ָכל ֲאׁשֶ ָטן, ִהּנֵ ָ   אֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ

ַלח ָיֶדָך" וגו' ׁשְ    ַרק ֵאָליו ַאל ּתִ
כֹור. ְכִלים ְוׁשֹ ָתיו אֹ "ַוְיִהי ַהּיֹום ּוָבָניו ּוְבנֹ ֵבית ֲאִחיֶהם ַהּבְ   ִתים ַיִין ּבְ

א ֶאל ִאיּ  ָקר ָהיּו חֹוְרׁשֹות"ֹוב ַוּיֹ ּוַמְלָאְך ּבָ   .)יד-איוב א, יא( 126אַמר ַהּבָ

                                                           

ב ַעל הַוְיִהי ַהיּ 	וווו 121 ֵני ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיּצֵ בֹאּו ּבְ תֹוָכם 'ֹום ַוּיָ ָטן ּבְ ָ בֹוא ַגם ַהׂשּ ָטן ֶאת ה 'ַוּיֹאֶמר ה	זזזז. ַוּיָ ָ ַען ַהׂשּ בֹא ַוּיַ ָטן ֵמַאִין תָּ ָ ְך  'ֶאל ַהׂשּ ָאֶרץ ּוֵמִהְתַהּלֵ ּוט ּבָ ַוּיֹאַמר ִמׁשּ
ּה    ּבָ
ּה ּוְלָרְח  122 ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ הקּום ִהְתַהּלֵ ֶנּנָ י ְלָך ֶאתְּ ּה ּכִ   ּבָ
ר ְיֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמ  'ַוּיֹאֶמר ה 123 ם ְוָיׁשָ ָאֶרץ ִאיׁש תָּ מֹהּו ּבָ י ֵאין ּכָ י ִאּיֹוב ּכִ ָך ַעל ַעְבּדִ ְמתָּ ִלּבְ ָטן ֲהׂשַ ָ   ָרעֶאל ַהׂשּ
124   
ָטן ֶאת ה טטטט 125 ָ ַען ַהׂשּ ם ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאלִֹהים 'ַוּיַ ָא ֲהלֹא 	יייי. ַוּיֹאַמר ַהִחּנָ ַרץ ּבָ ַרְכתָּ ּוִמְקֵנהּו ּפָ ה ָיָדיו ּבֵ ִביב ַמֲעׂשֵ ר לֹו ִמּסָ ל ֲאׁשֶ יתֹו ּוְבַעד ּכָ ְכתָּ ַבֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ה ׂשַ  ֶרץַאתָּ

ֶניָך ְיָבֲרֶכּךָ  יאיאיאיא 126 ר לֹו ִאם לֹא ַעל ּפָ ָכל ֲאׁשֶ ַלח ָנא ָיְדָך ְוַגע ּבְ ה  'ַוּיֹאֶמר ה	יביביביב. ְואּוָלם ׁשְ ָטן ִהּנֵ ָ ַלח ָיֶדָך וַ ֶאל ַהׂשּ ׁשְ ָיֶדָך ַרק ֵאָליו ַאל תִּ ר לֹו ּבְ ֵני ָכל ֲאׁשֶ ָטן ֵמִעם ּפְ ָ ֵצא ַהׂשּ ּיֵ
כֹורַוְיִהי ַהּיֹום ּוָבָניו ּוְבנָֹתיו אֹכְ 	יגיגיגיג '.ה ֵבית ֲאִחיֶהם ַהּבְ ָקר ָהיּו חְֹרׁשֹות ְוָהֲאתֹנֹות רֹעֹות ַעל ְיֵדיֶהם	ידידידיד. ִלים ְוׁשִֹתים ַיִין ּבְ א ֶאל ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר ַהּבָ   ּוַמְלָאְך ּבָ

  י"רש

. היינו דקאמר קום התהלך
ומהתהלך בה מאותו שאמרת לו 

  תהלך בארץ אני בא:ה
ה''ג מנהג עולם נותן חצי 

. מי שיש לו פרוטה לחנוני
מלאכה מועטת לעשות אומר 
לפועל חצי פרוטה אני נותן לך 
ונלך אצל חנוני ונקנה בפרוטה 
ככר או ביצים ונחלוק ואיוב 
ויתרה לחצי השני משלו ונותן 
לו כל הפרוטה שהיה רע בעיניו 

   לדקדק בדבר קל שאינו ממון:
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ָקר ָהיּו חְֹרׁשֹות ְוָהֲאתֹנֹות רֹ ַמאי    ? עֹות ַעל ְיֵדיֶהם""ַהּבָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

רּוְך הּוא ְלִאּיֹוב     טז,א דֹוׁש ּבָ ִהְטִעימֹו ַהּקָ ד, ׁשֶ א. ^ 	ְמַלּמֵ   ֵמֵעין ָהעֹוָלם ַהּבָ
  
  

א, ַוּיאַמר: ֵאׁש ֱאלִֹהים וגו' "עֹוד זֶ  ר ְוֶזה ּבָ   ה ְמַדּבֵ
א, ַוּיאַמר:  ר ְוֶזה ּבָ   עֹוד ֶזה ְמַדּבֵ

חּום וגו'  ּקָ ים ַוּיִ ַמּלִ טּו ַעל ַהּגְ ְפׁשְ ים, ַוּיִ ה ָראׁשִ לׁשָ מּו ׁשְ ים ׂשָ ּדִ ׂשְ   ּכַ
א, ַוּיאַמר:  ר ְוֶזה ּבָ   עֹוד ֶזה ְמַדּבֵ

ֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך אְכִלים וְ  כֹור. ּבָ ֵבית ֲאִחיֶהם ַהּבְ   ׁשִתים ַיִין ּבְ
ר,  ְדּבָ ָאה ֵמֵעֶבר ַהּמִ דֹוָלה ּבָ ה רּוַח ּגְ   ְוִהּנֵ

ָעִרים וגו'  ִית ַוִיּפל ַעל ַהּנְ ּנֹות ַהּבַ ע ּפִ ַאְרּבַ ע ּבְ ּגַ   ַוּיִ
ָגז ֶאת ראׁשֹו וגו'  ָקם ִאּיֹוב ַוִיְקַרע ֶאת ְמִעלֹו ַוּיָ   ַוּיָ

ה. ַוּיאֶמר ָערֹם ָיָצאִתי ִמ  ּמָ י ְוָערֹם ָאׁשּוב ׁשָ ֶטן ִאּמִ   ּבֶ
ם ה' ְמבֹוָרְך.    ה' ָנַתן וה' ָלָקח ְיִהי ׁשֵ

ְפָלה ֵלאלִֹהים".  ָכל זאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ְולֹא ָנַתן תִּ   ּבְ
ב וגו'  ֵני ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיּצֵ באּו ּבְ   "ַוְיִהי ַהּיֹום ַוּיָ

בא ה ּתָ ָטן, ֵאי ִמּזֶ ָ   ? ַוּיאֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ
ָטן ֶאת ה' וַ  ָ ַען ַהׂשּ ָאֶרץ" [וגו']ַוּיַ ט ּבָ ֻ   .)ב, ב –איוב א, טז ( 127ּיאַמר ִמׁשּ

  
  ָאַמר ְלָפָניו: 

ָך ַאְבָרָהם,  ַעְבּדְ ָכל ָהעֹוָלם ְולֹא ָמָצאִתי ּכְ י ּבְ ְטּתִ ל עֹוָלם, ׁשַ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָאַמְרּתָ לֹו:  ּה ּוְלָרְח ׁשֶ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ ה""קּום ִהְתַהּלֵ ֶנּנָ י ְלָך ֶאּתְ ּה ּכִ   .(בראשית יג, יז) ּבָ

ָרה לֹא ָמָצא ָמקֹום ְלקֹוְבָרּה,  ׁש ִלְקּבֹור ׂשָ ּקֵ ּבִ ָעה ׁשֶ   ּוְבׁשָ
  ְולֹא ִהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוֶתיָך. 

