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        יד, איד, איד, איד, א    ––––, ב , ב , ב , ב יגיגיגיג .1

  

   ִתין ַמְתִני

ּמֹוֵעד ִחין ּבַ    :ְוֵאּלּו ְמַגּלְ
ם ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ    ,ַהּבָ

ְבָיה ִ ית ַהׁשּ    ,ּוִמּבֵ
ית ָהֲאסּוִרין    ,ְוַהּיֹוֵצא ִמּבֵ

ירּו לֹו ֲחָכִמים ִהתִּ ה ׁשֶ    .ְוַהְמנּוּדֶ
ר ְשַאל ֶלָחָכם ְוהּותַּ ּנִ    ,ְוֵכן ִמי ׁשֶ

ִזיר    ,ְוַהּנָ
צֹוָרע ִמּטּוְמָאתֹו ְל     .ָטֳהָרתוֹ ְוַהּמְ

  
ּמֹוֵעד ִסין ּבַ    :ְוֵאּלּו ְמַכּבְ

ם ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ    ,ַהּבָ
ְבָיה ִ ית ַהׁשּ    ,ּוִמּבֵ

ית ָהֲאסּוִרין    ,ְוַהּיֹוֵצא ִמּבֵ
ירּו לֹו ֲחָכִמים   איד, ִהתִּ ה ׁשֶ    ,ּוְמנּוּדֶ

ר ַאל ֶלָחָכם ְוהּותַּ ׁשְ ּנִ    ,ְוֵכן ִמי ׁשֶ
ַדִים חֹות ַהּיָ    ,ִמְטּפְ

ָפִריםּוִמְטּפְ     ,חֹות ַהסְּ
ָפג חֹות ַהסְּ    .ּוִמְטּפְ

ּדֹות ְוַהּיֹוְלדֹות ְוָכל ָהעֹוִלין ִמּטּוְמָאה ְלָטֳהָרה  בֹות ְוַהּנִ ִבין ְוַהּזָ ִרין - ַהּזָ    ,ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ
ל ָאָדם  ָאר ּכָ    .ֲאסּוִרין - ּוׁשְ

  

ָמָרא     ּגְ

ל ָאָדם" ָאר ּכָ    ?"ֲאסּוִרין"ַמאי ַטְעָמא  -  "ּוׁשְ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
ס" ר ּוְלַכּבֵ י ַמֲעָמד ֲאסּוִרין ְלַסּפֵ ָמר ְוַאְנׁשֵ י ִמׁשְ    ,ַאְנׁשֵ

י  ת - ּוַבֲחִמיׁשִ ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ִרין ִמּפְ   .(תענית טו:) "מּותָּ
ר ָחָנהַוֲאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י ֶאְלָעָזרֲאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ְנסּו ְלִמ  ּלֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ִליןּכְ ֵהן ְמנּוּוָ ׁשֶ ן ּכְ ַמְרּתָ    .ׁשְ

י ִלין ,ָהָכא ַנּמִ ֵהן ְמנּוּוָ ׁשֶ ְנסּו ָלֶרֶגל ּכְ ּלֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
  
  
  
  
  

 רש"י
  מתני' 

ואלו מגלחין במועד הבא 
. במועד לפי ממדינת הים כו'

שהיה אנוס שלא היה יכול לגלח 
   קודם:

. שנדר שלא ומי שנשאל לחכם
   לגלח ושאל לחכם במועד:

. נזיר טמא מטומאתו לטהרתו
כשעלה מטומאתו ושוב אינו 
משמר נזרו ומגלח וכן מצורע 

מגלח ברגל לפי  שעלה מטומאתו
שלא היה להם פנאי לגלח קודם 

   הרגל:
  

  גמ' 
הכי גרסינן ושאר כל אדם מאי 
טעמא אסורין כדתנן אנשי 
משמר כו' ואמר רבה בר בר 

. חנה כו' עד כשהן מנוולים
ומאן דמתרשל ולא גילח מקמי 
רגל ומטי זמן עלייהו לגלח ברגל 
החמירו רבנן הואיל ולא מזרזי 

רגל דלא נפשייהו לספר מקמי 
להוי ברגל מנוולין אם היו 
מגלחין במועד לא היו מגלחים 
לפני המועד ונכנסין לרגל כשהן 

  מנוולין:
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ֵעי  י ֵזיָראּבָ    :ַרּבִ

   ,ָאְבָדה לֹו ֲאֵביָדה ֶעֶרב ָהֶרֶגל
ר ֲאִניס מּוּתָ יָון ּדַ    ,ּכֵ

ָת  ָלא מּוְכָחא ִמיּלְ יָון ּדְ ְלָמא ּכֵ    ?ָלא –א אֹו ּדִ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ִריִקין ֲאסּוִרין :יֹאְמרוּ " ל ַהסְּ ִרין ,ּכָ ְייתֹוס מּותָּ    ."?!ְסִריֵקי ּבַ
  

   ,ּוְלַטֲעָמיךְ 
ֲאַמר  יָהא ּדַ י ַאּסִ י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

א ָחלּוק ֶאָחד ֵאין לֹו ֶאּלָ ל ִמי ׁשֶ ל מֹוֵעד ,ּכָ חּוּלֹו ׁשֶ סֹו ּבְ ר ְלַכּבְ    ,מּוּתָ
י  ִריִקין ֲאסּוִרין :יֹאְמרוּ "ָהָתם ַנּמִ ל ַהסְּ ִרין ,ּכָ ְייתֹוס מּותָּ    !"?!ְסִריֵקי ּבַ

  
ַמר ֲעַלּה     :ָהא ִאתְּ

יֲאַמר  ר ַרב ַאׁשִ    :ָמר ּבַ
   .ֵאיזֹורֹו מֹוִכיַח ָעָליו

  
  

י    :ַמְתֵני ַרב ַאׁשִ
ֵעי  י ֵזיָראּבָ    :ַרּבִ

ָאְבָדה לֹו ֲאֵביָדה ֶעֶרב ָה  ן ׁשֶ    ?ַמהוּ  – ֶרֶגלאּוּמָ
ן הּוא  אּוּמָ יָון ּדְ ָתא - ּכֵ    ,מּוְכָחא ִמיּלְ

ְלָמא י ָהָנְך  :אֹו ּדִ ָתא ּכִ ָלא מּוְכָחא ִמיּלְ יָון ּדְ    ?ָלא –ּכֵ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

 רש"י
. שלא היה לו אבדה לו אבידה

   פנאי לגלח קודם הרגל:
. דלא ידעי דלא מוכחא מילתא

כולי עלמא דאנוס היה אלא 
יאמרו הוא מכוין להשהות עד 

   המועד:
. אמרו כל הסריקין אסורין וכו'י

כלומר דבייתוס היה יכול 
לסרוק חלותיו בלי שהות לפי 
שהיה לו דפוס ואעפ''כ אסרו 
משום דאמרי כל הסריקים כו' 
הכא נמי כיון דלא מיגליא לכולי 
עלמא אונסיה יאמרו כולי 

   עלמא אסורין לגלח וזה מותר:
. נמי מי שאין לו אלא חלוק אחד
לכולי לאו מוכחא מילתא 

   עלמא:
. דמי שאין לו איזורו מוכיח עליו

אלא חלוק אחד פושטו ומתעטף 
במקטרינו וחוגרו באיזורו 
ועומד ומכבס החלוק ומודיע 
 לכל שאין לו אלא חלוק אחד:

. כגון ספר שהכל באים אומן
אצלו ערב הרגל ורואים שאבדה 
לו אבידה ואנוס הוא ואינו יכול 

   לספר עצמו:
דקתני . דמתניתין כי הנך

   מגלחין דמידע לכל:
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ּמֹוֵעד"[ ִחין ּבַ    :ְוֵאּלּו ְמַגּלְ

א ם ]ַהּבָ ִדיַנת ַהּיָ   ."ִמּמְ
  

י ְיהּוָד  ַמְתִניִתין  ַרּבִ ָלא ּכְ   .הּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם  ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ ַח  - ַהּבָ    ,לֹא ְיַגּלֵ
ְרׁשּות ּלֹא ּבִ ָצא ׁשֶ ּיָ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור - ָלׁשּוט     .ּדִ
ר -ִלְמזֹונֹות  ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ    .ּדִ

א ְלַהְרֵויָחא    ,לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ
ָלׁשּוט - ר ָמ  י ֵליּה ּכְ    ,ְמַדּמֵ

ִלְמזֹונֹות -ּוָמר  י ֵליּה ּכְ    .ְמַדּמֵ
  

   :ֵמיִתיֵבי
יָאַמר "    :ַרּבִ

י ְיהּוָדה ְבֵרי ַרּבִ ְרׁשּות -  ִנְרִאין ּדִ ּלֹא ּבִ ָצא ׁשֶ ּיָ ׁשֶ    ,ּכְ
ְרׁשּות - ְוִדְבֵרי ֲחָכִמים  ָצא ּבִ ּיָ ׁשֶ    ."ּכְ

ְרׁשּות"ַמאי  ּלֹא ּבִ    ?"ׁשֶ
ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור -ָלׁשּוט  :ִאיֵליָמא    !ְוָהֲאַמְרּתְ ּדִ

א ִלְמזֹונֹות  ר -ְוֶאּלָ ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ    !ְוָהֲאַמְרּתְ ּדִ
יָטא  ׁשִ א ּפְ   ְלַהְרֵויָחא  –ֶאלָּ

ְרׁשּות" :ֵאיָמא ֵסיָפא ָצא ּבִ ּיָ ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכִמים ּכְ    ,"ִנְרִאין ּדִ
ְרׁשּות"ַמאי     ?"ּבִ

ר - נֹות ִלְמזוֹ  :ִאיֵליָמא ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ    !ָהא ֲאַמְרּתְ ּדִ
א  ָהא - ְלַהְרֵויָחא  - ְוֶאּלָ י ְיהּוָדה ּבְ ְבֵרי ַרּבִ    !ְוָהא ֲאַמְרּתְ ִנְרִאין ּדִ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ְרׁשּות ּלֹא ּבִ ָצא ׁשֶ ּיָ ׁשֶ ָנן ּכְ י ְיהּוָדה ְלַרּבָ ְבֵרי ַרּבִ    ,ָלׁשּוט ?ּוַמאי ִניהוּ  ,ִנְרִאין ּדִ
ֲא  א ְלַהְרֵויָחאׁשֶ    .מֹודּו ֵליּה  -ֲאָבל ָלׁשּוט  ,ִפיּלּו ֲחָכִמים לֹא ֶנְחְלקּו ָעָליו ֶאּלָ

ְרׁשּות ָצא ּבִ ּיָ ׁשֶ י ְיהּוָדה ּכְ ָנן ְלַרּבִ ְבֵרי ַרּבָ    ,ִלְמזֹונֹות ?ּוַמאי ִניהוּ  ,ְוִנְרִאין ּדִ
א ְלַהְרוֵ  י ְיהּוָדה לֹא ֶנְחַלק ֲעֵליֶהם ֶאּלָ ֲאִפיּלּו ַרּבִ    .מֹוֶדה ְלהוּ  -ֲאָבל ִלְמזֹונֹות  ,יָחאׁשֶ

  
  

 רש"י
. מפני שיצא שלא ברשות

כלומר הואיל ולא יצא ברשות 
אחרים אלא ברצון עצמו לאו 

   אנוס הוא:
. אם יצא שלא לצורך ולא לשוט

יצא אלא כדי לשוט בעולם 
  ולראותו וחזר במועד:

   . לגלח במועד:דברי הכל אסור
. שיצא לחזר אחר למזונות

ות שאין לו מזונות וחזר מזונ
במועד אחריהן דברי הכל מותר 

   לגלח במועד לפי שיצא באונס:
. שיש לו נכסים הרבה להרויחא

   ויוצא כדי להרויח יותר:
. נראין לי דברי רבי יהודה

דאסר בגילוח לבא ממדינת הים 
   כשיצא שלא ברשות:

. המתירין כשיצא ודברי חכמים
   ברשות:

 . דקאמר רביאילימא לשוט
נראין דברי ר''י ביצא לשוט 
דהיינו שלא ברשות הא אמרת 
וכו' ומאי נראין דברי רבי יהודה 
הלא שניהם מודים בה אלא 
פשיטא להרווחא ואשמעינן 
דנראין לו דברי ר' יהודה 

   שאוסר בגילוח:
והא נראין דברי רבי יהודה 

. וקשיא דרבי אדרבי בהא
דברישא נראה לו דברי ר''י 

יפא נראה דאסר בהרווחא ובס
לו דברי חכמים דמתירין 
הרווחא אלא ודאי איכא 
למשמע מהכא דלאו הכי הוא 
כדקאמרת דבלשוט ובמזונות 

   פליגי:
. לאו היתר דידיה אשמעינן ה''ק

ולא רואה אני קאמר אלא 
פלוגתייהו קמ''ל במאי פליגי 
נראין דברי ר''י האוסר לחכמים 

  וכו':
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מּוֵאלֲאַמר     :ׁשְ

ּמֹוֵעד  ּמֹוֵעד - ָקָטן ַהּנֹוָלד ּבַ ַח ּבַ ר ְלַגּלֵ    ,מּוּתָ
ֵאין ְלָך  ית ָהֲאסּוִרין"ׁשֶ ה "ּבֵ דֹול ִמּזֶ    .ּגָ

  
ּמֹוֵעד     ,ִאין –ּבַ

ָרא     .ָלא –ֵמִעיּקָ
  

ְנָחסֵמִתיב     :ַרב ּפִ
ל ֵאלּ " יֵמי ֶאְבלוֹ ּכָ ַח ּבִ ר ְלַגּלֵ ּמֹוֵעד מּותָּ ַח ּבַ ר ְלַגּלֵ ָאְמרּו מּותָּ    ."ּו ׁשֶ

ּמֹוֵעד  ַח ּבַ יֵמי ֶאְבלוֹ  - ָהא ָאסּור ְלַגלֵּ ַח ּבִ   ,ָאסּור ְלַגּלֵ
לּוְגָתא    יד,ב יּה ּפְ ָקָטן - ְוִאי ֲאַמְרּתְ ָקָטן ִאית ּבֵ    ,ִנְמֵצאת ֲאֵבילּות נֹוֶהֶגת ּבְ

   :ְוָהַתְנָיא
ֵני ָעְגַמת ֶנֶפׁש "    !"ְמָקְרִעין ְלָקָטן ִמּפְ
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
   ?!ִמי ָקָתֵני ָהא ֲאסּוִרין

ְלָמא ר :ּדִ    .ֵיׁש ֵמֶהן ָאסּור ְוֵיׁש ֵמֶהן מּוּתָ
  
  

יָמא  ַאֵמיָמר ַרב ִאיִדיְוִאי ּתֵ ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ    :ַמְתֵני ָהִכי ַרב ׁשִ
מּוֵאלֲאַמר     :ׁשְ

ר  ּמֹוֵעדָקָטן מּוּתָ חֹו ּבַ    ,ְלַגּלְ
ּמֹוֵעד ָנא נֹוַלד ּבַ ָרא ,ָלא ׁשְ ָנא נֹוַלד ֵמִעיּקָ    .ְוָלא ׁשְ

  
ְנָחסֲאַמר     :ַרב ּפִ

ֵניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ
יֵמי ֶאְבלוֹ " ַח ּבִ ר ְלַגּלֵ ּמֹוֵעד מּותָּ ַח ּבַ ר ְלַגּלֵ ָאְמרּו מּותָּ ל ֵאּלּו ׁשֶ    ,"ּכָ

ַח ּבַ  יֵמי ֶאְבלוֹ  - ּמֹוֵעד ָהא ֲאסּוִרין ְלַגּלֵ ַח ּבִ    .ֲאסּוִרין ְלַגּלֵ
ָקָטן - ִאי ֲאַמְרּתְ ָקָטן ָאסּור     ,ִנְמֵצאת ֲאֵבילּות נֹוֶהֶגת ּבְ

   :ְוַתְנָיא
ֵני ָעְגַמת ֶנֶפׁש "    ."ְמָקְרִעין ְלָקָטן ִמּפְ
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
   ,ָהא ֲאסּוִרין :ִמי ָקָתֵני

ְלָמא  רֵיׁש ֵמֶהן ָאסּור ְויֵ  -ּדִ   !ׁש ֵמֶהן מּוּתָ
  
  
  

 רש"י
. ולו שערות מועדקטן הנולד ב

גדולים מותר לגלח במועד שער 
   ראשו המצערו:

שאין לך בית האסורין גדול 
. ממעי אמו שהיה שם מזה

   ואנוס הוא:
. דאם נולד קודם מעיקרא לא

הרגל אינו מגלח ברגל הואיל 
   והיה יכול לגלח קודם הרגל:

ואי אמרת בקטן אית ליה 
. חילוק דנולד קודם פלוגתא

ברגל ואית לן הרגל אינו מגלח 
למימר הואיל ואסור לגלח ברגל 
אסור לגלח נמי בימי אבלו א''כ 
נמצאת אתה אומר אבילות 

   אפילו בקטן:
   . את בגדיו:מקרעין לקטן

. שיבכו הרואין מפני עגמת נפש
וירבו בכבוד המת ולא מפני 

   שהוא אבל:
. דמשמע מי קתני הא אסורין

האסורין לגלח במועד אסורין 
   לגלח באבל:

. בשאר כל אדם יש מהן אסורין
שאסורין לגלח במועד אסורין 

   לגלח בימי אבלן:
. כגון קטן זה ויש מהן מותרין

שנולד קודם הרגל שאסור לגלח 
   ברגל מותר לגלח בימי אבלו:
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב .5
ֶרֶגל    ,ָאֵבל ֵאינֹו נֹוֵהג ֲאֵבילּותֹו ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ךָ " :ׁשֶ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ    .יד)-(דברים טז "ְוׂשָ
  

ָרא הּוא  ֵמִעיּקָ ָיִחיד -ִאי ֲאֵבילּות ּדְ ה ּדְ ים ְוָדֵחי ֲעׂשֵ ַרּבִ ה ּדְ    .ָאֵתי ֲעׂשֵ
א הּוא  ּתָ ַהׁשְ ים - ְוִאי ֲאֵבילּות ּדְ ַרּבִ ה ּדְ ָיִחיד ְוָדֵחי ֲעׂשֵ ה ּדְ    .ָלא ָאֵתי ֲעׂשֵ

  
  

ֶרֶגל ְנהֹוג ִניּדּויֹו ּבָ ּיִ ה ַמהּו ׁשֶ    ?ְמנּוּדֶ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ַמעּתָ     :א ׁשְ
יֵני ְנָפׁשֹות ְוִדיֵני ַמּכֹות ְוִדיֵני ָממֹונֹות" ִנין ּדִ    ."ּדָ

יָנא  ִתיַנן ֵליּה  -ְוִאי ָלא ָצֵיית ּדִ ּמְ    .ְמׁשַ
ךְ  ְעּתָ ֶרֶגל :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ    ,ֵאינֹו נֹוֵהג ִניּדּויֹו ּבָ

ָרא ת ְוָאֵתי ֵמִעיּקָ ֵחי ֵליּה  ,ְמׁשּוּמָ    ,ָאֵתי ֶרֶגל ּדָ
ּתָ  ִתיַנן ֵליּה ֲאַנןַהׁשְ ּמְ    ?!א ְמׁשַ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ

ִדיֵניּה     ?ְוִדְלָמא ְלַעּיּוֵני ּבְ
יָמא ָהִכי ִאי ָלא ּתֵ יֵני ְנָפׁשֹות" :ּדְ ָקָתֵני "ּדִ ָקְטִלין ֵליּה  ,ּדְ י ּדְ ְמַחת יֹום טֹוב ,ָהִכי ַנּמִ ִ ְנֵעי ִמׂשּ    !ְוָהא ָקא ִמיּמַ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֲעִקיָב "    :אֹוֵמר אַרּבִ

ל אֹותֹו ַהּיֹום ֵאין טֹוֲעִמין ּכָ ֶפׁש ׁשֶ ָהְרגּו ֶאת ַהּנֶ ִין ְלַסְנֶהְדִרין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ם" :תַּ    ."כו)-(ויקרא יט "לֹא תֹאְכלּו ַעל ַהּדָ

ִדיֵניּה  א ְלַעּיּוֵני ּבְ    ,ֶאּלָ
ִדיֵניּה  י ְלַעּיּוֵני ּבְ    .ָהָכא ַנּמִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ינוֹ  ה ֶאת ּדִ ן ִנְמֵצאָת ְמַעּנֶ    !ִאם ּכֵ
  

א ִדיֵניּה  23,ֶאלָּ יֵני ּבְ ְפָרא ּוְמַעּיְ    ,ָאתּו ִמּצַ
י תּו ּכּולֵּ    ,יֹוָמא ְוָעְייֵלי ְוָאְכֵלי ְוׁשָ

ה ְוָגְמִריַנן ְלִדיֵניּה ְוָקְטלּו ֵליּה  ִקיַעת ַהַחּמָ ׁשְ    .ַוֲהַדר ָאתּו ּבִ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ירּו לֹו ֲחָכִמים" ִהתִּ ה ׁשֶ    ."ּוְמנּוּדֶ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ירּוהּו ֲחָכִמים'ִמי ָקָתֵני  ִהּתִ ירּו לֹו ֲחָכִמים" 'ׁשֶ ִהתִּ    ,ָקָתֵני "ׁשֶ

יֵניּה ּדְ  יֵסיּה ְלַבַעל ּדִ    ,ֲאַזל ּוַפּיְ
רּו ֵליּה  ָנן ְוׁשָ ַרּבָ י ּדְ    .ְוָאֵתי ַקּמֵ

  
  

ֶרֶגל ְנִהיג ָצַרְעּתֹו ּבָ ּיַ    ?ְמצֹוָרע ַמהּו ׁשֶ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
א ְשַמע    :ּתָ

צֹוָרע ִמּטּוְמָאתֹו ְלָטֳהָרתוֹ " ִזיר ְוַהמְּ    ."ְוַהּנָ
יֵמי טּוְמָאתֹו     .ָנֵהיג –ָהא ּבִ

  
ְעָיא ָקָאַמר    ,ָלא ִמיּבַ

ָלא ָנֵהיג יֵמי טּוְמָאתֹו ּדְ ְעָיא ּבִ    ,ָלא ִמיּבַ
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  מסורת הש"ס, רש"י.  

 רש"י
   . ושמחת:אתי עשה דרבים

. אבל דכתיב ודחי עשה דיחיד
   (ירמיהו ו) אבל יחיד עשי לך:

   . שאירעו במועד:תאדהש
. במועד אבל דנין דיני נפשות

לא ביום טוב שאסור משום 
שבות ודייקינן מינה מדדנין 
במועד מכלל דאי לא ציית נמי 

   משמתינן ליה במועד:
. שאינו נוהג אתי רגל ודחי ליה

   נדוי ברגל:
. הא דתני דדנין לא דלמא לעיוני

אמרי' דלימא איש פלוני חייב 
איכא למידק איש פלוני זכאי ו

מינה דאי לא ציית משמתינן 
ליה אלא מעייני בדין ולא אמרי 

   ליה כלום:
. דכי לא אמרו מענה את דינו

ליה דינו לאלתר דעייני ביה הוה 
   ליה עינוי הדין:

. לעולם דנין דינו וגומרין אלא
ממש במועד ואיכא למידק מינה 
אי לא ציית משמתינן ליה 
ואיכא למשמע מינה דנוהג נמי 

רגל ודאמרת א''כ מימנע ב
משמחת י''ט הכא במאי עסקינן 

   דאתו מצפרא כו':
ת''ש מנודה שהתירו לו 

. קא סלקא דעתך התירו חכמים
לכל מנודה נידויו ברגל דאין 

   נידוי נוהג ברגל:
. דאזיל ופייסיה לבעל דיניה

ברגל והתירו לו חכמים ב''ד 
   שבאותו דור:

. שלא יבא אל שינהיג צרעתו
   ה ולא יגלח:תוך המחנ

. צרעתו הא בימי טומאתו נוהג
   ברגל:
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נֹוָתיו ֶהה ָקְרּבְ א ַיׁשְ ּמָ    ,ֲאָבל ְלָטֳהָרתֹו ִניְגזֹור ׁשֶ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
רּוַע "" 24"ְוַהּצָ

דֹול - מה)-(ויקרא יג     ."ְלַרּבֹות ּכֵֹהן ּגָ
ֵמי י ָעְלָמא ּדָ ֶרֶגל ְלכּוּלֵ ָנה ּכְ ָ ָכל ַהׁשּ דֹול ּדְ    ,ְוָהא ּכֵֹהן ּגָ

ְתַנן    :ּדִ
דֹול ַמְקִריב אֹוֵנן ְוֵאינֹו אֹוֵכ "   .(הוריות יב:) "לּכֵֹהן ּגָ

ּה  ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ
ֶרֶגל    .נֹוֵהג ָצַרְעּתֹו ּבָ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
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רְוַה    רּוַע ֲאׁשֶ ָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל-ּצָ ַגע ּבְ ָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא-ּבֹו ַהּנֶ   ׂשָ

 רש"י
. שלא יהא מגלח במועד ניגזור

דכיון דגילח צריך להביא קרבן 
ושמא משהה קרבנותיו עד ליום 
טוב האחרון ומקריבן ואסור 
להקריב קרבנות יחיד בי''ט 

   לרבות כ''ג. שנוהג בו צרעת:
דיה הא כהן גדול כל השנה לדי

. דתנן כרגל לכולי עלמא דמי
כ''ג מקריב אונן מדאמר לו 
אהרן למשה ואכלתי חטאת 
היום (ויקרא י) ולא אמר למשה 
והקרבתי מכלל דהקרבה 
באנינות ולמדנו דכ''ג מקריב 
אונן אבל כולי עלמא בשאר 
ימות השנה אונן אינו משלח 
קרבנותיו כדאמרינן לקמן (דף 
טו:) שלמים בזמן שהוא שלם 

בזמן שהוא אונן וברגל  ולא
משלח וכהן גדול אונן מקריב כל 
השנה אלמא כל השנה לדידיה 
כרגל דמי וקתני דנוהג בו צרעת 
תיפשוט דכל מצורע נוהג צרעתו 

   ברגל:
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        , א, א, א, אטזטזטזטז    ––––יד, ב יד, ב יד, ב יד, ב  .6
ִתְסּפֹוֶרת    .ָאֵבל ָאסּור ּבְ

  
ָקָאַמר ְלהּו ַרֲחָמָנא ִלְבֵני ַאֲהרֹן ְפָרעוּ " :ִמּדְ יֶכם ַאל ּתִ    ,ו)-(ויקרא י "ָראׁשֵ

י ָעְלָמא ָאסּור כּוּלֵ ָלל ּדְ    .ִמּכְ
  

ִתְסּפֹוֶרת   טו,א ין ּוְמצֹוָרִעין ַמה ֵהן ּבְ    ?ְמנּוּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר ּוְלַכּבֵ " ין ּוְמצֹוָרִעין ֲאסּוִרין ְלַסּפֵ    .סְמנּוּדִ

  

ת  מֵּ ה ׁשֶ ין סֹוְקִלין ֶאת ֲארֹונוֹ  - ְמנּוּדֶ ית ּדִ    .ּבֵ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ָעָכן ַגּלֹו ׁשֶ ל ֲאָבִנים ּכְ ֲעִמידּו ָעָליו ּגַ ּיַ    ,לֹא ׁשֶ
דֹוָלה ַעל ֲארֹונוֹ  יִחין ֶאֶבן ּגְ ין ׁשֹוְלִחין ּוַמּנִ ית ּדִ א ּבֵ    ,ֶאּלָ

ְתַנּדֶ  ל ַהּמִ ּכָ ְדָך ׁשֶ ִניּדּויוֹ ְלַלּמֶ ין סֹוְקִלין ֶאת ֲארֹונוֹ  -  ה ּוֵמת ּבְ ית ּדִ    ."ּבֵ
  
  

ֲעִטיַפת ָהרֹאׁש  יב ּבַ    .ָאֵבל ַחּיָ
  

ָקָאַמר ֵליּה ַרֲחָמָנא ִליֶחְזֵקאל  ָפם"ִמּדְ    ,יז)-(יחזקאל כד 25"ְולֹא ַתְעֶטה ַעל ׂשָ
יֵבי י ָעְלָמא ִמיַחּיְ כּוּלֵ ָלל ּדְ    .ִמּכְ

  
ֲעִטיַפת ָהרֹאׁש  ה ַמהּו ּבַ    ?ְמנּוּדֶ

  
   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַרֲחמּו ֲע " ּיְ ין ְוַכֲאֵבִלים ַעד ׁשֶ ְמנּוּדִ ִבין ּכִ ִפין ְויֹוׁשְ ַמִיםְוֵהן ִמְתַעטְּ ָ    ."ֵליֶהם ִמן ַהׁשּ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
אִני ַמִים ׁשָ ָ ה ַלׁשּ ְלָמא ְמנּוּדֶ ֲחִמיר ,ּדִ    .ּדַ

  
ֲעִטיַפת ָהרֹאׁש     ?ְמצֹוָרע ַמהּו ּבַ

  
ַמע א ׁשְ ָפם ַיְעֶטה" :ּתָ    .מה)-(ויקרא יג "ְוַעל ׂשָ

ֲעִטיַפת ָהרֹאׁש  יב ּבַ ַחּיָ ָלל ׁשֶ   .ִמּכְ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  
  

ין ִפיּלִ    .ָאֵבל ָאסּור ְלָהִניַח ּתְ
  

ָקָאַמר ֵליּה ַרֲחָמָנא ִליֶחְזֵקאל ֵאְרָך ֲחבֹוׁש ָעֶליךָ " :ִמּדְ    .יז)-(יחזקאל כד "ּפְ
י ָעְלָמא  כּוּלֵ ָלל ּדְ    .ָאסּור –ִמּכְ

  
ין ְתִפיּלִ ה ַמהּו ּבִ    ?ְמנּוּדֶ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
ין ְתִפיּלִ    ?ְמצֹוָרע ַמהּו ּבִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

רּוַע "" דֹול - מה)-(ויקרא יג "ְוַהּצָ    .ְלַרּבֹות ּכֵֹהן ּגָ
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ן טזטזטזטז     .ֵאַלי ֵלאמֹר 'ה ַוְיִהי ְדַבר טוטוטוטו      ָך ֶאת- ּבֶ ָפה ְולֹא ִתְסּפֹד ְולֹא -ָאָדם ִהְנִני לֵֹקַח ִמּמְ ַמּגֵ ְמָעֶתךָ ַמְחַמד ֵעיֶניָך ּבְ ה ְולֹוא ָתבֹוא ּדִ ֵהָאֵנק ּדֹם ֵמִתים ֵאֶבל  יזיזיזיז  .ִתְבּכֶ
ַרְגֶליָך ְולֹא ַתְעֶטה ַעל-לֹא ים ּבְ ׂשִ ֵאְרָך ֲחבֹוׁש ָעֶליָך ּוְנָעֶליָך ּתָ ה ּפְ ים לֹא תֹאֵכל-ַתֲעׂשֶ ָפם ְוֶלֶחם ֲאָנׁשִ ר ֶאל יחיחיחיח  .ׂשָ ָעֶרב-ָוֲאַדּבֵ י ּבָ ּתִ ָמת ִאׁשְ ּבֶֹקר ַוּתָ ָוַאַעׂש  ָהָעם ּבַ

יִתי ר ֻצּוֵ ֲאׁשֶ ּבֶֹקר ּכַ   .ּבַ

 רש"י
. גידול שער והאי אל תפרעו

קרא גבי מיתת נדב ואביהוא 
כתיב ומדאצטריך קרא למישרי 

ין. להו מכלל דאחריני אסור
מצורעין. אע''ג דכתיב וראשו 
יהיה פרוע הא דריש ליה לקמן 

   להאי פרוע למילתא אחריתי:
. להכי מנודין ומצורעין מהו

קאמר להו בהדדי משום דפשיט 
   להו בהדדי:

. סיפא מנודה שמת וכו'
   דברייתא היא:

. דכתיב (יהושע ז) כגלו של עכן
   ויקימו עליו גל אבנים גדול:

רש במסכת . מפווהן מתעטפין
תענית לאחר שהתענו שלש 

   עשרה ת''צ:
. כי הני שאני מנודה לשמים

דחמירי ולהכי צריכי עטיפת 
הראש אבל אחרים אינן צריכין 

   עטיפת הראש:
   . משמע עטיפת הראש:יעטה
   . זה תפילין:פארך
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ָגָדיו ִיְהיּו ְפרּוִמים" הּו ְמקֹוָרִעים -  "ּבְ ּיְ    .ׁשֶ
ָער - "ִיְהֶיה ָפרּוַע  ְורֹאׁשוֹ " יּדּול ׂשֵ א ּגִ ִריָעה ֶאּלָ    ,ֵאין ּפְ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

רֹאׁש  'ֲהָוָייה'ֶנֶאְמָרה  ֶבֶגד 'ֲהָוָייה'ְוֶנֶאְמָרה  ,ּבְ    ,ּבְ
חּוץ ִמּגּופוֹ  ָבר ׁשֶ ֶבֶגד ּדָ    ,ַמה ֲהָוָייה ָהֲאמּוָרה ּבְ

חּוץ ִמּגּופוֹ ַאף ֲהָוָייה ּבְ  ָבר ׁשֶ    ."רֹאׁש ּדָ
ין ?ַמאי ָלאו ִפיּלִ    .ַאּתְ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

   ,ָלא
ָרא א ְוסּוּדָ    .ַאּכּוְמּתָ

  
  

לֹום ִאיַלת ׁשָ ׁשְ    .ָאֵבל ָאסּור ּבִ
  

ָקָאַמר ֵליּה ַרֲחָמָנא ִליֶחְזֵקאל    .יז)-(יחזקאל כד "ֵהָאֵנק ּדֹום" :ּדְ
  

לֹום ִאיַלת ׁשָ ׁשְ ה ַמהּו ּבִ    ?ְמנּוּדֶ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

זּוִפין ַלּמָ " ְבֵני ָאָדם ַהּנְ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּכִ ּבֵ לֹום ׁשֶ ִאיַלת ׁשָ   .(תענית יב:) "קֹוםּוִבׁשְ
  

ֵייֲאַמר ֵליה     :ַאּבָ
אִני ַמִים ׁשָ ָ ה ַלׁשּ ְלָמא ְמנּוּדֶ ֲחִמיר ,ּדִ    .ּדַ

  
לֹום ִאיַלת ׁשָ ׁשְ    ?ְמצֹוָרע ַמהּו ּבִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָפם ַיְעֶטה"" ְמנּוּדֶ  -  (ויקרא יג,מה) "ְוַעל ׂשָ ֵהא ּכִ ּיְ זֹו ׁשֶ קֹות זֹו ּבָ ְפתֹוָתיו ְמדּוּבָ הּו ׂשִ ּיְ    ,ה ּוְכָאֵבלׁשֶ

לֹום ִאיַלת ׁשָ ׁשְ    ."ְוָאסּור ּבִ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  

ה ּה ִלְמנּוּדֶ    ?ְוִניְפׁשֹוט ִמיּנַ
  

ְנָחסֲאַמר  ר ּפִ ֵמיּה ּדְ  ַרב ַאָחא ּבַ ְ    :ַרב יֹוֵסףִמׁשּ
ָאסּור ה ּוְכָאֵבלׁשֶ " ?ִמי ָקָתֵני ׁשֶ ְמנּוּדֶ ֵהא ּכִ    ,ָקָתֵני "ּיְ
יָת  י ַאְחָרִנּיָ ִמיּלֵ    .אּבְ

  
לֹום" ִאיַלת ׁשָ ׁשְ י ּבִ    ."ְוָאסּור ַנּמִ
  
  

ִדְבֵרי תֹוָרה    .ָאֵבל ָאסּור ּבְ
  

ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ִליֶחְזֵקאל    ."ּדֹום" :ִמּדְ
  

ִדְבֵרי תֹוָרה ה ַמהּו ּבְ    ?ְמנּוּדֶ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ה"    :ְמנּוּדֶ
   ,ׁשֹוֶנה ְוׁשֹוִנין לוֹ 

ּכָ  ר ְוִנׂשְ ּכָ    ,ִרין לוֹ ִנׂשְ

 רש"י
. דבר שהוא חוץ מגופו אף הוייה

האמורה בראש ראשו יהיה 
וע משמע מגולה כענין דכתיב פר

ופרע את ראש האשה (במדבר 
ה) דבר שהוא חוץ מגופו ולא 

   אמרינן משער שהוא מגופו:
. שיהא ראשו מגולה מאי לאו
   מתפילין:

. כלומר שיהא אכומתא וסודרא
ראשו מגולה מכומתא וסודרא 

   אבל תפילין מניח:
דהא א''ל רחמנא ליחזקאל 

. כלומר בדבר זה האנק דום
ג אבילות שתדום ולא תנהו

   תשאל לשלום:
. דתני גבי תעניות הן ת''ש

   יושבין כמנודין ואבלים כו':
. משמע שפתותיו שפם

   מדובקות:
. שאסור מי קתני כמנודה

   בשאילת שלום:
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  : מּוְחָרם
   ,ְולֹא ׁשֹוִנין לוֹ  ,לֹא ׁשֹוֶנה
ר ּכָ ִרין לוֹ  ,לֹא ִנׂשְ ּכָ    ,ְולֹא ִנׂשְ

   ,ֲאָבל ׁשֹוֶנה הּוא ְלַעְצמוֹ 
ּלֹא ַיְפִסיק ֶאת ִלּמּודוֹ     .ׁשֶ

ְרָנָסתוֹ  ִביל ּפַ ׁשְ ה ּבִ ה לֹו ֲחנּות ְקַטּנָ    ."ְועֹוׂשֶ
   :ַרבַוֲאַמר 

ַפְק  א ּבְ ֲעָרבֹותַזּבּוֵני ַמּיָ א ּדַ    .ּתָ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  

ִדְבֵרי תֹוָרה    ?ְמצֹוָרע ַמהּו ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
חֹוֵרב"" ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך יֹום ֲאׁשֶ    .ט)-(דברים ד "ְוהֹוַדְעּתָ

ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוְבֶרֶתת ּוְבִזיָעה ן ּבְ ַהּלָ   .ַמה ּלְ
26

ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוְבֶרֶתת ּוְבִזיָעהאן ף ּכָ ַא     .ּבְ
אן ָאְמרוּ     :ִמּכָ

ִבין צֹוָרִעין ,ַהּזָ    ,ּובֹוֲעֵלי ִנּדֹות ,ְוַהּמְ
תּוִביםמ ִביִאים ּוַבּכְ ּתֹוָרה ּוַבּנְ ִרין ִלְקרֹות ּבַ ְדָרש  ,ּותָּ ּמִ נֹות ּבַ ְלמּודְוִלׁשְ דֹות ,ּוַבתַּ ֲהָלכֹות ּוָבַאּגָ    .ּבַ

   ."ֲאסּוִרין - ּוַבֲעֵלי ְקָרִיין 
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  
  

ִתְכּבֹוֶסת   .ָאֵבל ָאסּור ּבְ
  

ְכִתיב קֹוָעה וַ " :ּדִ ַלח יֹוָאב ּתְ ׁשְ ה ֲחָכָמה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליהָ ַוּיִ ָ ם ִאׁשּ ָ ח ִמׁשּ ּקַ    :ּיִ
י ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל ִלי ָנא ְוִלְבׁשִ ֶמן ,ִהְתַאּבְ סּוִכי ׁשֶ    ,ְוַאל ּתָ

ֶלת ַעל ֵמת ים ִמְתַאּבֶ ה ֶזה ָיִמים ַרּבִ ָ ִאׁשּ    .ב)- (שמואל ב יד "ְוָהִיית ּכְ
  

ין ּוְמצֹוָרִעין ִתְכּבֹוֶסת - ְמנּוּדִ    ?ַמה ֵהן ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ס" ר ּוְלַכּבֵ ין ּוְמצֹוָרִעין ֲאסּוִרין ְלַסּפֵ    ."ְמנּוּדִ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  
  

ְקִריָעה יב ּבִ    .ָאֵבל ַחּיָ
  
יֵבי ו),(ויקרא י "לֹא ִתְפרֹמוּ " :ָקָאַמר ְלהּו ַרֲחָמָנא ִלְבֵני ַאֲהרֹןּדְ  י ָעְלָמא ִמיַחּיְ כּוּלֵ ָלל ּדְ    .ִמּכְ
  

ה ַמהּו  ְקִריָעהְמנּוּדֶ    ?ּבִ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

ְקִריָעה    ?ְמצֹוָרע ַמהּו ּבִ
  

ַמע א ׁשְ ָגָדיו ִיְהיּו ְפרּוִמים" :ּתָ הּו ְמ  -  (ויקרא יג,מה) "ּבְ ּיְ    .קֹוָרִעיןׁשֶ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
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  הגהת רש"ש, דקדוקי סופרים ועוד.  

 רש"י
. שמחרימין בחרם לאחר מוחרם

   ל' יום לאחר הנדוי:
. בשוק של בפקתא דערבות

   אותו מקום:
. לפי שבא לי קריין אסוריןבע

להם מחמת שמחה וקלות ראש 
  וליכא אימה:
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ה ּטָ ית ַהּמִ ְכִפּיַ יב ּבִ    .ָאֵבל ַחּיָ
  

ָרא ר ַקּפָ ָתֵני ּבַ    :ּדְ
יָה "   טו,ב ֶהן ּוַבֲעֹונֹוֵתיֶהם ֲהַפְכתִּ י ּבָ יֹוְקִני ָנַתתִּ מּות ּדְ פּו ִמּטֹוֵתיֶהן ָעֶליָה  ,ּדְ    ".ּכְ

  
ּטָ  ית ַהּמִ ְכִפּיַ ה ּוְמצֹוָרע ַמה ֵהן ּבִ    ?הְמנּוּדֶ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ית ְמָלאָכה ּיַ ֲעׂשִ    .ָאֵבל ָאסּור ּבַ
  

ְכִתיב יֶכם ְלֵאֶבל" :ּדִ י ַחּגֵ    .(עמוס ח,י) "ְוָהַפְכּתִ
ְמָלאָכהָאסּור  - ַמה ַחג     ,ּבִ

ְמָלאָכה -ַאף ָאֵבל     .ָאסּור ּבִ
  

ה  ית ְמָלאָכה -ְמנּוּדֶ ּיַ ֲעׂשִ    ?ַמהּו ּבַ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ית ְמָלאָכה" ּיַ ֲעׂשִ ָאְמרּו ָאסּור ּבַ ׁשֶ    ,ּכְ
ּיֹום א ּבַ    ,לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ

ְיָלה  ּלַ ר –ֲאָבל ּבַ    .מּותָּ
ְמ  ה מֹוֵצא ּבִ ה ּוְבָאֵבלְוֵכן ַאתָּ    ."נּוּדֶ

הוּ     .ַמאי ָלאו ַאּכּוּלְ
  

ָאָרא !ָלא ְ    .ַאׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה "    ,ׁשֹוֶנה ְוׁשֹוִנין לוֹ  - ְמנּוּדֶ

ִרין לוֹ  ּכָ ר ְוִנׂשְ ּכָ    ."ִנׂשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  

ית ְמָלאָכה - ְמצֹוָרע  ּיַ ֲעׂשִ    ?ַמהּו ּבַ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ְרִחיָצה    .ָאֵבל ָאסּור ּבִ
  
ֶמן" :ְכִתיבּדִ  סּוִכי ׁשֶ 27"ְוַאל ּתָ

ְכַלל ִסיָכה - (שמואל ב יד,ב)     .ּוְרִחיָצה ּבִ
  

ה  ְרִחיָצה -ְמנּוּדֶ    ?ַמהּו ּבִ
  

   :יֹוֵסףַרב ֲאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְרִחיָצה" ָאְמרּו ָאסּור ּבִ ׁשֶ ל ּגּופוֹ  ,ּכְ א ּכָ    ,לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו  ר –ֲאָבל ּפָ    ,מּותָּ

ה ּוְבָאֵבל ְמנּוּדֶ ה מֹוֵצא ּבִ    ."ְוֵכן ַאתָּ
הוּ     .ַמאי ָלאו ַאּכּוּלְ

  
ָאָרא !ָלא ְ    .ַאׁשּ
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ִלי   ה ֲחָכָמה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהְתַאּבְ ָ ם ִאׁשּ ָ ח ִמׁשּ ּקַ קֹוָעה ַוּיִ ַלח יֹוָאב ּתְ ׁשְ י-ַוּיִ ה ֶזה ָיִמ -ֵאֶבל ְוַאל-ָנא ִבְגֵדי-ָנא ְוִלְבׁשִ ָ ִאׁשּ ֶמן ְוָהִיית ּכְ סּוִכי ׁשֶ ֶלת ַעלּתָ ים ִמְתַאּבֶ -ים ַרּבִ
  ֵמת

 רש"י

. בצלם אלהים דמות דיוקני
   עשה את האדם (בראשית ט):

. חכמים גבי עברו אלו [כשאמרו
ולא נענו (תענית דף יג.) אסור 
במלאכה וכו' וכן אתה מוצא 

   במנודה]:
. קאמר מאי לאו אכולהו

   אסור:דמנודה 
. דקתני אעטיפת לא אשארא

הראש דאמרי' התם (דף יד:) 
בתענית צבור מתעטפין ויושבין 

   כמנודין:
. דכתיב ורחיצה בכלל סיכה

ותבא כמים בקרבו וכשמן 
   בעצמותיו (תהלים קט):

. כשאמרו אסור ברחיצה
   בתענית צבור:

. ארחיצה נמי דמנודה אכולהו
   אסור:

. קאמר דמנודה אית לא אשארא
   ה דין דהני דתעניות צבור:לי
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ְרִחיָצ  - ְמצֹוָרע     ?הַמהּו ּבִ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ל ְנּדָ ְנִעיַלת ַהּסַ    .ָאֵבל ָאסּור ּבִ
  

ָקָאַמר ֵליּה ַרֲחָמָנא ִליֶחְזֵקאל ַרְגֶליךָ " :ִמּדְ ים ּבְ ׂשִ י ָעְלָמא ָאסּור -  (יחזקאל כד,יז) "ּוְנָעֶליָך ּתָ כּוּלֵ ָלל ּדְ    .ִמּכְ
  

ה  ל -ְמנּוּדֶ ְנּדָ ְנִעיַלת ַהּסַ    ?ַמהּו ּבִ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִעיר" א ּבָ ל לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ְנּדָ ְנִעיַלת ַהסַּ ָאְמרּו ָאסּור ּבִ ׁשֶ    ,ּכְ
ֶרְך  ּדֶ ר –ֲאָבל ּבַ    .מּותָּ

יַצ     ?דָהא ּכֵ
ֶרְך     ,נֹוֵעל –ָיָצא ַלּדֶ

   .חֹוֵלץ –ִנְכַנס ָלִעיר 
ה ּוְבָאֵבל ְמנּוּדֶ ה מֹוֵצא ּבִ    ."ְוֵכן ַאתָּ

הוּ     .ַמאי ָלאו ַאּכּוּלְ
  

ָאָרא ְ    .ָלא ַאׁשּ
  

ל - ְמצֹוָרע  ְנּדָ ְנִעיַלת ַהּסַ    ?ַמהּו ּבִ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ה ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ    .ָאֵבל ָאסּור ּבְ
  

ְכִתיב בֹא ֵאֶליהָ " :ּדִ ּתֹו ַוּיָ ַבע ִאׁשְ ת ׁשֶ ִוד ֶאת ּבַ ָרא ָאסּור - (שמואל ב יב,כד) "ַוְיַנֵחם ּדָ ֵמִעיּקָ ָלל ּדְ    .ִמּכְ
  

ה  ה -ְמנּוּדֶ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ    ?ַמהּו ּבְ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ׁשּו ִמּטֹוֵתיֶהן יּמְ ין ָהיּו ְוׁשִ ר ְמנּוּדִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהיּו ִיׂשְ ִנים ׁשֶ ל אֹוָתן ׁשָ    .ּכָ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ִקיל אִני ּדְ ַמִים ׁשָ ָ ה ַלׁשּ    .ְוִדְלָמא ְמנּוּדֶ

  
   !ְרּתְ ֲחִמירְוָהא ֲאַמ  ?!ִקיל

  
ָקא ֵליּה     ,ַסּפּוֵקי ְמַסּפְ

   .ָקַמְדֵחי ֵליּה   -ִזיל ָהָכא 
   .ָקַמְדֵחי ֵליּה  -ְוִזיל ָהָכא 

  
ה - ְמצֹוָרע  ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ    ?ַמהּו ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ב ִמחּוץ ְלָאֳהלוֹ "" ה ּוְכָאֵבל - (ויקרא יד,ח)"ְוָיׁשַ ְמנּוּדֶ ֵהא ּכִ ּיְ ה ,ׁשֶ טָּ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ    .ְוָאסּור ּבְ

ּתוֹ  -  "ָאֳהלוֹ "ְוֵאין  א ִאׁשְ    ,ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ    ."(דברים ה,ל) "ֵליֶכםֵלְך ֱאמֹור ָלֶהם שּובּו ָלֶכם ְלָאֳה " :ׁשֶ

 רש"י
. כשאמרו אסור בנעילת הסנדל

   בתענית צבור:
 . לאחר אבילות:ויבא אליה

  . למקום:מנודין היו
   . אי קיל אי חמיר:ספיקא הוא

. דלקולא אזלי זיל הכא ומדחי
   בהדייהו:
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ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

  
ה י ִלְמנּוּדֶ    !ְוִניְפׁשֹוט ַנּמִ

  
ְנָחסֲאַמר  ַרב ּפִ ֵריּה ּדְ ֵמ  ַרב הּוָנא ּבְ ְ    :ַרב יֹוֵסףיּה ּדְ ִמׁשּ

ָאסּור    ?!ִמי ָקָתֵני ׁשֶ
יָתא י ַאְחָרִנּיָ ִמיּלֵ ה ּוְכָאֵבל ּבְ ְמנּוּדֶ ֵהא ּכִ ּיְ    ,ׁשֶ

י  ְוָאסּור" הַנּמִ טָּ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ    ."ּבְ
  
  

נֹוָתיו ַח ָקְרּבְ ּלֵ    .ָאֵבל ֵאינֹו ְמׁשַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָלִמים" 28"ׁשְ

הּוא אֹוֵנן -  ,א)(ויקרא ג  ְזַמן ׁשֶ ֵלם ְולֹא ּבִ הּוא ׁשָ ְזַמן ׁשֶ    ."ּבִ
  

ה  נֹוָתיו -ְמנּוּדֶ ַח ָקְרּבְ ּלֵ ׁשַ ּיְ    ?ַמהּו ׁשֶ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

נֹוֵתיֶהן" חּו ָקְרּבְ ין ָהיּו ְוִשּלְ ר ְמנּוּדִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהיּו ִיׂשְ ִנים ׁשֶ ל אֹוָתן ׁשָ    ."ּכָ
  

ֵייֵליּה  ֲאַמר    :ַאּבָ
אִני ַמִים ׁשָ ָ ה ַלׁשּ ִקיל ,ְוִדְלָמא ְמנּוּדֶ    .ּדְ

  
   !ְוָהֲאַמְרּתְ ֲחִמיר ?!ִקיל

  
ָקא ֵליּה     .ּוַמְדֵחי ֵליּה  ,ַסּפּוֵקי ְמַסּפְ

  
נֹוָתיו - ְמצֹוָרע  ַח ָקְרּבְ ּלֵ ׁשַ ּיְ    ?ַמהּו ׁשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
29"ְוַאֲחֵרי ָטֳהָרתוֹ ""

