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    """"ָעֵרלָעֵרלָעֵרלָעֵרלֶה ֶה ֶה ֶה """"    ––––' ' ' ' חחחחפרק פרק פרק פרק     יבמותיבמותיבמותיבמותמסכת מסכת מסכת מסכת 
        עא, אעא, אעא, אעא, א    ––––ע, א ע, א ע, א ע, א  .1

ָנה    ִמׁשְ

ֵמִאים  ְתרּוָמה, לֹא יֹ -ֶהָעֵרל ְוָכל ַהטְּ   אְכלּו ּבִ
יֶהן ְוַעְבֵדיֶהן  ְתרּוָמה. יֹ -ְנׁשֵ   אְכלּו ּבִ

  
ְפָכה א ּוְכרּות ׁשָ ּכָ צּוַע ּדַ   : ּפְ

   ,אְכלוּ יֹ - ֵהן ְוַעְבֵדיֶהן 
יֶהן    .אְכלוּ לֹא יֹ -ְנׁשֵ

נַּ  ֶ ְפָכה ְוִאם לֹא ְיָדָעּה ִמׁשּ א ּוְכרּות ׁשָ ּכָ צּוַע ּדַ ה ּפְ   אְכלּו. ֲהֵרי ֵאּלּו יֹ -ֲעׂשָ
  

א ּכָ צּוַע ּדַ    ?ְוֵאי ֶזהּו ּפְ
ּלֹו, ַוֲאִפיּלּו ַאַחת ֵמֶהן.  יִצים ׁשֶ ְפְצעּו ַהּבֵ ּנִ ל ׁשֶ   ּכָ

  
ְפָכה    ?ּוְכרּות ׁשָ

יד,  ְכַרת ַהּגִ ּנִ ל ׁשֶ   ּכָ
יר ֵמֲעָטָרה ֲאִפיּלּו ּכְ  ּיֵ תַּ ֲעָרה ְוִאם ִנׁשְ ַ ר -חּוט ַהׂשּ ׁשֵ   . ּכָ

  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ְתרּוָמה?  ֵאין אֹוֵכל ּבִ ִין ְלָעֵרל ׁשֶ   ִמּנַ
ִכיר" :ֶנֱאַמר 127"ּתֹוָשב ְוׂשָ

ַסח שמות יב, מה)(  ּפֶ    ,ּבְ
ִכיר"... "ּתֹוָשב  :ְוֶנֱאַמר 128ְוׂשָ

ְתרּוָמה,  כב, י) שמות(    ּבִ
ִכיר""ּתֹוָשב ַמה  ֶפַסח  ְוׂשָ    ,ָעֵרל ָאסּור ּבוֹ  - ָהָאמּור ּבְ
ִכיר"ַאף  ְתרּוָמה  "ּתֹוָשב ְוׂשָ   ָעֵרל ָאסּור ּבֹו.  -ָהָאמּור ּבִ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 
129""ִאיׁש ִאיׁש  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר

  . "ְלַרּבֹות ֶהָעֵרל - (ויקרא כב, ד) 
  

   :ָאַמר ָמר
י"   אֹוֵמר:  יֶעֶזרֱאִל  ַרּבִ

ִכיר" :ֶנֱאַמר ֶפַסח,  "ּתֹוָשב ְוׂשָ   ּבְ
ִכיר"... "ּתֹוָשב  :ְוֶנֱאַמר ְתרּוָמה,  ְוׂשָ   ּבִ

ִכיר"ַמה  ֶפַסח  "ּתֹוָשב ְוׂשָ   ָעֵרל ָאסּור ּבֹו,  - ָהָאמּור ּבְ
ִכיר"... "ּתֹוָשב ַאף  ְתרּוָמה  ְוׂשָ   . "ָעֵרל ָאסּור ּבוֹ  - ָהָאמּור ּבִ

  מּוְפֶנה, 
ִא  יּגּול, וְ ּדְ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ ן ַחּיָ ּכֵ ֶפַסח, ׁשֶ א ְלִמיְפַרְך: ַמה ּלְ   .נֹוָתר, ְוָטֵמאי ָלאו מּוְפֶנה, ִאיּכָ

  
   .ָלֵאיי, ַאְפנּוֵיי מּוְפֶנה

  
  ?ֵהי מּוְפֶנה

   !ִמְצָרְך ְצִריִכי - ְתרּוָמהּדִ ִאי 
ַתְנָיא    :ּדְ

   ,ֶזה ָקנּוי ִקְנַין עֹוָלם -  "ּתֹוָשב""

ִכיר" ִנים.  -  "ׂשָ   ֶזה ָקנּוי ִקְנַין ׁשָ
  
ב" :רֵמ ָא ְויֵ  ִכיר" :ְוֵיָאֵמרְוַאל  "ּתֹוׁשָ   , "ׂשָ

   ,ֵאינֹו אֹוֵכל -ָקנּוי ִקְנַין עֹוָלם  :ַוֲאִני אֹוַמר
ִנים  ן - ָקנּוי ִקְנַין ׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ   !?לֹא ּכָ

ן, ָהִייִתי אֹוֵמר ב" ִאיּלּו ּכֵ   ִנים, ֶזה ָקנּוי ִקְנַין ׁשָ  "ּתֹוׁשָ
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  תושב ושכיר לא יאכל בו  

128
  תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש  

129
  מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש   

 רש"י
  מתני' 

. מחמת הערל כהן שמתו אחיו 
   מילה:

. דהא נשיהם ועבדיהם יאכלו
משום ערלות וטומאה לא נפקי 
מכלל כהנים אלא דאינהו 
 גופייהו מחסרי תקנתא:

. של פצוע דכא וכרות נשיהם
דשוויוה חללה שפכה לא יאכלו 

בביאתן שהרי נבעלה לפסול 
   לה:

. לא בא עליה ואם לא ידעה
אחרי כן והיתה נשואה לו קודם 

   לכן:
. שנכרת ואם נשתייר מעטרה

מעטרה ואילך כשר דהתם 
בישרא בעלמא הוא ולא גיד 
שאין גיד אלא מעטרה ואילך 
לצד הגוף עטרה שורת בשר 
המקפת במקום המילה בגובה 

   סופה:ושופע ויורד עד 
  

  גמ' 
. דכתיב תושב ושכיר בתרומה

תושב כהן ושכיר לא יאכל 
   קדש:

איש איש מזרע אהרן והוא 
. כטמא צרוע או זב לרבות ערל

אצל אכילת תרומה דבהאי קרא 
תרומה כתיב דכתיב (ויקרא כב) 
ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן 
הקדשים והיינו תרומה דסגי 

   ליה בהערב שמש:
קרבן חטאת . שכן חייבין עליו

אם אכלו פגול או נותר או 
בטומאת הגוף דכולהו בכרת 

   דהא קדשים הוא:
. עבד עברי קנוי קנין עולם

הנרצע ובא הכתוב ללמדך שאין 
גופו קנוי לכהן זה שיאכילהו 

   בתרומה ככנעני:
. סתם עבד שיוצא קנין שנים
   בשש שנים:

 . דלא נאמר אלא תושב:אילו כן
קנין  הייתי אומר תושב זה קנוי

. משום הכי אסור שנים
בתרומה בא שכיר יתירא ולימד 
על כרחך דהאי קרא לנרצע 
אתא וכיון דתרי כתיבי 
מסתברא דתושב זה המיושב 
אצלו לזמן מרובה ושכיר זה 

  העומד לצאת:
 



    """""ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל    ––––מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' 
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  ֲאָבל ָקנּוי ִקְנַין עֹוָלם אֹוֵכל, 
א ִכיר" ּבָ ד ַעל  "ׂשָ ב"ְוִליּמֵ    ,"ּתֹוׁשָ

ָק  י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ    !"נּוי ִקְנַין עֹוָלם ֵאין אֹוֵכלׁשֶ
  

א  ִכיר"ַסח מּוְפֵני, ַהאי ֶפ ּדְ ֶאּלָ ב ְוׂשָ ֶפַסח ַמאי ִניהּו?  "ּתֹוׁשָ ָכַתב ַרֲחָמָנא ּבְ   ּדְ
ׁש ּתֹוׁשָ  :ִאי ֵניָמא ִכיר ַמּמָ ַסח?  -  ב ְוׂשָ ר ֵליּה ִמּפֶ ּטַ ִכיר ִאיּפַ ב ְוׂשָ ֲהָוה ֵליּה ּתֹוׁשָ ּום ּדַ   ִמׁשּ

ָלא ָאֵכיל רּוָמה ּדְ י ּתְ ּבֵ יָמא ָלן ּגַ    ,ְוָהא ַקּיְ
יּה.    ע,ב   ַאְלָמא לֹא ָקֵני ֵליּה ַרּבֵ

יּה,    ָהָכא ַנִמי לֹא ָקֵני ֵליּה ַרּבֵ
א ְלַאְפנּוֵיי    .ֶאלָּ

  
ד ֶאָחד הּוא, ְוַאכַּ  י מּוְפֶנה ִמּצַ   ּתִ

ְמִעיַנן ֵליּה  ילְ ְוׁשָ יִביןּדְ ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ד ֶאָחד ְלֵמִדין, ּוְמׁשִ    !ָאַמר: מּוְפֶנה ִמּצַ
  

ְלגּוֵפיּה לֹא ָצִריךְ  יָון ּדִ    ,ּכֵ
ֵדי ַחד  ֵדי ַחד ַא ׁשְ דַא ָלֵמד ּוׁשְ    ,ְמַלּמֵ

ָוה מּוְפָנה ִמ  ֵזיָרה ׁשָ ֵני ְצָדִדין. ַוֲהָוה ֵליּה ּגְ ְ   ׁשּ
  

ַסח, אֹוֵנן ָאסּור ּבוֹ  :ִאי    ,ַמה ּפֶ
ּה!  רּוָמה אֹוֵנן ָאסּור ּבָ   ַאף ּתְ

  
יָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

130""ְוָכל ָזר :ָאַמר ְקָרא
י ְלךָ  -  (ויקרא כב, י)    ְולֹא ֲאִנינּות.  ,ָזרּות ָאַמְרּתִ

  
  !ְולֹא ֲעֵרלּות :ֵאיָמא

  
ִתיב ִכיר""ּת  :ָהא ּכְ ב ְוׂשָ   .ֹוׁשָ

  
   ?ּוָמה ָרִאיָת 

  
ָרא ּבְ   ֲעֵרלּות ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי,  ,ִמְסּתַ

ן:  ּכֵ   .)מעשי"ם כרותי"ם בדב"ר העב"ד(ׁשֶ
ה ר ַמֲעׂשֶ    ,ְמחּוּסַ
גּופוֹ  ה ּבְ    ,ְוַמֲעׂשֶ

ֵרת    ,ְוָענּוׁש ּכָ
ּבּור נֹו ִלְפֵני ַהּדִ    ,ְוֶיׁשְ

  .ֶבתּוִמיַלת ְזָכָריו ַוֲעָבָדיו ְמַעכֶּ 
  

ה ַרּבָ    ,ֲאִנינּות ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי !ַאּדְ
ן ּכֵ ָעה,  :ׁשֶ ָכל ׁשָ ָנּה ּבְ   ֶיׁשְ

ים,  ים ְוָנׁשִ ֲאָנׁשִ   ְונֹוֶהֶגת ּבַ
ן ֶאת ַעְצמֹו!  ָידֹו ְלַתּקֵ   ְוֵאין ּבְ

  
ן.    ָהָנְך ְנִפיׁשָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

לֹא  ן"ּבְ    ,ַנִמי ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ  "ָהָנְך ְנִפיׁשָ
גּוֵפיּה  ְכִתיב ּבְ ְבִקיַנן ֲעֵרלּות ּדִ ַסח, ֶפ ּדְ ׁשָ ְמִריַנןַסח ּגּוֵפיּה ִמ ֶפ ּדְ ַסח, ְוָיְלִפיַנן ֲאִנינּות ִמּפֶ ר ּגָ   ?!ַמֲעׂשֵ

  
  

ֶבת,  :ִאי ַסח ִמיַלת ְזָכָריו ַוֲעָבָדיו ְמַעּכֶ   ַמה ּפֶ
ֶבת!  רּוָמה ִמיַלת ְזָכָריו ַוֲעָבָדיו ְמַעּכֶ   ַאף ּתְ

  
ה אֹ  :ָאַמר ְקָרא   , (שמות יב, מד) אַכל ּבֹו"ָאז יֹ  ,תוֹ "ּוַמְלּתָ
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  לא יאכל קודש ְוָכל ָזרְוָכל ָזרְוָכל ָזרְוָכל ָזר  

 רש"י
. האי שכיר אלא דפסח מופני

ותושב דפסח דכתיב לא יאכלו 
   בו:

מאי נינהו אי נימא תושב ושכיר 
 נוי קנין שנים או נרצע: . קממש

. גופיה לרביה הכא נמי לא קני
   וישראל מעליא הוא וחייב בפסח:

ושמעינן ליה לר' אליעזר דאמר 
. אם אין מופנה מצד אחד למדין

להשיב ואם יש להשיב משיבין 
וכאן יש תשובה מה לפסח שכן 
חייבין עליו כו' כדלעיל ולקמן 
בפרק מצות חליצה (דף קד.) 

אליעזר דאמר שמעינן לרבי 
מופנה מצד אחד למדין ומשיבין 
דקתני חלצה בשמאל פסולה ור' 
אליעזר מכשיר ואמרינן מ''ט 
דתנא קמא יליף רגל רגל ממצורע 
דכתיב ביה על בהן רגלו הימנית 
וקרא יתירא הוא דכיון דכתיב על 
דם האשם ובדם האשם כתיב 
ברגל ימנית ולא הוי בעי למיהדר 

מנחות ומכתביה בשמן ואמרינן ב
בפ''ק (דף י.) מופנה הוא 
למדרשיה יד יד לקמיצה רגל רגל 
לחליצה אוזן אוזן לרציעה ורבי 
אליעזר מכשיר חליצה בשמאל 
דלא גמר ממצורע דאיכא למיפרך 
מה למצורע שכן טעון עץ ארז 
ואזוב ושני תולעת ומקשינן התם 
(ולקמן דף קד.) ורבי אליעזר לא 
יליף רגל רגל ממצורע והתניא 

ן לרציעה שהיא בימין כו' מני
ומשנינן אוזן אוזן מופנה רגל רגל 
לא מופנה ואע''ג דג''ש מופנה 
מצד אחד הוא דרגל דמצורע 
מופנה הואיל ורגל דחליצה לא 

   מופנה פרכינן:
. לא תושב כיון דלגופיה לא צריך

ולא שכיר דלא אפשר לאוקמינהו 
כפשטייהו כלל הוה ליה תרי 

   קראי יתירי:
. ד וחד אמלמדשדי חד אלמ

ומופנה משני צדדים דברי הכל 
למדין ואין משיבין אפילו יש 

   להשיב:
. דילפינן (לקמן מה פסח אונן כו'

דף עג.) לכולהו קדשים ק''ו 
   ממעשר:

. מעשים כרותים בדבר העבד
   סימנא הוא ומפרש ליה:

   . על המילה:וענוש כרת
. אם יש לו בן ומילת זכריו ועבדיו

למול אסור  ראוי למול או עבד
האב או האדון לאכול בפסח 
אא''כ מלו דכתיב (שמות יב) 
המול לו כל זכר ואז יקרב וגבי 
עבד כתיב ומלתה אותו אז יאכל 
בו האיש בעליו דאי משום עבד 

   הא כתב כל ערל לא יאכל בו:
. פסל טפי מערלות אדרבה אנינות

דהא אית ביה חומרא שנוהג כל 
שעה שמת לו מת אבל ערלות 

יה משמל פעם אחת שוב דגופ
   אינה חוזרת עליו:
. דנילף תרומה לא מצית אמרת

מפסח לענין אנינות ומוקי קרא 
   דמיעוטא לערלות:

שבקינן ערלות דכתיב בגופיה 
. ולא מגמרינן לה מתרומה דפסח

בג''ש דתושב ושכיר וילפינן 
   אנינות כו':

. לקמן בפרקין (דף ממעשר גמר
פיה עג.): ה''ג מסתברא ערלות דגו

  הוה ליה לרבויי כו': 
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ֶבת ּבֹו,    ִמיַלת ְזָכָריו ַוֲעָבָדיו ְמַעּכֶ
ְתרּוָמה.  ֶבת ּבִ ֶפַסח, ֵאין ִמיַלת ְזָכָריו ַוֲעָבָדיו ְמַעּכֶ ֱאכֹול ּבְ   ִמּלֶ

  
   ,ִאי ָהִכי
   – , מח)שמות יב( אַכל ּבֹו"ל ָעֵרל לֹא יֹ כָ "וְ  :ֵאיָמא

ְתרּוָמה!  -  "ּבוֹ "   ֵאינֹו אֹוֵכל, ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ּבִ
  

ִתיב ִכיר" :ָהא ּכְ ב ְוׂשָ   ! "ּתֹוׁשָ
  

  ּוָמה ָרִאיָת? 
  

ֵרת.  גּופֹו, ְוָענּוׁש ּכָ ה ּבְ ן ַמֲעׂשֶ ּכֵ גּוֵפיּה ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי, ׁשֶ ָרא ֲעֵרלּות ּדְ ּבְ   ִמְסּתַ
  

ה ִמיַלת ְזָכָריו ַוֲעָבָדיו ֲהָוה לֵ  ַרּבָ   יּה ְלַרּבּוֵיי, ַאּדְ
כֵּ  ָעהׁשֶ ָכל ׁשָ ָנּה ּבְ   ! ן ֶיׁשְ

  
ן.    ָהָנְך ְנִפיׁשָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

לֹא  ן"ּבְ ,  "ָהָנְך ְנִפיׁשָ   ַנִמי ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ
א ִמיֵדי  יּה ּדַ ִמי ִאיּכָ ָבא ּבֵ גּוֵפיּה לֹא ְמַעּכְ יּה , ֲעֵרלּות ּדְ ָבא ּבֵ ַאֲחִריֵני ְמַעּכְ   ?! ֲעֵרלּות ּדְ

  
ָאְמַרּתְ  א ּדְ ּתָ ָאָתא "ּבֹו"ָהׁשְ ה הּוא ּדְ    ,ִלְדָרׁשָ
ן ֵנָכר לֹא יֹ  ל ּבֶ ה ִלי?  - מג)שמות יב, ( אַכל ּבֹו""ּכָ   ָלּמָ

  
דּות ּפֹוֶסֶלת, ^ -  "ּבוֹ "  עא,א ּמָ   ְמׁשֻ

ר.  ַמֲעׂשֵ דּות ּפֹוֶסֶלת ּבְ ּמָ   ְוֵאין ְמׁשֻ
  
ה ִלי?  -  (שמות יב, מח) אַכל ּבֹו"ָכל ָעֵרל לֹא יֹ וְ "   ָלּמָ
  
  ֵאינֹו אֹוֵכל,  -  "ּבוֹ "

ה ּוָמרֹור.  ַמּצָ   ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ּבְ
  

ב  ב "ָעֵרל"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ ן ֵנָכר", ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ ל ּבֶ   . "ּכָ
ַתב ַרֲחָמָנא  ִאי ּכָ ְמִאיס.  "ָעֵרל"ּדְ ּום ּדִ   ִמׁשּ

ן ֵנָכר ָלא ְמִאיס ֲאָבל ּבֶ   א. ֵאיָמא לֹ  ,ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא ן ֵנָכר" :ְוִאי ּכָ ל ּבֶ ּום  -  "ּכָ ַמִים, ּדְ ִמׁשּ ָ   ֵאין ִלּבֹו ַלׁשּ

ַמִים, ֵאיָמא לֹא, ּדְ ֲאָבל ָעֵרל  ָ   ִלּבֹו ַלׁשּ
   .ְצִריָכא

  
  
  

ּנוּ  ּנּו"...  "ִמּמֶ 131ִמּמֶ
ה ִלי -  י)-שמות יב ט(    ? 132ָלּמָ

  
ה ָאַמר ִכְד לְ  יַרּבָ   .ִיְצָחק ַרּבִ
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ּנּו נָ -ַאל   ִיםּתֹאְכלּו ִמּמֶ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ י ִאם א ּוָבׁשֵ ָרָעיו ְוַעל-ׁש רֹאׁשֹו ַעלֵא -ְצִלי-ּכִ ּנּו ַעד-ְולֹא י  .ִקְרּבוֹ - ּכְ ּנּו ַעד-תֹוִתירּו ִמּמֶ רֹפוּ -ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ ׂשְ ֵאׁש ּתִ   ּבֶֹקר ּבָ
132

  בפסוק מופיע שלוש פעמים המילה "ממנו" ובכתב"י השונים י"ג פעם אחת וי"ג פעמים (כמו גרסת הדפוס) וי"ג שלוש פעמים.  

 רש"י
. דאם המיר המרת דת פוסלת

דתו ונתנכרו מעשיו לאביו 
שבשמים אמר רחמנא לא יאכל 

   בו:
ה''ג כל ערל לא יאכל בו למה 

. בו מאי ממעט ולא גרסינן לי
תושב ושכיר כלל דהא אוקימנא 
כולי קרא לג''ש ועקרינן ליה 

   מפשטיה לגמרי:
כיון . אל תאכלו ממנו נא ממנו

דאמרת בו למעוטי ממנו נמי 
   למעוטי משמע:

. לקמן בפרקין (דף לכדרבה כו'
עד.) תלתא ממנו כתיבי בפסח 

   כו':
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        עא, אעא, אעא, אעא, א .2
   :ָמר ָאַמר

י"   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
133""ִאיׁש ִאיׁש  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ,ֵאינֹו ָצִריךְ 

   ."ְלַרּבֹות ֶאת ֶהָעֵרל -  (ויקרא כב, ד) 
  

  ְלַרּבֹות ֶאת ָהאֹוֵנן?  :ְוֵאיָמא
  

יָאַמר  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
134""ְוָכל ָזר :ָאַמר ְקָרא

י ְלָך, ְולֹא ֲאִנינּות. ָזרּות ָאַמ  - )גיויקרא כב, (    ְרּתִ
  

   !ְולֹא ֲעֵרלּות :ֵאיָמא
  

ִתיב   . "ִאיׁש ִאיׁש" :ָהא ּכְ
  

  ּוָמה ָרִאיָת? 
  

ָרא ֲעֵרלּות ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי ּבְ ן: מעשי"ם כרותי"ם בדב"ר העב"ד.  ,ִמְסּתַ ּכֵ   ׁשֶ
ה,  ר ַמֲעׂשֶ   ְמחּוּסַ

גּופוֹ וּ  ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ
ֵרת    ,ְוָענּוׁש ּכָ

ּבּור, וְ  נֹו ִלְפֵני ַהּדִ   ֶיׁשְ
ֶבת.    ּוִמיַלת ְזָכָריו ַוֲעָבָדיו ְמַעּכֶ

  
ה, ֲאִנינּות ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי ַרּבָ    ,ַאּדְ

ָעה,  ָכל ׁשָ ָנּה ּבְ ן ֶיׁשְ ּכֵ   ׁשֶ
ים וְ  ֲאָנׁשִ ים, ְונֹוֶהֶגת ּבַ   ָנׁשִ

ן ַעְצמֹו!  ָידֹו ְלַתּקֵ   ְוֵאין ּבְ
  

ן    .ָהָנְך ְנִפיׁשָ
  

  ַמר: ָא  ָרָבא
לֹא  ן"ּבְ ,  "ָהָנְך ְנִפיׁשָ   ַנִמי ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ

ה - "ִאיׁש ִאיׁש" :ָאַמר ְקָרא ָ ִאׁשּ ִאיׁש ְוֵאינֹו ּבְ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ָבר ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ּדָ
  ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ֲעֵרלּות. 

  
יוְ  ִכיר"ֲעִקיָבא ַהאי  ַרּבִ ב ְוׂשָ   ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  -  "ּתֹוׁשָ
  

  : ַמְעָיאַרב ׁשְ ָאַמר 
  ְלַאּתּוֵיי ֲעָרִבי ָמהּול ְוִגְבעֹוִני ָמהּול. 

  
   !ְוָהֵני מּוִלין ִניְנהּו?

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ֲאִני ֶנֱהֶנה ַלֲעֵרִלים "קֹוָנם     –ׁשֶ
ר  ָרֵאל,  - מּותָּ ֲעֵרֵלי ִיׂשְ   ּבַ

מּוֵלי אּוּמֹות ָהעֹוָלם.  - ְוָאסּור    ּבְ
  

ֲאִני ֶנֱהֶנה ְלמּוִלין"     - "קֹוָנם ׁשֶ
ר  מּוֵלי אּוּמֹות ָהעֹוָלם - מּותָּ    ,ּבְ

ָרֵאל - ְוָאסּור  ֲעֵרֵלי ִיׂשְ   ! (נדרים לא:) "ּבַ
  

ל ְולֹא ָטַבל,  ּמָ ר ׁשֶ א, ְלַאּתּוֵיי ּגֵ   ֶאלָּ
הּוא ָמהּול.  ׁשֶ ּנֹוַלד ּכְ   ְוָקָטן ׁשֶ

  
ִרית.  :ְוָקָסַבר ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ   ָצִריְך ְלַהּטִ

                                                             
133

  מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל ׁש ׁש ׁש ׁש ִאיׁש ִאיִאיׁש ִאיִאיׁש ִאיִאיׁש ִאי  
134

  לא יאכל בו ְוָכל ָזרְוָכל ָזרְוָכל ָזרְוָכל ָזר  

 רש"י
ורבי עקיבא האי תושב ושכיר 

. הא ליכא דפסח מאי עביד ליה
 לאוקמי בעבד עברי כלל:
. לאיתויי ערבי וגבעוני מהול

   שלא יאכל בפסח:
. שם אומה שמוהלין גבעוני

   ן:עצמ
. בתמיה ול''ל והני מולין נינהו

למעוטינהו הא ערלים נינהו 
   ומכל ערל מימעטי:

. לענין נדר מולין בערלי ישראל
נינהו דהלך אחר לשון בני אדם 
וישראלים לא קרי להו ערלים 
ועובדי כוכבים לא קרי להו 

   מולין:
. וקסבר ר''ע וקטן שנולד מהול

קטן שנולד מהול צריך להטיף 
רית: ור''א דלא ממנו דם ב

ממעט להו אזיל לטעמיה דאמר 
בהחולץ גר שמל ולא טבל גר 
מעליא הוא ובקטן מהול סבירא 
ליה א''צ להטיף ממנו דם 

   ברית:
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יוְ    ?ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

ל ְולֹא ָטַבל ּדְ  ,ְלַטֲעֵמיּה  ּמָ ר ׁשֶ ָיא הּוא,  -ָאַמר: ּגֵ ר ַמַעלְּ   ּגֵ
ּנֹוַלד ָמהּול  :ּוָקָסַבר ׁשֶ ִרית -ָקָטן ּכְ ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ   .ֵאין ָצִריְך ְלַהּטִ

  
יוְ     ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - "ִאיׁש ִאיׁש"ֱאִליֶעֶזר ַהאי  ַרּבִ
  

ְלׁשֹון ּבְ  ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ   .ֵני ָאָדםּדִ
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        בבבב- - - - עא, אעא, אעא, אעא, א .3
ֵעי  ר עּוְקָבאּבָ   : ַרב ָחָמא ּבַ
רּוָמה? ָעֵרל ָקָטן  ל ּתְ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ   ַמהּו ְלסּוכֹו ּבְ

  
ּה  ְזַמּנָ ּלא ּבִ ָבא -ֲעֵרלּות ׁשֶ   , ְמַעּכְ

ָבא?    אֹו ָלא ְמַעּכְ
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַעת" ׁשְ א ִמיַלת ְזָכָריו ּבִ ה ֵאין ִלי ֶאּלָ ּיָ ֲעׂשִ
135
,   

ַעת ֲאִכיָלהוַ  ׁשְ ֲעָבָדיו ּבִ
136

 ,  
ֶזה, ל ֶזה ּבְ ן ֶאת ָהָאמּור ׁשֶ ִין ִליתֵּ ֶזה ִמּנַ ל ֶזה ּבְ   ?ְוֶאת ָהָאמּור ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָוה "ָאז" "ָאז"תַּ   . "ִלְגֵזיָרה ׁשָ
ַעת ֲאִכיָלה ְוֵליְת  ׁשְ ִאיְתְנהּו ּבִ ַחּתְ ָלּה ּדְ ּכְ ָלָמא ֲעָבָדיו ַמׁשְ ׁשְ ה, ּבִ ּיָ ַעת ֲעׂשִ ׁשְ   ְנהּו ּבִ

יֵני,  יֵני ּבֵ ִניְנהּו ּבֵ ְזּבַ גֹון ּדִ   ּכְ
ה  ּיָ ַעת ֲעׂשִ ׁשְ ַעת ֲאִכיָלה ְוֵליְתְנהּו ּבִ ׁשְ ִאיְתְנהּו ּבִ א ְזָכָריו ּדְ ַחּתְ ָלּה  -ֶאלָּ ּכְ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

ה ַלֲאִכיָלה, ּיָ ין ֲעׂשִ ִאְתְילּוד ּבֵ    ָלאו ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ָהְוָיא ֲעֵרלּות! ֲעֵרלוּ  :ׁשְ ְזַמּנָ ּלא ּבִ   ת ׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָרא?    !ְוִתְסּבְ
  ָאַמר ַרֲחָמָנא,  (שמות יב, מח) "ִהּמֹול לֹו ָכל ָזָכר"

ר ְמִהיָלא (שמות יב, מח) "ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשתֹו"    !הּוא, ְוַהאי ָלאו ּבַ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן א, ָהָכא ּבְ    :ֶאּלָ
ֲחָלַצּתּו ַחּמָ     .הׁשֶ

  
ְבָעה ל ׁשִ    ,ְוֵניתּוב ֵליּה ּכָ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ה  ְבָעה -ֲחָלַצּתּו ַחּמָ ל ׁשִ    !נֹוְתִנין לֹו ּכָ

  
ְבָעה ל ׁשִ יָהִביַנן ֵליּה ּכָ    .ּדִ

  
ְפָרא    !ְוִניְמָהֵליּה ִמּצַ

  
ֵעיַנן   עא,ב   ֵמֵעת ְלֵעת. ^ּבָ

  
  : לּוָדָאהְוָהָתֵני 

יֹום ִהוָּ "   . "ְלדוֹ יֹום ַהְבָרָאתֹו ּכְ
ְלדוֹ "ַמה  ,ַמאי ָלאו ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת,  -  "ּיֹום ִהּוָ   ָלא ּבָ

ֵעיַנן  -ַאף יֹום ַהְבָרָאתֹו     .ֵמֵעת ְלֵעתָלא ּבָ
  

ְלדֹו.    לֹא, ָעִדיף יֹום ַהְבָרָאתֹו ִמּיֹום ִהּוָ
ְלדֹו ּדְ  ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת,  -ִאיּלּו יֹום ִהּוָ   לֹא ּבָ

ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת.  - תֹו ְוִאיּלּו יֹום ַהְבָרָא    ּבָ
  
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
יֵני ּוֵביֵני.  ח ּבֵ ְכִאיב ֵליּה ֵעיֵניּה ְלָינּוָקא ְוִאיְתּפַ גֹון ּדִ   ּכְ

  
  ָאַמר:  137ָרָבא

ֵבית ָהֲאסּוִרין.  ין ּבְ ָהיּו ָאִביו ְוִאּמֹו ֲחבּוׁשִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
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  שמות יב, מח)( ּמֹול לו כל זכר ואז יקרב לעשותוִה   
136

  מד) שמות יב, ד איש... ומלתה אותו אז יאכל בווכל עב  
137

  וי"ג רבינא. וע"ע בדקדוקי סופרים גירסאות שונות לשמות האמוראים כאן.  

 רש"י
   . תוך שמנה:קטן ערל

. מהו לסוכו שמן של תרומה
דקיימא לן (שבת דף פו.) דסיכה 
כשתיה דנפקא לן מותבא כמים 
בקרבו וכשמן בעצמותיו. 

   . מאכילת תרומה:מעכבא
. לעכב בפסח אלא מילת אין לי

זכריו שיש לו בשעת עשיה דגבי 
מילת זכריו כתיב (שמות יב) 
ואז יקרב לעשותו והיינו שחיטה 
וגבי עבדיו כתיב אז יאכל בו 
דאפילו לא הוה ליה עבד בשעת 
עשיה והיה לו בשעת אכילה 

   מעכבו מן אכילת פסחו:
. דגבי בנים נמי מנין ליתן כו'

אם ראוי לימול בשעת אכילה 
ולא היה לו בשעת עשיה מנין 

   שמעכבו מאכילת פסחו:
. אז יקרב תלמוד לומר אז אז
   לעשותו אז יאכל בו:

. דמרבינן להו בשעת אלא זכריו
אכילה אלמא דלא הוו בשעת 
עשיה היכי דמי לאו דאתילוד 

   ביני ביני:
. אלא הכא כשחלצתו חמה

שהיה חולה ונתרפא ונתחלצה 
   שתלפה ממנו חמה:ונ

. ואי ביני וניתוב ליה כל שבעה
וביני איתפח אמאי מעכב ליה 
מאכילה אכתי לא מטא זמניה 
דתניא לקמן יום הבראתו כיום 
הולדו דעד ז' יומי לא מהלינן 

   ליה:
. שכבר נתרפא זה דיהבינן ליה

שמונה ימים וחל שמיני שלו 
   להיות ערב הפסח:

. וכיון ונימהליה מצפרא
בר מהילא הוא דמצפרא 

אשתכח דמעכב ליה מעשיה 
ולמה לי קרא לרבויי שעת 

  אכילה:
. כגון שחלצתו חמה מעת לעת

 אחר חצות היום זה ח' ימים:
   . שם חכם:והתני לודאה

. צריך יום הבראתו כיום הולדו
   להמתין שמונה ימים:

. הכי קאמר מה יום מאי לאו
הולדו לא בעינן מעת לעת אף 

 ת לעת:יום הבראה לא בעי מע
. והא לא עדיף יום הבראתו כו'

דתנא לודאה יום הבראתו כיום 
הולדו הא אתא לאשמועינן 
 שצריך להמתין עד יום שמיני:
דכאיב ליה עיניה לינוקא 

. בין עשיה לאכילה ואין ואיתפח
נותנין שבעה ימים אלא למי 

   שחלצתו חמה:
. בשעת עשיה ומצות חבושין

מילה מוטלת עליהם ולא על 
והם אינן יכולין לעשות אחרים 

את פסחן ושחט שלוחן עליהם 
ואשמעינן קרא שאם יצאו 
בשעת אכילה מילת בנו 

   מעכבתו:
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ֵריּה  ֲהָנא ּבְ   : ָאַמר ַרב ְנֶחְמָיהּדְ ַרב ּכָ
ְקַרע ּנִ גֹון טּוְמטּום ׁשֶ   , ּכְ
יֵני ּוֵביֵני.    ְוִנְמָצא ָזָכר ּבֵ

  
ֵרְבָיא   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

הֹוִציא רֹ  גֹון ׁשֶ רֹוְזדֹור. ּכְ   אׁשֹו חּוץ ַלּפְ
  

י?    !ּוִמי ַחּיֵ
   :ְוָהַתְנָיא

תּוַח. " ם ַהּפָ תּום, ְוִנְסתָּ ח ַהסָּ ָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ִנְפתַּ ּיָ יָון ׁשֶ   ּכֵ
ָעה ַאַחתׁשֶ  ן ֵאין ָיכֹול ִלְחיֹות ֲאִפיּלּו ׁשָ   ! "ִאְלָמֵלא ּכֵ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
א ּתָ ָזְנֵתיּה ִאיׁשְ גֹון ּדְ    .ּכְ

  
א" ּתָ ַמאן "ִאיׁשְ    ?ּדְ

יֵדיּה  א ּדִ ּתָ ֵעי - ִאיֵליָמא ִאיׁשְ ְבָעה ּבָ ל ׁשִ    !ִאי ָהִכי ּכָ
  

ִאיּמֵ  א ּדְ ּתָ ָזְנֵתיּה ִאיׁשְ א ּדְ   יּה. ֶאלָּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י,  ָלא ְמַעּוֵ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ

י י, ִמְחָייא ַחּיֵ ְמַעּוֵ    .ֲאָבל ֵהיָכא ּדִ
  
  

 רש"י
כגון שהוציא ולד ראשו חוץ 

. וכבר עברו שבעה לפרוזדור
ימים ומההיא שעתא הוה ליה 
ולד דקיימא לן במסכת נדה (דף 
כט.) יצא ראשו הרי הוא כילוד 

לה יצא והשתא בין עשייה לאכי
 הגוף דהויא ליה זמן מילה:

. בהמפלת במסכת נדה והתניא
פיו סתום וטבורו פתוח וכיון 
שיצא לאויר העולם נפתח 
הסתום פיו ונסתם הפתוח 

   טבורו:
. משום דלא אין יכול לחיות

  יניק:
. החולי זן את דזנתיה אישתא 

   החולה:
. אי נימא אישתא דידיה

 שאחזתו חמה וכשיצא חלצתו:
. משיצא בעי אמתוניכל שבעה 

דהא אמרן יום הבראתו כיום 
   הולדו:

. צועק כמו עוי עוי ולא מעוי
אשגחו ביה בפרק בתרא דיומא 

   (דף עז.):
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        עא, בעא, בעא, בעא, ב .4
יָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ָנָאה ַרּבִ   : ּבְ

ל ֲהָזָאה    ,ָעֵרל ְמַקּבֵ
ׁשֶ  לּו ֲהָזָאה ּכְ ּבְ ּקִ ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ן ָמִצינּו ּבַ ּכֵ   ֵהן ֲעֵרִלים, ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון"ׁשֶ ן ּבֶ ְרּדֵ   .(יהושע ד, יט) "ְוָהָעם ָעלּו ִמן ַהּיַ
ָרה  ֲעׂשָ אֹוְרָחאלֹא ְמִהיִלי,  -ּבְ א ּדְ ּום חּוְלׁשָ   .ִמׁשּ

   ?ֲהָזָאה ֵאיַמת ָעֵביד ְלהוּ 
ֵהן ֲעֵרִלים ,ָלאו ׁשֶ    .ּכְ

   
ַסח כְּ ְוִדְלָמא לֹא ֲעבּוד     !ָללּפֶ

  
ֲעָתךְ     ,לֹא ָסְלָקא ּדַ

ְכִתיב ַסח" :ּדִ ֲעׂשּו ֶאת ַהּפֶ   . ה, י) יהושע( "ַוּיַ
  

  : ָמר זּוְטָראַמְתִקיף ָלּה 
טּוְמָאה ָהָיהְוִדְלָמא  א ּבְ ַסח ַהּבָ   !ּפֶ

  
יָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ֶהְדָיא:  ְנָיא ּבְ   ּתַ
ָטֳהָרה" ְסֵחיֶהן ּבְ    !"ָמלּו, ְוָטְבלּו, ְוָעׂשּו ּפִ
  
  
  

    רש"י

. ישראל שנטמא במת מקבל ערל
הזאה ליטהר מטומאתו 
וכשימול אינו צריך לחזור 
ולהזות ואוכל בקדשים ולא 
אמרינן הזאת ערלות לא שמה 

   הזאה:
. בימי באבותינו שכן מצינו

יהושע בפסח גלגל שקבלו הזאה 
 מטומאת מת כשהן ערלים:

. אותן שהיו בעשרה לא מהול
   במדבר שהיו ערלים:

. לטומאת מת הזאה אימת עבוד
שעליהן שרוב צבור טמאי מת 
היו שנטמאו באבותיהן שכל 
יוצאי מצרים מתו במדבר ואלו 
הן בניהם כדכתיב (יהושע ה) 