  
  

ָטן,  ָ   "ַוּיאֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ
י ִאּיֹוב,  ָך ֶאל ַעְבּדִ ְמּתָ ִלּבְ   ֲהׂשַ

ָאֶרץ ְועֶד  מהּו ּבָ י ֵאין ּכָ תֹו, ּכִ ֻתּמָ   ּנּו ַמֲחִזיק ּבְ
ם" עֹו ִחּנָ ִסיֵתִני ּבֹו ְלַבלְּ    .)איוב ב, ג( 128ַוּתְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ר ְלאֹוְמרֹו,  תּוב, ִאי ֶאְפׁשָ   ִאְלָמֵלא ִמְקָרא ּכָ
ת.  ִסיִתין אֹותֹו ְוִניּסָ ּמְ ָאָדם ׁשֶ   ּכְ

  
ָנא:  ַמְתִניָתא ּתָ   ּבְ
  יֹוֵרד ּוַמְתֶעה, 

יז, ְועֹוֶלה וּ    ַמְרּגִ
  נֹוֵטל ְרׁשּות, 
ָמה   . ְונֹוֵטל ְנׁשָ

  
  

                                                           

ּצֹאן ּוַבנְּ  טזטזטזטז 127 ְבַער ּבַ ַמִים ַותִּ ָ א ַוּיֹאַמר ֵאׁש ֱאלִֹהים ָנְפָלה ִמן ַהׁשּ ר ְוֶזה ּבָ יד ָלךְ עֹוד ֶזה ְמַדּבֵ י ְלַהּגִ ְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבּדִ א 	יזיזיזיז. ָעִרים ַוּתֹאְכֵלם ָוִאּמָ ר ְוֶזה ּבָ עֹוד ֶזה ְמַדּבֵ
ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָח  חּום ְוֶאת ַהּנְ ּקָ ים ַוּיִ ַמּלִ טּו ַעל ַהּגְ ְפׁשְ ים ַוּיִ ה ָראׁשִ לֹׁשָ מּו ׁשְ ים ׂשָ ּדִ ׂשְ ְלָטה ַרק ֲאִני ְלבַ ַוּיֹאַמר ּכַ יד ָלךְ ֶרב ָוִאּמָ י ְלַהּגִ א ַוּיֹאַמר  יחיחיחיח. ּדִ ר ְוֶזה ּבָ ַעד ֶזה ְמַדּבֵ

כֹור ֵבית ֲאִחיֶהם ַהּבְ ֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ַיִין ּבְ ָעִר 	יטיטיטיט. ּבָ ּפֹל ַעל ַהּנְ ִית ַוּיִ ּנֹות ַהּבַ ע ּפִ ַאְרּבַ ע ּבְ ּגַ ר ַוּיִ ְדּבָ ָאה ֵמֵעֶבר ַהּמִ דֹוָלה ּבָ ה רּוַח ּגְ ְלָטה ַרק ֲאִני ְוִהּנֵ מּותּו ָוִאּמָ ים ַוּיָ
יד ָלךְ  י ְלַהּגִ חוּ 	ככככ. ְלַבּדִ תָּ ׁשְ ּפֹל ַאְרָצה ַוּיִ ָגז ֶאת רֹאׁשֹו ַוּיִ ְקַרע ֶאת ְמִעלֹו ַוּיָ ָקם ִאּיֹוב ַוּיִ ָמה 	כאכאכאכא .ַוּיָ י ְוָערֹם ָאׁשּוב ׁשָ ֶטן ִאּמִ ם ָלָקח ְיִהי ׁשֵ  ה'ָנַתן וַ ה' ַוּיֹאֶמר ָערֹם ָיָצאִתי ִמּבֶ

ְפָלה ֵלאלִֹהים	כבכבכבכב. ְמבָֹרךְ  'ה ָכל זֹאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ְולֹא ָנַתן תִּ   ּבְ

ב ַעל ה א.א.א.א. ֵני ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיּצֵ בֹאּו ּבְ ב ַעל ה 'ַוְיִהי ַהּיֹום ַוּיָ תָֹכם ְלִהְתַיּצֵ ָטן ּבְ ָ בֹוא ַגם ַהׂשּ ַען 'ַוּיֹאֶמר ה	בבבב'. ַוּיָ בֹא ַוּיַ ה תָּ ָטן ֵאי ִמּזֶ ָ ָטן ֶאת ה ֶאל ַהׂשּ ָ ט  'ַהׂשּ ֻ ַוּיֹאַמר ִמׁשּ
ּה  ְך ּבָ ָאֶרץ ּוֵמִהְתַהּלֵ   ּבָ

ר ְיֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמ  'ַוּיֹאֶמר ה  128 ם ְוָיׁשָ ָאֶרץ ִאיׁש תָּ מֹהּו ּבָ י ֵאין ּכָ י ִאּיֹוב ּכִ ָך ֶאל ַעְבּדִ ְמתָּ ִלּבְ ָטן ֲהׂשַ ָ ִסיֵתנִ ֶאל ַהׂשּ תֹו ַותְּ ֻתּמָ םָרע ְועֶֹדּנּו ַמֲחִזיק ּבְ עֹו ִחּנָ   י בֹו ְלַבּלְ

  י"רש

. ע''י תונות רועות [וגו']והא
הבקר דריש ליה לקרא שאוכלת 
חזיז מתלם המענה שהזרע 

  צומח בשעתו: 
. כדכתיב מעין העולם הבא

(ירמיה לא) הרה ויולדת יחדו 
הריון ולידה ביום אחד הכי 
דרשינן ליה במסכת שבת (דף 
ל:): הכי גרסינן במתניתא תנא 
יורד ומתעה ועולה ומרגיז נוטל 

מה. [וה''פ] יורד רשות ונוטל נש
למטה ומתעה את הבריות 
לחטוא ועולה למעלה ומרגיז 
את חמת המלך בהשטנותו נוטל 
ממנו רשות להרוג את החוטא 
מכיון שנתנו רשות דכתיב 

  ותסיתני בו:
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ָטן ֶאת ה' ַוּיאַמר,  ָ ַען ַהׂשּ   "ַוּיַ
ַעד ַנְפׁשֹו.  ן ּבְ ר ָלִאיׁש ִיתֵּ ַעד עֹור ְוכל ֲאׁשֶ   עֹור ּבְ

רֹו,  ׂשָ ַלח ָנא ָיְדָך ְוַגע ֶאל ַעְצמֹו ְוֶאל ּבְ   אּוָלם ׁשְ
ֶניָך ְיָבְרֶכָּך.    ִאם לֹא ֶאל ּפָ

מֹור.  ַוּיאֶמר ָטן ִהּנֹו ְבָיֶדָך ַאְך ֶאת ַנְפׁשֹו ׁשְ ָ   ה' ֶאל ַהׂשּ
ְך ֶאת ִאּיֹוב" וגו' ֵני ה' ַוּיַ ָטן ֵמֵאת ּפְ ָ ֵצא ַהׂשּ    . )ז-איוב ב, ד( 129ַוּיֵ

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

ל ִאּיֹוב,  ֶ ָטן יֹוֵתר ִמׁשּ ל ׂשָ ה ַצֲערֹו ׁשֶ   ָקׁשֶ
ב ָאַמר לֹו ַרּבֹו ׁשְ ל ְלֶעֶבד ׁשֶ מֹור ֶאת ֵייָנּה. ָמׁשָ   ֹור ָחִבית ּוׁשְ

  
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָטן,    הּוא ׂשָ

  הּוא ֵיֶצר ָהָרע, 
ֶות.    הּוא ַמְלַאְך ַהּמָ

  
ָטן":    "הּוא ׂשָ

ְכִתיב:  ָטן ֵמ ּדִ ָ ֵצא ַהׂשּ ֵני ה'"ַוּיֵ   .  )איוב ב, ז(  "ֵאת ּפְ
  "הּוא ֵיֶצר ָהָרע": 

ִתיב ָהָתם:  ל ַהּיֹום"ּכְ   , (בראשית ו, ה) 130"ַרק ַרע ּכָ
ַלח ָיֶדָך"ּוְכִתיב ָהָכא:  ׁשְ    131.(איוב א, יב) "ַרק ֵאָליו ַאל תִּ

ֶות":    "הּוא ַמְלַאְך ַהּמָ
ְכִתיב:  מֹ ּדִ   . (איוב ב, ו) ר""ַאְך ֶאת ַנְפׁשֹו ׁשְ

  
ִדיֵדיּה ַקְייָמא.    ַאְלָמא ּבְ

  
י ֵלִויָאַמר    : ַרּבִ

ַמִים ִנְת  ם ׁשָ ה ְלׁשֵ ָטן ּוְפִניּנָ ונּו. ׂשָ ּוְ   ּכַ
ַתר ִאּיֹוב,  יּה ּבָ ְעּתֵ ָנְטָיה ּדַ רּוְך הּוא ּדְ דֹוׁש ּבָ ַחְזָיא ְלַהּקָ יָון ּדְ ָטן ּכֵ   ׂשָ

ַאְבָרָהם.  י ֵליּה ְלַרְחָמנּוֵתיּה ּדְ לֹום, ִמיְנׁשֵ   ָאַמר: ַחס ְוׁשָ
ְכִתיב:  ה ּדִ ִניּנָ ֲעבּור ַהְרִעיָמּה"ּפְ ַעס ּבַ ם ּכַ ה ָצָרָתּה ּגַ    .(שמואל א א, ו) 132"ְוִכֲעַסתָּ

  
ּה  ָרׁשָ ר ַיֲעקבּדְ ַפּפּוְנָיא,  ַרב ַאָחא ּבַ   ּבְ

ֵקיּה ְלַכְרֵעיּה.  ָטן ַנׁשְ   ֲאָתא ׂשָ
  
  

ָכל זֹ  ָפָתיו""ּבְ ׂשְ   . (איוב ב, י) 133את לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ּבִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִלּבֹו ָחָטא.  ָפָתיו לֹא ָחָטא, ּבְ ׂשְ   ּבִ

  
  ַמאי ָקָאַמר? 