ת -  (יחזקאל מד,כו)  תֹו ִמן ַהמֵּ ִריׁשָ    .ַאַחר ּפְ
רּו לוֹ " ְבַעת ָיִמים ִיְסּפְ ְבַעת ְיֵמי ְסִפירוֹ  -  "ׁשִ    .ֵאּלּו ׁשִ
אתוֹ  ּוְביֹום ּבֹאוֹ " ּקֹוֶדׁש ַיְקִריב ַחּטָ ֵרת ּבַ ִניִמית ְלׁשָ 30"ֶאל ַהּקֹוֶדׁש ֶאל ֶהָחֵצר ַהּפְ

   - )זכ(יחזקאל מד, 
יִרית ָהֵא    טז,א ּלוֹ זֹו ֲעׂשִ    ,יָפה ׁשֶ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ בֹאֹו ַיְקִריב" :אֹוֵמר ַרּבִ ָראּוי ְלִב  -  (יחזקאל מד,כז) "ּבְ ְזַמן ׁשֶ    ,יָאה ָראּוי ְלַהְקָרָבהּבִ

ֵאינֹו ָראּוי ְלִביָאה  ְזַמן ׁשֶ    ."ֵאינֹו ָראּוי ְלַהְקָרָבה -ּבִ
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נֹו ִאם ִמן-ְוִאם   ָלִמים ָקְרּבָ ָקר הּוא ַמְקִריב ִאם-ֶזַבח ׁשְ   'הִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ְנֵקָבה ּתָ -ָזָכר ִאם-ַהּבָ
29

רוּ  כוכוכוכו   ְבַעת ָיִמים ִיְסּפְ        .לוֹ -ְוַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו ׁשִ
30

אתֹו ְנֻאם ֲא ֶה -ַהּקֶֹדׁש ֶאל-ּוְביֹום ּבֹאֹו ֶאל כזכזכזכז      ּקֶֹדׁש ַיְקִריב ַחּטָ ֵרת ּבַ ִניִמית ְלׁשָ   'דָֹני ה-ָחֵצר ַהּפְ

 רש"י
לפיכך נקראים שלמים בזמן 

בדעתו שדעתו . שהוא שלם
   מיושבת עליו:

. לעיל מיניה כתיב ואל יספרו לו
מת אדם לא יבא לטמא ובכהן 
משתעי ואחרי טהרתו דהיינו 
מפרישתו מן המת משיפריש מן 
המת מונין שבעת ימי הזאתו 
שבעת ימים אחרים יספרו לו 
מדאפקיה רחמנא בלשון ספירה 
ולא נקט הזאה שמעינן שבעת 

   ימי ספירו אם נצטרע:
. כתיב יום באו ביום טהרתווב

   בכהן גדול:
. שמביא זו עשירית האיפה שלו

כהן הדיוט כשמחנכין אותו 
לעבוד תחילה כדכתיב (ויקרא ו) 
זה קרבן אהרן ובניו אשר 
יקריבו לה' ביום המשח אותו 
עשירית האיפה ואמרינן (מנחות 
דף נא:) ובניו לרבות עשירית 
האיפה של כהן הדיוט לחינוך 

י דלעיל קאי אלא ולאו אקרא
מצות כהנים בעלמא הוא 
דקאמר יחזקאל אלמא שלא 
היה יכול להקריב קרבנו 
עשירית האיפה עד שנטהר 
מטומאת מת והוא הדין 

  מצרעתו:
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   :ָרָבאֲאַמר 

ִניַנן ֵליּה ְלִדיָנא יָנא ּוְמַזּמְ ֵבי ּדִ ִליָחא ּדְ ִרין ׁשְ ּדְ ְמׁשַ    ?ְמָנַלן ּדִ
ְכִתיב ה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָר " :ּדִ ַלח מֹׁשֶ ׁשְ ֵני ֱאִליָאבַוּיִ    .(במדבר טז,יב) "ם ּבְ

  
ִניַנן ְלִדיָנא ְמַזּמְ    ?ּוְמָנַלן ּדִ

ְכִתיב ה ְוָכל ֲע " :ּדִ ה ֶאל קַֹרח ַאּתָ    .(במדבר טז,טז) "ָדְתךָ ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
  

ה ְבָרא ַרּבָ י ּגַ    ?ְלַקּמֵ
ְכִתיב    .(במדבר טז,טז) "ִלְפֵני ה'" :ּדִ

  
   ?ַאּתְ ּוְפָלְנָיא

ְכִתיב ה ָוֵהם ְוַאֲהרֹן" :ּדִ 31"ַאּתָ
   .(במדבר טז,טז)  

  
ָקְבִעיַנן ִזיְמָנא    ?ּדְ

ְכִתיב    ."ָמָחר" :ּדִ
  

ַתר ִזיְמָנא    ?ִזיְמָנא ּבָ
ְכִתיב אֹון ֶהֱעִביר ַהּמֹוֵעד" :ּדִ ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ׁשָ ם ּפַ    .(ירמיה מו,יז) "ָקְראּו ׁשָ

  
יָנא ֵבי ּדִ ִליָחא ּדְ ׁשְ ר ּבִ ּקַ ִאי ִמְתּפַ א ,ְוָאֵתי ַוֲאַמר ,ּוְמָנַלן ּדְ יׁשָ ָנא ּבִ ָ ִליׁשּ    ?ָלא ִמיְתֲחֵזי ּכְ

ְכִתיב ר" :ּדִ ַנּקֵ ים ָהֵהם ּתְ    .(במדבר טז,יד) "ַהֵעיֵני ָהֲאָנׁשִ
  

ִתיַנן ּמְ ְמׁשַ    ?ּוְמָנַלן ּדִ
ְכִתיב 32"אֹורּו ֵמרֹוז" :ּדִ

   .(שופטים ה,כג)  
  

ה ַגְבָרא ַרּבָ ָהִכי ְסָבָרא ּדְ    ?ּדְ
ְכִתיב    .(שופטים ה,כג) "ָאַמר ַמְלַאְך ה'" :ּדִ

  
ַמְחְרִמיַנן    ?ּוְמָנַלן ּדְ

ְכִתיב    .(שופטים ה,כג) "אֹורּו ָארֹור" :ּדִ
  

ָאכֵ  ֲהֵדיּה ּדְ ֵתי ּבַ    ?יל ְוׁשָ
יֵדיּה  ע ַאּמֹות ּדִ ַאְרּבַ    ?ְוָקֵאי ּבְ

ְכִתיב ֶביהָ " :ּדִ    .(שופטים ה,כג) "יֹוׁשְ
  

ָפְרִט  ִציּבּוָראּוְמָנַלן ּדְ    ?יַנן ֶחְטֵאיּה ּבְ
ְכִתיב אּו ְלֶעְזַרת ה'" :ּדִ י לֹא ּבָ    .(שופטים ה,כג) "ּכִ

  
אַוֲאַמר     :עּוּלָ

ע ְמָאה ׁשִ  ַאְרּבַ ָרק ְלֵמרֹוזּבְ ֵתיּה ּבָ ּמְ    .יּפּוֵרי ׁשַ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ה ֲהָוה ְבָרא ַרּבָ    .ּגַ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

   ,ּכֹוָכָבא ֲהָוה
ֱאַמר ּנֶ ַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים" :ׁשֶ    .(שופטים ה,כ) 33"ִמן ׁשָ

  
ַמְפְקִריַנן ִנְכֵסיּה     ?ּוְמָנַלן ּדְ

ְכִתיב ֵקִנים" :ּדִ ִרים ְוַהּזְ ָ ֲעַצת ַהׂשּ ִמים ּבַ ת ַהּיָ לֹׁשֶ ר לֹא ָיבֹא ִלׁשְ    ,ְוָכל ֲאׁשֶ
ל ְרכּוׁשוֹ  ַהל ַהּגֹולָ  ,ָיֳחַרם ּכָ ֵדל ִמּקְ    .(עזרא י,ח) "הְוהּוא ִיּבָ

                                                           

31
ה ֶאל    ה וְ -ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ה ָוֵהם ְוַאֲהרֹן ָמָחר 'הֲעָדְתָך ֱהיּו ִלְפֵני -ָכלקַֹרח ַאּתָ   ַאּתָ

32
ֶביָה  ' אֹרּו ָארֹוראֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך ה   י לֹא  {ס}  יֹׁשְ ּבֹוִרים 'ה ְלֶעְזַרת 'ֶעְזַרת הָבאּו לְ -ּכִ ּגִ   ּבַ

33
ַמִים ִנְלָחמוּ  ִמן   ִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעםַהּכֹוָכִב   ׁשָ   ִסיְסָרא ים ִמּמְ

 רש"י
. איידי דאיירי אמר רבא וכו'

   במנודה מפרש להו:
   . לבעל דין:ומזמינין ליה לדינא

אתי  . דאי לאזימנא בתר זימנא
ההוא זימנא קבעינן ליה זימנא 

   אחריתי:
. שמתא כלומר שמתא קראו שם

לפרעה שהעביר המועד כלומר 
שהעביר אותו מועד ששמו אחר 

   מועד ראשון:
. דאי מתפקר בשליחא דרבנן

כלומר שחירף שליח ב''ד ושליח 
   אמר חירפני:

. אי העיני האנשים ההם תנקר
לאו דשליח דא''ל למשה משה 

   ע:לא הוה יד
. דעת הכי סברא דגברא פלניא

פלוני שבא לנדות את פלוני 
דצריך לנדותו משמו של אותו 

   חכם:
. ברק אמר אמר מלאך ה'

   לשמתו שהוא שלוחו של מקום:
   . בארור:ומחרימין

. דאמרי לאנשי ופרטינן חטאיה
עירו משום הכי והכי משמתינן 

   ליה:
   . מזליה דסיסרא:כוכבא הוה

דמאן דלא . דמפקרינן לנכסיה
   ציית להו לרבנן:

. דהפקר יחרם הוא וכל רכושו
ב''ד הפקר מהכא נפקא לן בכל 

   דוכתי:
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ָנֵציַנן ִעיַנן ,ְוָלְייִטיַנן ּוָמֵחיַנן ,ּוְמָנַלן ּדְ ּבְ יָער ּוַמׁשְ יַנן ׂשֵ    ?ְוָתְלׁשִ

ְכִתיב יֵעםָוָאִריב " :ּדִ ּבִ ים ָוֶאְמְרֵטם ָוַאׁשְ ה ֵמֶהם ֲאָנׁשִ ם ָוֲאַקְלֵלם ָוַאּכֶ    .(נחמיה יג,כה) "ִעּמָ
  

ָכְפִתיַנן ָפה ,ְוַאְסִריַנן ,ּוְמָנַלן ּדְ    ?ְוָעְבִדיַנן ַהְרּדָ
ְכִתיב י ֵהן ַלֲעָנׁש ִנְכִסין ְוֶלֱאסּוִרין" :ּדִ רֹוׁשִ    .(עזרא ז,כו) "ֵהן ְלמֹות ֵהן ִלׁשְ

  
יִלׁשְ "ַמאי     ?"רֹוׁשִ

  
א ָמִריֲאַמר  רּוךְ ֲאַמר  ַאּדָ ר ּבָ ר ָאִביןֲאַמר  ְנֶחְמָיה ּבַ יא ּבַ    :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר  ַרב ִחּיָ

ָפה    .ַהְרּדָ
  

ָפה"ַמאי     "?ַהְרּדָ
  

יַלתֲאַמר  ר ׁשִ מּוֵאל ּבַ ַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ ְ    :ַרבִמׁשּ
ר ין ְלַאְלּתַ    ,ְמַנּדִ

יםְוׁשוֹ  לֹׁשִ    ,ִנין ְלַאַחר ׁשְ
ים ִ ׁשּ    .ּוַמֲחִריִמין ְלַאַחר ׁשִ

  
ר ִחיְנָנאֲאַמר ֵליּה     :ַרב הּוָנא ּבַ
אָהִכי ֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ִני י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ יּה ׁשֵ    !ַמְתִרין ּבֵ
  

י ְלָממֹוָנא    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ר –ֲאָבל ְלַאְפִקירּוָתא     .ְלַאְלּתַ

  
ָחא ּדְ  ר ּבְ ַההּוא ַטּבָ ּקַ ָנהִאיְתּפַ ר ַמּתָ    ,ַרב טּוִבי ּבַ

ֵייִאיְמנּו ֲעֵליּה  תּוהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבָ ּמְ    ,ְוׁשַ
יֵניּה  יֵסיּה ְלַבַעל ּדִ ּיְ    .ְלסֹוף ֲאַזל ּפַ

ֵייֲאַמר     ?ֵהיִכי ִליֲעִביד :ַאּבָ
ֵרי ֵליּה  ָלִתין יֹוִמין -ִליׁשְ א ֲעֵליּה ּתְ ְמּתָ    .ָלא ָחל ׁשַ

ֵרי לֵ  ָנן ְלֵמיַעל -יּה ָלא ִליׁשְ עּו ַרּבָ    .ָקא ּבָ
ר ָאִביןֲאַמר ֵליּה לְ  ָהא :ַרב ִאיִדי ּבַ ִמיַע ָלְך ּבְ    ?ִמיִדי ׁשְ

ר ֲאִביִמיָהִכי ֲאַמר  :ֲאַמר ֵליּה  ְחִליָפא ּבַ מּוֵאלֲאַמר  ַרב ּתַ    :ׁשְ
   ,ָאַסר –טּוט 

ֵרי –ְוטּוט     .ׁשָ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
י ְלָממֹוָנא    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ָלִתין יֹוִמין - ָבל ְלַאְפִקירּוָתא ֲא  א ֲעֵליּה ּתְ ְמּתָ ָחְייָלא ׁשַ    .ַעד ּדְ
  

ֵיי    :ַאְלָמא ָקָסַבר ַאּבָ
יתּו  ּמִ ׁשַ ָלָתא ּדְ י תְּ רּו ֵליּה  -ָהֵני ּבֵ ָלָתא ַאֲחִריֵני ְוׁשָ    .ָלא ָאתּו ּתְ

  
  
  
  

 רש"י
. לאותם ואריב עמם ואקללם

   שהושיבו נשים נכריות:
   . ידיו ורגליו:דכפתינן

. שקושרין אותו על ואסרינן ליה
   העמוד להלקותו:

. קא מפרש רב יהודה הרדפה
רב שמואל לרודפו מיד בריה ד

דכיון דלא ציית דינא מנדין 
   אותו:
. ומנדין אותו פעם ושונין

   אחרת:
. שחייב ממון לחבירו לממונא

   ולא רצה לשלם ע''פ ב''ד:
. מבזה תלמידי לאפקירותא

   חכמים:
. ואין לא חל עליה שמתא ל' יום

   שמתא פחותה מל' יום:
. שצריכין קא בעו רבנן למיעל

   לו:
. כלומר מצי טוט שריטוט אסר 

למישרי ליה אע''ג דלא חל עליה 
ל' יום דאותו שופר שנדוהו יכול 
להתיר לו ומישרי ליה בתוך ל' 

   יום:
. לא אתו אחריני ושרו ליה
   מדמהדר איהו נפשיה למישרי:
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ְעָיא ְלהוּ  ִאיּבַ    :ּדְ

יתוּ  ּמִ ׁשַ ָלָתא ּדְ י תְּ    ,ָהֵני ּבֵ
רּו ֵליּה  ָלָתא ַאֲחִריֵני ְוׁשָ    ?ַמהּו ְלֵמיֵתי ּתְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ה ָלַרב " ְלִמיד -ְמנּוּדֶ ה ַלתַּ    ,ְמנּוּדֶ
ְלִמיד  ה ַלתַּ ה ָלַרב -ְמנּוּדֶ    .ֵאינֹו ְמנּוּדֶ

ה ְלִעירֹו  ה ְלִעיר ַאֶחֶרת -ְמנּוּדֶ    .ְמנּוּדֶ
ה ְלִעיר ַאֶחֶרת  ה ְלִע  - ְמנּוּדֶ    .ירוֹ ֵאינֹו ְמנּוּדֶ

יא  ׂשִ ה ַלּנָ ָרֵאל - ְמנּוּדֶ ה ְלָכל ִיׂשְ    ,ְמנּוּדֶ
ָרֵאל  ה ְלָכל ִיׂשְ יא - ְמנּוּדֶ ׂשִ ה ַלּנָ    .ֵאינֹו ְמנּוּדֶ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ה ָוֵמת  יּדָ ּנִ ְלִמיִדים ׁשֶ    ."ֶחְלקֹו ֵאינֹו מּוָפר -ֶאָחד ִמן ַהתַּ

  
ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנַ ה ִלְכבֹודֹו  :ׁשְ יּדָ ּנִ ְלִמיד ׁשֶ    .ִניּדּויֹו ִניּדּוי -ּתַ
ּה  ַמע ִמיּנַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמיֵפר ֶחְלקוֹ  :ּוׁשְ    .ּכָ
ּה  ַמע ִמיּנַ יתּו  :ּוׁשְ ּמִ ׁשַ ָלָתא ּדְ י ּתְ רּו ֵליּה  -ָהֵני ּבֵ ָלָתא ַאֲחִריֵני ְוׁשָ    .ָלא ָאתּו ּתְ

  
   :ַאֵמיָמרֲאַמר 
יתּו ִהְלכְ  ּמִ ׁשַ ָלָתא ּדְ י ּתְ רּו ֵליּה  -ָתא ָהֵני ּבֵ ָלָתא ַאֲחִריֵני ְוׁשָ י ּתְ    .ָאתּו ּבֵ

  
יֲאַמר ֵליּה     :ַאֵמיָמרלְ  ַרב ַאׁשִ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ה ָוֵמת ֶחְלקֹו ֵאינֹו מּוָפר יּדָ ּנִ ְלִמיִדים ׁשֶ    ,"ֶאָחד ִמן ַהתַּ

ָלל – "ֵאינֹו מּוָפר"אי ָלאו ַמ     !ּכְ
  

   !ָלא
רּו ֵליּה  ָלָתא ַאֲחִריֵני ְוׁשָ י ּתְ ָאתּו ּבֵ    .ַעד ּדְ

  
  
  

 רש"י
. ולא לשם שמים שנידה לכבודו

אלא שהתריז נגדו ודאי כיון 
 דתני אין מנודה לרב ודאי לא
נידה אלא בשביל כבודו דאי 
במילי דאיסורא הוי כמי 
שמנודה לרב דאין חכמה ואין 
עצה וגו' (משלי כא) וקתני אין 
מנודה לרב אבל לכולי עלמא 

   מנודה:
. מדקתני כל אחד מיפר חלקו

   חלקו אינו מופר:
. מדקתני לא אתו אחריני ושרו

חלקו אינו מופר לעולם אפי' 
   שרו ליה אחריני:
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        בבבב- - - - טז, אטז, אטז, אטז, א .9
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ים יֹום - ֵאין ִניּדּוי " לֹׁשִ ְ חֹות ִמׁשּ    .ּפָ
ְבָעה ָיִמים -ְוֵאין ְנִזיָפה  ִ חֹות ִמׁשּ    .ּפָ

ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ  י ׁשֶ ָברְוַאף ַעל ּפִ    ,ָבר ֵזֶכר ַלּדָ
ֱאַמר ּנֶ ְבַעת ָיִמים" :ׁשֶ ֵלם ׁשִ ָפֶניָה ֲהלֹא ִתּכָ 34"ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ּבְ

   .(במדבר יב,יד) 
  

אַר ֲאַמר     :ב ִחְסּדָ
נּו  ּלָ ֶהן -ִניּדּוי ׁשֶ ּלָ ְנִזיָפה ׁשֶ    .ּכִ

  
יְדהּו  ְבָעה ְותּו ָלא -ּוְנִזיָפה ּדִ    ?!ׁשִ

ר ְוָהא  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ יַרּבִ ָראוּ  ַרּבִ ְרֵסי ַבר ַקּפָ    ,ֲהוּו ָיְתֵבי ְוָקא ּגָ
א ַמְעּתָ ָיא ְלהּו ׁשְ    ,ַקׁשְ

ְמעֹוןֲאַמר ֵליּה  י ׁשִ ָר לְ  ַרּבִ ָבר ֶזה ָצִריְך  :אַבר ַקּפָ יּדָ   .ַרּבִ
ָראֲאַמר ֵליּה  ר ַקּפָ ְמעֹוןלְ  ּבַ י ׁשִ ָדָבר ֶזה :ַרּבִ י אֹוֵמר ּבְ    ?!ּוָמה ַרּבִ

ד ,ֲאַמר ֵליּה ַלֲאבּוּה  ,ֲאַזל    .ִאיְקּפַ
ָראֲאָתא  ר ַקּפָ    ,ְלִאיְתֲחזּוֵיי ֵליּה  ּבַ

ָראֲאַמר ֵליּה  ר ַקּפָ יְרָך ֵמעֹוָלם :ּבַ    !ֵאיִני ַמּכִ
יּה יְ  ַדְעּתֵ ָתא ּבְ ְנַקט ִמיּלְ ָלִתין יֹוִמין ,ַדע ּדִ יּה ּתְ ַנְפׁשֵ    !ְנַהג ְנִזיפּוָתא ּבְ
  

ַזר  ַעם ֶאָחד ּגָ ישּוב ּפַ ּוק ַרּבִ ׁשּ ְלִמיִדים ּבַ נּו ַלּתַ ּלֹא ִיׁשְ    .ׁשֶ
  

ַרׁש     ?ַמאי ּדָ
מֹו ֲחָלִאים"    ,(שיר השירים ז,ב) "ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך ּכְ

ֶתר   טז,ב ּסֵ ֵרְך ּבַ ֶתר^ – ַמה ּיָ ּסֵ ְבֵרי תֹוָרה ּבַ    .ַאף ּדִ
    

יאָיָצא  י ִחּיָ ּוק לְ  ַרּבִ ׁשּ ֵני ֶאָחיו ּבַ ֵני ּבְ ָנה ִלׁשְ ר ָחָנהּולְ  ַרבְוׁשָ ר ּבַ ה ּבַ יַמע ׁשָ  ַרּבָ ד – ַרּבִ    .ִאיְקּפַ
יאֲאָתא  י ִחּיָ    ,ְלִאיְתֲחזּוֵיי ֵליּה  ַרּבִ

יא :ֲאַמר ֵליּה  חּוץ ,ִעּיָ    ?ִמי קֹוֵרא ְלָך ּבַ
יּה  ַדְעּתֵ ָתא ּבְ ְנַקט ִמיּלְ ָלִתין יֹוִמין ,ְיַדע ּדִ יּה ּתְ ַנְפׁשֵ    ,ְנַהג ְנִזיפּוָתא ּבְ

ָלִתין ׁשְ  יֹום ּתְ א :ַלח ֵליּה ּבְ    .ּתָ
ַלח ֵליּה  ָלא ֵליֵתי :ֲהַדר ׁשְ    .ּדְ

ָרא ַמאי ְסַבר    ?ּוְלַבּסֹוף ַמאי ְסַבר ?ֵמִעיּקָ
ָרא ְסַבר כּוּלוֹ  :ֵמִעיּקָ    .ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ
כּוּלוֹ  :ּוְלַבּסֹוף ְסַבר    .ָלא ָאְמִריַנן ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ

   .ְלסֹוף ֲאָתא
אי ֲאֵתי :ֲאַמר ֵליּה     ?תַאּמַ
ֵליֵתי :ֲאַמר ֵליּה  ַלח ִלי ָמר ּדְ ׁשְ    .ּדִ

יֵתי ָלא ּתֵ ַלִחי ָלְך ּדְ    !ְוָהא ׁשְ
   .ֶזה ָרִאיִתי ְוֶזה לֹא ָרִאיִתי :ֲאַמר ֵליּה 
ִלים ִאּתוֹ " :ָקֵרי ֲעֵליּה  ם אֹוְיָביו ַיׁשְ ְרֵכי ִאיׁש ּגַ ְרצֹות ה' ּדַ    .(משלי טז,ז) "ּבִ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא ֲעַבד ָמר ָהִכי

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ְכִתיב ה" :ּדִ רֹוּנָ חּוץ ּתָ    .(משלי א,כ) "ָחְכמֹות ּבַ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ִניָת  - ִאם ָקִריָת     ,לֹא ׁשָ

ִניָת  ְשּתָ  -ְוִאם ׁשָ יּלַ    ,לֹא ׁשִ
ּתָ  ׁשְ יּלַ יְרׁשּו ָלךְ  - ְוִאם ׁשִ    .לֹא ּפֵ

ה" רֹוּנָ חּוץ ּתָ ְדָרָבא – "ָחְכמֹות ּבַ    ,ּכִ
ֲאַמר     :ָרָבאּדַ

ל ָה  ְפִנים ּכָ ּתֹוָרה ִמּבִ חּוץ -עֹוֵסק ּבַ    .ּתֹוָרתֹו ַמְכֶרֶזת ָעָליו ִמּבַ
  

                                                           
34

ֲחֶנה ְוַא -ֶאל 'הַוּיֹאֶמר    ְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלּמַ ֵגר ׁשִ ּסָ ְבַעת ָיִמים ּתִ ֵלם ׁשִ ָפֶניָה ֲהלֹא ִתּכָ ה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ּבְ ָאֵסףמֹׁשֶ   ַחר ּתֵ

 רש"י
   . גערה כדלקמן:נזיפה

   . בני בבל:נדוי שלנו
   . ארץ ישראל:כנזיפה שלהן

   . רבי אבוה דר''ש הוה:צריך רבי
. אין רבי מה רבי אומר בדבר זה
   בעולם היודע דבר זה:

. לפי תומו ולאו א''ל לאבוה
   משום לישנא בישא:

. לבקר את רבי לאיתחזויי ליה
   בל עליו יסורין:שהיה חולה שק

. אמר ליה בר קפרא איני מכירך
   רמז לו שאינו רוצה לראותו:

. כמו חמק עבר חמוקי ירכיך
   (שיר ה):

. דכתיב אף דברי תורה בסתר
בסיפיה דקרא מעשה ידי אומן 
התורה מעשה אומנתו של 
הקדוש ברוך הוא: רב בר אחוה 
דרבי חייא דהוא בר אחתיה 
 ורבה בר בר חנה בר אחוה דר'
חייא [דלאו] בר אחתיה 

   כדאמרינן בסנהדרין:
. כך כינה שמו של ר' חייא עייא

   לשון גנאי:
. כלומר צא ראה מי קורא לך

   מכאן:
. בוא אלי והדר שלח ליה לא תא

   תיתי:
   . שליח שני לא ראיתי:וזה

ברצות ה' דרכי איש גם אויביו 
. כי הוא על כרחו ישלים אתו

   בא:
ית . דשנמאי טעמא עבדת הכי

   בשוק:
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ִתיב י" :ְוָהא ּכְ ְרּתִ ּבַ ֶתר ּדִ ּסֵ    !שעיה מח,טז)(י "לֹא ֵמרֹאׁש ּבַ
  

ה ַכּלָ יֹוֵמי ּדְ    .ַההּוא ּבְ
  

יא ַהאי  י ִחּיָ    ?ַמאי ָעֵביד ַלּה  - "ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיךְ "ְוַרּבִ
  

ְצָדָקה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים    .מּוֵקי ַלּה ּבִ
  

ָלִתין יֹוִמין :ַאְלָמא יְדהּו ּתְ    !ְנִזיָפה ּדִ
  

אִני יא ׁשָ    .ְנִזיַפת ָנׂשִ
  
  
  

 רש"י
. דרשה שהכל ביומא דכלה

   מצויין שם:
. דמיבעי מוקים ליה בצדקה

   למיעבד בסתר:
. כתלמיד לשמואל מר עוקבא

דשמואל גדול בתורה יותר ממר 
   עוקבא:

. משום דמר כי יתבן בדינא כו'
  עוקבא היה נשיא:
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .10
ה ָהֵויּוְנִזי ּמָ יָדן ּכַ    ?ָפה ּדִ

  
   .ַחד יֹוָמא

  
י ָהא ּדִ  מּוֵאלּכִ    .ָמר עּוְקָבאוּ  ׁשְ

  
ַמֲעָתא ְרֵסי ׁשְ י ֲהוּו ָיְתֵבי ּגָ    ,ּכִ

יּה ּדִ  ָמר עּוְקָבאֲהָוה ָיֵתיב  מּוֵאלַקּמֵ ע ַאּמֹות ׁשְ ִרחּוק ַאְרּבַ    .ּבְ
ִדיָנא מּוֵאלֲהָוה ָיֵתיב  ,ְוִכי ֲהוּו ָיְתֵבי ּבְ יּה ּדְ ַק  ׁשְ ע ַאּמֹות ָמר עּוְקָבאּמֵ ִרחּוק ַאְרּבַ    ,ּבְ

ֵויּה  ָמר עּוְקָבאַוֲהוּו ָחְייֵקי ֵליּה ּדּוְכָתא לְ  א ְוָיֵתיב ִעיּלָ ִציְפּתָ יּה  ,ּבְ ָען ִמיּלֵ ּמְ ּתַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ
י ֵליּה  ל יֹוָמא ֲהָוה ְמַלּוֵ מּוֵאללִ  ָמר עּוְקָבאּכָ יֵזיּה  ׁשְ ּפִ    ,ַעד אּוׁשְ

ִדיֵניּה  מּוֵאלֲהָוה ָאֵזיל  ,יֹוָמא ַחד ִאיְטִריד ּבְ ְתֵריּה  ׁשְ    ,ּבָ
י ְמָטא ְלֵביֵתיּה ֲאַמר ֵליּה  ִתיְגֵריּה  ?ָלא ְנַגּה ָלךְ  :ּכִ ֵרי ִלי ָמר ּבְ    ?ִליׁשְ

יּה  ַדְעּתֵ ָתא ּבְ ְנַקט ִמיּלְ יּה ַחד יֹוָמא ,ְיַדע ּדִ ַנְפׁשֵ    .ְנַהג ְנִזיפּוָתא ּבְ
  

ִביָלאַהִהיא ִאיּתְ  ׁשְ ֲהַוות ָיְתָבה ּבִ ְרַעּה  ,ָתא ּדַ ָטה ּכַ ׁשְ ָלֵאי ,ֲהַוות ּפָ    .ְוָקא ְמִניָפה חּוׁשְ
ָנן יּה  ,ַוֲהָוה ָחֵליף ְוָאֵזיל צּוְרָבא ֵמַרּבָ ּמֵ ְנָעה ִמּקַ    ,ְוָלא ִאיּכַ

ָתא :ֲאַמר ה ֲחִציָפא ַהִהיא ִאיּתְ ּמָ    !ּכַ
יּה ּדְ  א ִמּפּוֵמיּה  :ּה ֲאַמר לַ  ,ַרב ַנְחָמןֲאַתאי ְלַקּמֵ ְמּתָ ַמַעּתְ ׁשַ    .ָלא :ֲאַמָרה ֵליּה  ?ִמי ׁשְ

יךְ  :ֲאַמר ַלּה  ַנְפׁשִ    .ִזיִלי ְנהֹוִגי ְנִזיפּוָתא ַחד יֹוָמא ּבְ
  

ה ר טֹוִבּיָ יּה ּדְ  זּוְטָרא ּבַ    ,ַרב ְיהּוָדהֲהָוה ָקָפֵסיק ִסיְדָרא ַקּמֵ
סּוָקא י ְמָטא ְלַהאי ּפְ ְבֵרי ּדָ " :ּכִ ה ּדִ   , (שמואל ב כג,א)  35"ִוד ָהַאֲחרֹוִניםְוֵאּלֶ

א ִראׁשֹוִנים "ַאֲחרֹוִנים" :ֲאַמר ֵליּה  ִאיּכָ ָלל ּדְ    ?ִראׁשֹוִנים ַמאי ִניְנהוּ  ,ִמּכְ
ֵתיק ְוָלא ֲאַמר ֵליּה ְוָלא ִמיִדי    .ׁשְ

א ִראׁשֹוִנים "ַאֲחרֹוִנים" :ֲהַדר ֲאַמר ֵליּה  ִאיּכָ ָלל ּדְ    ?ִראׁשֹוִנים ַמאי ִהיא ,ִמּכְ
ה הּוא :ֲאַמר ֵליּה  ְבָרא ַרּבָ ַהאי ְקָרא ָלאו ּגַ א ּדְ ירּוׁשָ ָלא ָיַדע ּפֵ ְך ּדְ ְעּתָ    ?ַמאי ּדַ

ָתא ּבְ  ְנַקט ִמיּלְ יּה ְיַדע ּדִ    ,ַדְעּתֵ
יּה ַחד יֹוָמא ַנְפׁשֵ    .ְנַהג ְנִזיפּוָתא ּבְ

  
  
  

                                                           
35

ְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹניםְוֵאּלֶ  א   ן ה ּדִ ִוד ּבֶ ָרֵאל-ְנֻאם ּדָ יַח ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ּוְנִעים ְזִמרֹות ִיׂשְ ֶבר ֻהַקם ָעל ְמׁשִ י ּוְנֻאם ַהּגֶ     .ִיׁשַ
ר 'רּוַח ה ב ּבֶ תֹו ַעל-ּדִ י ּוִמּלָ ר צוּ -ָאַמר ֱא  ג .ְלׁשֹוִני-ּבִ ָרֵאל ִלי ִדּבֶ ָרֵאללֵֹהי ִיׂשְ ל ִיְרַאת ֱא    ר ִיׂשְ יק מֹוׁשֵ ָאָדם ַצּדִ ל ּבָ   .לִֹהים-מֹוׁשֵ

 רש"י
נמיכין לו . מחייקי ליה דוכתיה

   מקום כשיושב בדין:
. כי היכי דמשתמע ליה מיליה

   דשמואל רביה בתורה:
. מר עוקבא בדינא איטריד

שהיה מחשב בדין ולא אידכר 
   ליה למיזל בתר שמואל:

. כלומר: לא סגי לך לא נגה לך
   דאזילנא בתרך:

. הב לי לישרי לי מר בתיגריה
   רשותא למיהדר:

   . מר עוקבא:ידע
ל בדעתיה משום . שמואדנקט

   דאזיל בתריה:
. אי מי שמעת שמתא מפומיה

   שמית לך:
   . לימד פרשיות:פסיק סידרא

. והלא מכלל דאיכא ראשונים
לא מצינו שאמר דוד דברי אלא 

   במקרא זה דדברי לשון נבואה:
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .11
ִוד ָהַאֲחרֹוִנים"[  ְבֵרי ּדָ ה ּדִ   ].(שמואל ב כג,א) "ְוֵאּלֶ

  
   ,ְוַדֲאָתן ֲעַלּה ִמיָהא

א ִראׁשֹוִנים "ַאֲחרֹוִנים" ִאיּכָ ָלל ּדְ    ?ִראׁשֹוִנים ַמאי ִהיא ,ִמּכְ
  
יָרה ַהּזֹאת" ִ ְבֵרי ַהׁשּ ִוד ַלה' ֶאת ּדִ ר ּדָ    ,ַוְיַדּבֵ

אּול ף ׁשָ ל אֹוְיָביו ּוִמּכַ ף ּכָ יל ה' אֹותֹו ִמּכַ יֹום ִהּצִ   .(שמואל ב כב,א) "ּבְ
רּוְך הּוא ְלָדִוד דֹוׁש ּבָ אּול :ָאַמר לֹו ַהּקָ ל ׁשָ ְלּתֹו ׁשֶ ה אֹוֵמר ַעל ַמּפַ יָרה ַאּתָ ִוד ׁשִ    ?ּדָ

אּול ְוהּוא ּדָ  ה ׁשָ ָניו ,ִודִאְלָמֵלי ַאּתָ ִוד ִמּפָ ה ּדָ ּמָ י ּכַ ְדּתִ    !ִאיּבַ
ְכִתיב ן ְיִמיִני" :ַהְיינּו ּדִ ְבֵרי כּוׁש ּבֶ ר ַלה' ַעל ּדִ ר ׁשָ יֹון ְלָדִוד ֲאׁשֶ ּגָ    – (תהילים ז,א) "ׁשִ

מוֹ  מוֹ  ?!ְוִכי ּכּוׁש ׁשְ אּול ׁשְ    !ַוֲהלֹא ׁשָ
עֹורֹו  ה ּבְ י ְמׁשּוּנֶ א ַמה ּכּוׁשִ יו - ֶאלָּ ַמֲעׂשָ ה ּבְ אּול ְמׁשּוּנֶ    .ַאף ׁשָ

  
ה אֹוֵמר ָבר ַאּתָ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ ר ָלָקח" :ּכַ ית ֲאׁשֶ ה ַהּכּוׁשִ ָ    ,א)-(במדבר יב "ַעל אֹודֹות ָהִאׁשּ

ָמּה  ית ׁשְ ָמּה  ?ְוִכי ּכּוׁשִ    !ַוֲהלֹא ִציּפֹוָרה ׁשְ
עֹוָרּה  ה ּבְ ית ְמׁשּוּנָ א ַמה ּכּוׁשִ ַמֲע  - ֶאּלָ ה ּבְ יָה ַאף ִציּפֹוָרה ְמׁשּוּנָ    .ׂשֶ

  
ה אֹוֵמר ָבר ַאּתָ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ י" :ּכַ ַמע ֶעֶבד ֶמֶלְך ַהּכּוׁשִ ׁשְ   ,ז)-(ירמיה לח "ַוּיִ

מוֹ  י ׁשְ מוֹ ַוֲהלֹ  ?!ְוִכי ּכּוׁשִ ה ׁשְ    !א ִצְדִקּיָ
עֹורֹו  ה ּבְ י ְמׁשּוּנֶ א ַמה ּכּוׁשִ יו - ֶאלָּ ַמֲעׂשָ ה ּבְ ה ְמׁשּוּנֶ    .ַאף ִצְדִקּיָ

  
ה אֹוֵמר ָבר ַאּתָ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ ָרֵאל" :ּכַ ית) ִיׂשְ ם ִלי (ּבֵ ים ַאתֶּ ּיִ    ,ז)-(עמוס ט "ֲהלֹא ִכְבֵני ֻכוׁשִ

ָמן ים ׁשְ ּיִ ָמן ?!ְוִכי ּכּוׁשִ ָרֵאל ׁשְ    !ַוֲהלֹא ִיׂשְ
עֹורֹו  ה ּבְ י ְמׁשּוּנֶ א ַמה ּכּוׁשִ ל ָהאּוּמֹות - ֶאלָּ יֶהן ִמּכָ ַמֲעׂשֵ ין ּבְ ָרֵאל ְמׁשּוּנִ    .ַאף ִיׂשְ

  
ר ַנְחָמִניַרּבִ ֲאַמר  מּוֵאל ּבַ י יֹוָנָתןֲאַמר  י ׁשְ    :ַרּבִ

ְכִתיב ֶבר ֻהוַקם ָעל" :ַמאי ּדִ י ּוְנֻאם ַהּגֶ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ    ?א)-ואל ב כג(שמ "ְנֻאם ּדָ
ׁשּוָבה ל תְּ ּה ׁשֶ ֵהִקים עּוּלָ י ׁשֶ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ    .ְנֻאם ּדָ

  
ָאָדם" ל ּבָ ָרֵאל מֹוׁשֵ ר צּור ִיׂשְ ָרֵאל ִלי ִדּבֶ ל ִיְרַאת ֱאלִֹהים ,ָאַמר ֱאלֵֹהי ִיׂשְ יק מֹוׁשֵ    .ג)-(שמואל ב כג"ַצּדִ

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

הוּ ֲאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ָרֵאל :ָהִכי ָקָאַמר ר צּור ִיׂשְ ָרֵאל ִלי ִדּבֶ ָאָדםֲאִני  ָאַמר ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ל ּבָ    ,מֹוׁשֵ

לִמי  י מֹוׁשֵ יק ?ּבִ ֵזָר  ,ַצּדִ ֲאִני ּגֹוֵזר ּגְ ָלּה ׁשֶ    .ה ּוְמַבּטְ
  
ב בַּ " ר ְלָדִוד יֹוׁשֵ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ מֹות ַהּגִ ה ׁשְ ֶבתֵאּלֶ מִֹני רֹאׁש [ ׁשֶ ְחּכְ י, ּתַ ִלׁשִ ָ   ַהׁשּ

מֹ -ַעל הּוא ֲעִדינֹו ָהֶעְצִני ַפַעם ׁשְ   .ח)-(שמואל ב כג] "ֶאָחתֶנה ֵמאֹות ָחָלל ּבְ
  

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

הוּ ֲאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
מֹותוְ  :ָהִכי ָקָאַמר ה ׁשְ ל  ֵאּלֶ בּורֹוָתיו ׁשֶ ִודּגְ ב בַּ  ּדָ ֶבתיֹוׁשֵ יָבה ׁשֶ יׁשִ ב ּבִ ָהָיה יֹוׁשֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ּבְ

ב ַעל גַּ  ִרים ּוְכָסתֹותלֹא ָהָיה יֹוׁשֵ י ּכָ י ַקְרַקע ,ּבֵ ּבֵ א ַעל ּגַ    .ֶאּלָ
ים ִאיִרי ַקּיָ יּה ִעיָרא ַהּיָ ֲהָוה ַרּבֵ ה ּדַ ּמָ ָכל ּכַ ִרים ּוְכָסתֹות ,ּדְ י ּכָ ּבֵ ָנן ַעל ּגַ    ,ֲהָוה ַמְתֵני ְלהּו ְלַרּבָ

יּה  י ַנח ַנְפׁשֵ ָנן ,ּכִ ִוד ְלַרּבָ י ַקְרַקעַוֲהָוה ָיֵתיב ַעל גַּ  ,ֲהָוה ַמְתֵני ּדָ    .ּבֵ
ִרים ּוְכָסתֹות :ֲאַמרּו ֵליּה  יב ָמר ַאּכָ    ,ִליּתֵ

יל ֲעֵליּה     .ָלא ַקּבֵ
  
מֹוִני" ְחּכְ    ."ּתַ

   :ַרבָאַמר 
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ    :ָאַמר לֹו ַהּקָ

ְלּתָ ַעְצְמָך  ּפַ מֹוִני -הֹוִאיל ְוִהׁשְ ֵהא ּכָ    ,ּתְ
לָ  ה ְמַבּטְ ֵזָרה ְוַאּתָ ֲאִני ּגֹוֵזר ּגְ    .ּה ׁשֶ

  

 רש"י
   . שנולדת במזלו:אתה שאול

   . שנולד במזל שלך:והוא דוד
צדיק  . שהואאבדתי כמה דוד

   ממך:
   . שגגה היתה לו:שגיון

   . צדיק גמור:משונה במעשיו
. שהקים עולה של תשובה

שהוא שב תחלה ונתן דרך 
לשבים כדאמרינן בפ''ק דע''ז 
(דף ד:) לא דוד ראוי לאותו 
מעשה אלא שאם חטא יחיד 
אומרים לו כלך אצל דוד שמחל 
לו הקב''ה אותו עון אף אתה 

   חזור בתשובה:
מושל באדם אני מי . צור ישראל

מושל בי צדיק מושל בי 
   ומבטלה:

. הוה מתני לדוד עירא היאירי
אגב כרי' וכסתות ודוד הוה 

   מתני לרבנן על גבי קרקע:
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ים" ִליׁשִ ָ ת ָאבֹות -  "רֹאׁש ַהׁשּ לֹׁשֶ ֵהא רֹאׁש ִלׁשְ    .ּתְ
  
  . "הּוא ֲעִדינֹו ָהֶעְצִני"

ּתֹוָרה  ב ְועֹוֵסק ּבַ ָהָיה יֹוׁשֵ ׁשֶ תֹוַלַעת -ּכְ ן ַעְצמֹו ּכְ    ,ָהָיה ְמַעּדֵ
ְלָחָמה  ּיֹוֵצא ַלּמִ ָעה ׁשֶ ֵעץ - ּוְבׁשָ ה ַעְצמֹו ּכְ    .ָהָיה ַמְקׁשֶ

  
מֹונֶ " ַפַעם ֶאָחתַעל ׁשְ ַפַעם ַאַחת - "ה ֵמאֹות ָחָלל ּבְ מֹוֶנה ֵמאֹות ָחָלל ּבְ יל ׁשְ ָהָיה זֹוֵרק ֵחץ ּוַמּפִ    ,ׁשֶ

ַח ַעל ָמאַתִים    ,ְוָהָיה ִמְתַאּנֵ
ְכִתיב    .ל)-(דברים לב "ֵאיָכה ִיְרּדֹף ֶאָחד ֶאֶלף" :ּדִ

ת קֹול ְוָאְמָרה י" :ָיְצָתה ּבַ ה ַהִחּתִ ְדַבר אּוִרּיָ    .ה)-(מלכים א טו "ַרק ּבִ
  
  

 רש"י
. שהוא הולך ראש לג' אבות
   לפניהם לעוה''ב:

. כופף עצמו ידיו מעדן עצמו
   ורגליו ביחד ויושב לארץ:

. נטלו לו ה החתיבדבר אורי
  מאתים:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 



    """""ְוֵאּלּו ְמַגְּלִחין ַּבּמֹוֵעד"ְוֵאּלּו ְמַגְּלִחין ַּבּמֹוֵעד"ְוֵאּלּו ְמַגְּלִחין ַּבּמֹוֵעד"ְוֵאּלּו ְמַגְּלִחין ַּבּמֹוֵעד    ––––מסכת מועד קטן פרק ג' מסכת מועד קטן פרק ג' מסכת מועד קטן פרק ג' מסכת מועד קטן פרק ג' 

      
95

        יז, איז, איז, איז, א    ––––טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  .12
יאֲאַמר  י ִחּיָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ְנחּום ּבְ י ּתַ ַפר ַעּכֹו ֲאַמר  ַרּבִ ר ַאָחאִאיׁש ּכְ י ַיֲעקֹב ּבַ ְמַלאיֲאַמר  ַרּבִ י ׂשַ    ,ַרּבִ

ְנחּוםְוָאְמֵרי ַלּה ֲאַמר  י ּתַ    ,ַרב הּוָנאֲאַמר  ַרּבִ
  :חּוֵדיּה לְ  ַרב הּוָנאְוָאְמֵרי ַלּה ֲאַמר 

ה ִלְכבֹודֹו    יז,א יּדָ ּנִ ְלִמיד ׁשֶ    .ִנּדּויֹו ִניּדּוי - ּתַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ה ָלַרב" ְלִמיד ֵאינֹו ְמנּוּדֶ ה ַלתַּ ְלִמיד ְמנּוּדֶ ה ַלתַּ ה ָלַרב ְמנּוּדֶ    ."ְמנּוּדֶ
ה - "ָלַרב" ֵאינֹו ְמנּוּדֶ    ,הּוא ּדְ

י ָעְלָמא  ה –ָהא ְלכּוּלֵ    !ְמנּוּדֶ
  

   ?ְלַמאי
א  ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמיּלֵ בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'" –ִאי ּבְ    !ל)-(משלי כא "ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ

  
א    .מוֹ ָלאו ִלְכבֹוד ַעְצ  ,ֶאלָּ

  
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
יּה  יָנא ְלַנְפׁשֵ ָנן ָעֵביד ּדִ    ,צּוְרָבא ֵמַרּבָ

ְפִסיָקא ֵליּה  ָתא ּדִ ִמיּלְ    .ּבְ
  
  

 רש"י
. תלמיד חכם שנידה לכבודו

   כבר פירשתי למעלה:
. עביד (איניש) דינא לנפשיה

דאמר ליה את מחייבת לי הכי 
   והכי:

. שודאי הוא לו דפסיקא ליה
   ולא ספק:
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        יז, איז, איז, איז, א .13
ֲהוּו ְסנּו שּוְמָעֵניּה  ָנן ּדַ    .ַההּוא צּוְרָבא ֵמַרּבָ

  

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
   ?ֵהיִכי ִליֲעִביד

ֵתיּה  ּמְ נָ  -ְלׁשַ    !ןְצִריֵכי ֵליּה ַרּבָ
ֵתיּה  ּמְ א -ָלא ְלׁשַ ַמּיָ ׁשְ ָמא ּדִ ִחיל ׁשְ    !ָקא ִמיּתַ

  

ר ָחָנהֲאַמר ֵליּה לְ  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ
ָהא ִמיַע ָלְך ּבְ    ?ִמיִדי ׁשְ

  

   :ֲאַמר ֵליּה 
י יֹוָחָנןָהִכי ֲאַמר     :ַרּבִ

ְכִתיב י" :ַמאי ּדִ ְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמּפִ ְפֵתי כֵֹהן ִיׁשְ י ׂשִ    ,הוּ ּכִ
י ַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות הּוא        ?ז)-(מלאכי ב "ּכִ

יו -ִאם ּדֹוֶמה ָהַרב ְלַמְלַאְך ה'  ׁשּו ּתֹוָרה ִמּפִ    ,ְיַבּקְ
יו - ו ְוִאם ָלא ׁשּו ּתֹוָרה ִמּפִ    .ַאל ְיַבּקְ

  

ֵתיּה ַרב ְיהּוָדה ּמְ    .ׁשַ
  

   ,ְלסֹוף ִאיֲחַלׁש ַרב ְיהּוָדה
יּה  ּיּוֵלי ּבֵ ָנן ְלׁשַ ֲהַדְייהוּ  ,ָאתּו ַרּבָ י ּבַ    .ַוֲאָתא ִאיהּו ַנּמִ

ד ַחְזֵייּה     .יךְ יֵ ָח  ַרב ְיהּוָדהּכַ
ֵתיּה  :ֲאַמר ֵליּה  ּמְ ׁשַ ִייְך ּדְ י ָח ָלא ִמְסּתַ א ַאחּוֵכי ַנּמִ ְבָרא ֶאּלָ י יךְ יֵ ְלַההּוא ּגַ    ?!ּבִ
יְכָנא :ֲאַמר ֵליּה  ִדיָדְך ְמַחּיֵ    ,ָלאו ּבְ

ָווָתְך ָלא ֲחִניִפי ֵליּה  ֲאִפיּלּו ְלַגְבָרא ּכְ אי ּדַ ְעּתַ ִדיָחא ּדַ ִכי ָאְזִליָנא ְלַההּוא ָעְלָמא ּבְ א ּדְ    .ֶאּלָ
יּה ּדְ  א ֲאָתא ַרב ְיהּוָדהַנח ַנְפׁשֵ רֹו ִלי :ֲאַמר ְלהוּ  ,ְלֵבי ִמְדְרׁשָ    .ׁשְ

ָנן ֵרי ָלךְ  :ֲאַמרּו ֵליּה ַרּבָ ִליׁשְ א ָהָכא ּדְ ַרב ְיהּוָדה ֵליּכָ יב ּכְ ֲחׁשִ ְבָרא ּדַ    ,ּגַ
יּה ּדְ  א ִזיל ְלַגּבֵ יָאהֶאלָּ י ְיהּוָדה ְנׂשִ ֵרי ָלךְ  ַרּבִ ִליׁשְ    .ּדְ

יּה  יֲאַמר ֵליּה לְ  ,ֲאַזל ְלַקּמֵ י ַאּמִ ִדיֵניּה  :ַרּבִ ין ּבְ ָרא ֵליּה  ,ּפּוק ַעּיֵ ֵעי ְלִמיׁשְ ֵרי ֵליּה  -ִאי ִמיּבָ    .ׁשְ
ין  יִעּיֵ י ַאּמִ ִדיֵניּה  ַרּבִ ָרא ֵליּה  ,ּבְ    ,ְסַבר ְלִמיׁשְ

ר ַנְחָמִניָעַמד  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר ַרּבִ
י לֹא ָנֲהגּו ֲחָכִמים ַק  ית ַרּבִ ל ּבֵ ְפָחה ׁשֶ ִ ִניםּוַמה ׁשּ לֹׁש ׁשָ ִניּדּוָיּה ׁשָ    ,ּלּות רֹאש ּבְ

ה ְיהּוָדה ה ְוַכּמָ ּמָ    !ֲחֵביֵרינּו ַעל ַאַחת ּכַ
י ֵזיָראֲאַמר  א :ַרּבִ ֵבי ִמְדְרׁשָ ָנא ַהאי ָסָבא ּבְ ֲאָתא ָהִאיּדָ ן ּדַ ַקּמָ ֵני ָלא ֲאָתא ,ַמאי ּדְ ה ׁשָ ּמָ ָהא ּכַ    ,ּדְ

ּה  ַמע ִמיּנַ ָר  :ׁשְ ֵעי ְלִמיׁשְ    .א ֵליּה ָלא ִמיּבָ
ָרא ֵליּה     .ָלא ׁשְ

  
ֵכי ְוָאֵזיל י ָקא ּבָ    ,ְנַפק ּכִ

ֵתיּה  ֵכיב –ֲאָתא ִזיּבּוָרא ְוַטְרֵקיּה ַאַאּמְ    .ּוׁשְ
ֲחִסיֵדי  ילּוהּו ִלְמָעְרָתא ּדַ לּוהוּ  - ַעּיְ    .ְוָלא ִקיּבְ

יֵני  ַדּיָ ילּוהּו ִלְמָעְרָתא ּדְ לּוהוּ  –ַעּיְ    .ְוִקיּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  
י ִאיְלַעאיּדַ  ַרּבִ    ,ֲעַבד ּכְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ִאיְלַעאי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ר ָעָליו ּבֵ ְצרֹו ִמְתּגַ ּיִ    ,ִאם רֹוֶאה ָאָדם ׁשֶ
יִרין אֹותוֹ  ֵאין ַמּכִ חֹוִרים ,ֵיֵלְך ְלָמקֹום ׁשֶ ׁש ׁשְ חֹוִרים ,ְוִיְלּבַ ף ׁשְ    ,ְוִיְתַעטֵּ

ּבֹו ָחֵפץ ּלִ ֶ ה ַמה ׁשּ ַפְרֶהְסָיאְוַאל ְיַח  ,ְוַיֲעׂשֶ ַמִים ּבְ ם ׁשָ ל ׁשֵ    36."ּלֵ
  
  
י" ית ַרּבִ ל ּבֵ ְפָחה ׁשֶ    ?ַמאי ִהיא - " ׁשִ
  

ֵבי  ָתא ּדְ ַאּמְ יּדְ דֹול ַרּבִ ֲהָוה ָמֵחי ִלְבנֹו ּגָ ְבָרא ּדַ    ,ֲחִזיֵתיּה ְלַההּוא ּגַ
א :ֲאַמָרה ְמּתָ ׁשַ ְבָרא ּבְ ּום ,ֶליֱהֵוי ַההּוא ּגַ ָקָעַבר ִמׁשּ ן ִמְכׁשֹולְוִלְפֵני ִעוֵּ " :ּדְ    .יד)-(ויקרא יט "ר לֹא ִתּתֵ

                                                           
36

  עיין בגמרא מהדורת שוטנשטיין שהביאו גירסאות נוספות ובאורים על סיפור זה.  