אותם  ואת בניהם הקים תחתם
מל יהושע והיאך נטהרו לאכול 
פסחיהן אם לא קבלו הזאת 
שלישי ושביעי כשהן ערלים או 
כל אחד ואחד קבל הזאה 
לשלישי ושביעי שלו בעודו 
במדבר או עכשיו הזו עליהן 
כולן יחד בעשור לחדש ובערב 
הפסח והיו להן ד' ימים כמשפט 
בין הזאה להזאה דאם לא היו 

ר מזין עד יום אחד עשר לאח
מילה נמצאת הזאה שניה 
מחוסרת זמן ואית דמפרש להו 
הזאה משום דכל הפורש מן 
הערלה כפורש מן הקבר ולאו 
מילתא היא דהא אמר רבי יוחנן 
בפרק האשה במסכת פסחים 
(דף צב.) לא שנו אלא ערל עובד 
כוכבים אבל ערל ישראל דברי 
הכל טובל ואוכל מיד את פסחו 
לערב ולשון ראשון שמעתי מפי 

 הזקן:
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        עא, בעא, בעא, בעא, ב .5
ר ִיְצָחקָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ִריַעת ִמיָלה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו.  ָנה ּפְ   לֹא ִניּתְ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ְלָך ַחְרבֹות ֻצִרים"ׁשֶ ַע ֲעׂשֵ ֵעת ַהִהיא ָאַמר ה' ֶאל ְיהֹוׁשֻ 138"ּבָ

   .ה, ב) יהושע( 
  

  לֹא ְמהּול, ּדְ ְוִדְלָמא ָהָנְך 
ְכִתיב י ֻמ  :ּדִ ּלִדים"ּכִ ל ָהָעם ַהּיְצִאים ְוָכל ָהָעם ַהּיִ   . ה, ה) יהושע( 139"ִלים ָהיּו ּכָ

  
ן, ַמאי    ? "ׁשּוב"ִאם ּכֵ

א ָלאו    .ִלְפִריָעה ,ֶאּלָ
  

ִנית"ּוַמאי     ?"ׁשֵ
  

י סֹוף ִמיָלה,  ת ִמיָלהְלַאּקּוׁשֵ    .ִלְתִחּלַ
ֶבת,  ת ִמיָלה ְמַעּכֶ ִחּלַ ִבין  -  ַאף סֹוף ִמיָלהַמה תְּ   ּבֹו. ְמַעּכְ

  
ְתַנן    :ּדִ

יָלה" ִבין ֶאת ַהּמִ    :ֵאּלּו ֵהן ִציִצין ַהְמַעּכְ
ר ַהחֹוֶפה ֶאת רֹוב ָהֲעָטָרה,  ׂשָ   ּבָ

ְתרּוָמה   . (שבת קלז.) "ְוֵאין אֹוֵכל ּבִ
א, ְוִאיֵתיָמא ָרִביָנא  140ָאַמרוְ  ר ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ר ַהחֹוֶפה ֶאת רֹוב ּגֹוְבָהּה ׁשֶ  ׂשָ   ל ֲעָטָרה. ּבָ
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ֵעת ַהִהי   ֵעת ַהִהיּבָ ֵעת ַהִהיּבָ ֵעת ַהִהיּבָ ה ְלָך ַחְרבֹות ֻצִריםּבָ ַע ֲעׂשֵ ה ְלָך ַחְרבֹות ֻצִריםא ָאַמר ה' ֶאל ְיהֹוׁשֻ ַע ֲעׂשֵ ה ְלָך ַחְרבֹות ֻצִריםא ָאַמר ה' ֶאל ְיהֹוׁשֻ ַע ֲעׂשֵ ה ְלָך ַחְרבֹות ֻצִריםא ָאַמר ה' ֶאל ְיהֹוׁשֻ ַע ֲעׂשֵ   ושוב מול את בני ישראל שנית א ָאַמר ה' ֶאל ְיהֹוׁשֻ
139

ּלִדים   ל ָהָעם ַהּיְצִאים ְוָכל ָהָעם ַהּיִ י ֻמִלים ָהיּו כָּ ּלִדיםּכִ ל ָהָעם ַהּיְצִאים ְוָכל ָהָעם ַהּיִ י ֻמִלים ָהיּו כָּ ּלִדיםּכִ ל ָהָעם ַהּיְצִאים ְוָכל ָהָעם ַהּיִ י ֻמִלים ָהיּו כָּ ּלִדיםּכִ ל ָהָעם ַהּיְצִאים ְוָכל ָהָעם ַהּיִ י ֻמִלים ָהיּו כָּ   במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו ּכִ
140

  מז:מסורת הש"ס, וכן הוא במקבילה   

 רש"י
. דמשמע זמנא א''כ מאי שוב

 אחריתי אלא לאו ש''מ לפריעה:
. השתא דדרשת שוב ומאי שנית

שנית מאי תדרוש ביה: ל''א 
מאי שוב ומאי שנית אלא לאו 
לפריעה ולהאי לישנא גרסינן 
ודלמא לאקושי סוף מילה כו' 
ולאו לפריעה אתא אלא 

   לעיכוב:
. ציצין שנשתיירו סוף מילה
   כל הערלה:שלא חתך 

. אע''ג דאין רוב את רוב גובהה
  הקיפה: 
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        עב, אעב, אעב, אעב, א    ––––עא, ב עא, ב עא, ב עא, ב  .6
ר ַמאי ַטֲעָמא ְדּבָ    ?לֹא ְמהּול ּוַבּמִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

אֹוְרָחא א ּדְ ּום חּוְלׁשָ   .ִמׁשּ
  

ֵעית ֵאיָמא   עב,א    :ְוִאיּבָ
ּום  יב ְלהּו רּוַח ְצפֹוִנית. ּדְ ִמׁשּ   לֹא ָנׁשֵ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָהיּו " ָנה ׁשֶ ִעים ׁשָ ל אֹוָתן ַאְרּבָ ָבה ָלֶהם רּוַח ְצפֹוִניתּכָ ר לֹא ָנׁשְ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ   . "ִיׂשְ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ
ּום     .ְנזּוִפים ָהווּ ּדִ ִמׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

בֹוד. ּדְ    לֹא ִנְבדּור ַעְנֵני ַהּכָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ׁשּוָתא ֵעיָבא ְויֹוָמא ּדְ ְך יֹוָמא ּדְ יּה  -  ִהְלּכָ    ,ָלא ָמֲהִליַנן ּבֵ

יּה.               ְוָלא ְמסֹוְכִריַנן ּבֵ
  

ים  ּה ַרּבִ ָדׁשּו ּבָ ָנא ּדְ ָתאִים ה'" -ְוָהִאיּדָ    .(תהלים קטז, ה) "ׁשֹוֵמר ּפְ
  
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ר" ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהיּו ִיׂשְ ָנה ׁשֶ ִעים ׁשָ ל אֹוָתן ַאְרּבָ    ,ּכָ

לּ  ְיָלה, לֹא ָהָיה יֹום ׁשֶ ֲחִצי ַהּלַ ָבה ּבֹו רּוַח ְצפֹוִנית ּבַ   א ָנׁשְ
ֱאַמר: ּנֶ כֹור" ׁשֶ ה ָכל ּבְ ְיָלה וה' ִהּכָ ֲחִצי ַהּלַ   . (שמות יב, כט) "ַוְיִהי ּבַ

  
ְלמּוָדא    ?ַמאי ּתַ

  
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

ָתא ִהיאּדְ     .ֵעת ָרצֹון ִמיּלְ
  
  
  
  

 רש"י
. נוחה לא חמה ולא רוח צפונית

   צוננת וחמה זורחת:
. לא נשבה להם רוח צפונית

 ביום ולא זרחה חמה עליהם:
איבעית אימא משום דנזופים 

. ממעשה העגל ולא היו היו
   ראויין לאור נוגה:

. משום הכי לא ואיבעית אימא
י דלא ניבדרו ענני נשבה כי היכ

כבוד שהיו מקיפין ולא היתה 
   חמה יכולה ליכנס:

   . יום המעונן:יומא דעיבא
. שרוח דרומית יומא דשותא

מנשבת והיא קשה מכל 
   הרוחות:

. וכיון עת רצון מילתא היא
דחצות הלילה עת רצון הואי 
למכת בכורות הואי נמי עת רצון 
לרוח צפונית ואין לך יום שרוח 

ן מנשבת בו בחצי צפונית אי
הלילה וזה היה סימן לדוד כנור 
תלוי לו למעלה ממטתו ונקבע 
כלפי צפון כיון שהגיע חצות 
לילה רוח צפונית מנשבת בו 
ומנגן מאליו והוא נעור והאי 
דנקט הכא ארבעים שנה לומר 
לך שאפילו אותן מ' שנה 
דנזופים היו ולא נשבה להו 
בימים נשבה להו בחצות לילה 

   רצון הוא:משום דעת 
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ִב "[  יָלהֵאּלּו ֵהן ִציִצין ַהְמַעּכְ    :ין ֶאת ַהּמִ

ר ַהחֹוֶפה ֶאת רֹוב ָהֲעָטָרה,  ׂשָ   ּבָ
ְתרּוָמה   ].(שבת קלז.) "ְוֵאין אֹוֵכל ּבִ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ַבר ּתֹוָרה,  ְתרּוָמה,  -  'ָמׁשּוךְ 'ּדְ   אֹוֵכל ּבִ
ָעֵרל. וּ  ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ ְזרּו ָעָליו, ִמּפְ ְבֵריֶהם ּגָ   ִמּדִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ּמֹולָמׁשּוְך ָצ " ּיִ   ! "ִריְך ׁשֶ
  

ַנן.  ַרּבָ   ִמּדְ
  

   ?ּוְדָקָאֵרי ָלּה ַמאי ָקָאֵרי ָלּה 
   !ָקָתֵני "ָצִריְך"ָהא 

  
ֵסיָפא,    ָקָטֵעי ּבְ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
  לֹא ִיּמֹול, 

ָנה ִהיא לֹו.  ּכָ סַּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  ָאְמרּו לֹו: 

ן ּכֹוִזיָבא  יֵמי ּבֶ ה ָמלּו ּבִ ִנים ּוָבנֹות, ַוֲהלֹא ַהְרּבֵ   ְוהֹוִלידּו ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָעִמים,  - (בראשית יז, יג) "ִהּמֹול ִיּמֹול"ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ֵמָאה ּפְ

ִריִתי ֵהַפר"ְואֹוֵמר:  ׁשּוךְ  -  יד)בראשית יז, ( "ֶאת ּבְ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ַהּמָ
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא יָלהְלַרּבֹות ִצ  "ִהּמֹול ִיּמֹול"ַהאי  :ְוִכי ּתֵ ִבים ֶאת ַהּמִ    ,יִצין ַהְמַעּכְ
ַמע א ׁשְ ִריִתי ֵהַפר" :ּתָ ׁשּוךְ  "ֶאת ּבְ   .ְלַרּבֹות ֶאת ַהּמָ

  
אֹוַרְייָתא ִהיא.  ְלמּוָדא ְקָרא ּדְ ָקא ָנֵסיב ָלּה ּתַ   הּוא ָסַבר: ִמּדְ

  לֹא ִהיא, וְ 
ָעְלָמא א ּבְ ַנן ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ ַרּבָ    .ִמּדְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ְתרּוָמה,  - ם טּוְמטוּ "   ֵאין אֹוֵכל ּבִ
יו ַוֲעָבָדיו   אֹוְכִלין.  -ָנׁשָ

הּוא ָמהּול  ׁשֶ   ֲהֵרי ֵאּלּו אֹוְכִלים.  - ָמׁשּוְך, ְונֹוַלד ּכְ
רֹוִגינֹוס  ים.  -ַאְנּדְ ָקָדׁשִ ְתרּוָמה, ְוֵאין אֹוֵכל ּבְ   אֹוֵכל ּבִ

ים -טּוְמטּום  ָקָדׁשִ ְתרּוָמה ְולֹא ּבְ    ."ֵאינֹו אֹוֵכל לֹא ּבִ
  

הּוא ָמהּול ֲהֵרי ֵאּלּו אֹוְכִלין"ָקָתֵני ִמיַהת  ׁשֶ א ַרב הּוָנא!  -  "ָמׁשּוְך ְונֹוַלד ּכְ יּוְבּתָ   ּתְ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  
  

 רש"י
. מהול שנמשכה ערלתו משוך

   וכסתה את העטרה:
. מדרבנן מדלא הא צריך קתני

 קתני משוך הרי זה ערל:
. שמא יעשה שסכנה היא לו

   כרות שפכה:
. שמשכום עובדי בימי בן כוזיבא

כוכבים באונס בכרך ביתר 
וגברה יד בן כוזיבא ונלחם בהם 
ונצחם ומלך על ישראל שתי 

 ה וחזרו ומלו בימיו:שנים ומחצ
. ההוא דאותיב לעיל הוא סבר

לרב הונא מרישא סבר מדנסבי 
לה רבנן לימוד' למילתייהו 
מדאורייתא אלמא מדאורייתא 

   הוא:
ה''ג מיתיבי טומטום אינו אוכל 

. ובסיפא גרס קתני בתרומה כו'
מיהא משוך תיובתא דרב הונא 

   תיובתא:
. טומטום אינו אוכל בתרומה

נקרע ימצא זכר שמא אם היה 
   והרי הוא ערל:

. לקמן מפרש נשים נשיו ועבדיו
 לטומטום מנא ליה:

. מהול מותר לאכול אנדרוגינוס
בתרומה ממה נפשך בין שהוא 
איש בין שהוא אשה בין שהוא 
בריה בפני עצמה זרעו של כהן 

   הוא:
. בקדשי ואין אוכל בקדשים

קדשים קמיירי כגון חטאת 
ואשם ושירי מנחות שאין 

אכלין אלא לזכרי כהונה וזה נ
   ספק אשה הוא:

. לקמן טומטום אינו אוכל
 מפרש אמאי הדר נקט ליה:

. אלמא קתני מיהת משוך אוכל
לא גזור עליה תיובתא דרב הונא 
דאמר מדבריהן גזרו עליו 
תיובתא לישנא אחרינא גרסי' 
[לימא] מסייע ליה [לרב הונא] 
טומטום אינו אוכל כו' והאי 

ונולד מהול  אוכלין דמשוך
מדאורייתא קאמר וסייעתא 
דרב הונא וזו שמעתי והיא 
נראית עיקר מדקאמרינן לקמן 
לימא כתנאי כו' מאי לאו בהא 
קא מיפלגי דמר סבר דאורייתא 
ומר סבר דרבנן אלמא ליכא 

   למאן דמכשיר לגמרי:
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   :ָאַמר ָמר

ְתרּוָמה,  - טּוְמטּום "   ֵאינֹו אֹוֵכל ּבִ
יו ַוֲעָבָדיו    . "אֹוְכִלים –ָנׁשָ

  
יו ְלטּוְמטּום ְמָנא ֵליּה    ? ָנׁשָ

ָקֵדיׁש,    ִאיֵליָמא ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ׁש " יּדֵ ּקִ ין,  -טּוְמטּום ׁשֶ יו ִקּדּוׁשִ   ִקּדּוׁשָ
ׁש  ין -ִנְתַקּדֵ יו ִקּדּוׁשִ    ."ִקּדּוׁשָ

א ִמי ָאְמִריַנן ָאַמר ְלחּוְמָרא, ְלקּולָּ    ?ֵאיַמר ּדְ
ה ְמַקּדֶ  ָ ה הּוא, ְוֵאין ִאׁשּ ָ הָסֵפק ִאׁשּ ָ ת ִאׁשּ    !ׁשֶ

  
  : ֵייַאּבַ ָאַמר 

חּוץ רֹות ִמּבַ יָציו ִניּכָ ּבֵ ׁשֶ   .ּכְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
יו"ַמאי    ְלִאּמֹו.  ?"ָנׁשָ

  
יָטא!  ?!ִאּמוֹ  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא ֵאין מֹוִליד  - מֹוִליד  :ַמהּו ּדְ   ֵאינֹו ַמֲאִכיל,  -ַמֲאִכיל, ׁשֶ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְתרּוָמ  - טּוְמטּום " יםֵאינֹו אֹוֵכל לֹא ּבִ ָקָדׁשִ   , "ה ְולֹא ּבְ

ֵיי  ָלָמא ְלַאּבַ ׁשְ אי, ְוָקָתֵני ֵסיָפא  - ּבִ א ָעֵרל ַוּדַ ָנא ֵריׁשָ    .ָסֵפק ָעֵרלּתָ
א ְלָרָבא  ה ִלי? -ֶאּלָ ֵסיָפא ָלּמָ   טּוְמטּום ּדְ

  
  . ָעֵרל ?"טּוְמטּום"ַמאי 

  
א ָסֵפק ָעֵרל ָלא ָאֵכיל ּתָ אי ָעֵרל ָאֵכיל?! ,ָהׁשְ   ַוּדַ

  
ַעם     ,ָקָאַמרַמה ּטַ
ַעם  ְתרּוָמה"ַמה ּטַ    ?"טּוְמטּום ֵאינֹו אֹוֵכל ּבִ

ֵפק ָעֵרל הּוא,  ּסְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ים.  - ְוָעֵרל  ָקָדׁשִ ְתרּוָמה ְולֹא ּבְ   ֵאינֹו אֹוֵכל לֹא ּבִ

  
ֵאי ַתּנָ    !ֵליָמא ּכְ

הּוא ָמהּול, " ׁשֶ   ָמׁשּוְך, ְונֹוַלד ּכְ
הּוא ָמהּול ׁשֶ יר ּכְ ּיֵ ְתּגַ ּנִ   , ְוֵגר ׁשֶ

ָעַבר ְזַמּנֹו,    ְוָקָטן ׁשֶ
יּמֹוִלים,  ל ַהּנִ ָאר ּכָ   ּוׁשְ

י ֲעָרלֹות ּתֵ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ   ְלִאיּתּוֵיי ִמי ׁשֶ
ּיֹום.  א ּבַ   ֵאיָנן ִניּמֹוִלין ֶאּלָ

י ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבַ
ְזַמּנוֹ    עב,ב ּיֹום, ^ - ּבִ א ּבַ   ֵאין ִניּמֹוִלין ֶאּלָ

ְזַמ  ּלא ּבִ ְיָלה - ּנֹו ׁשֶ ּיֹום ּוַבּלַ   . "ִניּמֹוִלין ּבַ
ָהא  ְלֵגיַמאי ָלאו ּבְ   : ָקִמיּפְ

ָמר ָסַבר אֹוַרְייָתא,  :ּדְ   ָמׁשּוְך ּדְ
ַנן :ּוָמר ָסַבר ַרּבָ   !ָמׁשּוְך ּדְ

  
ָרא?    ְוִתְסּבְ

ַנן? ַרּבָ ָאַמר ּדְ א ְלַמאן ּדְ ָעַבר ְזַמּנֹו ִמי ִאיּכָ    !ָקָטן ׁשֶ
  

י  כּוּלֵ א, ּדְ ַנן,  - ָעְלָמא ָמׁשּוְך ֶאלָּ ַרּבָ   ּדְ

 רש"י
. שקידש אשה אי נימא דקדיש

ושמא זכר הוא וקדושיו קדושין 
ום שקידש דהא תניא טומט

קדושיו קדושין מספק וצריכה 
   גט:

. ונפקא נתקדש קדושיו קדושין
מינה לאיתסורי האי דקדשיה 
באחותו של טומטום ובאמו 

   שמא אשה הוא:
 . דבעינן גט מיניה:לחומרא

. דניחזקיה לקולא מי אמרי'
כזכר ודאי ויאכיל בת ישראל 

   בתרומה:
. את אמו בתרומה מוליד מאכיל

יד ביתו (ויקרא דדייקינן לה ויל
 כב) בראוי להוליד קמשמע לן:

. דקתני בסיפא מאי טומטום
   ערל גמור:

. סיפא לפרושי מה טעם קאמר
רישא אתא והכי קאמר מה 
טעם טומטום אין אוכל מפני 
שהוא ספק ערל וערל אין אוכל 
 לא בתרומה ולא בקדשים:

. מילתא דרב הונא נימא כתנאי
תנאי היא אי הוי משוך 

   ו דרבנן:דאורייתא א
(ונולד כשהוא מהול. שצריך 

  להטיף ממנו דם ברית): 
. כגון וגר שנתגייר כשהוא מהול

ערבי וגבעוני שנתגיירו וצריך 
   להטיף ממנו דם ברית:

. ב' עורות זו על גבי שתי ערלות
  זו: 
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ָעַבר ְזַמּנֹו  אֹוַרְייָתא,  -ְוָקָטן ׁשֶ   ּדְ
ָהא  ְלֵגיְוָהָכא ּבְ    :ָקִמיּפְ

יַנן  ְרׁשִ 141"ּוַבּיֹום"ָמר ָסַבר: ּדָ
  , (ויקרא יב, ג) 

יַנן  ְרׁשִ   ."ּוַבּיֹום"ּוָמר ָסַבר: ָלא ּדָ
  

ָיֵתיב  י ָהא ּדְ יּכִ   ְוָקָדֵריׁש:  יֹוָחָנן ַרּבִ
  ֹוָתר, נ

ְזַמּנוֹ  ּיֹום,  - ּבִ א ּבַ ָרף ֶאּלָ   ֵאינֹו ִנׂשְ
ְזַמּנֹו  ּלא ּבִ ְיָלה.  -ׁשֶ ּלַ ין ּבַ ּיֹום ּבֵ ין ּבַ ָרף ּבֵ   ִנׂשְ

  
יְוֵאיִתיֵביּה  ילְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ּיֹום, " א ּבַ ֵאין ִניּמֹול ֶאּלָ ִמיִני ׁשֶ א ִניּמֹול ִלׁשְ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ְל  ר ִמּנַ ָרה, ְלַאַחד ָעׂשָ ָעה, ַלֲעׂשָ רַרּבֹות ְלִתׁשְ ֵנים ָעׂשָ ִין?  -  ִלׁשְ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:     .""ּוַבּיֹום"תַּ
ֵריׁש ָוא"ו, ָוא"ו ְוֵה"י ָלא ּדָ ֵריׁש  - ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ   . 142ּדָ

  
יק ּתִ    .ִאיׁשְ

  
ָנַפק ָאַמר ֵליּה  ַתר ּדְ יּבָ    :ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  יֹוָחָנן ַרּבִ

ב ְודֹוֵרׁש  ּיֹוׁשֵ ָדת ׁשֶ בּוָרהָרִאיִתי ְלֶבן ּפְ י ַהּגְ ה ִמּפִ מׁשֶ   . ּכְ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה 
יֵדיּה?    !ּדִ

  ַמְתִניָתא ִהיא. 
  

ָנא ֵליּה?    ֵהיָכא ּתָ
  

תֹוַרת ּכֹ     .ֲהִניםּבְ
  

ְתָלָתא ַיְרֵחי.  ְתָלָתא יֹוֵמי ְוָסְבָרּה ּבִ ְנָייּה ּבִ   ָנַפק ּתַ
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  וביום השמיני ימול בשר ערלתו  
142

  (ויקרא ז, יז) בשר הזבח ביום השלישי באש ישרףמ נותרוה  

 רש"י
. וי''ו מר סבר דרשינן וביום

יתירא דמצי למכתב ביום 
השמיני ימול וכתיב (ויקרא יב) 
וביום לאיתויי מילה שלא 

ע''ג דמשוך מהכא לא בזמנה וא
מיתרבי דהא מדרבנן הוא ובתר 
הכי תקון כיון דקטן שעברה 
זמנו מתרבי ואע''ג דשלא בזמנו 
הוא האי נמי תקנוה רבנן כעין 

   דאורייתא:
. ולא ומר סבר לא דרשינן וביום

גמרינן מיניה קטן שעברה זמנו 
ונימול אפי' בלילה וכ''ש משוך 

   דמדרבנן הוא:
בתא . בתיוכי הא דתניא

דאותביה ר' אלעזר לרבי יוחנן 
דקטן שעברה זמנו מוביום 
השמיני איתרבי דאינו נימול 

   אלא ביום:
. ביום שנעשה נותר נותר בזמנו

אין נשרף אלא ביום דכתיב 
   (ויקרא ז) ביום השלישי:

 . ששהה שריפתו:שלא בזמנו
. לתשעה לעשרה לי''א לי''ב

כדקתני בפ' ר' אליעזר במסכת 
) נולד בין שבת (דף קלז.

השמשות נימול לתשעה בין 
השמשות של ע''ש נימול לעשרה 
חל יו''ט לאחר השבת נימול 
לי''א שני יו''ט של ר''ה נימול 

   לי''ב:
. ואפילו למאן דלא דריש וי''ו

כגון ר' אלעזר ברבי שמעון 
דאמר לעיל שלא בזמנו נימול 

   אפילו בלילה:
. כגון והנותר איכא וי''ו וה''א

   א:ו''ה יתיר
. ראיתי את בן ראיתי לבן פדת

פדת שיושב ודורש את מקראות 
הללו כמשה מפי הגבורה בלשון 
תנאים רבי אלעזר בן פדת לאו 
תנא היה ואמורא היה תלמידו 
של רבי יוחנן והוא רבי אלעזר 
סתם דמיירי בכל הש''ס בגמ' 
ורבי אלעזר סתמא דמשנה 
וברייתא הוא רבי אלעזר בן 

   שמוע:
   ת כהנים:. לתורתנייה
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        עג, אעג, אעג, אעג, א    ––––, ב , ב , ב , ב עבעבעבעב .9
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ה  ִהּזָ ָרה.  - ָעֵרל ׁשֶ ׁשֵ ָאתֹו ּכְ   ַהּזָ
ָאסּור ּבִ  י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ֲהָוה ְטבּול יֹום, ׁשֶ ָפָרהִמיֵדי ּדַ ר ּבְ ׁשֵ רּוָמה, ּכָ    .ּתְ

  
ר ר ּבַמֲעׂשֵ ן מּוּתָ ּכֵ ְטבּול יֹום ׁשֶ    !ַמה ּלִ

  
   !ַנן ִלְנִגיָעה ָקָאְמִריַנןֲא  ?!ַאּטּו ֲאַנן ַלֲאִכיָלה ָקָאְמִריַנן

ְנִגיָעה  ָאסּור ּבִ בּול יֹום ׁשֶ ָפָרה,  ,ְתרּוָמהּדִ ּוַמה ּטְ ר ּבְ   מּוּתָ
ְנִגיָעה  ר ּבִ ּמּוּתָ ָפָרה?!  - ָעֵרל ׁשֶ ר ּבְ ּמּוּתָ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ָאתֹו " ה ַהּזָ ִהּזָ ָרה.  - ָעֵרל ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
ה ָהָיה  ָאתוֹ ּוַמֲעׂשֶ ירּו ֲחָכִמים ַהּזָ   . "ְוִהְכׁשִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ׁש " יּדֵ ּקִ סּול,  - טּוְמטּום ׁשֶ   ִקיּדּוׁשֹו ּפָ
הּוא ְסֵפק ָעֵרל,  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ׁש.  סּול ְלַקּדֵ   ְוָעֵרל ּפָ
  

ׁש  יּדֵ ּקִ רֹוִגינֹוס ׁשֶ ר.  -ְוַאְנּדְ ׁשֵ   ִקיּדּוׁשֹו ּכָ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

רֹוִג  ׁש ַאף ַאְנּדְ יּדֵ ּקִ סּוִלים,  -ינֹוס ׁשֶ יו ּפְ   ִקּדּוׁשָ
ה,  ָ ֵפק ִאׁשּ סְּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ׁש  ַקּדֵ סּוָלה ִמּלְ ה ּפְ ָ   . "ְוִאׁשּ
ׁש " :ָקָתֵני ִמיָהא ַקּדֵ סּול ִמּלְ   ! "ָעֵרל ּוְסֵפק ָעֵרל ּפָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ֵבי  א ּדְ ּנָ א ּתַ ּנָ יַהאי ּתַ    ,ֲעִקיָבא הּוא ַרּבִ
י לֵ  ְמַרּבֵ ָטֵמא. ּדִ   יּה ָעֵרל ּכְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
  ."ְלַרּבֹות ֶהָעֵרל - כב, ד)ויקרא (  143""ִאיׁש ִאיׁש 

  
  : ָרָבאָאַמר 

יּה  ָיא ִלי:  ַרב יֹוֵסףּדְ ֲהָוה ָיֵתיְבָנא ַקּמֵ   ְוַקׁשְ
ֵמא א ְוִליְתֵני ֶהָעֵרל ְוַהּטָ ּנָ יט ּתַ ּמֵ ּתַ    ?ֲעִקיָבא ִהיא יַרּבִ ְוֵליָמא  ,לֹא ִליׁשְ

  
   !ְולֹא?

יה" :ְוָהא ָקָתֵני טּוִרים ִמן ָהְרִאּיָ ֵמא ּפְ   ! "ֶהָעֵרל ְוַהטָּ
  

ָמֵאיס.  ּום ּדְ   ָהָתם ִמׁשּ
  

   .ְוָאְזדּו ְלַטֲעַמְייהוּ 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ׁש חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ַהּכֹ" ִרים ְלַקּדֵ ׁשֵ   ל ּכְ

י    :ְיהּוָדה ַרּבִ
יר  ָקָטן –ַמְכׁשִ    ,ּבְ
רֹוִגינֹוס - ּופֹוֵסל  ה ּוְבַאְנּדְ ָ ִאׁשּ   . "ּבְ

  
ַנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
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  מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל... ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש   

 רש"י
. לקמן טבול יום אסור בתרומה

בהאי פירקא (דף עד:) קראי 
   דרשינן:

. להזות על טמא ומותר להזאה
מת כדאמר לקמן בשמעתין 
 לימד על טבול יום שכשר בפרה:

. בתמיה אנן באכילה קאמרינן
וכי אנן לאכילה דפרה אדומה 
קמרבינן ליה דתיפרוך תאמר 
בערל שאסור באכילת מעשר 

   יכך אסור בפרה:לפ
. בעלמא קשרינן ליה לנגיעה

ובנגיעה ליכא לאקשויי תאמר 
בערל שאסור בנגיעת מעשר 
דהא אפילו בנגיעת קדשים 
מותר והכי דרשינן ומה טבול 
יום שאסור בנגיעה דתרומה 
כדגמרי' לקמן (דף עה.) מבמים 
יובא וטמא עד הערב והכא 
נגיעה היא דבכלי משתעי קרא 

   שמש:וקאמר דבעי הערב 
. דפרה: ערל מותר בהזאה

   שמותר כו':
 . שעירב אפר במים:שקידש

. מהול שקידש אנדרוגינוס
קידושו כשר שאפי' אשה כשרה 
לקדש לרבנן ולקמן ילפינן 

   טעמייהו:
. בריש פירקין (דף רבי עקיבא

   ע.):
. איש איש מזרע אהרן וגו'

מדרבי לערל גבי טמאים שמע 
מינה דכי הדדי נינהו ואפילו 

   נגיעה דתרומה אסור:ל
. אם איתא דר' לא לישתמיט

עקיבא לכל מילי ערל כטמא 
משוי ליה לא לישתמיט תנא 
בעלמא דליתני לענין מגע 
טומאות הערל והטמא כי הדדי 
ונימא ר''ע היא מדלא אשכחן 
הכי הכא משום חומרא דפרה 
היא אבל לענין מגע תרומה ערל 

   מותר:
   . ליראות בעזרה:דמאיס

. ר' יהודה עמייהוואזדו לט
ורבנן דאיפליגו לעיל 

   באנדרוגינוס:
. כל הטהורים הכל כשרים

כשרין לקדש מי חטאת אפי' 
   אשה אבל ערל וטמא לא רבי:
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ְכִתיב את :ּדִ ֵרַפת ַהַחּטָ א ֵמֲעַפר ׂשְ ּמֵ 144""ְוָלְקחּו ַלּטָ
  , (במדבר יט, יז) 

ֲאִסיָפה  ָפְסֵלי ּבַ ִקיּדּוׁש,  -ָהָנְך ּדְ סּוִלין ּבְ   ּפְ
ֲא  ִרין ּבַ ׁשֵ ִקיּדּוׁש ִסיָפה כְּ ָהָנְך ּכְ ִרים ּבְ   . ׁשֵ

  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
ן, ֵניָמא ְקָרא     ?"ְוָלְקחּו"ַמאי  - 'ְוָלַקח'ִאם ּכֵ

ִרים ָהָכא. ּדִ ֲאִפיּלּו ָהָנְך  ׁשֵ סּוִלין ָהָתם, ּכְ   ּפְ
  

   ,ִאי ָהִכי
ה ַנִמי!  ָ   ִאׁשּ

  
  . 'ְוָנְתָנה'ְולֹא  "ְוָנַתן"

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
ִתיב  ֵקיל ַחד ְוָיֵהיב ַחד - ֲהָוה ָאִמיָנא  'ְוָנַתן' 'ְוָלַקח'ִאי ּכְ    ,ׁשָ

ַתב ַרֲחָמָנא    . "ְוָלְקחּו"ּכָ
ַתב ַרֲחָמָנא ֵרי,  :ֲהָוה ָאִמיָנא -  'ְוָנְתנוּ ' 'ְוָלְקחוּ ' :ְוִאי ּכָ ֵרי ְוָיֲהִבי ּתְ ְקִלי ּתְ ׁשָ   ּדְ

ַתב ַרֲחָמָנא    ,"ְוָלְקחּו" "ְוָנַתן" :ּכָ
ֵרי ְוָיֵהיב ַחד.  ֲאִפיּלּו ׁשָ ּדַ    ְקִלי ּתְ
  
  

הֹ    עג,א ה ַהּטָ ֵמא""ְוִהּזָ   , (במדבר יט, יט) ר ַעל ַהּטָ
הּוא ָטֵמא - "ָטהֹור" ָלל ׁשֶ   .ִמּכְ

ָפָרה.  ר ּבְ ׁשֵ ּכָ ד ַעל ְטבּול יֹום ׁשֶ   ִליּמֵ
  

                                                             
144

את   ֵרַפת ַהַחּטָ א ֵמֲעַפר ׂשְ ּמֵ אתְוָלְקחּו ַלּטָ ֵרַפת ַהַחּטָ א ֵמֲעַפר ׂשְ ּמֵ אתְוָלְקחּו ַלּטָ ֵרַפת ַהַחּטָ א ֵמֲעַפר ׂשְ ּמֵ אתְוָלְקחּו ַלּטָ ֵרַפת ַהַחּטָ א ֵמֲעַפר ׂשְ ּמֵ   ונתן עליו מים חיים אל כלי ְוָלְקחּו ַלּטָ

 רש"י
. בתר אסיפת ולקחו לטמא

אפרה כתיב הך עבודה דקידוש 
 ואין עבודה מפסקת בינתים:
הנך דפסולים באסיפה פסולים 

. והתם (יומא דף מג.) לקידוש
דרשינן ואסף איש ולא קטן 
טהור להכשיר את האשה וליכא 
למדרש איפכא איש ולא אשה 
טהור ואפי' קטן דאמר בפרק 
טרף בקלפי (שם דף מב:) כל 
הפרשה כולה משמע מוציא מיד 
משמע וע''כ סוגיא דשמעתתא 

   הכי איתא התם:
. דההוא אסיפה נקט לגבי אם כן

מקדש לכתוב ולקח לטמא כי 
פה ואסף לשון היכי דכתב באסי

   יחיד:
. כגון אפילו הנך דפסולין התם

   קטן:
. אפרה ויהיב חד דשקל חד

  מים: 
. שטהרתי לך כאן מכלל הטהור

שהוא טמא לדבר אחר כגון 
טבול יום שטמא לתרומה דאי 
ס''ד טהור ממש לישתוק קרא 
מיניה ואנא ידענא דטמא אסור 
בפרה דהא חטאת קרייה 
רחמנא אלא מאי טהור טהור 

דהו ואשכחן טבול יום כל 
דמיקרי טהור דכתיב (ויקרא יד) 

   ורחץ במים וטהר:
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        בבבב- - - - עג, אעג, אעג, אעג, א .10
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ תּבָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ר?  ַמֲעׂשֵ   ָעֵרל ַמהּו ּבְ
  

יָ  י ֵהיִכי ּדְ ר ְלִעְנַין ֲאִנינּות, ּכִ ֲעׂשֵ ַסח ִמּמַ   ֵליף ּפֶ
ַסח ְלִעְנַין ֲעֵרלּות,  ר ִמּפֶ   ָיֵליף ַנִמי ַמֲעׂשֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ל ָיֵליף    ?ַקל ֵמָחמּור ָלא ָיֵליף ,ָחמּור ִמּקַ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

ֵניתּוָה     :ּתְ
ּכּוִרים" רּוָמה ְוַהּבִ    :ַהתְּ

יִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה    ,ַחּיָ
   ,ׁש חֹוֶמ וְ 

  ַוֲאסּוִרין ְלָזִרים, 
   ,ֵהןְוֵהן ִנְכֵסי כֹ

ֶאָחד ּוֵמָאה,    ְועֹוִלין ּבְ
  ּוְטעּוִנין ְרִחיַצת ָיַדִים, 

ֶמׁש וְ    . ֶהֱעֵרב ׁשֶ
ר ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ְתרּוָמה ּוְבִבּכּוִרים, ַמה ׁשּ   . (בכורים ב, א) "ֲהֵרי ֵאּלּו ּבִ

ר! ְוִאם ִאיָתא ִניְתֵני: ָעֵרל ָאסּור ּבָ  ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ֶהן, ַמה ׁשּ
  

יר.  ּיֵ ָנא ְוׁשִ   ּתָ
  

יר?  ּיֵ ַהאי ׁשִ יר ּדְ ּיֵ   ּוַמאי ׁשִ
  

ֵני ֵסיָפא ָקא ּתָ יר ּדְ ּיֵ    :ׁשִ
ְתרּוָמה, " ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ ר ּוְבִבּכּוִרים ַמה ׁשּ ַמֲעׂשֵ   ֵיׁש ּבְ

ּכּוִרים ְטעּוִנין ֲהָבַאת ָמקֹום,  ר ְוַהּבִ ֲעׂשֵ ַהּמַ   ׁשֶ
  עּוִנין ִויּדּוי, ּוְט 

   .ְוָאסּור ְלאֹוֵנן
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ יר.  ׁשִ   ַמתִּ

ִביעּור יִבין ּבְ   .ְוַחּיָ
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ   . (בכורים ב,ב) "ּפֹוֵטר ׁשִ

   :ְוִאיּלוּ 
טּוְמָאה,   ָאסּור ְלַבֵער ֵמֶהן ּבְ

טּוְמַאת ַעְצָמן    עג,ב   לֹוֶקה,  -ְואֹוְכָלן ּבְ
ְתרוּ  ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ    .ָמה, לֹא ָקָתֵניַמה ׁשּ
יר.  ּיֵ ֵני ְוׁשִ   ַאְלָמא ּתָ

  
  

 רש"י
. גבי מעשר כתיב ולא בפסח אנינות

   ומיניה ילפינן:
. טמא האוכלה כדכתיב (שם מיתה

כב) ומתו בו כי יחללוהו ובכורים 
כתרומה דאמר מר (מכות יז.) 