  
נָ  ה. ִאם לֹא ֵאיפֹו ִמי הּוא""ֶאֶרץ ִנּתְ ֵני ׁשְפֶטיָה ְיַכּסֶ ע, ּפְ   .(איוב ט, כד) ה ְבַיד ָרׁשָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יָה.  ׁש ִאּיֹוב ַלֲהפֹוְך ְקָעָרה ַעל ּפִ ּקֵ   ּבִ
  

                                                           

ָטן ֶאת ה דדדד 129 ָ ַען ַהׂשּ ַעד ַנְפׁשוֹ  'ַוּיַ ן ּבְ ר ָלִאיׁש ִיתֵּ ַעד עֹור ְוכֹל ֲאׁשֶ ֶניָך ְיָבֲרֶכּךָ 	הההה. ַוּיֹאַמר עֹור ּבְ רֹו ִאם לֹא ֶאל ּפָ ׂשָ ַלח ָנא ָיְדָך ְוַגע ֶאל ַעְצמֹו ְוֶאל ּבְ ַוּיֹאֶמר ה 	וווו. אּוָלם ׁשְ
ָטן ִהּנֹו  ָ מֹרֶאל ַהׂשּ ֵני ה	זזזז. ְבָיֶדָך ַאְך ֶאת ַנְפׁשֹו ׁשְ ָטן ֵמֵאת ּפְ ָ ֵצא ַהׂשּ ף ַרְגלֹו ְוַעד ָקְדֳקדוֹ  'ַוּיֵ ִחין ָרע ִמּכַ ׁשְ ְך ֶאת ִאּיֹוב ּבִ   ַוּיַ

ְרא ה 130 ל ַהּיֹום 'ַוּיַ בֹת ִלּבֹו ַרק ַרע ּכָ ָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר ַמְחׁשְ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ י ַרּבָ   ּכִ
מר""ַרק ֶאת ַנְפׁש ( 131  )ֹו ׁשְ

י ָסַגר ה 132 ִעָמּה ּכִ ֲעבּור ַהּרְ ַעס ּבַ ם ּכַ ה ָצָרָתּה ּגַ ַעד ַרְחָמּה  'ְוִכֲעַסתָּ   ּבְ
ל 133 ל ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים ְוֶאת ָהָרע לֹא ְנַקּבֵ ם ֶאת ַהּטֹוב ְנַקּבֵ ִרי ּגַ ַדּבֵ ָבלֹות תְּ ר ַאַחת ַהּנְ ַדּבֵ ָכל זֹאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ּכְ ָפָתיו ּבְ ׂשְ   ּבִ

  י"רש

. שהוזקק לשמור צערו של שטן
  את נפש איוב שלא תצא:
. ליטול אלמא בדידיה קיימא

   א ליטלה:את הנפש והזהירו של
. שתתרעם על בעבור הרעימה

   שהיא עקרה ותתפלל:
. לעקור כל להפוך קערה על פיה

   כבוד שחירף וגידף:
  



96                                                                                                                                                  ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָטן.  ָ ֶנֶגד ַהׂשּ א ּכְ ר ִאּיֹוב ֶאּלָ ּבֵ   לֹא ּדִ

  
ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ

ָנה ְבַיד " ע""ֶאֶרץ ִנּתְ    .(איוב ט, כד) ָרׁשָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יָה;  ׁש ִאּיֹוב ַלֲהפֹוְך ְקָעָרה ַעל ּפִ ּקֵ   ּבִ
ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ָטן י ׂשָ ַלּפֵ א ּכְ ר ִאּיֹוב ֶאּלָ ּבֵ    ."לֹא ּדִ
  
  

יל" ְדָך ַמּצִ ע ְוֵאין ִמּיָ י לֹא ֶאְרׁשָ ָך ּכִ ְעּתְ   .(איוב י, ז) "ַעל ּדַ
  : ָרָבאָאַמר 

ין,  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִמן ַהּדִ ׁש ִאּיֹוב ִלְפטֹור ֶאת ּכָ ּקֵ   ּבִ
ל עֹוָלם,ָאַמר ְלָפָניו: ִר  ָראָת ׁשֹור   ּבֹונֹו ׁשֶ ְרסֹוָתיו ְסדּוקֹות,  -ּבָ   ּפַ

ָראָת ֲחמֹור  ְרסֹוָתיו ְקלּוטֹות,  -ּבָ   ּפַ
ן ֵעֶדן ָראָת ּגַ ם - ּבָ יִהּנָ ָראָת ּגֵ    ,ּבָ

ָראָת ַצּדִ  ִעים,  - יִקיםּבָ ָראָת ְרׁשָ   ּבָ
ב ַעל ָיְדָך!    ִמי ְמַעּכֵ

  
ִאּיֹוב?    ּוַמאי ַאַהְדרּו ֵליּה ַחְבֵריּה ּדְ

  
יָחה ִלְפֵני ֵאל" ֵפר ִיְרָאה, ְוִתְגַרע ׂשִ ה ּתָ   .(איוב טו, ד) "ַאף ַאּתָ

ָרא ַהּקָ  רּוְך הּוא ֵיֶצר ָהָרעּבָ ְבִלין.  - דֹוׁש ּבָ ָרא לֹו ּתֹוָרה ּתַ   ּבָ
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ְכִתיב:  ת אֹ ַמאי ּדִ ְרּכַ בֹ "ּבִ    ?(איוב כט, יג) ְוֵלב ַאְלָמָנה ַאְרִנן" ,אֵבד ָעַלי ּתָ

ת אֹ  ְרּכַ בֹ "ּבִ יָחּה ּוַמֲחִזיָרּה ָלֶהן,  -  א"ֵבד ָעַלי ּתָ ּבִ ֶדה ִמיתֹוִמים, ּוַמׁשְ ָהָיה ּגֹוֵזל ׂשָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ָכל ֵה  - "ְוֵלב ַאְלָמָנה ַאְרִנן" ֲהָוה ַאְלָמָנה ּדְ ּדְ   ָהוּו ָנְסִבי ָלּה, ָלאיָכא ּדַ

ָווּה, ַוֲהוּו ָאתּו ָנְסִבי ָלּה.  ֵמיּה ִעיּלָ ֵדי ׁשְ   ֲהָוה ָאֵזיל ׁשָ
  
  

מֹ  ִתי ּבְ י ְוַהּוָ ְעׂשִ ֵקל ּכַ ָ קֹול ִיׁשּ אּו ָיַחד""לּו ׁשָ   .(איוב ו, ב) אְזַנִים ִיׂשְ
  : ַרבָאַמר 

ִאּיֹוב!    ַעְפָרא ְלפּוֵמיּה ּדְ
א?!  ַמּיָ י ׁשְ ַלּפֵ   ַחְברּוָתא ּכְ

  
  

ֵנינּו" ת ָידֹו ַעל ׁשְ יֵנינּו מֹוִכיַח ָיׁשֵ   .(איוב ט, לג) "לּו ֵיׁש ּבֵ
  : ַרבָאַמר 

ִאּיֹוב!    ַעְפָרא ְלפּוֵמיּה ּדְ
ּמֹוִכיַח ֶאת ַרּבֹו?!  לּום ֵיׁש ֶעֶבד ׁשֶ   ּכְ

  
  