 רש"י
. שיוצאין עליו סנו שומעניה
   שמועות רעות:

. דאתריה דהוה רבנן צריכי ליה
   רבהון:

. ואם לאו אל יבקשו תורה
הואיל וסנו שומעניה הא דצריכי 
ליה רבנן לאו כלום הוא דמוטב 

   דלא ילפי מיניה:
. האי מנודה נמי אתא איהו

   בהדייהו:
. כלומר היכי מתרמי מאי דקמן

דעל האי סבא ר' שמואל בר 
   נחמני האידנא לבית המדרש:

י . דלהכי איתרמשמע מינה
דאתא האידנא לבי מדרשא 

   דלאו מזליה הוא דלישרי ליה:
. נשכו למנודה וטרקיה אאמתיה

   באמתו:
. דהדרא עכנא ולא קבלוהו

   למערתא ולא פתחה פיה:
. ראשי ב''ד וחסידים דייני

   עדיפי מינייהו:
   . קבלוהו:מאי טעמא

. בהני דעבד כרבי אילעאי וכו'
   שמועות רעות:
איל . עבירה והומה שלבו חפץ

ואין מכירין אותו שם ליכא 
חלול השם ואמר לן רבי משום 
רב האי גאון ויעשה מה שלבו 
חפץ רוצה לומר דודאי כיון 
שלבוש שחורים וכו' אני ערב 
בדבר שאינו חפץ מכאן ואילך 

   בעבירה:
דקא עבר משום ולפני עור לא 

. דכיון דגדול הוא תתן מכשול
שמא מבעט באביו והוה ליה 

   איהו מכשילו:
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ַתְנָיא    :ּדְ

ן ִמְכׁשֹול"" ר לֹא ִתּתֵ ר -  יד)-(ויקרא יט "ְוִלְפֵני ִעּוֵ תּוב ְמַדּבֵ דֹול ַהּכָ ה ִלְבנֹו ּגָ ַמּכֶ    ."ּבְ
  
  

יָסא ֵריׁש ָלִקיׁש  ְרּדֵ ר ּפַ    ,ֲהָוה ְמַנּטַ
ֵאיֵני ְבָרא ְוָקָאֵכיל ּתְ    ,ֲאָתא ַההּוא ּגַ

יּה ָקָלאְר  יּה  ,ָמא ּבֵ ח ּבֵ ּגַ    .ְוָלא ַאׁשְ
א ְמּתָ ׁשַ ְבָרא ּבְ    .ֲאַמר ֶליֱהֵוי ַההּוא ּגַ

ה :ֲאַמר ֵליּה  ַרּבָ א ,ַאּדְ ְמּתָ ׁשַ ְבָרא ּבְ י ְלךָ  ,ֶליֱהֵוי ַההּוא ּגַ יְבּתִ י ְלךָ  ,ִאם ָממֹון ִנְתַחּיַ יְבּתִ    ?!ִניּדּוי ִמי ִנְתַחּיַ
א ּלֹו  :ֵליּה  ֲאַמרוּ  ,ֲאָתא ְלֵבי ִמְדְרׁשָ ָך  ,ִניּדּוי –ׁשֶ ּלְ    .ֵאינֹו ִניּדּוי -ׁשֶ

יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ּוַמאי ּתַ
ֵרי ָלךְ  ִליׁשְ יּה ּדְ    .ִזיל ְלַגּבֵ

   .ָלא ָיַדְעָנא ֵליּה 
ֵרי ָלךְ  :ֲאַמרּו ֵליּה  ִליׁשְ יָאה ּדְ י ְנׂשִ    .ִזיל ְלַגּבֵ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

הּו " יר לֹו ִנּדּויוֹ ִניּדּוהּו ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִמי ִניּדָ יא ְוַיתִּ    ."ֵיֵלְך ֵאֶצל ָנׂשִ
  
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
א ִהְתִקינוּ  אּוׁשָ    :ּבְ

ַרח  ּסָ ין ׁשֶ ית ּדִ ין אֹותוֹ  -ַאב ּבֵ א אֹוֵמר לוֹ  ,ֵאין ְמַנּדִ ֵביֶתךָ " :ֶאּלָ ב ּבְ ֵבד ְוׁשֵ    .י)-(מלכים ב יד "ִהּכָ
ין אֹותוֹ  - ָחַזר ְוָסַרח  ם ,ְמַנּדִ ֵ ֵני ִחיּלּול ַהׁשּ    .ִמּפְ

  
ֵריׁש ָלִקיׁש     ,ּוְפִליָגא ּדְ

ֲאַמר     :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדַ
ַרח  ּסָ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ַפ  - ּתַ ין אֹותֹו ּבְ    ,ְרֶהְסָיאֵאין ְמַנּדִ

ֱאַמר ּנֶ ָך ָלְיָלה" :ׁשֶ ם ָנִביא ִעּמְ ל ּגַ ְלתָּ ַהּיֹום ְוָכׁשַ ְיָלה -  .ה)-(הושע ד "ְוָכׁשַ ּלַ הּו ּכַ ּסֵ    .ּכַ
  
  

   ,ּוְטָרא ֲחִסיָדאָמר ז
א ְמּתָ ָנן ׁשַ יב צּוְרָבא ֵמַרּבָ י ִמיַחּיַ ית ְלִדיֵדיּה  ,ּכִ ּמֵ יּה ַוֲהַדר ְמׁשַ ית ַנְפׁשֵ ּמֵ א ְמׁשַ ֵריׁשָ    ,ּבְ

יֵזיּה  ּפִ אּוׁשְ י ֲהָוה ָעֵייל ּבְ יּה  ,ּכִ ֵרי ֵליּה ְלַנְפׁשֵ ֵרי ֵליּה ְלִדיֵדיּה  ,ׁשָ    .ַוֲהַדר ׁשָ
  

לָאַמר  יּדֵ    :ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
ה ְלַעְצמוֹ  ְלִמיד ָחָכם ְמַנּדֶ    .ּוֵמיֵפר ְלַעְצמוֹ  ,ּתַ

  
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ָנן ֵמעֹוָלם יִתי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ּמִ ָלא ׁשַ יֵתי ִלי ּדְ    .ּתֵ

  
א ְמּתָ ָנן ׁשַ יב צּוְרָבא ֵמַרּבָ י ָקא ִמיַחּיַ א ּכִ    ?ֵהיִכי ָעֵביד ,ֶאלָּ

  
י ָהא ְבַמֲעָרָבא ִמיְמנּו  ,ּכִ ָנןּדִ צּוְרָבא ֵמַרּבָ ִגיָדא ּדְ א ,ַאּנְ ְמּתָ ַ    .ְוָלא ִמיְמנּו ַאׁשּ

  

 רש"י
. דלאו בדינא שלך אינו נידוי

   שמתיה:
. בלשון הזה אומרים לו הכבד

עשה עצמך כאדם שכבד עליו 
ראשו ושב בביתך בלשון כבוד 
אומר לו לישנא אחרינא הכבד 

   התכבד כבודך שתשב בביתך:
. אל תבזה אותו כסהו

   בפרהסיא:
. שחשיכה ואין אדם כלילה
   רואה:

משום יקרא . משמית נפשיה
   דההוא צורבא מדרבנן:

. מלקות ומלקות מימנו אנגידא
יפה להם יותר משמתא והוו 

   מלקי להו:
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א"ַמאי  ְמּתָ    "?ׁשַ

  
   :ַרבֲאַמר 

ם ִמיָתה    .ׁשֵ
  
מּוֵאלוּ     :ֲאַמר ׁשְ

ָמָמה ִיְהֶיה    .ׁשְ
  
  

ַתּנּוָרא י ִטיְחָיא ּבְ יּה ּכִ ָיא ּבֵ    .ּוְמַהּנְ
  

ֵריׁש ָלִקיׁש     ,ּוְפִליָגא ּדְ
ֲאַמר     :יׁש ָלִקיׁש ֵר ּדַ

מֹוָנה ֵאיָבִרים ִעים ּוׁשְ ָמאַתִים ְוַאְרּבָ ְכֶנֶסת ּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ִהיא יֹוְצָאה ׁשֶ ְך ּכְ מֹוָנה ֵאיָבִרים ,ּכָ ִעים ּוׁשְ אַתִים ְוַאְרּבָ    .יֹוְצָאה ִמּמָ

  

ִהיא ִנְכֶנֶסת ׁשֶ ְכִתיב ,ּכְ    ,יז)-(יהושע ו "ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם" :ּדִ
מֹוָנה ָהווּ  -  "ֵחֶרם" ִעים ּוׁשְ א ָמאַתִים ְוַאְרּבָ ִגיַמְטִרּיָ    ,ּבְ

ִהיא יֹוְצָאה ׁשֶ ְכִתיב ,ּכְ ְזּכֹור" :ּדִ רֹוֶגז ַרֵחם ּתִ    ,ב)-(חבקוק ג "ּבְ
א ָהִכי ָהווּ  -  "ַרֵחם" ִגיַמְטִרּיָ    .ּבְ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
א ַכְלּבָ נּוְבָתא ּדְ א ַאּגְ ְמּתָ ֵדי ׁשַ יָדּה  ,ׁשְ    .ָעְבָדה ְוִאיִהי ּדִ

ָנן ַרּבָ ֲהָוה ָאֵכיל ְמָסאֵני ּדְ א ּדַ ְלּבָ ַההּוא ּכַ תּו ֵליּה  ,ְוָלא ֲהוּו ָקא ָיְדֵעי ַמּנוּ  ,ּדְ ּמְ    .ְוׁשַ
יּה  ְגנּוְבֵתיּה ַוֲאַכְלּתֵ יּה נּוָרא ּבִ    .ִאיְתִלי ּבֵ

  
  

ָנן ֲהָוה ָקא ְמַצַער ֵליּה ְלַההּוא צּוְרָבא ֵמַרּבָ ָמא ּדַ    ,ַההּוא ַאּלָ
יּה ּדְ ֲאָת     ,ַרב יֹוֵסףא ְלַקּמֵ

יּה  :ֲאַמר ֵליּה  ְמּתֵ    .ִזיל ׁשַ
יּה  :ֲאַמר ֵליּה  ֵפיָנא ִמיּנֵ    .ִמְסּתְ
ִתיָחא ֲעֵליּה  :ֲאַמר ֵליּה  ִקיִלי ּפְ    .ׁשְ

יּה  ֵפיָנא ִמיּנֵ ִמְסּתְ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    .ּכָ
א :ֲאַמר ֵליּה    יז,ב ַכּדָ ַקֵליּה ַאֲחֵתיּה ּבְ י ִק , ^ׁשְ    ,ְבֵריְוַאֲחֵתיּה ּבֵ

ִעין יֹוִמין ַאְרּבְ ּפּוֵרי ּבְ יּה ַאְלָפא ׁשִ    .ּוְקֵרי ּבֵ
   ,יד ָהִכיִב יל ָע זִ ָא 

א ּדָ ַקע ּכַ ָמא ,ּפְ    .ּוִמית ַאּלָ
  

ּפּוֵרי    ?ַמאי ׁשִ
  

ּנוּ  ְפָרִעין ִמּמֶ ּנִ    .ׁשֶ
  

ְבָרא    ?ַמאי ּתַ
  

ַרב ְיהּוָדהֲאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב ִיְצָחק ּבְ
י ָרֵמי ּתֵ ְבֵרי ּבָ    .ּתַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
ְתנּו ֲחָכִמים ֵעיֵניֶהם  ּנָ ל ָמקֹום ׁשֶ   ."אֹו עֹוִני ,אֹו ִמיָתה -ּכָ

   
  

 רש"י
. ומהניא כי טיחיא בתנורא

כשומן שטוחין את התנור ונבלע 
בתוכו שאין יוצא לעולם כלומר 
מכה לכל מאן דמשמתינן ליה 

   דלא נפקא מיניה לעולם:
. דאמר יגא דר''ש ב''לופל

   יוצאה:
   . זנב:גנובתיה

   . ומלקי ליה:דידה עבדא
. דגברא אלמא מסתפינא מיניה

   הוא:
. כתוב עליו שקיל פתיחא עלויה

   שמתא:
  . לכתב שמתא: שקליה

. תקע בתוך הכד ואחתיה בכדא
   ולא ישמעו:

. דלא שכיחי תמן בי קברי
   אינשי:

. כלומר תקע ביה וקרי ביה
   רי:אלפין שיפו
. למה תוקעין תקיעה מאי תברי

   ושברים:
. כלומר שמתא תברי בתי רמי

   משבר בתים גבוהים:
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ּמֹוֵעד"[  ִחין ּבַ   ] ...: ְוֵאּלּו ְמַגּלְ

צֹוָרע ִמּטּוְמָאתֹו ְלָטֳהָרתוֹ  ִזיר ְוַהּמְ    ."ְוַהּנָ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י ִיְרְמָיהּבְ י ֵזיָראֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ
ַנאי ּלֹא ָהָיה ָלֶהם ּפְ ׁשֶ    ,ּבְ

ַנאי ָהָיה ָלֶהם ּפְ ׁשֶ ְלָמא ַאף ּבְ    ?אֹו ּדִ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ֵניָנא    :ּתָ

ּמֹוֵעד " ַח ּבַ ִרין ְלַגּלֵ ָאְמרּו מּותָּ ל ֵאּלּו ׁשֶ ַנאי - ּכָ ּלֹא ָהָיה ָלֶהם ּפְ ׁשֶ    .ּבְ
ַנאי    .ֲאסּוִרים – ֲאָבל ָהָיה ָלֶהם ּפְ

ַנאי - ָנִזיר ּוְמצֹוָרע  ָהָיה ָלֶהם ּפְ י ׁשֶ ִרים ,ַאף ַעל ּפִ    ,מּותָּ
נֹוֵתיֶהן הּו ָקְרּבְ ּלֹא ַיׁשְ    ."ׁשֶ

  
  
  

 רש"י
. דדוקא בשלא היה להן פנאי

נקט שעלו מטומאתם ברגל 
לפיכך מגלחין שלא היה להן 
פנאי לגלח דעדיין לא עלו 

   מטומאתן:
או דלמא אע''פ שהיה להם 

 . ולא גילחו קודם המועדפנאי
   מותרים לגלח במועד:

. שלא ישהו קרבנותיהן
בתגלחתן עד לאחר הרגל דנזיר 
ומצורע אין מביאין קרבנותיהן 
עד לאחר גילוח כדכתיב בהו 
קראי הלכך לא קנסינן להו 
בדלא עבדי מקמי רגל דזימנין 
דלא עביד קמי רגל ומיאסרי 
להו במועד נמצא שמשהין 
הקרבנות ואינן קריבין ביום 

ן לפיכך אמרו השמיני בזמנ
מגלח במועד דמוטב לקרב זמן 

   הקרבה ולא לאחר:
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ָנא    :ּתָ

ִגיּלּוַח " ִרין ּבְ    ."ַהּכֵֹהן ְוָהָאֵבל מּותָּ
  

ֵמי - "ָאֵבל"ַהאי     ?ֵהיִכי ּדָ
ּלוֹ  :ִאיֵליָמא ִמיִני ׁשֶ ָחל ׁשְ ֶעֶרב ָהֶרֶגל  ׁשֶ ֶעֶרב ָהֶרֶגל - ּבְ ֵעי ֵליּה ְלַגּלּוֵחי ּבְ    !ִאיּבָ

א ת ֶעֶרב ָהֶרֶגל  ,ֶאלָּ ּבָ ׁשַ ּלֹו ִלְהיֹות ּבְ ִמיִני ׁשֶ ָחל ׁשְ ת - ׁשֶ ּבָ ֵעי ֵליּה ְלַגּלּוֵחי ֶעֶרב ׁשַ    !ִאיּבָ
ֲאַמר  אּדַ יָלאֲאַמר  ַרב ִחְסּדָ ר ׁשִ    :ָרִביָנא ּבַ

אוּ  א ׁשָ ַאּבָ    ,לֲהָלָכה ּכְ
ת ֶעֶרב ָהֶרֶגל ּבָ ׁשַ ּלֹו ִלְהיֹות ּבְ ִמיִני ׁשֶ ָחל ׁשְ ׁשֶ אּול ּבְ א ׁשָ    ,ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלַאּבָ

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַח ּבְ ר ְלַגּלֵ ּמּוּתָ    .ׁשֶ
  

ת ֶעֶרב ָהֶרֶגל ,ָלא ְצִריָכא ּבָ ׁשַ ּלֹו ִלְהיֹות ּבְ ִביִעי ׁשֶ ָחל ׁשְ    .ׁשֶ
ָרא ָסַבר ַלּה  א ּבָ ּנָ    :ּתַ

ַאּבָ  אּולּכְ כּוּלוֹ  ,א ׁשָ ֲאַמר ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ    ,ּדַ
ִביִעי עֹוֶלה לֹו ְלָכאן ּוְלָכאן    ,ְויֹום ׁשְ

ת ָהֵוי ּבָ ׁשַ    .ָאנּוס הּוא ,ְוֵכיָון ּדְ
יָדן ָסַבר ַלּה  א ּדִ ּנָ    :ּתַ

ָנן ַרּבָ    ,ּכְ
ָאְמֵרי כּוּלוֹ  :ּדְ לִ  ,ָלא ָאְמִריַנן ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ י ָלא ׁשְ ּתִ ְבָעהְוַאּכַ ׁשִ    .ים ֲאֵבילּות ּדְ

  
  

ֵמי - "ּכֵֹהן"ַהאי     ?ֵהיִכי ּדָ
ַמְרּתֹו ֶעֶרב ָהֶרֶגל  ִלים ִמׁשְ ׁשְ ֵעי ֵליּה ְלַגּלּוֵחי ֶעֶרב ָהֶרֶגל -ִאיֵליָמא ּדִ    !ִאיּבָ

  
ֶרֶגל ,ָלא ְצִריָכא ַמְרּתֹו ּבָ ִלים ִמׁשְ ׁשְ    .ּדִ

  
יָדן ָסַבר א ּדִ ּנָ    :ּתַ

ְתַנן יָון ּדִ ׁשְ " :ּכֵ ָנהּבִ ָ ׁשּ ָרִקים ּבַ ה ּפְ    ,לֹׁשָ
ִנים ֵאימּוֵרי ָהְרָגִלים ּוְבִחיּלּוק ֶלֶחם ַהּפָ וֹות ּבְ ָמרֹות ׁשָ ׁשְ ל ַהּמִ    (סוכה נה:) "ָהיּו ּכָ

ֵמי ֶרֶגל ּדָ ַמְרּתֹו ּבָ ִלים ִמׁשְ ָלא ׁשְ ַמאן ּדְ    .ּכְ
ָרא ָסַבר א ּבָ    :ְוַתּנָ

ָמרוֹ  ָהָנְך ִמׁשְ יְך ּבְ ּיָ ׁשַ ב ּדְ ִליָמא ֵליּה  ,תַאף ַעל ּגַ יּה ִמיָהא ׁשְ ַמְרּתֵ    .ִמׁשְ
  
  
  

 רש"י
. איבעי ליה לגלוחי ערב הרגל

דתנן מתניתין (לקמץ דף יט.) 
הקובר מתו שמונה ימים קודם 
הרגל בטלו ממנו גזרת ל' יום 
ומותר בגילוח הואיל וכבר 
התחיל יום אחד מן השלשים 

ערב הרגל וזה הואיל ולא גילח 
   לא יגלח ברגל:

. והוי אנוס בשבת ערב הרגל
דלא מצי לגלח בשמיני ערב 

   הרגל להכי מגלח ברגל:
. איבעי ליה לגלוחי ערב שבת

  שהוא שביעי:
. דאפילו לא הלכה כאבא שאול

קבר אלא שבעה ימים קודם 
   הרגל בטלה ממנו גזרת שלשים:
. ומודים חכמים לאבא שאול

   אע''ג דבעו שמונה:
ל שמיני להיות בשבת ערב בשח
   . דהוי אנוס:הרגל

. שהוא שמותר לגלח בערב שבת
   שביעי:

. דתני אבל האי תנא דברייתא
   מגלח במועד:

. דיום שביעי סבר כאבא שאול
עולה לכאן ולכאן לשבעה 
ולשלשים וכיון דכבר התחילו 
שלשים איבעי ליה לגלוחי קודם 
הרגל אלא דשבת הוי ואנוס הוא 

   ועד:להכי מגלח במ
. דתני אלו מגלחין ותנא דידן

   ברגל ולא אבל:
סבר כרבנן דאמרי לא אמרינן 

. אלא שבעה מקצת היום ככולו
שלימין בעינן ואכתי לא שלים 
אבילות דשבעה קודם הרגל ולא 
הוי אנוס דאפי' לא הוי שבת לא 
מצי לגלח להכי אינו מגלח 

   במועד:
. דשלים משמרתו ערב הרגל
ה בשבת דלעולם לא שלמ

   משמרה אלא בשבת:
. איבעי ליה לגלוחי ערב הרגל

כלומר בערב שבת שהוא ערב 
הרגל דהא אמרינן (לעיל דף יד.) 
אנשי משמר אסורין בגילוח 
ובחמישי מותרין מפני כבוד 

   השבת:
. כגון דשלים משמרה ברגל

דהוי יום חמישי יום ראשון של 
רגל דלא מצי לגלח דהוי י''ט 
 ושלים משמרתו בשבת שהוא

   יום שלישי לרגל:
. דאמר אינו מגלח תנא דידן

   במועד:
. סבר כיון דתנן בשלשה פרקים

בשלשה רגלים כל המשמרות 
שוים אכתי כמאן דלא שלים 
משמרתו דמי ועדיין יש לו חלק 
באימורי רגלים ולא שלים 
משמרתו בכל הרגל להכי אינו 
מגלח ברגל כדתנן אנשי משמר 

   אסורין לגלח:
   מותרין לגלח: . דאמרותנא ברא

. אע''ג דשייך בהנך משמרות
[שלים] עיקר משמרתו דידיה 

   להכי מותר בגילוח:
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        יז, ביז, ביז, ביז, ב .54
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּמֹוֵעד" ַח ּבַ ִרין ְלַגּלֵ ָאְמרּו מּותָּ ל ֵאּלּו ׁשֶ יֵמי ֶאְבָלן ,ּכָ ַח ּבִ ִרין ְלַגּלֵ    ."מּותָּ
  

   :ְוָהַתְנָיא
   !"ֲאסּוִרים"
  

אֲאַמר  יָלאֲאַמר  ַרב ִחְסּדָ    :ַרב ׁשִ
ְנָיא ָהכָ  י ּתַ ִרין"א ּכִ ָכפּוהּו ֲאָבָליו - "מּותָּ ּתְ ׁשֶ    .ּבְ

  
ָכפּוהּו ֲאָבָליו"ִאי  ּתְ ׁשֶ ָאְמרוּ " :ַמאי ִאיְרָיא - "ּבְ ל ֵאּלּו ׁשֶ י ,"ּכָ י ָעְלָמא ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו ּכּוּלֵ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָערֹו " יד ׂשְ ָכפּוהּו ֲאָבָליו ֶזה ַאַחר ֶזה ִהְכּבִ ַתַער -תְּ    ,ֵמיֵקל ּבְ

ַמִיםּוְמַכּבֵ  סּותֹו ּבְ    !"ס ּכְ
  

ַמר ֲעַלּה     :ָהא ִאתְּ
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ַתַער  ַרִים -ּבְ ִמְסּפָ    ,ְולֹא ּבְ
ַמִים  ָאָהל -ּבְ ֶנֶתר ְולֹא ּבְ    .ְולֹא ּבְ

  
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ִתְכּבֹוֶסת :זֹאת אֹוֶמֶרת    .ָאֵבל ָאסּור ּבְ

  
  
  

 רש"י
. הא דתני הא אתמר עלה

תכפוהו אבליו מיקל בתער ולא 
במספרים וקאתי ברייתא דכל 
הני שמותרין לגלח במועד 
מותרין לגלח בימי אבלו 
כשתכפוהו אבליו ומגלח 

. מדתני זאת אומרת ספרים:במ
תכפוהו אבליו מכבס כסותו 
מכלל דשאר אבל אסור 

  בתכבוסת:
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        יז, ביז, ביז, ביז, ב .55
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ם ׁשֶ " ׁשֵ ּמֹוֵעד ּכְ ַח ּבַ ּמֹוֵעד -ָאְמרּו ָאסּור ְלַגּלֵ ְך ָאסּור ִליּטֹול ִצּפֹוְרַנִים ּבַ    ,ּכָ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסיוְ  יר :ַרּבִ    .ַמתִּ
יֵמי ֶאְבלֹו  ַח ּבִ ָאְמרּו ָאֵבל ָאסּור ְלַגּלֵ ם ׁשֶ יֵמי ֶאְבלוֹ  - ּוְכׁשֵ ְך ָאסּור ִליּטֹול ִצּפֹוְרַנִים ּבִ    ,ּכָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסיוְ  יר :ַרּבִ    ."ַמתִּ
  

אָאַמר     :עּוּלָ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ ָאֵבל –ֲהָלָכה ּכְ    .ּבְ

י יֹוֵסי  ַרּבִ ּמֹוֵעד –ַוֲהָלָכה ּכְ    .ּבַ
  

מּוֵאל    :ָאַמר ׁשְ
י יֹוֵסי    יח,א ַרּבִ ּמֹוֵעד ּוְבָאֵבל -ֲהָלָכה ּכְ    .ּבַ

ֲאַמר  מּוֵאלּדַ    :ׁשְ
ָאֵבלֲהָלכָ  יֵקל ּבְ ִדְבֵרי ַהּמֵ    .ה ּכְ

  
ְנָחס ֲאחּוהַּ  ָמר  ּפִ מּוֵאלּדְ ָתא ׁשְ יּה ִמיּלְ    ,ִאיְתַרע ּבֵ

מּוֵאלָעל  יּה  ׁשְ ַאל ַטְעָמא ִמיּנֵ ן ּה ֲחַזְנהּו ְלטּוְפֵרי .ְלִמיׁשְ ֲהוּו ְנִפיׁשָ    ,ּדַ
ְקַלת ְלהוּ  :ֲאַמר ֵליּה  אי ָלא ׁשָ    ?ַאּמַ
ִדיֵדיּה  :ֲאַמר ֵליּה  י ַהאי ,ֲהָוה ִאי ּבְ יּה ּכּוּלֵ    ?!ִמי ְמַזְלַזְלּתְ ּבֵ

יט"ֲהַואי  ּלִ ַ ְפֵני ַהׁשּ ּיֹוָצא ִמּלִ ָגָגה ׁשֶ ׁשְ ָתא ּבִ ְוִאיְתַרע ּבֵ  ה)-(קהלת י "ּכִ מּוֵאליּה ִמיּלְ    .ׁשְ
ְנָחס ֲאחּוהַּ  יּה  ָעל ּפִ ַאל ַטְעָמא ִמיּנֵ    .ְלִמיׁשְ

יּה  ְקִליְנהּו ְלטּוְפֵריּה ַחְבִטיְנהּו ְלַאּפֵ ָפַתִים :ֲאַמר ֵליּה  ,ׁשַ ְ רּוָתה ַלׂשּ ִרית ּכְ    ?!ֵלית ָלְך ּבְ
ֲאַמר  י יֹוָחָנןּדַ    :ַרּבִ

 ְ רּוָתה ַלׂשּ ִרית ּכְ ּבְ ִין ׁשֶ    ?ָפַתִיםִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ בּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור :ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו" :ׁשֶ    ,ׁשְ

ֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם ּתַ ַער ֵנְלָכה ַעד ּכֹה ְוִנׁשְ   , ה)-(בראשית כב "ַוֲאִני ְוַהּנַ
ָרַוְייהוּ  ַהדּור ּתְ ָתא ּדְ יָעא ִמּלְ ּיְ    .ְוִאיְסתַּ

  
יּה     ,ַסבּור ִמיּנֵ

ָיד     ,ִאין –ּדְ
ֶרֶגל     .ָלא –ּדְ

  
ְחִליָפאֲאַמר  ר ּתַ    :ַרב ָעָנן ּבַ

מּוֵאל ׁשְ יּה ּדִ א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ    ,ְלִדיִדי ִמּפָ
נָ  ָידָלא ׁשְ ֶרֶגל ,א ּדְ ָנא ּדְ    .ְוָלא ׁשְ

  
יֲאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ    :ַרבֲאַמר  ַרב ִחּיָ

   .ָאסּור –ּוִבְגנּוְסְטָרא 
  

אֲאַמר  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ    :ַרב ׁשֶ
יּה ּדְ  י יֹוָחָנןֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ ל מֹוֵעד ַרּבִ חּוּלֹו ׁשֶ א ּבְ י ִמְדְרׁשָ ׁשִ  ,ּבֵ ְקִליְנהּו ְלטּוְפֵריּה ּבְ יּה ְוַזְרִקיְנהוּ ְוׁשַ    .יּנֵ

  
ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנַ ל מֹוֵעד :ׁשְ חּוּלֹו ׁשֶ ְרַנִים ּבְ ר ִליּטֹול ִצּפָ    .מּוּתָ
ּה  ַמע ִמיּנַ ּום ִמיאּוס :ּוׁשְ ֶהן ִמׁשּ    .ֵאין ּבָ
ּה  ַמע ִמיּנַ ר ְלזֹוְרָקן :ּוׁשְ    .מּוּתָ

  
   ?!ִאיִני

   :ְוָהַתְנָיא
ָבִר " ה ּדְ לֹׁשָ ְרַנִיםׁשְ ִצּפָ    :ים ֶנֶאְמרּו ּבְ

יק –ַהּקֹוְבָרן     ,ַצּדִ
   ,ָחִסיד –ׂשֹוְרָפן 

 רש"י
. הלכה כרבי יוסי במועד

   דמתיר:
. בפנחס איתרע ביה מילתא

   אחוה דפנחס הוה אבל:
עייל שמואל לישאל ביה 

   . לדבר על לבו דפנחס:טעמא
. כלומר אילו אילו בדידיה הוה

ל: מי מזלזלת ביה כולי היית אב
   האי באבילות דשקלת לטופרך:

   . אבילות:ואיתרע ביה מילתא
שקלינהו לטופריה חבטינהו 

. זרקינהו מרוב כעס לאפיה
   והדר מכנס להו דזורקן רשע:

. דכתיב ברית כרותה לשפתים
ונשתחוה ונשובה אליכם וכן 

   הוה דחזרו תרוייהו:
. מותר בימי סבור מיניה דיד

   דמאיס דרגל לא: אבלו משום
   . מספרים:גינוסטרי

. מדשקל אין בהם משום מיאוס
   ליה בשיניה:
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ע - זֹוְרָקן     !"ָרׁשָ
  

יל ?ַטְעָמא ַמאי ָרה ְוַתּפִ ה עּוּבָ ָ ֲעבֹור ֲעֵליֶהן ִאׁשּ א ּתַ ּמָ    ,ׁשֶ
ִכיָחא א ָלא ׁשְ י ִמְדְרׁשָ ה ּבֵ ָ    .ִאׁשּ

יָמא י ְלהוּ  :ְוִכי ּתֵ ְנׁשֵ ִמיּכַ ַראי  ִזיְמִנין ּדְ ֵדי ְלהּו ַאּבָ י -ְוׁשָ ּנֵ ּתַ י ִאׁשְ ּנֵ ּתַ ִאׁשְ יָון ּדְ    .ּכֵ
  
  

   :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
א ֵמֲחָמָתן ִלְפֵני  יזּוג ּבָ    :ַמְתֵני ָמר זּוְטָראוּ  ,ַרּבִ

י" א ֵמֲחָמָתן ִלְפֵני ַרּבִ    ,זּוג ּבָ
ְרַנִים  ּנּו ִצּפָ ׁשּו ִמּמֶ יר ָלֶהם -ּוִבּקְ    .ְוִהתִּ

ָפה וְ  ּנּו ׂשָ ׁשּו ִמּמֶ ּקְ יר ָלֶהם - ִאם ּבִ    ."ִהתִּ
  
מּוֵאלוּ     :ֲאַמר ׁשְ

ָפה  ׁשּו ִמֶמּנּו ׂשָ ּקְ יר ָלֶהם - ַאף ּבִ    .ְוִהּתִ
  

ֵמיּה ּדְ  ְ    :ַרבֲאַמר ֲאִביטּול ָסְפָרא ִמׁשּ
ִוית ְלָזִוית ָפה ִמזָּ    .ׂשָ

  
יֲאַמר  י ַאּמִ    :ַרּבִ

ֶבת ָפה ַהְמַעּכֶ    .ּוְבׂשָ
  

ר ִיְצָחקַר ֲאַמר     :ב ַנְחָמן ּבַ
ֵמי ִלי ֶבת ּדָ ָפה ַהְמַעּכֶ ׂשָ    .ְלִדיִדי ּכְ

  
  
  

ֵמיּה ּדְ  ְ   :ַרבַוֲאַמר ֲאִביטּול ָסְפָרא ִמׁשּ
ה יֵמי מֹׁשֶ ָהָיה ּבִ ְרעֹה ׁשֶ    ,ּפַ

ה –הּוא     ,ַאּמָ
ה – ּוְזָקנוֹ     ,ַאּמָ

קֹו  תָּ ה ָוֶזֶרת -ּוַפְרַמׁשְ    ,ַאּמָ
ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ים ְיִקים ֲעַליהּ " :ְלַקּיֵ ַפל ֲאָנׁשִ    .יד)-(דניאל ד "ּוׁשְ

  
  

ֵמיּה ּדְ  ְ   :ַרבַוֲאַמר ֲאִביטּול ָסְפָרא ִמׁשּ
יֵמי מֹׁשֶ  ָהָיה ּבִ ְרעֹה ׁשֶ    ,הּפַ

י ָהָיה    ,ַאְמּגּוׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ְיָמה" :ׁשֶ ה יֹוֵצא ַהּמַ 37"ִהּנֵ

  .טו)- (שמות ז 
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ְבּתָ ִלְקָראתֹו ַעל-ֵלְך ֶאל   ְיָמה ְוִנּצַ ה ֹיֵצא ַהּמַ ּבֶֹקר ִהּנֵ ְרעֹה ּבַ ה ֲאׁשֶ -ּפַ ּטֶ ַפת ַהְיֹאר ְוַהּמַ ָיֶדךָ -רׂשְ ח ּבְ ּקַ ְך ְלָנָחׁש ּתִ   ֶנְהּפַ

 רש"י
. ועברה ושדי ליה לאבראי

   עלייהו איתתא אבראי:
. מההוא דוכתא כיון דאישתני

דהוו מעיקרא אישתני ולא 
   מזקי:

. בברייתא ומר זוטרא מתני
דבקשו ממנו צפרנים בימי אבלו 

   ולאו משמיה דרב יהודה:
ואם בקשו ממנו שפה היה 

. כלומר אנא חזינא מתיר להם
לדעתיה אי שאלו לגלח השפה 
היה מתיר להם דאין בהם 
משום בל תשחית פאת זקנך 

   (ויקרא יט):
. מסוף הפה לסוף מזוית לזוית

האחר מותר לגלח שהרי מעכבת 
   אכילה ושתיה ומאיס:

. דאנינא דעתי כל השפה ולדידי
לי  כשפה המעכבת דמי דאנינא

   דעתי:
   . אמתו:פרמשתקו

אמגושי הוה דכתיב הנה יוצא 
. מחלוקת במס' שבת המימה

(דף עה.) חד אמר חרשי להכי 
יוצא ליאור בשביל מכשפות 
ואידך אמר גידופי להכי יוצא 

   שאומר לי יאורי ואני עשיתני:
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        בבבב- - - - יח, איח, איח, איח, א .56
ּמֹוֵעד ַה " ִסין ּבַ םְוֵאּלּו ְמַכּבְ ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ    .וכו' "ּבָ
  

יֲאַמר  י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרב ַאּסִ    :ַרּבִ
א ָחלּוק ֶאָחד  ֵאין לֹו ֶאּלָ ל מֹוֵעד - ִמי ׁשֶ חּוּלֹו ׁשֶ סֹו ּבְ ר ְלַכּבְ    .מּוּתָ

  
י ִיְרְמָיהֵמִתיב     :ַרּבִ

ם" ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ ּמֹוֵעד ַהּבָ ִסין ּבַ    ,..." ֵאּלּו ְמַכּבְ
   ,יןִא  –ָהֵני 

א ָחלּוק ֶאָחד  ֵאין לֹו ֶאּלָ    !ָלא –ִמי ׁשֶ
  

י ַיֲעקֹבֲאַמר ֵליּה  י ִיְרְמָיהלְ  ַרּבִ    :ַרּבִ
ַרּה ָלְך  ֵפי  -  ַמְתִניִתיןַאְסּבְ ֵרי ּוְמַטּנְ ִאית ֵליּה ּתְ ב ּדְ    .ַאף ַעל ּגַ

  
  

ַלח  ּיֹוֵריׁשְ ר ּגִ ר ַיֲעקֹב ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבַ ְ י יֹוָח ִמׁשּ    :ָנןַרּבִ
ן  ּתָ ֵלי ִפׁשְ ל מֹוֵעד -ּכְ חּוּלֹו ׁשֶ ָסן ּבְ ר ְלַכּבְ    .מּוּתָ

  
   :ָרָבאֵמִתיב 

חֹותִמְט "   יח,ב ַדִים ִמְטּפְ חֹות ַהּיָ ָפִרים^ ּפְ    ."ַהסְּ
   ,ִאין –ָהֵני 

ן  ּתָ ֵלי ִפׁשְ    !ָלא –ּכְ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ָאר ִמיֵני ַמְתִניִתין ׁשְ    .ֲאִפיּלּו ּדִ

  
ר ֶהיְדָיאֲאַמר     :ּבַ

מֹוֲעָדא א ּדְ חּוּלָ ָנא ּבְ יּתָ ָמֵני ּכִ יְכֵלי ּדְ ֵקי ַלּה ְמׁשִ ַמּפְ ל ְטֶבְרָיה ּדְ ּה ׁשֶ    .ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי ַיּמָ
  

ֵייַמְתִקיף ַלּה     :ַאּבָ
ִבְרצֹון ֲחָכִמים ָעְבֵדי    ?ַמאן ֵליָמא ָלן ּדְ

ְרצֹון ֲחָכִמים ָעְבֵדי ּלֹא ּבִ ְלָמא ׁשֶ    !ּדִ
  
  
  

 רש"י
. שמנגבין בהן מטפחות ידים

   ידים משום דמאיס:
. שמנגבין בהן ת הספוגמטפחו

   עצמן כשיוצאין מבית המרחץ:
   . במועד:ושעלו מטומאתן

. דקתני אלו מכבסין אע''ג מתני'
דאית ליה תרי ומטנפי אבל מי 
שאין לו אלא חלוק אחד דכולי 

   עלמא שרי:
   . דלא נפיש טירחא:כלי פשתן

   . של פשתן:מטפחות הספרים
. אבל שאר כלי פשתן הני אין

   לא:
. כלומר שאר מיניאפילו ד

מטפחות דשאר מינין כגון דצמר 
אע''ג דנפיש טירחא שרי לכבס 
אבל שאר כלים דשאר מינין לא 

   אבל כלי פשתן שרי לכבס:
  . ספלים:משיכלי
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   ַמְתִניִתין 

ּמֹוֵעד    :ְוֵאּלּו ּכֹוְתִבין ּבַ
ים ין ,ִקּדּוֵשי ָנׁשִ    .ְוִגיטִּ

יֵקי ,ְוׁשֹוָבִרין ַייתִּ ָנה ,ּדְ    .ְזּבּוִליןּוְפרוֹ  ,ַמתָּ
רֹות ׁשּום רֹות ָמזֹון ,ִאיּגְ    .ְוִאיּגְ

ָטֵרי ֲחִליָצה    .ּוֵמיאּוִנים ,ׁשְ
ָטֵרי ֵבירּוִרין ין ,ּוׁשְ ית ּדִ ֵזרֹות ּבֵ ל ָרׁשּות ,ּגְ רֹות ׁשֶ    .ְוִאיּגְ

  

ָמָרא     ּגְ

מּוֵאלֲאַמר     :ׁשְ
ל מֹוֵעד חּוּלֹו ׁשֶ ה ּבְ ָ ר ְלָאֵרס ִאׁשּ    ,מּוּתָ

א ִיְקּדְ  ּמָ    .ֶמּנּו ַאֵחרׁשֶ
  

יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ
ים" י ָנׁשִ ּמֹוֵעד ִקּדּוׁשֵ ׁש  - "ְוֵאּלּו ּכֹוְתִבין ּבַ ין ַמּמָ ָטֵרי ִקּדּוׁשִ    .ַמאי ָלאו ׁשְ
  

א !ָלא ִסיְקּתָ ָטֵרי ּפְ    .ׁשְ
  

ל ֲאַמר ַרב יּדֵ    ,ְוִכְדַרב ּגִ
ֲאַמר  לּדַ יּדֵ    :ַרבֲאַמר  ַרב ּגִ

ה נֹוֵתן לְ  ה ַאּתָ ּמָ ְך ָוָכךְ  ?ִבְנךָ ּכַ ךָ  ,ּכָ ה נֹוֵתן ְלִבּתְ ה ַאּתָ ּמָ ְך ָוָכךְ  ?ּכַ    .ּכָ
ׁשוּ  ֲאִמיָרה ,ָקנוּ  ,ָעְמדּו ְוִקּדְ ְקִנין ּבַ ָבִרים ַהּנִ    .ֵהן ֵהן ַהּדְ

  
יע ֵליּה     ,ֵליָמא ְמַסּיַ

ּמֹוֵעד" ים ּבַ ִאין ָנׁשִ    ,ֵאין נֹוׂשְ
תּולֹות ְולֹא ַאְלָמנֹות    ,לֹא ּבְ

ִמ     ,יןְולֹא ְמַיּבְ
ְמָחה ִהיא לוֹ  ִ ׂשּ ֵני ׁשֶ   .(מועד קטן ח:) "ִמּפְ

ֵרי –ָהא ְלָאֵרס     .ׁשָ
  

ְעָיא ָקָאַמר ָלא    ,ִמיּבַ
ְעָיא ְלָאֵרס  ָלא ָקָעֵביד ִמְצָוה -ָלא ִמיּבַ    ,ּדְ

ָקא ָעֵביד ִמְצָוה  י ּדְ א ַנּמִ ָ א ֲאִפיּלּו ִליׂשּ    .ָאסּור –ֶאּלָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵבי  ָתָנא ּדְ מּדְ    :ּוֵאלׁשְ

   ,ְמָאְרִסין ֲאָבל לֹא ּכֹוְנִסין"
ת ֵאירּוִסין ין ְסעּוּדַ    ,ְוֵאין עֹוׂשִ

ִמין    ,ְולֹא ְמַיּבְ
ְמָחה ִהיא לוֹ  ִ ׁשּ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

  
ֶמּנּו ַאֵחר א ִיְקּדְ ּמָ מּוֵאל ׁשֶ    ?ּוִמי ֲאַמר ׁשְ

מּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהֲאַמר     :ׁשְ
ָכל  ת קֹול יֹוֵצאת ְואֹוֶמֶרתּבְ לֹוִני  :יֹום ָויֹום ּבַ ת ּפְ לֹוִני  ,ִלְפלֹוִני –ּבַ ֶדה ּפְ    !ִלְפלֹוִני –ׂשָ

  
א ֶמּנּו ַאֵחר" ,ֶאלָּ א ִיְקּדְ ּמָ ַרֲחִמים – "ׁשֶ    .ּבְ

  
י ָהא ּדְ  ָבֵעי ַרֲחֵמי ַוֲאַמר ָרָבאּכִ ְבָרא ּדְ ְמֵעיּה ְלַההּוא ּגַ ָלנִ  :ׁשַ ן ִלי ּפְ ּמֵ ְזּדַ    .יָתאּתִ

יְבֵעי ַרֲחֵמי ָהִכי :ֲאַמר ֵליּה     ,ָלא תִּ
ךְ  -ִאי ָחְזָיא ָלְך     ,ָלא ָאְזָלא ִמיּנָ

ה' ְפַרת ּבַ    .ְוִאי ָלא ּכָ
ָקָאַמר ְמֵעיּה ּדְ ַתר ָהִכי ׁשַ ּה  :ּבָ ּמַ יּה  ,אֹו ִאיהּו ֵלימּות ִמּקַ ּמֵ מּות ִמּקַ    .אֹו ִאיִהי תְּ

 רש"י
  מתני' 

. שכתב בשטר הרי קדושי נשים
את מקודשת לי דאשה נקנית 

   בשטר:
   ואה:. שטר צודייתיקי

. שכותב מלוה בשטר פרוזבולין
שאינו משמט ולא משמיט ליה 

   שמיטה:
. בכך שמו בית דין איגרות שום

שדה זו ונתנו לאחים כך וכך 
   נגדו:

. פלוני קבל לזון בת איגרות מזון
   אשתו:

. ביררו ב''ד חלק שטרי בירורים
   זה לזה וחלק זה לזה:

   . פסקי דינין:גזרות ב''ד
צווי וקיום  .ואיגרות של רשות

   של שלטון:
  

  גמ' 
. שכותב תנאי זה כדרב גידל

   בשטר:
   . בלא קנין:ניקנין באמירה

. דעוסק בפריה דקא עביד מצוה
   ורביה:

. באמנה דקאמר דלא כפרת בה'
מסייע צלותא כלום הואיל ולא 
מזמנה ליה כלומר השתא צלינא 

   עלה ולא אסתייעא מילתא:
. אי לא מנסבא או איהי אמר

מקמאי דלא איחזי כד תמות 
   מנסבא לאחר ואצער בה:

. עצמו ימות מקמי או איהו
דתינסבא איהי לאידך ולהכי 
מארס במועד שלא יקדמנו אחר 

  :ברחמים שתמות היא
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ָתא ָהִכיָלאו ָאֵמיָנא ָלְך ָלא  :ֲאַמר ֵליּה  ִמיּלְ יְבֵעי ֲעַלּה ּדְ    ?!ּתִ
  

ּום  ַרבֲאַמר  יִליִמׁשּ ן ִאְצְטרֹוּבִ י ְראּוֵבן ּבֶ    :ַרּבִ
ִביִאים ,ִמן ַהּתֹוָרה תּוִבים  ,ּוִמן ַהּנְ ה ְלִאיׁש  -ּוִמן ַהּכְ ָ    .ֵמה' ִאׁשּ

ְכִתיב – "ִמן ַהּתֹוָרה" ַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו ֵמה' ָיָצא" :ּדִ ָבר ַוּיַ    .נ)- (בראשית כד "ַהּדָ
ִביִאים" ְכִתיב –" ִמן ַהּנְ י ֵמה' ִהיא" :ּדִ    .ד)-(שופטים יד "ְוָאִביו ְוִאּמֹו לֹא ָיְדעּו כִּ
תּוִבים" ְכִתיב –" ִמן ַהּכְ ֶלת" :ּדִ ּכָ ה ַמׂשְ ָ ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ּוֵמה' ִאׁשּ    .יד)-(משלי יט "ּבַ
  
  
  

 רש"י
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ּום  ַרבְוָאַמר  יִליִמׁשּ ן ִאְצְטרֹוּבִ י ְראּוֵבן ּבֶ    ,ַרּבִ

ָנא :ְוָאְמֵרי ַלּה  ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
יִל ָאַמר " ן ִאְצְטרֹוּבִ י ְראּוֵבן ּבֶ    :יַרּבִ

אוֹ  ן ֲעׂשָ א ִאם ּכֵ ָדָבר ֶאּלָ ד ּבְ    ,ֵאין ָאָדם ֶנְחׁשָ
ה ּכּוּלֹו  ה ִמְקָצתוֹ  - ְוִאם לֹא ָעׂשָ    .ָעׂשָ

ה ִמְקָצתֹו  ִלּבֹו ַלֲעׂשֹותוֹ  -ְוִאם לֹא ָעׂשָ    .ִהְרֵהר ּבְ
ִלּבֹו ַלֲעׂשֹותֹו  ָעׂשּו ְוָשַמח - ְוִאם לֹא ִהְרֵהר ּבְ    ."ָרָאה ֲאֵחִרים ׁשֶ

  
י ַיֲעקֹבַר ֵמִתיב     :ּבִ

ר לֹא ֵכן ַעל ה' ֱאלֵֹהיֶהם" ָבִרים ֲאׁשֶ ָרֵאל ּדְ אּו ְבֵני ִיׂשְ    !ט)-(מלכים ב יז "ַוְיַחּפְ
  

ַעבּודָהָתם ְלַהְכִעיס ה    .ּוא ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ה'" ּמַ ה ּבַ    .טז)-(תהילים קו "ַוְיַקְנאּו ְלמֹׁשֶ

ר ִיְצ  מּוֵאל ּבַ    :ֲאַמר ָחקַרב ׁשְ
ה ּתֹו ִמּמֹׁשֶ א ְלִאׁשְ ל ֶאָחד ִקיּנֵ ּכָ ד ׁשֶ    !ְמַלּמֵ

  
ַעבּוד ְנָאה הּוא ּדְ ּום ׂשִ    .ָהָתם ִמׁשּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י יֹוֵסיָאַמר "    :ַרּבִ
ָדָבר ְוֵאין ּבוֹ  ִדין אֹותֹו ּבְ חֹוׁשְ    !"ְיֵהא ֶחְלִקי ִעם ִמי ׁשֶ

  

אַוֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ּדוּ  יְלִדיִדי ַחׁשְ    !ן ְוָלא ֲהָוה ּבִ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ָפֵסיק - ָהא  ָקָלא ּדְ    .ּבְ
ֵסיק - ָהא  ָלא ּפָ ָקָלא ּדְ    .ּבְ

  
ֵסיק"וְ  ָלא ּפָ ה - "ָקָלא ּדְ ּמָ    ?ַעד ּכַ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
א :ֲאַמָרה ִלי ֵאם ָמָתא יֹוָמא ּוַפְלּגָ    .ּדּוֵמי ּדְ

  
י ינֵ  :ְוָהֵני ִמיּלֵ יֵני ּבֵ ַסק ּבֵ ָלא ּפְ    ,יּדְ

יֵני  יֵני ּבֵ ַסק ּבֵ ּה  - ֲאָבל ּפְ    .ֵלית ָלן ּבַ
  

יֵני יֵני ּבֵ ַסק ּבֵ    ,ְוִכי ּפְ
ַסק ֵמֲחַמת ִיְרָאה ָלא ּפְ א ּדְ    ,ָלא ֲאָמַרן ֶאּלָ

ַסק ֵמֲחַמת ִיְרָאה     .ָלא –ֲאָבל ּפְ
  

ָלא ֲהַדר ְנַבט א ּדְ    ,ְוָלא ֲאָמַרן ֶאּלָ
   .ָלא –ֲאָבל ֲהַדר ְנַבט 

  
ֵלית ֵליּה אֹוְיִביםְוָלא ֲאָמַרן  א ּדְ    ,ֶאּלָ

קּוּה ְלָקָלא - ֲאָבל ִאית ֵליּה אֹוְיִבים  ַאּפְ   .אֹוְיִבים הּוא ּדְ
  
  

 רש"י
   . עבירה:נחשד בדבר

   . וידעי דלא היה:להכעיס עבוד
   . לא היה ביה:בקלא דפסיק

   . היה ביה:קלא דלא פסיק
. חשד כמו לא ישא בת דומי

   דומה (סוטה דף כז.):
. דבתר דפסיק אבל הדר נבט

התחיל קלא נבט נשמע דמיון 
כמו במסכת תענית (דף ד.) האי 
צורבא מרבנן דמי לפרצידא 
דתותי קלא כיון דנבט נבט ופי' 

   זה וזה לשון צמח:
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   ַמְתִניִתין 

ּמֹוֵעד ָטֵרי חֹוב ּבַ    .ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשְ
ֵאין לֹו ַמה ּיֹאַכל  ,ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינוֹ     .ֲהֵרי ֶזה ִיְכּתֹוב - אֹו ׁשֶ

  

ּמֹוֵעד ין ּוְמזּוזֹות ּבַ ִפיּלִ    .ֵאין ּכֹוְתִבין ְסָפִרים תְּ
יִהין אֹות ַאַחת ֵסֶפר ֶעְזָרא ,ְוֵאין ַמּגִ    .ֲאִפיּלּו ּבְ

י ְיהוּ     :אֹוֵמר ָדהַרּבִ
ין ּוְמזּוזֹות ְלַעְצמוֹ  ִפיּלִ   ,ּכֹוֵתב ָאָדם תְּ

ֵכֶלת ְלִציִציתוֹ    יט,א    .ְוטֹוֶוה ַעל ְיֵריכֹו תְּ
  

ָמָרא     ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ין ּוְמזּוזֹות ְלַעְצמוֹ " ִפיּלִ    ,ּכֹוֵתב ָאָדם תְּ

ֵכֶלת ְלִציִציתוֹ     ,ְוטֹוֶוה ַעל ְיֵריכֹו תְּ
   ,טֹוָבהְוַלֲאֵחִרים ּבְ 

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּלוֹ     .ְוחֹוֵזר ְוכֹוֵתב ְלַעְצמוֹ  ,ַמֲעִרים ּומֹוֵכר ֶאת ׁשֶ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַדְרּכוֹ  ֵדי ַפְרָנָסתוֹ  ,ּכֹוֵתב ּומֹוֵכר ּכְ    ."ּכְ
  

   ,ַרב ֲחַנְנֵאללְ  ַרבאֹוֵרי ֵליּה 
ה ּבַ ְוָאְמֵרי ַלּה  ר ָחָנהַרּבָ    :ַרב ֲחַנְנֵאללְ  ר ּבַ

ַדְרּכוֹ  :ֲהָלָכה ֵדי ַפְרָנָסתוֹ  ,ּכֹוֵתב ּומֹוֵכר ּכְ    .ּכְ
  
  

 רש"י
  מתני' 
   . המלוה ללוה:נו מאמינוואם אי

   . לסופר:או שאין לו מה יאכל
. ספר תורה אפילו בספר עזרא

של עזרא ואני שמעתי עזרה בה' 
ופי' ספר מוגה היה בעזרה 
שממנו היו מגיהים כל ספרי 

   גולה:
. לקיים זה המצוה אבל לעצמו

לצבור למכור דדרך שכירות 
הוה חשיב מלאכה כדאמרינן 

דכיון  לעיל (דף יב.) אונכרא
דלאו אגרא קשקיל שרשויי 

   בעלמא הוא ושרי:
. החוטין אבל לא וטווה על יריכו

בידו בין אצבעותיו ובפלך כדרך 
   חול:

  
  גמ' 

   . ולא בשכר:לאחרים בטובה
. כן עושה כל מערים ומוכר שלו

   ימות החג:
. בהרווחה ולא כדי פרנסתו

   מיירי במי שאין לו מה יאכל:
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ֵכֶלת"    ."ְוטֹוֶוה ַעל ְיֵריכֹו תְּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵכֶלת ְלִציִציתוֹ "    ,טֹוֶוה ָאָדם ַעל ְיֵריכֹו תְּ

ֶאֶבן    ,ֲאָבל לֹא ּבְ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֶאֶבן    .ַאף ּבְ

  

י ְיהּוָדה מוֹ  ַרּבִ ְ    :אֹוֵמר ִמׁשּ
ֶאֶבן ֶפֶלךְ  ,ּבְ    .ֲאָבל לֹא ּבְ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֶפֶלךְ  ין ּבְ ֶאֶבן ּבֵ ין ּבְ    ."ּבֵ

  
מּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר     ,ׁשְ

אְוֵכן ָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָח ָאַמר  ַרּבִ    :ָנןַרּבִ
ֶפֶלךְ  :ֲהָלָכה ין ּבְ ֶאֶבן ּבֵ ין ּבְ    .ּבֵ

ַדְרכּ  :ַוֲהָלָכה ֵדי ַפְרָנָסתוֹ ּכֹוֵתב ּכְ    .ֹו ּומֹוֵכר ּכְ
  
  

 רש"י
. שתולה בחוט כדי אבל לא באבן

   שיוכל לשוזרו יפה:
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   ין ַמְתִניִת 

ה ָיִמים קֹוֶדם ָלֶרֶגל  לֹׁשָ ְבָעה -ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ׁשְ ֵזַרת ׁשִ ְטָלה ֵהיֶמּנּו ּגְ    .ּבָ
מֹוָנה  ים - ׁשְ לֹׁשִ ֵזַרת ׁשְ ְטלּו ֵהיֶמּנּו ּגְ    .ּבָ

ָאְמרוּ  ֵני ׁשֶ    :ִמּפְ
ת  ּבָ    .עֹוָלה ְוֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת -ׁשַ

   .ַמְפִסיִקין ְוֵאיָנן עֹוִלין -ְרָגִלים 
י ֱאִליֶעֶזרַר     :אֹוֵמר ּבִ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ ת –ֲעֶצֶרת  :ִמׁשּ ּבָ ַ ׁשּ    .ּכַ
ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ּפּוִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְרָגִלים –רֹאׁש ַהׁשּ    .ּכָ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ִדְבֵרי ֶזה ִדְבֵרי ֶזה ,לֹא ּכְ    ,ְולֹא ּכְ
א ֲעֶצֶרת  ְרָגִלי –ֶאּלָ    ,םּכָ

ּפּוִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ת - רֹאׁש ַהׁשּ ּבָ ַ ׁשּ    .ּכַ
  

ָמָרא     ּגְ

   :ַרבֲאַמר 
ֵזַרת  ְטלוּ  –ּגְ    ,ּבָ
ְטלוּ  - ָיִמים     .ָלא ּבָ

  
   :ַרב הּוָנאְוֵכן ֲאַמר 

ֵזַרת  ְטלוּ  –ּגְ    ,ּבָ
ְטלוּ  - ָיִמים     .ָלא ּבָ

  
תוְ  ׁשֶ    :ֲאַמר ַרב ׁשֵ

ְטלוּ  - ֲאִפיּלּו ָיִמים  י ּבָ    .ַנּמִ
  

ְטלוּ  - ָיִמים "ַמאי ַטְעָמא     "?ָלא ּבָ
  

ח ֶעֶרב ָהֶרֶגל  יּלַ ִאם לֹא ּגִ ַח ַאַחר ָהֶרֶגל -ׁשֶ   .ָאסּור ְלַגּלֵ
  

   :ְוָהַתְנָיא   יט,ב
ה ָיִמים קֹוֶדם ָלֶרֶגל " לֹׁשָ ְבָעה -ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ׁשְ ֵזַרת ׁשִ ְטָלה ֵהיֶמּנּו ּגְ    .ּבָ

מֹוָנה ָיִמים קֹוֶדם ָלֶר  ים -ֶגל ׁשְ לֹׁשִ ֵזַרת ׁשְ ְטָלה ֵהיֶמּנּו ּגְ    ,ּבָ
ַח ֶעֶרב ָהֶרֶגל    ,ּוְמַגּלֵ

ַח ֶעֶרב ָהֶרֶגל  יּלֵ ַח ַאַחר ָהֶרֶגל -ִאם לֹא ּגִ    .ָאסּור ְלַגּלֵ
אּול א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ

ַח ַאַחר ָהֶרֶגל.  ר ְלַגּלֵ   מּותָּ
ה  לֹׁשָ ְצַות ׁשְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ֵזַרת - ׁשֶ ֶלת ּגְ    ,ְבָעהׁשִ  ְמַבטֶּ

ְבָעה  ְך ִמְצַות ׁשִ ים -ּכָ לֹׁשִ ֵזַרת ׁשְ ֶלת ּגְ   ."ְמַבטֶּ
  
ְבָעה" מֹוָנה"ְוָהֲאַנן  "ׁשִ ַנן "ׁשְ    !ּתְ
  

אּול א ׁשָ כּוּלוֹ  :ָקָסַבר ַאּבָ ִביִעי עֹוֶלה לֹו ְלָכאן ּוְלָכאן ,ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ    .ְויֹום ׁשְ
  
  

אֲאַמר  ילָ ֲאַמר  ַרב ִחְסּדָ ר ׁשִ    :אָרִביָנא ּבַ
אּול :ֲהָלָכה א ׁשָ ַאּבָ    ,ּכְ

ת ֶעֶרב ָהֶרֶגל ּבָ ׁשַ ּלֹו ִלְהיֹות ּבְ ִמיִני ׁשֶ ָחל ׁשְ ׁשֶ אּול ּכְ א ׁשָ    ,ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלַאּבָ
ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַח ּבְ ר ְלַגּלֵ ּמּוּתָ    .ׁשֶ

  
ֲאַמר  ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדַ    :ַרבֲאַמר  ַרב ַעְמָרםּכְ

ָעְמדּו ְמ  יָון ׁשֶ ְרִחיָצה -ַנֲחִמין ֵמֶאְצלֹו ָאֵבל ּכֵ ר ּבִ    .מּוּתָ
ַמאן    ?ּכְ

 רש"י
  מתני' 

הקובר מתו שלשה ימים קודם 
. הואיל ועיקר אבילות אינו הרגל

   אלא שלשה ימים:
. דלאחר בטלה ממנו גזרת שבעה

   הרגל אינו צריך למנות יותר:
. קודם הרגל בטלה שמונה ימים

ממנו גזרת שלשים דהואיל 
חד מן השלשים והתחיל יום א

אינו צריך לשמור כלום לאחר 
הרגל דין שלשים אלא מותר 
לאלתר בתכבוסת בגיהוץ 

   ותספורת:
. אירע שבת בימי שבת עולה

   אבלו עולה למנין שבעה:
. דלאחר שבת ואינה מפסקת

צריך להשלים שבעה ימי אבלות 
   עם השבת:

. דכי קבר והרגלים מפסיקין
מתו שלשה ימים קודם הרגל 

האבילות לגמרי ולאחר מפסיק 
   הרגל אין משלים כלום:

. דכי קבר מתו בתוך ואין עולין
הרגל דלא בטלה ממנו גזרת ז' 
אין ימי הרגל עולין למנין ז' ימי 
אבילות אלא לאחר הרגל צריך 
לישב ז' ימי אבילות זו היא 
סברתי אבל בהעתק מצאתי ואין 
עולין דכי קבר את מתו שני ימים 

ה ממנו גזרת לפני הרגל דלא בטל
שבעה אין ימי הרגל עולין למנין 
שבעת ימי אבלו אלא לאחר 
הרגל צריך לישב ה' ימי אבלות 
להשלים לשני ימים שנהג לפני 
הרגל ואני אומר כי טעות סופר 
הוא דמה שנזכר שלשה ימים 
לפני הרגל לאו דוקא ואפילו 
שעה אחת לפני הרגל בטלה ממנו 

   גזרת שבעה דהרגל מפסיק:
. שאין בית המקדשמשחרב 

לעצרת תשלומין כל ז' ואינו אלא 
   יום אחד:

. ודינו כשבת דעולה ואינה כשבת
   מפסקת:

. הואיל ואינו ראש השנה כשבת
   אלא יום אחד:

  
  גמ' 

. שלשים בטלו אבל ימים גזרת
לא בטלו שלשים יום לא בטלו 

   דעדיין תלויין ועומדים:
. מאי טעמא ימים לא בטלו

לא בטלו כלומר באיזה ענין 
   ימים:

. דכי שאם לא גילח ערב הרגל
בטלו גזרת שלשים ואיבעי ליה 
לגלוחי ערב הרגל ולא גילח. 
אסור לגלח אחר הרגל. כל 

  שלשים יום: 
   . סייעתא:והתניא

שכשם שגזרת שלשה מבטלת 
. דכי קבר מתו שלשה שבעה

ימים לפני הרגל אינו יושב 
   לאחרי הרגל כלום:

ת כך גזרת שבעה מבטלת גזר
. דכי קבר מתו שבעה שלשים

ימים קודם הרגל בטלה ממנו 
גזרת שלשים דאפילו לא גילח 

   ערב הרגל מגלח אחר הרגל:
. ויום שבעה עולה לכאן ולכאן

   דחשיב נמי שמיני:
. כיון שעמדו מנחמים מאצלו

   היינו ביום ז':
. דאמר עולה כמאן כאבא שאול

לכאן ולכאן דחשיב נמי שמיני 
   שלשים: דמבטל ממנו גזרת
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אּול א ׁשָ ַאּבָ    .ּכְ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ְבָעה יֹום ׁשִ אּול ּבְ א ׁשָ ַאּבָ    ,ֲהָלָכה ּכְ
אּול  א ׁשָ ים - ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלַאּבָ לֹׁשִ יֹום ׁשְ    ,ּבְ

ָאְמִריַנן כּוּלוֹ  :ּדְ    .ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ
  

   :ֲאַמר ָרָבא
ים לֹׁשִ יֹום ׁשְ אּול ּבְ א ׁשָ ַאּבָ    ,ֲהָלָכה ּכְ

אּול  א ׁשָ ַאּבָ ְבָעה -ְוֵאין ֲהָלָכה ּכְ יֹום ׁשִ    .ּבְ
  
ֵעיוּ     :ָאְמֵרי ְנַהְרּדְ

אּול  א ׁשָ ַאּבָ זֹו ּוָבזוֹ  -ֲהָלָכה ּכְ    ,ּבָ
ֲאַמר  מּוֵאלּדַ ֵאֶבל :ׁשְ יֵקל ּבְ ִדְבֵרי ַהּמֵ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
  
  
  
  

 רש"י
. ביום ומודים הן לאבא שאול

שלושים לקבורת מתו דמותר 
לגלח דלא בעינן שלשים שלימין 

  דאמרינן מקצת היום ככולו:
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        יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .62
י" לֹׁשִ    ?ְמָנַלן – "ם יֹוםׁשְ
  

ַרע'ָיֵליף  ַרע" 'ּפֶ ִזיר "ּפֶ    ,ִמּנָ
ִתיב ָהָכא ְפָרעוּ " :ּכְ יֶכם ַאל ּתִ    .ו)-(ויקרא י "ָראׁשֵ

ַער רֹאׁשוֹ " :ּוְכִתיב ָהָתם ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ    .ה)-(במדבר ו "ּגַ
ן  ַהּלָ ים –ַמה ּלְ לֹׁשִ    ,ׁשְ

אן  ים –ַאף ּכָ לֹׁשִ    .ׁשְ
  

   ?ְמָנַלן –ְוָהָתם 
  

ָנה ֲאַמר    :ַרב ַמּתָ
ים יֹום - ְסָתם ְנִזירּות  לֹׁשִ    .ׁשְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
   .ה)-(במדבר ו "ָקדֹוׁש ִיְהֶיה" :ֲאַמר ְקָרא

ָלִתין ָהווּ ּבְ  -  "ִיְהֶיה" א ּתְ    .ִגיַמְטִרּיָ
  
  
  

 רש"י
. דשלשים יום אסור מנלן

   בגילוח:
. הא שאר ראשיכם אל תפרעו

   אבלים חייבים משמע:
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        יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .63
ַע ֲאַמר  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    :ַרב הּוָנא ּבְ

ּלֹו ִלְהיֹות ֶעֶרב ָהֶרֶגל  י ׁשֶ ִליׁשִ ָחל ׁשְ ׁשֶ ְרִחיָצה ַעד ָהֶעֶרב - ַהּכֹל מֹוִדין ּכְ ָאסּור ּבִ    .ׁשֶ
  

ַע ֲאַמר  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    :ַרב ְנֶחְמָיה ּבְ
ְחּתִ  ּכַ ייְנהּו לְ ַאׁשְ ּפִ אּולְ  ַרב ּפַ ּפָ ָיְתֵבי ְוָקָאְמֵרי ַרב ּפַ    :ּדְ

ַע  :ֲהָלָכה ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ    .ּכְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ַרב יֹוֵסףֲאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב ְנֶחְמָיה ּבְ

יְנהּו לְ  ְחּתִ ּכַ יַאׁשְ ּפִ אּולְ  ַרב ּפַ ּפָ ֵריּה ּולְ  ַרב ּפַ ַע  ַרב הּוָנא ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ ָיְתֵבי ְוָקָאְמֵרי ּדְ    :ּדְ
ּלֹו ִלְהיֹות ֶעֶרב ָהֶרֶגל  י ׁשֶ ִליׁשִ ִאם ָחל ׁשְ ְרִחיָצה ַעד ָהֶעֶרב -ַהּכֹל מֹוִדים ׁשֶ ָאסּור ּבִ    .ׁשֶ

  
  
  
  
  
  
  
  

 רש"י
. אפילו אבא שאול הכל מודים

   דאמר מקצת היום ככולו:
. שאסור ברחיצה עד הערב

דודאי שלש שלימין בעינן עד 
הערב ולערב רוחץ בצונן או 
ימתין עד חולו של מועד וירחץ 

   בחמין:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––    יט, ביט, ביט, ביט, ב .64
  ].ֵאיָנן עֹוִלין... ְרָגִלים [
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ    :38הַרּבָ ֵמ  ַאּבָ
ֶר     ,ֶגלְקָברֹו ּבָ

ים לֹׁשִ    ,ֶרֶגל עֹוֶלה לֹו ְלִמְנַין ׁשְ
ים לֹׁשִ    ?אֹו ֵאין ֶרֶגל עֹוֶלה לֹו ְלִמְנַין ׁשְ

  
ְבָעה  ְעָיא ִלי -ְלִמְנַין ׁשִ ֶרֶגל, ָלא ָקִמיּבַ ְבָעה ּבָ ָלא ָנֲהָגא ִמְצַות ׁשִ    .ּדְ

ים  לֹׁשִ ְעָיא ִלי ְלִמְנַין ׁשְ י ָקא ִמיּבַ ָקא ָנֲהָגא ִמְצַות ׁשְ  - ּכִ ֶרֶגלּדְ    ,לִֹשים ּבָ
   ?ַמאי

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

   .ֵאינֹו עֹוֶלה
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ֵני ָיִמים קֹוֶדם ָהֶרֶגל " ה ָיִמים ַאַחר ָהֶרֶגל - ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ׁשְ ָ    ,מֹוֶנה ֲחִמׁשּ

ית ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים    ,ּוְמַלאְכּתֹו ַנֲעׂשֵ
ִציְנָעא  ים ּבְ ְפחֹוָתיו עֹוׂשִ יתוֹ ַוֲעָבָדיו ְוׁשִ תֹוְך ּבֵ    ,ּבְ

ִקין ִעּמוֹ  ים ִמְתַעסְּ   ,ְוֵאין ַרּבִ
ֶרֶגל   כ,א קּו ּבֹו ּבָ ָבר ִנְתַעסְּ ּכְ    .ׁשֶ

ָבר ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ    :ּכְ
ּום ֵאֶבל  הּוא ִמׁשּ ל ׁשֶ    .ֶרֶגל ַמְפִסיקוֹ  -ּכָ

ים  ּום ִעְסֵקי ַרּבִ הּוא ִמׁשּ    .ֵאין ֶרֶגל ַמְפִסיקוֹ  - ְוָכל ׁשֶ
  

ה לֹׁשָ סֹוף ָהֶרֶגל  ְקָברֹו ׁשְ ְבָעה ַאַחר ָהֶרֶגל - ָיִמים ּבְ    .מֹוֶנה ׁשִ
ָעה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים  ִקין ּבוֹ  - ַאְרּבָ ים ִמְתַעסְּ    ,ַרּבִ
ה ָיִמים ָהַאֲחרֹוִנים  לֹׁשָ ִקין ּבוֹ  - ׁשְ ים ִמְתַעסְּ ֶרֶגל ,ֵאין ַרּבִ קּו ּבָ ָבר ִנְתַעסְּ ּכְ    .ׁשֶ

   ."ְוֶרֶגל עֹוֶלה לוֹ 
   !יָפאַמאי ָלאו ַאּסֵ 

  
א ,ָלא    .ַאֵריׁשָ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ים" לֹׁשִ    .ֶרֶגל עֹוֶלה לֹו ְלִמְנַין ׁשְ
יַצד    ?ּכֵ

ת ָהֶרֶגל  ְתִחיּלַ ְבָעה ַאַחר ָהֶרֶגל -ְקָברֹו ּבִ    ,מֹוֶנה ׁשִ
ית ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים - ּוְמַלאְכּתֹו     .ַנֲעׂשֵ

ְפחֹוָתיו  תוֹ  -ַוֲעָבָדיו ְוׁשִ ִצְנָעא ּבְ ין ּבְ יתוֹ עֹוׂשִ    .ְך ּבֵ
ִקין ּבוֹ  ים ִמְתַעסְּ ֶרֶגל ,ְוֵאין ַרּבִ קּו ּבֹו ּבָ ָבר ִנְתַעסְּ ּכְ    ,ׁשֶ

   !"ְוֶרֶגל עֹוֶלה לוֹ 
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  

י ֲאָתא  י יֹוָחָנןֲאַמר  ָרִביןּכִ    :ַרּבִ
ֶרֶגל    .ֲאִפיּלּו ְקָברֹו ּבָ

  
י ֶאְלָעָזרְוֵכן אֹוֵרי ֵליּה  ָדתלְ  ַרּבִ י ּפְ ֵר  ַרּבִ    :יּה ּבְ

ֶרֶגל    .ֲאִפיּלּו ְקָברֹו ּבָ
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  תיקון גירסה מרבא לרבה ע"פ מסורת הש"ס, ר"ח ועוד.  

 רש"י
. למנין שבעה לא קמבעיא לי

דודאי אינו עולה דודאי לא 
א מצות שבעה ברגל דהא נהג

אינו אסור בנעילת הסנדל ואינו 
   נוהג בכפיית המטה:

. דהא נהגא מצות שלשים ברגל
דהא ברגל נמי אסור בגיהוץ 

   ובתספורת כשלשים:
. ואין רבים מתעסקין עמו

כלומר אין צריכין לנחמו אחר 
הרגל שכבר נחמוהו שבעה ימים 

  ברגל:
כל שהוא משום אבל רגל 

להשלימו אחר . שצריך מפסיקו
הרגל כיון דכי ישב שני ימים 
לפני הרגל צריך להשלים ולישב 

   חמשה ימים אחר הרגל:
. כל שהוא משום עסקי רבים

כלומר תנחומי רבים אין רגל 
מפסיקו [כדי] שיהא צריך 
להשלים ולעסוק בו אחר הרגל 

   אלא מתעסקין בו ברגל:
. של ארבעה ימים הראשונים

ו אחר הרגל רבים מתעסקים ב
ומשלימין לשלשה שנתעסקו 
ברגל שכבר נתעסקו בו ברגל 

   שלשה ימים:
   . עולה. למנין שלשים:ורגל

. הא דתני דרגל מאי לאו אסיפא
עולה למנין שלשים היינו 
אסיפא אקברו ברגל ותיפשוט 
מינה דכי קברו ברגל עולה למנין 
שלשים וקשיא לרבא דאמר 

   אינו עולה:
. קא מהדר אקברו לא ארישא

ימים קודם הרגל רגל עולה שני 
לו למנין שלשים דהתם ודאי 
עולה לו הואיל וכבר התחיל 
באבילות אבל קברו ברגל לא 

   ידענא:
. ביום ראשון של בתחילת הרגל

   רגל וקשיא לרבא:
   . כל שבעה:שכבר נתעסקו ברגל
. רגל עולה אפילו קברו ברגל

למנין שלשים ולא מיבעיא קברו 
   קודם הרגל:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 



    """""ְוֵאּלּו ְמַגְּלִחין ַּבּמֹוֵעד"ְוֵאּלּו ְמַגְּלִחין ַּבּמֹוֵעד"ְוֵאּלּו ְמַגְּלִחין ַּבּמֹוֵעד"ְוֵאּלּו ְמַגְּלִחין ַּבּמֹוֵעד    ––––מסכת מועד קטן פרק ג' מסכת מועד קטן פרק ג' מסכת מועד קטן פרק ג' מסכת מועד קטן פרק ג' 

      
115

        כ, אכ, אכ, אכ, א .65
ה ָיִמים קֹוֶדם ָלֶרֶגל "[ לֹׁשָ ְבָעה -ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ׁשְ ֵזַרת ׁשִ ְטָלה ֵהיֶמּנּו ּגְ   "].ּבָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ָיִמים קֹוֶדם ָהֶרֶגל " לֹׁשָ ה ׁשְ טָּ ית ַהּמִ ִפּיַ ים ּכְ    ,ָהֶרֶגלֵאינֹו ָצִריְך ִלְכּפֹוָתּה ַאַחר  -ִקּיֵ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

   ,ֲאִפיּלּו יֹום ֶאָחד
ָעה ֶאָחת   .ַוֲאִפיּלּו ׁשָ

   
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ַרּבִ

אי ּמַ ית ׁשַ ְבֵרי ּבֵ    ,ֵהן ֵהן ּדִ
ל ית ִהּלֵ ְבֵרי ּבֵ    ,ֵהן ֵהן ּדִ

איׁשֶ  ּמַ ית ׁשַ ה ָיִמיםׁשְ  :אֹוְמִרים ּבֵ    .לֹׁשָ
לוּ     ."ֲאִפיּלּו יֹום ֶאָחד :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
  

אֲאַמר  ַרב הּוָנאֲאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרּבִ    ,ַרּבִ
י יֹוָחָנן הוּ לְ ְוָאְמֵרי ַלּה ֲאַמר  אלְ  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרב הּוָנאּולְ  ַרּבִ
   ,ֲאִפיּלּו יֹום ֶאָחד

ָעה ֶאָחתֲאִפ     .יּלּו ׁשָ
  

   :ֲאַמר ָרָבא
יָדן א ּדִ ַתּנָ ֲאַמר ,ֲהָלָכה ּכְ ה" :ּדַ לֹׁשָ    ."ׁשְ

  
ְפָרת ָרִביָנא    .ִאיְקַלע ְלסּוָרא ּדִ

   :ָרִביָנאלְ  ַרב ֲחִביָבאֲאַמר ֵליּה 
   ?ִהְלְכָתא ַמאי

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

   ,ֲאִפיּלּו יֹום ֶאָחד
ָעה ֶאָחת    .ַוֲאִפיּלּו ׁשָ

  

 רש"י
. היינו תנא תנא דידן

   (דברייתא):
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .66
אֵתיב יְ  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ יוְ  ַרּבִ י ַאּמִ ָחאוְ  ַרּבִ י ִיְצָחק ַנּפָ יְלָעא ּדְ  ַרּבִ ן ֶאְלָעָזרַאּקִ י ִיְצָחק ּבֶ    .ַרּבִ

יַנְייהוּ  ָתא ִמּבֵ ְבָעה :ְנַפק ִמיּלְ ִין ַלֲאֵבילּות ׁשִ    ?ִמּנַ
ְכִתיב יֶכם ְלֵאֶבל" :ּדִ י ַחּגֵ ְבָעה - י),עמוס ח( "ְוָהַפְכּתִ ְבָעה –ַאף ֲאֵבילּות  ,ַמה ַחג ׁשִ    .ׁשִ

  
ַחד יֹוָמא    !ְוֵאיָמא ֲעֶצֶרת ּדְ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדֵריׁש ָלִקיׁש     ,ַההּוא ִמיּבָ

ֲאַמר  ּום  יׁש ֵריׁש ָלִק ּדַ יָאהִמׁשּ י ְיהּוָדה ְנׂשִ    :ַרּבִ
א יֹום ֶאָחד ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ מּוָעה ְרחֹוָקה ׁשֶ ִין ִלׁשְ    ?ִמּנַ

ְכִתיב יֶכם ְלֵאֶבל" :ּדִ י ַחּגֵ ַחן ֲעֶצֶרת י),עמוס ח( "ְוָהַפְכּתִ ּכְ ִאיְקֵרי ַחד יֹוָמא ַחג ,ְוַאׁשְ    .ּדְ
  
  
  
  

 רש"י
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        בבבב- - - - כ, אכ, אכ, אכ, א .67
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

מּוָעה ְקרֹוָבה " ְבָעה - ׁשְ ים ,נֹוֶהֶגת ׁשִ לֹׁשִ    .ּוׁשְ
מּוָעה ְרחֹוָקה  א יֹום ֶאָחד -ׁשְ    .ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ

   "?ְרחֹוָקה"ְוֵאיזֹו ִהיא  "ְקרֹוָבה"ֵאיזֹו ִהיא 
ים - "ְקרֹוָבה" לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ    .ּבְ
ים -  "ְרחֹוָקה" לֹׁשִ    ,ְלַאַחר ׁשְ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

מּוָעה ְקרֹוָבה מּוָעה ְרחֹוָקה ,ַאַחת ׁשְ ים - ְוַאַחת ׁשְ לֹׁשִ ְבָעה ּוׁשְ    ."נֹוֶהֶגת ׁשִ
  

ר ּבַ ֲאַמר  ה ּבַ י יֹוָחָנןֲאַמר  ר ָחָנהַרּבָ    :ַרּבִ
ה מֹוֵצא ָיִחיד ֵמֵקיל ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ים ַמְחִמיִרין  ,ּכָ ים -ְוַרּבִ ַרּבִ    .חּוץ ִמזּוֹ  ,ֲהָלָכה ּכְ

י ֲעִקיָבא ֵמֵקיל ַוֲחָכִמים ַמְחִמיִרין  ַרּבִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ י ֲעִקיָבא -ׁשֶ ַרּבִ    ,ֲהָלָכה ּכְ
ֲאַמר  מּוֵאלּדַ    :ׁשְ

ֵאֶבלֲהלָ  ֵקיל ּבְ ִדְבֵרי ַהּמֵ    .ָכה ּכְ
  

י חֹוָזאי ַרב ֲחִניָנא ֲאבּוּה ִמּבֵ מּוָעה ּדַ    ,ָאְתָיא ֵליּה ׁשְ
יּה ּדְ  אֲאָתא ְלַקּמֵ    ,ַרב ִחְסּדָ

א יֹום ֶאָחד :ֲאַמר ֵליּה  מּוָעה ְרחֹוָקה ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ    .ׁשְ
  

י ר ַאּמִ ִא  ַרב ָנָתן ּבַ מּוָעה ּדְ י חֹוָזאיֲאָתא ֵליּה ׁשְ יּה ִמּבֵ    ,יּמֵ
יּה ּדְ     ,ָרָבאֲאָתא ְלַקּמֵ

ְלַבד :ֲאַמר ֵליּה  א יֹום ֶאָחד ּבִ מּוָעה ְרחֹוָקה ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ    .ֲהֵרי ָאְמרּו ׁשְ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ה ֵמֵתי ִמְצָוה :ּבַ ָ ֲחִמׁשּ    ,ּבַ

ְב  - ֲאָבל ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו  יםׁשִ לֹׁשִ    !"ָעה ּוׁשְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   ,ְיִחיָדָאה ִהיא

ָווֵתיּה     .ְוָלא ְסִביָרא ָלן ּכְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ל " ה ּוֵמת ָאִביו ׁשֶ י ָצדֹוקַמֲעׂשֶ ִגיְנַזק ַרּבִ    ,ּבְ

ִנים לֹׁש ׁשָ    ,ְוהֹוִדיעּוהּו ְלַאַחר ׁשָ
ַאל ֶאת  ן ֲאבּוָיהּוָבא ְוׁשָ ע ּבֶ ִע  ֱאִליׁשָ    ,ּמוֹ ּוְזֵקִנים ׁשֶ

ְבָעה :ְוָאְמרוּ  ים ,ְנהֹוג ׁשִ לֹׁשִ   .ּוׁשְ
   

ל  נֹו ׁשֶ ת ּבְ ּמֵ יהּוְכׁשֶ י ֲאִחּיָ ּגֹוָלה ַרּבִ    ,ּבַ
ים לֹׁשִ ְבָעה ּוׁשְ    ."ָיַשב ָעָליו ׁשִ

  
   ?!ִאיִני

ר ֲאחּוהַּ  י ְסֵליק ְלָהָתם ְוָהא ַרב ּבַ יא ּכִ י ִחּיָ ַרּבִ ר ֲאָחֵתיּה ּדְ הּוא ּבַ יא ּדְ י ִחּיָ ַרּבִ ים :ֲאַמר ֵליּה  ּדְ א ַקּיָ   ?ַאּבָ
יֶמת :ֲאַמר ֵליּה    כ,ב א ַקּיֶ    ?!ִאיּמָ

יֶמת :ֲאַמר ֵליּה  א ַקּיֶ    ?ִאיּמָ
ים :ֲאַמר ֵליּה  א ַקּיָ    ?!ַאּבָ

ֵעיּה  ּמָ    ,ֲחלֹוץ ִלי ִמְנָעַלי :ֲאַמר ֵליּה ְלׁשַ
ְרָחץ   ַלי ְלֵבית ַהּמֶ    .ְוהֹוֵלְך ַאֲחַרי ּכֵ

ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנַ ל :ׁשְ ְנּדָ ְנִעיַלת ַהּסַ    .ָאֵבל ָאסּור ּבִ

ּה  ַמע ִמיּנַ א יֹום ֶאָחד :ּוׁשְ מּוָעה ְרחֹוָקה ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאלָּ    .ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנַ כּוּלוֹ  :ּוׁשְ   !ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ

  
יא ְלחּוד י ִחּיָ    ,ַרּבִ

יה ְלחּוד י ֲאִחּיָ    .ַרּבִ

 רש"י
. שאינה במה דברים אמורים 

   נוהגת אלא יום אחד:
. מהני שבעה מתי אלא חמשה

מצוה דכתיב בקרא (ויקרא כא) 
   בנו ובתו אחיו ואחותו ואשתו:

. ולא ר' עקיבא יחידאה היא 
א אביו ואמו לא דלר''ע לא שנ

   שנא שאר קרוביו:
   . מקום:בגינזק

רב בר אחוה דר' חייא דהוא בר 
. דרבי אחא אחתיה דר' חייא

מכפרי נשא לאה והוליד ממנה 
אייבו מתה ונשא רחל ולה בת 
מאיש אחר וממנה נולד רבי 
חייא ונשא אייבו הבת ונולד 
להן רב ונמצא רב בר אייבו בר 
אחוה דרבי חייא מאבוה ובר 

   יה מאמיה:אחת
. רב מעירו דבבל לא''י כי סליק

   שהיה רבי חייא שם:
   . רבי חייא לרב:א''ל

. ר''ל אייבו אביך אבא קיים
   קיים הוא:

. בלשון א''ל אימא קיימת
שאילה הוא כלומר שאתה 
שואל על אבי שאל על אמי שאף 

   היא אחותך:
. ר' חייא ואמך אחותי א''ל

   קיימת היא:
א . רב אבא קיים עדיין לא''ל

השבתיך עליו וממילא הבין ויש 
אומרים בניחותא היה רב 
משיבו על מי שאינו שואל כדי 
שיבין מן הכלל וקשה בעיני 
לומר שרב יוציא דבר שקר 

   מפיו:
. להתאבל על אחי חלוץ מנעלי

   ואחותי:
. והולך כלי אחרי לבית המרחץ

ללמד הלכה נתכוין שאין 
שמועה רחוקה לאחר שלשים 

ומקצת  נוהגת אלא יום אחד
  היום ככולו:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .68
י יֹוֵסי ֲאַמר  ר ָאִביןַרּבִ    :ּבַ
ַמע  מּוָעה ְקרֹוָבה'ׁשָ ֶרֶגל 'ׁשְ ית  ,ּבָ א יֹום ֶאָחד ,ה לוֹ עֹולֶ  -  'ְרחֹוָקה'ּוְלמֹוָצֵאי ָהֶרֶגל ַנֲעׂשֵ    .ְוֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ

  
ֵני  ִמן ֵקָסִריּתָ א ּדְ י ַאּדָ יּה ּדְ  ַרּבִ י יֹוָחָנןַקּמֵ    :ַרּבִ

ַמע " מּוָעה ְקרֹוָבה'ׁשָ ת 'ׁשְ ּבָ ׁשַ ית ּולְ  ,ּבְ ת ַנֲעׂשֵ ּבָ א יֹום ֶאָחד - ' ְרחֹוָקה'מֹוָצֵאי ׁשַ    .ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ
  
  
  

 רש"י
. למוצאי הרגל נעשית רחוקה

   דהוי שלשים יום:
. אינה נוהגת אלא יום אחד

אע''פ דכי שמע עדיין היתה 
קרובה עולה הרגל להשלים 

   שלשים דהוי שמועה רחוקה:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .69
מּוָעה ְרחֹוָקה "[  א יֹום ֶאָחד -ׁשְ   ]."ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ

  
   ?קֹוֵרַע אֹו ֵאינֹו קֹוֵרַע 

  
י ָמִני    :ֲאַמר ַרּבִ

   .ֵאינֹו קֹוֵרַע 
  

י ֲחִניָנא    :ֲאַמר ַרּבִ
   .קֹוֵרַע 

  
י ָמִניֵליּה  ֲאַמר י ֲחִניָנאלְ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ָאֵמיָנא ָלָמא ְלִדיִדי ּדְ ׁשְ ְבָעה "ֵאינֹו קֹוֵרַע " :ּבִ א ֲאֵבילּות ׁשִ ָלא ִאיּכָ    ,ַהְיינּו ּדְ
ֲאַמְרּתְ  א ְלִדיָדְך ּדַ א - "קֹוֵרַע " :ֶאּלָ ְבָעה ִמי ִאיּכָ ָלא ׁשִ    ?!ְקִריָעה ּבְ

  
   ?!ְוָלא

י ֵזיָרא ֲאבּוהַּ  ִאיִסי 39ְוָהָתֵני ַרּבִ יּה ּדְ  ֲאחּוהַּ  :ְוָאְמֵרי ַלּה  ,ּדְ י ֵזיָרא ַקּמֵ ַרּבִ י ֵזיָראּדְ    :ַרּבִ
ְבָעה ֵאינֹו קֹוֵרַע " ְבָעה קֹוֵרַע ְלַאַחר ׁשִ תֹוְך ׁשִ ן לֹו ּבְ ּמֵ ֵאין לֹו ָחלּוק ִלְקרֹוַע ְוִנְזּדַ    ."ִמי ׁשֶ

י ֵזיָראָעֵני  ְתֵריּה  ַרּבִ    :ּבָ
ָבִרים ֲאמוּ  ה ּדְ ּמֶ ה ֵמֵתי ִמְצָוה :ִריםּבַ ָ ֲחִמׁשּ    ,ּבַ

   !קֹוֵרַע ְוהֹוֵלךְ  - ֲאָבל ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו 
  

ְנָיא ַהִהיא י ּתַ    .ִלְכבֹוד ָאִביו ְוִאּמוֹ  :ּכִ
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  תיקון גירסה על פי הגהות יעב"ץ  

 רש"י
. עכשיו דנוהג יום אינו קורע

   אחד לשמועה רחוקה:
. בעההיינו דליכא אבילות ש

כלומר משום דליכא שבעה אינו 
   קורע:

. אחר שבעה אע''ג קורע והולך
   דליכא שבעה:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .70
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ת" ָפָרׁשַ ל ָהָאמּור ּבְ 40"ּכֲֹהִנים" ּכָ
   ,ג)-(ויקרא כא, א 

ּכֵֹהן  א ָלֶהן - ׁשֶ ּמֵ    ,ִמיטַּ
ל ֲעֵליֶהן - ָאֵבל     .ִמְתַאּבֵ

   :ְוֵאּלּו ֵהן
ּתוֹ     ,ִאׁשְ

   ,ָאִביו ְוִאּמוֹ 
   ,ָאִחיו ַוֲאחֹותוֹ 

נֹו ּוִבּתוֹ     .ּבְ
   :הֹוִסיפּו ֲעֵליֶהן

תּוָלה ֵמִאּמוֹ     ,ָאִחיו ַוֲאחֹותֹו ַהּבְ
ין ֵמִאּמוֹ  ין ֵמָאִביו ּבֵ    .ַוֲאחֹותֹו ְנׂשּוָאה ּבֵ

ל ֲעֵל  ְתַאּבֵ ּמִ ם ׁשֶ ֶהם ,יֶהםּוְכׁשֵ ּלָ ים ׁשֶ ִנּיִ ל ַעל ׁשְ ְך ִמְתַאּבֵ    ,ּכָ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
א ל ֶאּלָ    :ֵאינֹו ִמְתַאּבֵ

נוֹ  ן ּבְ    ,ַעל ּבֶ
   .ְוַעל ֲאִבי ָאִביו

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ל ָעָליו  ְתַאּבֵ ּמִ ל ׁשֶ ל ִעּמוֹ  - ּכָ    ."ִמְתַאּבֵ

  
א א ַקּמָ ּנָ    !ֲחָכִמים ַהְיינּו ּתַ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ִית ּבַ    .ִעּמֹו ּבַ
  

ֲאַמר ֵליּה  י ָהא ּדַ יאלְ  ַרבּכִ ֵריּה  ִחּיָ    ,ּבְ
ֵריּה לְ  ַרב הּוָנאְוֵכן ֲאַמר ֵליּה  ה ּבְ    :ַרּבָ

ּה  ַאּפַ    ,ְנהֹוג ֲאֵבילּוָתא - ּבְ
ּה  ָלא ַאּפַ יְנהֹוג ֲאֵבילּוָת  - ּבְ    .אָלא ּתִ

  
ר ֲחמּוהַּ  ָמר עּוְקָבא ֵכיב ֵליּה ּבַ ים ,ׁשְ לֹׁשִ ְבָעה ּוׁשְ    .ְסַבר ְלֵמיַתב ֲעֵליּה ׁשִ

יּה  ַרב הּוָנאָעל  ֵחיּה  ,ְלַגּבֵ ּכְ    .ַאׁשְ
ֵעית ְלֵמיַכל :ֲאַמר ֵליּה     ?!צּוָדְנָייָתא ּבָ

ּתוֹ  א ,לֹא ָאְמרּו ִלְכבֹוד ִאׁשְ    .ָחִמיו ַוֲחמֹותוֹ  :ֶאּלָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ת ָחִמיו אֹו ֲחמֹותוֹ  ּמֵ    ,ִמי ׁשֶ

ּתֹו ִלְהיֹות ּכֹוֶחֶלת ְוִלְהיֹות ּפֹוֶקֶסת אי ָלכֹוף ֶאת ִאׁשְ ַ    ,ֵאינֹו ַרׁשּ
ּה ֲאֵבילּות תֹו ְונֹוֵהג ִעּמָ א ּכֹוֶפה ִמטָּ    .ֶאּלָ

ת ָחִמיָה אֹו ֲחמֹוָתּה  ּמֵ    ,ְוֵכן ִהיא ׁשֶ
ָאה ִלְהיֹות ּכֹוֶחֶלת ְוִלְהיוֹ  ָ    ,ת ּפֹוֶקֶסתֵאיָנּה ַרׁשּ

ָתּה ְונֹוֶהֶגת ִעּמֹו ֲאֵבילּות א ּכֹוָפה ִמטָּ    ."ֶאּלָ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ָאְמרוּ " י ׁשֶ ּתֹו ִלְהיֹות ּכֹוֶחֶלת ְוִלְהיֹות ּפֹוֶקֶסת" :ַאף ַעל ּפִ אי ָלכֹוף ֶאת ִאׁשְ ַ    ",ֵאינֹו ַרׁשּ

ֱאֶמת ָאְמרּו מֹוֶזֶגת לֹו ֶאת ַהּכֹוס    ,ּבֶ
ַעת לוֹ  ה ּוַמּצַ    ,ִמטָּ

ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו   ."ּוַמְרֶחֶצת לֹו ּפָ
  

ָיין ַאֲהָדֵדי    !ַקׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנַ א ָלאו ׁשְ    :ֶאלָּ
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ה ֱאמֹר ֶאל-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה אאאא   ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא-מֹׁשֶ יו-ַהּכֲֹהִנים ּבְ ַעּמָ א ּבְ ּמָ י    בבבב  .ִיּטַ רֹב ֵאָליו-ִאם ּכִ ֵארֹו ַהּקָ ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו  ִלׁשְ
ר לֹא גגגג .ּוְלָאִחיו רֹוָבה ֵאָליו ֲאׁשֶ תּוָלה ַהּקְ א-ְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ ּמָ   .ָהְיָתה ְלִאיׁש ָלּה ִיּטַ

 רש"י
. על אותן אבל מתאבל עליהן

   קרובים:
. שלא מאביו דקרא אחיו מאמו

   משמע מאביו שלא מאמו:
אחותו נשואה בין מאביו בין 

. דבקרא לא אשכחן אלא מאמו
   אבתולה:

בי אביו ועל . אעל שניים שלהן
בן בנו ועל בן בתו ועל בן 

   אחותו:
. כל שמתאבל עליו מתאבל עמו

כלומר מתאבל עם אביו כשהוא 
מתאבל על אב שלו נמצא זה 
מתאבל על אבי אביו וכן כל 
שמתאבל עליו כגון שמתאבל על 
בנו מתאבל עמו כלומר מתאבל 
עם בנו כשהוא מתאבל פי' על בן 
שלו ונמצא זה מתאבל על בן 

   בנו:
. של רבי היינו תנא קמא

   שמעון:
. דתנא קמא לא בעי עמו בבית

שיהא אביו או (בן) בנו עמו 
בבית ויושב עמו וחכמים בעו 

   עמו בבית:
. ענין דא''ל רב לר' חייא כי האי

   וכו':
. דאיתתך כשהיא אבילה באפה

דהאי נמי כל שמתאבל עליו כגון 
   אשתו מתאבל עמו בפניו:

   . סעודות דאבל:צידונייתא
. דהכא קתני שיין אהדדיק

מצעת לו מטתו והכא קתני 
   כופה מטתו:
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אן  ָחִמיו ַוֲחמֹותוֹ  -ּכָ    .ּבְ
אן  ָאר ְקרֹוִבים -ּכָ ׁשְ    .ּבִ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

א ָחִמ " ּתֹו ֶאּלָ ְלַבדלֹא ָאְמרּו ִלְכבֹוד ִאׁשְ    ."יו ַוֲחמֹותֹו ּבִ
  
  

 רש"י
. מצעת לו בשאר קרובי אשתו

   מטתו:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

122

        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב .71
ֵריּה  ַאֵמיָמר ר ּבְ ֵכיב ֵליּה ּבַ ֵויּה  ,ׁשְ    ,ְקַרע ִעיּלָ

ֵריּה  יּה  - ֲאָתא ּבְ ַאּפֵ    .ְקַרע ּבְ
ב ְקַרע  ָ ְמיּוׁשּ ַכר ּדִ ד - ִאיּדְ    .ָקם ְקַרע ְמעּוּמָ

  
יֲאַמר ֵליּה     :ַאֵמיָמרלְ  ַרב ַאׁשִ

ד ְמנָ  ְמעּוּמָ    ?ַלןְקִריָעה ּדִ
  

ְכִתיב    :ּדִ
ְקַרע ֶאת ְמִעילוֹ " ָקם ִאּיֹוב ַוּיִ    .כ),איוב א( "ַוּיָ
  

ה  כא,א א ֵמַעּתָ י " :ֶאלָּ הּ ְוָעַמד ְוָאַמר לֹא ָחַפְצתִּ י -  ח),דברים כה( "ְלַקְחּתָ    ?!ָהִכי ַנּמִ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ה" ין מּוטֶּ ין עֹוֵמד ּבֵ ב ּבֵ ין יֹוׁשֵ    !"ּבֵ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ִתיב ָהָתם לָ  ִתיב ',ְוַיֲעמֹד ְויֹאַמר'א ּכְ ָקם" :ָהָכא ּכְ ְקַרע ... ַוּיָ    ."ַוּיִ

  
ר ָחָמאָאַמר     :ָרִמי ּבַ

ד ִהיא ְמעּוּמָ ִין ִלְקִריָעה ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ְקַרע" :ׁשֶ ָקם ִאּיֹוב ַוּיִ    .כ),איוב א( "ַוּיָ

  
ֲעַבד ָתא ְיֵתיְרָתא הּוא ּדַ ְלָמא ִמיּלְ    .ּדִ

  

יָמא ָהִכי ִאי ָלא ּתֵ ָגז ֶאת רֹאׁשוֹ " :ּדְ י - כ),איוב א( "ַוּיָ    ?!ָהִכי ַנּמִ
  

א ֵמָהָכא ָגָדיו" :ֶאּלָ ְקַרע ֶאת ּבְ ֶלְך ַוּיִ ָקם ַהּמֶ    .לא),יג 'שמואל ב( "ַוּיָ
  

ָתא ְיֵתיְרָתא ָעֵביד    .ְוִדְלָמא ִמיּלְ
  

יָמא ָהִכי ִאי ָלא ּתֵ ב ָאְרָצה" ּדְ ּכַ ׁשְ י - לא),שמואל ב יג( "ַוּיִ    ?!ָהִכי ַנּמִ
   :ְוָהַתְנָיא

ןָיׁשֵ "
ה 41 י ִמטָּ ּבֵ    ,ַעל ּגַ

י ּכִ  ּבֵ אַעל ּגַ    ,סֵּ
דֹוָלה י אּוְדָייִני ּגְ ּבֵ    ."לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ   - עַק ְר י ַק ּבֵ ל גַּ ַע  רוּ ְמ ן ָא ּלָ וּ כּ ִמ  ַעל ּגַ

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
ה ּטָ ית ַהּמִ ִפּיַ ים ּכְ ּלֹא ִקּיֵ    !ׁשֶ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ֵעין ָאְרָצה    .ּכְ
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  תיקון גירסה ע"פ רשי, כתב"י, מקבילה להלן כז. וגם המשך הברייתא תוקן ע"פ גירסאות אלו.  