   ותרומת ידך אלו הבכורים:
 . זר האוכלן בשוגג אבלוחומש

במעשר שני לא דהא זרים אכלי 
ליה ואין חומש אלא בפודה את 

   מעשרו:
. לקדש בהן את והן (הן) נכסי כהן

האשה וליקח בהן עבדים וקרקעות 
ובהמה טמאה אבל מעשר לא ניתן 
אלא לאכילה ושתיה וסיכה ואין 
אשה מתקדשת בו וסתם משנה 
ר''מ דאמר (ב''ק דף סט:) מעשר 

לא הוא ממון גבוה הוא ואע''ג דקו
לגבי תרומה ובכורים אפ''ה חשיב 
ליה והכי נמי אמרינן בב''מ פ' 

   הזהב (דף נג.) דקולא הוא:
. אבל מעשר בטל ברוב באחד ומאה

   ולא בעי אחד ומאה:
. אפילו הן וטעונין רחיצת ידים

פירות דסתם ידים שניות הן 
מדרבנן ופוסלות את התרומה אבל 
מעשר וחולין קי''ל (חולין דף קו.) 
הנוטל ידיו לפירות ה''ז מגסי 

   הרוח:
. כדילפינן בהאי והערב שמש

פירקא (לקמן עד:) טבול יום מותר 
   במעשר ואסור בתרומה:

. דקל מחמור לא יליף ואם איתא
   ומותר ערל במעשר:

. אבל תרומה נאכלת הבאת מקום
   בגבולין:

. בערתי הקדש מן וטעונין וידוי
הבית (דברים כו) הנה הבאתי את 

   ית בבכורים:ראש
   . בכורים:ואסורין לאונן

. בכורים לאונן ולקמן ור''ש מתיר
   מפרש טעמייהו:
. בכורים ומעשר וחייבין בביעור

שני בשנה השלישית שאם שהה 
מעשרותיו שנה ראשונה ושניה 
מוליכן בשלישית לירושלים 
ומתודה בערתי הקדש מן הבית 
וכו' ואם לא הוליכן מתבערין בכל 

   מקום שהן:
   . בבכורים:ר''ש פוטרו

. ואילו אסור לבער מהן בטומאה
לת''ק דמקיש בכורים למעשר לכל 
מילי ה''ל למיתני ואסור להדליק 
מהן אם נטמאו דאין טומאתן 
מתירתן להבערה ולא אמרי' אע''ג 
דלא ניתן מעשר אלא לאכילה 
ושתיה וסיכה כדכתיב (שם יד) 
ואכלת הני מילי טהור אבל היכא 

י לאכילה ידליק בו דנטמא דלא חז
אלא אסור לבער בטומאה כדכתיב 

   (שם כו) ולא בערתי ממנו בטמא:
. דטומאתה משא''כ בתרומה

מתירתה בהבערה כדיליף לקמן 
  בשמעתין: 

. שהגוף ואוכלן בטומאת עצמן
   טהור והם טמאים:

   . כדיליף לקמן:לוקה
. דאינו מוזהר מה שאין כן בתרומה

בה אלא בטומאת הגוף כדכתיב 
ויקרא כב) בקדשים לא יאכל וגו' (

אבל בטומאת עצמה לא מצינו 
אזהרה אלא איסור עשה הוא 
דאשכחן ביה לקמן בשמעתין 
ומדלא קתני ליה שמע מינה תנא 

 ושייר:
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        עג, בעג, בעג, בעג, ב .11
ְתרּוָמה, "[ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ ר ּוְבִבּכּוִרים ַמה ׁשּ ַמֲעׂשֵ   ֵיׁש ּבְ

ּכּוִרים ְטעּוִנין ֲהָבַאת ָמקֹום,  ר ְוַהּבִ ֲעׂשֵ ַהּמַ   ׁשֶ
  ּוְטעּוִנין ִויּדּוי, 
   .ְוָאסּור ְלאֹוֵנן

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר.  ַרּבִ   ַמתִּ
ִביעּורְוַח  יִבין ּבְ   .ּיָ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   ].(בכורים ב,ב) "ּפֹוֵטר ַרּבִ
  
  ֲאסּוִרים ְלאֹוֵנן, "וַ 
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ יר ׁשִ   . "ַמתִּ
  

  ְמָנא ְלהּו? 
  

ְכִתיב ָגְנָך ְוִתירֹ "לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹ  :ּדִ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ ָך ְוִיְצָהֶרָך... ּוְתרּוַמת ָיֶדָך"ל ּבִ    .ב, יז)(דברים י ׁשְ
רּוַמת ָיֶדָך""ְוָאַמר ָמר:  ּכּוִרים - "ּתְ   , "ֵאּלּו הּבִ

רְוִאיְתַקׁש  ּכּוִרים ְלַמֲעׂשֵ ר ָאסּור ְלאֹוֵנן ּבִ ֲעׂשֵ ּכּוִרים ָאסּור ְלאֹוֵנן.  -: ַמה ּמַ   ַאף ּבִ
  
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ    ?ׁשִ
  
רּוָמה"   ָקֵריְנהּו ַרֲחָמָנא,  -  "ּתְ

ֶרת ְלא רּוָמה מּוּתֶ ר ְלאֹוֵנן.  -ֹוֵנן ַמה תְּ ּכּוִרים מּוּתָ   ַאף ּבִ
  
  
  
ִביעּור, " יִבין ּבְ   ְוַחּיָ
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ   . "ּפֹוֵטר ׁשִ
  

יׁש  - ָמר     ,ַמּקִ
יׁש.  -ּוָמר    לֹא ַמּקִ

  
  

 רש"י
. במסכת מכות (דף ואמר מר

  יז.):
. ותרומת ידך אלו הבכורים 

דבעי הבאת מקום כדכתיב 
(דברים כו) ושמת בטנא והלכת 

עי' עשה והכא והתם אשמ
אשמעינן אזהרת לאו לאוכלן 
בגבולין דאילו תרומה ממש 
קדשי הגבול היא ולא בעיא 

   חומה:
. כדאמר תרומה מותרת לאונן

בריש פירקין (דף ע.) זרות 
   אמרתי לך ולא אנינות:

. ת''ק מקיש בכורים מר מקיש
למעשר דכתיב ביה (דברים כו) 
בערתי הקדש: והיכן מוזהר על 

יודע ת''ל לא תוכל אכילה איני 
כו' והכי גרסינן ללישנא 
דברייתא בספרי גבי האי קרא 
דלא תוכל מכלל שנאמר לא 
בערתי ממנו בטמא בין שאני 
טמא והוא טהור בין שאני טהור 
והוא טמא והיכן מוזהר על 
אכילה איני יודע ת''ל לא תוכל 
כו'. והכי פירושו מכלל שנאמר 
בוידוי מעשר לא בערתי ממנו 

משמע בין שאני טמא בטמא ד
כו' הוא מתודה שלא בערו באש 
ולא הדליק בו את הנר וכל שכן 
בטהור דלא ניתן אלא לאכילה 
ושתיה וסיכה וממילא שמעינן 
מדלא הוצרך להתודות על 
הטהור שמע מינה הכי קאמר 
אפילו בשעת הטומאה שלא 
יכולתי לאוכלו לא נתתיו 
להדלקה אלמא אינו נאכל 

   על כך: בטומאה והיכן מוזהר
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        עג, בעג, בעג, בעג, ב .12
טּוְמָאה"    ,ְוָאסּור ְלַבֵער ֵמֶהן ּבְ

טּוְמַאת ַעְצָמן   ."לֹוֶקה – ְואֹוְכָלן ּבְ
  

   ?ְמָנַלן
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר,  ׁשִ

ָטֵמא" ּנּו ּבְ י ִמּמֶ    ,כו, יד)דברים ( "לֹא ִבַעְרּתִ
ֲאִני ָטֵמא ְוהּוא ָטהֹור,  ין ׁשֶ   ּבֵ
ֲאִני ָטהֹור ְוהּוא ָטֵמא. ין ׁשֶ   ּבֵ

   

   ?ְוֵהיָכא מּוְזָהר ַעל ֲאִכיָלתוֹ 
  ."ֵאיִני יֹוֵדע

  
יּה  -טּוְמַאת ַהּגּוף  ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ    !ּבְ

ע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב ּגַ ר ּתִ    ,"ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ
ִים" ּמָ רֹו ּבַ ׂשָ י ִאם ָרַחץ ּבְ ים ּכִ ָדׁשִ   ! (ויקרא כב, ו) ְולֹא יאַכל ִמן ַהּקֳ

  
ֲעָיא ֵליּה     :ָהִכי ָקִמיּבָ

ִין – טּוְמַאת ַעְצמוֹ     ?ִמּנַ
  

ְלמּוד לֹוַמר:  ר ּדְ "לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹ ּתַ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ   , (דברים יב, יז) ָגְנָך"ל ּבִ
ן הּוא אֹוֵמר  ָעֶריָך ּתֹ ּוְלַהּלָ ׁשְ ל""ּבִ ִבי ְוָכַאּיָ ּצְ ו ּכַ הֹור ַיְחּדָ ֵמא ְוַהּטָ   , טו, כב) דברים( אֲכֶלּנּו ַהּטָ

ֵבי  יְוָתָנא ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ְקָעָרה ַאַחת וְ " יןֲאִפיּלּו ָטֵמא ְוָטהֹור אֹוְכִלין ַעל ׁשּוְלָחן ֶאָחד ּבִ ׁשִ   , "ֵאיָנן חֹוׁשְ

ָאְמֵריַההּוא  ,ְוָקָאַמר ַרֲחָמָנא ָעֶריָך ּתֹ  :ָלְך ָהָתם ּדְ ׁשְ    אֲכֶלּנּו""ּבִ
יכּול.    ָהָכא לֹא ּתֵ

  
  

 רש"י
. לאו מפורש לכך איני יודע

נאמר לא תוכל והשתא פריך 
הש''ס מקמי דליסליק 

   למילתיה:
. טומאת הגוף בהדיא כתיבא

   ואמאי קתני איני יודע:
. לא יאכל מן הקדשים

ומוקמינן האי קרא במעשר 
לקמן בפירקין (דף עד:) כדכתיב 
כי אם רחץ בשרו במים ולא בעי 

ן הכי הערב שמש ומשנינ
קמיבעיא ליה לתנא טומאת 

   עצמו מנין ת''ל כו':
. בפסולי בשעריך תאכלנו

המוקדשין קאי לאחר פדיונן 
   שאוכלן זר:

. בשעריך דהתם דקשרי ההוא
ליה לטהור לאוכלו אחר שנגע 
טמא בקערה ונטמאה קאמינא 

 לך הכא במעשר שני לא תיכול:
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            עג, בעג, בעג, בעג, ב .13
ְתרּוָמה" ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ
  

   ?ְמָנא ָלן
  

יָאַמר  הוּ  ַרּבִ יָאַמר  ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָטֵמא""לֹא ִבַעְר  :ָאַמר ְקָראּדְ  ּנּו ּבְ י ִמּמֶ   , כו, יד)דברים ( ּתִ
ּנוּ " ה ַמְבִעיר,  - "ִמּמֶ   ִאי ַאּתָ

ה ַמְבִעיר  ְטָמא.  -ֲאָבל ַאּתָ ּנִ רּוָמה ׁשֶ ל ּתְ ֶמן ׁשֶ   ׁשֶ
  

  ְוֵאיָמא: 
ּנוּ " ה ַמְבִעיר - "ִמּמֶ    ,ִאי ַאּתָ

ה ַמְבִעיר  ל קֹ  -ֲאָבל ַאּתָ ֶמן ׁשֶ ְטָמא! ׁשֶ ּנִ   ֶדׁש ׁשֶ
  

   !ֹוֶמר הּוא?ָלאו ַקל ָוח
ל ָאְמָרה ּתֹוָרה ר ַהּקַ ָטֵמא" :ּוַמה ַמֲעׂשֵ ּנּו ּבְ י ִמּמֶ    ,"לֹא ִבַעְרּתִ

ן?! -ֶדׁש ָחמּור קֹ  ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
  

   ,ִאי ָהִכי
רּוָמה ַנִמי   ַקל ָוחֹוֶמר הּוא!  ּתְ

  
ִתיב ּנּו" :ָהא ּכְ   ! "ִמּמֶ

  
   ?ּוָמה ָרִאיָת 

  
ָרא קֹ  ּבְ ןֶדׁש ָלא ְמַמֵעיְטנָ ִמְסּתַ ּכֵ    :פנקעכ"ס -  א ׁשֶ

   ,ּגּולּפִ 
  נֹוָתר, 

ןָק     ,ְרּבָ
   ,ְמִעיָלה

   ,ֵרתכָּ 
  ְוָאסּור ְלאֹוֵנן. 

  
ן ּכֵ רּוָמה לֹא ְמַמֵעיְטָנא ׁשֶ ה ּתְ ַרּבָ    :מחפ"ז -  ַאּדְ

   ,יָתהִמ 
   ,חֹוֶמׁש 

ְדיֹון,    ְוֵאין ָלּה ּפִ
  ִרים! ַוֲאסּוָרה ְלזָ 

  
ן.    ָהָנְך ְנִפיׁשָ

  
ֵעית ֵאיָמ     :אְוִאיּבָ
ֵרת ֲעִדיָפא.    ּכָ

  
  

 רש"י
. קדש. כגון שהוקדש שמן

   למנחות ונטמא:
. מצינו חומרות בקודש ואין שכן

   נוהגות בתרומה:
. וקרוי קרבן להביאו פגול נותר

לפנים ויש בו מעילה לנהנה 
ממנו בשוגג וכרת לאוכלו 
 בטומאת הגוף ואסור לאונן:

. מיתה לאוכלו בטומאת מחפ''ז
הגוף דכתיב (ויקרא כב) ומתו בו 

   כי יחללוהו:
. לזר האוכלה בשוגג חומש

לכהנים  לעולם ואע''פ שמותרת
אבל קדש משעה שיש לו שעת 
היתר לכהנים אין בו מעילה ולא 

   חומש:
. לתרומה אבל ואין לה פדיון

מצינו פדיון לקדש עד שלא 
קידש בכלי ותרומה אסורה 
לזרים אבל קדשים קלים 

   מותרים לזרים:
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        עד, אעד, אעד, אעד, א    ––––עג, ב עג, ב עג, ב עג, ב  .14
טּוְמַאת ַעְצָמן לֹוֶקה, "וְ    אֹוְכָלן ּבְ

ְתרּוָמה ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ
  

ָלא ָלֵקיִמיְלָקא    , הּוא ּדְ
א     ?ְמָנַלן –ָהא ִאיּסּוָרא ִאיּכָ

  
ָעֶריָך ּתֹ  :ָאַמר ְקָרא ׁשְ   ר. ְלֶזה ְולֹא ְלַאֵח  - טו, כב) דברים( אֲכֶלּנּו""ּבִ

ה וְ  ַלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ ה –ָלאו ַהּבָ   .ֲעׂשֵ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
יר,  ּיֵ ָתָנא ְוׁשִ ּה ּדְ ְמַעּתְ ִמיּנָ א ַנִמי ׁשָ   ֵמֵריׁשָ

ָלא ָקָתֵני   ִמּדְ
בּוַע ְונֹוֲה   עד,א ֵני ׁשָ ָאר ׁשְ ׁשְ   . ִגין ּבִ

ְדיֹון,    ְוֵאין ָלֶהם ּפִ
ר.  ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ַמה ׁשּ

  
ַמע ִמינָּ     .ּה ׁשְ

  

 רש"י
. לאכול הא איסורא איכא

  תרומה טמאה:
. תרומה ובכורים בשאר ונוהגין

בכל שנות השמיטה שני שבוע 
אבל מעשר שני אין נוהג בג' 

  ובו':
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יּה ֵמ [ עּו ִמיּנֵ תּבָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ר?  ַמֲעׂשֵ   ָעֵרל ַמהּו ּבְ
...  

  ָאַמר ְלהּו: 
ֵניתּוָה     :ּתְ

ּכּוִרים" רּוָמה ְוַהּבִ    :ַהתְּ
יִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה    ,ַחּיָ

   ,חֹוֶמׁש וְ 
  ַוֲאסּוִרין ְלָזִרים, 

   ,ְוֵהן ִנְכֵסי כֵֹהן
ֶאָחד ּוֵמָאה,    ְועֹוִלין ּבְ

  ּוִנין ְרִחיַצת ָיַדִים, ּוְטע
ֶמׁש.    ְוֶהֱעֵרב ׁשֶ

ר ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ְתרּוָמה ּוְבִבּכּוִרים, ַמה ׁשּ   . (בכורים ב, א) "ֲהֵרי ֵאּלּו ּבִ
ר!  ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ֶהן, ַמה ׁשּ   ְוִאם ִאיָתא ִניְתֵני: ָעֵרל ָאסּור ּבָ

  
יר ּיֵ ָנא ְוׁשִ   ].ּתָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יְּ " תַּ יָלה ִנׁשְ ִבין ֶאת ַהּמִ    :ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו אֹוֵכל -ירּו ּבֹו ִציִצין ַהְמַעּכְ
ְתרּוָמה,    לֹא ּבִ

ֶפַסח,    ְולֹא ּבְ
ים,  ָקָדׁשִ   ְולֹא ּבְ

ר ַמֲעׂשֵ   . "ְולֹא ּבְ
ָגן ,ַמאי ָלאו ר ּדָ   .ְלַמְעׂשַ

  
ֵהָמה.  ר ּבְ   לֹא, ַמְעׂשַ

  
ים ֵהָמה ַהְיינּו ָקָדׁשִ ר ּבְ   !ַמְעׂשַ

  
ַנן ,ֲעִמיךְ ְוִליַט  ַסח" :ִמי לֹא ּתְ ים" :ְוָקָתֵני "ּפֶ   ! "ָקָדׁשִ

  
ים ְצִריִכי,  ַסח ְוָקָדׁשִ ָלָמא ּפֶ ׁשְ   ּבִ

ַסח ָנא ּפֶ ִאי תָּ ים  ,ּדְ ִתיָבא, ֲאָבל ָקָדׁשִ ֶפַסח ּכְ ּום ֲעֵרלּות ּבְ   ֵאיָמא לֹא.  -ִמׁשּ
יםוְ  ים, ֲהָוה ָאִמיָנא ַמאי ָקָדׁשִ ָנא ָקָדׁשִ ַסח.  ?ִאי ּתָ   ּפֶ

ה ִלי?  ֵהָמה ָלּמָ ר ּבְ א ַמְעׂשַ   ֶאלָּ
  

ר ִראׁשֹון,  א ַמֲעׂשֵ   ֶאלָּ
יוְ    ֵמִאיר ִהיא,  ַרּבִ

ר ִראׁשֹון ָאסּור ְלָזִרים. ּדְ    ָאַמר: ַמֲעׂשֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני  יִמּדְ י ַרּבִ ְפּתִ ר ַרב ִמּדִ יא ּבַ   : ִחּיָ

רֹות" י ַמַעׂשְ תֵּ ׁשְ   ."ָעֵרל ָאסּור ּבִ
ָגן -ֶאָחד  ,ַמאי ָלאו ר ּדָ ֵהָמה!  - ְוֶאָחד  ,ַמְעׂשַ ר ּבְ   ַמְעׂשַ

  
   ,ָהָכא ַנִמי

ר ִראׁשֹון  יוְ ַמֲעׂשֵ   .ֵמִאיר ַרּבִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
  : אֹוֵנן"

ר -ָאסּור  ַמֲעׂשֵ    ,ּבְ
ר  ְתרּוָמה ּוְבָפָרה.  - ּומּותָּ   ּבִ

   :ְטבּול יֹום

 רש"י
. דאמר בפרק יש ור' מאיר היא

מותרות (לקמן פה:) מעשר 
ראשון אסור לזרים הלכך לענין 

   ערלות נמי חמור:
. דקדשי בדק אונן מותר בפרה

הבית היא ולא קדשי מזבח 
ומצינו טבול יום מותר בה וכל 

   שכן אונן:
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ְתרּוָמה –ָאסּור     ,ּבִ
ר  ר.  - ּומּותָּ ָפָרה ּוְבַמֲעׂשֵ   ּבְ

ּפּוִרים ר ּכִ   :ְמחּוסַּ
ָפָרה –ָאסּור     ,ּבְ

ר  ר - ּומּותָּ ְתרּוָמה ּוְבַמֲעׂשֵ   . "ּבִ
  ִניְתֵני:  ,ְוִאם ִאיָתא

  : ָעֵרל
ְתרּוָמה,  -ָאסּור    ּבִ

ר  ר!  - ּומּוּתָ ָפָרה ּוְבַמֲעׂשֵ   ּבְ
  

ֵבי  א ּדְ ּנָ יַהאי ּתַ   ִהיא,  ֲעִקיָבא ַרּבִ
י ֵליּה  ְמַרּבֵ ָטֵמאלְ ּדִ   .ָעֵרל ּכְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
  . "ְלַרּבֹות ֶאת ֶהָעֵרל -  (ויקרא כב, ד) 145""ִאיׁש ִאיׁש 

  
ָפֵליג ֲעֵליּה  א ּדְ ּנָ יּדְ ּוַמאן ּתַ   ?ֲעִקיָבא ַרּבִ

  
א  ּנָ יּדְ ּתַ ְבִלי ִהיא.  ַרּבִ   יֹוֵסף ַהּבַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵרַפת" ּפּוִרים  ,ׂשְ ר ּכִ ׁשֵ  - אֹוֵנן ּוְמחּוסַּ   . ָרהּכְ
י ְבִלי ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסף ַהּבַ

ָרה,  - אֹוֵנן  ׁשֵ   ּכְ
ּפּוִרים  ר ּכִ סּוָלה –ְמחּוסַּ   . "ּפְ

  
יְוַאף     :ִיְצָחק ָסַבר ַרּבִ

ר,  ַמֲעׂשֵ   ָעֵרל ָאסּור ּבְ
יָאַמר ּדְ    : ִיְצָחק ַרּבִ

ר ַמֲעׂשֵ ָאסּור ּבְ ִין ְלָעֵרל ׁשֶ    ?ִמּנַ
ּנּו"ֶנֱאַמר  ר,  יד)(דברים כו,   146"ִמּמֶ ַמֲעׂשֵ   ּבְ

ּנּו"ְוֶנֱאַמר  ֶפַסח,  (שמות יב, ט)  147"ִמּמֶ   ּבְ
ּנּו"ַמה  ֶפַסח  "ִמּמֶ    ,ָעֵרל ָאסּור ּבוֹ  - ָהָאמּור ּבְ
ּנּו"ַאף  ר  "ִמּמֶ ַמֲעׂשֵ   ָעֵרל ָאסּור ּבֹו.  - ָהָאמּור ּבְ

  
   .מּוְפֵני

ִאי לֹא מּוְפֵני  ן -ּדְ ּכֵ ֶפַסח ׁשֶ א ְלִמיְפַרְך: ַמה ּלְ יּגּול ְונֹוָתר ְוָטֵמא.  ִאיּכָ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   ַחּיָ
  

   .ַאְפנּוֵיי מּוְפֵני ! ָלֵאיי
  

   ?ַמאי מּוְפֵני
  

יָאַמר  ָרָבאָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ
ָלָתא  ּנּו"ּתְ ֶפַסח י)-שמות יב, ט(  148"ִמּמֶ ִתיִבי ּבְ   .ּכְ

   .ְלגּוֵפיּה  –ַחד 
ָוה -ְוַחד     .ִלְגֵזיָרה ׁשָ
הלְ  -ְוַחד  ה ַאַחר לֹא ַתֲעׂשֶ ן ְלָך ֲעׂשֵ תּוב ִליּתֵ א ַהּכָ ָאַמר ּבָ   .ַמאן ּדְ

   
ְכִתיב  ִתיב ַנִמי "נֹוָתרַאְייֵדי ּדִ ּנּו"" ּכְ    ."ִמּמֶ
ָאַמר ן לֹו ּבֹ  :ּוְלַמאן ּדְ ֵריָפתוֹ ִליתֵּ ִני ִלׂשְ    ,ֶקר ׁשֵ
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  מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש   
146

  אולא בערתי ממנו בטמ  
147

  אל תאכלו ממנו נא  
148

ּמָ -ַאל   ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ י ִאם ִיםּתֹאְכלּו ִמּמֶ ָרָעיו ְוַעל-ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל-ְצִלי-ּכִ ּנּו ַעד-ְולֹא .ִקְרּבוֹ - ּכְ ּנּו ַעד-תֹוִתירּו ִמּמֶ רֹפוּ -ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ ׂשְ ֵאׁש ּתִ   ּבֶֹקר ּבָ

 רש"י
טומאה דבעיא  .מחוסר כפרה

קרבן כל שלא הביא כפרתו 
אסור בה דמחוסר מעשה הוא 
וכמי שטומאתו עליו דמי וכל 
שכן טבול יום דילה דאיכא 
תרתי אבל טבול יום דטומאת 
מת ושרץ מותר בה דשמשא 
ממילא ערבא ולאו מחוסר 
מעשה הוא הלכך כי כתיב והזה 
הטהור על הטמא טהור מכלל 
שהוא טמא למישרי טבול יום 

   תא ולא מחוסר כפורים:א
. דערל מותר במעשר ואם איתא

ליתני וערל אסור בתרומה 
ומותר בפרה ובמעשר כדאמר 
לעיל (דף עב:) ערל שהזה הזאתו 
כשרה ומדלא תניה שמע מינה 

   משום מעשר הוא דשבקה:
. דאסר תנא דבי ר' עקיבא היא

ליה נמי בפרה כדתני לעיל (שם) 
טומטום שקידש קדושו פסול 

   ינן כרבי עקיבא:ואוקמ
. דלעיל דאכשר ערל ומאן תנא

בפרה ופליג עליה דרבי עקיבא 
כדקתני לעיל (שם) ערל שהזה 

   הזאתו כשרה:
הכי גרסינן תנא דיוסף הבבלי 

. ת''ק דיוסף הבבלי היא היא
דאמר מחוסר כפורים כשר 
בפרה והא מתניתא דאוקימנא 
כרבי עקיבא קתני מחוסר 
 כפורים פסול בפרה וכי היכי
דפליג אמחוסר כפורים איכא 
למימר דאיהו פליג נמי עליה 
בערל לעיל: הכי גרסינן 
בתוספתא (דפרה פ''ג) שרפת 
אונן ומחוסר כפורים כשרה 
יוסף הבבלי אומר אונן כשרה 
מחוסר כפורים פסולה. דכיון 
דמחוסר מעשה הוא עדיין 
טומאה עליו ולא קרינא ביה 

   טהור:
. אל תלתא ממנו כתיבי בפסח

כלו ממנו נא (שמות יב) לא תא
 תותירו ממנו והנותר ממנו:

. לא ותלתא ממנו במעשר
אכלתי ולא בערתי ולא נתתי 

   (דברים כו):
. באש תשרופו (שמות בא הכתוב

יב) ליתן עשה אחר ל''ת לומר 
   שאין לוקין עליו:

. דמצי למכתב והנותר בקר שני
ממנו באש תשרופו מאי עד בקר 
 הא כתיב ברישא דקרא לא
תותירו ממנו עד בקר אלא הכי 
קאמר והנותר לבקר הראשון 
שהוא יו''ט המתן עד בקר שני 
שהוא חול ושורפו ללמדך שאין 
שורפין קדשים ביו''ט ותרוייהו 

   בכיצד צולין (פסחים דף פג:):
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ְכִתיב  ִתיב ַנִמי  ֶקר""ַעד ּבֹ ַאְייֵדי ּדִ ּנּו"ּכְ   . "ִמּמֶ
  

ָלָת  ּנּו"א ּתְ ר דברים כו, יד)(  149"ִמּמֶ ַמֲעׂשֵ ִתיִבי ּבְ    :ּכְ
   .ְלגּוֵפיּה  –ַחד 

יְד לִ  –ְוַחד  הּו ָאַמר  ַרּבִ יַאּבָ    .יֹוָחָנן ַרּבִ
  ֵריׁש ָלִקיׁש. ְד לִ  -ְוַחד 

יָאַמר  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ    : ַסְמָיא ַרּבִ
ר ְלסוּ  ּמּוּתָ ְטָמא ׁשֶ ּנִ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ִין ְלַמֲעׂשֵ    ?כוֹ ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ּנּו ְלֵמת"ׁשֶ י ִמּמֶ    ,כו, יד) דברים( "ְולֹא ָנַתּתִ
י, ּדְ הּוא  -  "ְלֵמת"   לֹא ָנַתתִּ

יּדְ ָהא ְלַחי ּדּוְמָיא    .ֵמת ָנַתּתִ
ִתים ים ּוַבּמֵ ַחּיִ ֶוה ּבַ ָ ׁשּ ָבר ׁשֶ    ?ֵאיֶזה ּדָ

  ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ִסיָכה. 
  

  : ָמר זּוְטָראַמְתִקיף ָלּה 
ח לֹו ָארֹון ְוַתְכִריִכים :ְוֵאיָמא    !ִליּקַ

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ּנּו"   ִמּגּופֹו.  - "ִמּמֶ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
י" י"ּדְ ּדּוְמָיא  - "לֹא ָנַתּתִ   , "לֹא ָאַכְלּתִ

ן  ַהּלָ    ,ִמּגּופוֹ  –ַמה ּלְ
אן    ִמּגּופֹו.  - ַאף ּכָ

  
י מּוְפֶנה ִמּצַ  ּתִ    !ד ֶאָחד הּואְוַאּכַ

ָאַמר יִבין.  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ   ְלֵמִדין ְוֵאין ְמׁשִ
א ְלַמאן ּדְ  יִבין :ָאַמרֶאלָּ א ְלֵמיַמר - ְלֵמִדין ּוְמׁשִ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
יּדְ ַהְך  הּו ִמ  ַרּבִ ר ֲאבּוהַּ ְד ַאּבָ ה ּבַ   ָנְפָקא,  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ַרּבָ

ה ּבַ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ    : ר ֲאבּוהַּ ַרּבָ
ְכִתיב רּומֹ  :ַמאי ּדִ ֶמֶרת ּתְ י ְלָך ֶאת ִמׁשְ ה ָנַתּתִ    ?(במדבר יח, ח) ָתי""ַוֲאִני ִהּנֵ

ר:  תּוב ְמַדּבֵ י ְתרּומֹות ַהּכָ ּתֵ ׁשְ   ּבִ
רּוָמה ְטהֹוָרה,  - ַאַחת    ּתְ

רּוָמה ְטֵמָאה.  - ְוַאַחת    ּתְ
ֵהא, ְלַהּסָ  -  ְלָך"" :ָאַמר ַרֲחָמָנאוְ  ָך ּתְ ּלְ יְלָך. ׁשֶ ְבׁשִ ַחת תַּ   ָקה ּתַ
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  בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למתלא אכלתי באוני ממנו ולא   

 רש"י
. דאמר לעיל לכדרבי אבהו

למישרי הדלקה בשמן של 
   תרומה שנטמאה:

 . ואע''ג דקיימאשמותר לסוכו
לן (שבת דף פו.) דסיכה כשתיה 
והוה ליה כמאן דשתי ליה 

   בטומאה:
. לעיל מיניה לא נתתי ממנו למת

כתיב לא בערתי ממנו בטמא 
וכתיב בתריה ולא נתתי ממנו 
למת כלומר מן המעשר טמא לא 
נתתי ממנו למת הא לחי דומיא 
דמת נתתי ואי זו נתינה משכחת 
במת הוי אומר זו סיכה 

 תיה בחי שרי:וקדייקינן דכוו
. לא נתתי ממנו למת לא ואימא

בסיכה קאמר אלא כך הוא 
מתודה לא קניתי ממנו ארון 
ותכריכים למת אפילו כשנטמא 
דלא יכולתי לאוכלו ולא שניתיו 
לדבר שאינו לאכילה והוא צרכי 
המת הא לחי דומיא דמת נתתי 
ואשמועינן דאף על גב דמעשר 
טהור לא ניתן אלא לאכילה 

ה אם נטמא מותר ושתיה וסיכ
 לחללו לקנות ממנו חלוק:

. דההוא דפסח מופנה מצד אחד
מופנה לגזירה שוה אבל דמעשר 
 כולהו תלתא אצרכת להו:

. פלוגתא הניחא למאן דאמר
דרבי ישמעאל ורבנן היא 
 בהמפלת במס' נדה (דף כב:):

. דמפיק חד ממנו הך דרבי אבהו
למישרי הדלקה בשמן תרומה 

  קא: שנטמאת מדרב נחמן נפ
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            בבבב- - - - עד, אעד, אעד, אעד, א .16
ֵמִאים" ְתרּוָמה[ ְוָכל ַהטְּ   ].לֹא יֹאְכלּו ּבִ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

יָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ַרע ַאֲהרֹ  :ָאַמר ְקָרא   , (ויקרא כב, ד) 150"ן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב"ִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ

ֶוה ֵא    עד,ב ָ ׁשּ ָבר ׁשֶ ל ַאֲהרֹ ^י ֶזהּו ּדָ ַזְרעֹו ׁשֶ   ?ןּבְ
רּוָמה.    ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ּתְ

  
ָחֶזה ָוׁשֹוק :ְוֵאיָמא    !ּבְ

  
חֹוֶזֶרת.    ֵאיָנּה ּבְ

  
ֲחָלָלה!  רּוָמה ַנִמי, ֵאיָנּה ּבַ   ּתְ

  
  ן ִהיא. ַאֲהרֹ ּדְ ֲחָלָלה ָלאו ַזְרעֹו 
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ַרע ַאֲהרן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב   ַרע ַאֲהרן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזבִאיׁש ִאיׁש ִמזֶּ ַרע ַאֲהרן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזבִאיׁש ִאיׁש ִמזֶּ ַרע ַאֲהרן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזבִאיׁש ִאיׁש ִמזֶּ   בקדשים לא יאכל ִאיׁש ִאיׁש ִמזֶּ

 רש"י
. בזכרים בזרעו של אהרן

ונקבות דאילו קדשי קדשים 
הניתנים לכהנים אין נאכלים 

   אלא לזכרי כהונה:
. דשלמים ואימא חזה ושוק

הניתן לכהנים ונאכל לנשיהן 
כדכתיב (ויקרא י) אתה ובניך 
ובנותיך והני הוא דאסר רחמנא 
לטמאים משום דקדשים נינהו 

   אבל תרומה לא:
. בת כהן א בחוזרתומשני לית

אלמנה מישראל וזרע אין לה 
דאמר בפרק אלמנה (לעיל סח:) 
כשהיא חוזרת חוזרת לתרומה 

   ואין חוזרת לחזה ושוק:
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            בבבבעד, עד, עד, עד,  .17
ּפּוִרים["  ר ּכִ   :ְמחּוסַּ

...  
ר  ְתרּוָמה  - ּומּותָּ   ]...."ּבִ

  
ֶמׁש,  א ֶהֱעֵרב ׁשֶ ִאיּכָ ר ִיְטָהר" ַעד ּדְ ַהאי "ַעד ֲאׁשֶ אי ּדְ   ּוִמּמַ

ָרה ּפָ ַמְייֵתי ּכַ    !ֵאיָמא: ַעד ּדְ
  

ֲעָתךְ     ,לֹא ָסְלָקא ּדַ
ֵבי  ָתָנא ּדְ יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

י ְרִאּיֹות ּוִבְמצֹוָרע מּוְסּגָ " תֵּ ַעל ׁשְ ָזב ּבַ רּבְ תּוב ְמַדּבֵ    ."ר ַהּכָ
   ,"ְטֵמא ֶנֶפׁש"ּדִ ּדּוְמָיא 

ָרה ִניְנהּו  ֵני ַכּפָ ָלאו ּבְ ָרה הּוא, ָהֵני ַנִמי ּדְ ּפָ ר ּכַ ָלאו ּבַ ֵמא ֶנֶפׁש ּדְ   ַמה ּטְ
  

ָרה :ְוֵאיָמא ּפָ ר ּכַ ָלאו ּבַ י ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ָרה?!  ּפָ ַמְייֵתי ּכַ ָרה ַעד ּדְ ּפָ ַבר ּכַ   ֲאָבל ּדְ

  
ְתַנן ,ְותוּ     :ָהא ּדִ

ר,  - ָטַבל ְוָעָלה " ֲעׂשֵ ּמַ   אֹוֵכל ּבַ
ְמׁשֹו  רּוָמה,  - ֶהֱעִריב ׁשִ תְּ   אֹוֵכל ּבַ

ָרה  ּפָ ים - ֵהִביא ּכַ ָדׁשִ ּקָ    ?ְמָנא ָלן - (נגעים יד, ג) "אֹוֵכל ּבַ
  

אָאַמר  ָרָבאָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ִתיִבי ָלָתא ְקָרֵאי ּכְ    ,ּתְ

ִתיב ִים" "ְולֹא יאַכל ִמן :ּכְ ּמָ רֹו ּבַ ׂשָ י ִאם ָרַחץ ּבְ ים ּכִ ָדׁשִ   , (ויקרא כב, ו) ַהּקֳ
  ָטהֹור.  - ָהא ָרַחץ 

ֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹ  :ּוְכִתיב ֶ ים""ּוָבא ַהׁשּ ָדׁשִ   . ז)ויקרא כב, ( אַכל ִמן ַהּקֳ
ר ָעֶליָה ַהּכֹ  :ּוְכִתיב   . יב, ח) ויקרא( ֵהן ְוָטֵהָרה""ְוִכּפֶ

יַצד?    ָהא ּכֵ
אן  ר, ּכָ   ְלַמֲעׂשֵ

אן ִלְתרּוָמה,    ּכָ
ים.  אן ְלָקָדׁשִ   ּכָ

  
   !ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא

  
רּוָמה ֲעִדיָפא ָרא תְּ ּבְ ן מחפ"ז:  ,ִמְסּתַ ּכֵ    ).מיתה, חומש, פדיון, זרים(ׁשֶ

  
ה ַרּבָ ן הד"ס ט"ב:  !ַאּדְ ּכֵ ר ֲעִדיָפא ׁשֶ   ! )אסור לאונן, טומאה, ביעורוי, הבאת מקום, ויד(ַמֲעׂשֵ

  
   .ִמיָתה ֲעִדיָפא ,ּו ָהִכיֲאִפילּ 

  
  ָאַמר:  ָרָבא

לֹא ִמיָתה ֲעִדיָפא ,  ,ּבְ   ַנִמי ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ
151"ֶנֶפׁש" :ָאַמר ְקָרא

ָכל ֶנֶפׁש  -  כב, ו)ויקרא (   ֶוה ּבְ ָ ׁשּ ָבר ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ּדָ
ר   .ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ַמֲעׂשֵ

  
ר כַּ  ָלאו ּבַ י ֵהיָכא ּדְ י, ָהֵני ִמיּלֵ ּתִ ָרה, ְוַאּכַ   ּפָ

ָרה  ּפָ ַבר ּכַ ָרה!  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ּפָ ַמְייֵתי ּכַ   ַעד ּדְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִתיִבי  ֵרי ְקָרֵאי ּכְ יֹוֶלֶדתּתְ    :ּבְ

ִתיב ְלאּו ָיֶמיָה ָטֲהָרה.  - יב, ד) ויקרא( "ַעד ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה" :ּכְ ּמָ יָון ׁשֶ   ּכֵ
ר ָעֶליָה ַהּכֹ  :ּוְכִתיב    !)ויקרא יב, ח( ָטֵהָרה"ֵהן וְ "ְוִכּפֶ
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ע   ּגַ ר תִּ י ִאם-ָהָעֶרב ְולֹא ֹיאַכל ִמן-ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד-ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ים ּכִ ָדׁשִ ִים-ַהּקֳ ּמָ רֹו ּבַ ׂשָ   ָרַחץ ּבְ

 רש"י
וממאי דהאי עד אשר יטהר עד 

. ותו לא דעביד הערב שמש
דאמר לעיל מחוסר כפורים 

   מותר בתרומה:
. לאו בר זב בעל שתי ראיות

ת קרבן הוא כדתניא במסכ
מגילה (דף ח.) מנה הכתוב 
שתים וקראו טמא שלש וקראו 
טמא הא כיצד שתים לטומאה 
ושלש לקרבן ומצורע מוסגר נמי 
לאו בר קרבן הוא כדתנן התם 
אין בין מצורע טהור מתוך 
הסגר לטהור מתוך החלט אלא 
תגלחת וצפרים וכיון דתגלחת 
ליכא קרבן נמי ליכא דבהדי 

   דתגלחת כתיב קרבן:
. כגון זב בעל כפרהאבל דבר 

 שלש ראיות ומצורע מוחלט:
. הבאת מקום וידוי הד''ס ט''ב

אסור לאונן ולבער ממנו 
בטומא' ואוכלו בטומאת עצמו 
לוקה וחייב בביעור ה' הבאה ד' 
וידוי ס' אסור לאונן ט' טומאה 
ב' ביעור וכולהו ליתנהו 

   בתרומה:
. בקרא דכי אם אמר קרא נפש

ע בו רחץ בשרו כתיב נפש כי תג
אלמא קרא קמא במעשר 

   משתעי:
. אימא הני מילי דסגי ואכתי

בהערב שמש לתרומה היכא 
דלאו בר כפרה הוא דהא אמרת 
בזב בעל שתי ראיות ובמצורע 

   מוסגר משתעי קרא:
. לא סגי אבל היכא דבר כפרה

ליה בהערב שמש ולא אכיל 
   בתרומה עד דמייתי כפרה:
. דבת תרי קראי כתיבי ביולדת

   יא:כפרה ה
. ארבעים כיון שמלאו ימיה

לזכר ושמונים לנקבה טהרה 
והוא הערב שמש שלה דמשעת 
טבילה לסוף שבעה לזכר 
ושבועים לנקבה עד אור הבאת 
קרבנותיה ליום מחר היא 
נקראת טבולת יום ארוך 
במסכת נדה (דף עא.) דומיא 
דכל מחוסרי כפרה הנקראים 
טבולי יום ארוך משעת טבילתם 

ליל הבאת עד הערב שמש ד
קרבנותיהם למחרת (הכא נמי 
הוי טבולת יום ארוך משעת 
טבילה עד סוף יומי הבאת 

 קרבנותיה):



    """""ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל    ––––מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' 
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יַצד?    ָהא ּכֵ
אן    ִלְתרּוָמה,  -ּכָ
אן  ים -ּכָ   ! ְלָקָדׁשִ

  
  ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא! 