תוּ  י ְלֵעיָני ּוָמה ֶאְתּבֹוֵנן ַעל ּבְ ַרּתִ ִרית ּכָ   .(איוב לא, א) ָלה""ּבְ
  : ָרָבאָאַמר 

ִאּיֹוב,    ַעְפָרא ְלפּוֵמיּה ּדְ
ִדיֵדיּה  ַאֲחָרִניָתא, ַאְבָרָהם ֲאִפיּלּו ּבְ ל.  ָלאִאיהּו ּבְ ּכַ   ִאיְסּתַ

ְכִתיב:  "ּדִ ה ְיַפת ַמְרֶאה ָאּתְ ָ י ִאׁשּ י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ   .(בראשית יב, יא) 134"ִהּנֵ
ָרא  ֵמִעיּקָ ָלל ּדְ   ָוה ָיַדע ָלּה. ֲה  ָלאִמּכְ

  
  

                                                           

ה ְיַפת ַמְרֶאה 134 ָ י ִאׁשּ י ּכִ ה ָנא ָיַדְעתִּ ּתֹו ִהּנֵ ַרי ִאׁשְ ר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה ַוּיֹאֶמר ֶאל ׂשָ ֲאׁשֶ   ָאתְּ  ַוְיִהי ּכַ

  י"רש

. לפטור את כל העולם כולו
מדינו של הקב''ה לומר שאנוסין 
הן ע''י הקב''ה שברא יצה''ר 
והכי קאמר על דעתך כי לא 
ארשע אם היית חפץ לא הייתי 

   רשע:
ות בראת שור בפרסות סדוק

. את זה וחמור בפרסות קלוטות
טהרת ואת זה טמאת הכל בא 
על ידך אתה בראת בו סימני 

   הטומאה:
 . ע''י יצר טוב:בראת צדיקים
. על ידי יצר הרע בראת רשעים

לפיכך אין ניצול מידך כי מי 
   יעכב אנוסין הן החוטאין:

. הן תבלין שהיא ברא לו תורה
מבטלת את הרהורי עבירה 

בעלמא (קדושין דף ל:)  כדאמר
אם פגע בך מנוול זה משכהו 
לבית המדרש אם אבן הוא 
נימוח כו' הלכך לאו אנוסין 
   נינהו שהרי יכולין להציל עצמן:

. שהיה סבור שהיה ברכת עובד
   אובד את שדהו:

. אומר שהיא שדי שמיה עלווה
   קרובתו או מדבר בה להשיאנה:

. מדבר חברותא כלפי שמיא
כאדם המתווכח לפני השכינה 

לחבירו בא ונשקול מי חייב 
   לחבירו:
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אֹול לֹא ַיֲעֶלה" ן יֹוֵרד ׁשְ ַלְך ּכֵ ָלה ָעָנן ַוּיֵ   .(איוב ז, ט) "כָּ
  : ָרָבאָאַמר 

ִתים.  ית ַהּמֵ ְתִחּיַ ַפר ִאּיֹוב ּבִ ּכָ אן ׁשֶ   ִמּכָ
  
  

ם" ה ְפָצַעי ִחּנָ ָעָרה ְיׁשּוֵפִני ְוִהְרּבָ ׂשְ ר ּבִ   .), יז(איוב ט "ֲאׁשֶ
הָאַמר    : ַרּבָ

ְס  יבּוהּו. ִאּיֹוב ּבִ ָעָרה ֱהׁשִ   ָעָרה ֵחֵרף ּוַבּסְ
ְכִתיב:  ְסָעָרה ֵחֵרף ּדִ ָעָרה ְיׁשּוֵפִני"ּבִ ׂשְ ר ּבִ   , "ֲאׁשֶ

  ָאַמר ְלָפָניו: 
ין ִאּיֹוב ְלאֹוֵיב!  ף ְלָך ּבֵ א רּוַח ְסָעָרה ָעְבָרה ְלָפֶניָך ְוִנְתַחּלֵ ּמָ ל עֹוָלם, ׁשֶ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ

כְ  יבּוהּו ּדִ ָעָרה ֱהׁשִ ּסְ   ִתיב: ּבַ
ָעָרה ַוּיאַמר...  ַען ה' ֶאת ִאּיֹוב ִמן ַהּסְ   וגו'"ַוּיַ
ָאְלָך ְוהֹוִדיֵעִני"   .ג)-א ,(איוב לח ׁ 135ֱאָזר ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶציָך ֶאׁשְ

ָאָדם,  ָראִתי ּבָ ה ִניִמין ּבָ   ָאַמר לֹו ַהְרּבֵ
ּלא ְפֵני ַעְצָמּה ׁשֶ א ּבִ ָראִתי ָלּה ּגּוּמָ א ַאַחת,  ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ּבָ ִים יֹוְנקֹות ִמּגּוּמָ ּתַ   ְיהּו ׁשְ

ל ָאָדם.  יכֹות ְמאֹור ֵעיָניו ׁשֶ א ַאַחת ַמֲחׁשִ ִים יֹוְנקֹות ִמּגּוּמָ ּתַ ִאְלָמֵלי ׁשְ   ׁשֶ
ף ִלי,  א לֹא ִנְתַחּלֵ א ְלּגּוּמָ ין ּגּוּמָ   ּבֵ

ף ִלי?!  ין ִאּיֹוב ְלאֹוֵיב ִנְתַחּלֵ   ּבֵ
  
  

ָעלָ  ֶטף ּתְ ֶ ג ַלׁשּ   .)איוב לח, כה( ׁ 136וגו'ה" "ִמי ִפּלַ
ְפֵני ַעְצָמּה,  פּוס ּבִ ָראִתי ָלּה ּדְ ה ּבָ ה ְוִטיּפָ ָעִבים, ְוָכל ִטיּפָ ָראִתי ּבֶ ין ּבָ ה ִטיּפִ   ַהְרּבֵ

פּוס ֶאָחד,  ין יֹוְצאֹות ִמּדְ י ִטיּפִ ּתֵ ּלא ְיהּו ׁשְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
פּוס ֶאָחד ְמַט  ין יֹוְצאֹות ִמּדְ י ִטיּפִ ּתֵ ִאְלָמֵלי ׁשְ ירֹות. ׁשֶ ְטׁשֹות ֶאת ָהָאֶרץ ְוֵאיָנּה מֹוִציָאה ּפֵ   ׁשְ

ף ִלי,  ה לֹא ִנְתַחּלֵ ה ְלִטיּפָ ין ִטיּפָ   ּבֵ
ף ִלי?!  ין ִאּיֹוב ְלאֹוֵיב ִנְתַחּלֵ   ּבֵ

  
ַהאי  ַמע ּדְ ָעָלה"ַמאי ַמׁשְ פּוס ִהיא?  "ּתְ ּדְ ָנא ּדִ ָ   ִליׁשּ

  
יָלאָאַמר  ר ׁשֵ ה ּבַ   , ַרּבָ

ְכִתיב:  ַעׂש ּתְ ּדִ ֵבית ָסאַתִים ֶזַרע""ַוּיַ    .(מלכים א יח, לב) 137ָעָלה ּכְ
  
  

   .)איוב לח, כה( ׁ "ְוֶדֶרְך ַלֲחִזיז קלֹות"
ָעִבים,  ָראִתי ּבֶ ה קֹולֹות ּבָ   ַהְרּבֵ

ְפֵני ַעְצמֹו,  ִביל ּבִ ָראִתי לֹו ׁשְ   ְוָכל קֹול ְוקֹול ּבָ
ִביל ֶאָח  ְ י קֹולֹות יֹוְצאֹות ִמׁשּ ּתֵ ּלא ְיהּו ׁשְ ֵדי ׁשֶ   ד, ּכְ

ל ָהעֹוָלם.  ִביל ֶאָחד ַמֲחִריִבין ֶאת ּכָ ְ י קֹולֹות יֹוְצאֹות ִמׁשּ ּתֵ ִאְלָמֵלי ׁשְ   ׁשֶ
ף ִלי?!  ין ִאּיֹוב ְלאֹוֵיב ִנְתַחּלֵ ף ִלי, ּבֵ ין קֹול ְלקֹול לֹא ִנְתַחּלֵ   ּבֵ

  
  

מֹ  ׁשְ לֹות ּתִ    .)איוב לט, א( ׁ ר""ֲהָיַדְעּתָ ֵעת ֶלֶדת ַיֲעֵלי ָסַלע חֵֹלל ַאּיָ
ּכֹוַרַעת ^ָלֶלֶדת,      בטז, ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶניָה, ּבְ   ַיֲעָלה זֹו ַאְכָזִרית ַעל ּבָ