 רש"י
. הדר אמימר קרע אתא בריה

   באפיה דבריה:
  . פעם שלישית:קם קרע
   . מכתשת גדולה:אודייני
שן ע''ג . אמרו אפי' ימכולם

קרקע לא יצא עד שיכפה מטתו 
   וישב עליה:
. כלומר שכפה מטתו כעין ארצה

וישב עליה ולעולם קריעה 
   מעומד:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .72
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶהן וּ ֵאלּ " ָאֵבל ָאסּור ּבָ ָבִרים ׁשֶ    :ּדְ
ְמָלאָכה ה ,ּוְבִסיָכה ,ּוִבְרִחיָצה ,ָאסּור ּבִ טָּ ִמיׁש ַהּמִ ל ,ּוְבַתׁשְ ְנּדָ    .ּוִבְנִעיַלת ַהסַּ

ִביִאים ּוַבּכְ  ּתֹוָרה ּוַבּנְ    ,תּוִביםְוָאסּור ִלְקרֹות ּבַ
ְדָרׁש ּוַבֲהָלכֹות ּמִ ָנה ּבַ ׁשְ ּמִ נֹות ּבַ    ,ְוִלׁשְ

דֹות ְלמּודּוַבתַּ     .ּוָבַאּגָ
ים ְצִריִכין לֹו     .ֵאינֹו ִנְמָנע -ְוִאם ָהיּו ַרּבִ

ל  נֹו ׁשֶ ה ּוֵמת ּבְ י יֹוֵסיּוַמֲעׂשֶ ִציּפֹוִרי ַרּבִ ל ַהּיֹום כּ  ,ּבְ ְדָרׁש ְוָדַרׁש ּכָ    ."ּוּלוֹ ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהּמִ
  

ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ ָתא ַרּבָ יּה ִמיּלְ    ,ִאיְתְרָעא ּבֵ
ק ְלִפיְרָקא ָלא ְלֵמיּפַ    .ְסַבר ּדְ

י ֲחִניָנאֲאַמר ֵליּה  ים ְצִריִכין לֹו ֵאינֹו ִנְמָנע" :ַרּבִ    !"ִאם ָהיּו ַרּבִ
   .ְסַבר ְלאֹוְקֵמי ָאמֹוָרא ֲעֵליּה 

ְנָיא :ַרבֲאַמר ֵליּה  ָמןּוִבְלַבד ׁשֶ " :ּתַ    !"ּלֹא ַיֲעִמיד ּתּוְרּגְ
  

א ֵהיִכי ָעֵביד    ?ְוֶאּלָ
  

ַתְנָיא י ָהא ּדְ    :ּכִ
ל " נֹו ׁשֶ ר ִאיְלַעאיַמֲעֶשה ּוֵמת ּבְ י ְיהּוָדה ּבַ    ,ַרּבִ

ְדָרׁש  ן ֲעַקְבָיאְוִנְכַנס  ,ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהּמִ י ֲחַנְנָיה ּבֶ ִצּדוֹ  ַרּבִ ב ּבְ    .ְוָיׁשַ
יְוָלַחׁש הּוא ְל  ן ֲעַקְבָיא ַרּבִ    ,ֲחַנְנָיה ּבֶ

ן ֲעַקְבָיאוְ  י ֲחַנְנָיה ּבֶ ָמן ַרּבִ    ,ַלּתּוְרּגְ
ים ִמיַע ָלַרּבִ ָמן ִהׁשְ    ."ְותּוְרּגְ

  
  
  
  

 רש"י
. כדאמרינן לעיל ואסור לקרות

(דף טו.) מדאמר רחמנא 
ליחזקאל האנק דום והא דאמר 
(סוכה דף כה.) אבל חייב בכל 
המצות האמורות בתורה חוץ 

פילין התם שאר מצות מן הת
בעלמא אבל הני אית בהו 

   שמחה:
   . לדרשה:רבים צריכים ליה

. סבר לאוקמי אמורא עליה
   תורגמן:
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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .73
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   :ָאֵבל"
ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים  לֹׁשָ ין - ׁשְ ִפיּלִ    .ָאסּור ְלָהִניַח תְּ

י ְוֵאיָלךְ  ִליׁשִ ְ ִליׁשִ  ,ִמׁשּ ְכָלל ּוׁשְ ין - י ּבִ ִפיּלִ ר ְלָהִניַח תְּ    .מּותָּ
ִנים ֲחָדׁשֹות  אּו ּפָ    ,ֵאינֹו חֹוֵלץ - ְוִאם ּבָ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

   :ָאֵבל
ֵני ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים  ין - ׁשְ ִפיּלִ    .ָאסּור ְלָהִניַח תְּ

ִני ֵ ְכָלל  ,ִמׁשּ ִני ּבִ יןמּותָּ  - ְוׁשֵ ִפיּלִ    .ר ְלָהִניַח תְּ
ִנים ֲחָדׁשֹות  אּו ּפָ    ."חֹוֵלץ - ְוִאם ּבָ

  
ָנהֲאַמר     :ַרב ַמּתָ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ְכִתיב ה" :ּדִ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶ ּתְ    .ח),דברים לד( "ַוּיִ

  
   :ַרב ֵעיָנאֲאַמר 

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ְכִתיב יֹום ָמר" :ּדִ    .י),עמוס ח( "ְוַאֲחִריָתּה ּכְ

  
ִתיב י ָהא ּכְ ַע ַנּמִ י ְיהֹוׁשֻ מּו ְיֵמי" :ְוַרּבִ ּתְ ה ַוּיִ   !"ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶ

  
   :ֲאַמר ָלךְ 

יף ֶאְבֵליּה  ַתּקִ ה ּדְ אִני מֹׁשֶ    .ׁשָ
  

ִתיב  י ָהא ּכְ י ֱאִליֶעֶזר ַנּמִ יֹום ָמר"ְוַרּבִ    !"ְוַאֲחִריָתּה ּכְ
  

ר     .ְמִריָרא ַחד יֹוָמא הּואִעיּקַ
  

אֲאַמר     :עּוּלָ
י ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ֲחִליָצה –ֲהָלָכה ּכְ    ,ּבַ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ֲהָנָחה –ַוֲהָלָכה ּכְ    .ּבַ

  
  

א חֹוֵלץ אֹו ֵאינֹו חֹוֵלץ ִני ְלעּוּלָ ֵ ׁשּ ְעָיא ְלהּו ּבַ    ?ִאיּבַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
אֲאַמר     :עּוּלָ

ָעִמיםחֹוֵלץ ּוֵמִניַח ֲאִפי    .ּלּו ֵמָאה ּפְ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
יָמא" ן תֵּ    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ּבֶ

ָעִמים    ."חֹוֵלץ ּוֵמִניַח ֲאִפיּלּו ֵמָאה ּפְ
  

   :ֲאַמר ָרָבא
ֵהִניַח  יָון ׁשֶ    .ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵלץ ,ּכֵ

  
ֲאַמר ָרָבאְוָהא  ֲאַמר  :הּוא ּדַ יָדן ּדַ א ּדִ ַתּנָ ה"ֲהָלָכה ּכְ לֹׁשָ    !"ׁשְ

 
אִני   כא,ב    .ִמְצָוה ׁשָ

 רש"י
. מותר להניח ושלישי בכלל

תפילין דעיקר אבילות אינו אלא 
   ב' ימים:

. ביום ג' ואם באו פנים חדשות
אפ''ה אינו חולץ תפילין אע''ג 
דאיכא למיחש דלמא אמרי 

ני] ימים הראשונים נמי [בש
   הניח תפילין:

. דעיקר רבי יהושע אומר וכו'
   אבילות אינו אלא יום אחד:

. ביום ואם באו פנים חדשות
   שני חולץ תפילין:

. דסבר עיקר מ''ט דר''א
   אבילות שני ימים:
. דמשמע ב' דכתיב ויתמו ימי

   ימים:
. אבל עיקר מרירא יום אחד

   אבילות ב' ימים:
. שאם באו ההלכה כר''א בחליצ

פנים חדשות בג' אינו חולץ 
והלכה כרבי יהושע בהנחה 

   דבשני מותר להניח תפילין:
. בשלישי בשני לעולא חולץ

קאמר הלכה כר''א דאמר אינו 
חולץ אבל בשני לא ידענא אי 

   חולץ אי לא:
. בשני אפי' מאה חולץ ומניח

פעמים ביום וכי באו פנים 
חדשות חולץ וכי ליכא פנים 

   ח:חדשות מני
. בשני רבא אמר כיון שמניח

   שוב אינו חולץ לפנים חדשות:
. לעיל (דף כ.) והאמר רבא

בכפיית המטה הלכה כתנא דידן 
דאמר ג' ימים עיקר אבילות 
   ה''נ נבעי ג' ימים להניח תפילין:

. כלומר הואיל ומצוה מצוה אני
להניח תפילין מצי להניח 

  לאלתר בשני:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .74
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   :ָאֵבל"
ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים  לֹׁשָ ְמָלאָכה - ׁשְ    ,ָאסּור ּבִ

ָדָקה ְרֵנס ִמן ַהּצְ ְתּפַ    .ַוֲאִפיּלּו ָעִני ַהּמִ
אן ְוֵאיָלְך  יתוֹ  -ִמּכָ תֹוְך ּבֵ ִציְנָעא ּבְ ה ּבְ    .עֹוׂשֶ

ה טֹוָוה           ָ יָתּה  ְוָהִאׁשּ תֹוְך ּבֵ ֶלְך ּבְ ּפֶ    ."ּבַ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   :ָאֵבל"

ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים  לֹׁשָ    .ֵאינֹו הֹוֵלְך ְלֵבית ָהֵאֶבל - ׁשְ
אן ְוֵאיָלְך  ְמקֹום ַהְמַנֲחִמין ,הֹוֵלךְ  –ִמּכָ ב ּבִ ְתַנֲחִמין ,ְוֵאינֹו יֹוׁשֵ ְמקֹום ַהּמִ א ּבִ    ."ֶאּלָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   :לָאֵב "
ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים  לֹׁשָ לֹום - ׁשְ ִאיַלת ׁשָ ׁשְ    .ָאסּור ּבִ

ְבָעה  ה ְוַעד ׁשִ לֹׁשָ ְ יב ְוֵאינֹו ׁשֹוֵאל - ִמׁשּ    .ֵמׁשִ
אן ְוֵאיָלְך  ַדְרּכוֹ  -ִמּכָ יב ּכְ   .ׁשֹוֵאל ּוֵמׁשִ

  
  
לֹום" ִאיַלת ׁשָ ׁשְ ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ָאסּור ּבִ לֹׁשָ    ."ׁשְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ל " ָניו ׁשֶ ה ָוֵמתּו ּבָ י ֲעִקיָבאַמֲעׂשֶ    ,ַרּבִ

דֹול ד ּגָ ידּום ֶהְסּפֵ ָרֵאל ְוִהְסּפִ ל ִיׂשְ    .ִנְכְנסּו ּכָ
ִטיָרָתן ָעַמד  ַעת ּפְ ׁשְ י ֲעִקיָבאּבִ דֹול ְוָאַמר ַרּבִ    :ַעל ַסְפָסל ּגָ

ָמעוּ  ָרֵאל ׁשְ ית ִיׂשְ    !ַאֵחינּו ּבֵ
ִנים ֲחָתִנים  ֵני ּבָ יֶתםְמ  -ֲאִפיּלּו ׁשְ ֲעׂשִ בֹוד ׁשֶ ִביל ּכָ ׁשְ    .נּוָחם הּוא ּבִ

אֶתם  ִביל ֲעִקיָבא ּבָ ׁשְ ּוק - ְוִאם ּבִ ׁשּ ה ֲעִקיָבא ּבַ ּמָ    .ֲהֵרי ּכַ
ם ְך ֲאַמְרתֶּ א ּכָ ִלּבוֹ " :ֶאּלָ    ,לא)-(תהילים לז "ּתֹוַרת ֱאלָֹהיו ּבְ

פּול ַכְרֶכם ּכָ ְ ׂשּ ן ׁשֶ ּכֵ    ,ְוָכל ׁשֶ
לֹום יֶכם ְלׁשָ    "!ְלכּו ְלָבתֵּ

  
אִני ים ׁשָ בֹוד ַרּבִ    .ּכְ

  
  
ְבָעה " ה ְוַעד ׁשִ לֹׁשָ ְ יב ְוֵאינֹו ׁשֹוֵאל -ִמׁשּ    .ֵמׁשִ

אן ְוֵאיָלְך  י -ִמּכָ ַדְרּכוֹ ׁשֹוֵאל ּוֵמׁשִ    ."ב ּכְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
   :ַהּמֹוֵצא ֶאת ֲחֵבירֹו ָאֵבל"

ים יֹום  לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ ְנחּוִמין - ּבְ ר ִעּמֹו תַּ לֹומוֹ  ,ְמַדּבֵ ׁשְ    .ְוֵאינֹו ׁשֹוֵאל ּבִ
ים יֹום  לֹׁשִ לֹומוֹ  - ְלַאַחר ׁשְ ׁשְ ְנחּוִמין ,ׁשֹוֵאל ּבִ ר ִעּמֹו תַּ    .ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ

  

ה ַאֶחֶרתּת ֵמָתה ִאׁשְ  ָ א ִאׁשּ   : ֹו ְוָנׂשָ
ְנחּוִמין ר ִעּמֹו תַּ ֵנס ְלֵביתֹו ְלַדּבֵ אי ִליּכָ ַ    .ֵאינֹו ַרׁשּ

ּוק  ׁשּ ָפה ָרָפה - ְמָצאֹו ּבַ ׂשָ    !"ּוְבכֹוֶבד רֹאׁש  ,אֹוֵמר לֹו ּבְ
  

ר ָאִביןֲאַמר     :ַרב ִאיִדי ּבַ
לֹום ֲאֵחִרים ׁשְ רּוִיין ּבְ  ,הּוא ׁשֹוֵאל ּבִ ֲאֵחִרים ׁשְ לֹוםׁשֶ    .ׁשָ

לֹומוֹ  ׁשְ לֹום ,ֲאֵחִרים ֵאין ׁשֹוֲאִלין ּבִ ׁשָ רּוי ּבְ הּוא ֵאינֹו ׁשָ    .ׁשֶ
  

ָקָתֵני  יב"ְוָהא ִמּדְ ְייִליַנן ֵליּה  -  "ֵמׁשִ ׁשָ ָלל ּדְ    !ִמּכְ
  

ָלא ָיְדֵעי    .ּדְ
  

 רש"י
   . אבילה טווה בפלך:אשה

. סמוך אלא במקום המתנחמין
   לאבלים:

. קברתי אפילו ב' בנים חתנים
מנוחם אני מרוב כבוד שעשיתם 

   לי:
ואם בשביל עקיבא באתם הרי 

. שלא כמה עקיבא בשוק
   הלכתם לנחמן:

. שלכבוד כ''ש ששכרכם כפול
   התורה באתם:

. הרי שאל לכו לבתיכם לשלום
   בשלומן:

. דבתוך ל' יום אינו מינהוור
   שואל:

. בתוך שלשים יום ונשא אשה
   כגון שאין לו בנים כדלקמן:

. לנחמו אינו רשאי ליכנס לביתו
משום חלישת דעת דאשה 
אחרונה קתני מיהת בתוך ל' 
יום אינו שואל בשלומו כ''ש 
שהאבל עצמו אינו שואל 
בשלומו של זה ולעיל קתני 
משבעה ואילך משיב ושואל 

   כדרכו:
אמר רב אידי הוא שואל בשלום 

. כלומר תריץ הא דתני אחרים
מכאן ואילך שואל כדרכו בתוך 
שלשים יום דהוא שואל בשלום 
אחרים שהן שרויין בשלום והא 
דקתני בתוך ל' יום אינו שואל 
בשלומו אין אחרים שואלין 

   בשלומו:
. בתוך ל' יום מכלל דשיילי

וקשיא למאן דתני בתוך ל' יום 
   :אינו שואל
. כלומר הא דתני דלא ידעי

דמשיב להני דשאלי ליה ולא 
ידעי דאבל הוא אבל מאן דידע 
דאבל הוא לא שאיל ליה בתוך 

   ל' יום:
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י ,ִאי ָהִכי    !ָהָתם ַנּמִ
  

ר ְלהוּ  - ָהָתם     .מֹוַדע ְלהּו ְוָלא ַמְהּדַ
   .יְך ְלאֹודֹוִעיְנהוּ ָלא ְצִר  -ָהָכא 

  
  
ים יֹום "[ לֹׁשִ לֹומוֹ  -ְלַאַחר ׁשְ ׁשְ ְנחּוִמין ,ׁשֹוֵאל ּבִ ר ִעּמֹו תַּ   ]."ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ
  

  ּוְרִמיְנהּו 
   :ַהּמֹוֵצא ֶאת ֲחֵברֹו ָאֵבל"

ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ְנחּוִמין - ּבְ ר ִעּמֹו תַּ לֹומוֹ  ,ְמַדּבֵ ׁשְ    .ְוֵאינֹו ׁשֹוֵאל ּבִ
ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ לֹומוֹ  -ְלַאַחר ׁשְ ׁשְ ְנחּוִמין ,ׁשֹוֵאל ּבִ ר ִעּמֹו תַּ    ,ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ

ד ר ִעּמֹו ִמן ַהּצַ    .ֲאָבל ְמַדּבֵ
י ֵמִאירָאַמר     :ַרּבִ

ר חֶֹדׁש  ַהּמֹוֵצא ֶאת ֲחֵברֹו ָאֵבל ֵנים ָעׂשָ ְנחּוִמין ,ְלַאַחר ׁשְ ר ִעּמֹו תַּ    ?ּדֹוֶמה ְלַמה הּוא  - ּוְמַדּבֵ
ָרה ַרְגלֹו ְוָחְיָתה ּבְ ׁשְ ּנִ    ,ְלָאָדם ׁשֶ

י ָיִפי ּלִ ְמָמִנין ׁשֶ סַּ ַדע ׁשֶ תֵּ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ֶאּנָ ֲאִני ׁשֹוְבָרּה ְוֶאְרּפָ ְך ֶאְצִלי ׁשֶ ּלֵ    !"ןְמָצאֹו רֹוֵפא ְוָאַמר לֹו ּכַ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ָאִביו ְוִאּמוֹ  - ָהא     .ּבְ
ָאר ְקרֹוִבים - ָהא  ׁשְ    .ּבִ

  
ד ְנחּוִמין ִמן ַהּצַ ר ִעּמֹו ּתַ י ְיַדּבֵ    !ָהָתם ַנּמִ

  
י    .ִאין ָהִכי ַנּמִ

ְנחּוִמין"ּוַמאי  ר ִעּמֹו תַּ    ?"ֵאינֹו ְמַדּבֵ
ַדְרּכוֹ  ד ,ּכְ ר ִעּמֹו ִמן ַהּצַ    .ֲאָבל ְמַדּבֵ

  
  

 רש"י
. דאוקמת לה בלא ידעי אי הכי

אפילו ג' ימים נמי משיב (למאן 
דשאיל ליה ואמר דאבל הוא) 
למאן דלא ידע ושאיל ליה בתוך 

   ג' ימים:
. הא דקתני כל ג' להוהתם מודע 

ימים אסור בשאילת שלום אבל 
מודע להו דאבל הוא ולא מהדר 

   להו:
. לאחר ג' לא צריך הכא

לאודועינהו למאן דלא ידעי 
   דאבל הוא אלא משיב:

ורמינהו בתוך י''ב חדש אינו 
. וקשה להך דתני שואל בשלומו

לאחר שלשים יום שואל 
   בשלומו:
. שאומר לו תתנחם מן הצד
   כיר שם המת:ואינו מז

. אינו הא באבל על אביו ועל אמו
   שואל בשלומו עד י''ב חדש:

. שואל הא בשאר קרובים
   בשלומו לאחר ל' יום:

. שלשים דמוקמת ליה התם נמי
   בשאר קרובים:

. ידבר עמו תנחומין מן הצד
לאחר ל' כי היכי דבאביו ואמו 
מדבר עמו תנחומין מן הצד 
לאחר י''ב חדש ואמאי קתני 

אינו מדבר עמו  לאחר ל'
   תנחומים כלל:

. ומאי לאחר ל' אינו מדבר ה''נ
  עמו תנחומים כדרכו:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ,ָאֵבל"
ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים לֹׁשָ    ,ׁשְ

א ִמ  קֹום ָקרֹוב ּבָ ֶהן - ּמָ    .מֹוֶנה ִעּמָ
קֹום ָרחֹוק  א ִמּמָ    .מֹוֶנה ְלַעְצמוֹ  - ּבָ

אן ְוֵאיָלְך  קֹום ָקרֹוב מֹוֶנה ְלַעְצמוֹ  -ִמּכָ א ִמּמָ    .ֲאִפיּלּו ּבָ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

קֹום ָקרֹוב  ִביִעי ִמּמָ ְ ּיֹום ַהׁשּ א ּבַ ֶהן - ֲאִפיּלּו ּבָ    ."מֹוֶנה ִעּמָ
  

   :ר ָמרֲאַמ 
ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים" לֹׁשָ    ,ׁשְ

קֹום ָקרֹוב  א ִמּמָ ֶהן - ּבָ    ."מֹוֶנה ִעּמָ
  

אֲאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ִית ּבַ ִית ּבַ דֹול ַהּבַ ׁש ּגְ ּיֵ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
  

ְעָיא ְלהוּ    :ִאיּבַ
ָברוֹ    כב,א ִית ְלֵבית ַהּקְ דֹול ַהּבַ    ?ַמהוּ  –ת ָהַלְך ּגְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֲאַמר  אּדַ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ָברֹות  ִית ְלֵבית ַהּקְ דֹול ַהּבַ ֶהן -ֲאִפיּלּו ָהַלְך ּגְ    .מֹוֶנה ִעּמָ

  
ֶהן"    "?!מֹוֶנה ִעּמָ

   :ְוָהַתְנָיא
   !"מֹוֶנה ְלַעְצמוֹ "
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
גֹו  - ָהא  ֲאָתא ּבְ ָלָתאּדַ    .ּתְ

ָלָתא -ְוָהא  גֹו ּתְ ָלא ֲאָתא ּבְ    .ּדְ
  

ֲאַמר ְלהּו  י ָהא ּדַ    :ינִ וֹ ּפ לֶ ְצ ִלְבֵני ַה  ַרבּכִ
ָלָתא  גֹו ּתְ ָאתּו ּבְ ֲהַדְייכוּ  - ּדְ    .ִליְמנּו ּבַ

ָלָתא  גֹו ּתְ ָלא ָאתּו ּבְ ְיהוּ  - ּדְ    .ִליְמנּו ְלַנְפׁשַ
  

   :ִלְבֵני ְמחֹוָזא ָרָבאֲאַמר ְלהּו 
ַתר ַעְרָסא ַאּתוּ  ָלא ַאְזִליתּו ּבָ ַאּבּוָלא ַאְתִחילּו ְמנוּ  - ן ּדְ ָבא ּדְ ְייכּו ִמּבָ ִריתּו ַאּפַ י ַמְהּדְ   .ִמּכִ

  
  

 רש"י
. עם האבלים מונה עמהן

שבאותו מקום הואיל דבמקום 
קרוב הוה ויכול לבא בתחלת 
האבילות חשבינן ליה כמו 
דאתא דאינו מונה אלא ה' ימים 

   עם שאר אבלים:
   בעה שלימין:. שמונה לעצמו

. שבא שיש גדול הבית בבית
ומצא גדול הבית בבית מונה 
עמהן עם אבילי הבית וזה שבא 
הוא הצעיר ממנו אבל אם היה 
גדול בדרך ובא בתוך שלשה 
ימים אפי' ממקום קרוב מונה 
לעצמו דלא חשיב אבילות 

   דצעיר לאצטרופי גדול בהדיה:
. הלך גדול הבית לבית הקברות

ושהה שם ג' אחר מטתו לקוברו 
   ימים:

. מי חשבינן ליה כמאן דהוי מהו
בביתיה הואיל ולצורך המת 

   הלך אתו:
. דאבילות שלהם מונה עמהן

התחילה משחזרו פניהם מן 
המת ואבילות של גדול עד 

   שיסתום הגולל:
   . מקום:לבני הצלפוני

. דמאן דלא אזליתו בתר ערסא
דאזיל בתר ערסא לא חיילא 

ולל עליה אבילות עד שנסתם הג
כשמוליכין המטה מבבל לא''י 
לקבור ואין כל הקרובים כולם 
יכולין לעלות עד א''י ומלוין 

   המת פרסה או מיל וחוזרים:
מכי אהדריתו אפייכו מבבא 

. משער החיצון של דאבולא
   העיר ומגרשיה דאתיתו לביתא:

. ימי אבילות אע''ג אתחילו מנו
דלא נקבר המת עד ימים רבים 

נו חל עד ואע''ג דאבילות אי
שיסתום הגולל לדידכו דלא 

  מחזי חזרתכם כנסתם הגולל:
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ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶהן קֹום ָקרֹוב מֹוֶנה ִעּמָ ִביִעי ִמּמָ ְ ּיֹום ַהׁשּ א ּבַ    ."ֲאִפיּלּו ּבָ
  

אָאַמר  ְמּדָ ר ּגַ יא ּבַ י ִחּיָ אּולָאַמר  ַרּבִ ן ׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ יָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
א ּוָמָצא ְמַנֲחִמין ֶאְצלוֹ  ּבָ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
ֵעי     :ַרב ָעָנןּבָ

   ?ַמהוּ  - ִנְנֲערּו ַלֲעמֹוד ְולֹא ָעְמדּו 
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ִמיֵרי ַחְבֵריּה ּדְ  יאּגְ ר ִחּיָ א ּבַ י ַאּבָ אֵמ  ַרּבִ י ַאּבָ י ֵזיָר  ?ּוַמּנוּ  ַרּבִ    ,אַרּבִ
י ֵזיָרא ֵמ  ַרּבִ י ֵזיָראְוָאְמֵרי ַלּה ַחְבֵריּה ּדְ א ?ּוַמּנוּ  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ א ּבְ י ַאּבָ י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְמִליֵאל  :ֲהָלָכה ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְטֵריפֹות –ּכְ    .ּבִ
ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ֵאֶבל –ַוֲהָלָכה ּכְ    .ּבְ

  
ְמעֹון " י ׁשִ ַרּבִ ֵאֶבל –ּכְ    ".ּבְ

ֲאָמַרן    .ָהא ּדַ
  
ְמִליֵאל " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְטֵריפֹות –ּכְ    ".ּבִ
   :42איָ נְ ַת ּדְ 
ָרה" ׁשֵ ן ּכְ בּו ְוֵליָחה סֹוַתְמתָּ יּקְ ּנִ ֵני ֵמַעִים ׁשֶ    ,ּבְ

ְבֵרי  ְמִליֵאלּדִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ."ַרּבָ
  

   ?"ֵליָחה"ַמאי 
  

ֲהָנא ֲאַמר    :ַרב ּכַ
ב ּדּוֲחָקא ָנֵפיק ַאּגַ א ּדְ ֵמֲעּיָ יְרָקא ּדְ    .ׁשִ

  
הּוא    :ֲאַמר ַמאן ּדְ

יק י ְוַאּסֵ ָמֵריּה ָר ְוֶאְגְמ  ,ֶאיְזּכֵ א ִמּפּוֵמיּה ּדְ ַמְעּתָ    .א ִלׁשְ
ֵחיּה לְ  ּכְ י ְסֵליק ַאׁשְ אּכִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ א ּבְ י ַאּבָ    ,ַרּבִ

ְטֵריפֹות"ֲאַמר ָמר  :ֲאַמר ֵליּה  ְמִליֵאל ּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    "?ֲהָלָכה ּכְ
   .ֲאַמִרי "ֵאין ֲהָלָכה"ֲאָנא  :ֲאַמר ֵליּה 

ֵאֶבל  ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ַרּבִ    ?ַמאי –ּכְ
לּוְגָתא ִניְנהוּ  :ֲאַמר ֵליּה     .ּפְ
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

א    .ֲהָלָכה :ֲאַמר ַרב ִחְסּדָ
י יְוֵכן ֲאַמר     .ֲהָלָכה :ֹוָחָנןַרּבִ
   .ֵאין ֲהָלָכה :ֲאַמר ַרב ַנְחָמן

  
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְטֵריפֹות –ְוֵאין ֲהָלָכה ּכְ    .ּבִ

ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ֵאֶבל –ַוֲהָלָכה ּכְ    .ּבְ
  

ֲאַמר  מּוֵאלּדַ ֵאֶבל :ׁשְ יֵקל ּבְ ִדְבֵרי ַהּמֵ    .ֲהָלָכה ּכְ
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ְתַנןבדפוס כתוב:          ומצאנו שהגמרא קוראת לברייתא בשם תנן. גירסתנו ע"פ רשש, וכן בכתב"י, ובמקבילה בחולין. ּדִ

 רש"י
ה''ג והוא שלא עמדו מנחמין 

. שבא בשביעי שחרית עד מאצלו
שלא עמדו מנחמין אצל זה 

   שבבית:
. מנענעים ורוצים ננערו לעמוד

   לעמוד:
. אדם אחד מאן אמר מאן דהוא

   דהוה:
ריה . מר' אבא במפומיה דמריה

   דרבי חייא או רבי זירא:
. כלומר אין אין הלכה אמרי

   הלכה כרבי שמעון:
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        בבבב- - - - כב, אכב, אכב, אכב, א .77
ָנן נּו ַרּבָ    :43ּתָ

ן " ִתים ּכּוּלָ ל ַהּמֵ תוֹ  -ַעל ּכָ ח ,ַמְדֶחה ִמטָּ    .ֲהֵרי ֶזה ְמׁשּוּבָ
ה -ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו     .ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ

ת אֹו ֶעֶרב יֹום טֹוב  ּבָ ח - ָהָיה ֶעֶרב ׁשַ א ִלְכבֹוד ָאִביו ְוִאּמֹו ,ֲהֵרי ֶזה ְמׁשּוּבָ ה ֶאּלָ ֵאינֹו עֹוׂשֶ    .ׁשֶ
  

ל ַה    כב,ב ן ַעל ּכָ ִתים ּכּוּלָ ִעְסקֹו ָרָצה ֵאינוֹ  - ּמֵ    .ְמַמֵעט^ ָרָצה ְמַמֵעט ּבְ
   .ְמַמֵעט –ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו 

  

ן  ִתים ּכּוּלָ ל ַהּמֵ    .ָרָצה חֹוֵלץ ָרָצה ֵאינֹו חֹוֵלץ - ַעל ּכָ
   .חֹוֵלץ –ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו 

ת ָאִביו מֵּ ְגדֹול ַהּדֹור ֶאָחד ׁשֶ ה ּבִ ׁש ַלֲחלֹוץ ,ּוַמֲעׂשֶ    ,ּוִביּקֵ
דֹול ַה  ׁש ּגְ ִעּמֹו ַלֲחלֹוץּוִביּקֵ   , ּדֹור ַאֵחר ׁשֶ

   ."ְוִנְמַנע ְולֹא ָחַלץ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
דֹול ַהּדֹור" י – "ּגְ    .ַרּבִ
ִעּמוֹ " דֹול ַהּדֹור ׁשֶ ר ַאָחא -  "ּגְ י ַיֲעקֹב ּבַ    .ַרּבִ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
דֹול ַהּדֹור" י - "ּגְ ר ַאָחא ַרּבִ    .ַיֲעקֹב ּבַ
ִעּמוֹ " דֹול ַהּדֹור ׁשֶ י – "ּגְ    .ַרּבִ
  

ֲאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדַ ׁשְ ִעּמוֹ " :ּבִ דֹול ַהּדֹור ׁשֶ י – "ּגְ ִנְמַנע ְולֹא ָחַלץ ,ַרּבִ    .ַהְיינּו ּדְ
ר ַאָחא  י ַיֲעקֹב ּבַ ֲאַמר ַרּבִ א ְלַמאן ּדַ אי ִנְמַנע ְולֹא ָחַלץ -ֶאלָּ    ?ַאּמַ

ְמ  ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ יא ֲהָוה עֹון ּבֶ יֵבי ְלִמיְחַלץ ,ָנׂשִ י ָעְלָמא ִמיַחּיְ    !ְוכּוּלֵ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  
ן " ִתים ּכּוּלָ ל ַהּמֵ ים יֹום -ַעל ּכָ לֹׁשִ ר ְלַאַחר ׁשְ ּפֵ    .ִמְסתַּ

ְגֲערּו ּבֹו ֲחֵבָריו -ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו  ּיִ    .ַעד ׁשֶ
  

ן  ִתים ּכּוּלָ ל ַהּמֵ ים יֹוםנִ  - ַעל ּכָ לֹׁשִ ְמָחה ְלַאַחר ׁשְ ִ    .ְכָנס ְלֵבית ַהׂשּ
ר חֶֹדׁש  -ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו  ֵנים ָעׂשָ    ."ְלַאַחר ׁשְ

  
ר ָחָנהֲאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ

ְמַחת ֵמֵריעּות    .ּוְלׂשִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ְמָחה ּוְלֵמֵריעּות " ים יֹום - ּוְלׂשִ לֹׁשִ    !"ׁשְ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  

   :י ָהִכיַמְתנֵ  ַאֵמיָמר
  

ר ָחָנהֲאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ
ְמַחת ֵמֵריעּות  ר -ּוְלׂשִ ֵנס ְלַאְלּתַ ר ִליּכָ    .מּוּתָ

  
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ים" לֹׁשִ ים ּוְלֵמֵריעּות ׁשְ לֹׁשִ ְמָחה ׁשְ    !"ְלׂשִ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ֲאִריסּוָתא –ָהא     .ּבַ
פּוְרָענּוָתא –ָהא     .ּבְ

  
ִתים ּכוּ " ל ַהּמֵ ן ַעל ּכָ    .קֹוֵרַע ֶטַפח -ּלָ
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   גירסת כתב"י, רי"ף, רא"ש.  

 רש"י
   . ממהר להוציאו:מדחה מטתו

  . כגון סחורה:ממעט בעסקו
   . כתיפו:רצה חולץ

. האבל ולא חלץ משום ונמנע
כבוד גדול הדור שעמו שבקש 

   לחלוץ גם הוא:
אלא למ''ד גדול הדור שעמו ר' 

   . ורבי הוה אבל:יעקב
. שכבר גידל עד שיגערו בו חבריו

   פרע יותר מדאי:
. הא דתניא נכנס לבית אמר רבה

   המשתה לאחר ל' יום:
. סעודה לשמחת מריעות

שעושין ריעים ואהובים זה עם 
זה ולא הוי שמחה כל כך אבל 
סעודה דשמחה כגון דנישואין 

   לא:
. הא באריסותא הא בפורענותא

אחד מהן אריסא היינו שמתחיל 
לעשות סעודה ומלוה לכולם 
כדי שיעשו גם הם נמי כך 
לאותה סעודה אינו נכנס עד 
לאחר שלשים יום אבל 
בפורענותא שמשלם להם 
סעודות שנעשו לו יכנס לאלתר 

   שאי אפשר לו שלא לשלם:

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ה ֶאת ִלּבוֹ  -ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו  ַגּלֶ ּיְ    ."ַעד ׁשֶ
  

הוּ ֲאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרא

ְקָרֵעם" ְבָגָדיו ַוּיִ ִוד ּבִ ֲחֵזק ּדָ    .יא),א 'שמואל ב( "ַוּיַ
ַפח חֹות ִמּטֶ    .ְוֵאין ֲאִחיָזה ּפָ

  
ן " ִתים ּכּוּלָ ל ַהּמֵ א ֶעְליֹון -ַעל ּכָ ָרה ֲחלּוִקין ֵאינֹו קֹוֵרַע ֶאּלָ    .ֲאִפיּלּו ָלבּוׁש ֲעׂשָ

ן -ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו  ֶבתַוֲאִפיַקְרסוּ  ,קֹוֵרַע ֶאת ּכּוּלָ    .תֹו ֵאיָנּה ְמַעּכֶ
ה ָ    .ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ִאׁשּ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְחּתֹון ּוַמֲחִזיַרּתּו ַלֲאחֹוֶריָה  ה קֹוַרַעת ֶאת ַהתַּ ָ    .ְוחֹוֶזֶרת ְוקֹוַרַעת ֶאת ָהֶעְליֹון ,ָהִאׁשּ

  

ן  ִתים ּכּוּלָ ל ַהּמֵ י - ַעל ּכָ יל ַקּמֵ ּלוֹ  ָרָצה ַמְבּדִ ָפה ׁשֶ יל ,ׂשָ    .ָרָצה ֵאינֹו ַמְבּדִ
יל –ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו     .ַמְבּדִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּלוֹ  ָפה ׁשֶ י ׂשָ יל ַקּמֵ ֵאינֹו ַמְבּדִ ל ְקִריָעה ׁשֶ יְפלּות ,ּכָ ל תִּ א ֶקַרע ׁשֶ    ."ֵאינֹו ֶאּלָ

  
הוּ ֲאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

י ְיהּוָד  ַרּבִ    ?הַמאי ַטְעָמא ּדְ
ְכִתיב ַנִים ְקָרִעים" :ּדִ ְקָרֵעם ִלׁשְ ְבָגָדיו ַוּיִ ֲחֵזק ּבִ    .יב),ב '(מלכים ב "ַוּיַ

ֱאַמר ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ְקָר " :ִמּמַ ַנִים "ֵעםַוּיִ ֵהן ִלׁשְ    ?ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ַנִים ׁשְ ְרִאין ְקרּוִעים ּכִ ּנִ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

  
ן " ִתים ּכּוּלָ ל ַהּמֵ ְבָעה -ַעל ּכָ ים ,ׁשֹוֵלל ְלַאַחר ׁשִ לֹׁשִ    .ּוְמַאֶחה ְלַאַחר ׁשְ

ים -ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו  לֹׁשִ    .ְוֵאינֹו ְמַאֶחה ְלעֹוָלם ,ׁשֹוֵלל ְלַאַחר ׁשְ
רוְ  ה ׁשֹוַלְלּתֹו ְלַאְלתַּ ָ    ,ָהִאׁשּ

בֹוָדּה  ֵני ּכְ    ."ִמּפְ
  

י ֲאָתא  י יֹוָחָנןֲאַמר  ָרִביןּכִ    :ַרּבִ
ִתים  ל ַהּמֵ ד -ַעל ּכָ ּיָ ְכִלי ,ָרָצה קֹוֵרַע ּבַ    .ָרָצה קֹוֵרַע ּבִ

ד –ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו  ּיָ    .ּבַ
  

אְוָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ יָאַמר  ַרּבִ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ן  ִתים ּכּוּלָ ל ַהּמֵ ְפִנים –ַעל ּכָ    .ִמּבִ

חּוץ - ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו     .קֹוֵרַע ִמּבַ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
יא    .ְוֵכן ְלָנׂשִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ְלַבד" א ְלִאיחּוי ּבִ וּו ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֶאּלָ    ."לֹא הּוׁשְ
יא    !ַמאי ָלאו ֲאִפיּלּו ְלָנׂשִ

  
יא !ָלא ׂשִ    .ְלַבר ִמּנָ

  
ֵכיב יָאה ׁשְ    .ְנׂשִ

אֲאַמר ֵליּה  ר ָרָבאלְ  ַרב ִחְסּדָ    :ַרב ָחָנן ּבַ
ֵפי ֲאִסיָתא ְוקּום ֲעַלּה     ,ּכְ
   .ְוַאְחֵוי ְקִריָעה ְלָעְלָמא

  

 רש"י
. שעל ראשו אינה ואפיקרסותו

מעכבת כלומר אינו צריך 
   לקורעה:

 . חייביןאחד איש ואחד אשה
   לקרוע:
. שמת אביה או אמה האשה

קורעת חלוק התחתון משום 
   צניעות:
   . הקרע לאחוריה:ומחזרת

. וחוזרת וקורעת העליון
   והתחתון מכסה לבה:

. שאינו רצה מבדיל קמי שפה
בשפה שלפני הצואר אלא קמי 
שפה שלפני השפה שלפני הצואר 
שאינה קרועה וקורע תחתיה 

   כדי שיהיה נראה הקרע:
. אלא קורע של דילרצה אינו מב

בית הצואר אע''ג דאינו נראה 
   הקרע דהכל בית הצואר הוא:

. קמי על אביו ועל אמו מבדיל
   שפה כדי שיהא נראה הקרע:

. כלומר לא יצא קרע של תיפלה
ידי קריעה לפי דנראה דבית 

   צואר הוא הכל:
. אין קורעין ויקרעם לשנים

אלא שנראה כשנים מבדיל קמי 
קרע  שפה ונראה בית הצואר

   אחר:
   . באשטיר''י:שולל

   . קנט''ר תופר כדרכו:מאחה
. סכין כדי שלא קורע בכלי

   יפסיד הבגד:
. תחת המקטורן קורע מבפנים

שלו שאינו קורע מחוץ לעיני 
   הכל:

   . קורע מבחוץ:וכן לנשיא
. רבו ואב ב''ד ונשיא לא הושוו

וכל הנך דתני במתניתא לאביו 
   ולאמו:

. שאין מתאחים אלא לאיחוי
ולם אבל לא הושוו לאביו לע

ולאמו לקרוע מבחוץ להאי לא 
הושוו דעל אביו קורע מבחוץ 

   ועל כולן אינו קורע מבחוץ:
. הפוך המכתשת כפי אסיתא

ועמוד עליה וקרע כדי שיראוך 
   כל העם כשתקרע:
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ִמין - ַעל ָחָכם "    .חֹוֵלץ ִמּיָ

ין  ית ּדִ מֹאל –ַעל ַאב ּבֵ ְ    .ִמׂשּ
יא  אןִמּכָ  -ַעל ָנׂשִ    ."אן ּוִמּכָ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת " ּמֵ ֵטל -ָחָכם ׁשֶ ית ִמְדָרׁשֹו ּבָ    .ּבֵ

ת  מֵּ ין ׁשֶ ית ּדִ ֵטיִלין -ַאב ּבֵ ִעירֹו ּבְ ּבְ י ִמְדָרׁשֹות ׁשֶ תֵּ ל ּבָ    ,ּכָ
ין ֶאת ְמקֹוָמן    ּנִ ֶנֶסת ּוְמׁשַ    ,ְוִנְכָנִסין ְלֵבית ַהּכְ
ִבי    פֹון יֹוׁשְ ּצָ ִבין ּבַ רֹוםַהּיֹוׁשְ ּדָ    ,ן ּבַ
פֹון    ּצָ ִבין ּבַ רֹום יֹוׁשְ ּדָ    .ַהּיֹוְשִבין ּבַ

ת  ּמֵ יא ׁשֶ ֵטיִלין - ָנׂשִ ן ּבְ י ִמְדָרׁשֹות ּכּוּלָ תֵּ    ,ּבָ
ֶנֶסת             כג,א ֶנֶסת ִנְכָנִסין ְלֵבית ַהּכְ ְבָעה^ּוְבֵני ַהּכְ    .ְויֹוְצִאין ,ְוקֹוִרין ׁשִ

ן ָק          ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ְרָחהַרּבִ
ּוק         ׁשּ ילּו ּבַ ְלכּו ִויַטּיְ ּיֵ ִבין ְודֹוִמין ,לֹא ׁשֶ א יֹוׁשְ    .ֶאּלָ

  
ֵבית ָהֵאֶבל ָדה ּבְ מּוָעה ְוַאּגָ    .ְוֵאין אֹוְמִרים ׁשְ

ְמִליֵאלָאְמרּו ָעָליו ַעל  ן ּגַ י ֲחַנְנָיה ּבֶ ֵבית ָהֵאֶבל ַרּבִ ָדה ּבְ מּוָעה ְוַאּגָ ָהָיה אֹוֵמר ׁשְ    ."ׁשֶ
  

 רש"י
. ממונה על העיר חכם

   שמבקשים ממנו הוראה:
   מימין: . כתףחולץ

. אותן בית מדרשו בטלין
  שרגילין ללמוד תורה מפיו:

. בספר תורה דאין וקורין שבעה
מתפללין יחד בבית הכנסת אלא 

   כל אחד ואחד מתפלל בביתו:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   :ָאֵבל"
ת ִראׁשֹוָנה  ּבָ יתוֹ  - ׁשַ ַתח ּבֵ    .ֵאינֹו יֹוֵצא ִמּפֶ

ה  ִנּיָ ְמקֹומוֹ  -ׁשְ ב ּבִ    .יֹוֵצא ְוֵאינֹו יֹוׁשֵ
ית  ִליׁשִ ר - ׁשְ ְמקֹומֹו ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ ב ּבִ    .יֹוׁשֵ
ָכל ָאָדם -ְרִביִעית     .ֲהֵרי הּוא ּכְ

י ְיהּוָדה    :ראֹוֵמ  ַרּבִ
יתֹו  ַתח ּבֵ ת ִראׁשֹוָנה לֹא ֵיֵצא ִמּפֶ ּבָ ֲהֵרי ַהּכֹל ִנְכָנִסין ְלֵביתֹו ְלַנֲחמוֹ  -לֹא הּוְצְרכּו לֹוַמר ׁשַ    .ׁשֶ

ה  ִנּיָ א ׁשְ יתוֹ  - ֶאּלָ ַתח ּבֵ    .ֵאינֹו יֹוֵצא ִמּפֶ
ית  ִליׁשִ ְמקֹומוֹ  - ׁשְ ב ּבִ    .יֹוֵצא ְוֵאינֹו יֹוׁשֵ
ְמקֹומ -ְרִביִעית  ב ּבִ ריֹוׁשֵ    .ֹו ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ

ית  ָכל ָאָדם -ֲחִמיׁשִ    ."ֲהֵרי הּוא ּכְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּוִאין" ים יֹום ְלִניׂשּ לֹׁשִ ל ׁשְ    .ּכָ

ּתֹו  ה ְרָגִלים -ֵמָתה ִאׁשְ לֹׁשָ ַעְברּו ָעָליו ׁשְ ּיַ ה ַאֶחֶרת ַעד ׁשֶ ָ א ִאׁשּ ָ    .ָאסּור ִליׂשּ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִני ָאסּורֶרֶגל ִראׁשוֹ  ר ,ן ְוׁשֵ י מּותָּ ִליׁשִ    .ׁשְ

ִנים  ר -ְוִאם ֵאין לֹו ּבָ א ְלַאְלתַּ ָ ר ִליׂשּ ה ,מּותָּ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ יּטּול ּפְ ּום ּבִ    .ִמׁשּ
ים  ִנים ְקַטּנִ יָחה לֹו ּבָ ר - ִהּנִ א ְלַאְלתַּ ָ ר ִליׂשּ ְרָנָסָתן ,מּותָּ ֵני ּפַ    .ִמּפְ

ל ּתֹו ׁשֶ ָתה ִאׁשְ ּמֵ ה ׁשֶ    ,יֹוֵסף ַהּכֵֹהן ַמֲעׂשֶ
ָברֹות ֵבית ַהּקְ ֵני ֲאחֹוֵתךְ  :ְוָאַמר ַלֲאחֹוָתּה ּבְ    ,ְלִכי ּוַפְרְנִסי ֶאת ּבְ

י ֵכן ה ,ְוַאף ַעל ּפִ א ִלְזַמן ְמרּוּבֶ א ָעֶליָה ֶאּלָ    ."לֹא ּבָ
  

ה"ַמאי     ?"ִלְזַמן ְמרּוּבֶ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ים יֹום לֹׁשִ    .ְלַאַחר ׁשְ

  
  

נָ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ
ים יֹום ְלִגיהּוץ" לֹׁשִ ל ׁשְ    ,ּכָ

ים ִלים ֲחָדׁשִ ׁש  ,ֶאָחד ּכֵ ְכּבֵ ִנים יֹוְצִאין ִמּתֹוְך ַהּמַ ִלים ְיׁשָ    .ְוֶאָחד ּכֵ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלַבד ים ּבִ ִלים ֲחָדׁשִ א ּכֵ    .לֹא ָאְסרּו ֶאּלָ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

א ּכֵ  ְלַבדלֹא ָאְסרּו ֶאּלָ ים ְלָבִנים ּבִ    ."ִלים ֲחָדׁשִ
  

ֵיי ָלא ַאּבָ ַסְרּבְ א ּדְ ַגְרּדָ י ,ָנֵפיק ּבְ ַרּבִ    .ּכְ
  

י ָרָבא א ַחְדּתִ ְקּתָ א רּוִמיָתא סּוּמַ ִחיּמּוְצּתָ ְמעֹון ,ָנֵפיק ּבְ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ   .ּכְ
  

 רש"י
. לא הוצרכו לומר שבת ראשונה

   שודאי לא יצא מפתח ביתו:
. עד כל שלשים יום לנישואין

 שלשים יום לאחר אבלו אינו
   יכול לישא אשה:

ואחד כלים ישנים יוצאין מתוך 
   . פירוש שהן כחדשים:המכבש

. מלבוש לבן בגרדא דסרבלא
   מגוהץ ישן:

. דאמר לא אסרו לבן אלא כרבי
   חדש:

   . חלוק:בחימוצתא
   . שבא מרומי:רומיתא

. דאמר לא אסרו כרבי אלעזר
  אלא לבנים וזו אדומה היתה:
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ת עֹוָלה ְוֵאיָנּה ַמ " ּבָ ָאְמרּו ׁשַ ֵני ׁשֶ    ."ְפֶסֶקתִמּפְ
  

ִליָלא ֵני ְיהּוָדה ּוְבֵני ּגָ    ,ּבְ
ת: ^ָהֵני ָאְמֵרי   כג,ב ּבָ ׁשַ    .ֵיׁש ֲאֵבילּות ּבְ

ת :ְוָהֵני ָאְמֵרי ּבָ ׁשַ    .ֵאין ֲאֵבילּות ּבְ
  

ֲאַמר ת" :ַמאן ּדַ ּבָ ׁשַ ָקָתֵני  "ֵיׁש ֲאֵבילּות ּבְ    ."עֹוָלה"ּדְ
ֲאַמר ת" :ַמאן ּדַ ּבָ ׁשַ    ."ֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת" :ָקָתֵניּדְ  "ֵאין ֲאֵבילּות ּבְ

  
ךְ  ְעּתָ ת" :ִאי ָסְלָקא ּדַ ּבָ ׁשַ א ֲאֵבילּות ָנֲהָגא - "ֵיׁש ֲאֵבילּות ּבְ ּתָ ְעָיא ,ַהׁשְ    ?!ַאְפסּוֵקי ִמיּבַ

  
א ָהא ָקָתֵני    !"עֹוָלה" :ְוֶאּלָ

  
ָקָבֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא א "ֵאיָנן עֹוִלים" :ַאְייֵדי ּדְ ָנא ֵריׁשָ    ."עֹוָלה" :ּתָ

  
ֲאַמר ת" :ּוְלַמאן ּדַ ּבָ ׁשַ    !"ֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת" :ָהא ָקָתֵני "ֵיׁש ֲאֵבילּות ּבְ

  
ָקָבֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא ּום ּדְ א "ַמְפִסיִקין" :ִמׁשּ ָנא ֵריׁשָ    ."ֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת" :ּתָ

  
  

ֵאי ַתּנָ    !?ֵליָמא ּכְ
ל ְלָפָניו" תֹו מּוטָּ ּמֵ ַבִית ַאֵח  -  ִמי ׁשֶ    .ראֹוֵכל ּבְ

ִית ַאֵחר  ֵבית ֲחֵברוֹ  - ֵאין לֹו ּבַ    .אֹוֵכל ּבְ
ית ֲחֵברֹו  ָרה ְטָפִחים -ֵאין לֹו ּבֵ ה ֲעׂשָ ה לֹו ְמִחיּצָ    .עֹוׂשֶ