  
ָרא קֹ  ּבְ ן פנקעכ"ס: ִמְסּתַ ּכֵ   . ]אסור לאונן, פיגול, נותר, קרבן, מעילה, כרת[= ֶדׁש ָחמּור, ׁשֶ

  
ה ַרּבָ ן מחפ"ז !ַאּדְ ּכֵ רּוָמה ֲחמּוָרה, ׁשֶ   ! ]רחומש, פדיון, זמיתה, [=  ּתְ

  
ן.    ָהָנְך ְנִפיׁשָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ן לֹא ָהָנְך ְנִפיׁשָ    ,ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ  ,ּבְ
ר ָעֶליָה ַהּכֹ  :ָאַמר ְקָרא ִהיא ְטֵמָאה ֵהן ְוָטֵהָרה""ְוִכּפֶ ָלל ׁשֶ    .ִמּכְ

ֲעָתךְ  ים :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָדׁשִ ּקָ אן:  -  ּבַ רִאיְקֵרי ּכָ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל" "ְוַהּבָ ע ּבְ    !ז, יט) ויקרא( ִיּגַ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ְתרּוָמה.  :ֶאלָּ   ּבִ

  
ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

ִתיָבא ָהָכא? :ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ  רּוָמה ּכְ    !ּתְ
   :ְוָהַתְנָיא

ָרֵאל"" ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   , יב, ב) ויקרא( 152 "ּדַ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ א ּבְ ִין?  ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ְפָחה ְמׁשּוְחֶרֶרת ִמּנַ ּיֹוֶרת ְוׁשִ   ּגִ

ְלמּוד לֹוַמר: ה" תַּ ָ   . ""ִאׁשּ
ֲעָתךְ  ְתרּוָמה :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְפָחה" – ּבִ ּיֹוֶרת ְוׁשִ רּוָמה ִניְנהּו? "ּגִ נֹות ֵמיַכל ּתְ    !ּבְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

   ?!ְולֹא
ָכל קֹ  :ְוָהְכִתיב  עה,א ע""ּבְ רּוָמה.  - (ויקרא יב, ד) ֶדׁש לֹא ִתּגָ   ְלַרּבֹות ַהּתְ

יב י ָקא ָחׁשֵ י ִמיּלֵ א ְקָרא, ִמיּלֵ    .ֶאּלָ
  

ה ִלי?  ְתרּוָמה ָלּמָ   ּוְתָלָתא ְקָרֵאי ּבִ
  

  ְצִריִכי. 
ִאי ֵמ  ר ִיְטָהר"ּדְ ַמאי - כב, ד)ויקרא ( "ַעד ֲאׁשֶ    ,לֹא ֲהָוה ָיַדֲעָנא ּבְ

ַתב ַרֲחָמ  ֶמׁש ְוָטֵהר"ָנא ּכָ ֶ    .ז)ויקרא כב, ( "ּוָבא ַהׁשּ
ַתב ַרֲחָמָנא ֶמׁש" :ְוִאי ּכָ ֶ ָרה,  -  "ּוָבא ַהׁשּ ּפָ ר ּכַ ָלאו ּבַ י ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ָרה ּפָ ַמְייֵתי ּכַ ָרה ֵאיָמא ַעד ּדְ ּפָ ַבר ּכַ    ,ֲאָבל ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא:     .יב, ד)ויקרא ( ""ַעד ְמלֹאתּכָ
ַתב ַרֲחָמ  לֹא ְטִביָלה -  "ַעד ְמלֹאת" :ָנאְוִאי ּכָ    ,ֲהָוה ָאִמיָנא ֲאִפיּלּו ּבְ

ַתב ַרֲחָמָנא ר ִיְטָהר" :ּכָ   . "ַעד ֲאׁשֶ
  

ֵבי  א ּדְ ַתּנָ ָפֵליג ֲעֵליּה ּדְ א ּדְ ּנָ יּוְלַהְך ּתַ ָמֵעאל,  ַרּבִ   ִיׁשְ
תּוב ְמּדַ " :ָאַמרּדְ  לֹׁש ְרִאּיֹות ּוִבְמצֹוָרע מּוְחָלט ַהּכָ ַעל ׁשָ ָזב ּבַ רּבְ   , "ּבֵ

ר ִיְטָהר" :ַהאי ָרה,  -  "ַעד ֲאׁשֶ ּפָ ַמְייֵתי ּכַ   ַעד ּדְ
ים  ָדׁשִ ּקָ ֵרי ְקָרֵאי ּבַ ה ִלי?  -ּתְ   ָלּמָ

  
   .ְצִריִכי

ּום  יֹוֶלֶדת ִמׁשּ ַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ִאי ּכָ ה טּוְמָאָתּה, ּדִ ּדְ   ְמרּוּבָ
ָזב ֵאיָמא     .לֹאֲאָבל ּבְ

ַתב ַרֲחָמָנא  ָזבְוִאי ּכָ ָללֹו,  לֹא - ּבְ ר ִמּכְ   הּוּתַ
  ֲאָבל יֹוֶלֶדת, ֵאיָמא לֹא, 

   .ְצִריָכא
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ר ֶאל   ּבֵ ָרֵאל ֵלא-ּדַ ֵני ִיׂשְ וּבְ ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ְטָמא מֹר ִאׁשּ   ָֹתּה ּתִ

 רש"י
. בהערב שמש כאן לתרומה

וליכא למימר כאן למעשר 
בהערב שמש דהא אמרן לעיל 
הא רחץ טהור דלא בעי הערב 
שמש ולענין טבול יום מה לי בר 
 כפרה מה לי לאו בר כפרה:

. עד השתא אהמכלל שהיא טמ
ואי סלקא דעתך קרא קמא 
 דשרי למיכל מאורתא בקדשים:

קרי כאן והבשר אשר יגע בכל 
. והאי מחוסר טמא לא יאכל

כפורים טמא מקרי כדכתיב 
   וטהרה מכלל שהיא טמאה:

. אל בני ישראל אשה כי תזריע
אין לי אלא בנות ישראל 

  מטמאות בלידה: 
. והכתיב בכל קדש לא תגע

אמר מר בההיא פרשתא ו
במסכת מכות (דף יד:) בכל 
קדש לרבות התרומה דאסורה 
בה כל ימי טוהר שהיא טבולת 

   יום לטומאת לידתה:
. בקדשים ותלתא קראי בתרומה

לא יאכל עד אשר יטהר 
ואוקימנא לעיל מיניה בתרומה 
הכתוב מדבר דבר השוה בזרעו 
של אהרן ובא השמש וטהר עד 

   מלאת ימי טהרה:
יזהו היא . אלא ידענא במאי

גמר טהרתו דעל כרחך גמר 
   טהרה משמע:

. דהא ה''מ היכא דלאו בר כפרה
כולה ענינא בבעל ב' ראיות 
ומצורע מוסגר וטמא שרץ ומת 

   משתעי:
. דאפי' כתב רחמנא עד מלאת

יולדת דבת כפרה היא טהורה 
   בהערב שמש:

והאי עד אשר יטהר עד דמייתי 
. ועל כרחך בקודש כפרה

יב קרא מוקמת לה דהא כת
אחרינא ובא השמש וטהר 

   דמוקמת ליה בתרומה:
. עד אשר יטהר וכפר תרי קראי

עליה וטהרה בקדשים למה לי 
 לאשמועינן דעד דמייתי כפרה:

. שמנים יום מרובה טומאתה
 לאכילת תרומה וקדשים:

. שרואה יולדת הותרה מכללה
דם וטהורה לבעלה אבל זב לא 
הותר מכללו דכל כמה דלא 

   פסיק טמא:
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ִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ּמַ ה ִלי?  - יא, לב) ויקרא( ""ּבַ   ָלּמָ
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
  .ִלְנִגיָעה

  
ַתְנָיא    :ּדְ

  ?לָיכֹול ַלּכֹ "ְוָטֵמא""

ְלמּוד לֹוַמר:     ."ְוָטֵהר"תַּ
   ?לל ַלּכָֹיכוֹ  "ְוָטֵהר"ִאי 

ְלמּוד לֹוַמר:    . "ְוָטֵמא"תַּ
יַצד?    ָהא ּכֵ

אן  ר, -ּכָ   ְלַמֲעׂשֵ
אן    ."ִלְתרּוָמה –ּכָ

  
   !ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא

  
ֲחִמיָרא ֲאִכיָלה  י ֵהיִכי ּדַ ָרא ּכִ ּבְ רּדְ רּוָמה ֵמֲאִכיָלה ְת ּדִ ִמְסּתַ    ,ַמֲעׂשֵ

ִגיָעה ּדִ ָהִכי ַנִמי ֲחִמיָרא ְנִגיָעה  ר. ּדְ ְתרּוָמה ִמּנְ   ַמֲעׂשֵ
   

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
  רּוָמה ֵמָהָכא ָנְפָקא: ְת ּדִ ְנִגיָעה 

ָכל קֹ " ע""ּבְ א ַלּנֹוֵגַע  ,ַאְזָהָרה ָלאֹוֵכל - יב, ד) ויקרא( ֶדׁש לֹא ִתּגָ   ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָכל קֹ תַּ ע"ּבְ ׁש לֹא ָתבֹ  ,ֶדׁש לֹא ִתּגָ ְקּדָ   , ד) יב, ויקרא( א"ְוֶאל ַהּמִ
יׁש קֹ ׁש, ַמּקִ ְקּדָ   ֶדׁש ַלּמִ

ָמה,  ׁש ּבֹו ְנִטיַלת ְנׁשָ ּיֵ ָבר ׁשֶ ׁש ּדָ ְקּדָ   ַמה ּמִ

ָמהַאף קֹ ׁש ּבֹו ְנִטיַלת ְנׁשָ ּיֵ ָבר ׁשֶ    ."ֶדׁש ּדָ
א,  -ּוִבְנִגיָעה  ָמה ֵליּכָ   ְנִטיַלת ְנׁשָ

ְלׁשֹון ְנִגיָעה  ֵקיּה ּבִ ַאּפְ ֲאִכיָלהָהִכי ָקָאַמר: ְנִגיָעה  - ְוַהאי ּדְ   . ּכַ
  
  
  
  
  
  
  

 רש"י
. ע''כ במים יובא וטמא עד הערב

לתרומה איירי מדבעי הערב 
שמש למה לי תיפוק לי מובא 

   השמש וטהר:
. דקרא דלעיל באכילה לנגיעה

משתעי כדכתיב (ויקרא כב) 
ואחר יאכל מן הקדשים והאי 
קרא בכלים משתעי דנגיעה 
בעלמא היא ואשמעינן כלי 
וה''ה לאדם טבול יום לא יגע 

   בתרומה:
. במים יובא וטמא אף וטמא

 לאחר ביאת המים קראו טמא:
. הוי טמא ת''ל וטהר יכול לכל

מדלא כתיב ויטהר משמע 
דאמעיקרא קאי קודם הערב 

   שמש:
. ואי בעית אימא נגיעה דתרומה

לטבול יום מהכא נפקא דתניא 
בכל קדש לא תגע אזהרה לאוכל 
שלא תאכל בתרומה כל זמן 

   שהיא טבולת יום ארוך:
. הבא למקדש טילת נשמהנ

טמא בכרת שנא' (במדבר יט) 
 ונכרתה כי את מקדש ה' טמא:
אף קדש דבר שיש בו נטילת 

. דהיינו אכילה בטומאה נשמה
שהוא גבי קדש בכרת ואוכל 
תרומה בטומאה במיתה דכתיב 
(ויקרא כב) ומתו בו כי 

   יחללוהו:
. האסור לאכול נגיעה כאכילה

   אסור ליגע:
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א" ּכָ צּוַע ּדַ ְפָכה[ ּפְ   : ּוְכרּות ׁשָ

   ,יֹאְכלוּ  - ֵהן ְוַעְבֵדיֶהן 
יֶהן    .לֹא יֹאְכלוּ  -ְנׁשֵ

ְפָכה  א ּוְכרּות ׁשָ ּכָ צּוַע ּדַ ה ּפְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ   ].ֲהֵרי ֵאּלּו יֹאְכלוּ  -ְוִאם לֹא ְיָדָעּה ִמׁשּ
  

א ּנָ ֶרת ְלִביָא  :ַמאן ּתַ ּמֶ ּתַ ׁשְ סּוָלהּמִ אֹוַרְייָתא ה ּפְ   ָאְכָלה?  ,ּדְ
  

יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
נּוָיה ַמֲחלֹוֶקת ׁשְ    ,ּבְ

יוְ  יֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ ְמעֹון ִהיא ַרּבִ    .ׁשִ
  

י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ֵמִאיר ַרּבִ

אֵני ָהָכא ָבר ָאְכָלה.  ,ׁשָ ּכְ   ׁשֶ
  
יוְ     ?ֶאְלָעָזר ַרּבִ
  
ָבר ָאְכָלהׁשֶ "    ,ָלא ָאְמִריַנן "ּכְ

את ְלכֹ  ֵ ׂשּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ יָמא ָהִכי, ּבַ ִאי ָלא ּתֵ ְעָלּה ּדְ ָבר ָאְכָלהּתֹ  ,ֵהן, ּוֵמת ּבַ ּכְ    ?!אַכל ׁשֶ
  
יוְ     ?יֹוָחָנן ַרּבִ
  

ַקע ִקְנָייֵניּה  - ָהָתם     .ּפָ
ַקע ִקְנָייֵניּה.  -ָהָכא    לֹא ּפָ

  
  
  

 רש"י
משתמרת לביאה מאן תנא 

. דקתני ואם לא פסולה אכלה
ידעה משנעשה פצוע דכא הרי 
אלו יאכלו אע''ג דמצפה 

   ומשתמרת לביאתו:
. בפרק הבא על במחלוקת שנויה

יבמתו (לעיל נו:) אלמנה לכ''ג 
גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מן 
האירוסין לא יאכלו בתרומה 
רבי אלעזר ורבי שמעון 

   מכשירין:
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צ" א[ ּוַע ֵאיֶזהּו ּפְ ּכָ    ?ּדַ

ּלֹו, ַוֲאִפיּלּו ַאַחת ֵמֶהן יִצים ׁשֶ ְפְצעּו ַהּבֵ ּנִ ל ׁשֶ   ]."ּכָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
א" ּכָ צּוַע ּדַ    ?ֵאיֶזהּו ּפְ

ּלֹו,  יִצים ׁשֶ ְפְצעּו ּבֵ ּנִ ל ׁשֶ   ּכָ
  ַוֲאִפיּלּו ַאַחת ֵמֶהן. 

בּו, וַ    ֲאִפיּלּו ִניּקְ
  ַוֲאִפיּלּו ִנּמֹוקּו, 

  ְסרּו. ַוֲאִפיּלּו ָח 
יָאַמר  ל  ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ רֹוָקה ַרּבִ ן ּבְ   : יֹוָחָנן ּבֶ

י  י ִמּפִ ַמְעתִּ ַיְבֶנהׁשָ ֶכֶרם ּבְ   : ֲחָכִמים ּבְ
יָצה ַאַחת  א ּבֵ ֵאין לֹו ֶאּלָ ל ׁשֶ ר - ּכָ ה, ְוָכׁשֵ א ְסִריס ַחּמָ   . "ֵאינֹו ֶאּלָ

  
ה" ֲעָתְך?!  "ְסִריס ַחּמָ   ָסְלָקא ּדַ

א: ֲה  ר"ֵרי הּוא כִּ ֶאּלָ ה, ְוָכׁשֵ   . "ְסִריס ַחּמָ
  

ב לֹא מֹוִליד   ?!ְוִניּקָ
ְסִליק ְלִדיְקָלא    עה,ב ְבָרא ּדִ מּוְגָלא^ְוָהא ַההּוא ּגַ חּוט ּדְ יּה ּכְ ֵביִצים, ּוְנַפק ִמיּנֵ   ְואֹוֵליד!  ,ְוַחְרֵזיּה ִסיְלָוא ּבְ

  
ַלח  מּוֵאלָהא ׁשָ יּה  ׁשְ    ,ַרבּדְ ְלַקּמֵ

ָניו ֵמַאִין ֵהם.  ְוָאַמר ֵליּה: ר ַעל ּבָ   ֵצא ַחּזֵ
  
  

 רש"י
כמו פצע (שמות כא) . נפצעו

   מכת חרב וסכין:
. מחמת מכה נמקו נמקו

   והוקטנו מאליהן:
  . כל שהוא:ואפילו חסרו

. שהיו יושבים שורות בכרם 
שורות ככרם הנטוע שורות 

   שורות:
. הא סריס סריס חמה ס''ד

חמה בידי שמים (הוא) מחמת 
 חולי והאי לאו חולי הוא:

. דלא אסרה כסריס חמה וכשר
  צוע ודך וכרות: תורה אלא פ

. נקבו וחרזיה סילוא בביצים
קוץ בביציו לשון מחרוזות של 

   דגים (ב''מ דף כא.):
   . שכבת זרע:ונפק מיניה

. כמין ליחה ואפי' כחוט דמוגלא
   הכי אוליד בתר הכי:

   . זנתה אשתו:מאין הם
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  ָאַמר 

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדה"   : ׁשְ
ַמִים  יֵדי ׁשָ א ּבִ ּכָ צּוַע ּדַ ר.  - ּפְ ׁשֵ   ּכָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָקֵריַנן צּוַע" :ַהְיינּו ּדְ צּוַע ' :ְוָלא ָקֵריַנן "ּפְ   '.ַהּפָ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
153"צּוַע א ּפְ "לֹא ָיבֹ  ֶנֱאַמר:"

   ,(דברים כג, ב) 
  , ג)דברים כג, ( א ַמְמֵזר""לֹא ָיבֹ  :ְוֶנֱאַמר

ן  ַהּלָ יֵדי ָאָדם -ַמה ּלְ    ,ּבִ
אן  יֵדי ָאָדם - ַאף ּכָ   . "ּבִ

  
  

                                                             
153

ְקַהל ה-ָיבֹא ְפצּוַע -לֹא   ְפָכה ּבִ א ּוְכרּות ׁשָ ּכָ   'ּדַ

 רש"י

. ע''י רעמים וברד בידי שמים
   או ממעי אמו:

מע . הוי משאי הוה כתיב הפצוע
 הפצוע מעיקרו כגון ממעי אמו:
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ְפָכה"[  א ּוְכרּות ׁשָ ּכָ צּוַע ּדַ   ]."ּפְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

צּוַע " ן,  "ּפָ כּוּלָ ךְ 'ּבְ ן,  'ּדַ כּוּלָ רּות"ּבְ כ "ּכָ ן. ּבְ   ּוּלָ
  
ן" כּוּלָ צּוַע ּבְ    ":ּפָ

יד,  ְפַצע ַהּגִ ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ
יִצים,  ְפְצעּו ּבֵ ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ

ְפְצעּו חּוֵטי ֵביִצים.  ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ
  
ן" כּוּלָ ְך ּבְ    ":ּדַ

יד,  ְך ַהּגִ יּדָ ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ
יִצים,  כּו ּבֵ יּדְ ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ

כּו חּוֵטי ֵביִצים.  יּדְ ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ
  
רוּ " ןּכָ כּוּלָ    ":ת ּבְ

יד,  ְכַרת ַהּגִ ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ
יִצים,  ְכְרתּו ּבֵ ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ

ְכְרתּו חּוֵטי ֵביִצים.  ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ
  
  

ַנן לְ    : ָרָבאָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ
אֹותֹו ָמקֹום?  א ּבְ ּכָ צּוַע ּדַ ַהאי ּפְ אי ּדְ   ִמּמַ

   !אׁשוֹ ֵאיָמא ֵמרֹ 
  

  ,יּה ּדֹורֹותלֹא ָמָנה ּבֵ ּדְ ָאַמר ֵליּה: ִמ 
ּה  ַמע ִמיּנָ אֹותֹו ָמקֹום :ׁשְ   .ּבְ

  
  לֹא ָמָנה ּבֹו ּדֹורֹות: ּדְ ְוִדְלָמא ַהאי 
ִאיהּו הּוא    ָאסּור, ּדְ ּדְ

ֵריּה  ֵריּה ּוַבר ּבְ רּבְ ׁשֵ    !ּכָ
  

ְפָכה"ּדִ ּדּוְמָיא    , "ְכרּות ׁשָ
אֹותֹו ָמ  אֹותֹו ָמקֹום, ַאף ַהאי ַנִמי ּבְ ְפָכה ּבְ רּות ׁשָ   קֹום. ַמה ּכְ

  
אי  ְפָכה ּגּוֵפיּה ִמּמַ   אֹותֹו ָמקֹום הּוא? ְב ּדִ ּוְכרּות ׁשָ

ְפֵתיּה!  ִ   ֵאיָמא ִמׂשּ
  

ְפָכה" ִתיב "ׁשָ ֹוֵפְך.  ,ּכְ ׁשּ ָמקֹום ׁשֶ   ּבְ
  

   !ֵמחֹוְטמוֹ ְוֵאיָמא 
  

ִתיב  פֹוךְ 'ִמי ּכְ ׁשְ   ? 'ּבִ
ְפָכה" רּות ׁשָ ִתיב "ּכְ    !ּכְ

ַעל ְיֵדי ְכִריָתה    , ׁשֹוֵפךְ  -ִמי ׁשֶ
ַח,  א ְמַקּלֵ ּלא ַעל ְיֵדי ְכִריָתה ֵאינֹו ׁשֹוֵפְך ֶאּלָ   ׁשֶ

ִאיִדי ְוִאיִדי ׁשֹוֵפְך הּוא.    ְלַאּפּוֵקי ַהאי, ּדְ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
ה""לֹא ָיבֹ ֶנֱאַמר: " ּכָ צּוַע ּדַ    ,ב) דברים כג,( א ּפְ

  , )ג דברים כג,( א ַמְמֵזר""לֹא ָיבֹ ְוֶנֱאַמר: 
ַהלָּ  אֹותֹו ָמקֹום,  -ן ַמה ּלְ   ּבְ
אן  אֹותֹו ָמקֹום - ַאף ּכָ    .ּבְ

 רש"י
. ביצים וגיד וחוטי ביצים בכולן

שהביצים תלוין בהן בתוך 
   הכיס:

מדלא מנה ביה דורות שמע 
. מדלא כתיבא ביה עד דור מינה

שלישי או עשירי כמו שנאמר 
בממזר ועמוני ומואבי ומצרי 
ש''מ משום דלאו בר אולודי 

   הוא:
 . ששופכים רוק:אימא משפתיה

. ופיו אינו שופך כרות שפכה
   אלא זורק למרחוק:

. ממקום מי כתיב כרות בשפוך
   הרגיל לשפוך קודם לכן:

   . שותת:שופך
. קודם כריתה אידי ואידי

   ולאחר כריתה:
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        עה, בעה, בעה, בעה, ב .22
ֶנְגּדֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעָטָרה,  ּכְ ה ֵמֲעָטָרה, ׁשֶ ב ְלַמּטָ   ִניּקַ

יָסַבר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   ְלַאְכׁשּוֵרי.  ִחּיָ
  

יָאַמר ֵליּה    : ַאִסי ַרּבִ
יָהִכי ָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ֶבת. ֲעָטָרה כָּ  ִהיא ְמַעּכֶ   ל ׁשֶ
  
  
  
  
  
  
  

 רש"י
. בסוף הגיד ניקב למטה מעטרה

כלפי קרקע והולך הנקב 
באלכסון ויוצא כנגדו למעלה מן 

   העטרה כלפי הגוף:
איל ואין שני ראשי . הולאכשורי

הנקב למעלה מעטרה דכל 
למטה מעטרה בשר בעלמא הוא 
כדקתני מתניתין אם נשתייר מן 
העטרה מלא החוט כשר עטרה 
שורה גבוה המקפת סביבות 

   הגיד:
. כיון שהנקב עובר כל שהוא

דרך על פני כל העטרה אפי' נקב 
כל שהוא מעכבת תולדתו 

   ופסול:
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            עה, בעה, בעה, בעה, ב .23
ְפָכה[ יד ?ּוְכרּות ׁשָ ְכַרת ַהּגִ ּנִ ל ׁשֶ   ] ּכָ

יר ֵמֲעָטָרה ּיֵ תַּ ֲעָרה [ ְוִאם ִנׁשְ ַ חּוט ַהׂשּ ר - ֲאִפיּלּו ּכְ ׁשֵ   ].ּכָ
  

ֲעָיא ֵליּה:  ָרִביָנאְיֵתיב    ְוָקִמיּבָ
ּה אֹו ַעל ּפְ  ֵני כּוּלָ ָאְמרּו, ַעל ּפְ ּה? ְמלֹא ַהחּוט ׁשֶ   ֵני רּוּבָ

  
  : ָרִביָנאלְ  ָרָבא ּתֹוְסָפָאהָאַמר ֵליּה 

א.  -ְמלֹא ַהחּוט  י ֵריׁשָ ּה, ּוְכַלּפֵ ֵני רּוּבָ   ַעל ּפְ
  
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
קּוְלמֹוס  ָרה,  -ּכְ ׁשֵ   ּכְ

ַמְרֵזב  סּוָלה.  -ּכְ   ּפְ
  

ּה ֲאִויָרא,  - ַהאי  ֵליט ּבָ   ׁשָ
ּה ֲאִויָר  - ְוַהאי  ֵליט ּבָ    .אלֹא ׁשָ

  
אוְ     :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ

ַמְרֵזב  ָרה,  -ּכְ ׁשֵ   ּכְ
קּוְלמֹוס  סּוָלה!  -ּכְ   ּפְ

  
ֵריד,  - ַהאי    ּגָ

ֵריד - ְוַהאי     .ָלא ּגָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָווֵתיּה  ָראּדְ ּכְ ּבְ    ,ַרב הּוָנא ִמְסּתַ

ּה ֲאִויָרא - ַהאי  ֵליט ּבָ    ,ָלא ׁשָ
ּה ֲאִויָרא - ְוַהאי  ֵליט ּבָ    .ׁשָ

ִרידּוָתא ִאי ִמׁשּ  ָחִביָתא.  -ּום ּגְ ְרָזא ּדְ ֲהָוה ַאּבַ   ִמיֵדי ּדַ
  

  : ְמֵריָמרלִ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
ֵמיּה  ָמר זּוְטָראָהִכי ָאַמר  ְ אּדְ ִמׁשּ ּפָ   : ַרב ּפַ

   :ִהְלְכָתא
ַמְרֵזב  ין ּכְ קּוְלמֹוס ּבֵ ין ּכְ ָרה.  - ּבֵ ׁשֵ   ּכְ

  
ֲעָיא ֵליּה:    ִמיהּו, ִמיּבָ

ה ֵמֲעָט    ָרה, אֹו ְלַמְעָלה? ְלַמּטָ
  

יָטא ְלַמְעָלה ֵמֲעָטָרה,  ׁשִ   ּפְ
ֲעָתךְ  ִאי ָסְלָקא ּדַ יד ַנִמי :ּדְ ה ֵמֲעָטָרה, ֲאִפיּלּו ִנְכַרת ַהּגִ   .ְלַמּטָ

  
י  ,ְוָרִביָנא ּבּוׁשֵ ָבֵעי. לִ ְלׁשַ   ְמֵריָמר הּוא ּדְ

  
ֲהָוה ּבְ    ָמָתא ְמַחְסָיא, ַההּוא עּוְבָדא ּדַ

ְפֵייּה  ר ַר  ׁשָ יָמר ּבַ ֵריּה. ב ַאׁשִ קּוְלמֹוס ְוַאְכׁשְ   ּכְ
  
  

 רש"י
. מתני' 'ואם נשתייר מעטרה כו

היא (לעיל דף ע.) ואכריתה קאי 
(פירש אכרות שפכה ולא אפצוע 

   דכא):
. לצד גופו נשתייר וכלפי ראשה

מלא השער על פני רוב הקיפה 
אבל אם נחתכה כלפי הגוף 
ונשתייר מלא החוט מן העטרה 
על פני היקף כל הגיד בצדה 

   כלפי קרקע פסול:
. כחיתוך קולמוס כקולמוס

באלכסון שמחתכין את חודו 
   לכתוב בה:

. שנחקק כסילון ויש לו כמרזב
דפנות מב' צדדים והחקק 

   באמצע כמין צנור:
. הרוח כמרזב שליט בה אוירא

נכנס לתוך הדפנות ומתקרר 
 הגיד לתוכו ואין הזרע מתבשל:

. לא שליט אוירא כקולמוס
בתוך הגיד ומתבשל הזרע 

   בחימום כהלכתו:
. כמרזב גריד שכבת האי גריד

ן הגוף בשעת תשמיש זרע מ
ומזריע שהרי לא נחסר הגיד 
מעוביו ונוגע בצידי הרחם 
 ומתחמם ומוציא ויורה כחץ:

. כקולמוס ע''י והאי לא גריד
שנחסר עוביו ואינו נוגע בכותלי 
הרחם אין מתחמם כל כך ואין 
נמשך מתוך הגוף בקילוח אלא 

   שותת:
. מידי דהוה אברזא דחביתא

גע שקצר ודק מלפניו ואינו נו
בכותלי נקב החבית בפניו 
וכשהוא תוחבו ובא עד עביו נוגע 
כך אע''ג שאין ראש הגיד נוגע 
מפניו מתחמם הוא מחמת 
נגיעת אחוריו אית דאמרי 
כקולמוס גריד שכבת זרע ממעי 
אשה ומוציאו ואין נקלט ברזא 
דחביתא שאין שיפוע ראשו נוגע 

   בדופני החבית שבפנים:
דהא  . כל הגידואפילו נכרת נמי

תנן אם נשתייר מעטרה מלא 
החוט כשר אע''פ שנחתך כל 

   שמעטרה ולמטה:
. לידע אם לשבושי למרימר

   מחודד הוא להשיב על שאלתו:
 . דהוה כמרזב:ההוא עובדא

. חתך הבשר מכל צד שפייה
ונטל דופני מרזב ועשאו 

   כקולמוס ואכשריה כרב הונא:
. קנה נקב שראוי להוציא גובתא

יה מוציא קרי בו זרע נסתם וה
דרך מי רגלים דתניא בבכורות 
(דף מד:) שני נקבים באדם אחד 
מוציא שתן ואחד מוציא שכבת 
 זרע וביניהן כקליפת השום:

   . מי רגלים:קטנים
. שהרי אין כאן לא לאכשורי

  פצוע ולא דך ולא כרות: 
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        עו, אעו, אעו, אעו, א    ––––עה, ב עה, ב עה, ב עה, ב  .24
ֲהָוה ּבְ  ִדיָתאַההּוא עּוְבָדא ּדַ    ,ּפּוְמּבַ

ים ּגּוְבָתא  ּתֵ ְכַבת ּדְ ִאיְסּתַ ים. ׁשִ ְמקֹום ְקַטּנִ יק ּבִ ַרע, ְוַאּפֵ   ּזֶ
ֵייָסַבר  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   ְלַאְכׁשּוֵרי.  ַרב ּבֵ

  
יָאַמר  ּפִ   : ַרב ּפַ

ָאתּו  ִמׁשּ    עו,א י מּוַלְיָתא?^ּום ּדְ    !ִמּמּוָלֵאי, ָאְמִריתּו ִמיּלֵ
ְמקֹוָמּה  ָלה,  - ּבִ ְ   ְמַבׁשּ

ְמקֹוָמּה  ּלא ּבִ ָלה - ׁשֶ ְ    !לֹא ְמַבׁשּ
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ם ב, ְוִנְסּתַ   , 154ִניּקַ

ִאיּלּו ִנְקֵרי  ל ׁשֶ סּול.  -ּכָ   ְוִנְקַרע ּפָ
ר. כָּ  -ְוִאי ָלאו    ׁשֵ

  
ּה    : ָרָבאָהֵוי ּבָ
  ֵהיָכא? 

ה ֵמֲעָטָרה    !ֲאִפיּלּו ִנְכַרת ַנִמי - ִאיֵליָמא ְלַמּטָ
א ּבַ    ֲעָטָרה ַעְצָמּה. ֶאּלָ

  
ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ

ר ָמרָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ָמִרי ּבַ   : ׁשְ
ם,  ֲעָטָרה ַעְצָמּה ְוִנְסּתַ ב ּבַ   ִניּקַ

ִאי ל ׁשֶ סּול,  - ּלּו ִנְקֵרי ְוִנְקַרע ּכָ   ּפָ
ר.  -ְוִאי ָלאו  ׁשֵ   ּכָ

  
ַלח ֵליּה  ֵריּה ׁשָ הּדְ ָרָבא ּבְ   : ַרב יֹוֵסףלְ  ַרּבָ

ינּו, ֵהיִכי ָעְבִדיַנן?  ֵדנּו ַרּבֵ   ְיַלּמְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י פּוְקֵרי, ּוִמְקֵר  ָעֵרי, ּוַמְנִחיַנן ֵליּה ַאּבֵ ׂשְ   י, ַמְייִתיַנן ַנֲהָמא ֲחִמיָמא ּדִ

  ְוָחֵזיַנן ֵליּה. 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י ָעְלָמא     !ָאִבינּו ֲהַואי?ַיֲעקֹב ַאּטּו ּכּוּלֵ

יּה  ְכִתיב ּבֵ ית אֹוִני""ּכֹ  :ּדִ ָמיו!  - (בראשית מט, ג) ִחי ְוֵראׁשִ ּלא ָרָאה ֶקִרי ִמּיָ   ׁשֶ
  

א, ָאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ
ְגֵדי ִצְבעֹוִנין. יּה ּבִ ִריַנן ַקּמֵ    ְמַעּבְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְלָעִדי הּוא ְרִזיַלי ַהּגִ י ָעְלָמא ּבַ    ?!ַאּטּו ּכּוּלֵ
ָרא ִנין ֵמִעיּקָ ְדׁשָ א ּכִ וְרּתָ א ְמַחּוַ    .ֶאּלָ

  
  

                                                             
154

  הרבה מהראשונים לא גורסים כאן "ונסתם".  

 רש"י
. ממשפחה אומללה ממולאי

מבית עלי דאמרינן בפ''ק דר''ה 
(דף יח.) אביי ורבא מדבית עלי 

. מתבשל שכבת מבשלה קאתו:
 ע ונגמר להוליד ולעשות פרי:זר

. נקב קטן שנסתם בכל ניקב
שהוא ואין ניכר רואים אם גדול 
כ''כ שאם נקרי האיש הזה נקרע 
ומרחיב הנקב מחמת דוחק 

היכא  הזרע שמתאסף פסול:
. אילימא למטה מעטרה כו'

דהוא בראש הגיד ולמעלה 
מעטרה ליכא לאוקומי דהתם 
ודאי לא מקרע שאין הזרע 

אלא אצל נקב  דוחה ומתאסף
. כי אתי היכי עבדינן יציאתו:

לקמן לאורויי היכי מייתינן ליה 
לידי קרי דלחזי אי מיקרע 

אבי  למיבדקיה ולאכשוריה:
. נקב בית הרעי ומחמת פוקרי

 חמימותו הוא נקרי כך שמעתי:
. היא היתה טפת ראשית אוני

קרי שיצאה ממנו ראשון שלא 
ראה קרי מימיו כלומר דמצרכת 

מעבירין לפניו  י האי:ליה כול
. של אשה והוא בגדי צבעונים

ברזילי  מהרהר באשה ונקרי:
. שטוף בזימה היה הגלעדי

דכתיב ביה אם יטעם עבדך 
ואמרי' במסכת שבת בפ' שואל 
אדם (דף קנב.) שטוף בזימה 
היה לפיכך קפצה עליו זקנה 
דההיא אמתא דהויא בי רבי בת 

  צ' ותרתין שנין וטעמה קידרא:
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        עו, אעו, אעו, אעו, א .25
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ב " סּול,  -ִניּקַ   ּפָ
הּוא ׁשֹוֵתת ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

ם  ר,  - ִנְסתַּ ׁשֵ   ּכָ
הּוא מֹוִליד.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ירוֹ סוּ ְוֶזהּו ּפְ  חֹוֵזר ְלֶהְכׁשֵ   ."ל ׁשֶ
  

  ?ְלַמעּוֵטי ַמאי -  "ֶזהּו"
  

ֵריָאה ה ּבְ ָעָלה ֵמֲחַמת ַמּכָ    .ֵאינֹו ְקרּוםּדְ , ְלַמעּוֵטי ְקרּום ׁשֶ
  

ַלח ֵליּה  ר ָאִביןׁשָ ֵיילְ  ַרב ִאיִדי ּבַ   : ַאּבַ
  ֵהיִכי ָעְבִדיַנן? 