ה ְוָימּות, עֹוָלה ְלרֹ  ּנָ ּפֹול ִמּמֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ   אׁש ָהָהר ּכְ
יחֹו ְלָפֶניָה,  ְכָנָפיו ּוַמּנִ לֹו ּבִ ַקּבְ ּמְ ר ׁשֶ   ַוֲאִני ַמְזִמין ָלּה ֶנׁשֶ

ים ֶרַגע ֶאָחד אֹו ִמ  ד ֵמת. ְוִאְלָמֵלי ַמְקּדִ   ְתַאֵחר ֶרַגע ֶאָחד, ִמּיָ
ף ִלי,  ין ֶרַגע ְלֶרַגע לֹא ִנְתַחּלֵ   ּבֵ
ף ִלי?!  ין ִאּיֹוב ְלאֹוֵיב ִנְתַחּלֵ   ּבֵ

  
  

                                                           

ַען ה אאאא 135 ָעָרה ַוּיֹאַמר 'ַוּיַ ִלי ָדַעת	בבבב. ֶאת ִאּיֹוב ִמן ַהּסְ ין ּבְ יְך ֵעָצה ְבִמּלִ ָאְלָך ְוהֹוִדיֵעִניֱא 	גגגג. ִמי ֶזה ַמְחׁשִ   ָזר ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶציָך ְוֶאׁשְ
ָעָלה ְוֶדֶרְך ַלֲחִזיז קֹלֹות 136 ֶטף תְּ ֶ ג ַלׁשּ   ִמי ִפּלַ
ַח  137 ְזּבֵ ֵבית ָסאַתִים ֶזַרע ָסִביב ַלּמִ ָעָלה ּכְ ַעׂש תְּ ם ְיהָוה ַוּיַ ׁשֵ ַח ּבְ ְבֶנה ֶאת ָהֲאָבִנים ִמְזּבֵ   ַוּיִ

  י"רש

. לשון שיער כדקתני מן הסערה
   הרבה נימין בראתי באדם:

. עושות מטשטשות את הארץ
  את הארץ כטיט: 
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מֹ  ׁשְ לֹות ּתִ    .)איוב לט, א( ׁ ר""חֵֹלל ַאּיָ
ּכֹוַרַעת ָלֶלֶדת,  ָעה ׁשֶ ׁשָ ָלה זֹו ַרְחָמּה ַצר, ּבְ   ַאּיָ

ּמַ  ָרקֹון ׁשֶ ה ִמּמֹוָלָדּה, ֲאִני ַמְזִמין ָלּה ּדְ ֵבית ָהֶרֶחם וִמְתַרּפָ ּה ּבְ יׁשָ   ּכִ
ד ֵמָתה.  ים ֶרַגע ֶאָחד אֹו ְמַאֵחר ֶרַגע ֶאָחד, ִמּיָ   ְוִאְלָמֵלי ַמְקּדִ
ף ִלי?!  ין ִאּיֹוב ְלאֹוֵיב ִנְתַחּלֵ ף ִלי, ּבֵ ין ֶרַגע ְלֶרַגע לֹא ִנְתַחּלֵ   ּבֵ

  
  

ר "ִאּיֹוב יל"ּוְדָבָריו לֹ  ,לֹא ְבַדַעת ְיַדּבֵ ּכֵ   .138(איוב לד, לה) א ְבַהׂשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַעת ַצֲערֹו.  ׁשְ ס ּבִ ֵאין ָאָדם ִנְתּפָ אן ׁשֶ   ִמּכָ

  
  

ָאה ָעָליו,  ל ָהָרָעה ַהּזאת ַהּבָ ת ֵרֵעי ִאּיֹוב ֵאת ּכָ לׁשֶ ְמעּו ׁשְ ׁשְ   "ַוּיִ
ּוִחי ְוצֹופַ  ד ַהׁשּ יָמִני ּוִבְלּדַ קמֹו ֱאִליַפז ַהּתֵ באּו ִאיׁש ִמּמְ ֲעָמִתי, ַוּיָ   ר ַהּנַ

ו ָלבֹוא ָלנּוד לֹו ּוְלַנֲחמֹו" ֲעדּו ַיְחּדָ ּוָ   .(איוב ב, יא) ַוּיִ
  

ו"ַמאי  ֲעדּו ַיְחּדָ ּוָ   ? "ַוּיִ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ַער ֶאָחד.  ׁשַ ן ּבְ ְכְנסּו ּכּוּלָ ּנִ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ְרֵס "ְוָתָנא:  לׁש ֵמאֹות ּפַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשְ ין ּכָ    ."יּבֵ
  

  ְמָנא ָהוּו ָיְדִעי? 
  

ִליָלא ֲהָוה ְלהּו.  ָאְמִרי ּכְ א ּדְ   ִאיּכָ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ
י ָהוּו ָיְדִעי.  ָכְמׁשִ   ִאיָלֵני ֲהָוה ְלהּו, ְוֵכיָון ּדְ

  
  ָאַמר ָרָבא: 

י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ַהְיינּו ּדְ
ִאּיֹוב אֹו ִמיתּוָתא.  ֲחֵבֵרי ּדְ   אֹו ַחְבָרא ּכַ

  

                                                           
ִתיב: היד, אם כי רבינו גרשום והמרש"א כן גורסים, הובא במהדורת הדפוס:  דקדוקי סופרים כתב שאין בכתב 138 ם ֵאַלי (וּכְ ְרתֶּ ּבַ י לֹא ּדִ "ּכִ

י ִאּיֹוב" ַעְבּדִ   . (איוב מב, ז) )ְנכֹוָנה ּכְ

  י"רש

   . נחש:דרקון
   . נושכה:מכישה

   . לשון רפיון:ומתרפה
. להתחייב על שאין אדם נתפס

שהוא מדבר קשה מחמת צער 
אמר לא בדעת ידבר ויסורין דק

לא אמר לא ברשע ידבר אלא 
   לא בדעת:

. כתרים ובכל כלילי הוו להו
כתר שלשה פרצופים ואיש את 
שמו מחוקק על פרצופו 
וכשבאין יסורין על אחד מהן 

   פרצופו משתנה וכן אילני:
   . פלטיי''א:דכמשי

. אם אין או חברא כחברי דאיוב
לו לאדם אוהבים נוח לו 

רוב על פני האדמה שימות: ל
  ובנות יולדו וגו':
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב . 69
דּו ָלֶהם" ֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות ֻיּלְ י ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל ּפְ   .(בראשית ו, א) "ַוְיִהי ּכִ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ָאה ָלעֹוָלם.  ה ּבָ   ְרִבּיָ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
ָאה ָלעֹוָלם.    ְמִריָבה ּבָ

  
י יֹוָחָנןלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ָאה ָלעֹוָלם, ְלִדיָד  יה ּבָ ָאְמַרּתְ ְרִבּיָ   ְך ּדְ
ל ִאּיֹוב?  נֹוָתיו ׁשֶ לּו ּבְ ֵני ָמה לֹא ִנְכּפְ   ִמּפְ

  
  ָאַמר לֹו: 

יֹוִפי,  ָלאְנִהי  לּו ּבְ מֹות, ֲאָבל ִנְכּפְ ׁשֵ לּו ּבְ   ִנְכּפְ
ְכִתיב:  נֹות, ּדִ לֹוׁש ּבָ ְבָעָנה ָבִנים ְוׁשָ   "ַוְיִהי לֹו ׁשִ

ם ָהַא  ְקָרא ׁשֵ   ַחת ְיִמיָמה ַוּיִ
ית ֶקֶרן ַהּפּוְך" ִליׁשִ ְ ם ַהׁשּ ִנית ְקִציָעה ְוׁשֵ ֵ ם ַהׁשּ   .יד)-(איוב מב, יג ְוׁשֵ

ָהְיָתה	 -" "ְיִמיָמה   . ְליֹום ּדֹוָמה ׁשֶ
ָהָיה ֵריָחּה נֹוֵדף ּכְקִציָעה.  -" "ְקִציָעה   ׁשֶ

ֵבי  - "ֶקֶרן ַהּפּוְך" יָלאָאְמִרי ּדְ י ׁשֵ ּדֹוָמה ְלַקְר ַרּבִ ֶקֶרׁש. : ׁשֶ   ָנא ּדְ
  