ה  ָבר ַלֲעׂשֹות ְמִחיּצָ ָניו ְואֹוֵכל - ֵאין לֹו ּדָ    .ַמֲחִזיר ּפָ
  ,ְואֹוֵכל ְוֵאינֹו ֵמיֵסב

ר ׂשָ    ,ִיןְוֵאינֹו ׁשֹוֶתה יַ  ,ְוֵאינֹו אֹוֵכל ּבָ
ן ,ְוֵאין ְמָבֵרךְ  ִנין ָעָליו ,ְוֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו ,ְוֵאין ְמַזּמֵ    .ְוֵאין ְמַזּמְ

ַמע ִריַאת ׁשְ ה ,ּוָפטּור ִמּקְ ִפּלָ ין ,ּוִמן ַהתְּ ִפיּלִ    ,ּוִמן ַהתְּ
ּתֹוָרה ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ    .ּוִמּכָ

ת ּבָ ַ    :ּוַבׁשּ
   ,ֵמיֵסב ְואֹוֵכל
ר ׂשָ    ,ְוׁשֹוֶתה ַיִין ,ְואֹוֵכל ּבָ

ן ,ּוְמָבֵרךְ  ִנין ָעָליו ,ּוְמַזּמֵ    .ּוְמָבְרִכין ּוְמַזמְּ
ַמע ְקִריַאת ׁשְ יב ּבִ ה ,ְוַחּיָ ִפּלָ ין ,ּוַבתְּ ִפיּלִ    ,ּוַבתְּ

ּתֹוָרה    .ּוְבָכל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ
ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ

י ֵאּלּו ִנְתַחּיֵ יב ּבָ ְתַחּיֵ ּנִ ןִמּתֹוְך ׁשֶ כּוּלָ   .(שמחות י) "ב ּבְ
י יֹוָחָנןַוֲאַמר     :ַרּבִ

יַנְייהוּ  א ּבֵ ה ִאיּכָ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ׁשְ    .ּתַ
  

ָהא ָקא ִמיְפ     :ְלֵגיַמאי ָלאו ּבְ
ָמר ָסַבר ת :ּדְ ּבָ ׁשַ    .ֵיׁש ֲאֵבילּות ּבְ
ת :ּוָמר ָסַבר ּבָ ׁשַ    .ֵאין ֲאֵבילּות ּבְ

  
אי    ?ִמּמַ
ְלָמא אן ָלא ָקָאַמר :ּדִ ל ְלָפָניו ַעד ּכָ ֵמתֹו מּוּטָ ּום ּדְ א ִמׁשּ א ָהָתם ֶאּלָ א ַקּמָ ּנָ    ,ּתַ

ל ְלָפָניו  ֵאין ֵמתֹו מּוּטָ    !ָלא –ֲאָבל ָהָכא ּדְ
י ָלא ָחל ֲאֵבילּות ֲעֵליּה  ּתִ ַאּכַ ְמִליֵאל ָהָתם ּדְ ן ּגַ אן ָלא ָקָאַמר ַרּבָ    ,ְוַעד ּכָ

י ָחל ֲאֵבילּות ֲעֵליּה ָהִכי ַנּמִ    !ֲאָבל ָהָכא ּדְ
  

 רש"י
. כלומר מי סוקי מבעיאאפ

   צריכא למימר דאינה מפסקת:
. להוציא אחרים ידי אין מברך

   חובתן:
. קריאת מתוך שנתחייב באלו
   שמע כו' נתחייב בכולן:

. תשמיש המטה איכא בינייהו
הא דאמר נתחייב בכולן סבר 
מותר בתשמיש המטה ותנא 
קמא סבר אסור בתשמיש 

   המטה:
. דאסר בתשמיש סבר יש מר

   שבת:אבילות ב
. דשרי סבר כשמואל דאמר ומר

אין אבילות בשבת: עדיין לא 
  חלה אבילות עליה דלא נקבר:
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        כד, א כד, א כד, א כד, א  .81
יּה    כד,א ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןּבְ מּוֵאלִמ  ַרּבִ ְ    :ׁשּ

ת ּבָ ׁשַ ת ,ֵיׁש ֲאֵבילּות ּבְ ּבָ ׁשַ    ?אֹו ֵאין ֲאֵבילּות ּבְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ת ּבָ ׁשַ    .ֵאין ֲאֵבילּות ּבְ

  
  

ָנןָיְתֵבי  יּה ּדְ  ַרּבָ אַקּמֵ ּפָ ֵמיּה ּדִ  ַרב ּפַ ְ מּוֵאלְוָקָאְמֵרי ִמׁשּ    :ׁשְ
יֵמי ֶאְבלֹו  ָאֵבל תֹו ּבִ ׁש ִמּטָ יּמֵ ִ ׁשּ יב ִמיָתה - ׁשֶ    !ַחּיָ

  
אֲאַמר ֵליּה  ּפָ    :ַרב ּפַ

ַמר 'ָאסּור'    .ִאּתְ
  

ֵמיּה ּדְ  ְ י יֹוָחָנןּוִמׁשּ ַמר ַרּבִ    :ִאּתְ
מּוֵאל ׁשְ ֵמיּה ּדִ ְ ִמיָעא ְלכּו ִמׁשּ ִמיַע ְלכוּ  ,ְוִאי ׁשְ    :ָהִכי ׁשְ

ר ֲאִביִמ ֲאַמר  ְחִליָפא ּבַ מּוֵאלֲאַמר  יַרב ּתַ    :ׁשְ
יֵרם  ּלֹא ּפֵ ַרע ְוׁשֶ ּלֹא ּפָ יב ִמיָתה -ָאֵבל ׁשֶ    ,ַחּיָ

ֱאַמר ּנֶ ְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא ִתְפרֹומּו ְולֹא ָתֻמותוּ " :ׁשֶ יֶכם ַאל ּתִ 44ָראׁשֵ
   .ו),ויקרא י( 

יֵרם  ּלֹא ּפֵ ַרע ְוׁשֶ ּלֹא ּפָ יב ִמיָתה - ָהא ַאֵחר ׁשֶ    .ַחּיָ
  

אֲאַמר  ּפָ ר ּפַ    :ַרְפָרם ּבַ
ִתי ָאֵבל ַרּבָ ָנא ּבְ    :ּתָ

יֵמי ֶאְבלוֹ " תֹו ּבִ ׁש ִמטָּ ּמֵ    .ָאֵבל ָאסּור ְלׁשַ
ׁש ִמטָּ  יּמֵ ִ ׁשּ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ יֵמי ֶאְבלֹו ּוַמֲעׂשֶ יתוֹ  - תֹו ּבִ ִוּיָ ְמטּו ֲחִזיִרים ֶאת ּגְ    ."ְוׁשָ

  
  

מּוֵאלֲאַמר     :ׁשְ
   .חֹוָבה –פח''ז 
   .ְרׁשּות –נת''ר 

  
ה זְ זְ זְ זְ  ,ָזַרת ֶקַרע ַלֲאחֹוָריוֲח ֲח ֲח ֲח  ,ִריַעת ָהרֹאׁש ּפְ ּפְ ּפְ ּפְ  ּטָ    .חֹוָבה –ִקיַפת ַהּמִ
ל נְ נְ נְ נְ  ְנּדָ ה ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ ִעיַלת ַהּסַ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ין ַעְרִבית ִחיַצת ָיַדִים ְר ְר ְר ְר ׁשְ ַחּמִ    .ְרׁשּות –ְוַרְגַלִים ּבְ
  
   :ֲאַמר ַרבוְ 

ִריַעת ָהרֹאׁש     .ְרׁשּות –ַאף ּפְ
  

מּוֵאל  ְרׁשּות - ּוׁשְ ל ּדִ ְנּדָ ָנא ְנִעיַלת ַהּסַ    ?ַמאי ׁשְ
יֵמי ְמָסאַנְייהוּ  ַסּיְ י ָעְלָמא ֲעִביֵדי ּדְ ָלאו ּכּולֵּ    ,ּדְ

י  י ָלאו ּכּוּלֵ ִריַעת ָהרֹאׁש ַנּמִ ְייהוּ ּפְ ּלּו ֵריׁשַ ְמּגַ    !ָעְלָמא ֲעִביֵדי ּדִ
  

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה     ,ׁשְ
ֲאַמר  מּוֵאלּדַ    :ׁשְ

ַעת ִחיּמּום  ׁשְ ֵאינֹו ּבִ ל ֶקַרע ׁשֶ    ,ֵאינֹו ֶקַרע - ּכָ
ְמֵעאִלים  ֲעִטיַפת ִיׁשְ ֵאיָנּה ּכַ    .ֵאיָנּה ֲעִטיָפה - ְוָכל ֲעִטיָפה ׁשֶ

  
י  ַרב ַנְחָמןַמְחֵוי  ִדיְקָנאַעד ּגּוּבֵ    .ּדְ

  
י ַיֲעקֹבָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ַרְגָליו ֵאין לֹו ִמְנָעִלים ּבְ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ַרְגָליו     .ִמְנָעָליו מֹוִכיִחין ָעָליו -ֲאָבל ֵיׁש לֹו ִמְנָעִלים ּבְ

                                                           
44

ה ֶאל  יֶכם ַאל-ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ָניו ָראׁשֵ ְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא-ַאֲהרֹן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ּבָ ל ִתְפרֹמוּ -ּתִ ל-ְולֹא ָתֻמתּו ְוַעל ּכָ ָרֵאל ִיְבּכּו -ָהֵעָדה ִיְקצֹף ַוֲאֵחיֶכם ּכָ ית ִיׂשְ ּבֵ
ַרף -ֶאת ר ׂשָ ֵרָפה ֲאׁשֶ ְ   'הַהׂשּ

 רש"י
   . מסכת שמחות:אבל רבתי

. כל גופו ואיכא דאמרי גוייתו
   אבר שלו:

. שמגלה האבל פריעת הראש
ראשו בשבת ואינו מתעטף 
וחזרת קרע לאחוריו וזקיפת 

   המטה חובה בשבת:
. דלאו כולי עלמא ת הסנדלנעיל

סיימי מסאנייהו בשבת ולא 
   מוכח דאבל הוא:

. לא כולי עלמא מגלי רישייהו
בשבת ואע''פ שמתעטף לא 

   מיחזי כאבל:
. בשעת התחלת בשעת חימום

   הצער בשעת מיתה:
וכל עטיפה שאינה כעטיפת 

. הלכך כיון דכל ימי ישמעאלים
שבוע שהוא אבל מתעטף 
כישמעאל אם אינו נוטלה 
בשבת נראה כנוהג אבילות 
דכ''ע לא נהיגי בעטיפה זו אלא 

   אבלים בלבד:
   . עטיפת ישמעאלים:מחוי ר''נ

. גומות שבלחי גובי דיקנא
   למטה מפיו:

. פריעת הראש בשבת לא שנו
דצריך לגלות חוטמו ושפמו 
וזקנו שהיה מכוסה בימי אבלו 

  להודיע כי אין אבילות בשבת: 
אבל  אלא שאין מנעלים ברגליו

ש מנעלים ברגליו מנעליו י
מוכיחים עליו. דאינו אבל אבל 
לגלות ראשו אינו צריך ואם בא 
להתעטף בצינעא אפי' כעטיפת 

   הישמעאלים אין בכך כלום:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .82
מּוֵאלֲאַמר "[ ַעת ִחיּמּום :] ׁשְ ׁשְ ֵאינֹו ּבִ ל ֶקַרע ׁשֶ    ".ֵאינֹו ֶקַרע -ּכָ
  

מּוֵאלְוָהא ֲאַמרּו ֵליּה לִ     :ׁשְ
ַרב יּה ּדְ    ,ַנח ַנְפׁשֵ

ֵריַסר ָמֵני    ,ְקַרע ֲעֵליּה ּתְ
יּה  :ֲאַמר ֵפיָנא ִמיּנֵ ֲהָוה ִמְסּתְ ְבָרא ּדַ    !ֲאַזל ּגַ

  

י יֹוָחָנןֵליּה לְ  וּ רְמ ָא     :ַרּבִ
י ֲחִניָנא ַרּבִ יּה ּדְ    ,ַנח ַנְפׁשֵ

   ,ר ִאְצְטֵלי ֵמָלָתאֵליַס ְקַרע ֲעֵליּה ּתְ 
יּה  :ֲאַמר ֵפיָנא ִמיּנֵ ֲהָוה ִמְסּתְ ְבָרא ּדַ    !ֲאַזל ּגַ

  
ָנן אִני ַרּבָ ַמֲעַתְייהוּ  ,ׁשָ ֵרי ׁשְ א ַמְדּכְ ְעתָּ ָכל ׁשַ ֵכיָון ּדְ ֵמי ,ּדְ ַעת ִחיּמּום ּדָ ׁשְ    .ּכִ

  
אֲאַמר ֵליּה  ר ַאּדָ    :ָרָבאלְ  ָרִבין ּבַ

ְלִמיָדְך     :ַרב ַעְמָרםֲאַמר ּתַ
ְנָיא    :ּתַ

ְבָעה " ל ׁשִ    ,קֹוְרעֹו ְלָפָניו - ָאֵבל ּכָ
א ְלַהֲחִליף     .ַמֲחִליף ְוקֹוֵרַע  - ְוִאם ּבָ

ת ּבָ ׁשַ    :ּבְ
   ,קֹוְרעֹו ַלֲאחֹוָריו

א ְלַהֲחִליף     !"ְוֵאינֹו קֹוֵרַע  ,ַמֲחִליף –ְוִאם ּבָ
  

ְכבֹוד ָאִביו ְוִאּמוֹ  ְנָיא ַהִהיא ּבִ י ּתַ    .ּכִ
  
  

   ?ִמְתַאִחין אֹו ֵאין ִמְתַאִחין ,ןאֹוָתן ְקָרִעי
  

ּה  ִליֵגי ּבַ ְעָיא ֲאבּוהַּ ּפְ ַרב אֹוׁשַ ָראוּ  ּדְ    :ַבר ַקּפָ
   .ֵאין ִמְתַאִחין :ַחד ֲאַמר

   .ִמְתַאִחין :ְוַחד ֲאַמר
  

ֲאבּוהַּ  ים ּדַ ּיֵ ְסּתַ ֲאַמר  ּתִ ְעָיא ּדַ ַרב אֹוׁשַ    ",ֵאין ִמְתַאִחין"ּדְ
ֲאַמר  ְעָיאּדַ    .ין ִמְתַאִחיןֵא  :ַרב אֹוׁשַ

ִמיַע ֵליּה  אן ׁשְ    ?!ָלאו ֵמֲאבּוהַּ  ?ִמּמַ
  

ִמיַע ֵליּה  ,ָלא יּה ׁשְ ָרא ַרּבֵ ר ַקּפָ    .ִמּבַ
  
  
  

 רש"י
   . בקושיות:דמסתפינא מיניה

. אע''פ שאינו שעת מחליף וקורע
   חימום:

. שנו אבל לכולי כבוד אביו
בשעת  עלמא אין קורע אלא

   חימום:
. לרב אושעיא הא ממאן שמיעא

דאמר אין מתאחין שמע מינה 
האי דאמר אין מתאחין אבוה 

   דרב אושעיא:
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   :ָרָבאֲאַמר 

יתוֹ  תֹוְך ּבֵ אּוְנְקִלי ּבְ יל ּבְ    .ֲאָבל ְמַטּיֵ
  

ֵיי ֵחיּה לְ  ַאּבָ ּכְ יּה  ַרב יֹוֵסףַאׁשְ ָרא ַאֵריׁשֵ ָפֵריס ֵליּה סּוּדָ ֵביֵתיּה ּדְ    .ְוָאֵזיל ְוָאֵתי ּבְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ת"ָלאו ָסַבר ַלּה ָמר  ּבָ ׁשַ    "?!ֵאין ֲאֵבילּות ּבְ

  
י יֹוָחָנןֲאַמר ֵליּה ָהִכי ֲאַמר     :ַרּבִ

ִציְנָעא נֹוֵהג ּבְ ָבִרים ׁשֶ   .ּדְ
  
  
  
  

 רש"י
. שייפינ''ש חלוק אונקלי

   שקורעו:
. שבצינעא מותר בתוך ביתו

   לנהוג אבילות בשבת:
. בשבת דפריס סודריה ארישיה

   משום עטיפה דנהיג אבילות:
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י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ׁש ֲעֶצֶרת ּכַ  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ תִמׁשּ ּבָ ַ    .ׁשּ
ְמִליֵאל[ ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ּפּוִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְרָגִלים –רֹאׁש ַהׁשּ    .ּכָ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ִדְבֵרי ֶזה ִדְבֵרי ֶזה ,לֹא ּכְ    ,ְולֹא ּכְ
א ֲעֶצֶרת  ְרָגִלים –ֶאּלָ    ,ּכָ

ּפּוִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ת - רֹאׁש ַהׁשּ ּבָ ַ ׁשּ   ].ּכַ
  

ָיאַרב גִּ ֲאַמר  ר ְמַנׁשְ ל ּבַ מּוֵאלֲאַמר  יּדֵ    :ׁשְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ַרּבָ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
ָיא ַאָהא ר ְמַנׁשְ ל ּבַ יּדֵ ַרב ּגִ ַמְתֵני ְלָהא ּדְ א ּדְ    :ְוִאיּכָ

ים יֹום" לֹׁשִ ל ׁשְ   : ּכָ
ֵחיק ינֹוק יֹוֵצא ּבְ ר  ,תִּ ים -ְוִנְקּבָ ֵני ֲאָנׁשִ ה ַאַחת ּוׁשְ ָ ִאׁשּ    .ּבְ

ִא  יםֲאָבל לֹא ּבְ י ָנׁשִ תֵּ    .יׁש ֶאָחד ּוׁשְ
אּול   כד,ב א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ

ים י ָנׁשִ תֵּ ִאיׁש ֶאָחד ּוׁשְ    .ַאף ּבְ
ׁשּוָרה    .ְוֵאין עֹוְמִדין ָעָליו ּבְ

ת ֲאֵבִלים ְרּכַ    .ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ,ְוֵאין אֹוְמִרים ָעָליו ּבִ
  

ים לֹׁשִ ן ׁשְ    :ּבֶ
ְדלּוְסְקָמא    .יֹוֵצא ּבִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
ֵתף ּכָ ֶלת ּבַ יטֶּ לּוְסְקָמא ַהּנִ    ,לֹא ּדְ

ִיים ֲאַגּפַ ֶלת ּבָ יטֶּ א ַהּנִ    .ֶאּלָ
ׁשּוָרה    ,ְועֹוְמִדין ָעָליו ּבְ

ת ֲאֵבִלים ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ְרּכַ    .ְואֹוְמִרים ָעָליו ּבִ
  

ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ    :ּבֶ
ה טָּ ּמִ    .יֹוֵצא ּבַ

י ֲעִקיָב     :אֹוֵמר אַרּבִ
ִים תַּ ֶבן ׁשְ ָנה ְוֵאָבָריו ּכְ ן ׁשָ    ,הּוא ּבֶ
ָנה ֶבן ׁשָ ִים ְוֵאָבָריו ּכְ תַּ ן ׁשְ    ,הּוא ּבֶ

ה טָּ ּמִ    .יֹוֵצא ּבַ
  

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה  טָּ ּמִ ים ַמְצִהיִבין ָעָליו - ַהּיֹוֵצא ּבַ    .ַרּבִ

ה  טָּ ּמִ    .ים ַמְצִהיִבין ָעָליוֵאין ַרּבִ  - ֵאינֹו יֹוֵצא ּבַ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ים  ר ָלַרּבִ ִקים ִעּמוֹ  -ִניּכָ ים ִמְתַעסְּ    .ַרּבִ
ים  ר ָלַרּבִ ִקים ִעּמוֹ  - ֵאינֹו ִניּכָ ים ִמְתַעסְּ    .ֵאין ַרּבִ

ד ֶהְסּפֵ    ?ּוַמה ֵהן ּבְ
י ֵמִאיר ם  ַרּבִ ׁשֵ ָמֵעאלּבְ י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ים ֲענִ  לֹׁש  -ּיִ ֵני ׁשָ    .ּבְ
יִרים  ֵני ָחֵמׁש  -ֲעׁשִ    .ּבְ

י ְיהּוָדה מוֹ  ַרּבִ ְ    :אֹוֵמר ִמׁשּ
ים  ֵני ָחֵמׁש  -ֲעִנּיִ    .ּבְ

יִרים  ׁש  -ֲעׁשִ ֵני ׁשֵ    .ּבְ
ים -ּוְבֵני ְזֵקִנים  ְבֵני ֲעִנּיִ    ."ּכִ

  
ָיאֲאַמר  ר ְמַנׁשְ ל ּבַ יּדֵ    :45ַרבֲאַמר  ַרב ּגִ

י יְ  ַרּבִ ָמֵעאלֲהָלָכה ּכְ י ִיׁשְ ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ    .הּוָדה ׁשֶ
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  הרי"ף והרא"ש גורסים שמואל כדלעיל.  

 רש"י
. בן ל' יום כל ל' יום יוצא בחיק

מוציאו בחיק לבית הקברות 
   ולא בארון:

. שאין אבל לא באיש אחד
  מתייחדין עם האשה:

   . ארון:דלוסקמא
. אין ואין עומדין עליו בשורה

צריך לעמוד עליו בשורה 
כשחוזרין מבית הקברות עוברין 
לפני האבל בשורה וכל אחד 

   נחם:אומר לו תת
. ברכה שאומר ברכת אבלים

ברחבה כדאמר בכתובות (ד' 
   ח:):

. כל שבעה תנחומי אבלים
   הולכין לנחמו בביתו:

   . באדם אחד:הניטלת בכתף
. בשני בני אדם דרך באגפיים

   כבוד:
. שאבריו ואבריו כבן שתים

   גדולים:
   . מרגישין ומצערין:מצהיבין

. שהיו מכירין כבר ניכר לרבים
   ן הבית:שהיה רגיל לצאת מ

. כמה יהא גדול מה הן בהספד
   שמצוה להספידו:
. לפי שהעני עניים בני שלש

מצטער על בניו יותר מן העשיר 
   לפי שאין לו שמחה אחרת:
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ְמִליֵאל[ ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ּפּוִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְרָגִלים –רֹאׁש ַהׁשּ   ].ּכָ
  

ַרׁש  ׂשֹוןּדָ ר ׂשָ י ֲעָנִני ּבַ יָאה ַרּבִ ֵבי ְנׂשִ יְתָחא ּדְ    :ַאּפִ
אן - ַוֲעֶצֶרת  ,יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ֲעֶצֶרת ר ֲהֵרי ּכָ ָעה ָעׂשָ    .ַאְרּבָ

  
ַמע  יׁשְ י ַאּמִ ד ַרּבִ    ,ְוִאיְקּפַ
יֵדיּה ִהיא :ֲאַמר    ?!ַאּטּו ּדִ

י אֹוַשְעָיא ִהיא י ֶאְלָעָזר ֲאַמר ַרּבִ ַרּבִ    !ּדְ
  

ַרש  ָחאּדָ י ִיְצָחק ַנּפָ לּוָתא ַרּבִ ֵריׁש ּגָ יְלָעא ּדְ    :ַאּקִ
אן - ַוֲעֶצֶרת  ,יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ֲעֶצֶרת ר ֲהֵרי ּכָ ָעה ָעׂשָ    .ַאְרּבָ

  
ַמע  תׁשְ ׁשֶ ד ַרב ׁשֵ    .ִאיְקּפַ

יֵדיּה ִהיא י אֹוַשְעָיא ִהיא ?!ֲאַמר ַאּטּו ּדִ י ֶאְלָעָזר ֲאַמר ַרּבִ ַרּבִ    !ּדְ
  

ֲאַמר  י ֶאְלָעָזרּדַ ְעָיאֲאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ְבָעה ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ ׁש ָלּה ּתַ ּיֵ ִין ַלֲעֶצֶרת ׁשֶ    ?ִמּנַ

נֶּ  ֻבועֹות" :ֱאַמרׁשֶ ּצֹות ּוְבַחג ַהּשָ ַחג ַהּמַ    – טז)-(דברים טז "ּבְ
ּצֹות  ְבָעה - ַמה ַחג ַהּמַ ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ    ,ֵיׁש ָלּה ּתַ

בּועֹות  ָ ְבָעה -ַאף ַחג ַהׁשּ ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ    .ֵיׁש ָלּה ּתַ
  

ֵריּה  אַאְדּבְ ּפָ    :ְוָדַרׁש  ַרב ִאְוָיא ָסָבאלְ  ַרב ּפַ
ָנה ָ ָנה  ,יֹום ֶאָחד ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ ָ ר - ְורֹאׁש ַהׁשּ ָעה ָעׂשָ אן ַאְרּבָ    .ֲהֵרי ּכָ

  
   :ָרִביָנאֲאַמר 
ךְ  ּלֹו  ,ְוַחג ,ֶהָחג יֹום ֶאָחד ִלְפֵני :ִהְלּכָ ִמיִני ׁשֶ ִרים ְוֶאָחד יֹום -ּוׁשְ אן ֶעׂשְ    .ֲהֵרי ּכָ

  
ְפָרת ָרִביָנא    ,ִאיְקַלע ְלסּוָרא ּדִ

ְפָרת לְ  ַרב ֲחִביָבאֲאַמר ֵליּה     :ָרִביָנאִמּסּוָרא ּדִ
ָנה :ֲאַמר ָמר ָ ָנה  ,יֹום ֶאָחד ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ ָ אן ַאְרּבָ  -ְורֹאׁש ַהׁשּ רֲהֵרי ּכָ    ?ָעה ָעׂשָ
ָאֵמיָנא :ֲאַמר ֵליּה  ְמִליֵאל הּוא ּדְ ן ּגַ ַרּבָ ָרא ּכְ ּבְ   .ֲאָנא ִמְסּתַ

  

 רש"י
   . היה אבל:יום אחד לפני עצרת

. דעצרת הרי כאן ארבעה עשר
חשוב כשבעה וזהו יום שלפני 
עצרת חשוב ז' דסבר כי האי 

דלעיל (ד' כ.) דאמר אפילו  תנא
יום אחד אפילו שעה אחת 

   וכמאן דאמר עצרת כרגלים:
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   ַמְתִניִתין 

ל ֵמת -ְוֵאין ַמְבִרין  ,ְולֹא חֹוְלִצין ,ןֵאין קֹוְרִעי א ְקרֹוָביו ׁשֶ   .ֶאּלָ
ה ְזקּוָפה, ְוֵאין ַמְבִרין א ַעל ִמטָּ    .ֶאּלָ

  

ָמָרא  כה,א    ּגְ

   ?!ַוֲאִפיּלּו ָחָכם
   :ְוָהַתְנָיא

ת ַהּכֹל ְקרֹוָביו" ּמֵ    !"ָחָכם ׁשֶ
  
ךְ  "ַהּכֹל ְקרֹוָביו" ְעּתָ    ?!ָסְלָקא ּדַ

א ַהּכֹל כִּ     .ְקרֹוָביוֶאּלָ
  
   ,ַהּכֹל קֹוְרִעין ָעָליו"

   ,ְוַהּכֹל חֹוְלִצין ָעָליו
ְרָחָבה    !"ְוַהּכֹל ַמְבִרין ָעָליו ּבָ

  
ָלאו ָחָכם הּוא    .ָלא ְצִריָכא ּדְ

  
ר הּוא ׁשֵ יב ְלִמיְקַרע - ְוִאי ָאָדם ּכָ    !ַחּיּוֵבי ִמיַחּיַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָניו ּוְבנֹוָתיו ׁשֶ " ֵני ָמה ּבָ יםִמּפְ ֵהן ְקַטּנִ ׁשֶ    ?ל ָאָדם ֵמִתים ּכְ

ר ׁשֵ ל ַעל ָאָדם ּכָ ְבֶכה ְוִיְתַאּבֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ    ."ּכְ
  
ל" ה ְוִיְתַאּבֵ    ?!"ִיְבּכֶ

יּה  ֵקיל ִמיּנֵ    ?!ֶעְרבֹוָנא ָקא ׁשָ
  

ר ׁשֵ ל ַעל ָאָדם ּכָ ָכה ְוִהְתַאּבֵ ּלֹא ּבָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ    .ֶאּלָ
ל ַעל ָא  ּכֹל ַהּבֹוֶכה ּוִמְתַאּבֵ ר ׁשֶ ׁשֵ ל ֲעֹונֹוָתיו -ָדם ּכָ    ,מֹוֲחִלין לֹו ַעל ּכָ

ה לוֹ  ָעׂשָ בֹוד ׁשֶ ִביל ּכָ ׁשְ    .ּבִ
  

ר הּוא ׁשֵ ָלאו ָאָדם ּכָ    .ּדְ
  

ָמה  ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ָקֵאי ָהָתם ּבִ יב -ִאי ּדְ    !ַחּיּוֵבי ִמיַחּיַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָמה  ָהעֹוֵמד ַעל ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ת ּבִ יב ִלְקרֹוַע  -ַהּמֵ    ,ַחּיָ

ה דֹוֶמה    ?ְלַמה ּזֶ
ָרף ׁשְ ּנִ יב ִלְקרֹוַע  ,ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ַחּיָ    !"ׁשֶ

  
ָמה ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ָלא ָקֵאי ָהָתם ּבִ    .ּדְ

  
  

יּה ּדְ  י ַנח ַנְפׁשֵ    ,ַרב ַסְפָראּכִ
ָנן ֲעֵליּה     .ָלא ְקַרעּו ַרּבָ

יּה  :ֵריָאְמ  ְמִריַנן ִמיּנֵ    .ָלא ּגָ
  

ֵייֲאַמר ְלהּו     :ַאּבָ
ְנָיא ת' :ִמי ּתַ ּמֵ ת" '?!ָהַרב ׁשֶ ּמֵ ְנָיא "ָחָכם ׁשֶ    !ּתַ

  
   ,ְועֹוד

א ֵבי ִמְדְרׁשָ פּוִמין ּבְ ֵתיּה ּבְ ַמְעּתְ ל יֹוָמא ׁשְ    !ּכָ
  

ֲהָוה ֲהָוה    .ַסבּור ַמה ּדַ
  

 רש"י
  מתני' 

. יושבין על מטה זקופה
   המנחמין:

   . כתפיהן:חולצין
  

  גמ' 
. דתורה קרויה נר לספר תורה

שנאמר (משלי ו) כי נר מצוה 
ותורה אור ונשמה נקראת נר 
דכתיב (שם כ) נר (אלהים) 

   נשמת אדם:
. והוי כמאן שמעתתיה בפומין

   דגמרינן מיניה:
. הואיל דלא מאי דהוה הוה

   קרעו בשעת מיתה תו לא קרעי:
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ֵייֲאַמר ְלהּו     :ַאּבָ
ֵניָנא    :ּתָ

יִבין ִלְקרֹוַע ָחָכ " ד ַחּיָ ֶהְסּפֵ עֹוְסִקין ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ    !"ם ּכָ
  

ר    .ַסבּור ְלִמיְקַרע ְלַאְלּתַ
  

ֵייֲאַמר ְלהּו     :ַאּבָ
ְנָיא    :ּתַ

ידוֹ " ֶהְסּפֵ בֹודֹו ּבְ    ."ָחָכם ּכְ
  
  

יּה ּדְ  י ַנח ַנְפׁשֵ    ,ַרב הּוָנאּכִ
   .ַסבּור ְלאֹותּוֵבי ֵסֶפר ּתֹוָרה ַאּפּוְרֵייּה 

  
אר ְלהּו ֲאַמ     :ַרב ִחְסּדָ

א ֵליקּום ִליֲעַבד ֵליּה  ּתָ יּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה ַהׁשְ ְבַחּיֵ ָתא ּדִ    ?!ִמיּלְ
ֲאַמר  ְחִליָפאּדַ    :ַרב ּתַ

ָבֵעי ְלֵמיַתב ַאּפּוְרֵיי ַרב הּוָנאֲאָנא ֲחִזיֵתיּה לְ  ח ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲעֵליּה  ּה ּדְ    ,ַוֲהָוה ַמּנַ
א ַאַאְרָעא ּדָ ֵויּה וְ  ,ְוָכף ּכַ    .אֹוִתיב ֵסֶפר ּתֹוָרה ִעיּלָ

ח ָעֶליָה  :ַאְלָמא ָקָסַבר ֶפר ּתֹוָרה מּוּנָ ּסֵ ה ׁשֶ י ִמּטָ ּבֵ ב ַעל ּגַ    .ָאסּור ֵליׁשֵ
  

א ּבָ    ,ָלא ֲהָוה ָנֵפיק ּפּוְרָיא ִמּבָ
ין ּגִ ֶרְך ּגַ ְלׁשּוֵלי ּדֶ    .ַסבּור ְלׁשַ

א ֲאַמר ְלהוּ     :ַרב ִחְסּדָ
יּה  ֵמיְרָנא ִמיּנֵ ַתח :ָהא ּגָ ֶרְך ּפֶ בֹודֹו ּדֶ    .ָחָכם ּכְ

נּוֵיי ִמּפּוְרָיא ְלפּוְרָיא    ,ַסבּור ְלַאׁשְ
אֲאַמר ְלהּו     :ַרב ִחְסּדָ

יּה  ֵמיְרָנא ִמיּנֵ ה ִראׁשֹוָנה :ָהִכי ּגָ ִמּטָ בֹודֹו ּבְ    .ָחָכם ּכְ
  

ֲאַמר     :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדַ
ה ִראׁש  ִמּטָ בֹודֹו ּבְ ּכְ ִין ֶלָחָכם ׁשֶ    ?ֹוָנהִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ יבּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ֶאל ֲעָגָלה ֲחָדׁשָ ְרכִּ    .ג)-(שמואל ב ו "ַוּיַ
  

קּוהַּ  ָבא ְוַאּפְ רּוס ּבָ    .ּפַ
  

ַתח ֲעֵליּה  אּפְ י ַאּבָ    :ַרּבִ
ִכיָנה ֶרה ָעָליו ׁשְ ׁשְ ּתִ ינּו ׁשֶ    ,ָראּוי ָהָיה ַרּבֵ

ֶבל ָגְרָמה ֵליּה  ּבָ א ׁשֶ    .ֶאלָּ
  
אִתיב ָמ  ר ִחְסּדָ אְוָאְמֵרי ַלּה  ַרב ַנְחָמן ּבַ ר ִחְסּדָ    :ַרב ָחָנן ּבַ
ן ּבּוִזי ַהּכֵֹהן" ים ָהיֹה ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ְיֶחְזֵקאל ּבֶ ּדִ ׂשְ ֶאֶרץ כַּ    !ג)-(יחזקאל א "ּבְ
  

ֵליּה  ְטַפח ֵליּה ֲאבּוהַּ  ַסְנּדָ    ,ּבְ
יְטרֹוד ָעלְ  :ֲאַמר ֵליּה     ?ָמאָלאו ָאֵמיָנא ָלְך ָלא ּתִ

   ?"ָהָיה"ַמאי 
ָבר ָהָיה ּכְ    .ׁשֶ

  
קּוּה ְלָהָתם י ַאּסְ    ,ּכִ

יֲאַמרּו ֵליּה לְ  י ַאּמִ יּולְ  ַרּבִ י ַאּסִ    ,ָאֵתי ַרב הּוָנא :ַרּבִ
יּה  ין ִמיּנֵ י ֲהֵויַנן ָהָתם ָלא ֲהָוה ָלן ְלַדּלּוֵיי ֵריׁשִ ְתִרין ,ֲאַמרּו ּכִ א ֲאֵתיַנן ָהָכא ֲאָתא ּבָ ּתָ    ?ַהׁשְ

א :ְלהוּ רּו ֲאַמ     !ֲארֹונֹו ּבָ
י י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ   .ַנפּוק – ַרּבִ

י ִאיָלא י ֲחִניָנאוְ  ַרּבִ    .ָלא ַנפּוק -  ַרּבִ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

 רש"י
   . בלא הספד:למקרע לאלתר

. ולומר לאותובי ס''ת אפורייה
   קיים זה מה שכתוב בזה:

. לא הוה נפיק פוריא מבבא
   דזוטר הוה בבא:
. לתתו במטה מפוריא לפוריא

יתא קטנה שתצא דרך אחר
   הפתח:

. אותה עגלה אל עגלה חדשה
ששיגרוהו פלשתים בה ובאותה 
עגלה הביאו דוד מבית אבינדב 

   לעיר דוד:
. שברו הפתח פרוס בבא
   והרחיבוהו:

. שאין שכינה בבל גרמה לו
   שורה בחוץ לארץ:
. רב חסדא טפח ליה אבוה

בסנדלא שטפח לו לרב נחמן על 
סנדלו כאדם שנוגע על רגל 

בירו בחשאי כדי שלא ישמעו ח
העומדים סביב מטתו דרב הונא 

   ע''א הכהו בסנדלו:
. לא תטרח לא תטרוד עלמא

   בקושיות:
. כלומר ההיא שעתא שהיה כבר

הוה ולא יותר ויש אומרים 
שהיה כבר בארץ ישראל 

   ששרתה עליו רוח הקודש:
. לארץ ישראל כי אסקוה להתם

לקוברו שכל הנקבר שם נקבר 
מר העם היושב בלא חטא שנא

בה נשוא עון כדאיתא בכתובות 
   (דף קיא.):

. דאדם חשוב היה לדלויי רישין
   והוה לן בושת לדלויי רישין:

  . דסבורין שהוא חי:ואתי להכא
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י ִאיָלא    .ְנַפק – ַרּבִ
י ֲחִניָנא    .ָלא ְנַפק - ַרּבִ

  
ְנַפק     ?ַמאי ַטְעֵמיּה  - ּדִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

   :קֹום ְלָמקֹוםָארֹון ָהעֹוֵבר ִמּמָ "
ׁשּוָרה    ,עֹוְמִדים ָעָליו ּבְ

ת ֲאֵבִלים ְרּכַ    ."ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ,ְואֹוְמִרים ָעָליו ּבִ
  

ָלא ְנַפק     ?ַמאי ַטְעָמא - ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
קֹום ְלָמקֹום"    :ָארֹון ָהעֹוֵבר ִמּמָ

ׁשּוָרה    ,ֵאין עֹוְמִדין ָעָליו ּבְ
ְר  ת ֲאֵבִלים ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִליםְוֵאין אֹוְמִרים ָעָליו ּבִ    ."ּכַ

  
ָיין ַאֲהָדֵדי    !ַקׁשְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  יֶמת -ּכָ ְלּדֹו ַקּיֶ ִ ׁשּ    .ׁשֶ
אן  יֶמת -ּכָ ְלּדֹו ַקּיֶ ֵאין ׁשִ ׁשֶ    .ּבְ

  
יֶמת ֲהָוה ְלּדֹו ַקּיֶ    .ְוַרב הּוָנא ׁשִ

ָלא ְנַפק  יּה  - ּדְ ימּוּה ַקּמֵ    .ָלא ַסּיְ
  

ֵחיּה ֵהיָכא נִ  :ָאְמֵרי    ?יּנְ
  

ָרֵאל ַרב הּוָנא ִיׂשְ ץ ּתֹוָרה ּבְ    ,ִריּבֵ
ָרֵאל ֲהָוה ִיׂשְ ץ ּתֹוָרה ּבְ יא ִריּבֵ י ִחּיָ    .ְוַרּבִ

  
יל ֵליּה     ?ַמאן ְמַעּיֵ

  
א ֲאַמר ְלהוּ     :ַרב ַחּגָ

יְלָנא ֵליּה     ,ֲאָנא ְמַעּיֵ
ְמֵני ְסֵרי ׁשְ  ר ּתַ י ֲהֵויָנא ּבַ יּה ְלַתְלמּוַדאי ּכִ אֹוִקְמּתֵ    ,ִניןּדְ

   ,ְוָלא ֲחִזי ִלי ֶקִרי
יּה  ע ֵליּה ַקּמֵ ּמַ עֹוָבֵדיּה  ,ּוְמׁשַ    :ִויַדִעי ּבְ

ָתא ֲעִנּיָ ִעין ּתַ ין ִויֵתיב ֲעַלּה ַאְרּבְ ְתִפיּלִ יֹוָמא ַחד ִאְתֲהִפיָכא ֵליּה ְרצּוָעה ּדִ    .ּדְ
  

יֵליּה     ,ַעּיְ
ֲאבּוהַּ  יֵניּה ּדַ ּמִ ֵני ְיהּוָדה ִמּיַ ָמאֵליּה ְוִחזְ  ,ֲהָוה ּגָ ְ ה ִמׂשּ    .ִקּיָ

ה ָקֵאים ַרב הּוָנא :ֲאַמר ֵליּה ְיהּוָדה ְלִחְזִקּיָ ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ּדְ יְך ּדְ    .קּום ִמּדּוְכּתִ
ָקֵאים ֲהֵדי ּדְ נּוָרא ,ּבַ ֲהֵדיּה ַעּמּוָדא ּדְ    .ָקם ּבַ

אַחְזֵייּה     .ִאיְבִעית – ַרב ַחּגָ
   .ּוְנַפק ֲאָתא ,ַזְקֵפיּה ַלֲארֹוֵניּה 

ָלא ִאיֲעַנׁש ֲעַנש    ?ְוַהאי ּדְ
ַזְקֵפיּה ַלֲארֹוֵניּה ְדַרב הּוָנא ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
  

יּה ּדְ  י ַנח ַנְפׁשֵ אּכִ    ,ַרב ִחְסּדָ
   .ַסבּור ְלאֹותּוֵבי ֵסֶפר ּתֹוָרה ַאּפּוְרֵייּה 

י ִיְצָחקֲאַמר ְלהּו  יּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה  :ַרּבִ ְלַרּבֵ ָתא ּדִ    ?!ם ַנֲעֵביד ֵליּה ֲאַנן ֵניקוּ  ,ִמיּלְ
ַלל ִקְרַעְייהוּ  ָלא ְלִמיׁשְ    .ַסבּור ּדְ

יֲאַמר ְלהּו  ר ַאּמִ י ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ
ה ,ָחָכם ּטָ ֵניֶהם ֵמֲאחֹוֵרי ַהּמִ ֶהֱחִזירּו ּפְ יָון ׁשֶ    .ׁשֹוְלִלין – ּכֵ

 רש"י
   . גופו קיימת יוצאין:שלדו

. דשלדו הוה לא סיימוה קמיה
   קיימת:

. כדאמרינן רב הונא ריבץ תורה
י דייני גזירות (כתובות פרק שנ

דף קו.) כי קיימי רבנן מקמיה 
ומנפצי גלימייהו מכסי ליה 

   ליומא באבקא:
. כדאמרינן רבי חייא ריבץ תורה

בבבא מציעא (דף פה:) אנא 
עבדי ליה לתורה דלא תשתכח 

   מישראל:
. מי ילך מאן מעייל ליה

להכניסו לקבורה אצל רבי 
   חייא:

איתהפיכא ליה רצועה 
חור בפנים דרצועה . השדתפילין

שחורה נראה בחוץ הלכה למשה 
   מסיני:

   . נבעת ונפחד:איבעית
. דרב הונא זקפיה לארונא

לקמיה עמודא דנורא דלא 
  ליזקיה:
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יְ  י ַנח ַנְפׁשַ ר הּוָנאּדְ  יהוּ ּכִ ה ּבַ    ,ַרב ַהְמנּוָנאוְ  ַרּבָ

ִקיְנהוּ    .ְלָהָתם ַאּסְ
ָרא    כה,ב יׁשְ י ָמטּו ַאּגִ ְמֵלי -ּכִ    .ָקמּו ּגַ

   ?ַמאי ַהאי :ֲאַמר ְלהּו ַההּוא ַטְייָעא
ָקא ָעְבֵדי ְיָקָרא ַאֲהָדֵדי :ֲאַמרּו ֵליּה  ָנן ּדְ    .ַרּבָ

א :ָמר ֲאַמר ֵריׁשָ    .ָמר ֵניעֹול ּבְ
א :ּוָמר ֲאַמר ֵריׁשָ    .ָמר ֵניעֹול ּבְ

יָנא הּוא ּדְ  :ֲאַמר ר הּוָנאּדִ ה ּבַ א ַרּבָ ֵריׁשָ    .ֵליעֹול ּבְ
ר הּוָנא ה ּבַ ַרּבָ ְמֵליּה ּדְ ַההּוא ַטְייָעא  -  ֲחִליף ּגַ יּה ּדְ ּנֵ ֵכיּה ְוׁשִ    .ַנתּור ּכָ

  
  
  
  
  
  
  
  

 רש"י
. כשהגיעו כי מטו אגישרא

לעבור בדף של גשר קצר 
שעכשיו לא היו יכולין לעבור זה 

   בצד זה אלא זה אחר זה:
. עמדו הגמלים נושאי ליקמו גמ

   המטות במקומן:
  . סוחר ישמעאלים: טייעא

. דשיכבי רבה בר רב הונא רבנן
   ורב המנונא:
. דהא לא בעי האי עבדי יקרא

   למיעל מקמי האי:
. לחייו משום דבזי לרב נתור ככי
   המנונא:

. ספר תורה ספר מלחמות
לישנא אחרינא שנלחם רבה ורב 
המנונא ונתור ככי דההוא 

ישנא אחרינא גזע טייעא ל
ישישים זה רבה בר רב הונא 
דהוא בן גדולים בן רב הונא 
דהוא ראש גולה ועדיף מנשיא 
דארץ ישראל ועמו ספר 

  מלחמות עמו רב המנונא:
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        כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .87
ַתח ֲעֵליּה ַההּוא ְינּוָקא    :ּפְ
ֶבל ים ָעָלה ִמּבָ יׁשִ ַזע ְיׁשִ    ,ּגֶ

   .ְוִעּמֹו ֵסֶפר ִמְלָחמֹות
ְנָערָקַאת ְוִק  ִ א ִמׁשּ ֶבר ַהּבָ ׁשֹוד ְוׁשֶ לּו ִלְראֹות ּבְ    .ּפֹוד הּוְכּפָ

ּנּו ְנָפׁשֹות    ,ָקַצף ַעל עֹוָלמֹו ְוָחַמס ִמּמֶ
ה ה ֲחָדׁשָ ּלָ ּכַ ֶהם ּכְ ֵמַח ּבָ    .ְוׂשָ

יק בֹא ֵאָליו ֶנֶפׁש ָנִקי ְוַצּדִ ַמח ּבְ ׂש ְוׂשָ    .רֹוֵכב ֲעָרבֹות ׂשָ
  

יּה ּדְ  י ַנח ַנְפׁשֵ    :אָרִבינָ ּכִ
ָנא ַתח ֲעֵליּה ַההּוא ַסְפּדָ    :ּפְ

ָמר ּתָ יק ּכַ ָמִרים ֵהִניעּו רֹאׁש ַעל ַצּדִ    ,ּתְ
ִמים ּיָ ים ֵלילֹות ּכַ ִמים ,ָנׂשִ ּיָ ים ֵלילֹות ּכַ    .ַעל ֵמׂשִ

  
יֲאַמר ֵליּה     :ְלַבר ִקיּפֹוק ַרב ַאׁשִ

   ?ַמאי ֲאַמְרּתְ  -ַההּוא יֹוָמא 
ֲאָר  :ָאֵמיָנא :ֲאַמר ֵליּה  ְלֶהֶבתִאם ּבַ ֲעׂשּו ֵאיזֹוֵבי ִקיר - ִזים ָנְפָלה ׁשַ    ?ַמה ּיַ

ה הֹוֲעָלה  ַחּכָ ֵגי ְרָקק - ִלְוָיָתן ּבְ ֲעׂשּו ּדְ    ?ַמה ּיַ
ה  ַנַחל ׁשֹוֵטף ָנְפָלה ַחּכָ ֲעׂשּו ֵמי ֵגִבים -ּבְ    ?ַמה ּיַ

  
ר ָאִביןֲאַמר ֵליּה     :ּבַ

יֵקי  ַצּדִ ְלֶהֶבת ּבְ ה ְוׁשַ ַחּכָ לֹום ּדְ    !ָאֵמיָנאַחס ְוׁשָ
  

   ?ּוַמאי ֲאַמְרּתְ 
  

כּו ָלֲאֵבִלים ְולֹא ָלֲאֵביָדה :ָאֵמיָנא    !ּבְ
ִהיא     ,ִלְמנּוָחה –ׁשֶ

   .ַלֲאָנָחה –ְוָאנּו 
  

יּה ֲעַלְייהוּ  ְעּתֵ    ,ֲחַלׁש ּדַ
ְרַעְייהוּ     ,ְוִאְתֲהפּוְך ּכַ

   .ַההּוא יֹוָמא ָלא ֲאתֹו ְלַאְסּפּוֵדיּה 
  

ֲאַמר  יַרב ַא ְוַהְיינּו ּדַ    :ׁשִ
ר ִקיּפֹוק     ,ָחֵליץ –ָלא ּבַ
ר ָאִבין     .ָחֵליץ –ְוָלא ּבַ

  
י ֲהָוה ֲאָתא ְלִדְגַלת ָרָבא    ,ּכִ

ָתא :ֲאַמר ֵליּה ְלַבר ָאִבין    .קּום ֵאיָמא ִמיּלְ
ִים :ָקֵאי ַוֲאַמר ּמַ ית ּבַ ִליׁשִ אּו רֹוב ׁשְ    !ְזכֹור ְוַרֵחם ,ּבָ

ה ִמּבַ  ָ ִאׁשּ ִעינּו ֵמַאֲחֶריָך ּכְ    ,ְעָלּה ּתָ
אֹות ֵמי ָמָרה ְזִניֵחנּו ּכְ    .ַאל ּתַ

  
יא ְמַנֵחם מּוֵאל ִחּיָ א ַיֲעקֹב יֹוֵסי ׁשְ   ִסיָמן)  .(ָחִנין יֹוָחָנן ֵזיָרא ַאּבָ

  
י ָחִנין יָאה ֲהָוה ַרּבִ ֵבי ְנׂשִ    ,ַחְתֵניּה ּדְ

ֵני    ,ָלא ָקא ֲהוּו ֵליּה ּבָ
ָעא ַרֲחֵמי     .ַוֲהוּו ֵליּה  -ּבְ
ֲהָוה ֵליּה ַההּוא יֹוָמא  יּה  -ּדַ    .ַנח ַנְפׁשֵ

ָנא ַתח ֲעֵליּה ַההּוא ַסְפּדָ    :ּפְ
ְמָחה ְלתּוָגה ֶנֶהְפָכה    ,ׂשִ

קוּ  ׂשֹון ְוָיגֹון ִנְדּבָ    ,ׂשָ
ְמָחתֹו ֶנֱאַנח ֵעת ׂשִ    ,ּבְ

ֵעת ֲחִניָנתֹו     .ָאַבד ֲחִנינוֹ  - ּבְ
ֵמיּה  יקּו ֵליּה ָחָנן ַעל ׁשְ    .ַאּסִ

  

 רש"י
. קללה כמו קאת וקיפוד הוכפלו

וירשוה קאת וקיפוד (ישעיהו 
לד) כלומר קללה באה והוכפלה 

   בעולם:
. זה שקצף לראות שוד ושבר

   ב''ה על עולמו:הק
. בהספד על נשים לילות כימים

   ששם לילות כימים בתורה:
   . הוו ספדני:בר קיפוק ובר אבין

(ההוא יומא. דנח נפשיה): 
. דהאי מדמי ליה חלש דעתיה

   לשלהבת והאי לאבידה:
. דנח נפשיה לא וההוא יומא

ספדוהו משום דאירע להו 
   תקלה על ידו:

לא בר קיפוק ולא בר אבין 
ום דאיתהפכו . משחליץ

כרעייהו ותנינא (יבמות דף קג.) 
האי מאן דמסגי אלוחתא 
דריגלא לא חליץ דהתורה 
אמרה וחלצה נעלו מעל רגלו 

   ולא מתחת לרגלו:
   . חדקל:אתי לדגלת

. ישראל נקראו רוב שלישית
שלישית ורבא שקול כרוב 
ישראל ואמר ליה קום ואמור 

   מילתא כלומר בקש רחמים:
סוטה . שאשה כאות במי מרה

   נבדקת בהן:
   . דולד:בעת חנינתו

   . אביו המחננו:אבד חנינו
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יּה ּדְ  י ַנח ַנְפׁשֵ י יֹוָחָנןּכִ    ,ַרּבִ
ַתח ֲעֵליּה  ן ֶאְלָעָזרּפְ י ִיְצָחק ּבֶ ָרֵאל  :ַרּבִ ה ַהּיֹום ְלִיׂשְ ֳהַרִים -ָקׁשֶ ּצָ ֶמׁש ּבַ ֶ יֹום ּבֹא ַהׁשּ    ,ּכְ

ְכִתיב ֳהָרִים" :ּדִ ּצָ ֶמׁש ּבַ ֶ ּיֹום ַההּוא ְוֵהֵבאִתי ַהׁשּ    .ט)-(עמוס ח "ְוָהָיה ּבַ
י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ

הוּ  ּיָ ל יֹאׁשִ    .ֶזה יֹומֹו ׁשֶ
  

יּה ּדְ  י ַנח ַנְפׁשֵ י יֹוָחָנןּכִ    ,ַרּבִ
יְיֵתיב  י ַאּמִ ְבָעה' ַרּבִ ים'וּ  'ׁשִ לֹׁשִ    '.ׁשְ
י ַאּבָ ֲאַמר  אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ    :א ּבְ

ֲעַבד י ּדַ י ַאּמִ ֲעַבד ,ַרּבִ    .ְלַגְרֵמיּה הּוא ּדַ
ָהִכי ֲאַמר  אּדְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

דֹו ָחְכָמה  יּמְ ּלִ א יֹום ֶאָחד - ֲאִפיּלּו ַרּבֹו ׁשֶ ב ָעָליו ֶאּלָ    .ֵאינֹו יֹוׁשֵ
  

י ַנח נַ  יּה ּדְ ּכִ י ֵזיָראְפׁשֵ    :ַרּבִ
ָנא ַתח ֲעֵליּה ַההּוא ַסְפּדָ    :ּפְ

ְנָער     ,ָהָרה ְוָיְלָדה - ֶאֶרץ ׁשִ
ֲעׁשּוֶעיָה  - ֶאֶרץ ְצִבי  ָלה ׁשַ יּדְ    ,ּגִ

ָתּה  ִלי ֶחְמּדָ ָדה ּכְ י ִאּבְ ת ּכִ    .אֹוי ָנא ַלּה ָאְמָרה ַרּקַ
  
  

יּה ּדְ  י ַנח ַנְפׁשֵ הוּ ּכִ י ַאּבָ א ַאִחיתוּ  - ַרּבִ ֵקָסִרי ַמּיָ    .ַעּמּוֵדי ּדְ
י יֹוֵסיּדְ  ָמא -  ַרּבִ ִציּפֹוִרי ּדְ ַפעּו ַמְרְזֵבי ּדְ    .ׁשְ
י ַיֲעקֹבּדְ  יָמָמא - ַרּבִ    .ִאְתֲחִמיאּו ּכֹוָכֵבי ּבִ
יּדְ  י ַאּסִ א -  ַרּבִ ל ִאיָלַנּיָ    .ִאיֲעַקרּו ּכָ
יאּדְ  י ִחּיָ נּוָרא ֵמְרִקיָעא -  ַרּבִ יֵפי ּדְ    .ְנִחיתּו ּכֵ
י ּדְ  ַרּבִ י ְמַנֵחם ּבְ יא - 46אייַמ ִס ַרּבִ יא ַוֲהוֹו ְלַמְחְלַצּיָ עּו ַצְלָמַנּיָ ּתַ    .ִאיׁשְ
יאּדְ  ר ִחּיָ ְנחּום ּבַ י ּתַ א -  ַרּבִ ְרַטּיָ ל ַאְנּדַ צּו ּכָ    .ִאיְתַקּצְ
יבּדְ  י ֶאְלָיׁשִ ָעא - ַרּבִ ְנַהְרּדְ ָרָתא ּבִ ְבִעין ַמְחּתְ    .ִאיֲחַתרּו ׁשִ
א ֵמְרִקיָעא - אַרב ַהְמנּונָ ּדְ  ַבְרּדָ יֵפי ּדְ    .ְנִחיתּו ּכֵ
הּדְ  ְפָרת ַאֲהָדֵדי -  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ יֵפי ּדִ    .ַנׁשּוק ּכֵ
ֵייּדְ  ִדְגַלת ַאֲהָדֵדי - ָרָבאוְ  ַאּבָ יֵפי ּדְ    .ַנׁשּוק ּכֵ

יּה ּדְ  י ַנח ַנְפׁשֵ ָיאּכִ ְרׁשְ יֵצי -  ַרב ְמׁשַ    .ַטעּון ִדיְקֵלי ׁשִ
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  תיקון ע"פ מסורת הש"ס.  