  
א ַעְרּתָ   ּוְמָסְרִטיַנן ֵליּה,  ַמְייִתיַנן ׂשְ

אּוַמיְ  ְרּבָ ְייִפיַנן,  יִתיַנן ּתַ   ְוׁשָ
יַנן ֵליּה,  ְמָלא ּוְמַנְכּתִ ָנא ּגַ   ּוַמְייִתיַנן ׁשּוְמׁשְ

יּה.    ּוָפְסִקיַנן ֵליּה ְלֵריׁשֵ
  

ְרְזָלא ִמְזַרף ָזֵריף א, ֲאָבל ּפַ ַעְרּתָ    .ְוַדְוָקא ׂשְ
  

ָקָטן י ּבְ    ,ְוָהֵני ִמיּלֵ
דֹול  ל - ֲאָבל ּגָ    .ִמיְקּפּוֵלי ִמיְקּפַ

  
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

י ְמקֹומֹות  ּתֵ ְ יל ַמִים ִמׁשּ ּטִ סּול.  - ַהּמַ   ּפָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
   :ֵלית ִהְלְכָתא

ְבָרא    ,לֹא ּכִ
א,  ַאּבָ   ְולֹא ּכְ

  
ָרא" ֲאָמַרן -  "ּבְ    .ָהא ּדַ
א"   : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ  - "ַאּבָ

זֹו  ים ַהְמסֹוְללֹות זֹו ּבָ סּולֹות לִ  - ָנׁשִ הּפְ    .ְכהּוּנָ
  

יַוֲאִפיּלּו לְ  ָאּה זֹוָנה, ּדְ ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ם ִאיׁשּות ֲעׂשָ ּלא ְלׁשֵ נּוָיה ׁשֶ א ַעל ַהּפְ נּוי ַהּבָ   ָאַמר ּפָ
ָעְלָמא. ִריצּוָתא ּבְ ה ּפְ ָ י ִאיׁש, ֲאָבל ִאׁשּ   ָהֵני ִמיּלֵ

   
  

 רש"י
. מפני שהוא שותת

שמחמימות התאוה יוצא דרך 
הנקב (וכשהזרע יוצא דרך 
הנקב יציאתו) אין יורה כחץ 
וקי''ל (חגיגה דף טו.) שכבת 
זרע שאין יורה כחץ אינו 

למעוטי קרום שעלה  מזריע:
מחמת מכה בריאה דאינו 

. משום דהדר מיפחת קרום
והיינו הנך סירכי דריאה 

היכי  דמיטרפא בהו חיותא:
. רפואה לסתום גיד דינןעב

 . שעורה:שערתא שניקב:
. כל סביבות ומסרטינן ליה

הנקב כדי שיגליע ויוציא דם 
ומתוך כך הוא מעלה ארוכה 

. שומשנא גמלא ובשר עולה:
. ומנכתינן ליה נמלה גדולה:

מניחין ראשה שם ונושך 
ופסקינן  ונדבק ראשו בנקב:

. להיות סתומה ליה לרישיה
בלה וכל זמן שהוא הולך ו

מזרף  הבשר עולה ומתחבר:
. עושה חבורה זריף

{אישגרטיניי"ר: אשגרטינ''א 
בלע''ז לישנא  לסרוט}

אחרינא מזרף זריף מעלה נפח 
 {אינפל"א: מנפח}אופל''א 

. איקפולי מיקפל בלע''ז:
לאחר שעלה ארוכה חוזר 

. המסוללות ונקלף ונסתר:
דרך תשמיש זכר ונקבה 
משפשפות נקבתן זו לזו וכן 

ללת בבנה קטן המסו
פסולות  דסנהדרין (דף סט:):

   . משום זנות:לכהונה
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        בבבב- - - - עו, אעו, אעו, אעו, א .26
ָנה             ִמׁשְ

ְפָכה  א ּוְכרּות ׁשָ ּכָ צּוַע ּדַ ִרין - ּפְ ִגּיֹוֶרת ּוְמׁשּוְחֶרֶרת,  מּותָּ   ּבְ
בֹ  א ִמּלָ ָהל, ְוֵאיָנן ֲאסּוִרין ֶאּלָ ּקָ   א ּבַ

ֱאַמר: ּנֶ ְקַהל ה'""לֹא ָיבֹ  ׁשֶ ְפָכה ּבִ ה ּוְכרּות ׁשָ ּכָ   . (דברים כג, ב) א ְפצּוַע ּדַ
  

ָמָרא             ּגְ

יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ תּבָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
א ּכֹ  ּכָ צּוַע ּדַ ִגּיֹוֶרת וּ  ַמהוּ  -ֵהן ּפְ   ְמׁשּוְחֶרֶרת? ּבְ

  
ֵתיּה ָקֵאי  ָ ְקדּוׁשּ   ְוֲאִסיר,  - ּבִ

ְלָמא ֵתיּה ָקֵאי  :אֹו ּדִ ָ ְקדּוׁשּ ֵרי  - ָלאו ּבִ   ְוׁשָ
  

תָאַמר ְלהּו  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ֵניתּוָה     :ּתְ

ָרֵאל " א ִיׂשְ ּכָ צּוַע ּדַ ְנִתיָנה - ּפְ ר ּבִ   . "מּותָּ
ֵתיּה ָקֵאי ָ ְקדּוׁשּ ֲעָתְך ּבִ אןִא  ,ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ם" :ְקִרי ּכָ ן ּבָ    .ז, ג) דברים( "ולֹא ִתְתַחּתֵ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ה הּוא? ָ ה ְוָלאו ְקדּוׁשּ ָ ּום ְקדּוׁשּ    !ַאּטּו ָהָתם ִמׁשּ
ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  ן ְוָאֵזיל ּפָ ְלָמא מֹוִליד ּבֵ   ּדִ

גֹויּוָתן,  י ּבְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ יִרי ּבְ ּיְ י ִמּגַ ָראּכִ רּו,  155ִמיׁשְ   ׁשָ

הּו,  ָגְזרּו ּבְ ַנן הּוא ּדְ   ְוַרּבָ
ָהָנְך  ַנן ּבְ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ   ֵני אֹולּוֵדי, ְב ּדִ ְוִכי ּגָ

ר אֹולּוֵדי  ָלאו ּבַ ַנן -ֲאָבל ַהאי ּדְ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .לֹא ּגָ
  

ה א ֵמַעּתָ ֲאִסיר? ,ֶאלָּ ַבר אֹולּוֵדי, ָהִכי ַנִמי ּדַ    !ַמְמֵזר, ּדְ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

ִרים ָלבֹ" ֶזהַמְמֵזִרים ּוְנִתיִנים מּותָּ   ! "א ֶזה ּבָ
ַנן  זּור ַרּבָ י ּגְ א: ּכִ ִרים,  -ֶאלָּ ְכׁשֵ   ּבִ

ְפסּוִלים  ַנן.  -ּבִ זּור ַרּבָ   לֹא ּגְ
  

   :ָרָבאֲהַדר ָאַמר 
ָתא ִהיא  ָאְמִרי, ָלאו ִמיּלְ   ּדְ

גֹויּוָתן    !ֵלית ְלהּו ֲחָתנּות -  ּבְ
ירּו  ּיְ   ְלהּו ֲחָתנּות. ִאית  - ִנְתּגַ

  
   :ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

ְרעֹ  ת ּפַ לֹמה ֶאת ּבַ ן ׁשְ ְתַחּתֵ   ! (מלכים א' ג, א) ה ֶמֶלְך ִמְצָרִים""ַוּיִ
  

יָרּה  ּיְ ּייּוֵרי ּגִ    .ּגַ
  

לֹמה!  יֵמי ׁשְ יֵמי ָדִוד ְולֹא ּבִ ִרים לֹא ּבִ לּו ּגֵ   ְוָהא לֹא ִקּבְ
  

א ְלׁשּוְלַחן ְמלָ    ִכים,  ִמיֵדי הּוא ַטֲעָמא ֶאּלָ
   .ָהא ָלא ְצִריָכא ֵליּה    עו,ב

  
ָהא    ! ִמְצִרית ִראׁשֹוָנה ִהיאְוֵתיּפֹוק ֵליּה ּדְ

  
יָמא: ָהָנְך ָאְזֵלי ְלָעְלָמא ְוָהֵני ַאֲחִריֵני ִניְנהּו,    ְוִכי ּתֵ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
יָאַמר "   : ְיהּוָדה ַרּבִ
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  ע"פ כתבי יד הוסף המילה "מישרא".  

 רש"י
  מתני' 

. מותרין בגיורת ומשוחררת
   דלא איקרו קהל:

  
  גמ' 
. [אבל כהן] כשר אסור כהן

בגיורת ומשוחררת משום זונה 
פצוע דכא  שנבעלה מקודם:

. שאסור בישראלית מהו כהן
. פצוע דכא ישראל לישא גיורת:

א מותר בנתינה ה''ג פצוע דכ
. מז' נתינה ולא גרסינן כהן:

ואי ס''ד  אומות מן הגבעונים:
. פצוע דכא בקדושתיה קאי

היכי שרי ישראל בנתינה הא 
אטו  כתיב לא תתחתן בם:

. דקאסר רחמנא להתחתן התם
בעובדי כוכבים משום קדושה 
ולאו קדושה הוא דליסרינהו 
אפילו נתגיירו כגון נתינים שהם 

דלמא מוליד  גרים התם טעמא
בר ופלח לעבודת כוכבים הלכך 
קרא בהיותם עובדי כוכבים 
כתיב אבל נתגיירו שרו דהא 
דאמור רבנן ישראל כשר לא 
ישא נתינה גזירה הוא דגזור 
כדאמרינן בהאי פירקא (דף 
עח:) דוד גזר עליהן וכי גזור 
רבנן בהני דבני אולודי נינהו 
דומיא דאיסור דאורייתא 

אלא  י:דטעמא משום אולוד
. מעתה ממזר דבר אולודי הוא

ומוזהר על כל איסורין שבתורה 
ומדאורייתא אסור בעובדת 
כוכבים ה''נ דאסור מדרבנן 

. כגון פצוע בפסולין בנתינה:
דכא וממזר לא גזור רבנן משום 
דמילתא דלא שכיחא היא א''נ 
שלא היתה זו גזירה משום 
איסור אלא לפי שלא היו 

וין רחמנים אמר דוד אין רא
להתערב ישראל בהן לכך לא 

לאו מילתא  אסר את הפסולים:
. דאוקימנא קרא היא דאמרי

בהיותם עובדי כוכבים 
דבהיותם עובדי כוכבים לית 
להו חתנות אלא ודאי קרא 
בגרים כתיב ומשום קדושה היא 
ומדשרינן פצוע דכא בנתינה 
 שמע מינה לאו בקדושתיה קאי:

 . קשיא הוא:לא קבלו גרים כו'
. האי דלא י הוא טעמאמיד

קבלו גרים אלא משום דלא הוו 
מגיירי אלא לשולחן מלכים הא 
בת פרעה לאו צריכא להכי 

  שהרי בת מלך היתה:
. דאפי' גיירה ותיפוק ליה

מצרית ראשונה היא ואפ''ה קרי 
. הנך אזלי לעלמא ליה חתנות:

מתו וטבעו בימי פרעה וכי אזהר 
והני אחריני  רחמנא מערב רב:

אומות אחרים באו וישבו  .נינהו
  בארצם:
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ְלִמיֵד  ר ִמְצִרי, ָהָיה ִלי ָחֵבר ִמתַּ יי ִמְנָיִמין ּגֵ   ֲעִקיָבא,  ַרּבִ
אִתי ִמְצִרית ִראׁשֹוָנה,    ָאַמר: ֲאִני ִמְצִרי ִראׁשֹון, ְוָנׂשָ

ִני ָראּוי ָלבֹ ן ּבְ ֵהא ּבֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ִנּיָ יא ִלְבִני ִמְצִרית ׁשְ ִ ָהלַאׂשּ ּקָ   !"א ּבַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
לֹמה ֵליקּו ְוֵנִתיב? ְ    !ֲאַנן ִמׁשּ

לֹמה לֹא ְנֵסיב ִמיֵד    י, ׁשְ
יּה:  ְכִתיב ּבֵ ָרֵאל לֹא ָתבֹ ּדִ ֵני ִיׂשְ ר ָאַמר ה' ֶאל ּבְ    ,אּו ָבֶכםאּו ָבֶהם ְוֵהם לֹא ָיבֹ "ִמן ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ

  ָאֵכן ַיּטּו ֶאת ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהם, 
לֹמֹ  ַבק ׁשְ ֶהם ּדָ   . (מלכים א' יא, ב) ה ְלַאֲהָבה"ּבָ

  
ָיא  א ַקׁשְ ן"ֶאלָּ ְתַחּתֵ   ! "ַוּיִ

  
ָאֵהָבּה,    ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ְיֵתיָרה ׁשֶ

ּה  ן ּבָ ִאיּלּו ִנְתַחּתֵ תּוב ּכְ    .ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ

ִגּיֹוֶרת ּוְמׁשּוְחֶרֶרת" ִרים ּבְ ְפָכה מּותָּ א ּוְכרּות ׁשָ ּכָ צּוַע ּדַ   , "ּפְ
ְנִתיָנה    ֵרי! ֲאִסי -ָהא ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

בֹ"ְוִליַטֲעִמיְך ֵאיָמא ֵסיָפא:  א ִמּלָ ָהלְוֵאיָנן ֲאסּוִרין ֶאּלָ ּקָ    ,"א ּבַ
ְנִתיָנה  רוּ  –ָהא ּבִ    !ׁשָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ    .ֶאּלָ

  
  

 רש"י
. שאם אשיא לבני מצרית שניה

אשיאנו מצרית ראשונה יהא 
בנה שני לה דאמרינן בפירקין 
(לקמן עח.) הלך אחר פסולן 
אלמא לא אזדו לעלמא והני 

. לא נסיב מידי מצרית נינהו:
דבק  אלא לזנות היה מתכוין:

 . ולא לאישות:שלמה לאהבה
. כי הך כיוהא אנן לא תנן ה

מתניתא דקתני לעיל פצוע דכא 
גיורת  מותר בנתינה:

. דלישראל כשר ומשוחררת אין
. הא בנתינה אסור נמי שריא:

כישראל מעליא דבקדושתיה 
  קאי:
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        עז, אעז, אעז, אעז, א    ––––    עו, בעו, בעו, בעו, ב .27
ָנה             ִמׁשְ

  ֲאסּוִרים,  - ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי 
  ֹוָלם, ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור ע
ד.  -ֲאָבל ְנֵקבֹוֵתיֶהם  רֹות ִמּיָ   מּותָּ

  
ה ּדֹורֹות,  - ִמְצִרי ַוֲאדֹוִמי  לֹׁשָ א ַעד ׁשְ   ֵאיָנם ֲאסּוִרים ֶאּלָ

  ֶאָחד ְזָכִרים ְוֶאָחד ְנֵקבֹות. 
י ְמעֹון ַרּבִ    :ׁשִ

ד.  ֵקבֹות ִמּיָ יר ֶאת ַהּנְ   ַמתִּ
יָאַמר  ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ

ָבִרים    ,ַקל ָוחֹוֶמר ַהּדְ
ד,  ֵקבֹות ִמּיָ יר ֶאת ַהּנְ ָכִרים ִאיּסּור עֹוָלם ִהתִּ ָאַסר ֶאת ַהּזְ ָמקֹום ׁשֶ   ּוָמה ִאם ּבְ

ד?  ֵקבֹות ִמּיָ יר ֶאת ַהּנְ תִּ ּנַ ין ׁשֶ ה ּדֹורֹות ֵאינֹו ּדִ לֹׁשָ א ַעד ׁשְ ָכִרים ֶאּלָ ּלא ָאַסר ֶאת ַהּזְ   ָמקֹום ׁשֶ
  ָאְמרּו לֹו: 

ל,  - ִאם ֲהָלָכה    ְנַקּבֵ
ׁשּוָבה.  -  ם ְלִדיןְוִא    ֵיׁש תְּ

  ָאַמר ָלֶהם: 
י,    לֹא ּכִ

  . ֲהָלָכה ֲאִני אֹוֵמר
  

ָמָרא             ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָבאָאַמר ְקָרא: ּדְ  ר ַהּצָ י ָאַמר ֶאל ַאְבֵנר ׂשַ ּתִ ִלׁשְ ִוד יֹוֵצא ִלְקַראת ַהּפְ אּול ֶאת ּדָ    :"ְוִכְראֹות ׁשָ

ן ִמי  ַערּבֶ    ?ַאְבֵנר ,ֶזה ַהּנַ
י" :ַוּיאֶמר ַאְבֵנר ֶלְך ִאם ָיָדְעּתִ ָך ַהּמֶ   , (שמואל א', יז, נה) ֵחי ַנְפׁשְ

  
   !ֵליּה? ְולֹא ָיַדע
ֱאָהֵבהּו ְמאֹ  :ְוָהְכִתיב א ֵכִלים"ד ַוְיִהי לֹו נֹ"ַוּיֶ   ! טז, כא)שמואל א' ( ׂשֵ

  
א ַאֲאבּוהַּ  ִאיל ֶאּלָ    .ָקא ַמׁשְ

  
   !ֵליּה? ַדעלֹא יָ ְוָאִביו 

ים" :ְוָהְכִתיב א ַבֲאָנׁשִ אּול ָזֵקן ּבָ יֵמי ׁשָ    ,יז, יב)שמואל א' ( "ְוָהִאיׁש ּבִ
יְוִאיֵתיָמא  ַרבְוָאַמר  א ַרּבִ   : ַאּבָ

אּוְכלּוָסא!  אּוְכלּוָסא ְוָיָצא ּבְ ְכַנס ּבְ ּנִ ִוד ׁשֶ י ֲאִבי ּדָ ַ   ֶזה ִיׁשּ
  

אּול    :ָהִכי ָקָאַמר ׁשָ
ֶרץ ָאֵת     ?ִאי ִמֶזַרח ָאֵתי ?יִאי ִמּפֶ

  
ֶרץ ָאֵתי" ָידֹו.  - ?"ִאי ִמּפֶ ֶרְך ְוֵאין ְמַמִחין ּבְ ֶלְך ּפֹוֵרץ ַלֲעׂשֹות ּדֶ ַהּמֶ א ָהֵוי, ׁשֶ   ַמְלּכָ
ָעְלָמא ָהֵוי.  -  ?"ִאי ִמֶזַרח ָאֵתי" יָבא ּבְ   ֲחׁשִ
  

ַאל ֲעֵליּה     ?ַמאי ַטֲעָמא ָאַמר ֵליּה ׁשְ
  

ְכִתיב:  אוּ ּדִ ׁש ׁשָ ְלּבֵ יו""ַוּיַ ִוד ַמּדָ תֹו.  - יז, לח)שמואל א' ( ל ֶאת ּדָ ִמּדָ   ּכְ
אּול ׁשָ יּה ּבְ ל ָהָעם" :ּוְכִתיב ּבֵ בֹוהַּ ִמּכָ ְכמֹו ָוַמְעָלה ּגָ ִ   . ט, ב) מואל א'(ש "ִמׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה ּדֹוֵאג ָהֲאדֹוִמי: 

ִאיל ָעָליו ִאם ָהגּון הּוא ְלַמְלכּות ִאם ָלאו,  ה ַמׁשְ ַאּתָ   ַעד ׁשֶ
ָהל ִאם ָלאו. ַאל ָעָליו ִאם ָראּוי ָלבֹ ׁשְ  ּקָ   א ּבַ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 

 רש"י
  מתני' 

. שמעת מרבותיך אם הלכה
שהנקבות מותרות מיד במצרי 

. ואם לדין ואדומי נקבל ממך:
שאתה דן ק''ו מעצמך יש 

יב ובגמרא מפרש תשובות להש
. אפילו אני דן לא כי לה:

מעצמי אין לכם תשובה 
כדמפרש בגמרא ומ''מ הלכה 

   אני אומר:
  

  גמ' 
 . שאול לדוד:ולא ידע ליה

 . שר על ס' רבוא:באוכלוסא
. גדרות של שהמלך פורץ

אחרים לעשות לו דרך קצר 
 מביתו לפרדסו או לכרמו:

. כדמפ' חשיבא בעלמא הוי
כות הלכך דחזא ביה סימני מל

מאי  לא אפשר דלא הוי רישא:
. מאי טעמא אמר ליה שאל

חזא דמסתפי מיניה 
  ממלכותא:
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ה.  ָקָאֵתי ֵמרּות ַהּמֹוֲאִבּיָ   ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה ַאְבֵנר: 

ֵניָנא    :ּתָ
  ְולֹא ַעּמֹוִנית,  - (דברים כג, ד)  "ַעּמֹוִני""

  . "ְולֹא מֹוָאִבית - (דברים כג, ד)  "מֹוָאִבי"
  

ה א ֵמַעּתָ    !ְולֹא ַמְמֶזֶרת? -  (דברים כג, ג)  ר""ַמְמזֵ  :ֶאלָּ
  

ִתיב   .מּום ָזר -  "ַמְמֵזר" ּכְ
  

  ! ?ְולֹא ִמְצִרית -(דברים ח, ט)  "ִמְצִרי"
  

אֵני ָהָכא    ,ׁשָ
ְקָרא:  ְמָפַרׁש ַטֲעָמא ּדִ ִים"ּדִ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ר לֹא ִקּדְ   , (דברים כג, ה) "ַעל ֲאׁשֶ

ל ִאיׁש ְלַק  ְרּכֹו ׁשֶ ם. ּדַ ה ְלַקּדֵ ָ ל ִאׁשּ ּה ׁשֶ ְרּכָ ם, ְולֹא ּדַ   ּדֵ
  

ים ים ִלְקַראת ֲאָנׁשִ ם ֲאָנׁשִ ים!  ,ָהָיה ָלֶהם ְלַקּדֵ ים ִלְקַראת ָנׁשִ   ְוָנׁשִ
  

יק ּתִ    .ִאיׁשְ
ד:  ן ִמי ֶזה ָהָעֶלם"ִמּיָ ה ּבֶ ַאל ַאּתָ ֶלְך ׁשְ    .(שמואל א' יז, נו) "ַוּיאֶמר ַהּמֶ

  
  , "ַנַער"ָהָתם ָקֵרי ֵליּה 
   ."ֶעֶלם"ָהָכא ָקֵרי ֵליּה 

ְדָרׁש.  ֵבית ַהּמִ ַאל ּבְ ָך ֵצא ּוׁשְ ָמה ִמּמְ   ָהִכי ָקא ָאַמר ֵליּה: ֲהָלָכה ִנְתַעּלְ
ַאל,    ׁשָ

  ְולֹא מֹוָאִבית.   - "מֹוָאִבי"ְולֹא ַעּמֹוִנית,  - "ַעּמֹוִני"ָאְמרּו ֵליּה: 
  

ָייָת   עז,א ל ָהֵני קּוׁשִ י ְלהּו ּדֹוֵאג ּכָ    !אַאְקׁשֵ
יקוּ  ּתִ    .ִאיׁשְ

ֵעי ְלַאְכרּוֵזי ֲעֵליּה,    ּבָ
ד  ת ָנָחׁש"ִמּיָ א ֶאל ֲאִביַגל ּבַ ר ּבָ ְרֵאִלי ֲאׁשֶ ׂשְ מֹו ִיְתָרא ַהּיִ א ֶבן ִאיׁש ּוׁשְ   , (שמואל ב' יז, כה) "ַוֲעָמׂשָ

ְמֵעאִלי" :ּוְכִתיב ׁשְ    !(דברי הימים א' ב, יז) 156"ֶיֶתר ַהּיִ
  : ָרָבאָאַמר 

ד ׁשֶ  ָמֵעאל, ְמַלּמֵ ִיׁשְ   ָחַגר ַחְרּבֹו ּכְ
ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכה ז ל ִמי ׁשֶ ֶחֶרב.  -  וֹ ְוָאַמר: ּכָ ֵקר ּבַ   ִיּדָ

מּוֵאל ָהָרָמִתי:  ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ַלִני ִמּבֵ ְך ְמקּוּבְ   ּכָ
  ְולֹא מֹוָאִבית.  -  "מֹוָאִבי"ְולֹא ַעּמֹוִנית,  - "ַעּמֹוִני"
  

  ּוִמי ְמֵהיָמן? 
י ְוָהָאַמר א ַרּבִ   : ַרבָאַמר  ַאּבָ

ּמֹוֶרה ֲהָלָכה ּוָבא,  ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ   ּכָ
ה ֲאָמָרּה  ֲעׂשֶ   ׁשֹוְמִעין לֹו,  - ִאם קֹוֶדם ַהּמַ

  ! ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  - ְוִאם ָלאו 
  

ים,  ינֹו ַקּיָ מּוֵאל ּוֵבית ּדִ ָהא ׁשְ אֵני ָהָכא ּדְ   ׁשָ
  

ָיא ל ָמקֹום ַקׁשְ    !ִמּכָ
  

ְר  מּו: ָהָכא ּתַ ִניָמה"ּגְ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ   . (תהלים מה, יד) "ּכָ
  
יָמא  ַמַעְרָבאּבְ  יָאְמִרי ְוִאיּתֵ    :ִיְצָחק ַרּבִ
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ְמֵעאִלי- ְלָדה ֶאתַוֲאִביַגִיל יָ    ׁשְ א ֶיֶתר ַהּיִ א ַוֲאִבי ֲעָמׂשָ   ֲעָמׂשָ

 רש"י
. כל שיש בו ממזר כתיב מום זר

  מום זרות: 
. שבאת הוראה אם קודם מעשה

לידו אמרה ושנאה לתלמידיו 
בבית המדרש בשם רבו שומעין 
לו בשעת הוראה ואם לאו אין 
שומעין לו שמא מחמת מעשה 

דהא שמואל  בא לידו אמרה:ה
. ומילתא ובית דינו קיים

דעבידא לגלויי הוא ולא משקר 
. דאין דרך אשה הנה באהל בה:

. דאיכא כתנאי לצאת מביתה:
דנפקא ליה מעמוני ואיכא 

  דנפקא ליה מעל דבר:
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ךָ ָאַמר ְקָרא:  ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ   . (בראשית יח, ט) 157""ַוּיאְמרּו ֵאָליו ַאּיֵ
  

ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ
   ְולֹא ַעּמֹוִנית, -  "ַעּמֹוִני""

  לֹא מֹוָאִבית, וְ  - "מֹוָאִבי"
ְבֵרי  יּדִ   .ְיהּוָדה ַרּבִ

י ְמעֹון ַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשִ
ִים" ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ר לֹא ִקּדְ ַבר ֲאׁשֶ ם -  (דברים כג, ה) "ַעל ּדְ ל ִאיׁש ְלַקּדֵ ְרּכֹו ׁשֶ   . "ּדַ
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ךָ    ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ ךָ ַוּיאְמרּו ֵאָליו ַאּיֵ ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ ךָ ַוּיאְמרּו ֵאָליו ַאּיֵ ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ ךָ ַוּיאְמרּו ֵאָליו ַאּיֵ ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ   ויאמר הנה באהל ַוּיאְמרּו ֵאָליו ַאּיֵ
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        עז, אעז, אעז, אעז, א .28
ַרׁש    : ָרָבאּדָ

ְכִתיב ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי" :ַמאי ּדִ ּתַ    ?ז, טז)(תהלים קט "ּפִ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ִוד ִלְפֵני ַהּקָ   ָאַמר ּדָ

ָהיּו ָעַלי  ֵני מֹוֵסרֹות ׁשֶ ל עֹוָלם, ׁשְ ם,  - ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְחּתָ ּתַ   ּפִ
ה    ,רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ

  . ְוַנֲעָמה ָהַעּמֹוִנית
  
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ְכִתיב ה ה' ֱאלַֹהי ִנְפְלאֹ  :ַמאי ּדִ יָת ַאּתָ בֹ ֶת "ַרּבֹות ָעׂשִ    ?מ, ו)תהילים ( ֶתיָך ֵאֵלינּו"יָך ּוַמְחׁשְ

א  'ֵאַלי' ִוד,  -  "ֵאֵלינּו"לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ ל ּדָ ֵחיקֹו ׁשֶ ב ּבְ ָהָיה ְרַחְבָעם יֹוׁשֵ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
לוּ  י ִמְקָראֹות ַהּלָ ּתֵ    .ָאַמר לֹו: ָעַלי ְוָעֶליָך ֶנֶאְמרּו ׁשְ

  
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ְכִתיב תּוב ָעָלי""ָאז ָאַמ  :ַמאי ּדִ ת ֵסֶפר ּכָ ְמִגּלַ ה ָבאִתי ּבִ י ִהּנֵ    , ח)תהילים מ, ( ְרּתִ

י  ִוד: ֲאִני ָאַמְרּתִ אִתי"ָאַמר ּדָ ה ּבָ ּבִ "ַעּתָ י ׁשֶ תּוב ָעָלי", ְולֹא ָיָדְעּתִ ת ֵסֶפר ּכָ    ."ְמִגיּלַ
ִתיב ְמָצאֹ  :ָהָתם ּכְ   , (בראשית יט, טו) ת""ַהּנִ
ִתיב וִ  :ָהָכא ּכְ יו""ָמָצאִתי ּדָ ְחּתִ י ְמׁשַ ֶמן ָקְדׁשִ ׁשֶ י ּבְ   . (תהלים פט, כא) ד ַעְבּדִ

  
  
  
  
  
  

 רש"י
. הן רצועות שקושרין מוסרות

   בהן העול:
   . שהתרת את הנקבות:פתחת
בעם וממנה . אמו של רחנעמה

   יצאו מלכי בית דוד:
. נפלאותיך ומחשבותיך אלינו

עלי ועל רחבעם בן בני חשבת 
   לטובה כשהתרת את הנקבות:

. בשעה שנמשחתי אני אמרתי
עתה באתי לגדולה ומקרוב 
פסקו לי גדולה זו ולא ידעתי 
שמימי אברהם נכתבה עלי 

  במגילת ספר:
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        עז, אעז, אעז, אעז, א .29
אָאַמר  יָאַמר  עּוּלָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ר ַעּמֹוִני  ת ּגֵ ה.  - ּבַ ָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ   ּכְ
  

אָאַמר ֵליּה  ר עּוּלָ אלְ  ָרָבא ּבַ   : עּוּלָ
ַמאן?    ּכְ

יִאי כְּ  ת גֵּ  - ְיהּוָדה  ַרּבִ ַבת ָחָלל ָזָכר! ָהא ָאַמר: ּבַ   ר ָזָכר ּכְ
יְוִאי כְּ  ה -  יֹוֵסי ַרּבִ ָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ּתֹו ּכְ ּיֹוֶרת ּבִ א ּגִ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ יָטא ָהא ָאַמר: ַאף ּגֵ ׁשִ   !ּפְ

  
יָמא ָהַנְך  :ְוִכי ּתֵ ָהל, ֲאָבל ַהאי ְראּוִין ָלבֹ ּדִ ּבְ ּקָ ָהל לֹא, ֵאין ָראּוי ָלבֹ ּדְ א ּבַ ּקָ   א ּבַ
   ?ְמָנא ֵליּה 

ַאְלָמָנהָיֵליף ִמּכֹ ּדְ  דֹול ּבְ   . ֵהן ּגָ
כֹ  ֲעֵביָרה, ַמה ּלְ יָאתֹו ּבַ ן ּבִ ּכֵ ַאְלָמָנה ׁשֶ דֹול ּבְ   ֵהן ּגָ

  ָחָלל יֹוִכיַח! 
ֲעֵביָרה ן ְיִציָרתֹו ּבַ ּכֵ ָחָלל ׁשֶ    ,ַמה ּלְ

דֹול יֹוִכיַח ּכֹ     !ֵהן ּגָ
ין,    ְוָחַזר ַהּדִ

ְרִאי ֶזה    ,לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
ְרִאי ֶזה, ְולֹא ְרִאי זֶ    ה ּכִ

סּוָלה  רֹוב ָקָהל, ּוִבּתֹו ּפְ ֵאינֹו ּבְ ֶהן: ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ סּוָלה.  -ַהּצַ רֹוב ָקָהל, ּוִבּתֹו ּפְ ֵאינֹו ּבְ אן ׁשֶ   ַאף ּכָ
  

ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ֶהן ַצד ֲעֵביָרה!  :ַמה ּלְ ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ   ׁשֶ
  

ְלָמא א ּבַ   158ּדִ ׂשָ ּנָ ַעּמֹוִני ׁשֶ ָרֵאל ָקָאְמַרּתְ ּבְ    ,ת ִיׂשְ
ב  ֲעֵביָרה ִב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ָרה!  -יָאתֹו ּבַ ׁשֵ ּתֹו ּכְ   ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ִאין. 
  

ִכי ֲאָתא  יָאַמר  ָרִביןּדְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ִני ר ַעּמֹוִני, ּוַבת ִמְצִרי ׁשֵ ת ּגֵ    :ּבַ

י ָרה יֹוָחָנן ַרּבִ ׁשֵ    .ָאַמר: ּכְ
סּוָלה ָאַמר: ֵריׁש ָלִקיׁש וְ     .ּפְ
  
סּוָלה :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש " ַאְלָמָנה - "ּפְ דֹול ּבְ ָיֵליף ָלּה ִמּכֵהן ּגָ   ּדְ

י"   עז,ב ָרה יֹוָחָנן ַרּבִ ׁשֵ ָתֵני ^ -" ָאַמר ּכְ יּדְ אי ַרּבִ יּה  ַזּכַ יּדְ ַקּמֵ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ה"" ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ י ִאם ּבְ    – (ויקרא כא, יד) "ּכִ

ּה ְל  ּנָ ּיֹוֶרת ִמּכַ ה -ָהִביא ּגִ ָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ִהיא ּכְ   . "ׁשֶ
  

  ְוָאַמר ֵליּה: 
יו'ֲאִני ׁשֹוֶנה  יו" '?ַעּמָ ֵני ֲעָמִמין,  !"ֵמַעּמָ ְ ָאה ִמׁשּ תּוָלה ַהּבָ   ְלָהִביא ּבְ

ּה "ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ  ּנָ ּיֹוֶרת ִמּכַ    !ְותּו ָלא? "ּגִ
  

ֵני ֲעָמִמין"    ?ַמאי "ׁשְ
א ַעּמֹוִניתָמא ִאיֵלי ׂשָ ּנָ ֵני ֲעָמִמין"ּוַמאי  - ַעּמֹוִני ׁשֶ ְ רֹות,ּדִ  "?ִמׁשּ   ְזָכִרים ֲאסּוִרין ּוְנֵקבֹות מּוּתָ

ּה "ַהְיינּו  ּנָ ּיֹוֶרת ִמּכַ    !"ּגִ
א ָרֵאל.  ,ֶאלָּ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ַעּמֹוִני ׁשֶ   ּבְ

  
א  ָאְמֵריְוִאיּכָ    :ּדְ

  
י'ֲאִני ׁשֹוֶנה ָאַמר ֵליּה:  יו" '?וַעּמָ ֵני ֲעָמִמין,  !"ֵמַעּמָ ְ ָאה ִמׁשּ תּוָלה ַהּבָ   ְלָהִביא ּבְ

ֵני ֲעָמִמין,  ׁש ּבֹו ׁשְ ּיֵ   ְוֵמַעם ׁשֶ
ּה " :ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ  ּנָ ּיֹוֶרת ִמּכַ   ְותּו ָלא?  "ּגִ
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אי"""" הגהות הב"ח מוחק את המילה:   איַוּדַ איַוּדַ איַוּדַ   ".".".".ַוּדַ

    רש"י

. קא סלקא דעתך בת גר עמוני
יירה אשתו עמו עמוני שנתג

   והורתה ולידתה בקדושה:
. פסולה לכהונה בפ' בת חלל

עשרה יוחסין ופלוגתא דרבי 
יהודה ור' יוסי בפרק עשרה 

   יוחסין:
. מנא תיתי לן האי מנא ליה

דמשום דאין ראוי לבא בקהל 
בתו פסולה יותר משאר גרים 

   הואיל ונקבותיהן מותרות:
. דהואיל מכהן גדול באלמנה

בתו חללה  ואינו ראוי בה
   ופסולה לכהונה:

. מה לכ''ג שכן ביאתו בעבירה
תאמר בעמוני שנשא עמונית 

   שאין ביאתו בעבירה:
. שמותר בבת חלל זכר יוכיח

ישראל ואין ביאתו בה בעבירה 
ובתו פסולה לכהונה: מה לחלל 
שכן יצירתו בעבירה שביאת 
אביו ואמו בעבירה תאמר 

   בעמוני שאין יצירתו בעבירה:
. שאין יצירתו חכ''ג יוכי

   בעבירה ובתו מאלמנה פסולה:
הצד השוה שבהן שאינן ברוב 

. אינן כשאר רוב ישראל קהל
שהרי יש בכולן צד פגום כהן 
גדול ביאתו בעבירה חלל יצירתו 
בעבירה עמוני אינו ראוי לבא 

   בקהל:
. בת כהן גדול יצירתה צד עבירה

בעבירה בת חלל יצירת אביה 
ן בעבירה תאמר בעמונית שאי

עבירה לא ביצירתה ולא ביצירת 
   אביה ופשיטא שכשרה:

. ולקמן יליף אמר ליה אין
   מעמיו:

. שנשאו בת גר עמוני ומצרי שני
  בת ישראל וביאתן בעבירה: 

. כלומר דתני רבי זכאי כו'
מהאי כללא שמעינן ליה לרבי 

   יוחנן דמכשיר:
. ממכונה כלומר גיורת מכנה

שאביה ואמה מעם אחד ונולדה 
לאפוקי גר עמוני  בקדושה

שנשא בת ישראל דלאו מכנה 
היא הואיל וביאתה בעבירה 

   בתו פסולה:
. מדמצי למכתב עמיו מעמיו

בתולה עמיו יקח וכתיב מעמיו 
אפי' ממקצת עמיו ועם אחר 
להביא בתולה הבאה משני 
עממין ומהכא שמעינן ליה לרבי 
יוחנן דמכשיר: מאי שני עממין 

   דקאמר אילימא כו':
. הכי קאמר ליה יאיכא דאמר

בהדיא להביא בתולה הבאה 
משני עממין מישראלית וגר 
ואותו גר הוי מעם שיש בו שני 

 עממין דהיינו עמוני:
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ָנא  ָ ִני'ּוְלַהְך ִליׁשּ ת ִמְצִרי ׁשֵ ה ְמָנא ֵליּה  'ּבַ ָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ    ?ּכְ
  

יָמא ָרֵאל :ְוִכי ּתֵ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ָיֵליף ֵמַעּמֹוִני ׁשֶ רֹות -  ּדְ ן ְנֵקבֹות מּוּתָ ּכֵ ָרֵאל, ׁשֶ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ַעּמֹוִני ׁשֶ   !ַמה ּלְ
   
ִני' א  'ִמְצִרי ׁשֵ ׂשָ ּנָ ה'ׁשֶ ִנּיָ   .יֹוִכיַח  'ִמְצִרית ׁשְ

  
ִני'ַמה לְּ  א  'ִמְצִרי ׁשֵ ׂשָ ּנָ ה'ׁשֶ ִנּיָ ן ֵאין  'ִמְצִרית ׁשְ ּכֵ ֲעֵביָרהׁשֶ יָאתֹו ּבַ    !ּבִ

  
ָרֵאל יֹוִכיַח.  ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ   ַעּמֹוִני ׁשֶ

ין   , ְוָחַזר ַהּדִ
ְרִאי ֶזה[    ,לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ

ְרִאי ֶזה,    ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
סּוָלה  רֹוב ָקָהל, ּוִבּתֹו ּפְ ֵאינֹו ּבְ ֶהן: ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ רֹוב ָק  -ַהּצַ ֵאינֹו ּבְ אן ׁשֶ סּוָלה. ַאף ּכָ   ָהל, ּוִבּתֹו ּפְ

  
ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ֶהן ַצד ֲעֵביָרה!  :ַמה ּלְ ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ   ׁשֶ

  
ְלָמא ָרֵאל ָקָאְמַרּתְ  ּדִ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ַעּמֹוִני ׁשֶ    ,ּבְ

ב  ֲעֵביָרה ּדְ ַאף ַעל ּגַ ָרה -ִביָאתֹו ּבַ ׁשֵ ּתֹו ּכְ   . ]ּבִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ׁשַ  יו" " :ָאַמרּדְ ַרב ְיהּוָדה לְ ַמֲעָנא ֵליּה ַהְיינּו ּדְ יו""ַעּמָ   , ֵמַעּמָ