ַמַעְרָבא,  יכּו ֲעָלּה ּבְ   ְמַחּיְ
ֶקֶרׁש ְלקּוָתא ִהיא.    ַקְרָנא ּדְ

  
א,    ֶאּלָ
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ִמיֵניּה,  ָקא ּבְ ִריׁשְ ָמא ּדְ כּוְרּכְ   ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ י ִתְקְרִעי ַבּפּוְך"ׁשֶ   . (ירמיהו ד, ל) 139"ּכִ

  
  

ְמעֹון ּבְ  י ׁשִ יַרּבִ א,  ִאיְתְיִליָדא ַרּבִ ַרּתָ   ֵליּה ּבְ
יּה.  ְעּתֵ   ֲהָוה ָקא ָחַלׁש ּדַ

ָאה ָלעֹוָלםָאַמר ֵליּה ֲאבּוהַּ  ה ּבָ    .: ְרִבּיָ
  

ָראָאַמר ֵליּה  ר ַקּפָ   : ּבַ
ל ֶהֶבל ִניַחְמָך ֲאבּוְך  ְנחּוִמין ׁשֶ   ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
לֹא ְזָכִרים ּוְבלֹא ְנֵקבֹות,  ר ָלעֹוָלם ּבְ   ִאי ֶאְפׁשָ

ֵרי א ַאׁשְ ָניו ְזָכִרים,  ֶאּלָ ּבָ   ְלִמי ׁשֶ
ָניו ְנֵקבֹות;  ּבָ   אֹוי לֹו ְלִמי ׁשֶ

ם ּוְבלֹא ּבּוְרִסי,  סָּ לֹא ּבַ ר ָלעֹוָלם ּבְ   ִאי ֶאְפׁשָ
נּותֹו ּבּוְרִסי אּוּמָ נּותֹו ּבּוְסִמי, אֹוי ְלִמי ׁשֶ אּוּמָ ֵרי ִמי ׁשֶ   . ַאׁשְ

  
ֵאי ַתּנָ    :ּכְ

ּכֹ  ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ   .בראשית כד, א)( 140ל""ַוה' ּבֵ
ּכֹ  ַמאי   ?ל""ּבַ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת.  ּלא ָהְיָתה לֹו ּבַ   ׁשֶ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת.  ָהְיָתה לֹו ּבַ   ׁשֶ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים

                                                           

י ִתְקְרִעי ַבּפּוְך ֵע  139 י ֲעִדי ָזָהב ּכִ י ַתְעּדִ ִני ּכִ י ׁשָ ׁשִ י ִתְלּבְ י ּכִ ֲעׂשִ דּוד ַמה תַּ ׁשוּ ְוַאתְּ ׁשָ ְך ְיַבּקֵ י ָמֲאסּו ָבְך עְֹגִבים ַנְפׁשֵ ְתַיּפִ ְוא תִּ ָ   יַנִיְך ַלׁשּ
ִמים ַוה 140 ּיָ א ּבַ ּכֹל 'ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ   ּבֵ

  י"רש

. כשנולדה בת רביה באה לעולם
   לפי שממהרת להיות לו זרע:

. ואין לך כפל טוב הוכפלו ביופי
   ממנו:

   . ברה כחמה:שדומה ליום
   . מין בושם הוא:כקציעה

. מין חיה וקרניה קרנא דקרש
   משחירין כמו צבע:

. כרכום של גן כורכמא דרישקא
   גינה:הגדל ב
. שהוא מעולה ממין במיניה

   שאר בשמים:
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ת ָהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם, וּ  ּכֹ ּבַ ָמּה.  ל""ּבַ   ׁשְ
י ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִאיְצַטְגִנינּות ָה  ִלּבֹו ׁשֶ   ְיָתה ּבְ
ל ַמְלֵכי ִמְזָרח ּוַמֲעָרב  ּכָ יִמין ְלִפְתחֹו.ׁשֶ ּכִ   ַמׁשְ

ן יֹוַחי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ארֹו ׁשֶ ַצּוָ לּוָיה ּבְ   ֶאֶבן טֹוָבה ָהְיָתה תְּ

ד ִמְתַרּפֵ  ל חֹוֶלה ָהרֹוֶאה אֹותֹו ִמּיָ ּכָ   א, ׁשֶ
ְפָטר ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמן ָהעֹוָלם,  ּנִ ָעה ׁשֶ   ּוְבׁשָ

ה ל ַחּמָ ַגְלּגַ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָלָאּה ַהּקָ   . תְּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י: ִאיְדֵלי יֹוָמא ִאיְדֵלי ְקִציָרא.  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ַהְיינּו ּדְ

  
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ָיָמיו,  ו ּבְ ּלא ָמַרד ֵעׂשָ   ׁשֶ
ָב    ר ַאֵחר: ּדָ

ָיָמיו.  ׁשּוָבה ּבְ ָמֵעאל תְּ ה ִיׁשְ ָעׂשָ   ׁשֶ
  

ָיָמיו' ו ּבְ ּלא ָמַרד ֵעׂשָ   ְמָנַלן?  'ׁשֶ
  

ְכִתיב:  בֹ ּדִ ֶדה ְוהּוא ָעֵיף""ַוּיָ ָ ו ִמן ַהׂשּ   .(בראשית כה, כט) 141א ֵעׂשָ
  אֹותֹו ַהּיֹום ִנְפַטר ַאְבָרָהם ָאִבינּו, "ְוָתָנא: 

ה ַיֲעקֹ ים ְלַנֵחם ֶאת ִיְצָחק ָאִביוב ָאִבינּו תַּ ְוָעׂשָ ל ֲעָדׁשִ יל ׁשֶ   . "ְבׁשִ
  

ָנא  ים'ּוַמאי ׁשְ ל ֲעָדׁשִ   ? 'ׁשֶ
  

ֵמיּה ּדְ  ְ ַמַעְרָבא ִמׁשּ ר ָמִריָאְמִרי ּבְ ה ּבַ   : ַרּבָ
ה,  ה זֹו ֵאין ָלּה ּפֶ   ָמה ֲעָדׁשָ

ה.  -ַאף ָאֵבל    ֵאין לֹו ּפֶ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ֶלת,  ה זֹו ְמגּוְלּגֶ   ָמה ֲעָדׁשָ

ֵאי ָהעֹוָלם,  -ַאף ֲאֵבילּות  ֶלת ּוַמֲחֶזֶרת ַעל ּבָ   ְמַגְלּגֶ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

ֵביֵעי. יַנְייהּו, ְלַנחּוֵמי ּבְ א ּבֵ   ִאיּכָ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
אֹותֹו ַהּיֹום:  ע ּבְ   ָחֵמׁש ֲעֵבירֹות ָעַבר אֹותֹו ָרׁשָ

א ַעל ַנֲעָרה ְמאֹוָרָסה,    ּבָ
ֶפׁש, ְוָהַרג ֶאת ַה    ּנֶ

ר,  ִעיּקָ   ְוָכַפר ּבָ
ִתים,  ית ַהּמֵ ְתִחּיַ   ְוָכַפר ּבִ

כֹוָרה.  ט ֶאת ַהּבְ   ְוׁשָ
  

א ַעל ַנֲעָרה ְמאֹוָרָסה'     –'ּבָ
ִתיב ָהָכא:  בֹ ּכְ ֶדה""ַוּיָ ָ ו ִמן ַהׂשּ   , (בראשית כה, כט) א ֵעׂשָ

ֶדה ְמָצָאּה"ּוְכִתיב ָהָתם:  ָ י ַבׂשּ   . (דברים כב, כז) 142"ּכִ
  

ֶפׁש''ָהַרג      - ֶאת ַהּנֶ
                                                           

ֶדה ְוהּוא ָעֵיף 141 ָ ו ִמן ַהׂשּ בֹא ֵעׂשָ ֶזד ַיֲעקֹב ָנִזיד ַוּיָ   ַוּיָ
ֲע  142 ֶדה ְמָצָאּה ָצֲעָקה ַהּנַ ָ י ַבׂשּ יַע ָלּה ּכִ ה ְוֵאין מֹוׁשִ   ָרה ַהְמאָֹרׂשָ

  י"רש

   . חוזה בכוכבים:איצטגנינות
. ליטול עצה משכימים לפתחו

  ממנו:

. הוגבה שמש אידלי יומא
   כשהחמה זורחת:

   . מיקל החולי:אידלי קצירא
. שהוא יושב אבל אין לו פה

   ודומם:
. כמו שיש עדשין אין להן פה

ית כמין לפולין ולשאר מיני קטנ
   סדק:

. אין להם פה אבל לנחומי בביעי
   אינם מגלגלים כגלגל:
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ִתיב ָהָכא:    , (בראשית כה, כט) "ָעֵיף"ּכְ
י ְלהֹ ּוְכִתיב ָהָתם:  י ָעְיָפה ַנְפׁשִ   . (ירמיהו ד, לא) 143ְרִגים""אֹוי ָנא ִלי ּכִ

  
ר'  ִעיּקָ    -'ְוָכַפר ּבָ

ִתיב ָהָכא:  ה ִלי"ּכְ ה ּזֶ   , (בראשית כה, לב) 144"ָלּמָ
  . (שמות טו, ב) 145""ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ ּוְכִתיב ָהָתם: 

  
ִתים'  ית ַהּמֵ ְתִחּיַ    -'ְוָכַפר ּבִ

ְכִתיב:  ה ָאנֹ ּדִ   .(בראשית כה, לב) ִכי הֹוֵלְך ָלמּות""ִהּנֵ
  

כֹוָרה'  ט ֶאת ַהּבְ   'ְוׁשָ
ְכִתיב:  כֹ ּדִ ו ֶאת ַהּבְ ֶבז ֵעׂשָ   .(בראשית כה, לד) 146ָרה""ַוּיִ

  
ָיָמיו' ְו' ׁשּוָבה ּבְ ָמֵעאל ּתְ ה ִיׁשְ ָעׂשָ   ָנַלן? ְמ  –ׁשֶ
  

י ָהא ּדְ  ר ּבּוִזיוְ  ָרִביָנאּכִ יּה ּדְ  ַרב ָחָמא ּבַ   , ָרָבאְוָקא ְמַנְמֵנם  ָרָבאָהוּו ָיְתִבי ַקּמֵ
ר ּבּוִזילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ָחָמא ּבַ

ּה  ׁש ּבָ ּיֵ ל ִמיָתה ׁשֶ ָאְמִריתּו ּכָ אי ּדְ ִויָעה"ַוּדַ יִקים?  "ּגְ ל ַצּדִ   זֹו ִהיא ִמיָתָתן ׁשֶ
  ָאַמר ֵליּה: ִאין. 

ּבּול!    ְוָהא ּדֹור ַהּמַ
ִויָעה"ָאַמר ֵליּה: ֲאַנן    ָקָאְמִריַנן.  "ֲאִסיָפה"וַ  "ּגְ

יּה:  ְכִתיב ּבֵ ָמֵעאל ּדִ ִויָעה'ְוָהא ִיׁשְ   . (בראשית כה, יז) 147'ֲאִסיָפה'וַ  'ּגְ
  

הּו  ַער ּבְ ָהִכי ִאיתְּ   , ָרָבאַאּדְ
ֵקי,  ְרּדְ   ָאַמר ְלהּו: ּדַ

י יֹוָחָנןַמר ָהִכי ָא    : ַרּבִ
י ָאִביו,  ַחּיֵ ׁשּוָבה ּבְ ה ּתְ ָמֵעאל ָעׂשָ   ִיׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ רּו אֹ ׁשֶ ְקּבְ ָניו""ַוּיִ ָמֵעאל ּבָ   .ט)בראשית כה, ( 148תֹו ִיְצָחק ְוִיׁשְ
  

ֶר  יב ְלהוּ ְוִדיְלָמא ּדֶ   !ְך ָחְכָמָתן ָקא ָחׁשֵ
  

ה,  א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
ו ְוַיֲע  רּו אֹותֹו ֵעׂשָ ְקּבְ ָניו"קֹ "ַוּיִ ֶרְך ָחְכָמָתן?  ָלאַמאי ַטֲעָמא  - (בראשית לה, כט) 149ב ּבָ יב ְלהּו ּדֶ   ָחׁשֵ

ֵריּה,  ַאְקְדֵמיּה, ַאְדּבּוֵרי ַאְדּבְ א ִמּדְ   ֶאּלָ
ָיָמיו.  ׁשּוָבה ֲעַבד ּבְ ּה ּתְ ַמע ִמיּנָ ֵריּה ׁשְ ַאְדּבְ   ּוִמּדְ

  
  
  
  
  

                                                           

י ָעיְ  143 יָה אֹוי ָנא ִלי ּכִ ּפֶ ָפֵרׂש ּכַ ַח תְּ ְתַיּפֵ ת ִצּיֹון תִּ יָרה קֹול ּבַ ַמְבּכִ י ָצָרה כְּ ַמְעתִּ חֹוָלה ׁשָ י קֹול ּכְ י ְלהְֹרִגיםּכִ   ָפה ַנְפׁשִ
ה לִ  144 ה ּזֶ ה ָאנִֹכי הֹוֵלְך ָלמּות ְוָלּמָ ו ִהּנֵ כָֹרהַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ   י ּבְ
י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהוּ  145   ָעּזִ
כָֹרה 146 ו ֶאת ַהּבְ ֶבז ֵעׂשָ ַלְך ַוּיִ ָקם ַוּיֵ תְּ ַוּיָ ׁשְ ים ַוּיֹאַכל ַוּיֵ ו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדׁשִ   ְוַיֲעקֹב ָנַתן ְלֵעׂשָ
ֵני ַחיֵּ  147 ה ׁשְ יוְוֵאּלֶ ָאֶסף ֶאל ַעּמָ ָמת ַוּיֵ ְגַוע ַוּיָ ִנים ַוּיִ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ָנה ּוׁשְ ָמֵעאל ְמַאת ׁשָ   י ִיׁשְ
ר ַעל 148 י ֲאׁשֶ ן צַֹחר ַהִחתִּ ֵדה ֶעְפרֹן ּבֶ ָלה ֶאל ׂשְ ְכּפֵ ָניו ֶאל ְמָעַרת ַהּמַ ָמֵעאל ּבָ רּו אֹתֹו ִיְצָחק ְוִיׁשְ ְקּבְ ֵני ַמְמֵרא ַוּיִ   ּפְ
ָניוַויִּ  149 ו ְוַיֲעקֹב ּבָ רּו אֹתֹו ֵעׂשָ ְקּבְ ַבע ָיִמים ַוּיִ יו ָזֵקן ּוׂשְ ָאֶסף ֶאל ַעּמָ ָמת ַוּיֵ   ְגַוע ִיְצָחק ַוּיָ

  י"רש

. וביזה את ושט את הבכורה
העבודה שהיתה בבכורות שט 
תרגום של בזיון מדוע הקילתני 
(שמואל ב יט) תרגום יונתן 

 אשטתני:
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        יז, איז, איז, איז, א    ––––טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  . 70
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ה   	 יז,א לׁשָ ה ׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ א, ^ ִהְטִעיָמן ַהּקָ   ֵמֵעין ָהעֹוָלם ַהּבָ
  ב. ֵאּלּו ֵהן: ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹ 

יּה  ְכִתיב ּבֵ ּכֹ : ַאְבָרָהם ּדִ   .(בראשית כד, א) 150ל""ּבַ
יּה  ְכִתיב ּבֵ   .(בראשית כז, לג) 151ל""ִמּכֹ : ִיְצָחק ּדִ

יּה ַיֲעקֹ ְכִתיב ּבֵ   .(בראשית לג, יא) 152ל""ּכֹ  :ב ּדִ
  

ֶהן ֵיֶצר ָהָרע,  ַלט ּבָ ה לֹא ׁשָ לׁשָ   ׁשְ
  ב, ֵאּלּו ֵהן: ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹ 

הוּ  ְכִתיב ּבְ ּכל", "ִמּכל", "ּכל": ּדִ   . "ּבַ
ִוד,    ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ּדָ

ְכִתיב י": ּדִ ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ   .(תהלים קט, כב) 153"ְוִלּבִ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ר.  ָקא ַמְדּכַ   ַצֲעֵריּה הּוא ּדְ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ֶות,  ֶהן ַמְלַאְך ַהּמָ ַלט ּבָ ה לֹא ׁשָ ָ ׁשּ   ׁשִ

ה, ַאֲהרֹב, מֹ ְוֵאּלּו ֵהן: ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹ   ן ּוִמְרָים. ׁשֶ
הוּ ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹ ְכִתיב ּבְ ּכל", "ִמּכל", "ּכל": ב ּדִ   ,"ּבַ