 רש"י
. והבאתי השמש בצהרים

   אשקיע השמש בצהרים:
. שנהרג יאשיה יומו של יאשיה
   קרי יומו שמש:

. לדעתיה: רבי זירא לגרמיה
היה מבבל ובה נולד וגדל בארץ 
ישראל והיינו דקאמר ארץ 

ה וילדה ארץ צבי גדלה שנער הר
שעשועיה ואהכי קרי ליה רבי 

   זירא ורב זירא:
. יכולה אוי נא לה אמרה רקת

   לומר כן רקת היא טבריא:
   . הורידו דמעות:אחיתו

. נראו איתחמיאו כוכבי
הכוכבים שנשתנה העולם מרוב 

   צער:
   . אבנים של אור:כיפי דנורא

. נימוחו פרצוף אשתעו צלמנייא
   שלהן:

. כלומר נחלקה אוהוו למחלציי
ונתמעכה כל צורת פרצוף של 
צלמים וצור' המטבעות מפני 

   צורת החסיד שנשתנית:
. בנן של קדושים דרבי מנחם

שלא נסתכל אף בצורה של זוזא 
כדאמרינן בערבי פסחים (דף 

   קד.):
. כמו שהוחלקה והוו למחלצייא

במעגל ובמחלצים שבה מטחין 
   טיט הכותל:

. צורת הצלמים אנדרטא
   ן על שם המלך שמת:שעושי

. דגנבים שבעין מחתרין
   דבזכותיה לא הוו אתו גנבים:

   . אבנים:כיפי דברדא
. כיפאות של גשרים נשוק כיפי

   נשתברו ונשקו זו את זו:
  . קוצים:שיצי
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        אאאאכו, כו, כו, כו,     ––––כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .88
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵאין ִמְתַאִחין"   כו,א    :ְוֵאּלּו ְקָרִעין ׁשֶ
   ,ַהּקֹוֵרַע ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמוֹ 

דֹו ּתֹוָרה יּמְ    ,ְוַעל ַרּבֹו ֶשּלִ
יא    ,ְוַעל ָנׂשִ

ין ית ּדִ    ,ְוַעל ַאב ּבֵ
מּועֹות ָהָרעֹות    ,ְוַעל ׁשְ

ם ֵ ת ַהׁשּ ְרּכַ    ,ְוַעל ּבִ
ַרףְוַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ  ׂשְ    ,ּנִ

ׁש  ,ְוַעל ָעֵרי ְיהּוָדה ְקּדָ ַלִים ,ְוַעל ַהּמִ    .ְוַעל ְירּוׁשָ
ׁש  ַלִים ,ְוקֹוֵרַע ַעל ִמְקּדָ    ."ּומֹוִסיף ַעל ְירּוׁשָ

  
  
דֹו ּתֹוָרה" יּמְ ּלִ    ?ְמָנַלן – "ָאִביו ְוִאּמֹו ְוַרּבֹו ׁשֶ
  

ְכִתיב ע רֶֹאה ְוהּוא ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי ֶרכֶ " :ּדִ יוֶוֱאִליׁשָ ָרֵאל ּוָפָרׁשָ    .יב)-(מלכים ב ב 47"ב ִיׂשְ
   .ֶזה ָאִביו ְוִאּמוֹ  - "ָאִבי ָאִבי"
יו" ָרֵאל ּוָפָרׁשָ דֹו ּתֹוָרה ֶזה ַרּבוֹ  -  "ֶרֶכב ִיׂשְ יּמְ ּלִ    .ׁשֶ
  

ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ
  

ם  ִדְמַתְרּגֵ    :ַרב יֹוֵסףּכְ
ְצלֹוֵתיּה  ָטב ְלהֹון ְלִיְשָרֵאל ּבִ י ּדְ י ַרּבִ ין ,ַרּבִ ין ּוָפָרׁשִ    .ֵמְרִתיּכִ

  
   ?ְמָנַלן – "לֹא ִמְתַאִחין"וְ 
  

ְכִתיב ַנִים ְקָרִעים" :ּדִ ְקָרֵעם ִלׁשְ ְבָגָדיו ַוּיִ ֲחֵזק ּבִ    .יב)-(מלכים ב ב "ַוּיַ
ֱאַמר  ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ְקָרֵעם"ִמּמַ ַנִים"ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ  "ַוּיִ ׁשְ    ?"ּלִ

רּוִעים ְועֹוְמ  ּקְ ד ׁשֶ א ְמַלּמֵ ַנִים ְלעֹוָלםֶאּלָ    .ִדים ִלׁשְ
  

י יֹוָחָנןלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
הּו ַחי הּוא    !ֵאִלּיָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ְכִתיב יָון ּדִ ֵמי - יב)-(מלכים ב ב "ְולֹא ָרָאהּו עֹוד" :ּכֵ ֵמת ּדָ יֵדיּה ּכְ י ּדִ    .ְלַגּבֵ
  
  
ין ּוְשמּועֹות ָהָרעֹות" ית ּדִ יא ְוַאב ּבֵ    ?ְמָנַלן – "ָנׂשִ
  

ְכִתיב ְקָרֵעם" :ּדִ ְבָגָדיו ַוּיִ ִוד ּבִ ֲחֵזק ּדָ    ,ַוּיַ
ר ִאּתוֹ  ים ֲאׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ    .ְוַגם ּכָ

דּו ַויִּ  ְסּפְ נוֹ ַוּיִ אּול ְוַעל ְיהֹוָנָתן ּבְ ֻצומּו ַעד ָהֶעֶרב ַעל ׁשָ    ,ְבּכּו ַוּיָ
ָרֵאל ,ְוַעל ַעם ה' ית ִיׂשְ ָחֶרב ,ְוַעל ּבֵ י ָנְפלּו ּבֶ    .יא)-(שמואל ב א "ּכִ

אּול" יא -  "ׁשָ    .ֶזה ָנׂשִ
ין - "ְיהֹוָנָתן" ית ּדִ    .ֶזה ַאב ּבֵ
ָרֵאל" ית ִיׂשְ מּועֹות ָהָרעֹות -  "ַעל ַעם ה' ְוַעל ּבֵ    .ֵאּלּו ׁשְ
  

ָבאֲאַמר ֵליּה  ר ׁשְ ֲהָנאלְ  ַרב ּבַ    ":ַרב ּכַ
הוּ  :ְוֵאיָמא ֲהוּו ּכּוּלְ    ?ַעד ּדַ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

   .ִהְפִסיק ָהִעְנָין "ַעל" "ַעל"
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יו    ָרֵאל ּוָפָרׁשָ ע רֶֹאה ְוהּוא ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיׂשְ ַנִים ְקָרִעיםֶוֱאִליׁשָ ְקָרֵעם ִלׁשְ ְבָגָדיו ַוּיִ ֲחֵזק ּבִ   ְולֹא ָרָאהּו עֹוד ַוּיַ

 רש"י
. באבל רבתי ואלו קרעין כו'

   במסכת שמחות (פ''ט):
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מּועֹות ָהָרעֹות ְ    ?!ּוִמי ָקְרִעיַנן ַאׁשּ
מּוֵאלְוָהא ֲאַמרּו ֵליּה לִ  ְמִזיַגת ֵקָסִרי :ׁשְ ֵריַסר ַאְלֵפי ְיהּוָדֵאי ּבִ א ּתְ בֹור ַמְלּכָ    !ְוָלא ְקַרע ,ְקַטל ׁשָ

  
רֹוב ִצּבּור א ּבְ ָהָיה ,לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ה ׁשֶ    .ּוְכַמֲעׂשֶ

  
א ְיהּוָדֵאיוּ  בֹור ַמְלּכָ    ?!ִמי ְקַטל ׁשָ

א לִ  בֹור ַמְלּכָ מּוֵאלְוָהא ֲאַמר ֵליּה ׁשָ ָלא ְקַטִלי ְיהּוִדי ֵמעֹוָלם :ׁשְ יֵתי ִלי ּדְ    !ּתֵ
  

ְייהוּ  ְרֵמי ְלַנְפׁשַ    ,ָהָתם ִאיְנהּו ּגָ
ֲאַמר  יּדַ י ַאּמִ    :ַרּבִ

ַקע ׁשּוָרא ּדְ  ְמִזיַגת ֵקָסִרי ּפְ אְלָקל ְיֵתיֵרי ּדִ    .לּוְדִקּיָ
  
  
ם" ֵ ת ַהׁשּ ְרּכַ    ?ְמָנַלן – "ַעל ּבִ
  

ְכִתיב ִית" :ּדִ ר ַעל ַהּבַ ה ֲאׁשֶ ן ִחְלִקּיָ בֹא ֶאְלָיִקים ּבֶ ְבָנא ַהּסֹוֵפר ,ַוּיָ יר ,ְוׁשֶ ְזּכִ ן ָאָסף ַהּמַ    ,ְויֹוָאח ּבֶ
הּו ְקרּוֵעי ְבָגִדים    .לז)-(מלכים ב יח "ֶאל ִחְזִקּיָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֹוֵמַע "    ,ֶאָחד ַהׁשּ
ֹוֵמַע  י ַהׁשּ ֹוֵמַע ִמּפִ    ,ְוֶאָחד ַהׁשּ

יב ִלְקרֹוַע     .ַחּיָ
יִבין ִלְקרֹוַע  -ְוָהֵעִדים     ,ֵאיָנן ַחּיָ

ְמעוּ ׁשֶ  ָ ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָבר ָקְרעּו ּבְ    ."ּכְ
  
ְמעוּ " ָ ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ?ַמאי ָהֵוי - "ּבְ ּתָ ְמֵעי ַהׁשְ    !ָהא ָקא ׁשָ
  

ךְ  ְעתָּ    !ָלא ָסְלָקא ּדַ
ְכִתיב ָגָדיו" :ּדִ ְקַרע ֶאת ּבְ הּו ַוּיִ ֶלְך ִחְזִקּיָ מֹוַע ַהּמֶ ׁשְ    .א)-(מלכים ב יט "ַוְיִהי ּכִ
ֶלְך     ,ָקַרע –ַהּמֶ

   .לֹא ָקְרעוּ  - ְוֵהם 
  
  
   ?ְמָנַלן – "ְולֹא ִמְתַאִחין"
  

   '.ְקִריָעה' 'ְקִריָעה'ָאְתָיא 
  
  
ַרף" ׂשְ ּנִ    ?ְמָנַלן – "ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
  

ְכִתיב ָעה" :ּדִ ָלתֹות ְוַאְרּבָ לֹׁש ּדְ ְקרֹוא ְיהּוִדי ׁשָ    ,ַוְיִהי ּכִ
ר ֶאל ָהָאח ֵלְך ֶאל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ַתַער ַהּסֹוֵפר ְוַהׁשְ ְקָרֶעָה ּבְ    .כג),ה לו(ירמי "ַוּיִ

ָעה"ַמאי  ָלתֹות ְוַאְרּבָ לֹׁש ּדְ    ?"ׁשָ
ַתב ִיְרְמָיה ֵסֶפר ִקינֹות :ֲאַמרּו ֵליּה ִליהֹוָיִקים    .ּכָ

יּה  :ֲאַמר ְלהוּ  ִתיב ּבֵ    ?ַמה ּכְ
ָבה ָבָדד"    .א)-(איכה א "ֵאיָכה ָיׁשְ

א :ֲאַמר ְלהוּ     .ֲאָנא ַמְלּכָ
ְיָלה" :ֲאַמרּו ֵליּה  ּלַ ה ּבַ כֹה ִתְבּכֶ    .ב)-(איכה א "ּבָ

א    .ג)-(איכה א ֲאָנא ַמְלּכָ
ְלָתה ְיהּוָדה ֵמעֹוִני"    .ב)- (איכה א "ּגָ

א    .ֲאָנא ַמְלּכָ
ְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות"    .ד)-(איכה א "ּדַ

א    .ֲאָנא ַמְלּכָ
   .ה)-(איכה א "ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש "

  ?ַמאן ֲאַמַרּה  :ֲאַמר ְלהוּ 

 רש"י
   :. רוב ישראלברוב ציבור

. בשאול וכמעשה שהיה
   ויהונתן:

. דמרדו ביה גרמו לנפשייהו
והא דקאמר לא קטלי יהודי 

   רוצה לומר בחנם:
. לקול כנורות לקול יתירי

שמרדו: אתיא קרע קרע 
   (מדוד):

. כלומר שלש דלתות וארבעה
   ארבעה פסוקים:

. ואמלכא לא כתיב אנא מלכא
   כלום:

. שהנכרי ראש היו צריה לראש
   ולא אתה:
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י ה' הֹוגָ " ֶעיהָ ּכִ ׁשָ    .ה)-(איכה א "ּה ַעל רֹוב ּפְ
ּה  ּבָ רֹות ׁשֶ ל ַאְזּכָ ד ָקַדר ּכָ ֵאׁש  ,ִמּיָ ָרָפן ּבָ    .ּוׂשְ

  

ְכִתיב ְגֵדיֶהםְולֹא פָ " :ְוַהְיינּו ּדִ ָבעּו ְלִמיְקַרע -  כד)-(ירמיה לו "ֲחדּו ְולֹא ָקְרעּו ֶאת ּבִ ָלל ּדְ    .ִמּכְ
  

אֲאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ    :ַאּבָ
מּועֹות ָהָרעֹות :רֵאיַמ  ּום ׁשְ    .ִמׁשּ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

א ִמי ֲהווּ  ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ מּועֹות ָרעֹות ּבְ    ?!ׁשְ
  
  

י ֶחְלּבוֹ ָאַמר     :ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ
ְקָרע  ּנִ י ְקִריעֹות - ָהרֹוֶאה ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ תֵּ יב ִלְקרֹוַע ׁשְ    .ַחּיָ

ִויל -ֶאָחד     .ַעל ַהּגְ
ָתב ַעל - ְוֶאָחד     .ַהּכְ

ֱאַמר ּנֶ ָבִרים" :ׁשֶ ה ְוֶאת ַהּדְ ִגּלָ ֶלְך ֶאת ַהּמְ רֹוף ַהּמֶ    .כז)-(ירמיה לו "ַאֲחֵרי ׂשְ
  

א י ַאּבָ יאַרב הוּ וְ  ַרּבִ ר ִחּיָ יּה ּדְ  ָנא ּבַ אֲהוּו ָיְתֵבי ַקּמֵ י ַאּבָ    :ַרּבִ
ָעא ְלַאְפנּוֵיי יּה  ,ּבְ ְקֵליּה ְלטֹוַטְפּתֵ י ַסְדָיא ,ׁשַ יּה ַאּבֵ    ,ַאְחּתֵ

ָעא ְלִמיְבְלֵעיּה  ת ַנֲעִמיָתא ּבְ    ,ֲאַתאי ּבַ
י ְקִריעֹות :ֲאַמר ּתֵ יִבין ִלי ׁשְ א ִאיַחּיְ ּתָ    .ַהׁשְ

   ?ָלְך ָהא ְמָנא :ֲאַמר ֵליּה 
א ִדיִדי ֲהָוה עּוְבּדָ יּה ּדְ  ,ְוָהא ּבְ ָנהַוֲאַתאי ְלַקּמֵ יֵדיּה  ,ַרב ַמּתָ    .ְוָלא ֲהָוה ּבִ

יּה ּדְ  מּוֵאלַוֲאַמר ִלי ָהִכי ֲאַמר  ,ַרב ְיהּוָדהֲאַתאי ְלַקּמֵ ְזרֹוַע  :ׁשְ א ּבִ ָהָיה ,לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ה ׁשֶ    .ּוְכַמֲעׂשֶ
  
  
   ?ַלןְמנָ  – "ָעֵרי ְיהּוָדה"
  

ְכִתיב    :ּדִ
ְֹמרֹון" ילֹו ּוִמׁשּ ִ ֶכם ִמׁשּ ְ ים ִמׁשּ בֹאּו ֲאָנׁשִ    ,ַוּיָ

ֵחי ָזָקן ּוְקֻרוֵעי ְבָגִדים ּוִמְתּגֹוְדִדים מֹוִנים ִאיש ְמֻגוּלְ    ,ׁשְ
ית ה' ָיָדם ְלָהִביא ּבֵ    .ה)-(ירמיה מא "ּוִמְנָחה ּוְלבֹוָנה ּבְ

  
י ֶחְלּבוֹ ָאַמר  יָרָאהָאַמר  ַרּבִ א ּבִ י ֶאְלָעָזרָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ

ָנן חּוְרּבָ ר" :אֹוֵמר ,ָהרֹוֶאה ָעֵרי ְיהּוָדה ּבְ ָך ָהיּו ִמְדּבָ    .ְוקֹוֵרַע  ט)-(ישעיה סד "ָעֵרי ָקְדׁשְ
ָנּה  חּוְרּבָ ַלִים ּבְ ָמָמה" :אֹוֵמר ,ְירּוׁשָ ם ׁשְ לִַ ר ָהָיָתה ְירּוׁשָ    .ְוקֹוֵרַע  ט)-(ישעיה סד "ִצּיֹון ִמְדּבָ

נוֹ  חּוְרּבָ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵריַפת ֵאׁש " :אֹוֵמר ,ּבֵ ר ִהְללּוָך ֲאבֹוֵתינּו ָהָיה ִלׂשְ נּו ֲאׁשֶ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ית ָקְדׁשֵ    ,ּבֵ
ה   ינּו ָהָיה ְלָחְרּבָ   .ְוקֹוֵרַע  י)-(ישעיה סד "ְוָכל ַמֲחַמּדֵ

  

 רש"י
. על הגלות משום שמועות רעות

   איבעי למיקרע:
   . זה הגויל:את המגילה

   . זה הכתב:ואת הדברים
. אי שקיל להו נעמיתא השתא

איבעי לי למיקרע על הגויל ועל 
   הכתב דהוי כנשרף:

   . שאין יכול להצילו:בזרוע
. דיהויקים אבל וכמעשה שהיה

דנעמיתא דמצי להציל. לא 
   יקרע:מ
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        בבבב- - - - כו, אכו, אכו, אכו, א .89
ַלִים" ׁש ּומֹוִסיף ַעל ְירּוׁשָ    ."קֹוֵרַע ַעל ִמְקּדָ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֹוֵמַע "    ,ֶאָחד ַהׁשּ

   ,ְוֶאָחד ָהרֹוֶאה
יַע ְלצֹוִפים  ִהּגִ יָון ׁשֶ    .קֹוֵרַע  –ּכֵ

ְפֵני ַעְצמוֹ  ׁש ּבִ    ,ְוקֹוֵרַע ַעל ִמְקּדָ
ְפֵני ַעְצָמּה  ַלִים ּבִ    ."ְוַעל ְירּוׁשָ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ֵריָשא - ָהא  ׁש ּבְ ְקּדָ ּמִ ָפַגע ּבַ    .ּדְ
ָפַגע ּבִ  - ָהא  אּדְ ֵריׁשָ ַלִים ּבְ    .ירּוׁשָ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
מֹות" ִמין סּוּלָ ִאין ְלׁשֹוְלָלן ּוְלמֹוְלָלן ּוְללֹוְקָטן ְוַלֲעׂשֹוָתן ּכְ ָ ן ַרׁשּ    ,ְוכּוּלָ

   ."ֲאָבל לֹא ְלַאחֹוָתן
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ִרי   כו,ב ַסְנּדְ    .ּוְבִאיחּוי ֲאֶלּכְ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
מֹות  ַהּקֹוֵרַע " ֶקט ִמּתֹוְך ַהּסּוּלָ ָלל ִמּתֹוְך ַהּלֶ ָלל ִמּתֹוְך ַהּמְ ְ    .לֹא ָיָצא - ִמּתֹוְך ַהׁשּ

   ."ָיָצא - ִמּתֹוְך ָהִאיחּוי 
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ִרי ַסְנּדְ    .ּוְבִאיחּוי ֲאֶלּכְ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ּוְלַאחֹותוֹ " אי ְלהֹוְפכֹו ְלַמטָּ ַ    .ַרׁשּ

ְמע י ׁשִ ן ֶאְלָעָזרַרּבִ    :ֹון ּבֶ
   .אֹוֵסר ְלַאחֹותוֹ 

ַהּמֹוֵכר ָאסּור ְלַאחֹותֹו  ם ׁשֶ ְך ַהּלֹוֵקַח ָאסּור ְלַאחֹותוֹ  - ּוְכׁשֵ    ,ּכָ
   ."ּוְלִפיָכְך מֹוֵכר ָצִריְך ְלהֹוִדיעֹו ַלּלֹוֵקַח 

  
  

 רש"י
. כגון הא דפגע במקדש ברישא

כשנכנס לירושלים בשידה תיבה 
ומגדל דלא ראה ירושלים עד 
שראה בית המקדש. קורע על 
המקדש ומוסיף על ירושלים 
אבל בשלא נכנס בתיבה ופגע 
בירושלים ברישא קורע על 
ירושלים בפני עצמה ועל 

   המקדש בפני עצמו:
. רשאין למוללןכל הקרעים 

   לקפל בגד בתפירה:
. שאין מלקטין זה כעין סולמות

סמוך לזה אבל זה רחוק מזה 
שמלקט ברוחב כעין מעלות 

   סולמות:
. שלא קרע אלא מתוך השלל

   בשלל:
   . מקרע האיחוי:מתוך האיחוי

. דהוה ובאיחוי אלכסנדרי
   כשלם:

. שהופך רשאי להפכו למטה
הקרע למטה והופך שלמטה 

ועושה בית  למעלה ומאחהו
  הצואר ולובשו:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .90
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ת ְקִריָעה " ִחיּלַ    .ֶטַפח –תְּ
לֹׁש ֶאְצ  -ְותֹוֶסֶפת  עֹותׁשָ    ,ּבָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ת ְקִריָעה  ִחיּלַ עֹות -תְּ לֹׁש ֶאְצּבָ    ,ׁשָ
הוּ  -ְותֹוֶסֶפת  ל ׁשֶ    ."ּכָ

  
אָאַמר     :עּוּלָ
י ֵמִאיר  :ֲהָלָכה ַרּבִ ְקִריָעה –ּכְ    ,ּבִ

י ְיהּוָדה  :ַוֲהָלָכה ַרּבִ תֹוֶסֶפת –ּכְ    .ּבְ
  

י ָה  ְנָיא ַנּמִ    :ִכיּתַ
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ת ְקִריָעה  ִחיּלַ    ,ֶטַפח –תְּ
הוּ  -ְותֹוֶסֶפת  ל ׁשֶ    ."ּכָ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   ,ְוָקַרע –ֵמת ָאִביו  :ָאְמרּו לוֹ "

נֹו     .ְוהֹוִסיף –ֵמת ּבְ
ְחּתֹון     ,ִמְתַאֶחה –תַּ

   .ֵאינֹו ִמְתַאֶחה - ֶעְליֹון 
  

נֹו    ,ְוָקַרע –ֵמת ּבְ
   .ְוהֹוִסיף –יו ֵמת ָאִב 
   ,ִמְתַאֶחה –ֶעְליֹון 

ְחּתֹון     .ֵאינֹו ִמְתַאֶחה - תַּ
  

ן - ֵמָתה ֲאחֹותֹו  ,ֵמת ָאִחיו ,ֵמָת ִאּמוֹ  ,ֵמת ָאִביו    .קֹוֵרַע ֶקַרע ֶאָחד ְלכּוּלָ
ֵתיָרה ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ן     ,ֶקַרע ֶאָחד -ַעל ּכּוּלָ
   ,ֶאָחד ֶקַרע -ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו 

ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ֶקַרע ָאִביו ְוִאּמוֹ     ."ְלִפי ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
תֹוֶסֶפת ֵאיָנן ּבְ    .ְלִפי ׁשֶ

  
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ֵתיָרה :ֲהָלָכה ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ    .ּכְ

  
מּוֵאל ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ׁשְ

מּוֵא ְוָהֲאַמר     :לׁשְ
ֵאֶבל :ֲהָלָכה יֵקל ּבְ ִדְבֵרי ַהּמֵ    !ּכְ

  
   ,ְלחּוד -ֲאֵבילּות 
   .ְלחּוד –ְקִריָעה 

  
  

 רש"י

. כגון שמוסיף ותוספת שלש
קרע אחר על אותו קרע כגון 

   שאירעו אבל אחר:
. שקרעו על עליון אין מתאחה

   אביו ועל אמו:
. כלומר אין שאינן בתוספת

   בדין שמוסיף עליהן:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .91
   ?ַעד ֵהיָכן קֹוֵרַע "

   .ַעד ִטיּבּורוֹ 
   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

   .ַעד ִלּבוֹ 
ָבר ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ ָבר ,ַאף ַעל ּפִ    ,ֵזֶכר ַלּדָ

ֱאַמר ּנֶ ְגֵדיֶכםְוִקְרעּו ְלַבְבכֶ " :ׁשֶ    .יג)-(יואל ב "ם ְוַאל ּבִ
יַע ְלִטיּבּורוֹ  עֹות ְוקֹוֵרַע  ,ִהּגִ לֹׁש ֶאְצּבָ    .ַמְרִחיק ׁשָ

ָפָניו  א ִמּלְ    ,ִזירֹו ַלֲאחֹוָריוַמֲח  - ִנְתַמּלֵ
א ִמְלַמְעָלה  ה - ִנְתַמּלֵ ַמטָּ    .הֹוְפכֹו ִמּלְ

ָדִדין  ה ּוִמן ַהּצְ ַמטָּ    ,לֹא ָיָצא - ְוַהּקֹוֵרַע ִמּלְ
ה ַמטָּ דֹול ּפֹוֵרם ִמּלְ ּכֵֹהן ּגָ א ׁשֶ    ."ֶאּלָ

  

 רש"י
. ומת לו מת הגיע לטיבורו

   אחר:
. בצד אצבעות מרחיק שלש

   אותו קרע וקורע:
. קרעים מלפניו מחזירו נתמלא

   לאחוריו וחוזר וקורע לפניו:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .92
ּה  ִליגּו ּבַ ָנהּפְ    ,ָמר עּוְקָבאוּ  ַרב ַמּתָ

ֵמיּה  ְ מּוֵאלּדַ ּוְתָרַוְייהּו ִמׁשּ ׁשְ    :ֵלִויוְ  ֲאבּוּה ּדִ
ְבָעה  :ַחד ֲאַמר ל ׁשִ ְבָעה  .קֹוֵרַע  –ּכָ    .מֹוִסיף –ְלַאַחר ׁשִ

ים  :ְוַחד ֲאַמר לֹׁשִ ל ׁשְ ים  ,קֹוֵרַע  –ּכָ לֹׁשִ    .מֹוִסיף –ְלַאַחר ׁשְ
  

י ֵזיָראַמְתִקיף ַלּה     :ַרּבִ
ֲאַמר ְבָעה " :ַמאן ּדַ ל ׁשִ אי – "קֹוֵרַע  - ּכָ ן ְלׁשֹוְללוֹ ּדְ  ?ַאּמַ    .ָלא ִניּתָ

ֲאַמר ָמר א ָהא ּדַ ר" :ֶאלָּ ה ׁשֹוַלְלּתֹו ְלַאְלתַּ ָ י ,"ָהִאׁשּ    !ָהִכי ַנּמִ
  

ה הּוא ָ בֹוד ִאׁשּ ּום ּכְ    .ָהָתם ִמׁשּ
  

ֲאַמר ים " :ַמאן ּדַ לֹׁשִ ל ׁשְ אי – "קֹוֵרַע  –ּכָ ן ְלַאחֹותוֹ  ?ַאּמַ ָלא ִניּתָ    ,ּדְ
לָ  א ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ּדְ ן ְלַאחֹותֹו ְלעֹוָלםֶאלָּ י ,א ִניּתָ    !ָהִכי ַנּמִ

  
בֹוד ָאִביו ְוִאּמֹו הּוא - ָהָתם  ּום ּכְ    .ִמׁשּ

  
  
  

 רש"י
. אם מת לו מת קורע כל שבעה

   קריעה אחרת:
. על קרע לאחר שבעה מוסיף

   ראשון:
. תוך שבעה דלא ניתן לשוללו

כלל ואי מוסיף ביה מיחזי כקרע 
אחד אבל לאחר שבעה דכבר 

כל השלילות ומוסיף שללו קורע 
כל שהו דמינכר דעל מת אחר 

   קרע:
. אפילו אשה שוללתו לאלתר

   תוך שבעה:
. דמוסיף דקורע הכי נמי

השלילה ומוסיף בה פורתא 
דקא מינכר וקא פסיק כל שבעה 

   קורע ואפילו אשה:
. ולא מן משום כבוד האשה הוא

   הדין:
. ולא מן הדין משום כבוד אביו

בו איחוי לפיכך מוסיף והוי כ
  :לאחר שלשים
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .93
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ת " ֶבֶגד ָקרּוַע ִלְפֵני ַהּמֵ ִתים -ַהּיֹוֵצא ּבְ ים ,ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֵזל ֶאת ַהּמֵ    .ְוֶאת ַהַחּיִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ֹוֵמרא ַרּבָ

הּוא חֹוֶלה א ׁשֶ ר ֶאת ַאּבָ ִאיֵלִני ֲחלּוְקָך ְוֵאֵלְך ַוֲאַבּקֵ    ,ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו ַהׁשְ
ת  ּמֵ    .ּוְמַאחוֹ  ,קֹוֵרַע  –ְוָהַלְך ּוְמָצאֹו ׁשֶ

בֹא ְלֵביתֹו  ּיָ ֵמי ִקְרעוֹ  ,ַמֲחִזיר לֹו ֲחלּוקוֹ  - ּוְכׁשֶ    .ְונֹוֵתן לֹו ּדְ
ע ּבוֹ ֲהֵרי  - ְוִאם לֹא הֹוִדיעֹו     ."ֶזה לֹא ִיּגַ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת לֹו ֵמת " ּמֵ ת -חֹוֶלה ׁשֶ ּמֵ    ,ֵאין מֹוִדיִעין אֹותֹו ׁשֶ

ְעּתֹו ָעָליו ֵרף ּדַ טָּ א תִּ ּמָ    .ׁשֶ
ָפָניו    .ְוֵאין ְמָקְרִעין ּבְ

ָניו ים ִמּפָ ׁשִ ִקין ֶאת ַהּנָ תְּ    .ּוְמׁשַ
   ,ּוְמָקְרִעין ְלָקָטן

ֵני ָעְגַמת ֶנֶפׁש     .ִמּפְ
   ,ְוקֹוְרִעין ַעל ָחִמיו ְוַעל ֲחמֹותוֹ 

ּתוֹ  בֹוד ִאׁשְ ֵני ּכְ    ."ִמּפְ
  

אַוֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ִתי ָאֵבל ַרּבָ ָנא ּבְ    :ּתָ

תֹוְך ֵחיקוֹ " ינֹוק ּבְ יַח תִּ    ,ָאֵבל לֹא ַיּנִ
חֹוק ִביאֹו ִליֵדי ׂשְ ּמְ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ִרּיֹות ה ַעל ַהּבְ ּנֶ    ."ְוִנְמָצא ִמְתּגַ
  
  

 רש"י
. קודם לכן גוזל הכל בבגד קרוע

שמרמה הכל שמראה להן 
   שקרע על המת:

. שהולך לבקר ואם לא הודיעו
   את אביו:
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א ְוֵאין ַמְבִרין "   ."ַעל ִמּטֹות ְזקּופֹותֶאּלָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   ,ַההֹוֵלְך ְלֵבית ָהֵאֶבל"

ס ּבֹו  פּויֹות -ִאם ָהָיה ִלּבֹו ּגַ    ,ַיְברּוהּו ַעל ִמּטֹות ּכְ
   ."ַיְברּוהּו ַעל ִמּטֹות ְזקּופֹות - ְוִאם ָלאו 

  
ָתא ָרָבא יּה ִמיּלְ    ,ִאיְתַרע ּבֵ

יּה  ר ָמְרָתאָעל ְלַגּבֵ א ּבַ הּוא  ַאּבָ ר ַמְניּוִמיּדְ א ּבַ    ,ַאּבָ
   ,ְזֵקיף – ָרָבא

ר ָמְרָתא א ּבַ ֵפי – ַאּבָ    .ּכָ
  

ָנן :ֲאַמר א ְלַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ְעּתָ יּה ּדַ ה ֵלית ּבֵ ּמָ    .ּכַ
  
  

 רש"י
. לאותו שבא על מטות יברוהו

כפויות: אבל ההולך ממקום 
  :למקום
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        כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .95
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

קֹום ְלָמקֹום"    ,ַההֹוֵלְך ִמּמָ
ִעְסקֹו    אכז,    ,ְיַמֵעט –ִאם ָיכֹול ְלַמֵעט ּבְ

ֶהן - ְוִאם ָלאו  ל ִעּמָ    ."ְיַגְלּגֵ
  
  

 רש"י
. ואינו עושה סחורה יגלגל עמהן

  בפני עצמו אלא עם חבורה:
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        כז, אכז, אכז, אכז, א .96
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּטֹות"    ?ֵמֵאיָמַתי ּכֹוִפין ֶאת ַהּמִ
יתוֹ  ַתח ּבֵ ֵצא ִמּפֶ ּיֵ ֶ    ,ִמׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵתם ַהּגוֹ  סָּ ּיִ ֶ    .ֵללִמׁשּ
  

ת  ּמֵ ה ׁשֶ ֵקןַמֲעׂשֶ ְמִליֵאל ַהּזָ ן ּגַ    ,ַרּבָ
יתֹו  ַתח ּבֵ ָצא ִמּפֶ ּיָ יָון ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזרָאַמר ָלֶהם  -ּכֵ פּו ִמּטֹוֵתיֶכם :ַרּבִ    ,ּכְ

ם ַהּגֹוֵלל  ְסתַּ ּנִ ַע ָאַמר ָלֶהם  - ְוֵכיָון ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ פּו ִמּטֹוֵתיֶכם :ַרּבִ    .ּכְ
ִפ  :ָאְמרּו לוֹ  ָבר ּכָ י ָזֵקןּכְ    ."ינּו ַעל ּפִ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת" ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּטֹות ּבְ    ?ֵמֵאיָמַתי זֹוְקִפין ֶאת ַהּמִ

ְנָחה ּוְלַמְעָלה    ."ִמן ַהּמִ
  

ר הּוָנאָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
י ֵכן ךְ  ,ַאף ַעל ּפִ ְחׁשַ ּתֶ ב ָעֶליָה ַעד ׁשֶ    .ֵאינֹו יֹוׁשֵ

ת  ּבָ י ׁשֶ  -ּוְלמֹוָצֵאי ׁשַ א יֹום ֶאָחד חֹוֵזר ְוכֹוֶפהַאף ַעל ּפִ ב ֶאּלָ    .ֵאין לֹו ֵליׁשֵ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
תֹו " ְלַבד הּוא ּכֹוֶפה -ַהּכֹוֶפה ִמטָּ תֹו ּבִ יתֹו הּוא ּכֹוֶפה ,לֹא ִמטָּ תֹוְך ּבֵ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ל ִמּטֹות ׁשֶ א ּכָ    .ֶאּלָ

ָרה ְמקֹומֹות  ֲעׂשָ ר ִמּטֹות ּבַ ן - ַוֲאִפיּלּו ֵיׁש לֹו ֶעׂשֶ    .ּכֹוֶפה ֶאת ּכּוּלָ
ה ַאִחין ּוֵמת ֶאָחד  ָ ן ּכֹוִפין - ַוֲאִפיּלּו ֲחִמׁשּ    .ּכּוּלָ

ה ַהְמיּוֶחֶדת ְלֵכִלים     ."ֵאין ָצִריְך ִלְכּפֹוָתּה  - ְוִאם ָהְיָתה ִמטָּ
  

 רש"י
. לאבל אחר אף על גב שאין לו

   השבת אלא יום אחד:
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        כז, אכז, אכז, אכז, א .97
ׁש " ְרּגֵ א זֹוְקפוֹ  ,ֵאין ָצִריְך ִלְכּפֹותוֹ  - ּדַ    .ֶאּלָ

ְמ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ִליֵאלַרּבָ
יר ֶאת ַקְרִביָטיו ׁש ַמתִּ ְרּגֵ    ,ּדַ

   ."ְוהּוא נֹוֵפל ֵמֵאיָליו
  

ׁש "ַמאי  ְרּגֵ    ?"ּדַ
  

אֲאַמר     :עּוּלָ
א ַגּדָ    .ַעְרָסא ּדְ

  
הֲאַמר ֵליּה     :ַרּבָ

י ֶמֶלךְ  ּבֵ ה ּגַ א ֵמַעּתָ    ,ֶאלָּ
ְתַנן    :ּדִ

ים ַעל ָהָאֶרץ ְוהּוא ֵמיֵסב ַעל" ל ָהָעם ְמסּוּבִ ׁש  ּכָ ְרּגֵ   .(סנהדרין כ.) "ַהּדַ
ָנא ָלא אֹוְתִביֵניּה  ַעד ָהִאיּדָ א ִמיִדי ּדְ א מֹוְתִביַנן ֵליּה  ,ִמי ִאיּכָ ּתָ    ?!ְוַהׁשְ

  
יַמְתִקיף ַלּה     :ַרב ַאׁשִ
ָיא    ?ַמאי קּוׁשְ

ה ִתּיָ ֲהָוה ַאֲאִכיָלה ּוׁשְ    ,ִמיִדי ּדַ
ִקי ָנא ָלא אֹוְכִליֵניּה ְוָלא ַאׁשְ ַעד ָהִאיּדָ    ,ֵניּה ּדְ

ִקיֵניּה  א אֹוְכִליֵניּה ְוַאׁשְ ּתָ    !ַהׁשְ
  

ָיא א ִאי ַקׁשְ    ,ֶאלָּ
ָיא    ָהא ַקׁשְ

ַתְנָיא    :48ּדְ
א זֹוְקפוֹ " ׁש ֵאינֹו ָצִריְך ִלְכּפֹותֹו ֶאּלָ ְרּגֵ    ,"ּדַ

א  ַגּדָ אי ֵאינֹו ָצִריְך ִלְכּפֹותוֹ  - ְוִאי ַעְרָסא ּדְ    ?ַאּמַ
   :49ַתְנָיאָהא 

תוֹ "    ,ַהּכֹוֶפה ִמטָּ
ְלַבד הּוא ּכֹוֶפה תֹו ּבִ יתֹו ּכֹוֶפה ,לֹא ִמטָּ תֹוְך ּבֵ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ל ִמּטֹות ׁשֶ א ּכָ    !"ֶאּלָ

  
ָיא    ?ּוַמאי ַקׁשְ

ה ַהְמיּוֶחֶדת ְלֵכִלים ּטָ ֲהָוה ַאּמִ    ,ִמיִדי ּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה ַהְמיּוֶחֶדת ְלֵכִלים ֵאינֹו ָצִריְך ִלְכּפֹוָתּה "    ."ִאם ָהְיָתה ִמטָּ
  

ָיא א ִאי ַקׁשְ ָיא ,ֶאלָּ    :ָהא ַקׁשְ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

יר ַקְרִביָטיו ְוהּוא נֹוֵפל ֵמֵאיָליו ׁש ַמתִּ ְרּגֵ    ."ּדַ
ךְ  ְעּתָ א :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ַגּדָ    ?!ִאית ֵליּה  "ַקְרִביִטין"ַמאי  ,ַעְרָסא ּדְ

  
י ֲאָתא  ָנן וְ ֲאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמ  ָרִביןּכִ ר ַמֲעָרָבאַרּבָ ְחִליָפא ּבַ ֵמיּה  ַרב ּתַ ִגיְלָדֵאי ,ׁשְ ׁשּוָקא ּדְ ִכיַח ּבְ ֲהָוה ׁשְ    ,ּדַ

ׁש "ַמאי  ְרּגֵ    ?"ּדַ
א ַצּלָ    .ַעְרָסא ּדְ

  
י ַמר ַנּמִ    :ִאיּתְ

י ִיְרְמָיהֲאַמר     :ַרּבִ
ׁש  ְרּגֵ    .ֵסירּוגֹו ִמּתֹוכוֹ  -ּדַ
ה  ּה  -ִמּטָ ּבָ    .ֵסירּוָגּה ַעל ּגַ

  
ר ַאָחאר ָאַמ  י ַיֲעקֹב ּבַ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ְמִליֵאל :ֲהָלָכה ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    .ּכְ
                                                           

48
  מסורת הש"ס, למרות שמצאנו מקומות שהגמרא קוראת לברייתא בשם "תנן".  

49
  מסורת הש"ס.  

 רש"י
. רצועותיו שהוא כעין קרביטיו

   תרניפני''א:
. מטה שמייחדים ערסא דגדא

אותה למזל טוב ואין משתמשין 
אותה  בה כלום אלא מייחדין

   לשרות מזל טוב עליה:
   . עור:דצלא

. מכניס רצועות סירוגו מתוכו
   מן חורי עצי המטה:

   . והעור כפול על העץ:על גבה
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י ַמר ַנּמִ    :50ִאיּתְ

ר ַאָחאָאַמר  י ַיֲעקֹב ּבַ יָאַמר  ַרּבִ י ַאּסִ    :ַרּבִ
ְקִליֶטיָה יֹוְצִאין  ּנַ ה ׁשֶ    .זֹוְקָפּה ְוַדּיוֹ  -ִמּטָ

  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
י" ּבֵ ן ַעל ּגַ    :ָיׁשֵ

א סֵּ    ,ּכִ
דֹוָלה י אּוְדָייִני ּגְ ּבֵ    ,ַעל ּגַ

י ַקְרַקע ּבֵ     -  ַעל ּגַ
   ."לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ 

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ה ּטָ ית ַהּמִ ִפּיַ ים ּכְ ּלֹא ִקּיֵ    .ׁשֶ
  
  

                                                           
50

  המהרש"א לא גורס "איתמר נמי".  