   .ְולֹא ָיַדֲעָנא ַמאי ָקָאַמר
  
  

י ֲאָתא  ר ְיהּוָדהּכִ מּוֵאל ּבַ   ָאַמר:  ַרב ׁשְ
יּה:  ָנא ַקּמֵ   ָהִכי ּתָ

ה ַעּמֹוִנית " ָ ָרה,  -ִאׁשּ ׁשֵ   ּכְ
ָנּה ֵמַעּמֹוִני  סּול,  -ּבְ   ּפָ

ּה ֵמַעּמֹוִני  ָרה.  - ּוִבתָּ ׁשֵ   ּכְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ירּו,  :ּבַ ּיְ ְתּגַ ּנִ ַעּמֹוִני ְוַעּמֹוִנית ׁשֶ   ּבְ

ּה ֵמַעּמֹוִני תָּ סּוָלה – ֲאָבל ּבִ   . "ּפְ
        

   ָאַמר ֵליּה:
ֵני ְלָבָרא    !ּפֹוק ּתְ

  
ָאְמַרּתְ  ָרה" :ַמאי ּדְ ׁשֵ ה ַעּמֹוִנית ּכְ ָ    ַעּמֹוִני ְולֹא ַעּמֹוִנית. -  "ִאׁשּ

נָ " סּול –ּה ֵמַעּמֹוִני ּבְ ָהא ַעּמֹוִני הּוא.  - "ּפָ   ּדְ
ּה ֵמַעּמֹוִני " ָרה –ּוִבתָּ ׁשֵ   ? ְלַמאי -  "ּכְ

ָהלִאיֵליָמא ָלבֹ  ּקָ ּה  - א ּבַ א ִאּמָ ּתָ ָרה -ָהׁשְ ׁשֵ ֲעָיא ִהיא, ּכְ    ?!ִמיּבָ
א ה. ֶאלָּ    ִלְכהּוּנָ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ַעּמֹוִני ְוַעּמֹוִנית  :ּבַ ירּו, ּבְ ּיְ ְתּגַ ּנִ   ׁשֶ
סּוָלה ּה ֵמַעּמֹוִני ּפְ תָּ    ."ֲאָבל ּבִ

  

ּה ֵמַעּמֹוִני"ַמאי  תָּ   ? "ּבִ
א ַעּמֹוִנית :ִאיֵליָמא ׂשָ ּנָ ּה  -  ַעּמֹוִני ׁשֶ ּנָ ּיֹוֶרת ִמּכַ   ! ַהְיינּו ּגִ

א ָרֵאל :ֶאלָּ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ    .ַעּמֹוִני ׁשֶ
  

ֵני ְלָבָרא :ָאַמר ֵליּה     !ּפֹוק ּתְ
  
  

 רש"י
. דקתני בהדיא ולהאי לישנא

דלא מרבי אלא בת עמוני דקתני 
   מעם שיש בו שני עממין:

. שנשא ישראלית בת מצרי שני
וביאתו בעבירה מנא ליה לר' 

   יוחנן דכשרה:
. עמוניות מה לעמוני שכן נקבות

מותרות מיד תאמר במצרי שני 
שהחמיר בהם הכתוב לעשות 
נקבות כזכרים עד שלשה 

   דורות:
מצרי שני שנשא מצרית שניה 

. שבתו כשרה שהרי יוכיח
שלישית היא ואע''פ שיש בהן 
צד חמור כדקאמר ואפילו הכי 
שריא אף אני אביא את זו 
הואיל והרי היא שלישית כשרה 

   לכהונה:
. הצד השוה שבהן וחזר הדין

   שאינו ברוב קהל ובתו כשרה:
. מה הוה ולא ידענא מאי קאמר

דריש בה אבל השתא ידענא 
דלאכשורי בת עמוני שנשא בת 

   ישראל קאתי:
. רבי זכאי קמיה הכי תנא קמיה

   דר' יוחנן:
. מפרש לה אשה עמונית כו'

   לקמיה:
. דמאי אמר ליה פוק תני לברא

ונית כשרה דקאמר אשה עמ
לקהל שפיר קאמר דעמוני ולא 
עמונית ובנה מעמוני פסול 

   לקהל דהא עמוני הוא:
בתה מעמוני כשרה למאן 

. אילימא לקהל השתא אמה
שלא נולדה בקדושה אמרת 
כשרה בתה שנולדה בקדושה 
מיבעיא אלא לכהונה והדר תני 
במה דברים אמורים בעמוני 
ועמונית שנתגיירו וילדה לו בת 

רתה בעבירה והיא דאין יצי
גיורת מכנה אבל בתה מעמוני 
פסולה ומאי היא אילימא בתה 
של עמונית מעמוני היינו גיורת 
מכנה והא אכשרת לה דהא תני 
רישא בתה מעמוני כשרה אלא 
ודאי סיפא דקא פסלת בעמוני 
שנשא בת ישראל משום דביאתו 

   בעבירה:
. דהא נמי כשרה פוק תני לברא

   מיו:שהרי אני שונה עמיו מע
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ה ּדֹורֹות, [ ִמְצִרי ַוֲאדֹוִמי ֵאיָנן ֲאסּוִרין" לֹׁשָ א ַעד ׁשְ   ֶאּלָ

  ֶאָחד ְזָכִרים ְוֶאָחד ְנֵקבֹות. 
ְמעֹון י ׁשִ    :ַרּבִ

ד.  ֵקבֹות ִמּיָ יר ֶאת ַהּנְ   ַמתִּ
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ

ָבִרים    ,ַקל ָוחֹוֶמר ַהּדְ
ָאַסר ֶאת  ָמקֹום ׁשֶ ד, ּוָמה ִאם ּבְ ֵקבֹות ִמּיָ יר ֶאת ַהּנְ ָכִרים ִאיּסּור עֹוָלם ִהתִּ   ַהּזְ

ד?  ֵקבֹות ִמּיָ יר ֶאת ַהּנְ תִּ ּנַ ין ׁשֶ ה ּדֹורֹות ֵאינֹו ּדִ לֹׁשָ א ַעד ׁשְ ָכִרים ֶאּלָ ּלא ָאַסר ֶאת ַהּזְ   ָמקֹום ׁשֶ
  ָאְמרּו לֹו: 

ל,  - ִאם ֲהָלָכה    ְנַקּבֵ
ׁשּוָבה.  -  ְוִאם ְלִדין   ֵיׁש תְּ

  ֶהם: ָאַמר ָל 
י,    לֹא ּכִ

  ]."ֲהָלָכה ֲאִני אֹוֵמר
  

ׁשּוָבה"ַמאי    ? "תְּ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ה ּדֹורֹות לֹׁשָ א ַעד ׁשְ ֶהן ֶאּלָ ּלא ָאַסר ּבָ א ְלֵמיַמר ֲעָריֹות יֹוִכיחּו ׁשֶ ִאיּכָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

   ֶאָחד ְזָכִרים ְוֶאָחד ְנֵקבֹות!
  

ןַמה  ּכֵ ֲעָריֹות ׁשֶ ֵרת! ּלַ    ּכָ
  

  . ַמְמֵזר יֹוִכיַח 
  

ַמְמֵזר ן ֵאינֹו ָראּוי ָלבֹ , ַמה ּלְ ּכֵ ָהל ְלעֹוָלםׁשֶ ּקָ   . א ּבַ
  

  . ֲעָריֹות יֹוִכיחוּ 
ין    ,ְוָחַזר ַהּדִ
ְרִאי ֶזה ,לֹא ְרִאי ֶזה    ,ּכִ

ְרִאי ֶזה,  ,ְולֹא ְרִאי ֶזה   ּכִ
ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ֲאסּוִרי :ַהּצַ   ֶאָחד ְזָכִרים ְוֶאָחד ְנֵקבֹות, וְ  ,ןׁשֶ

ְהיּו ֲאסּוִרין, ֶאָחד ְזָכִרים ְוֶאָחד ְנֵקבֹות. :ַאף ֲאִני ָאִביא ּיִ    ִמְצִרי ּוִמְצִרית ׁשֶ
  

ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ֵרת :ַמה ּלְ ֶהן ַצד ּכָ ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ   .ׁשֶ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

הּדְ  ֵמָחָלל יֵבי ֲעׂשֵ   . ַחּיָ
יּוכְ  ן ַרּבִ   . ַיֲעקֹב ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  
  

י"ּוַמאי     ?"לֹא ּכִ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר ְלהוּ 
יְלִדיִדי ָלא ְסִביָרא ִלי כְּ  ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   . בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ְסִביָרא ְלכּו כְּ  יְלִדיְדכּו ּדִ ן ַרּבִ   . ֲהָלָכה ֲאִני אֹוֵמרַיֲעקֹב  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר ָלֶהן "   : ְמעֹוןׁשִ  ַרּבִ

  ֲהָלָכה ֲאִני אֹוֵמר, 
יֲעִני ִנים :ְועֹוד: ִמְקָרא ְמַסּיַ נֹות - (דברים כג, ט)  159""ּבָ    ."ְולֹא ּבָ
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ִנים   ִניםּבָ ִניםּבָ ִניםּבָ   אשר יוולדו להם ּבָ

 רש"י
. שלא אסר בהן אלא עריות יוכיחו

ורה לו שלשה דורות בת בתו אס
והוא בכלל (דהויא דור שלישי) 
ועשה בהן נקבות כזכרים בת בתו 

   כבת בנו:
. תאמר במצרי ואדומי שכן כרת

שאינו אלא עשה דור שלישי יבא 
להם ולא ראשון ושני ולאו הבא 
מכלל עשה עשה הלכך לא נעשה בו 

   נקבות כזכרים:
. שאין כרת בביאתו ממזר יוכיח

 ועשה בו בתו כבנו דאחד ממזרת
   ואחד ממזר אסור:

. שכשרים לכל עריות יוכיחו
   ישראל חוץ מקרובים:

. שהרי ממזר אע''פ שאין צד כרת
כרת בביאתו מ''מ יש כרת 
ביצירתו שנולד מאשה שהיא 

   לאביו בכרת:
. דאמרי יש תשובה פרכין ורבנן

ליה לרבי שמעון מחלל דחייבי 
עשה כגון כ''ג שנשא אנוסה או 

בתולה מפותה שהיא עליו בעשה 
יקח ולא בעולה ואין כאן לאו 
דזונה דליכא למ''ד ביאת פנויה 
זנות היא אלא רבי אלעזר ולית 
הלכתא כוותיה כדאמר בפרק הבא 
על יבמתו (דף סא:) וקאמר ר' 
אליעזר בן יעקב התם הולד חלל 
והכי פרכי ליה רבנן לרבי שמעון 
עריות יוכיחו מה לעריות שכן כרת 

אין בו חלל דחייבי עשה יוכיח ש
כרת ואסורה הבת כבן מה לחלל 
שכן יצירתו בעבירה לפיכך עשה 
נקבות כזכרים עריות יוכיחו שאין 
יצירתם בעבירה ואסר בת בתו 

   כבת בנו:
. דמשמע דאין מאי לא כי

   תשובתכם תשובה:
לא סבירא לי דר' אליעזר בן 

. דאין חלל מחייבי עשה יעקב
ומחלל דחייבי לאוין לא מציתו 

יכא למפרך מה להנך למיפרך דא
שכן לאו תאמר במצרי ואדומי 

   שהן עשה ואין חמור:
. יש חלל לדידכו נמי דסבירא לכו

הלכה אני אומר שהנקבות 
  מותרות:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִנים"" נֹות,  -  "ּבָ   ְולֹא ּבָ

ְבֵרי  יּדִ ְמעֹון ַרּבִ   . ׁשִ
יָאַמר    , ְיהּוָדה ַרּבִ

ְלדּו לָ ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  ר ִיּוָ ִנים ֲאׁשֶ י"ּבָ ִליׁשִ   , (דברים כג, ט)  160"ֶהם דֹור ׁשְ

ֵליָדה ָלָאן ּבְ תּוב תְּ   . "ַהּכָ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
יָאַמר ּדְ ִאי ָלאו  ֵליָדה" :ְיהּוָדה ַרּבִ ָלָאן ּבְ תּוב תְּ ְדָרׁש. "ַהּכָ ֵבית ַהּמִ    לֹא ָמָצא ָיָדיו ְוַרְגָליו ּבְ

יָון  ִרים ִאיְקֵר " :ָאַמר ָמרּדְ ּכֵ     ,  "י ָקָהלְקַהל ּגֵ
ִני'  עח,א ַמאי ִיְטַהר 'ִמְצִרי ׁשֵ   ? ּבְ

  
ִאי ָעַבר ְוָנֵסיב ְלָמא ּדְ   . ּדִ

  
ִתיב ְקָרא ִאי" לֹא ּכְ   . "ּדְ

  
ִאי", ּוְכַתֵביּה ְקָרא ֲהֵרי ַמְמֵזר    !"ּדְ

  
ִאי" ְלִאיּסּוָרא  ַתב,  -"ּדְ   ּכָ
ָרא  ִאי" ְלֶהיּתֵ ַתב - "ּדְ   .לֹא ּכָ

  
ת רּוׁשָ ָרא ּוְכַתֵביּה  ,וֹ ֲהֵרי ַמֲחִזיר ּגְ ִאי" ְלֶהיּתֵ   ! "ּדְ

  
ְכַתֵביּה  ר ִאיּסּוָרא הּוא ּדִ ּום ִעיּקַ    .ָהָתם ִמׁשּ
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י   ִליׁשִ ְלדּו ָלֶהם דֹור ׁשְ ר ִיּוָ ִנים ֲאׁשֶ יּבָ ִליׁשִ ְלדּו ָלֶהם דֹור ׁשְ ר ִיּוָ ִנים ֲאׁשֶ יּבָ ִליׁשִ ְלדּו ָלֶהם דֹור ׁשְ ר ִיּוָ ִנים ֲאׁשֶ יּבָ ִליׁשִ ְלדּו ָלֶהם דֹור ׁשְ ר ִיּוָ ִנים ֲאׁשֶ   יבא להם בקהל ה' ּבָ

 רש"י
. כל הנולדים להם אשר יולדו

אפילו נקבה במשמע לישנא 
אחרינא תלאן בלידה תלה 
הבנים באם שיולדת אותם דאם 
היא ראשונה הבן שני ואי לאו 

נקבות אסורות למאי הלכתא ד
   תלאן בלידה:

אי לאו דאמר ר' יהודה הכתוב 
. ונקבות נמי תלאן בלידה

   אסורות:
לא מצא ידיו ורגליו בבית 

. כלומר לא היה יכול המדרש
   לעמוד בדבריו:

כיון דאמר מר קהל גרים איקרי 
. במס' קידושין (דף עג.) אי קהל

איתא דנקבות שריין לאלתר הוו 
סורות מצרית להו קהל וא

ראשונה ושניה למצרי ראשון 
ושני במה יטהרו ויבואו לידי 

  דור שלישי: 
. או בת ישראל דאי עבר ונסיב

   או גיורת:
. מידי דעל ידי דאי לא כתב קרא

עבירה קאתי לא כתב קרא 
למימר בנים אשר יולדו כו' דהא 
לא שכיח למיתי לידי דור 

   שלישי:
. דאיהו לא הוי והרי ממזר

לא ע''י עבירה שבא ממזר א
אביו על חייבי כריתות וכתביה 
קרא לא יבא ממזר ואע''ג דלא 
שכיח איצטריך קרא למיכתביה 
 דלכי מיתרמי לא נטמע ביה:

. כגון שלישי יבא דאי להיתירא
   וגו':

. משניסת והרי מחזיר גרושתו
לאחר דאי הוא וכתב קרא 
להיתירא דכתיב (דברים כד) כי 

דושין ד' תועבה היא ודרשינן (קי
עז.) היא תועבה ואין בניה 

   תועבין:
התם משום עיקר איסורא 

. לאשמועינן דאיהי כתביה
   מיהא תועבה הויא:
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        עח, אעח, אעח, אעח, א .31
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִנים" :ִאם ֶנֱאַמר" ה ֶנֱאַמר - (דברים כג, ט)  161"ּבָ    ?'ּדֹורֹות' :ָלּמָ
ה ֶנֱאַמר 'ּדֹורֹות' :ְוִאם ֶנֱאַמר ִנים" :ָלּמָ   ? "ּבָ

ִנים" :רִאם ֶנֱאַמ      ',ּדֹורֹות' :ְולֹא ֶנֱאַמר "ּבָ
ִני  :ָהִייִתי אֹוֵמר ן ִראׁשֹון ְוׁשֵ י  -ּבֵ ִליׁשִ ר,  -ָאסּור, ׁשְ   מּותָּ

  . 'ּדֹורֹות' :ְלָכְך ֶנֱאַמר
ִנים" :ְולֹא ֶנֱאַמר 'ּדֹורֹות' :ֶנֱאַמרִאם וְ    , "ּבָ

  ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדים ַעל ַהר ִסיַני,  :ָהִייִתי אֹוֵמר
ִנים"ְך ֶנֱאַמר ְלָכ    . "ּבָ

   ֵמֶהם ְמֵנה, -  "ָלֶהם"
סּוָלן -  "ָלֶהם" ְך ַאַחר ּפְ   ."ַהּלֵ

  
ב  ב  ,"ָלֶהם"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ ְלדּו"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ ר ִיּוָ   . "ֲאׁשֶ

ַתב ַרֲחָמָנא ִאי ּכָ ְלדּו" :ּדְ ר ִיּוָ ֵניֶהם ְמֵנה :ֲהָוה ָאִמיָנא ,"ֲאׁשֶ    ,ִמּבְ
ַת     ."ָלֶהם" :ב ַרֲחָמָנאּכָ

ַתב ַרֲחָמָנא   , "ָלֶהם" :ְוִאי ּכָ
יָרה ִהיא ּוְבָנּה  :ֲהָוה ָאִמיָנא ּיְ ְתּגַ ּנִ ֶרת ׁשֶ    ,ַחד ִמְצִרית ְמעּוּבֶ

ַתב ַרֲחָמָנא ְלדּו" :ּכָ ר ִיּוָ    ."ֲאׁשֶ
  

ב    , ָהָכא "ָלֶהם"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ
ב  י ַמְמֵזרגַּ   162"לֹו"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ   . ג)דברים כג, ( ּבֵ

ּום ַתב ַרֲחָמָנא ָהָכא ִמׁשּ ִאי ּכָ ה אָב ּדְ  ּדְ יּפָ סּוָלה, ִמּטִ    ּפְ
ָרהּדְ ֲאָבל ַמְמֵזר  ׁשֵ ה ּכְ יּפָ    .ֵאיָמא לֹא - ָבא ִמּטִ

י ַמְמֵזרוְ  ּבֵ ַתב ַרֲחָמָנא ּגַ ּום  ,ִאי ּכָ ָהל ְלעֹוָלם,  ֵאין ָראּויּדְ ִמׁשּ ּקָ   ּבַ
   .לֹאא ֲאָבל ָהָכא ֵאיָמ 

   .ְצִריָכא
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  בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה'  
162

  גם דור עשירי לא יבוא לו  

 רש"י
. לכתוב בן אם נאמר בנים כו'

שלישי יבא וגו' או דור שלישי 
   יבא להם ולא לכתוב בנים:

. גר מצרי שנולדו בן ראשון ושני
לו שלשה בנים לאחר שנתגייר 

ון והשני יאסרו הבן הראש
   והשלישי מותר:

. לאשמועינן לכך נאמר דורות
דכל בניו אסורים ובני בנים 

   מותרים:
ואם נאמר דור שלישי ולא 

. הייתי אומר לאותם נאמר בנים
ישראלים העומדים על הר סיני 
הוא אומר דור שלישי שלכם 
יבוא להם בקהל כלומר בכם 
ובבניכם אסורין מצרי ואדומי 

ם מותרים ומשם אבל בבני בני
והלאה מותרין מצריים אפילו 

   גר ראשון:
. הוא ראשון בנו שני מהם מנה

   ובן בנו מותר:
. תרי להם להם הלך אחר פסולן

כתיבי ומשמע הלך אחריהם 
דאם נטמעו בכשרים כגון מצרי 
שנשא ישראלית וישראל שנשא 
מצרית הלך אחריהן והולד 

   פסול עד דור שלישי:
. דמשמע ואיצטריך למכתב להם

דמהם מנה ואיצטריך אשר 
יולדו דלא תימא אשר יולדו 
מבניהם מנה וקשו קראי אהדדי 
אלא למילתא אחריתי 

   איצטריך:
. למימר כתב רחמנא אשר יולדו

דכל לידה דמגרות ואילך חדא 
   דרא היא:

. למימר הלך אחר לו גבי ממזר
פסולו שאם נשא כשרה בנו 

   ממזר:
  . מישראל טהור:מן טפה כשרה
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        בבבב- - - - אאאאעח, עח, עח, עח,  .32
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

א ִמְצִרית ִראׁשֹוָנה  ׂשָ ּנָ ִני ׁשֶ י ֲהַואי. - ִמְצִרי ׁשֵ ִליׁשִ ָנּה ׁשְ    ּבְ
  

ֵדיַנן ֵליּה  :ַאְלָמא ָקָסַבר יֵדיּה ׁשָ ַתר ּדִ   .ּבָ
  

   :ַרב יֹוֵסףְמִתיב 
י"   ר: אֹוֵמ  ַטְרפֹון ַרּבִ

ֵהר.    ְיכֹוִלין ַמְמֵזִרים ִליטָּ
יַצד?    ּכֵ

ְפָחה  א ׁשִ ָלד ֶעֶבד.  - ַמְמֵזר ָנׂשָ   ַהּוָ
ְחְררֹו  ן חֹוִרין - ׁשִ   . "ִנְמָצא ּבֶ

ֵדיַנן ֵליּה  :ַאְלָמא יָדּה ׁשָ ַתר ּדִ   ! ּבָ
  

אֵני ָהָתם    ,ׁשָ
ְהֶיה ַלאדֶניָה" :ָאַמר ְקָראּדְ  ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ   . )(שמות כא, ד "ָהִאׁשּ
  

   :ָרָבאְמִתיב 
יָאַמר "   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ְלִמיֵדי  ר ִמְצִרי, ָהָיה ִלי ָחֵבר, ִמתַּ יִמְנָיִמין ּגֵ   ֲעִקיָבא,  ַרּבִ
ה,  ִנּיָ יא ִלְבִני ִמְצִרית ׁשְ ִ אִתי ִמְצִרית ִראׁשֹוָנה, ַאׂשּ   ְוָאַמר: ֲאִני ִמְצִרי ִראׁשֹון, ְוָנׂשָ

ִני ָראוּ  ן ּבְ ֵהא ּבֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ָהלי ָלבֹּכְ ּקָ   . "א ּבַ
ֵדיַנן ֵליּה  יֵדיּה ׁשָ ְתֵריּה ּדִ ֲעָתְך ּבַ    ,ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

  ! ִראׁשֹוָנה ַנִמי ֲאִפיּלוּ 
  

יָהא ָאַמר ֵליּה  א:  יֹוָחָנן ַרּבִ   ְלַתּנָ
ֵני ִראׁשֹוָנה.    ּתְ

  
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ י ָאַמר ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
א ִמְצ  ׂשָ ּנָ ִני ׁשֶ ִני ֲהַואי. - ִרית ִראׁשֹוָנה ִמְצִרי ׁשֵ ָנּה ׁשֵ    ּבְ

  
ֵדיַנן ֵליּה  :ַאְלָמא יּה ׁשָ ַתר ִאיּמֵ    .ּבָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
א ָהא  יָאַמר ּדְ ֶאּלָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

את ִהְפִריׁש  ֶרת, ְוָיְלָדה ַחּטָ   , ְמעּוּבֶ
ּה  ר ּבָ ּפֵ    ,ָרָצה ִמְתּכַ

ְוָלָדּה  ר ּבִ ּפֵ   . ָרָצה ִמְתּכַ
ָלָמאִאי ָא  ׁשְ ר ָלאו ֶיֶרְך ִאּמֹו הּוא :ְמַרּתְ ּבִ אֹות ְלַאֲחָריּות, - עּוּבָ י ַחּטָ תֵּ ַמְפִריׁש ׁשְ    ֲהָוה ֵליּה ּכְ

ֲעָיא ְוָאַמר   : ַרב אֹוׁשַ
אֹות ְלַאֲחָריּות  י ַחּטָ ּתֵ ְרֶעה -ִהְפִריׁש ׁשְ ה ּתִ ִנּיָ ְ ַאַחת ֵמֶהן, ְוַהׁשּ ר ּבְ ּפֵ   . ִמְתּכַ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ר ֶיֶרְך ִאּמֹו הּוא :ֶאּלָ את ְלִמיָתה ָאֵזיל -  עּוּבָ את, ּוְוַלד ַחּטָ    .ֲהָוה ֵליּה ְוַלד ַחּטָ
  

יק ּתִ    .ִאיׁשְ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
אֵני ָהָתם ְלָמא ׁשָ ְכִתיב ,ּדִ ְלדּו" :ּדִ ר ִיּוָ ֵליָדה -  (דברים כג, ט) "ֲאׁשֶ ָלאֹו ּבְ תּוב ּתְ   . ַהּכָ

  
  : ָאַמר ֵליּה 
ָנא יֵני ַעּמּוֵדיֲח , ַקְרַקּפָ ְך ּבֵ י ָאַמר  ,ִזיֵתיּה ְלֵריׁשָ יּכִ ַמֲעָתא יֹוָחָנן ַרּבִ    .ְלָהא ׁשְ

  
ְכִתיב ְלדּו" :ַטֲעָמא ּדִ ר ִיּוָ ַתר ֲאבּוהַּ , "ֲאׁשֶ ָעְלָמא ּבָ ֵדיַנן ֵליּה. ָהא ּבְ    ׁשָ

  
א ָהא    : ָרָבאָאַמר ּדְ ֶאּלָ

 רש"י
. גבי שפחה גזירת שאני התם

הכתוב היא דולד שפחה 
   כשפחה:

 . ישיא לבנו:אפי' ראשונה נמי
 . והולד ירעה:רצה בה מתכפר

. והיא רצה מתכפר בולדה
   תרעה:

אי אמרת בשלמא עובר לאו ירך 
. משום הכי רצה אמו הוא

בולדה מתכפר דהוי חשוב 
בשעת הפרשה כבהמה באנפי 

ש ב' נפשה והוה ליה כמפרי
חטאות באחריות שאם תאבד 
האחת יתכפר בחברתה וכי 
אמרינן ולד חטאת למיתה היכא 
דאפריש בהמה ריקנית 

   ונתעברה וילדה:
. וכי אמרינן והשניה תרעה

(תמורה דף טז.) חטאת שכפרו 
בעליה למיתה אזלא כגון 
שהפריש חטאת ואבדה והקריב 
אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת 

   ראשונה:
 ר האם:. הלך אחבלידה

   . אדם חשוב:קרקפנא
   . היכא דגרסי:בי עמודי

. ומפי השמועה כי אמר ר' יוחנן
  אמרת ולא מדעתך:



    """""ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל    ––––מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' 
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ָנּה  יָרה ּבְ ּיְ ְתּגַ ּנִ ֶרת ׁשֶ   ן ָצִריְך ְטִביָלה. ֵאי -  ּגֹוָיה ְמעּוּבֶ
אי ֵאין ָצִריְך ְטִביָלה?    ַאּמַ

  
יָמא ּום  :ְוִכי ּתֵ יּדְ ִמׁשּ   ִיְצָחק,  ַרּבִ

יָאַמר ּדְ    : ִיְצָחק ַרּבִ
ַבר ּתֹוָרה, יד ָעָליווְ  רּוּבוֹ  ּדְ   , חֹוֵצץ - ַמְקּפִ

יד ָעָליו ֵאינֹו ַמְקּפִ      ֵאינֹו חֹוֵצץ. - רּוּבֹו ׁשֶ
  

  : ֲהָנאַרב כָּ ְוָהא ָאַמר   עח,ב
א רּוּבֹו,  נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

  ! חֹוֵצץ - ֲאָבל ּכּוּלוֹ 
  

ַהְיינּו ְרִביֵתיה ר ּדְ אֵני עּוּבָ   . ׁשָ
  
  
  
  

 רש"י
. לשום גירות אין צריך טבילה

 דסלקא ליה טבילה דאימיה:
משום דר' יצחק דאמר דבר 

. תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ
והכא לא קפיד בהאי חציצה 
האי ולדא דרביתיה הוא ואע''ג 

אמר התם גזרו על רובו שאין ד
מקפיד כו' הכא אוקימנא 

  אדאורייתא: 
והא אמר רב כהנא כו' אבל כולו 

. אע''ג דלא מקפיד והכא חוצץ
   כולו הוא מכוסה:

. ולאו חציצה דהיינו רביתיה
 היא:
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        עח, בעח, בעח, בעח, ב .33
י ֲאָתא  י ָאַמר 163ןָרִביּכִ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
אּוּמֹות ָכר,  - ּבָ ְך ַאַחר ַהּזָ   ַהּלֵ
ירּו  ּיְ ְך ַאַחר - ִנְתּגַ ֵניֶהם.  ַהּלֵ ׁשְ ּבִ גּום ׁשֶ   ּפָ

  
ָכר -אּוּמֹות ּבָ " ְך ַאַחר ַהּזָ    ".ַהּלֵ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ֶעֶבד" אי ִלְקנֹותֹו ּבְ ַ ה ַרׁשּ ַאתָּ ן, ׁשֶ ַנֲעִנית ְוהֹוִליד ּבֵ א ַעל ַהּכְ ּבָ ִין ְלֶאָחד ִמן ָהאּוּמֹות ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר: ּנֶ ְקנּו" ׁשֶ ֶכם ֵמֶהם ּתִ ִרים ִעּמָ ִבים ַהּגָ ֵני ַהּתֹוׁשָ   . כה, מה)(ויקרא  "ְוַגם ִמּבְ
ן,  א ַעל ַאַחת ִמן ָהאּוּמֹות ְוהֹוִליד ּבֵ ּבָ ַנֲעִנים ׁשֶ   ָיכֹול ֲאִפיּלּו ֶאָחד ִמן ַהּכְ

ֶעֶבד אי ִלְקנֹותֹו ּבְ ַ ה ַרׁשּ ַאתָּ    ?ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: ַאְרְצֶכם" תַּ ר הֹוִלידּו ּבְ ַאְרְצֶכם - "ֲאׁשֶ ַאְרְצֶכם ,ִמן ַהּנֹוָלִדים ּבְ ִרים ּבְ   . "ְולֹא ִמן ַהּגָ

  
ירּו " ּיְ ֵניֶהם - ִנְתּגַ ׁשְ ּבִ גּום ׁשֶ ְך ַאַחר ּפָ    ."ַהּלֵ
  

ַמאי   ? ּבְ
א ַעּמֹוִנית  :ִאיֵליָמא ׂשָ ּנָ ִמְצִרי ׁשֶ ּה? - ּבְ ֵניֶהם ִאית ּבָ ׁשְ ּבִ גּום ׁשֶ   ! ַעּמֹוִני ְולֹא ַעּמֹוִנית !ַמאי ּפָ

  
א ִמְצִרית. ׂשָ ּנָ ַעּמֹוִני ׁשֶ א ּבְ    ֶאלָּ

ַתר ַעּמֹוִני,ׁשַ  -ִאי ָזָכר ָהֵוי     ְדֵייּה ּבָ
ַתר ִמְצִרית -ִאי ְנֵקָבה ָהֵוי  ְדֵייּה ּבָ   . ׁשַ
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  תיקון גירסה ע"פ כתב"י, ומסברה פשוטה.  

 רש"י
. בשבע אומות לענין לא באומות

תחיה כל נשמה הלך אחר 
 הזכרים וכדמפרש לקמן:

הפגום נתגיירו הלך אחר 
. לענין יוחסין שבשניהם
   וכדמפרש:

. שאינו לאחד מן האומות
משבעה אומות ואינו בכלל לא 

   תחיה כל נשמה:
. ואי שאתה רשאי לקנותו בעבד

אתה מצווה להמיתו דשדינן 
   ליה בתר אבוה:

. שבאו ת''ל מבני התושבים
מאומות אחרים ונעשו אבותם 

   תושבים במקומכם:
 . שאמומן הנולדים בארצכם

מארצכם וילדתו שם ולא מן 
הגרים בארצכם שנולד במקום 
אחר שאמו מן שאר אומות 
ואח''כ בא לגור אצל אביו 
בארצכם דרך אשה להיות 
במקומה ודרך איש לגלות הלכך 
הנולדים בארץ ודאי אמו 
משבעה אומות אבל הנולדים 
במקום אחר ודאי אמו משאר 
אומות ומסתברא כי מעטינהו 

 עני:קרא היכא דאביו כנ
. אילימא במצרי שנשא עמונית

וקאמר דשדינן זרעם אחר האב 
דאפילו ילדה נקבה אסורה עד ג' 
דורות ולא שדינן לה בתר אמה 
למישרייה לאלתר דעמוני ולא 

   עמונית:
. מאי פגום שבשניהם איכא

דמשמע דשניהם פגומים אלא 
שזה פגום מזה הא עמונית לא 
פגומה מידי דעמוני כתיב ולא 

   עמונית:
. אלא בעמוני שנשא מצרית

דשניהם פגומים דמצרית 
   ראשונה אסורה:

 . אם יולד להם זכר:אי זכר הוא
. ויאסר שדייה בתר עמוני

   לעולם:
ואם נקבה היא שדייה בתר 

. ותהיה מצרית שניה מצרית
ואסורה לישראל ולא תשדייה 
בתר עמוני לאישתרויי לאלתר 

  משום עמונית:
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        עח, בעח, בעח, בעח, ב .34
ָנה             ִמׁשְ

  ֲאסּוִרין,  - ַמְמֵזִרין ּוְנִתיִנין 
  ִאיּסּור עֹוָלם,  - ְוִאיּסּוָרן 

  . ֶאָחד ְזָכִרים ְוֶאָחד ְנֵקבֹות
  

ָמָרא             ּגְ

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָר  ֶרת. ַמְמֶזֶרת ְלַאַחר ֲעׂשָ   ה ּדֹורֹות מּוּתֶ

  
יִרי"ָיֵליף  164"ֲעׂשִ

יִרי" (דברים כג, ג)  165"ֲעׂשִ
  .ֵמַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי -  )ד(דברים כג,  

ן ַהּלָ רֹות - ַמה ּלְ    ,ְנֵקבֹות מּוּתָ
אן  רֹות. - ַאף ּכָ    ְנֵקבֹות מּוּתָ

  
   ,ִאי

ן ַהּלָ ד,  - ַמה ּלְ   ִמּיָ
אן ד! -  ַאף ּכָ    ִמּיָ

  
י ַאֲהֵני  ֵזיּכִ ָוהּגְ יִרי ְוֵאיָלְך. ? ֵמ ָרה ׁשָ   ֲעׂשִ

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

  ֲאסּוִרין,  - ַמְמֵזִרים ּוְנִתיִנין "
  ִאיּסּור עֹוָלם,  - ְוִאיּסּוָרן 

  ! "ֶאָחד ְזָכִרים ְוֶאָחד ְנֵקבֹות
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ָאַמר - ָהא  ַמאן ּדְ ּה ּוִמיָנּה ' :ּכְ   '.ּדֹון ִמיּנָ
ָאַמר - ָהא  ַמאן ּדְ ַאְתָראדּ ' :ּכְ ּה ְואֹוֵקי ּבְ   '.ֹון ִמיּנָ

  
  

ֲאלּו ֶאת  יׁשָ   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ֵרי  ָרה ּדָ   ? ַמהוּ  -ַמְמֶזֶרת ְלַאַחר ֲעׂשָ

  
  ָאַמר ָלֶהם: 

י ִליׁשִ ן ִלי ּדֹור ׁשְ   . ַוֲאָטֲהֶרּנוּ  ,ִמי ִיּתֵ
  

י :ַאְלָמא ָקָסַבר   . ַמְמְזָרא ָלא ַחּיֵ
  

  : ַרב הּוָנאְוֵכן ָאַמר 
י ַמְמְזָרא    .ָלא ַחּיֵ

  
ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ

   ,ֲאסּוִרין –ַמְמֵזִרין "
  ! "ִאיּסּור עֹוָלם - ְוִאיּסּוָרן 

  
יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ

יּה  א ִלי ִמיּנֵ   : ַרב ְיהּוָדהּדְ ְלִדיִדי ְמָפְרׁשָ
יִדיַע  י -ּדִ   , ַחּיֵ

ָלא ְיִדיַע  י -ּדְ   .ָלא ַחּיֵ
יִדיַע ְוָלא ְיִדיַע  לָ  - ּדִ יַעד ּתְ י, ְטֵפי ָלא ַחּיֵ ֵרי ַחּיֵ   .ָתא ּדָ

  
ְבבּוֵתיּה  ׁשִ ָהֵוי ּבְ יּדְ ַההּוא ּדְ    ,ַאִמי ַרּבִ

                                                             
164

  לא יבוא ממזר בקהל ה' גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל ה'  
165

  לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה'  

 רש"י
  מתני' 
ונים שנתגיירו . גבענתינים

בערמה בימי יהושע ונתנם 
עבדים לחוטבי עצים ושואבי 

   מים:
  

  גמ' 
. גמר עשירי עשירי מעמוני

בספרי מה עשירי האמור בעמוני 
עד עולם אף עשירי האמור 
בממזר עד עולם הלכך מה להלן 
 זכרים ולא נקבות אף כאן כו':

. דעד עשרה מעשירי ואילך
דורות דאיסורא בגופיה דממזר 

יב ליכא למגמר מעמוני כת
דנקבות מותרות דהא ממזר 
מום זר משמע ואפילו נקבות 
אבל מעשירי ואילך דאיסורא 
בג''ש דעמוני ומואבי יליף דהא 
לאו בממזר כתיבא הלכך 
היתירא נמי לנקבות מיניה יליף 
 דאמר דון מינה ומינה כדלקמן:

הא כמאן דאמר דון מינה 
. פלוגתא דר' אליעזר ור' ומינה
ע בהעור והרוטב (חולין יהוש

   קכ:):
. כי גמרינן דון מינה ומינה

מילתא ממילתא בג''ש גמרינן 
   לה כולה מילתא מינה:

. למאי דון מינה ואוקי באתרא
דצריכי גמרינן למאי דלא 
צריכינן מוקמינן באתרא והכא 
מאי גזרה שוה איכא בממזר לא 
כתיב עד עולם ובעמוני ומואבי 

מזר כתיב עד עולם וילפינן מ
מעמוני בג''ש כדתני בספרי דבי 
רב נאמר כאן עשירי ונאמר 
למטה עשירי מה עשירי האמור 
למטה עד עולם אף עשירי 
האמור כאן עד עולם. ר''ל סבר 
כמאן דאמר דון מינה ומינה מה 
להלן עד עולם אף כאן עד עולם 
ומינה מה להלן זכרים ולא 
נקבות אף כאן זכרים ולא 

לך הוא נקבות מדור עשירי ואי
דגמרינן דהא כל עשרה לא 
איצטריכו לן למילף בג''ש: 
ותנא דידן סבר לה כמ''ד דון 
מינה ואוקי באתרא דון מינה 
מה להלן עד עולם אף ממזר עד 
עולם ואוקי באתרא כדמעיקרא 
י' דורות דקרא אחד זכרים 
ואחד נקבות דכתיב ממזר מום 
זר הכי נמי עד עולם דמייתינן 