ה, ַא מֹ הוּ ֲהרֹׁשֶ ְכִתיב ּבְ י ה'": ן ּוִמְרָים ּדִ   . לד, ה; במדבר לג, לח)(דברים  154"ַעל ּפִ
  

ּה  ָלאְוָהא ִמְרָים  ִתיב ּבָ י ה'"ּכְ   ! "ַעל ּפִ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
יָקה ֵמָתה,  ְנׁשִ   ִמְרָים ַנִמי ּבִ

ָאְתָיא " ם"ּדְ ם" (במדבר כ, א) 155ׁשָ ה,  (דברים לד, ה) "ׁשָ   ִמּמׁשֶ
ֵני ָמה ּוִמ  ּה  ָלאּפְ י ה'"ֶנֱאַמר ּבָ    ?"ַעל ּפִ

ָבר לֹוַמר.  ַנאי ַהּדָ ּגְ   ׁשֶ
  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ה ְותֹוֵלָעה,  ֶהן ִרּמָ ַלט ּבָ ְבָעה לֹא ׁשָ   ׁשִ

ה, ַאֲהרֹב, מֹ ְוֵאּלּו ֵהן: ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹ ן ַיֲעקֹׁשֶ   ב. ן ּוִמְרָים, ּוִבְנָיִמין ּבֶ
הוּ ָחק ְוַיֲעקַֹאְבָרָהם, ִיְצ  ְכִתיב ּבְ ּכֹ : ב ּדִ   . ל"ל", "ּכֹ ל", "ִמּכֹ "ּבַ

ה, ַאֲהרֹמֹ הוּ ׁשֶ ְכִתיב ּבְ י ה'" ן ּוִמְרָים ּדִ   . "ַעל ּפִ
ן ַיֲעקֹ ְנָיִמין ּבֶ ְכִתיבּבִ ּכֹ : ב ּדִ   .(דברים לג, יב) 156ן ָלֶבַטח ָעָליו""ּוְלִבְנָיִמין ָאַמר ְיִדיד ה' ִיׁשְ

  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ְכִתיבַאף ּדָ  ּכֹ : ִוד, ּדִ ִרי ִיׁשְ ׂשָ   .(תהלים טז, ט) 157ן ָלֶבַטח""ַאף ּבְ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ֵעי.  ָקא ּבָ   ַההּוא ַרֲחֵמי הּוא ּדְ

                                                           

ִמים ַוה 150 ּיָ א ּבַ ּכֹל 'ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ   ּבֵ
דָֹלה ַעד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא ה 151 ֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ּגְ רּוְך ִיְהֶיהַוּיֶ ם ּבָ בֹוא ָוֲאָבְרֵכהּו ּגַ ֶטֶרם תָּ ֵבא ִלי ָואַֹכל ִמּכֹל ּבְ ד ַצִיד ַוּיָ   ּוא ַהּצָ
ח 152 ּקָ ְפַצר ּבֹו ַוּיִ ִני ֱאלִֹהים ְוִכי ֶיׁש ִלי כֹל ַוּיִ י ַחּנַ ר ֻהָבאת ָלְך ּכִ ְרָכִתי ֲאׁשֶ   ַקח ָנא ֶאת ּבִ
י ָחַלל 153 י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאנִֹכי ְוִלּבִ י ּכִ ִקְרּבִ   ּבְ
ה ֶעֶבד ה 154 ם מֹׁשֶ ָמת ׁשָ י ה 'ַוּיָ ֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ּפִ   .'ּבְ

י ה     ַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר ָהָהר ַעל ּפִ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש  'ַוּיַ י ּבְ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ֵני ִיׂשְ ִעים ְלֵצאת ּבְ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ם ּבִ ָמת ׁשָ   .ַוּיָ
ם ִמְרָים ַותִּ וַ  155 ָמת ׁשָ ָקֵדׁש ַותָּ ב ָהָעם ּבְ ׁשֶ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַוּיֵ ר ִצן ּבַ ל ָהֵעָדה ִמְדּבַ ָרֵאל ּכָ בֹאּו ְבֵני ִיׂשְ םּיָ ֵבר ׁשָ   ּקָ
ֵכן 'ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד ה 156 ֵתיָפיו ׁשָ ל ַהּיֹום ּוֵבין ּכְ ּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו חֵֹפף ָעָליו ּכָ   ִיׁשְ
ַמ  157 ּכֹן ָלֶבַטחָלֵכן ׂשָ ִרי ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי ַאף ּבְ ֶגל ּכְ י ַוּיָ   ח ִלּבִ

  י"רש

. באברהם כתיב בכל מכל כל
(בראשית כד) וה' ברך את 
אברהם בכל ביצחק כתיב (שם 

) ואוכל מכל ביעקב כתיב כז
(שם לג) וכי יש לי כל כלומר לא 

   חסרו שום טובה:
. יצרי הרע מת חלל בקרבי

   בקרבי:
. על לבו ממש צעריה קא מדכר

הוא מתרעם ואומר שמת בקרבו 
   מרוב צרות:

. שלא שלט בהן מלאך המות
   אלא מתו בנשיקה על פי שכינה:

. לא חסרו שום בכל מכל כל
זה במשה  כבוד ומצינו כבוד

ואהרן שנאמר בהן על פי ה' ואם 
אלו מתו ע''י מלאך [המות] 

   נמצא שחסרו כבוד:
. שמתו ע''פ שכינה ואין כדאמרן

ראויה רמה לשלוט במי שנשוק 
משכינה שהרי אין הרמה באה 
אלא מטפה מרה המטפטפת 
מסכינו של מלאך המות דאמר 
מר (ע''ז דף כ:) ממנה מת ממנה 

   קות:מסריח ממנה פניו מורי
. הכי דריש ישכון לבטח עליו

ישכון לבטח בנימין על סמיכות 
   ידידות השכינה:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ל ָנָחׁש,  ֶעְטיֹו ׁשֶ ָעה ֵמתּו ּבְ   ַאְרּבָ

ן ַיֲעקֹ ְנָיִמין ּבֶ י ֲא ב, ְוַעְמָרם ֲאִבי מְֹוֵאּלּו ֵהן: ּבִ ַ ה, ְוִיׁשּ ן ָדִוד. ׁשֶ   ִבי ָדִוד, ְוִכְלָאב ּבֶ
הּו  ָמָראְוכּוּלְ יּה ְקָרא ְלַבר ּגְ ִוד ְמָפֵרׁש ּבֵ י ֲאִבי ּדָ ַ ׁשּ ְכִתיב ִמּיִ   : ּדִ

ָבא,  ַחת יֹוָאב ַעל ַהּצָ לֹם ּתַ ם ַאְבׁשָ א ׂשָ   "ְוֶאת ֲעָמׂשָ
ְרֵאִלי  ׂשְ מֹו ִיְתָרא ַהּיִ א ֶבן ִאיׁש ּוׁשְ   ַוֲעָמׂשָ

א ֶאל ֲאִבי ר ּבָ ת ָנָחׁש ֲאחֹות ְצרּוָיה ֵאם יֹוָאב"ֲאׁשֶ   .(שמואל ב יז, כה) ַגִיל ּבַ
  

ת ָנָחׁש ְוִכי  י ִהיאִה  ּבַ ַ ת ִיׁשּ   !יא? ַוֲהלֹא ּבַ
ְכִתיב:    .(דברי הימים א ב, טז) 158ֵתיֶהם ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל""ְוַאְחיֹ ּדִ

ל ָנָחׁש. ֶעְטיֹו ׁשֶ ת ּבְ ּמֵ ת ִמי ׁשֶ א, ּבַ    	ֶאּלָ
  

        יןיןיןיןהדרן עלך השותפהדרן עלך השותפהדרן עלך השותפהדרן עלך השותפ
 

 

  

                                                           

ה 158 לֹׁשָ ה ֵאל ׁשְ י ְויֹוָאב ַוֲעׂשָ   ְוַאְחיֹוֵתיֶהם ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל ּוְבֵני ְצרּוָיה ַאְבׁשַ

  י"רש

. בעצתו של נחש בעטיו של נחש
כלומר לא היו ראוין למות אלא 
שנגזרה גזירת מיתה על כל 
תולדותיו של אדם הראשון 
בעצתו של נחש בעטיו תרגום 
של עצתו כדכתיב (דניאל ו) 
 אתייעטו כל וגו' וכן התיב עטא

   וטעם (שם ב):
  . בבני ישי כתיב: ואחיותיהם

 

  
  
  
  