 רש"י
. עצים יוצאין מתוקנין נקליטי

למראשותיו ולמרגלותיו ונותנין 
עץ ארוך עליהן ונותן הסדינין 

  :עליהם לשמור מהזבובים
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יִצי" ִדין ּוַמְרּבִ ֵבית ָהֵאֶבלְמַכּבְ    ,ן ּבְ
ֵבית ָהֵאֶבל    ,ּוְמִדיִחין ְקָערֹות ְוכֹוסֹות ּוְצלֹוִחּיֹות ְוִקיתֹוִנּיֹות ּבְ

ִמים ְלֵבית ָהֵאֶבל ׂשָ    ."ְוֵאין ְמִביִאין ֶאת ַהּמּוְגָמר ְוֶאת ַהּבְ
  

   ?!ִאיִני
ֵני  ָראְוָהא ּתָ ר ַקּפָ    :ּבַ

ֵבית ָהֵאֶבל ֵאין ְמָבְרִכין לֹא ַעל ַהּמּוְגָמר ְולֹא ַעל" ִמים ּבְ ׂשָ    ,"ַהּבְ
רּוֵכי  ָלא ְמָבְרִכין -ּבְ    ,הּוא ּדְ

   !ַמְייִתיַנן –ָהא ֲאתּוֵיי 
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ֵבית ָהֵאֶבל - ָהא     ,ּבְ
ֵבית ַהְמַנֲחִמין - ָהא    .ּבְ

  
  
  
  

 רש"י
. על הריח בבית אין מברכין

   האבל:
. קרוביו מביאין המנחמין

  ענינים של אוכלין:
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    בבבב- - - - כז, אכז, אכז, אכז, א .100
   ַמְתִניִתין 

ַטְבָלא :ֵאין מֹוִליִכין ְלֵבית ָהֵאֶבל ִאְסקּוְטָלא ,לֹא ּבְ ָקנֹון ,ְולֹא ּבְ    ,ְולֹא ּבְ
א  ים -ֶאּלָ ַסּלִ    .ּבְ

ּמֹוֵעד ת ֲאֵבִלים ּבַ ְרּכַ    .ְוֵאין אֹוְמִרים ּבִ
ׁשּוָרה ּוְמ  ים ,ַנֲחִמיןֲאָבל עֹוְמִדין ּבְ    .ּופֹוְטִרין ֶאת ָהַרּבִ

ְרחֹוב ה ּבָ טָּ יִחין ֶאת ַהּמִ    ,ֵאין ַמּנִ
ד יל ֶאת ַהֶהְסּפֵ ּלֹא ְלַהְרּגִ    .ׁשֶ

ים ְלעֹוָלם ל ָנׁשִ    ,ְולֹא ׁשֶ
בֹודִמ  ֵני ַהּכָ    .ּפְ
  

ָמָרא     ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִראׁשֹוָנה"    ,ּבָ

ֵבית ָהֵאֶבל    :ָהיּו מֹוִליִכין ּבְ
י ֶסף -ִרים ֲעׁשִ ל ּכֶ ְקָלתֹות ׁשֶ ל ָזָהב ,ּבִ    ,ְוׁשֶ

ים  ל ֲעָרָבה ְקלּוָפה - ַוֲעִנּיִ י ְנָצִרים ׁשֶ ַסּלֵ    ,ּבְ
ים יׁשִ ּיְ ים ִמְתּבַ    .ְוָהיּו ֲעִנּיִ

   :ִהְתִקינוּ 
ל ֲעָרָבה ְקלּוָפה י ְנָצִרים ׁשֶ ַסּלֵ הּו ַהּכֹל ְמִביִאין ּבְ ּיְ    ,ׁשֶ

י ל ֲעִנּיִ בֹוָדן ׁשֶ ֵני ּכְ    ."םִמּפְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִראׁשֹוָנה"    ,ּבָ

ֵבית ָהֵאֶבל ִקין ּבְ    :ָהיּו ַמׁשְ
יִרים  ְזכּוִכית ְלָבָנה -ֲעׁשִ    ,ּבִ

ְזכּוִכית ְצבּוָעה ים ּבִ    ,ַוֲעִנּיִ
ין יׁשִ ּיְ ים ִמְתּבַ    .ְוָהיּו ֲעִנּיִ

   :ִהְתִקינוּ 
ְזכּוִכית ְצבּוָעה ִקין ּבִ הּו ַהּכֹל ַמׁשְ ּיְ    ,ׁשֶ

ֵני ים ִמּפְ ל ֲעִנּיִ בֹוָדן ׁשֶ    .ּכְ
  

ִראׁשֹוָנה    ,ּבָ
יִרים ֵני ֲעׁשִ ין ּפְ    ,ָהיּו ְמַגּלִ

ים ֵני ֲעִנּיִ ין ּפְ    ,ּוְמַכסִּ
ּצֹוֶרת ֵני ּבַ ֵניֶהן ִמּפְ ָחִרין ּפְ ָהיּו מּוׁשְ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ין יׁשִ ּיְ ים ִמְתּבַ    .ְוָהיּו ֲעִנּיִ
   :ִהְתִקינוּ 

ֵני ַהּכֹ ין ּפְ הּו ְמַכסִּ ּיְ    ,לׁשֶ
ים ל ֲעִנּיִ בֹוָדן ׁשֶ ֵני ּכְ    .ִמּפְ

  
ִראׁשֹוָנה    ,ּבָ

   :ָהיּו מֹוִציִאין
יִרים  ׁש  –ֲעׁשִ ַדְרּגֵ    ,ּבְ

ים   כז,ב ְכִליָכה^ -  ַוֲעִנּיִ    ,ּבִ
ין יׁשִ ּיְ ים ִמְתּבַ    .ְוָהיּו ֲעִנּיִ

   :ִהְתִקינוּ 
ְכִליָכה הּו ַהּכֹל מֹוִציִאין ּבִ ּיְ    ,ׁשֶ

ל  בֹוָדן ׁשֶ ֵני ּכְ יםִמּפְ    .ֲעִנּיִ
  

ִראׁשֹוָנה    ,ּבָ
ַחת חֹוֵלי ֵמַעִים ֵמִתים יִחין ֶאת ַהּמּוְגָמר תַּ    ,ָהיּו ַמּנִ

ין יׁשִ ּיְ ים ִמְתּבַ   .ְוָהיּו חֹוֵלי ֵמַעִים ַחּיִ
   :ִהְתִקינוּ 

ַחת ַהּכֹל יִחין תַּ הּו ַמּנִ ּיְ    ,ׁשֶ

 רש"י
  מתני' 

   . תמחוי:אסקוטלא
. שאומרים פוטרין את הרבים

   למנחמין לכו לבתיכם:
. אין מניחין מטה במועד ברחוב

   להספידו:
. ששופעות ולא של נשים לעולם

   ה:זיב
  

  גמ' 
   . מטה של מתים:כליכה
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ים ל חֹוֵלי ֵמַעִים ַחּיִ בֹוָדן ׁשֶ ֵני ּכְ    .ִמּפְ
  

ִראׁשֹוָנה    ,ּבָ
י ִנּדֹות ֵמתֹות ּבֵ ִלים ַעל ּגַ יִלין ֶאת ַהּכֵ    ,ָהיּו ַמְטּבִ

יׁשֹות ּיְ    .ְוָהיּו ִנּדֹות ַחּיֹות ִמְתּבַ
   :ִהְתִקינוּ 

ים ׁשִ ל ַהּנָ י ּכָ ּבֵ יִלין ַעל ּגַ הּו ַמְטּבִ ּיְ    ,ׁשֶ
ל ִנּדֹות ַחּיֹות בֹוָדן ׁשֶ ֵני ּכְ    .ִמּפְ

  
ִראׁשֹוָנה    ,ּבָ

ּבֵ  יִלין ַעל ּגַ    ,י ָזִבין ֵמִתיםַמְטּבִ
ין יׁשִ ּיְ ים ִמְתּבַ    .ְוָהיּו ָזִבין ַחּיִ

   :ִהְתִקינוּ 
ב ַהּכֹל יִלין ַעל ּגַ הּו ַמְטּבִ ּיְ    ,ׁשֶ
ים ל ָזִבין ַחּיִ בֹוָדן ׁשֶ ֵני ּכְ    .ִמּפְ

  
ִראׁשֹוָנה    ,ּבָ

יָתתוֹ  ה ִלְקרֹוָביו יֹוֵתר ִמּמִ ת ָקׁשָ    ,ָהְיָתה הֹוָצַאת ַהּמֵ
ָהיּו ְקרֹוָב  יִחין אֹותֹו ּובֹוְרִחיןַעד ׁשֶ    .יו ַמּנִ

א  ּבָ ְמִליֵאלַעד ׁשֶ ן ּגַ ַעְצמוֹ  ַרּבָ ן ,ְוָנַהג ַקּלּות רֹאׁש ּבְ תָּ ְכֵלי ִפׁשְ    ,ְוָיָצא ּבִ
ן תָּ ְכֵלי ִפׁשְ    ."ְוָנֲהגּו ָהָעם ַאֲחָריו ָלֵצאת ּבִ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ָנא ַנהּוג ָעְלָמא  ְצָרָדא  - ְוָהִאיּדָ ר זּוָזאֲאִפיּלּו ּבִ   .ּבַ
  
  

 רש"י
. הכלים על גבי נדות מתות

שנשתמשו בהן בעודן בחיים 
שנטמאו בנגיעתן שהנדה 

   מטמאה בנגיעתה אדם וכלים:
. והיו נדות חיות מתביישות

שעושין בהן מה שאין עושין 
   לשאר מתות:

. בתכריכין קשה לקרוביו
   טובים:

   . קנבוס:צרדא
   . הנקנה בזוז:וזאבר ז
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .101
ְרחֹוב" ה ּבָ טָּ יִחין ֶאת ַהּמִ ד[ ,ֵאין ַמּנִ יל ֶאת ַהֶהְסּפֵ ּלֹא ְלַהְרּגִ   ]."ׁשֶ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ְלִמיד ָחָכם ְפֵני תַּ    ,ֵאין מֹוֵעד ּבִ

ה ּופּוִרים ן ֲחנּוּכָ ּכֵ    .ְוָכל ׁשֶ
  

ָפָניו י ּבְ    ,ְוָהֵני ִמיּלֵ
ָפָניו  ּלֹא ּבְ    .אלָ  –ֲאָבל ׁשֶ

  
   ?!ִאיִני
ֲהָנאְוָהא  יּה לְ  ַרב ּכַ ָעאַסְפּדֵ ַהְרּדְ פּום ַנֲהָרא ַרב ְזִביד ִמּנְ    !ּבְ

  
יֲאַמר  ּפִ    :ַרב ּפַ

מּוָעה ֲהָוה  ֵמי -יֹום ׁשְ    .ְוִכְבָפָניו ּדָ
  
  
  

 רש"י
. שיכולין אין מועד לפני חכמים

   להספידו:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

162

        כז, בכז, בכז, בכז, ב .102
אֲאַמר     :עּוּלָ

ד"    ,ַעל ֵלב -  "ֶהְסּפֵ
ְכִתיב ַדִים סֹוְפִדים" :ּדִ    .יב)-(ישעיה לב "ַעל ׁשָ

ד – "ִטיּפּוַח " ּיָ    .ּבַ
ֶרֶגל – "ִקיּלּוס"    .ּבָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ס " ל - ַהְמַקּלֵ ַסְנּדָ ס ּבְ ִמְנָע  ,לֹא ְיַקּלֵ א ּבְ    ,לֶאּלָ

ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ    ."ִמּפְ
  
  
  
  
  

 רש"י
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

 רש"י
   . מטפח כנגד הלב:על לב

   . קופץ יד זו לזו:ביד
   . מכה רגלו בקרקע:ברגל

. שהופך הסנדל מפני הסכנה
   ו:ושובר רגל
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .103
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

יֲעַנע רֹאׁשֹו  ּנִ יָון ׁשֶ ב ֶאְצלוֹ  -ָאֵבל ּכֵ ִאין ֵליׁשֵ ָ    .ׁשּוב ֵאין ְמַנֲחִמין ַרׁשּ
  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
יא ֵני ָנׂשִ יִבין ַלֲעמֹוד ִמּפְ    ,ַהּכֹל ַחּיָ

   .חּוץ ֵמָאֵבל ְוחֹוֶלה
  
  
י יֹוָחָנןָאַמר וְ     :ַרּבִ

בוּ     ,ַלּכֹל אֹוְמִרים ָלֶהם ׁשְ
   .חּוץ ֵמָאֵבל ְוחֹוֶלה

  
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ּלוֹ  -ָאֵבל יֹום ִראׁשֹון  ֶ    ,ָאסּור ֶלֱאכֹול ֶלֶחם ִמׁשּ

ֲאַמר ֵליּה ַרֲחָמָנא ִליֶחְזֵקאל ים לֹא תֹאֵכל" :ִמּדַ    .)יז/כב-(יחזקאל כד "ְוֶלֶחם ֲאָנׁשִ
  

ה ַתְייהּו ַלֲהָדֵדי ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ֵפי ְסעּוּדָ    .ְמַחּלְ
  
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
ִעיר  נֵ  -ֵמת ּבָ ל ּבְ ית ְמָלאָכהּכָ ּיַ ֲעׂשִ    .י ָהִעיר ֲאסּוִרין ּבַ

  
   ,ִאיְקַלע ִלְדרּוָמָתא ַרב ַהְמנּוָנא

ְכָבא ׁשָ יּפּוָרא ּדְ ַמע קֹול ׁשִ    .ׁשְ
א ָקא ָעְבֵדי ֲעִביְדּתָ י ּדְ    .ֲחָזא ָהָנְך ֱאיָנׁשֵ

א :ֲאַמר ְלהוּ  ְמּתָ ׁשַ י ּבְ    !ֶליֱהוּו ָהָנְך ֱאיָנׁשֵ
ָמָת  א ּבְ ְכָבא ִאיּכָ    ?!אָלא ׁשָ

ָמָתא :ֲאַמרּו ֵליּה  א ּבְ    .ֲחבּוָרָתא ִאיּכָ
ְרָיא ְלכוּ  ,ִאי ָהִכי :ֲאַמר ְלהוּ     .ׁשָ

  
  

 רש"י
. שנראה שניחם ניענע ראשו

   מעצמו:
. כשעומדין לכל אומרים שבו

   לפני הנשיא:
. חבורות הן חבורתא איכא

שאלו קוברין מתים שלהם 
לבדם ואלו קוברין מתים שלהם 

   לבדם:
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .104
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

אי ה ַעל ֵמתֹו יֹוֵתר ִמּדַ ֶ ְתַקׁשּ ל ַהּמִ    ,ּכָ
   .ַעל ֵמת ַאֵחר הּוא ּבֹוֶכה

  
בּוֵתיּה  יּבְ ׁשִ ֲהַות ּבְ ָתא ּדַ    ,ַרב הּוָנאּדְ ַהִהיא ִאיּתְ

ֵני ְבָעה ּבְ    ,ֲהוּו ַלּה ׁשִ
ְייהוּ  א ֲעֵליּה  ,ִמת ַחד ִמיּנַ יֵתיְרּתָ ְכָיא ּבִ    .ֲהַוות ָקא ּבָ

ַלח ַלּה     .ָלא ַתַעְבִדי ָהִכי :ַרב הּוָנאׁשְ
יּה  ָחה ּבֵ ּגְ    .ָלא ַאׁשְ

ַלח ַלּה  יַתת  :ׁשְ א ְלִאיָד  - ְוִאי ָלא  ,מּוָטב –ִאי ַצּיְ    .ךְ ְצִבית ְזַווְדּתָ
הוּ  ,ִמית    .ּוִמיתּו ּכּוּלְ

יךְ  :ְלסֹוף ֲאַמר ַלּה  א ְלַנְפׁשִ ימּוׁש ְזַווְדּתָ    .ּוִמיָתא ,ּתִ
  
ֻנודּו לוֹ " ְבּכּו ְלֵמת ְוַאל ּתָ    .),י(ירמיהו כב 51"ַאל תִּ
ְבּכּו ְלֵמת" אי -  "ַאל ּתִ    .יֹוֵתר ִמּדַ
ֻנודּו לוֹ " יעּור -  "ְוַאל ּתָ ִ ׁשּ    .יֹוֵתר ִמּכַ

   ?יַצדָהא כֵּ 
ה ָיִמים  לֹׁשָ    .ִלְבִכי -ׁשְ

ְבָעה  ד –ְוׁשִ    .ְלֶהְסּפֵ
ים  לֹׁשִ    .ְלִגיהּוץ ּוְלִתְסּפֹוֶרת - ּוׁשְ

אן ְוֵאיָלךְ  רּוְך הּוא ,ִמּכָ דֹוׁש ּבָ י :ָאַמר ַהּקָ ּנִ ם ַרֲחָמִנים ּבֹו יֹוֵתר ִמּמֶ    .ִאי ַאּתֶ
  
כּו ָבכֹו ַלהֹוֵלךְ "    ."ּבְ

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִניםַלהוֹ  לֹא ּבָ    .ֵלְך ּבְ

  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ֵני ַרּבִ ָלא ּבְ ָאֵזיל ּבְ א ְלַמאן ּדְ    ,ָלא ֲאַזל ְלֵבי ֶאְבָלא ֶאּלָ

ְכִתיב י לֹא ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתוֹ " :ּדִ כּו ָבכֹו ַלהֹוֵלְך ּכִ    .),י(ירמיהו כב "ּבְ
  

   :ֲאַמר ַרב הּוָנא
ָעַבר ֲע  ּה ֶזה ׁשֶ ָנה ּבָ    .ֵביָרה ְוׁשָ

  
   ,ְלַטְעֵמיּה  ַרב הּוָנא

   :ַרב הּוָנאַדֲאַמר 
ּה  ָנה ּבָ ָעַבר ָאָדם ֲעֵביָרה ְוׁשָ יָון ׁשֶ ָרה לוֹ  - ּכֵ    .הּוּתְ

  
ָרה לוֹ " ךְ  -  "הּוּתְ ְעּתָ    ?!ָסְלָקא ּדַ
  

א ר :ֵאיָמא ,ֶאלָּ ֶהיּתֵ ית לֹו ּכְ    .ַנֲעׂשֵ
  
  

י ֵלִויָאַמר     :ַרּבִ
  , ָאֵבל
לֹ  ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשְ ִאיּלּו ֶחֶר  - ׁשָ י ְיֵריכֹוָתיוִיְרֶאה ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ּתֵ ין ׁשְ ַחת לֹו ּבֵ    .52ב מּוּנַ

ְבָעה  ה ַעד ׁשִ לֹׁשָ ְ ֶקֶרן ָזִוית -ִמׁשּ ֶנְגּדֹו ּבְ ַחת לֹו ּכְ ִאיּלּו מּוּנַ    .ּכְ
אן ְוֵאיָלְך  ּוק - ִמּכָ ׁשּ ֶנְגּדֹו ּבַ ִאיּלּו עֹוֶבֶרת ּכְ   .ּכְ

  
  

                                                           
51

ְבּכּו ְלֵמת ְוַאל-ַאל   כּו ָבכֹו ַלהֵֹלְך כִּ -ּתִ ֻנדּו לֹו ּבְ   ֶאֶרץ מֹוַלְדּתוֹ -י לֹא ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאתּתָ
52

ֵתיָפיו ויש גורסים:     ּכְ

 רש"י
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

 רש"י
. משמע מכאן ולא ישוב עוד וגו'

  ואילך לא יעשה לעולם תשובה:
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בֹוד" ֵני ַהּכָ ים ְלעֹוָלם ִמּפְ ל ָנׁשִ     ."ְולֹא ׁשֶ
  

ֵעיָאְמֵרי     :ְנַהְרּדְ
נוּ   כח,א ה^ לֹא ׁשָ א ַחּיָ    ,ֶאּלָ

ים  ָאר ָנׁשִ יִחין –ֲאָבל ׁשְ    .ַמּנִ
  

י ֶאְלָעָזר    :ֲאַמר ַרּבִ
ים ׁשִ ָאר ַהּנָ    ,ֲאִפיּלּו ׁשְ

ְכִתיב ם ִמְרָים ַוּתִ " :ּדִ ָמת ׁשָ םַוּתָ ֵבר ׁשָ   .(במדבר כ,א) "ּקָ
   .ָסמּוְך ְלִמיָתה ְקבּוָרה

  
י ֶאְלָעָזרַוֲאַמר     :ַרּבִ

יָקה ֵמָתה ְנׁשִ    .ַאף ִמְרָים ּבִ
ם"ָאְתָיא  ם" "ׁשָ    .ִמּמֶֹשה "ׁשָ

י ה' ּה ַעל ּפִ ֵני ַמה לֹא ֶנֱאַמר ּבָ    ?ּוִמּפְ
ָבר ְלאֹוְמרוֹ  ַנאי ַהּדָ ּגְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
י ַאּמִ ָאַמר     :יַרּבִ

ה ָרה ֲאדּוּמָ ת ּפָ ה ִנְסְמָכה ִמיַתת ִמְרָים ְלָפָרׁשַ    ?ָלּמָ
ֶרת  :לֹוַמר ְלךָ  ה ְמַכּפֶ ָרה ֲאדּוּמָ ֶרת -ַמה ּפָ יִקים ְמַכּפֶ ל ַצּדִ    .ַאף ִמיָתָתן ׁשֶ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ה הּוּנָ ה ִנְסְמָכה ִמיַתת ַאֲהרֹן ְלִבְגֵדי ּכְ    ?ָלּמָ
הוּ  ְגֵדי ּכְ ִרין ַמה ּבִ ה ְמַכּפְ ֶרת -ּנָ יִקים ְמַכּפֶ ל ַצּדִ    .ַאף ִמיָתָתן ׁשֶ

  
  
  
  

 רש"י
. שמתה מחמת וולד אלא חיה

   שהיא שופעת:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְתאֹום "    .זֹו ִהיא ִמיָתה ֲחטּוָפה - ֵמת ּפִ
חּוָפה - ָחָלה יֹום ֶאָחד ָוֵמת     .זֹו ִהיא ִמיָתה ּדְ

ְמִליֵאל ן ּגַ י ֲחַנְנָיא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָפה    ,זֹו ִהיא ִמיַתת ַמּגֵ

ֱאַמר ּנֶ ָפה" :ׁשֶ ַמּגֵ ָך ֶאת ַמְחַמד ֵעיֶניָך ּבְ ן ָאָדם ִהְנִני לֹוֵקַח ִמּמְ    ,טז)-(יחזקאל כד "ּבֶ
ר ֶא " :ּוְכִתיב ָעֶרבָוֲאַדּבֵ י ּבָ ּתִ ָמת ִאׁשְ ּבֶֹקר ַוּתָ    .יח)-(יחזקאל כד "ל ָהָעם ּבַ

ֵני ָיִמים ָוֵמת  חּוָיה - ׁשְ    .זֹו ִהיא ִמיָתה ּדְ
ה  לֹׁשָ ָעָרה –ׁשְ    .ּגְ

ָעה     .ְנִזיָפה –ַאְרּבָ
ה  ָ ל ָאָדם - ֲחִמׁשּ    ."זֹו ִהיא ִמיַתת ּכָ

  
י ָחִניןֲאַמר     :ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרא
   .יד)-(דברים לא "ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות"
   .ַחד – "ֵהן"
ֵרי – "ָקְרבוּ "    .ּתְ
ֵרי – "ָיֶמיךָ "    .ּתְ

ה ָ    .ָהא ֲחִמׁשּ
  
ְלׁשֹון ְיָוִני קֹוִרין ְלַאַחת  -  "ַחד – "ֵהן"" ן ּבִ ּכֵ    .ֵהן –ׁשֶ
  
ָנה " ים ׁשָ ִ ֲחִמׁשּ ֵרת -ֵמת ּבַ    .זֹו ִהיא ִמיַתת ּכָ

ָנה  ִים ׁשָ תַּ ים ּוׁשְ ִ מּוֵאל ָהָרָמִתי - ֲחִמׁשּ ל ׁשְ    .זֹו ִהיא ִמיָתתֹו ׁשֶ
ים  ִ ׁשּ ַמִים - ׁשִ יֵדי ׁשָ    ."זֹו ִהיא ִמיָתה ּבִ

  
   :ָמר זּוְטָראֲאַמר 

   ?ַמאי ְקָרא
ְכִתיב בֹוא ְבֶכַלח ֱאֵלי ָקֶבר" :ּדִ    .כו)-(איוב ה "ּתָ

ין ָהווּ  - "ְבֶכַלח" יּתִ א ׁשִ ִגיַמְטִרּיָ   .ּבְ
  
ְבִעים " יָבה –ׁשִ    .ׂשֵ

מֹוִנים  בּורֹות –ׁשְ    ,ּגְ
ְכִתיב ָנה" :ּדִ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹות ׁשְ ָנה ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ    .י)-(תהילים צ "ְיֵמי ׁשְ

  
הֲאַמר     :ַרּבָ

ָנה  ים ׁשָ ִ ׁשּ ים ְוַעד ׁשִ ִ ֵרת - ֵמֲחִמׁשּ    .זֹו ִהיא ִמיַתת ּכָ
בֹודוֹ  ּום ּכְ יב ְלהּו ִמׁשּ ֵ ָלא ַחׁשּ מּוֵאל ָהָרָמִתי ְוַהאי ּדְ ל ׁשְ    .ׁשֶ

  
ָנן ַרב יֹוֵסף ין ֲעַבד ְלהּו יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ יּתִ ר ׁשִ י ֲהָוה ּבַ    ,ּכִ

ֵרת :ֲאַמר    .ְנַפִקי ִלי ִמּכָ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ֵני ׁשְ ֵרת ּדִ ְנַפק ֵליּה ָמר ִמּכָ יֹוֵמי ִמי ָנֵפיק ,ְנִהי ּדִ ֵרת ּדְ    ?!ָמר ִמּכָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

יָדךְ  א ּבִ ְלּגָ    .ְנקֹוט ָלְך ִמיָהא ּפַ
  

ְתאֹום ַרב הּוָנא יּה ּפִ    ,ַנח ַנְפׁשֵ
ָנן ְייֵגי ַרּבָ    .ֲהוּו ָקא ּדָ

ֵייב ֵמַהּדַ ָנא ְלהּו זּוָגא ּדְ    :ּתָ
יָקה" יַע ִלְגבּורֹות זֹו ִהיא ִמיַתת ְנׁשִ יַע ִלְגבּורֹות ֲאָבל ִהּגִ ּלֹא ִהּגִ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ."לֹא ׁשָ
  

   :ָרָבאר ֲאַמ 

 רש"י
   . שלא חלה:מת פתאום

   . ולמעלה:מחמשים שנה
. בהדי והאי דלא חשיב ליה

   כרת:
. שמא ימות מיתה כרת דיומי

   חטופה:
. דמכרת דשני מיהא פלטי פלגא

   לי:
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י ֵני ּוְמזֹוֵני  ,ַחּיֵ ָתא - ּבְ ְלָיא ִמיּלְ ְזכּוָתא ּתָ    ,ָלא ּבִ
ָתא ְלָיא ִמיּלְ ָלא ּתָ ַמּזָ א ּבְ    .ֶאלָּ

  
ָהא  הּדְ אוְ  ַרּבָ יֵקי ָהווּ  ַרב ִחְסּדָ ָנן ַצּדִ ָרַוְייהּו ַרּבָ    ,ּתְ

י     ,ְוָאֵתי ִמיְטָרא - ָמר ְמַצלֵּ
י     .ְוָאֵתי ִמיְטָרא -ּוָמר ְמַצּלֵ
א ִנין ַרב ִחְסּדָ ין ׁשְ ִעין ְוַתְרּתֵ ׁשְ    .ֲחָיה ּתִ

ה ִעין ַרּבָ    .ֲחָיה ַאְרּבְ
י  אּבֵ ין ִהּלּוֵלי - ַרב ִחְסּדָ יּתִ    .ׁשִ
י  הּבֵ יְכֵלי - ַרּבָ ין ּתִ יּתִ    .ׁשִ
י  אּבֵ י - ַרב ִחְסּדָ ֵעי ,ְסִמיָדא ְלַכְלּבֵ    .ְוָלא ִמְתּבָ
י  הּבֵ ֲעֵרי ֶלֱא  - ַרּבָ ׂשַ יַנֲהָמא ּדְ ח ,יָנׁשֵ ּכַ ּתַ    .ְוָלא ִמׁשְ

  
   :ָרָבאַוֲאַמר 

א ַמּיָ י ׁשְ ַעאי ַקּמֵ י ּבְ ָלת ִמיּלֵ    ,ָהֵני ּתְ
י  ְרּתֵ    ,ְיַהבּו ִלי -ּתַ
   .ָלא ְיַהבּו ִלי -ֲחָדא 

ַרב הּוָנא    ,חֹוְכָמֵתיּה ּדְ
א  ַרב ִחְסּדָ    .ִויַהבּו ִלי -ְועּוְתֵריּה ּדְ

ר ַר  ה ּבַ ַרּבָ    .ָלא ְיַהבּו ִלי - ב הּוָנא ִעְנְוָתנּוֵתיּה ּדְ
  
  

 רש"י
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עוֹ  ָרָבא ִרים ֲאחּוהַּ ַרב ׂשְ יּה ּדְ  ּדְ    ,ָרָבאֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ

ֲהָוה ָקא ְמַנְמֵנם    .ַחְזֵייּה ּדַ
ָלא ְלַצֲעַרן :ֲאַמר ֵליּה     .ֵליָמא ֵליּה ָמר ּדְ
ִביֵניּה הּוא :ֲאַמר ֵליּה     ?!ָמר ָלאו ׁשּוׁשְ
יָון  :ֲאַמר ֵליּה  יּכֵ ח ּבִ ּגַ ָלא ָלא ַאׁשְ ַסר ַמּזָ ִאיּמְ    .ּדְ
   .ִליְתֲחֵזי ִלי ָמר :ֲאַמר ֵליּה 

   .ִאיְתֲחֵזי ֵליּה 
   ?ֲהָוה ֵליּה ְלָמר ַצֲעָרא :ֲאַמר ֵליּה 
א :ֲאַמר ֵליּה  כּוִסיְלתָּ א ּדְ י ִריְבּדָ    .ּכִ

  
יּה ּדְ  ָרָבא    ,ַרב ַנְחָמןֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ

ָקא ְמַנְמֵנם    .ַחְזֵייּה ּדְ
ָלא ְלַצֲעַרן :ֲאַמר ֵליּה     .ֵליָמא ֵליּה ָמר ּדְ
   ?!ָמר ָלאו ָאָדם ָחשּוב הּוא :ֲאַמר ֵליּה 
יב :ֲאַמר ֵליּה     ?ַמאן ְרִקיַע  ,ַמאן ְסִפין ,ַמאן ֲחׁשִ
   ?ִליְתֲחֵזי ִלי ָמר :ֲאַמר ֵליּה 

   .ִאְתֲחֵזי ֵליּה 
   ?ֲהָוה ֵליּה ְלָמר ַצֲעָרא :ֲאַמר ֵליּה 
ִניָתא ֵמֲחָלָבאכְּ  :ֲאַמר ֵליּה  ַחל ּבְ    .ִמיׁשְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ יֲעתּוֵתיּה  :ְוִאי ָאַמר ִלי ַהּקָ ָנֵפיׁש ּבִ ֵעיָנא ּדְ ד ֲהֵוית ָלא ּבָ ַההּוא ָעְלָמא ּכַ    .ִזיל ּבְ
  

י ֶאְלָעָזר רּוָמה ַרּבִ    ,ֲהָוה ָקָאֵכיל ּתְ
   .ִאיְתֲחֵזי ֵליּה 

רּוָמה ָקא ָאֵכיְלָנא :ֲאַמר ֵליּה  ֵרי 'קֹוֶדׁש 'ְוָלאו  ,ּתְ    ?!ִאיּקְ
א ְעּתָ    .ָחְלָפא ֵליּה ׁשַ

  
ֶשת ׁשּוָקא ַרב ׁשֵ   .ִאיְתֲחֵזי ֵליּה ּבְ
ְבֵהָמה :ֲאַמר ֵליּה  ׁשּוָקא ּכִ יָתא ?!ּבְ י ּבֵ    !ֵאיָתא ְלַגּבֵ

  
י ׁשּוָקא ַרב ַאׁשִ    .ִאיְתֲחֵזי ֵליּה ּבְ

ָלִתין יֹוִמין :ֲאַמר ֵליּה     ,ִרי ְלַתְלמּוַדאיְוַאְהּדְ  ,ִאיְתַרח ִלי ּתְ
ָאְמִריתוּ  ָידוֹ  :ּדְ א ְלָכאן ְוַתְלמּודֹו ּבְ ּבָ ֵרי ִמי ׁשֶ    .ַאׁשְ

ָלִתין ֲאָתא יֹום ּתְ    .ּבְ
י ַהאי :ֲאַמר ֵליּה     ?ַמאי ּכּוּלֵ

ֲחָקא ַרְגֵליּה ּדְ  ּה  ,ַבר ָנָתןָקא ּדָ ֲחֶביְרּתָ ְמלֹא ִניָמא ,ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ּבַ    .ֲאִפיּלּו ּכִ
  
אַר     ,ָלא ֲהָוה ָיֵכיל ֵליּה  ,ב ִחְסּדָ

יְרָסא ֵתיק ּפּוֵמיּה ִמּגִ ָלא ֲהָוה ׁשָ    .ּדְ
ֵבי  ַאְרָזא ּדְ    ,ַרבְסֵליק ְיֵתיב ּבְ

ַקע ַאְרָזא ַתק ,ּפְ    .ְוָיֵכיל ֵליּה  ,ּוׁשְ
  

יא י ִחּיָ    ,ָלא ֲהָוה ָמֵצי ְלִמיְקְרָבא ֵליּה  ,ַרּבִ
ַעְנָיא ֵמי ֵליּה ּכְ    ,יֹוָמא ַחד ִאיּדְ

ָבא א :ֲאַמר ֵליּה  ,ֲאָתא ָטֵריף ַאּבָ יק ִלי ִריְפּתָ    ,ַאּפִ
יקּו ֵליּה     .ַאּפִ

   ?ְוָלאו ָקא ְמַרֵחם ָמר ַאַעְנָיא :ֲאַמר ֵליּה 
אי ָלא ָקא ְמַרֵחם ָמר ְבָרא ַאּמַ    ?ַאַההּוא ּגַ

י ֵליּה  ּלֵ נּוָרא ,ּגַ יּה  ,ַאְחֵוי ֵליּה ׁשֹוָטא ּדְ    .ַאְמֵצי ֵליּה ַנְפׁשֵ
 

 רש"י
   . גוסס:מנמנם

   . רבא לרב שעורים:א''ל
. למלאך המות דלא לימא מר

   לצעורי:
   . דמלאך המות:שושביניה

   . איתרע מזליה:דאימסר מזליה
   . בתר מיתה:ליתחזי לי מר

. לימא ליה מר לאו אדם חשוב
   מר:

. מתוקן למיבעי ספין רקיע
. ביעתותיה. דמלאך  מיניה:
   המות:

   יא:. למיהוי נשרגליה דבר נתן
. דמתפקדנא אמאי לא מרחם

   למייתי ליה למר בההוא עלמא:
. וידע אחוי ליה שוטא דנורא

  דהוא מלאך המות:
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    , ב, ב, ב, בכחכחכחכח .108
   ַמְתִניִתין    כח,ב

ים    :ָנׁשִ
ּמֹוֵעד  חֹות ,ְמַעּנֹות –ּבַ    .ֲאָבל לֹא ְמַטּפְ

ָמֵעאל י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
טָּ  מּוכֹות ַלּמִ חֹות –ה ַהסְּ    .ְמַטּפְ

  

ים י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ה ,ּבְ ֲחנּוּכָ חֹות - ּוַבּפּוִרים  ,ּבַ    ,ְמַעּנֹות ּוְמַטּפְ
ֶזה ָוֶזה     .לֹא ְמקֹוְננֹות -ּבָ

ת  ר ַהּמֵ חֹות -ִנְקּבַ    .לֹא ְמַעּנֹות ְולֹא ְמַטּפְ
  

   "?ִעיּנּוי"ֵאיֶזהּו 
ַאַחת ן עֹונֹות ּכְ ּכּוּלָ    .ׁשֶ

  
   ?ִקיָנה

ַאַחת ְמ  ֶרתׁשֶ ן עֹונֹות ַאֲחֶריָה  ,ַדּבֶ    ,ְוכּוּלָ
ֱאַמר ּנֶ ה ְרעּוָתּה ִקיָנה" :ׁשֶ ָ ְדָנה ְבנֹוֵתיֶכם ֶנִהי ְוִאׁשּ    .יט)-(ירמיה ט "ְוַלּמֵ

  
   :ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹא

ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה' ֱאלִֹהים ּדִ  :הּוא אֹוֵמר ע ַהּמָ ּלַ ִניםּבִ ל ּפָ    .ח)- (ישעיה כה וגו' "ְמָעה ֵמַעל ּכָ
  

ָמָרא     ּגְ

   ?ַמאי ָאְמַרן
  

   :ַרבֲאַמר 
   .ַויי ְלָאְזָלא ַויי ַלֲחִביָלא

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ַכְנִציב ָאְמַרן ָהִכי ׁשְ י ּדִ    .ַויי ְלָאְזָלא ַויי ַלֲחִביָלא :ְנׁשֵ
  

   :ָרָבאַוֲאַמר 
ַכְנִציב ָאְמַרן ׁשְ י ּדִ ָכא :ְנׁשֵ ְרָמא ִמּכָ א ְלַא  ,ּגּוד ּגַ    .ְנִטיִכיְוִנְמֵטי ַמּיָ

  
   :ָרָבאַוֲאַמר 

ַכְנִציב ָאְמַרן ׁשְ י ּדִ    .טּוֵרי ,ַעּטּוף ְוַכּסוּ  :ְנׁשֵ
ַבר ָרֵמי    .ּוַבר ַרְבְרֵבי הּוא ,ּדְ

  
   :ָרָבאַוֲאַמר 

ַכְנִציב ָאְמַרן ׁשְ י ּדִ ֵמָלָתא :ְנׁשֵ ּייּול ִאְצְטָלא ּדְ ִלימּו ְזָווֵדיּה  ,ׁשַ ׁשְ    .ְלַבר חֹוִרין ּדִ
  

   :אָרָב ַוֲאַמר 
ַכְנִציב ָאְמַרן ׁשְ י ּדִ ָרא וְ  ,ָרֵהיט ְוָנֵפיל :ְנׁשֵ ְעּבָ    .זֹוְפָתא ָיֵזיףיְ ַאּמַ

  
   :ָרָבאַוֲאַמר 

ַכְנִציב ָאְמַרן ׁשְ י ּדִ ֵרי :ְנׁשֵ ּגָ קוּ  ,ֲאַחָנא ּתַ ּדְ ְבְזֵגי ִמיּבַ    .ַאּזַ
  

   :ָרָבאַוֲאַמר 
ַכְנִציב ָאְמַרן ׁשְ י ּדִ י מֹוָתא :ְנׁשֵ    .ִחיבּוְלָיא –ִעין ּוַמְר  ,מֹוָתא ּכִ

  
  

 רש"י
  מתני' 

  בלא פירוש: 
  

  גמ' 
   . חבלא:לחבילא

   . נפלו הלחיים:גוד גרמא מככא
. כלומר נמטו מיא לאמטיכי

   הדרי מיא למפרע כלפי למעלה:
. כלומר א דמלתאשייול איצטל

   יפה מיתה כמלבוש של מילת:
. שכלו לו דשלימו זוודיה

   מזונותיו שהוא עני:
   . חושך:עטוף

   . קיניה:אזבזגי
   . כל אדם מת:מותא

. מרעין (מרעא חבילא)
   חיבולייא. האיסורין הן בבית:
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ְנָיא    :ּתַ

י ֵמִאירָהָיה "    :אֹוֵמר ַרּבִ
ית ֵאֶבל" ֶכת ֶאל טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ּבֵ ל-ִמּלֶ ר הּוא סֹוף ּכָ ֲאׁשֶ ה ּבַ ּתֶ ית ִמׁשְ    ,ָהָאָדם-ּבֵ

ן ֶאל ל ִמיָתה -  ב),קהלת ז( "ִלּבוֹ -ְוַהַחי ִיּתֵ ָבִרים ׁשֶ    ."ּדְ
  

דּוֵניּה  ד ִיְסּפְ ִיְסּפַ    ,ּדְ
רּוֵניּה  ר ִיְקּבְ ִיְקּבַ    ,ּדְ
ִיְטַען ִיְטֲענּוֵניּה     ,ּדְ

ל ִיְדלּוֵניּה  ִיּדַ    .ּדְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
ל  ָלא ִיּדַ    ,ִיְדלּוֵניּה  - ּדְ

ְכִתיב ה" :ּדִ י טֹוב ֲאָמר ְלָך ֲעֵלה ֵהּנָ 53"ּכִ
  .ז)-,ומשלי כה( 

  
  

                                                           

53
ר ִלְפֵני-ַאל     ְתַהּדַ דִֹלים ּוִבְמקֹום  ֶמֶלךְ -ּתִ ֲעמֹד-ַאל ּגְ י טֹוב ֲאָמר זזזז .ּתַ ה -ְלָך ֲעֵלה-ּכִ יְלךָ   ֵהּנָ ּפִ ר ָנִדיב ִלְפֵני ֵמַהׁשְ   .יֶניךָ ֵע  ָראוּ  ֲאׁשֶ

 רש"י
. כלומר מגביהין דידל ידלוניה

בהספד למי שמגביה קולו 
   חרים:להספד א
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        כח, בכח, בכח, בכח, ב .110
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָניו ׁשֶ " תּו ּבָ ּמֵ ׁשֶ ָמֵעאלל ּכְ י ִיׁשְ    ,ַרּבִ
ָעה ְזֵקִנים ְלַנֲחמוֹ     :ִנְכְנסּו ַאְרּבָ

י ַטְרפֹון ִליִליוְ  ,ַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ן ֲעַזְרָיהוְ  ,ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ֲעִקיָבאוְ  ,ַרּבִ    .ַרּבִ
י ַטְרפֹוןָאַמר ָלֶהם     :ַרּבִ

דֹול הּוא ָחָכם ּגָ עּו ׁשֶ דֹות ,ּדְ ַאּגָ    .ּוָבִקי ּבְ
ְבֵרי ֲחֵבירוֹ ַאל יִ  ם ְלתֹוְך ּדִ ֵנס ֶאָחד ִמּכֶ    .ּכָ

י ֲעִקיָבאָאַמר     .ַוֲאִני ַאֲחרֹון :ַרּבִ
ַתח  ָמֵעאלּפָ י ִיׁשְ    :ְוָאַמר ַרּבִ

ָכפּוהּו ֲאָבָליו    ,ַרּבּו ֲעֹונֹוָתיו תְּ
ה ִנּיָ ַעם ִראׁשֹוָנה ּוׁשְ    .ִהְטִריַח ַרּבֹוָתיו ּפַ

י ַטְרפֹוןַנֲעָנה     :ְוָאַמר ַרּבִ
ֵריָפה" ְ ָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהׂשּ ית ִיׂשְ ל ּבֵ    ,ו)-(ויקרא י "ַוֲאֵחיֶכם ּכָ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר ָדב ַוֲאִביהוּ  :ַוֲהלֹא ּדְ א ִמְצָוה ַאַחתּוַמה ּנָ ּלֹא ָעׂשּו ֶאּלָ    ,א ׁשֶ
ְכִתיב ֵני ַאֲהרֹן ֶאת " :ּדִ ְקִריבּו ּבְ םַוּיַ    ,ט)-(ויקרא ט "ֵאָליו ַהּדָ

ָניו  ְך ּבָ ָמֵעאל ּכָ י ִיׁשְ ל ַרּבִ ה -ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ    .ַעל ַאַחת ּכַ
ִליִליַנֲעָנה  י יֹוֵסי ַהּגְ    :ְוָאַמר ַרּבִ

ָרֵאל ְוָקְברּו אֹותוֹ "    ,יג)-(מלכים א יד "ְוָסְפדּו לֹו ָכל ִיׂשְ
ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר ָבר ֶאָחד טֹוב :ַוֲהלֹא ּדְ א ּדָ ה ֶאּלָ ּלֹא ָעׂשָ ן ָיָרְבָעם ׁשֶ ה ּבֶ    ,ּוָמה ֲאִבּיָ

יּה  ְכִתיב ּבֵ ָבר טֹוב" :ּדִ    ,יג)-(מלכים א יד "ַיַען ִנְמָצא בֹו ּדָ
ָמֵעאל  י ִיׁשְ ל ַרּבִ ָניו ׁשֶ ְך ּבָ ה -ּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ    .ַעל ַאַחת ּכַ

  
ָבר טֹוב"ַמאי     ?"ּדָ

  
י ֵזיָרא אוְ  ַרּבִ ּפָ ר ּפַ    :ַרב ִחיְנָנא ּבַ
ַמְרּת  :ַחד ֲאַמר ל ִמׁשְ יּטֵ ּבִ    .ְוָעָלה ָלֶרֶגל ,וֹ ׁשֶ

ָרֵאל ָלֶרֶגל :ְוַחד ֲאַמר ּלֹא ַיֲעלּו ִיׂשְ ָרִכים ׁשֶ יב ָיָרְבָעם ָאִביו ַעל ַהּדְ הֹוׁשִ ָסאֹות ׁשֶ ְרּדְ ל ּפַ יּטֵ ּבִ    .ׁשֶ
  

ן ֲעַזְרָיהַנֲעָנה  י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ְוָאַמר ַרּבִ
ְרפֹות ֲאבֹוֶת " מּות ּוְבִמׂשְ לֹום ּתָ ׁשָ ָלִכים הָ ּבְ ןיָך ַהּמְ ר ָהיּו ְלָפֶניָך ּכֵ ְרפּו ָלךְ  ִראׁשֹוִנים ֲאׁשֶ    ,ה)-(ירמיה לד "ִיׂשְ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר הּו ֶמֶל  :ַוֲהלֹא ּדְ ְדִקּיָ א ִמְצָוה ַאַחתּוַמה ּצִ ה ֶאּלָ ּלֹא ָעׂשָ    ,ְך ְיהּוָדה ׁשֶ
יט ֶהֱעָלה ִיְרְמָיה ִמן ַהטִּ    ,ׁשֶ

ָמֵעאל  י ִיׁשְ ל ַרּבִ ָניו ׁשֶ ְך ּבָ ה -ּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ    .ַעל ַאַחת ּכַ
י ֲעִקיָבאַנֲעָנה     :ְוָאַמר ַרּבִ

ד ֲה " ִמְסּפַ ם ּכְ לִַ ירּוׁשָ ד ּבִ ְסּפֵ ל ַהּמִ ּיֹום ַההּוא ִיְגּדַ ִבְקַעת ְמִגּדֹוןּבַ   .)זכריה יב,יא( "ַדְדִריּמֹון ּבְ
  

   :ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
ַהאי ְקָרא ָלא ֲהָוה ָיַד  ְרּגּוֵמיּה ּדְ    .ְעָנא ַמאי ָקָאַמרִאְלָמֵלא ּתַ

ְקַטל ָיֵתיּה ֲהַדְדִריּמֹון ּבַ " ר ָעְמִרי ּדִ ַאְחָאב ּבַ ָדא ּדְ ִמְסּפְ ֶלם ּכְ ירּוׁשְ ָדא ּבִ י ִמְסּפְ ָנא ַההּוא ִיְסּגֵ ִעיּדָ    ,ר ַטְבִרימֹוןּבְ
ִבְקַעת ְמִגידּ  ְרעֹה ֲחִגיָרא ּבְ ְקַטל ָיֵתיּה ּפַ ר ָאמֹון ּדִ ה ּבַ ּיָ יֹאׁשִ ד ּדְ    ".וֹ ּוְכִמְסּפֵ

  
ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר ָבר ֶאָחד טֹוב :ַוֲהלֹא ּדְ א ּדָ ה ֶאּלָ ּלֹא ָעׂשָ ָרֵאל ׁשֶ    ,ּוָמה ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיׂשְ

ְכִתיב ָבה נַֹכח ֲאָרם" :ּדִ ְרּכָ ּמֶ ֶלְך ָהָיה ָמֳעָמד ּבַ    ,לה)-(מלכים א כב "ְוַהּמֶ
ָמֵעאל  י ִיׁשְ ל ַרּבִ ָניו ׁשֶ ְך ּבָ ה -ּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ    ."ַעל ַאַחת ּכַ

  
ר ָמִרילְ  ָרָבאֲאַמר ֵליּה  ה ּבַ    :ַרּבָ

הוּ  ִצְדִקּיָ יּה ּבְ ִתיב ּבֵ מּות" :ּכְ לֹום ּתָ ׁשָ    ,"ּבְ
רְוֶאת " :ּוְכִתיב הּו ִעּוֵ    !ז)-(ירמיה לט "ֵעיֵני ִצְדִקּיָ

  
י יֹוָחָנןֲאַמר ֵליּה ָהִכי ֲאַמר     :ַרּבִ

ָיָמיו ר ּבְ ת ְנבּוַכְדֶנאּצַ ּמֵ    .ׁשֶ
  

ר ָמִרילְ  ָרָבאַמר ַוֲא  ה ּבַ    :ַרּבָ
הוּ  ּיָ יֹאׁשִ יּה ּבְ ִתיב ּבֵ לֹום" :ּכְ ׁשָ    ,כ),כב ,(מלכים ב ָלֵכן ִהְנִני אֹוִסיְפָך ַעל ֲאבֹוֶתיָך ְוֶנֱאַסְפּתָ ֶאל ִקְברֹוֶתיָך ּבְ

הוּ " :ּוְכִתיב ּיָ ֶלְך יֹאׁשִ    !כג),לה ,(דברי הימים ב "ַוּיֹורּו ַהּיֹוִרים ַלּמֶ

 רש"י
   . שבאין לנחמו:הטריח רבותיו

. שהושיב ירבעם שלא משמרתו
   לעלות לרגל:

   . שלא יכשלו:מעמד במרכבה
. שמנחמין ינחם אחרים משמע

   יושבין בראש:
   . לשון רבים:סרוחים

  . לקרות בס''ת:לפתוח בראש
  . ברכת המזון:ולברך
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ְכָבָרה :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהַוֲאַמר  אּוהּו ּכִ ֲעׂשָ    !ׁשֶ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
י יֹוָחָנןָהִכי ֲאַמר     :ַרּבִ

ָיָמיו ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּלֹא ָחַרב ּבֵ    .ׁשֶ
  
  
  
  
  

 רש"י
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––    כח, בכח, בכח, בכח, ב .111
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ח ָאֵב  ְפתַּ ּיִ ָבר ַעד ׁשֶ ִאין לֹוַמר ּדָ ָ    ,לֵאין ְמַנֲחִמין ַרׁשּ
ֱאַמר ּנֶ יהוּ " :ׁשֶ ַתח ִאּיֹוב ֶאת ּפִ    ,א)-(איוב ג "ַאֲחֵרי ֵכן ּפָ

יָמִני" :ַוֲהַדר ַען ֱאִליַפז ַהּתֵ    ."ַוּיַ
  
  

י ָאַמר  הוּ ַרּבִ    :ַאּבָ
רֹאׁש  יֵסב ּבָ ּמֵ ִין ְלָאֵבל ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ר ֲאֵבִלים ְיַנֵחם" :ׁשֶ ֲאׁשֶ דּוד ּכַ ּגְ ֶמֶלְך ּבַ ּכֹון ּכְ ב רֹאׁש ְוֶאׁשְ ם ְוֵאׁשֵ ְרּכָ    .כה)-(איוב כט "ֶאְבַחר ּדַ
  
ַמע -  "ְיַנֵחם"    !ַאֲחִריֵני ַמׁשְ
  

ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵחם" ִתיב "ִיּנָ    .ּכְ
  

   .ז),עמוס ו( "ְוָסר ִמְרַזח ְסרּוִחים" :ֲאַמר ֵמָהָכא ָמר זּוְטָרא
רּוִחים - "ִמְרָזח" ר ַלּסְ ה ׂשַ    .ַנֲעׂשֶ
  
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י ָחָמא ּבַ    :ַרּבִ
רֹאׁש  יֵסב ּבָ ּמֵ ִין ֶלָחָתן ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ֵאר" :ׁשֶ ָחָתן ְיַכֵהן ּפְ    .י)-(ישעיה סא "ּכֶ
רֹאׁש  רֹאׁש  - ַמה ּכֵֹהן ּבָ    .ַאף ָחָתן ּבָ

  
   ?ְוכֵֹהן ּגּוֵפיּה ְמָנַלן

  
ֵבי  ָתָנא ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ּתוֹ "" ׁשְ ה - ח)-(ויקרא כא  54"ְוִקּדַ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ    ,ְלָכל ּדָ
   ,ִלְפּתֹוַח ִראׁשֹון
   ,ּוְלָבֵרְך ִראׁשֹון

   .ְוִליּטֹול ָמָנה ָיָפה ִראׁשֹון
  
  

   :י ֲחִניָנאַרּבִ ָאַמר 
ָמה ִמן ַהּגּוף   כט,א ה ְיִציַאת ְנׁשָ ט^ -ָקׁשָ וׁשֶ ִפי ַהּוֵ ִציּפֹוִרי ּבְ    .ּכְ

  
י יֹוָחָנן    :ֲאַמר ַרּבִ

ט ִפי ֵווׁשֶ ְפִטיֵרי ּבְ    .ּכִ
  

                                                           

54
י    י חחחח  .ּוא ֵלאלָֹהיוָקדֹׁש ה-כִּ ּתֹו ּכִ ׁשְ י ָקדֹוׁש ֲאִני -ֶלֶחם ֱאלֶֹהיָך הּוא ַמְקִריב ָקדֹׁש ִיְהֶיה-ֶאת-ְוִקּדַ ְך ּכִ ֶכםה' ּלָ ׁשְ   ְמַקּדִ

 רש"י
. כחבל שיש כציפורי בפי הוושט

   בו קשר ויוצא בקושי מן התורן:
. שקושרין שתי ספינות פיטורי
   ביחד:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .112
ָתאְוָאַמר  ר ַחּיָ י ֵלִוי ּבַ    :ַרּבִ

ת  ְפָטר ִמן ַהּמֵ א לֵ  - ַהּנִ לֹום ֶאּלָ לֹוםלֹא יֹאַמר לֹו ֵלְך ְלׁשָ ׁשָ    .ְך ּבְ
ְפָטר ִמן ַהַחי  לֹום - ַהּנִ א ֵלְך ְלׁשָ לֹום ֶאּלָ ׁשָ    .לֹא יֹאַמר לֹו ֵלְך ּבְ

  
ת " ְפָטר ִמן ַהּמֵ לֹום - ַהּנִ לֹום ,לֹא יֹאַמר לֹו ֵלְך ְלׁשָ ׁשָ א ֵלְך ּבְ    ".ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ לֹום" :ׁשֶ ׁשָ בֹוא ֶאל ֲאבֹוֶתיָך ּבְ ה ּתָ    .טו)-(בראשית טו "ְוַאּתָ
  
ְפָטר ִמן ַהַחי " לֹום - ַהּנִ ׁשָ לֹום ,לֹא יֹאַמר לֹו ֵלְך ּבְ א ֵלְך ְלׁשָ    ,ֶאּלָ

לֹום ָאַמר ְלַאְבׁשָ ִוד ׁשֶ ֲהֵרי ּדָ לֹוםֵלְך בְּ " :ׁשֶ    .ָהַלְך ְוִנְתָלה -  "ׁשָ
ה ָאַמר ְלמֹׁשֶ לֹום" :ִיְתרֹו ׁשֶ    .ָהַלְך ְוִהְצִליַח  - "ֵלְך ְלׁשָ

  
  

י ֵלִויְוָאַמר     :ַרּבִ
ְדָרׁש  ֶנֶסת ְלֵבית ַהּמִ ית ַהּכְ ל ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ    ,ּכָ

ֶנֶסת ְדָרׁש ְלֵבית ַהּכְ ית ַהּמִ    – ּוִמּבֵ
ִכיָנה ֵני ׁשְ ל ּפְ    ,זֹוֶכה ּוְמַקּבֵ

ֱאַמר ּנֶ ִצּיֹון" :ׁשֶ    .ח),תהילים פד( "ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ
  

יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה    ,ּתַ

א    ,ֲאִפיּלּו ָלעֹוָלם ַהּבָ
ֱאַמר ּנֶ ִצּיֹון" :ׁשֶ   .ח),תהילים פד( "ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ

  
  

        הדרן עלך ואלו מגלחיןהדרן עלך ואלו מגלחיןהדרן עלך ואלו מגלחיןהדרן עלך ואלו מגלחין
        וסליקא לה מסכת מועד קטןוסליקא לה מסכת מועד קטןוסליקא לה מסכת מועד קטןוסליקא לה מסכת מועד קטן

  
  
  

 רש"י
. שילכו מבית ילכו מחיל אל חיל

המדרש לבית הכנסת ומבית 
הכנסת לבית המדרש אחר 
יראה אל אלהים בציון יזכנו אל 

  עליון:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 