אחד נקבות בג''ש אחד זכרים ו
כך שמעתי וכן עיקר ויש 

   שמפרש לה בלשון אחר:
. כלומר מי יתן לי דור שלישי

   דבר שאי אפשר הוא:
. שלא יטמעו כשרים לא חיי

   בדורותיו:
. לכל בברור חיי ממזר דידיע

הוא ודורותיו דלא מיטמעי 
   ביה:

. כלל לא חיי אפילו דלא ידיע
   הוא שלא ישא כשרה:

לת דרי . עד תדידיע ולא ידיע
דזהירי אינשי חיי טפי לא חיי 
דכיון דלאו דבר ברור הוא 

  משתכחא מילתא:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ַמְמְזָרא ֲהָוה.    ַאְכֵריז ֲעֵליּה ּדְ
ֵכי ְוָאֵזיל,    ּבָ
י ְלךָ : ָאַמר ֵליּה  ים ָנַתּתִ   . ַחּיִ
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        עט, בעט, בעט, בעט, ב    ––––    עח, בעח, בעח, בעח, ב .35
אָאַמר  ר ַאּדָ   : ַרב ָחָנא ּבַ

ִוד - ְנִתיִנים  ַזר ֲע  ּדָ    ,ֵליֶהםּגָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְבעֹ ׁשֶ ֶלְך ַלּגִ ְקָרא ַהּמֶ    ,אֶמר ֲאֵליֶהםִנים ַוּיֹ "ַוּיִ

ְבעֹ  הְוַהּגִ ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ   . (שמואל ב' כא, ב)  166"ִנים לֹא ִמּבְ
  

ַזר ֲעַלְייהּו?    ַמאי ַטֲעָמא ּגָ
  

ְכִתיב ָנה ַאֲחֵרי ׁשָ  :ּדִ ִנים ׁשָ לֹׁש ׁשָ יֵמי ָדִוד ׁשָ   . כא, א)שמואל ב' ( ָנה""ַוְיִהי ָרָעב ּבִ
  

ָנה ִראׁשֹוָנה  ֶכם: ָאַמר ָלֶהם -ׁשָ א עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵיׁש ּבָ ּמָ   , ׁשֶ
ְכִתיב ֲחִויֶתם ָלֶהם :ּדִ ּתַ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ    ... "ַוֲעַבְדּתֶ

ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ָ   . יז)-(דברים יא, טז 167..." ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ
ְדקּו,   . ְולֹא ָמְצאוּ  ּבָ
ה ִנּיָ א עֹוְבֵרי ֲעֵביָרה - ׁשְ ּמָ ֶכם,  ָאַמר ָלֶהם: ׁשֶ   ֵיׁש ּבָ

ְכִתיב: ֵלם" ּדִ ה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנּתְ ִהכָּ ָ ְנעּו ְרִבִבים ּוַמְלקֹוׁש לֹוא ָהָיה ּוֵמַצח ִאׁשּ ּמָ   . (ירמיהו ג, ג) "ַוּיִ
ְדקּו, ְולֹא ָמְצאּו.    ּבָ

ית  ִליׁשִ ֶכם,ָאַמר  - ׁשְ ים ֵיׁש ּבָ ַרּבִ א ּפֹוְסֵקי ְצָדָקה ּבָ ּמָ   ֵאין נֹוְתִנין, וְ  ָלֶהם: ׁשֶ
ְכִתיב ֶקר" :ּדִ ת ׁשָ ַמּתַ ל ּבְ ם ָאִין ִאיׁש ִמְתַהּלֵ יִאים ְורּוַח ְוֶגׁשֶ   . (משלי כה, יד) "ְנׂשִ

ְדקּו, ְולֹא ָמְצאּו.    ּבָ
י,  א ּבִ לּוי ֶאּלָ ָבר ּתָ   ָאַמר: ֵאין ַהּדָ

ד:  ֵני ה'""ַוְיבַ ִמּיָ ִוד ֶאת ּפְ ׁש ּדָ   . (שמואל ב' כא, א) ּקֵ
  

  ? ַמאי ִהיא
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ים. אּוִרים ְותּוּמִ ַאל ּבָ ָ ׁשּ    ׁשֶ

  
ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ֵני"ָאְתָיא  ֵני" "ּפְ   . "ּפְ
ִתיב ָהָכא ֵני ה'" :ּכְ ִוד ֶאת ּפְ ׁש ּדָ    ,"ַוְיַבּקֵ

ט ָהאּוִרים ִלְפֵני ה'" :ּוְכִתיב ָהָתם ּפַ ִמׁשְ ַאל לֹו ּבְ   . (במדבר כז, כא) "ְוׁשָ
  
  

ְבעֹ "ַוּיֹ  ר ֵהִמית ֶאת ַהּגִ ִמים ַעל ֲאׁשֶ ית ַהּדָ אּול ְוֶאל ּבֵ    .(שמואל ב' כא, א) ִנים"אֶמר ה' ֶאל ׁשָ
  

אּול" ֲהָלָכה -  "ֶאל ׁשָ ד ּכַ ּלא ִנְסּפַ    .ׁשֶ
ִמים" ית ַהּדָ ְבעִנים""ַעל ֲאׁשֶ  - "ְוֶאל ּבֵ    .ר ֵהִמית ֶאת ַהּגִ

  
ְבעֹוִנים? ֵהִמית ַהּגִ אּול ׁשֶ ׁשָ    ְוִכי ֵהיָכן ָמִצינּו ּבְ

  
ָהַרג נֹוב ִעיר ַהּכֹ  א ִמּתֹוְך ׁשֶ ָהיוּ ֶאּלָ יִקין ָלֶהם ֲהִנים ׁשֶ   , ַמִים ּוָמזֹון, ַמְסּפִ

ִאיּלוּ  ַמֲעֶלה תּוב ּכְ    ֲהָרָגן. ָעָליו ַהּכָ
  

אּול ׁשֶ  ַבע ֶאל ׁשָ ֲהָלָכהָקא ּתָ ד ּכַ    ,ּלא ִנְסּפַ
ַבע ַע  ְבעֹוִניםְוָקא ּתָ ר ֵהִמית ַהּגִ   ?!ל ֲאׁשֶ

  
   .ִאין

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 
ְכִתיב ָעלּו" :ַמאי ּדִ טֹו ּפָ ּפָ ר ִמׁשְ ל ַעְנֵוי הָאֶרץ ֲאׁשֶ ׁשּו ֶאת ה' ּכָ ּקְ   , (צפניה ב, ג) "ּבַ
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לֶ    ְקָרא ַהּמֶ לֶ ַוּיִ ְקָרא ַהּמֶ לֶ ַוּיִ ְקָרא ַהּמֶ לֶ ַוּיִ ְקָרא ַהּמֶ ה ַוּיִ ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבעִנים לֹא ִמּבְ ְבעִנים ַוּיאֶמר ֲאֵליֶהם ְוַהּגִ ה ְך ַלּגִ ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבעִנים לֹא ִמּבְ ְבעִנים ַוּיאֶמר ֲאֵליֶהם ְוַהּגִ ה ְך ַלּגִ ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבעִנים לֹא ִמּבְ ְבעִנים ַוּיאֶמר ֲאֵליֶהם ְוַהּגִ ה ְך ַלּגִ ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבעִנים לֹא ִמּבְ ְבעִנים ַוּיאֶמר ֲאֵליֶהם ְוַהּגִ   כי אם מיתר האמוריְך ַלּגִ
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ֲחִויֶתם ָלֶהם      ּתַ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ ֲחִויֶתם ָלֶהםִהׁשּ ּתַ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ ֲחִויֶתם ָלֶהםִהׁשּ ּתַ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ ֲחִויֶתם ָלֶהםִהׁשּ ּתַ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת    ''''הההה- - - - ְוָחָרה ַאףְוָחָרה ַאףְוָחָרה ַאףְוָחָרה ַאף יז  .ִהׁשּ ֶכם ְוָעַצר ֶאתּבָ ֶכם ְוָעַצר ֶאתּבָ ֶכם ְוָעַצר ֶאתּבָ ָ - - - - ּבָ ָ ַהׁשּ ָ ַהׁשּ ָ ַהׁשּ ן - - - - ַמִים ְולֹאַמִים ְולֹאַמִים ְולֹאַמִים ְולֹאַהׁשּ ן ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ ן ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ ן ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ
ר ה- - - - ֶאתֶאתֶאתֶאת ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ר הְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ר הְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ר הְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ   נֵֹתן ָלֶכםנֵֹתן ָלֶכםנֵֹתן ָלֶכםנֵֹתן ָלֶכם    ''''ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ

 רש"י
דוד גזר עליהן כדכתיב 
והגבעונים לא מבני ישראל 

. כלומר אינם ראויין לבא המה
   בקהל:

. איש מתהלל במתת שקר
שפוסק ואין נותן גורם לעצירת 
גשמים: כהנים היו מספיקין 

יו חוטבי להם מזון לגבעונים שה
עצים ושואבי מים למזבח 
כדכתיב ביהושע ולא יכרת מכם 
חוטבי עצים ושואבי מים לבית 

   אלהי:
. הקדוש ברוך הוא בכבוד קתבע

שאול שלא נספד כהלכה והדר 
קתבע בפורענותיה דשאול אשר 

   המית כו':
. במקום שדנים באשר משפטו

האדם שם מזכירין פועל 
  צדקותיו: 
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טוֹ  ּפָ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ ָעלוּ  ּבַ ם ּפָ   . ׁשָ
  

ִוד: ָאַמר  עט,א אּול, ְנַפקּו ְלהּו  ּדָ א^ׁשָ ּתָ ֵריָסר ַיְרֵחי ׁשַ ֵדיּה , ּתְ ְרֵכיּה ְלִמְסּפְ   .ְולֹא ּדַ
יִסיְנהוּ  -  ְנִתיִנים    ,ִניְקִריְנהּו ּוְנַפּיְ

ר ּוָבְרכּו ֶאת ַנֲחַלת ה ה ֲאַכּפֵ ה ָלֶכם ּוַבּמָ ְבעִנים ַוּיאֶמר ֲאֵליֶהם... ָמה ֶאֱעׂשֶ ֶלְך ַלּגִ ְקָרא ַהּמֶ   '. "ַוּיִ
יתֹו ְוֵאין ָלנּו ִאיׁש  אּול ְוִעם ּבֵ ֶסף ְוָזָהב ִעם ׁשָ ְבעִנים ֵאין ָלנּו ּכֶ    ... ַוּיאְמרּו לֹו ַהּגִ

ָניו ְוהֹוַקֲענּום ַלה'  ים ִמּבָ ְבָעה ֲאָנׁשִ ן ָלנּו ׁשִ 168"...ֻיּתַ
  , ו)-(שמואל ב' כא, ב 

ְייִסיְנהוּ  יס ְוָלא ּפַ ּיֵ    .ִמיּפַ
  

ה ִסיָמנִ : ָאַמר לֹׁשָ ה זוֹ ׁשְ אּוּמָ    :ים ֵיׁש ּבְ
ִנין, ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים.  ְייׁשָ   ָהַרֲחָמִנים, ְוַהּבַ

ְכִתיב – "ַרֲחָמִנים" ָך" :ּדִ   . (דברים יג, יח) "ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ
ִנין" ְייׁשָ ְכִתיב "ּבַ ֵניֶכם" :ּדִ ְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ּפְ    ,(שמות כ, יז) "וַבֲעבּור תִּ
ְכִתיב "ּגֹוְמֵלי ֲחָסִדים" יתוֹ  :ּדִ ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ   . (בראשית יח, יט)  169""ְלַמַען ֲאׁשֶ

לּו  ה ִסיָמִנים ַהּלָ לֹׁשָ ׁש ּבֹו ׁשְ ּיֵ ל ׁשֶ ה זוֹ  - ּכָ אּוּמָ ֵבק ּבְ    .ָראּוי ְלִהּדָ
  

ה ֲאׁשֶ  ה ַבת ַאּיָ ֵני ִרְצּפָ ֵני ּבְ ֶלְך ֶאת ׁשְ ח ַהּמֶ ּקַ ת"ַוּיִ אּול ֶאת ַאְרמִני ְוֶאת ְמִפבׁשֶ    ,ר ָיְלָדה ְלׁשָ
חָֹלִתי" י ַהּמְ ְרִזּלַ ן ּבַ ר ָיְלָדה ְלַעְדִריֵאל ּבֶ אּול ֲאׁשֶ ת ׁשָ ֵני ִמיַכל ּבַ ת ּבְ   . (שמואל ב' כא, ח) ְוֶאת ֲחֵמׁשֶ

  
ָנא ָהֵני   ? ַמאי ׁשְ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ָארֹון ק, ִלְפֵני ָארֹון ֶהֱעִבירּום ל ׁשֶ   ְלִמיָתה,  - ֹוְלטוֹ ּכָ
ֵאין ָארֹון קֹוְלטֹו  ל ׁשֶ ים.  -ּכָ   ְלַחּיִ

  
ר ְקִטיָנאְמִתיב    : ַרב ָחָנא ּבַ
ְחמֹ  ֶלְך ַעל ְמִפיבֹ "ַוּיַ אּול"ל ַהּמֶ ן ׁשָ ן ְיהֹוָנָתן ּבֶ    !)ז(שמואל ב' כא,  ֶשת ּבֶ

  
ּלא ֶהֱעִבירוֹ    . ׁשֶ

  
ָבר? ּדָ ִנים ֵיׁש ּבַ ֹוא ּפָ    ְוִכי ַמׂשּ

  
א ׁש ָעָליו ַרֲחִמים, ּוְפָלטֹו., ֶהֱעִבירֹו ּוְקָלטוֹ ׁשֶ : ֶאלָּ    ּוִבּקֵ

  
י ּתִ ָבר? : ְוַאּכַ ּדָ ִנים ֵיׁש ּבַ ֹוא ּפָ   ַמׂשּ

  
ּלא ִיְקְלֶטּנּו ָהָארֹון. ׁש ַרֲחִמים ׁשֶ ּקֵ ּבִ א, ׁשֶ    ֶאּלָ

  
ִתיב ִנים :ְוָהא ּכְ 170""לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ

  !(דברים כד, טז) 
  

יָאַמר  אִחיָּ  ַרּבִ ר ַאּבָ יָאַמר  יא ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָעֵקר אֹות ַאַחת ּתֵ ַפְרֶהְסָיא., ִמן ַהּתֹוָרה מּוָטב ׁשֶ ַמִים ּבְ ם ׁשָ ל ׁשֵ    ְוַאל ִיְתַחלֵּ

  
הּו ָלּה ֶאל ַהּצּור ּטֵ ק ַוּתַ ַ ה ֶאת ַהׂשּ ה ַבת ַאּיָ ח ִרְצּפָ ּקַ    ,"ַוּתִ

ְך ַמִים ֲעֵליֶהם ִמ  ת ָקִציר ַעד ִנּתַ ִחּלַ ָמִיםִמתְּ ָ    ,ן ַהׁשּ
ֶדה ָלְיָלה" ָ ת ַהׂשּ ַמִים ָלנּוַח ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְוַחּיַ ָ   . (שמואל ב' כא, י) ְולֹא ָנְתָנה עֹוף ַהׁשּ

  
ִתיב   ! (דברים כא, כג) "לֹא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ": ְוָהא ּכְ

  
יָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן ְיהֹוָצָדק ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
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ְבעִֹנים ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ב    ֶלְך ַלּגִ ְקָרא ַהּמֶ ְבעִֹנים ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהםַוּיִ ֶלְך ַלּגִ ְקָרא ַהּמֶ ְבעִֹנים ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהםַוּיִ ֶלְך ַלּגִ ְקָרא ַהּמֶ ְבעִֹנים ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהםַוּיִ ֶלְך ַלּגִ ְקָרא ַהּמֶ י ִאם     ַוּיִ ה כִּ ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבעִֹנים לֹא ִמּבְ י ִאםְוַהּגִ ה כִּ ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבעִֹנים לֹא ִמּבְ י ִאםְוַהּגִ ה כִּ ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבעִֹנים לֹא ִמּבְ י ִאםְוַהּגִ ה כִּ ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבעִֹנים לֹא ִמּבְ ֶתר ָה - - - - ְוַהּגִ ֶתר ָה ִמּיֶ ֶתר ָה ִמּיֶ ֶתר ָה ִמּיֶ ַקּנֹאתֹו ִמּיֶ אּול ְלַהּכָֹתם ּבְ ׁש ׁשָ עּו ָלֶהם ַוְיַבּקֵ ּבְ ָרֵאל ִנׁשְ ַקּנֹאתֹו ֱאמִֹרי ּוְבֵני ִיׂשְ אּול ְלַהּכָֹתם ּבְ ׁש ׁשָ עּו ָלֶהם ַוְיַבּקֵ ּבְ ָרֵאל ִנׁשְ ַקּנֹאתֹו ֱאמִֹרי ּוְבֵני ִיׂשְ אּול ְלַהּכָֹתם ּבְ ׁש ׁשָ עּו ָלֶהם ַוְיַבּקֵ ּבְ ָרֵאל ִנׁשְ ַקּנֹאתֹו ֱאמִֹרי ּוְבֵני ִיׂשְ אּול ְלַהּכָֹתם ּבְ ׁש ׁשָ עּו ָלֶהם ַוְיַבּקֵ ּבְ ָרֵאל ִנׁשְ ֱאמִֹרי ּוְבֵני ִיׂשְ
ָרֵאל ִויהּוָדה- - - - ִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵני ָרֵאל ִויהּוָדהִיׂשְ ָרֵאל ִויהּוָדהִיׂשְ ָרֵאל ִויהּוָדהִיׂשְ ִוד ֶאל ג  .ִיׂשְ ִוד ֶאלַוּיֹאֶמר ּדָ ִוד ֶאלַוּיֹאֶמר ּדָ ִוד ֶאלַוּיֹאֶמר ּדָ ר ּוָבְרכּו ֶאת- - - - ַוּיֹאֶמר ּדָ ה ֲאַכּפֵ ה ָלֶכם ּוַבּמָ ְבעִֹנים ָמה ֶאֱעׂשֶ ר ּוָבְרכּו ֶאתַהּגִ ה ֲאַכּפֵ ה ָלֶכם ּוַבּמָ ְבעִֹנים ָמה ֶאֱעׂשֶ ר ּוָבְרכּו ֶאתַהּגִ ה ֲאַכּפֵ ה ָלֶכם ּוַבּמָ ְבעִֹנים ָמה ֶאֱעׂשֶ ר ּוָבְרכּו ֶאתַהּגִ ה ֲאַכּפֵ ה ָלֶכם ּוַבּמָ ְבעִֹנים ָמה ֶאֱעׂשֶ ְבעִֹנים ֵא ַוּיֹ ַוּיֹ ַוּיֹ ַוּיֹ  ד  .''''ַנֲחַלת הַנֲחַלת הַנֲחַלת הַנֲחַלת ה- - - - ַהּגִ ְבעִֹנים ֵא אְמרּו לֹו ַהּגִ ְבעִֹנים ֵא אְמרּו לֹו ַהּגִ ְבעִֹנים ֵא אְמרּו לֹו ַהּגִ ֶסף ְוָזָהב ִעם    ין ָלנוּ ין ָלנוּ ין ָלנוּ ין ָלנוּ אְמרּו לֹו ַהּגִ ֶסף ְוָזָהב ִעםּכֶ ֶסף ְוָזָהב ִעםּכֶ ֶסף ְוָזָהב ִעםּכֶ אּול ְוִעם- - - - ּכֶ אּול ְוִעםׁשָ אּול ְוִעםׁשָ אּול ְוִעםׁשָ יתֹו - - - - ׁשָ יתֹו ּבֵ יתֹו ּבֵ יתֹו ּבֵ ּבֵ
ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָמה- - - - ְוֵאיןְוֵאיןְוֵאיןְוֵאין ִיׂשְ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָמהָלנּו ִאיׁש ְלָהִמית ּבְ ִיׂשְ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָמהָלנּו ִאיׁש ְלָהִמית ּבְ ִיׂשְ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָמהָלנּו ִאיׁש ְלָהִמית ּבְ ִיׂשְ ה ָלֶכם- - - - ָלנּו ִאיׁש ְלָהִמית ּבְ ם אְֹמִרים ֶאֱעׂשֶ ה ָלֶכםַאּתֶ ם אְֹמִרים ֶאֱעׂשֶ ה ָלֶכםַאּתֶ ם אְֹמִרים ֶאֱעׂשֶ ה ָלֶכםַאּתֶ ם אְֹמִרים ֶאֱעׂשֶ ה- - - - ַוּיֹאְמרּו ֶאלַוּיֹאְמרּו ֶאלַוּיֹאְמרּו ֶאלַוּיֹאְמרּו ֶאל ה  .ַאּתֶ ּמָ ר ּדִ נּו ַוֲאׁשֶ ּלָ ר ּכִ ֶלְך ָהִאיׁש ֲאׁשֶ הַהּמֶ ּמָ ר ּדִ נּו ַוֲאׁשֶ ּלָ ר ּכִ ֶלְך ָהִאיׁש ֲאׁשֶ הַהּמֶ ּמָ ר ּדִ נּו ַוֲאׁשֶ ּלָ ר ּכִ ֶלְך ָהִאיׁש ֲאׁשֶ הַהּמֶ ּמָ ר ּדִ נּו ַוֲאׁשֶ ּלָ ר ּכִ ֶלְך ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ָכל- - - - ַהּמֶ ב ּבְ ַמְדנּו ֵמִהְתַיּצֵ ָכלָלנּו ִנׁשְ ב ּבְ ַמְדנּו ֵמִהְתַיּצֵ ָכלָלנּו ִנׁשְ ב ּבְ ַמְדנּו ֵמִהְתַיּצֵ ָכלָלנּו ִנׁשְ ב ּבְ ַמְדנּו ֵמִהְתַיּצֵ ֻבל - - - - ָלנּו ִנׁשְ ֻבל ּגְ ֻבל ּגְ ֻבל ּגְ ּגְ

ָרֵאליִ יִ יִ יִ  ָרֵאלׂשְ ָרֵאלׂשְ ָרֵאלׂשְ ן     ו  .ׂשְ ןֻיּתַ ןֻיּתַ ןֻיּתַ ָניו ְוהֹוַקֲענּום ַלה    ֻיּתַ ים ִמּבָ ְבָעה ֲאָנׁשִ ָניו ְוהֹוַקֲענּום ַלהָלנּו ׁשִ ים ִמּבָ ְבָעה ֲאָנׁשִ ָניו ְוהֹוַקֲענּום ַלהָלנּו ׁשִ ים ִמּבָ ְבָעה ֲאָנׁשִ ָניו ְוהֹוַקֲענּום ַלהָלנּו ׁשִ ים ִמּבָ ְבָעה ֲאָנׁשִ ִחיר ה    ''''ָלנּו ׁשִ אּול ּבְ ִגְבַעת ׁשָ ִחיר הּבְ אּול ּבְ ִגְבַעת ׁשָ ִחיר הּבְ אּול ּבְ ִגְבַעת ׁשָ ִחיר הּבְ אּול ּבְ ִגְבַעת ׁשָ   ''''ּבְ
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יתוֹ    ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ יתוֹ ְלַמַען ֲאׁשֶ ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ יתוֹ ְלַמַען ֲאׁשֶ ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ יתוֹ ְלַמַען ֲאׁשֶ ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ   אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט ְלַמַען ֲאׁשֶ
170

ִנים   ִניםלֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ ִניםלֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ ִניםלֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ   בחטאו יומתו ובנים לא ימותו על אבות איש לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ

 רש"י
. לאו דוקא אתריסר ירחי שת

דהא קרוב לתלתין שנין הוא 
שהרי סוף שנותיו של דוד היה 
אלא לפי שאין דרך כבוד לספוד 
אחר יב''ח אחר שנתקבלו 
תנחומין על המת כדאמר במועד 

   קטן (דף כא:):
. לתבוע לשאול ולביתו אין לנו

לא כסף ולא זהב כי אם נפשות 
ואין לנו להמית בשאר ישראל 

   כי אם בזרעו:
   . תלייה:נוםוהוקע

   . ישראל:באומה זו
. והני גבעונים כיון הרחמנים כו'

דלא מרחמי אינן ראויין לידבק 
בהן מיד גזר עליהן דוד לכך 
נאמר והגבעונים לא מבני 

   ישראל המה:
. ואי בארון תליא ויחמול המלך

מילתא כיון דלא קלטו ארון 
מהו חמלתו של דוד ומשני שלא 

   העבירו:
. וכי בדבר וכי משוא פנים יש

היה לו לדוד לישא פנים בדיני 
 נפשות היה לו להעביר את כולן:
. ואכתי משוא פנים יש בדבר

הואיל וקלטו ארון לא היה לו 
   להמית אחר תחתיו:

. שיהיו ואל יתחלל שם שמים
האומות אומרים אין אומה זו 
ראויין לידבק בה שהרי פשטו 
ידיהם בגרים ליטול מזונותיהם 

   קמה:ולא עשו בהן נ
. עד ימות עד נתך מים עליהם

   הגשמים לא ניתנו לקבורה:
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ַפְרֶהְסָיא.מּוָט  ַמִים ּבְ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ָעֵקר אֹות ַאַחת ִמן ַהּתֹוָרה ְוִיְתַקּדֵ ּתֵ    ב ׁשֶ
ִבים ָהיּו עֹוְבִרים ְוׁשָ   אֹוְמִרים:  ׁשֶ

ל ֵאּלוּ  יָבן ׁשֶ   ? ַמה ּטִ
ֵני ְמָלִכים ֵהם.  לּו ּבְ   ַהּלָ

  ? ּוֶמה ָעׂשוּ 
טּו ְיֵדיֶהם ׁשְ רּוִרים ּפָ ֵגִרים ּגְ   . ּבְ

זֹו. ֵאין לְ : ָאְמרוּ  ּה ּכְ ֵבק ּבָ ְראּוָיה ְלִהּדָ ה ׁשֶ   ָך אּוּמָ
ֵני ְמָלִכים ךְ  ּוַמה ּבְ ה! , ּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵני ֶהְדיֹוטֹות ַעל ַאַחת ּכַ   ּבְ

ךְ  רּוִרים ּכָ ִרים ּגְ ָרֵאל, ּוַמה ּגֵ ה!  ִיׂשְ ה ְוַכּמָ ּמָ   ַעל ַאַחת ּכַ
ים ֶאֶלף ִ ָרֵאל ֵמָאה ַוֲחִמׁשּ ד ִנּתֹוְספּו ַעל ִיׂשְ   , ִמּיָ

ֱאַמר:  ּנֶ לֹמֹ ׁשֶ ְבִעים ֶאֶלף נֹ"ַוְיִהי ִלׁשְ מֹ ה ׁשִ ל ּוׁשְ א ַסּבָ ָהר"ׂשֵ   . (מלכים א' ה, כט) ִנים ֶאֶלף חֵֹצב ּבָ
  

ָרֵאל ָהווּ     !ְוִדְלָמא ִיׂשְ
  

ֲעָתְך,    לֹא ָסְלָקא ּדַ
ְכִתיב לֹמה ָעֶבד" :ּדִ ָרֵאל לֹא ָנַתן ׁשְ ֵני ִיׂשְ   . ט, כב) מלכים( "ּוִמּבְ

  
ָעְלָמאְוִדְלָמ     !א ּדֹוְגַזר ּבְ

  
א ֵמָהָכא   : ֶאּלָ

ְסּפֹ  לֹמֹ "ַוּיִ ָרֵאלר ׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבְ יִרים ֲאׁשֶ ים ַהּגֵ ל ָהֲאָנׁשִ ים ֶאֶלף  ... ה כָּ ִ ְצאּו ֵמָאה ַוֲחִמׁשּ ּמָ    ...ַוּיִ
ָהר מִנים ֶאֶלף חֵֹצב ּבָ ל ּוׁשְ ְבִעים ֶאֶלף ַסּבָ ַעׂש ֵמֶהם ׁשִ 171"ַוּיַ

   .יז)-טז (דברי הימים ב' ב, 
  

ַזר ֲעֵליֶהם? ּוְנִתיִנים ִוד ּגָ    !ּדָ
ַזר ֲעֵליֶהם, מֹ  ה ּגָ   ׁשֶ

ְכִתיב   ! (דברים כט, י) ֵאב ֵמיֶמיָך""ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֹ  :ּדִ
  
ה מֹ  ָרא -ׁשֶ ַזר ְלַההּוא ּדָ   , ּגָ

ִוד  ֵרי -ּדָ י ּדָ ַזר ְלכּולֵּ    .ּגָ
  

ַזר ֲעַלְייהּו, ַע ּגָ י ְיהֹוׁשֻ ּתִ    ְוַאּכַ
ח ה'" :ְכִתיבּדִ  ּיֹום ַההּוא חְֹטֵבי ֵעִצים ְוׁשֲאֵבי ַמִים ָלֵעָדה ּוְלִמְזּבַ ַע ּבַ ֵנם ְיהֹוׁשֻ ּתְ   ! (יהושע ט, כז) "ַוּיִ
  

ַע  ַזר -ְיהֹוׁשֻ ים ּגָ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ   , ּבִ
ַזר -ָדִוד  ים.   ּגָ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

  
יֵמ  עט,ב יר ְנִתיִניםי ַרּבִ ּבִ ְקׁשּו ְלַהּתִ   . י ּבִ

יָאַמר ָלֶהם  יר :ַרּבִ    ,ֶחְלֵקנּו ַנּתִ
ַח הֵחֶלק  יר? - ִמְזּבֵ    ִמי ַיּתִ

  
יּדְ ּוְפִליָגא  א. ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    ִחּיָ

יָאַמר ּדְ  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
  , ְלעֹוָלם ָאסּור - ֵחֶלק ֵעָדה

ַח ֵחֶלק  ים ָאסּור, -  ִמְזּבֵ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ    ּבִ
ֵרי       ים ׁשָ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ    .ֵאין ּבֵ

  
  
  
  
  
  

                                                             
171

ל טז   לֹמֹה כָּ ְסּפֹר ׁשְ ִ -ַוּיִ ְצאּו ֵמָאה ַוֲחִמׁשּ ּמָ ִויד ָאִביו ַוּיִ ר ְסָפָרם ּדָ ָפר ֲאׁשֶ ָרֵאל ַאֲחֵרי ַהּסְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבְ יִרים ֲאׁשֶ ים ַהּגֵ ׁש ָהֲאָנׁשִ ת ֲאָלִפים ְוׁשֵ לֹׁשֶ ים ֶאֶלף ּוׁשְ
ְבִעים ֶאֶלף ַס  יז  .ֵמאֹות ַעׂש ֵמֶהם ׁשִ ִחים ְלַהֲעִביד ֶאתַוּיַ ׁש ֵמאֹות ְמַנּצְ ת ֲאָלִפים ְוׁשֵ לֹׁשֶ ָהר ּוׁשְ מִֹנים ֶאֶלף חֵֹצב ּבָ ל ּוׁשְ   ָהָעם-ּבָ

 רש"י
   . שכירים:דוגזר

. ויספר שלמה (את) אלא מהכא
כל האנשים וימצאו מאה 
וחמשים אלף ויעש מהם שבעים 

   אלף (נושא) סבל:
. מדקרינהו מחוטב עציך

לחוטבי עצים באנפייהו שמע 
מינה לאו בכלל ישראל נינהו 

ם אלא עבדים ולאו בכלל גרי
ועבדים פסולים נינהו וגבעונים 
חוטבי עצים נינהו דלהכי 

   אקצינהו יהושע:
. על משה גזר עליהן לההוא דרא

   חוטבי עצים שהיו בימיו:
. אלמא עבדים ויתנם יהושע

נינהו ויהושע לדורות הבאים 
גזר דכתיב (יהושע ט) לא יכרת 

   מכם חוטבי עצים:
. דכתיב בזמן שבהמ''ק קיים

  למזבח ה':  (שם)
. דיכולין בית דין חלקנו נתיר

להתיר ולהפקיר חלקם של 
ישראל דקי''ל (לקמן דף פט:) 
 הפקר בית דין היה הפקר:

. האי דקאמר ופליגא דר' חייא
חלק המזבח מי יתיר ואע''ג 
דמזבח בימי רבי לא הוה קאמר 
דחלק מזבח אסור פליגא דרבי 

   חייא:
. עד חלק עדה לעולם אסור

  שיתירוהו:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        אאאא    פ,פ,פ,פ,    ––––    עט, בעט, בעט, בעט, ב .36
ָנה             ִמׁשְ

יָאַמר  ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
י ׁשֶ  ַמְעתִּ   :ׁשָ

ִריס  ּתוֹ  -ַהסָּ   .חֹוֵלץ ְוחֹוְלִצין ְלִאׁשְ
ִריס לֹא חֹוֵלץ ְולֹא חֹוְלִצ וְ  ּתֹו, ַהסָּ   ין ְלִאׁשְ

  ְוֵאין ִלי ְלָפֵרׁש. 
יָאַמר    : ֲעִקיָבא ַרּבִ

  ֲאִני ֲאָפֵרׁש, 
ר.  - ְסִריס ָאָדם ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה לֹו ׁשְ ֵני ׁשֶ ּתֹו, ִמּפְ   חֹוֵלץ ְוחֹוְלִצין ְלִאׁשְ
ה ּלא ָהְיָתה לֹו ׁשְ  - ְסִריס ַחּמָ ֵני ׁשֶ ּתֹו, ִמּפְ ר. לֹא חֹוֵלץ ְולֹא חֹוְלִצין ְלִאׁשְ   ַעת ַהּכֹוׁשֶ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
א:  י, ֶאּלָ   לֹא ּכִ
ה  ׁש לֹו ְרפּוָאה,  -ְסִריס ַחּמָ ּיֵ ֵני ׁשֶ ּתֹו, ִמּפְ   חֹוֵלץ ְוחֹוְלִצין ְלִאׁשְ
ֵאין לֹו ְרפּוָאה.  -ְסִריס ָאָדם  ֵני ׁשֶ ּתֹו, ִמּפְ   לֹא חֹוֵלץ ְולֹא חֹוְלִצין ְלִאׁשְ

יֵהִעיד  ַע  ַרּבִ ֵתיָרא ְיהֹוׁשֻ ן ּבְ ּתֹו,  ּבֶ מּו ֶאת ִאׁשְ ַלִים ְסִריס ָאָדם, ְוִיּבְ ירּוׁשָ ָהָיה ּבִ ן ְמגּוַסת ׁשֶ   ַעל ּבֶ
ְבֵרי  ים ּדִ יְלַקּיֵ   . ֲעִקיָבא ַרּבִ

  
ִריס    :ַהסָּ

   ,לֹא חֹוֵלץ
ם   .ְולֹא ְמַייּבֵ

  
  :ְוֵכן ַאְיילֹוִנית

   ,לֹא חֹוֶלֶצת
ֶמת.    ְולֹא ִמְתַייּבֶ

  
ָחַל  ִריס ׁשֶ ָסָלּה.  - ץ ִליִבְמּתֹו ַהסָּ   לֹא ּפְ

ָעָלּה  ִעיַלת ְזנּות.  - ּבְ ִהיא ּבְ ֵני ׁשֶ ָסָלּה, ִמּפְ   ּפְ
  

ָחְלצּו ָלּה ַאִחין  ָסלּוָה,  -ְוֵכן ַאְיילֹוִנית ׁשֶ   לֹא ּפְ
ָעלּוָה  ָסלּוָה,  - ּבְ   ּפְ

ִעיַלת ְזנּות ִעיָלָתּה ּבְ ּבְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ָמָרא             ּגְ

ְמִעיַנן  ֵדי ׁשָ ילְ ִמּכְ    :ָאַמרּדְ ֲעִקיָבא  ַרּבִ
מוּ  יֵבי ָכֵריתֹות ּדָ ַחּיָ יֵבי ָלאִוין ּכְ   , ַחּיָ

ֵני ֲחִליָצה ְוִייּבּום ִניְנהוּ  יֵבי ָכֵריתֹות ָלאו ּבְ   ! ְוַחּיָ
  

יָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

א ָאִחיו ׂשָ ּנָ גֹון ׁשֶ ּיֹוֶרת,  ּכְ   ּגִ
יוְ  יָלּה כְּ ֲעִקיָבא ָסַבר  ַרּבִ ִרים ָלא ִאְקִרי ָקָהל, :ָאַמרּדְ  יֹוֵסי, ַרּבִ    ְקַהל ּגֵ
  

   ,ִאי ָהִכי
ם   ! ַיּבּוֵמי ַנִמי ְמַייּבֵ

  
   ,ִאין ָהִכי ַנִמי

יָאַמר ּדְ ְוַאְייֵדי  ַע חֹוֵלץ ַרּבִ   . ָאַמר ִאיהּו ַנִמי חֹוֵלץ ,ְיהֹוׁשֻ
  

ְיָקא ַנִמי    :ּדַ
ָקָתֵני    :ּדְ

יֵהִעיד " ֵתיָראְיהֹוׁשֻ  ַרּבִ ן ּבְ ַלִים ַע ּבֶ ירּוׁשָ ָהָיה ּבִ ן ְמגּוַסת ׁשֶ    ,ְסִריס ָאָדם ,ַעל ּבֶ
ְבֵרי  ים ּדִ ּתֹו ְלַקּיֵ מּו ֶאת ִאׁשְ יְוִיּבְ   . "ֲעִקיָבא ַרּבִ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

    רש"י

  מתני' 
. דכתיב והסריס לא חולץ כו'

לא ימחה שמו מישראל פרט 
   לסריס ששמו מחוי:

. איני יודע אי זה ואין לי לפרש
 סריס בן חליצה ואי זה פטור:

. שנסתרס לאחר סריס אדם
 . ממעי אמו:סריס חמה שנולד:

. עדות זו של לקיים דברי ר''ע
רבי יהושע ב''ב לקיים דברי ר''ע 

   העיד:
. מן הכהונה שאין פסלה לא

   חליצתן חליצה:
. שאסורה לו משום בעילת זנות

   אשת אח שלא במקום מצוה:
  

  גמ' 
. דא''ר כחייבי כריתות דמי

עקיבא בהחולץ (לעיל מט.) יש 
ממזר מחייבי לאוין וסריס אדם 
מחייבי לאוין הוא דכתיב 
(דברים כג) לא יבא פצוע דכא 
והיכי קאמר ר''ע סריס [חולץ] 

שת אחיו הא לא רמיא את א
קמיה ואבראי קיימא כחייבי 
כריתות וקאי עלה באיסור אשת 

   אח:
. ואיידי דאמר ר' יהושע חולץ

דלרבי יהושע יבומי לא דאית 
ליה קהל גרים מיקרי קהל 
ומיהו מיחלץ חלצה דחייבי 
לאוין לר' יהושע בני חליצה 

   נינהו:
. דלר' עקיבא יבומי דיקא נמי

ויבמו את נמי שרי דקתני וכו' 
   אשתו:

. הואיל והיתה לו סריס אדם
  שעת הכושר ור''ע היא:
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הְמִתיב     :ַרּבָ

ֵקן " ְפָכה, ְסִריס ָאָדם, ְוַהּזָ א, ּוְכרּות ׁשָ ּכָ צּוַע ּדַ ִמין. אֹו חֹוְלִצין א -ּפְ   ֹו ְמַייּבְ
יַצד    ?ּכֵ

ים, ְוָלֶהם ַאִחין,    ֵמתּו ְוָלֶהם ָנׁשִ
ָחְלצּו  ט, אֹו ׁשֶ ְנׁשֹוֵתיֶהן, ָנְתנּו ּגֵ ָעׂשּו ָעׂשּו,  - ְוָעְמדּו ַאִחין ְוָעׂשּו ַמֲאָמר ּבִ ֶ   ַמה ׁשּ

ֲעלּו    ָקנּו.  -ְוִאם ּבָ
ְנׁשֹוֵתי ט אֹו ָחְלצּו  ,ֶהןֵמתּו ַאִחין, ְוָעְמדּו ֵהן ְוָעׂשּו ַמֲאָמר ּבִ ָעׂשּו ָעׂשּו.  - ָנְתנּו ּגֵ ֶ   ַמה ׁשּ

ֲעלּו    ָקנּו,  -ְוִאם ּבָ
יָמן,    ְוָאסּור ְלַקּיְ
ֱאַמר: ּנֶ ּום ׁשֶ ְקַהל ה'""לֹא ָיבֹ  ִמׁשּ ְפָכה ּבִ ה ּוְכרּות ׁשָ ּכָ    ."(דברים כג, ב) א ְפצּוַע ּדַ

  ! ָעְסִקיַנןה' ָהל ָק ּבַ  :ַאְלָמא
  

א ָאַמר  הֶאּלָ    :ַרּבָ
ְפָלה לוֹ  ּנָ גֹון ׁשֶ   . ּוְלַבּסֹוף ִנְפַצע, ּכְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

צּוַע  ה ֵליֵתי ִאיּסּור ּפְ   ִייּבּום! ּדְ  ְוִניְדֵחי ֲעׂשֵ
ַנן    :ִמי ָלא ּתְ

ְמִליֵאל אֹוֵמר:" ן ּגַ    ַרּבָ
   ֵמיֲאָנה, - ִאם ֵמיֲאָנה

ין ,ְוִאם ָלאו ְמּתִ יל, ּתַ ְגּדִ ּתַ ֵצא ַהלֵּ וְ  ַעד ׁשֶ ה. , זוּ ּתֵ ָ ּום ֲאחֹות ִאׁשּ   ִמׁשּ
ה ְוָדֵחי ָ    ,ַאְלָמא, ָאֵתי ִאיּסּור ֲאחֹות ִאׁשּ

צּוַע  ,ָהָכא ַנִמי   ! ְוִניְדֵחי, ֵניֵתי ִאיּסּור ּפְ
  

א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
א ּנָ ֵבי  ,ַהאי ּתַ א ּדְ ּנָ יַהְך ּתַ    ֲעִקיָבא ִהיא. ַרּבִ

יֵבי ָלאִוין  ָאַמר:ּדְ  ֵא ּדִ ֵמַחּיָ   ָהֵוי ַמְמֵזר,  רׁשְ
ֵריֵדי  יֵבי ָלאִוין ּגְ   . ָלא ָהֵוי ַמְמֵזר - ֵמַחּיָ

  
אן ם" :ִאיְקֵרי ּכָ   , כה, ז) דברים( "ְלָהִקים ְלָאִחיו ׁשֵ

ר ָהִכי    !ְוָהא ָלאו ּבַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ן, ָרה ְלָיָבם, ִאם ּכֵ ׁשֵ ּכְ ה ׁשֶ ָ ה ֵאין ְלָך ִאׁשּ ְעָלּה ְסִריס ַחּמָ ה ּבַ ּלא ַנֲעׂשָ ָעה ַאַחת קֹוֶדם ְלִמיָתתוֹ  ׁשֶ   ! ׁשָ

  
ילְ  ירּוָקא , ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ יְרָכא ִהיא!  ,ָרָבאּדְ ּפֵ   ּפִ
  

יּה  ַאְתִחיָלה ּבֵ ִחיׁשּוָתא ּדְ    .ָהָתם ּכְ
  

ֵמי  ה"ֵהיִכי ּדָ   ? "ְסִריס ַחּמָ
  

ר יֹוֵסףָאַמר  יָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ל    פ,א ָעה^ּכָ ּלא ָרָאה ׁשָ רּותוֹ  ׁשֶ ַכׁשְ   . ַאַחת ּבְ

  
  ? ְמָנא ָיְדִעיַנן

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ה יּפָ ה ּכִ יל ַמִים ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ ּטִ ל ַהּמַ    .ּכָ
  

אי ֲהַואי   ? ִמּמַ
  

יְכָרא ַמְרָקא ְתָיא ׁשִ ִטיֲהָרא ְוׁשָ יּה ּבְ ָאְפָיה ִאיּמֵ    .ּדְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַמֲעָנא לְ  ׁשָ ָאַמר ַאִמיַהְיינּו ּדְ ֵעי ִאּמֹו ָלקּוי' :ּדְ ּמְ ּמִ ל ׁשֶ   . , ְולֹא ָיַדֲעָנא ַמאי ִניהוּ 'ּכָ

 רש"י
. נקט ליה בהדי הנך משום זקן

דדמי להו דהיתה לו שעת הכושר 
   והשתא פסק מלידה:

 . כלומר או נתנו לה גט:ונתנו גט
. וצריכות גט מה שעשו עשו

למאמרן או אם נתנו גט אסורין 
   שוב לייבמן:

 אזקן קאי:. לאו ואסור לקיימן
 . והוזקקה לייבום:שנפלה לו

. דהשתא בעיא ולבסוף נפצע
   חליצה לאפקועי זיקה:

. בפרק ב''ש בגדולה דרבן גמליאל
שנפלה לפני בעל אחות קטנה 
אלמא אתי איסור אחות אשה 

   ודחי אע''ג דבשעת נפילה איחזיא:
. שנפצע ואח''כ אלא אמר רב יוסף

נפלה לו ודקאמרת הא אית ליה 
ייבי לאוין כחייבי כריתות לר''ע ח

האי תנא דמתניתין הך תנא דבי 
ר''ע היא דאמר בהחולץ ליבמתו 
(לעיל מט.) אי זהו ממזר כל שאר 
בשר שהוא בלא יבא ודלא כרבי 
סימאי דאמר (כתובות דף כט:) מן 
הכל היה עושה רבי עקיבא ממזר 
חוץ מאלמנה לכ''ג שהרי אמרה 
תורה לא יקח ולא יחלל אבל מכל 

י לאוין גרידי אפילו ליכא חייב
קורבה הולד ממזר: ופרכינן 
ואמאי סריס חולץ ואפילו היתה לו 
שעת הכושר איקרי כאן להקים 

   כו':
. דשעת הכושר אמר רבא אם כן

דמעיקרא לאו מלתא היא הואיל 
ובשעת מיתה לא חזי אין לך אשה 

   כו':
. ייסורי מיתה סמוך למיתתו

מתישים כחו אלא אמרינן הואיל 
עיקרא בר הקמה הוה בת ומ

   חליצה היא הכא נמי לא שנא:
לרבי אליעזר פירוקא דרבא פירכא 

. גמרא פריך כלומר האי היא
פירוקא דרבא פירכא היא לרבי 
אליעזר דהא ודאי חזינן דשעת 
הכושר מילתא היא ואמאי קאמר 
רבי אליעזר סריס אדם אין חולץ 
דלא מהניא ליה שעת הכושר 

סות של דמעיקרא הא ודאי סרי
מיתה אין לו רפואה אפילו הכי 
מתייבמת האשה משום שעת 

   הכושר דמעיקרא:
. כחישותא הוא דאתחילה ביה

ולאו סריס הוא אלא מיתה 
   מכחשת כחו:

. דקאמרת היכי דמי סריס חמה
 שלא היתה לו שעת הכושר:

. שלא ראה שעה אחת בכשרותו
   שלקה ממעי אמו:

{ארוולו"ד: קמרון . אדול''ר כיפה
 לה במלה: קשת מקומרת]}[מ

שאין קילוח השתן הולך למרחוק 
כשהוא מטיל כלפי מעלה ואין 

   נעשה ככיפה:
   . לחם בתנור:דאפיה אימיה

. שמחממתה חום התנור בטיהרא
   וחום הצהרים:
. שכר מזוג ואיכא שיכרא מרקא

   דאמרי חזק:
. כלומר ולא ולא ידענא מאי ניהו

ידענא ממאי הוי לישנא אחרינא 
היינו דשמענא לאמי כל ה''ג 

שממעי אמו לקוי ולא ידענא מאי 
היא כלומר לא הוה ידענא אהיכא 
קאי אבל השתא ודאי ידענא 

 דסריס חמה קמפרש ואזיל:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

394

  
יְנַתִים א ִהְבִריא ּבֵ ּמָ   !ְוֵליחּוׁש ׁשֶ

  
יָון  יַנןשּכֵ תֹו ְוסֹופֹו ָלקּוי ָלא ָחְייׁשִ ִחּלָ   .ּתְ

  
   :ַרב ָמִריְמִתיב 

י" ן ַאְנִטיְגנֹוס ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֲחִניָנא ּבֶ
לֹׁש ּפְ  מֹוִנים יֹוםּבֹוְדִקין אֹותֹו ׁשָ תֹוְך ׁשְ   ! "ָעִמים ּבְ

  
יַנן –ְלַחד ֵאֶבר     ,ָחְייׁשִ

יּה ּגּוָפא  יַנן -ְלכּוּלֵ    .ָלא ָחְייׁשִ
  

 רש"י
. וליחוש שמא הבריא בינתים

שעה אחת ואשתכח דהוה ליה 
   שעת הכושר:

. בבכורות קאי בודקין אותו
חוורור והמים הקבועים הרי זה 

הוא חוורור הקבוע מום ואיזה 
כל ששהה שמונים יום רבי 
חנינא בן אנטיגנוס אומר 
בודקין אותו שלש פעמים בתוך 
פ' יום בראש פ' ובאמצע פ' 
ובסוף פ' אבל בבדיקה תחלה 
וסוף לא סגי שמא בינתים עבר 
ונמצא שאין קבוע ולא אמרינן 
הואיל ותחלתו וסופו לקוי ודאי 

   לא עבר:
. פאלכוליה גו . לעין:לחד אבר

סריס חמה מחמת חולי כל הגוף 
  הוא:
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        פ, אפ, אפ, אפ, א .37
י"    :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

י א: [ לֹא ּכִ   ֶאּלָ
ה  ׁש לֹו ְרפּוָאה,  -ְסִריס ַחּמָ ּיֵ ֵני ׁשֶ ּתֹו, ִמּפְ   חֹוֵלץ ְוחֹוְלִצין ְלִאׁשְ
ֵאין לֹו ְרפּוָאה -ְסִריס ָאָדם  ֵני ׁשֶ ּתֹו, ִמּפְ   ]."לֹא חֹוֵלץ ְולֹא חֹוְלִצין ְלִאׁשְ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ָערֹות " י ׂשְ תֵּ ָנה ְולֹא ֵהִביא ׁשְ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ִרים,  - ּבֶ ן ֶעׂשְ הּוא ּבֶ   ָיִביאּו ְרָאָיה ׁשֶ
ִריסְוהוּ  ם.  -  א ַהסָּ   לֹא חֹוֵלץ ְולֹא ְמַייּבֵ

ִרים ְולֹא ת ֶעׂשְ ָערֹות  ּבַ י ׂשְ תֵּ ִרים,  - ֵהִביָאה ׁשְ ת ֶעׂשְ ִהיא ּבַ   ָיִביאּו ְרָאָיה ׁשֶ
ֶמת,  -ְוִהיא ָהַאְילֹוִנית    לֹא חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ

ְבֵרי  לּדִ   . ֵבית ִהּלֵ
איוּ  ּמַ   אֹוְמִרים:  ֵבית ׁשַ

מֹ ֵני ׁשְ ֵרה. ֶזה ְוֶזה ּבְ   ֶנה ֶעׂשְ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ָכר  ל,  - ַהּזָ ִדְבֵרי ֵבית ִהּלֵ   ּכְ
אי,  - ּוְנֵקָבה  ּמַ ִדְבֵרי ֵבית ׁשַ   ּכְ

ה ְמַמֶהֶרת ָלבֹ ָ ָהִאׁשּ ֵני ׁשֶ   ! (נדה מז:) "א ִלְפֵני ָהִאיׁש ִמּפְ
  

יקּוֵליָאַמר  ר ּדִ מּוֵאלָאַמר  ָרִמי ּבַ   : ׁשְ
יָחַזר ּבֹו    . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

  
ֲעָיא ְלהוּ    : ִאיּבַ

יּה?    ֵמֵהי ֲהַדר ּבֵ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ה  ּתֹו,  -ְסִריס ַחּמָ   חֹוֵלץ ְוחֹוְלִצין ְלִאׁשְ

ל ִמְצַרִים א ׁשֶ ַסְנְדִרּיָ ַאֶלּכְ ִאין ּבְ ִמיָנן ִמְתַרּפְ ן ּבְ ּכֵ   ."ׁשֶ
  

י   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
יּה     ,ְלעֹוָלם לֹא ֲהַדר ּבֵ

ַנן ַהִהיא  יןְלעֹונָ  –ְוִכי ּתְ    .ׁשִ
  
  
  

    רש"י

. אם ב''ד מצריכין יביאו ראיה
את היבמה לחלוץ ולייבם יביאו 
קרובי היבמה ראיה שהוא בן כ' 
 ותיפטר בלא חליצה ויבום:

. כלומר ונולדו בו והוא הסריס
סימני סריס והכי מפרש בנדה 
בפ' יוצא דופן (דף מז:) דאי לא 

מרינן נולדו לו סימני סריס א
האי דלא מייתי משום קטנות 
הוא ומחזקינן ליה כקטן עד רוב 

   שנותיו:
. אלמא לר' הזכר כדברי ב''ה

 אליעזר סריס חמה לא חליץ:
. כי מתני' וסמי הך ת''ש כו'

דלעיל מקמי תרתי ושמע מינה 
מההיא הדר ביה אי נמי מדקא 
מייתי מעשה דאלכסנדריא 
לדבריו ש''מ מההיא דלעיל הדר 

תניתין ליכא למיפשט ביה וממ
הכי דקתני שיש לו רפואה 
משום דמשמע דמסברא קאמר 

   הכי:
. הזכר כדברי ב''ה וכי תנן ההיא

לאו אמאי דאמרי לא חולץ אלא 
לאשמועי' דעד שיהא בן עשרים 
חשבינן ליה קטן אם לא הביא 
ומכאן ואילך אמרינן גדול הוא 
אם לא הביא אלא שהוא סריס 

איתמר וחייב בעונשין שבתורה: 
  גרסינן:
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        פ, אפ, אפ, אפ, א .38
ַמר    :ִאיּתְ

ֵרה ָאַכל ֵחֶלב, ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ מֹ  ִמּבֶ ן ׁשְ ֵרה, ְונֹוְלדּו ּבֹו ִסיָמֵני ָסִריסְויֹום ֶאָחד ַעד ּבֶ    ,ֶנה ֶעׂשְ
אן ֵהִביא  ָערֹותּוְלַאַחר ִמּכָ י ׂשְ ּתֵ    :ׁשְ

  ָאַמר:  ַרב
ה ָסִריס ְלַמְפֵרַע    .ַנֲעׂשָ

מּוֵאלוּ     ָאַמר: ׁשְ
ָעהָקָטן ָה  אֹוָתּה ׁשָ   . ָיה ּבְ

  
   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

יַאְילֹוִנית לְ  ְלַרב,   ! ֵמִאיר ְיֵהא ָלּה ְקָנס ַרּבִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
ְטנּוָתּה ָיְצָתה ְלֶבֶגר.    ִמּקַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַמאי ְ ָייָתא ִיְתַאְמרּו ִמׁשּ י ַמַעּלְ י ָהֵני ִמיּלֵ ל ּכִ   . ּכָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה" ִריס ִניּדֹון ּכְ    ,ֵאין ַהסָּ

א ּבַ  ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ִניּדֹון ֶאּלָ ֵאין ּבֶ ְחּתֹון. ְלִפי ׁשֶ   ֲחִתיַמת ָזָקן ַהתַּ
ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ׁשֶ  ְטנּוָתּה ָיְצָתה ְלֶבֶגרְוֵאין ַאְילֹוִנית ִניּדֹוֵנית ּכְ ּקַ   . "ּמִ

  
  
  

 רש"י
. אתינוקת קאי מבן י''ב עד י''ח

כרבי אליעזר דאמר נקבה כב''ש 
ומרישא נמי שמעינן ליה 
דקאמר י''ב ויום אחד ואי 
בתינוק אין זמנו להביא עד י''ג 
שנה ויום אחד בפ' יוצא דופן 

   (נדה דף מו.):
. דפחות מי''ב ולא מבן י''ב

הביאה ודאי קטנה היא דזמן 
שערות לתינוקת מי''ב הבאת ב' 

ואילך בפ' יוצא דופן במסכת 
   נדה (שם):

. איידי נעשה סריס למפרע
דאיירי בלשון זכר קתני סריס 
כיון שעברה שמנה עשרה כרבי 
אליעזר ולא הביא אע''פ שחזר 
והביא אינו כלום דלא אמרינן 
כיון דהשתא אייתי איגלאי 
מילתא דעד השתא קטן הוה 
 דבשערות תליא מילתא אלא
בסריס מחזקינן ליה וחשבינן 
לה בת עונשין משנים עשר 
ואילך שהיתה ראויה להביא 
דאמר האי דלא אייתי משום 
דסריס הוה והא דתניא לקמן 
דאפילו הביא לאחר מכאן הרי 
הוא כסריס לכל דבריו למפרע 
הוא דקאמר ומשנים עשר הויא 

   גדולה וסריס הוה:
ושמואל אמר קטן היה באותה 

קינן ליה בגדול . דלא מחזשעה
אלא משמונה עשר ואילך שהוא 
מוחזק בסריס והא דתניא לקמן 
הרי הוא כסריס לכל דבריו 
מכאן ולהבא קאמר אבל למפרע 
הוי קטן והוא הדין נמי דאפילו 
לא הביא לאחר זמן קחשיב ליה 
שמואל קטן עד י''ח ומשום רב 
נקיט ליה לאשמועינן רבותא 

   דאע''ג דחזר והביא סריס הוא:
. דאמר נעשה גדול למפרע רבל

איילונית לר''מ  מי''ב ואילך:
. חמשים כסף יהא לה קנס

אלמה תניא במסכת כתובות 
(דף לה:) איילונית אין לה לא 
קנס ולא פתוי באלו נערות 
ומוקמינן לה כר''מ דאמר קטנה 
אין לה קנס ואיילונית הואיל 
ואין לה שערות קטנה היא 
בימים שהיתה ראויה לנערות 

אמרינן כיון שעברו י''ח ולא  ולא
הביאה נעשית גדולה למפרע 
לחייב קנס את האונסה בימי 

   נערות:
א''ל אביי מקטנותה יצתה 

. לעולם נעשית גדולה לבגר
למפרע והא דאין לה קנס לר''מ 
משום דמקטנותה יצתה לבגר 
דנערות בסימנים תלוין וזו שאין 
לה סימנים חשבינן כל ימי 

נערות קטנותה קטנה ובימי 
בוגרת וזו וזו לר''מ אין לה קנס 
אבל לרבנן איילונית בימי 
קטנותה יש לה קנס דרבנן פליגי 
עליה ואמרי קטנה יש לה קנס 
ימי קטנות עד שנים עשר שנה 

  ויום אחד:
. רב יוסף שפיר קאמרת א''ל

   וכל כי הני מילי מעלייתא כו':
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        בבבב- - - - פ, אפ, אפ, אפ, א .39
יָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ

מֹ ָמֵני ָסִריס, ְוַאְילֹוִנית, וּ ִסי ן ׁשְ ה -  ָנהּבֶ ֶהן ַמֲעׂשֶ ין ּבָ ִרים. ֵאין עֹוׂשִ ן ֶעׂשְ הּו ּבֶ ּיְ    ַעד ׁשֶ
  

מֹ  י?ּוֶבן ׁשְ    !ָנה ִמי ָקַחּיֵ
   :ְוָהַתְנָיא

מֹ" ן ׁשְ ֶאֶבן, ּבֶ   ָנה ֲהֵרי הּוא ּכְ
  ָאסּור ְלַטְלְטלֹו, וְ 

    ,ֲאָבל ִאּמֹו ׁשֹוָחה ָעָליו ּוְמִניָקתוֹ 
ָנה   פ,ב ּכָ ֵני ַהסַּ    !"ִמּפְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ְמרּו ִסיָמָניו ּגָ ׁשֶ   . ּכְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
מֹ" ן ׁשְ   ָנה? ֵאיֶזהּו ּבֶ

ּלֹ  ל ׁשֶ יוּכָ לּו לֹו ֳחָדׁשָ   . א ּכָ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְמרוּ  :ִסיָמִנין מֹוִכיִחין ָעָליו ּלא ּגָ ְרָניו ׁשֶ ָערֹו ְוִצּפָ    ."ׂשְ
ְמרוּ ּדְ  ַטֲעָמא    ,לֹא ּגָ

ְמרוּ ָהא  ֵהי :ָאְמִריַנן – ּגָ ּתַ ִאיׁשְ הּוֵיי הּוא ּדְ תַּ ְבָעה הּוא, ְוִאיׁשְ ר ׁשִ   . ַהאי ּבַ
  

ֲעַבד  א ָהא ּדַ ם ָרָבא ּתֹוְסָפָאהֶאּלָ ְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהּיָ ָהַלְך ּבַ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ    ,עּוְבָדא ּבְ
א תָּ ֵריַסר ַיְרֵחי ׁשַ ֵהי ַעד ּתְ ּתַ ֵריּה  ,ְוִאיׁשְ   . ְוַאְכׁשְ

ַמאן י,  ?ּכְ ַרּבִ ֵהאּדְ ּכְ ּתַ    !ָאַמר ִמׁשְ
  

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ א ַרּבָ ִאיּכָ יָון ּדְ ֵהיּדְ  ּכֵ ּתַ   , ָאַמר ִמׁשְ
ים ֲעַבד ַרּבִ   . ּכְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָאָדם אֹוֵמר: ּכָ  ַרּבָ ים יֹום ּבְ לֹׁשִ ָהה ׁשְ ָ ׁשּ   ."ֵאינֹו ֵנֶפל - ל ׁשֶ

 רש"י
סימני סריס ואיילונית אין 

. להחזיקם עושין בהן מעשה
בגדולים וסריסים עד שיהו בני 
עשרים ולא הביאו ומשנים עשר 
עד עשרים מצפים להם אם 
יביאו הרי הם קטנים עד עכשיו 

   ואם לא יביאו גדולים הם:
. שנולד לח' חדשים אין ובן ח'

עושין בו מעשה להחזיקו כבן 
קיימא בשביל סימנים כלומר 
אע''פ שגמרו סימני שערו 
וצפרניו כשנולד אפ''ה לא 

י עד אמרינן בר קיימא הוא ודא
  שיהיה בן עשרים שנה: 

. סכנת שניהם הבן מפני הסכנה
והאם שלא ירבה חלב הדדין 

   ותיאנס ותמות:
. בניחותא טעמא דלא גמרו כו'

   וסיומא דמילתא היא:
. ולשבעה נגמרה בר שבעה הוא

צורתו אלא שנשתהא וחזר 
ואשמעינן רבי אבהו דאפי' לרבי 

ר קיימא עד לא מחזקינן ליה בב
   שיהא בן כ':

ואישתהי עד תריסר ירחי 
. שלא חזר וילדה אשתו שתא

   לסוף שנתה:
. רבא דקסבר משתהא ואכשריה

הולד אחר גמר צורתו וזה 
נשתהא ג' חדשים ולא אמרי' 
לאחר שהלך בעלה נתעברה 

   מאחר:
. כל ששהא שלשים יום באדם

. אינו נפל שחיה שלשים יום:
עיבור ואפילו לא כלו לו חדשי 

דאמרינן לשבעה נגמרה צורתו 
ואישתהי עד שמיני להכי נקט 
באדם דאילו בבהמה קתני התם 

   שמנה ימים שהה אין נפל:
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        פ, בפ, בפ, בפ, ב .40
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה? "   ֵאיֶזהּו ְסִריס ַחּמָ
ָערֹות.  י ׂשְ תֵּ ִרים, ְולֹא ֵהִביא ׁשְ ן ֶעׂשְ הּוא ּבֶ ל ׁשֶ   ּכָ

ָבָריו.  ָסִריס ְלָכל ּדְ אן ֲהֵרי הּוא ּכְ   ַוֲאִפיּלּו ֵהִביא ְלַאַחר ִמּכָ
  ְוֵאּלּו ֵהן ִסיָמָניו: 
ֵאין לֹו ָזָקן,  ל ׁשֶ   ּכָ

  ָערֹו ָלקּוי, ּוׂשְ 
רֹו ַמֲחִליק   .ּוְבׂשָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּום  ַרּבָ יאֹוֵמר ִמׁשּ ן ָיִאיר ַרּבִ   : ְיהּוָדה ּבֶ
ֵאין ֵמיָמיו ַמֲעִלין ְרִתיחֹות.  ל ׁשֶ   ּכָ

  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ה.  יּפָ ה ּכִ יל ַמִים ְוֵאין עֹוׂשֶ טִּ ל ַהּמַ   ּכָ

  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ִ ּכָ  ׁשּ   . ְכַבת ַזְרעֹו ּדֹוָחהל ׁשֶ
  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

ֵאין ֵמיֵמי ַרְגָליו ַמֲחִמיִצין.  ל ׁשֶ   ּכָ
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים

רֹו ַמֲעֶלה ֶהֶבל.  ׂשָ ִמים ְוֵאין ּבְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ רֹוֵחץ ּבִ ל ׁשֶ   ּכָ
י ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ּקֹולֹו ָלקּוי, ְוֵאין ִניּכָ  ל ׁשֶ ה. ּכָ ָ ין ִאיׁש ְלִאׁשּ   ר ּבֵ
   

  ְוֵאיזֹו ִהיא ַאְילֹוִנית? 
ִרים ת ֶעׂשְ ִהיא ּבַ ל ׁשֶ    ,ּכָ

ָערֹות,  י ׂשְ תֵּ   ְולֹא ֵהִביָאה ׁשְ
אן    ,ַוֲאִפיּלּו ֵהִביָאה ְלַאַחר ִמּכָ

ָבֶריָה.  ַאְילֹוִנית ְלָכל ּדְ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ
  

  ְוֵאּלּו ֵהן ִסיָמֶניָה: 
ּדִ  ֵאין ָלּה ּדַ ל ׁשֶ   ים, ּכָ

ִמיׁש ּוִמ  ׁשְ ַעת תַּ ׁשְ ה ּבִ ָ   . ְתַקׁשּ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ים.  ָנׁשִ יּפּוֵלי ֵמַעִים ּכְ ֵאין ָלּה ׁשִ ל ׁשֶ   ּכָ
י ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ּקֹוָלּה ָעֶבה,  ל ׁשֶ   ּכָ
ה ְלִאיׁש  ָ ין ִאׁשּ ֶרת ּבֵ   . "ְוֵאיָנּה ִניּכֶ

  
ַמ     :רִאיּתְ

  . ִסיָמֵני ָסִריס
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

ם הּו ּכּוּלָ ּיְ   . ַעד ׁשֶ
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ֶאָחד ֵמֶהן.    ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ָערֹותּדְ ֵהיָכא  י ׂשְ ּתֵ ָקן  ֵהִביא ׁשְ ּזָ י ָעְלָמא ָלא  - ּבַ ִליֵגיּכּוּלֵ ן ּפְ הּו ּכּוּלָ ּיְ   . ַעד ׁשֶ
י  ִליֵגיּכִ ּלא ֵהִביא -  ּפְ ׁשֶ    .ּבְ

  
א ָהא  ר ֲאבּוהַּ ָאַמר ְלהּו ּדְ ֶאּלָ ה ּבַ ַנןלְ  ַרּבָ    :ַרּבָ

יּה ּבְ  ינּו ּבֵ רֹו ַמֲעֶלה ֶהֶבל , ַרב ַנְחָמןַעּיְ ׂשָ ָרת - ִאי ּבְ   . ֵאיִתיב ֵליּה ּבְ
ַמאן ַרב הּוָנא ?ּכְ    .ּכְ

  
י ִדיְקָנא ָהְוָיא ֵליּה    . לֹא, ַרב ַנְחָמן ִסיּכֵ

  

 רש"י
   . רך:לקוי

. חלק כבשר אשה דרך מחליק
בשר איש להיות שעיר אשפר''א 

 בלע''ז: {קשה, מחוספס}
. אשקומ''א רתיחות

   : {אישקומ"א: ֶקֶצף}
   רחוק:. קילוח ארוך למכיפה
. שאינו קשור אלא צלול דוחה

   כמים:
. מסריחין כששוהים מחמיצין

   בכלי:
 . חמימות כעין עשן:הבל

. ומתקשה בשעת תשמיש
   תשמיש קשה לה:

. כמין כף למעלה שיפולי מעים
מאותו מקום כדאמר בפ' יוצא 

   דופן (נדה דף מז:):
. אלמא כיון איתיב ליה ברת

דליתנהו כולהו סימני סריס 
ליה האי לא מחזקינן ליה דבצר 

   כסריס:
. יתדות הזקן סיכי דיקנא

כלומר בכמה מקומות הוה לו 
   שער בזקנו:
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        פ, בפ, בפ, בפ, ב .41
ִריס " ם, ְוֵכן ַאְילֹוִניתלֹא חֹוֵלץ  -ַהסָּ    ...." ְולֹא ְמַייּבֵ
  

   :"ַאְילֹוִנית"ּדְ ּדּוְמָיא  "ָסִריס" :ָקָתֵני
ַמִים - ָמה ַאְילֹוִנית יֵדי ׁשָ    ,ּבִ

ַמִים - ַאף ָסִריס יֵדי ׁשָ    .ּבִ
יּוְסָתָמא כְּ  יֵדי ָאָדם  ָאַמר:ּדְ ֲעִקיָבא,  ַרּבִ    ,ִאין –ּבִ

ַמִים  יֵדי ׁשָ    .לֹא –ּבִ
  
  

 רש"י
. כלומר סריס אדם בידי אדם

   בעי חליצה סריס חמה לא:
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ָסָלּה, " ָחַלץ ִליִבְמּתֹו לֹא ּפְ ִריס ׁשֶ   ַהסָּ
ָעָלּה [ ָסָלּה,  - ּבְ   ּפְ

ִעיַלת ְזנּות ִהיא ּבְ ֵני ׁשֶ   ]."ִמּפְ
  

   .ָעָלּה הּואְב ּדִ ַטֲעָמא 
     .לֹא –ָהא ַאֵחר 

א   פא,א יּוְבּתָ יֱהֵוי תְּ   ַרב ַהְמנּוָנא, ּדְ ֵליָמא ּתֶ
ָת ּדְ  יּנְ ּזִ סּוָלה ִליָבָמּה  -ה ָאַמר: ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ׁשֶ   ! ּפְ
  

ין ֲאִפיּלוּ  לֹא,    ,ַנִמי ְלַאֵחר הּוא ַהּדִ
ִדיֵדיּה  א ּבְ ָתָנא ֵריׁשָ ִדיֵדיּה , ְוַאְייֵדי ּדְ ָנא ַנִמי ֵסיָפא ּבְ   . ּתָ

  
  
  

 רש"י
. דהויא זונה טעמא דבעלה הוא

דנבעלה לאחי בעלה שלא 
במקום מצוה והיא היתה עליו 

   בכרת:
ש . כאשת איפסולה ליבמה

שזינתה שאסורה לבעלה וכיון 
   דזונה היא אסורה לכהונה:
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        פא, אפא, אפא, אפא, א .43
ָחְלצּו ָלּה ַאִחין" ָסלּוָה,  - [ ְוֵכן ַאְיילֹוִנית ׁשֶ   לֹא ּפְ

ָעלּוָה  ָסלּוָה,  - ּבְ   ּפְ
ֵני ׁשֶ  ִעיַלת ְזנּותִמּפְ ִעיָלָתּה ּבְ   ]."ּבְ

  
  ָעלּוָה, ְב ּדִ ַטֲעָמא 

ָעלּוָה    . לֹא -ָהא לֹא ּבְ
  

ַמאן    ?ּכְ
  
ילֹא כְּ ּדְ    ְיהּוָדה,  ַרּבִ

ִאי  יּדְ   . ַאְיילֹוִנית זֹוָנה ִהיא ְיהּוָדה, ָהָאַמר: ַרּבִ
  
  
  
  

 רש"י
. האמר איילונית זונה היא

בפרק הבא על יבמתו (לעיל דף 
סא.) ויליף לה מהזנו ולא 

     יפרוצו:
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        פא, אפא, אפא, אפא, א .44
ָנה             ִמׁשְ

ה ּכֹ ָרֵאל ְסִריס ַחּמָ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ְתרּוָמה.  - ֵהן ׁשֶ   ַמֲאִכיָלּה ּבִ
  

י יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ׁשִ
רֹוִגינֹוס ּכֹ ָרֵאל ַאְנּדְ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ְתרּוָמה.  - ֵהן ׁשֶ   ַמֲאִכיָלּה ּבִ

  
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ְקַרע ְוִנְמָצא ָזָכר  ּנִ   לֹא ַיֲחלֹוץ,  - טּוְמטּום ׁשֶ
ָסִר  הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   יס. ִמּפְ

א.  ָ א ֲאָבל לֹא ִניׂשּ רֹוִגינֹוס נֹוׂשֵ   ַאְנּדְ
  

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
רֹוִגינֹוס  ָזָכר -ַאְנּדְ יִבין ָעָליו ְסִקיָלה ּכְ    .ַחּיָ

  

ָמָרא             ּגְ

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ
   ,ַמֲאִכיל – 172מֹוִליד

ֵאינֹו מֹוִליד    ֵאינֹו ַמֲאִכיל,  -ׁשֶ
ַמע לָ     .ןָקא ַמׁשְ
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  (ויקרא כב, יא) "ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו" ע"פ הפסוק:  

 רש"י
  מתני' 

. אבל סריס סריס חמה כהן וכו'
אדם מיפסל נמי פסיל לה 
מתרומה דבי נשא דהיינו פצוע 

   דכא:
 אח אחר: . אם ישלא יחלוץ

. שהוא כזכר אבל לא נישא
והשוכב עמו הרי הוא כבא על 

   הזכר:
. בגמרא רבי אליעזר אומר

   מפרש פלוגתייהו:
  

  גמ' 
. מהו דתימא מוליד מאכיל

דדייקינן ויליד ביתו הם יאכלו 
   הראוי להוליד יאכיל:
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        פא, אפא, אפא, אפא, א .45
י" יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ׁשִ

רֹוִגינֹוס ָרֵאל [ ַאְנּדְ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ְתרּוָמה - ּכֵֹהן ׁשֶ   ].ַמֲאִכיָלּה ּבִ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָחֶזה ָוׁשֹוק ַמֲאִכיָלּה  ְתרּוָמה, ְוֵאין ַמֲאִכיָלּה ּבְ   . ּבִ

  
י   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ָחֶזה ָוׁשֹוק.ַא     ף ַמֲאִכיָלּה ּבְ
  

ָנא  אֹוַרְייָתא ?ָחֶזה ָוׁשֹוקּוְלֵריׁש ָלִקיׁש ַמאי ׁשְ    .ּדְ
אֹוַרְייָתא רּוָמה ַנִמי ּדְ    !ּתְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ה ְזַמן ַהּזֶ ְתרּוָמה ּבִ ַנן -  ּבִ ַרּבָ   . ּדְ

  
ְזַמן ׁשֶ  ים ַמאיֲאָבל ּבִ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ    ?!אלֹ ? ּבֵ

ָתֵני ָחֶזה ָוׁשֹוק" :ַאּדְ   , "ֵאין ַמֲאִכיָלּה ּבְ
ִדיָדּה     :ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ אֹוַרְייָתא  :ּבַ ְתרּוָמה ּדְ ַנן, ֲאָבל ּבִ ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ   ! "לֹא –ּבִ

  
   :ָהִכי ַנִמי ָקָאַמר

ְתרּוָמה ּבַ  הּוא ַמֲאִכיָלּה ַמֲאִכיָלּה ּבִ ׁשֶ הּכְ ַמן ַהּזֶ ַנן,  ּזְ ַרּבָ   ּדְ
ְזַמן ָחֶזה ָוׁשֹוק   , ְוֵאין ַמֲאִכיָלּה ּבִ

ַנן ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ ְלָמא ָאֵתי ְלאֹוְכָלּה  ,ַוֲאִפיּלּו ּבִ אֹוַרְייָתא.  ּדִ ְתרּוָמה ּדְ   ּבִ
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ָחֶזה ָוׁשֹוק.    ַאף ַמֲאִכיָלּה ּבְ
  

יָאַמר ֵליּה    : ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  יֹוָחָנן ַרּבִ
ַנן :ִמי ָסְבַרתְּ  ַרּבָ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ רּוָמה ּבַ   ? ּתְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

   ,ִאין
ֲאִני ׁשֹוֶנה:  ִעּגּוִלים עֹוֶלה"ׁשֶ    ."ִעיּגּול ּבְ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

ֲחִתיכֹות עֹוָלה"ַוֲהלֹא ֲאִני ׁשֹוֶנה:     ."ֲחִתיָכה ּבַ
  

ְרּכֹו ִל  :ִמי ָסְבַרתְּ  ּדַ ל ׁשֶ נֹות""ּכָ ִנינוּ  יּמָ    ?ׁשָ
נֹות" ְרּכֹו ִליּמָ ּדַ ִנינוּ  "ֶאת ׁשֶ    !ׁשָ

  
   ?ַמאי ִהיא

  
ְתַנן    :ּדִ

ֶרם " ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ ן ׁשֶ ָהיּו לֹו ֲחִביֵלי ִתְלתָּ ְלקּו.  - ִמי ׁשֶ   ִיּדָ
ֲאֵחרֹות   פא,ב ְלקּו, ^ - ִנְתָעְרבּו ּבַ ן ִיּדָ   ּכּוּלָ

ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
  ְמִרים: אוֹ  ֲחָכִמיםוַ 

ֶאָחד ּוָמאַתִים.    ַיֲעלּו ּבְ
ָהָיה  יׁשֶ   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ

נֹות,  ְרּכֹו ִליּמָ ּדַ ל ׁשֶ ׁש ּכָ    .ְמַקּדֵ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ְלַבד.  ָבִרים ּבִ ה ּדְ ָ ׁשּ א ׁשִ ׁש, ֶאּלָ   ֵאינֹו ְמַקּדֵ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ְבָעה.    ׁשִ
  ֵאּלּו ֵהן: 

 רש"י
. לקמן מאכילה בתרומה כו'

מפרש לה בתרומה בזמן הזה 
אורייתא לא דרבנן אבל במידי ד

מאי טעמא ספק איש ספק אשה 
   הוא:

. והכי משתמע ה''נ קאמר כו'
מילתיה דר''ל מאכילה בתרומה 
כלומר בזה''ז שאין נוהג אלא 
תרומה ואינו מאכילה בכלום 
בזמן שחזה ושוק נוהגין דהיינו 

   כשהמקדש קיים:
. כגון אפי' בתרומה דרבנן

תרומת פירות הואיל ואיכא 
ון דגן תרומה דאורייתא כג

   תירוש ויצהר גזרי':
 . דזכר מעליא הוא:אף מאכילה

. מי סברת תרומה בזה''ז דרבנן
דקמוקמת לה למתניתין במידי 
 דרבנן ואסרת לה בחזה ושוק:

. ברייתא עיגול של שאני שונה
תרומה בטל במאה של חולין או 
עיגול של תרומה טמאה בטל 
בק' עיגולים של תרומה טהורה 

ה ואי תרומה בזמן הז
דאורייתא כיון דעיגול דבר 
חשוב הוא ודרכו לימנות לא 
בטיל אף על גב דתרומת תאנים 
דרבנן הואיל ותרומה דאורייתא 
נוהגת לא מבטלינן דרבנן גזרה 

   דרבנן אטו דאורייתא:
. אמר ליה והלא אני שונה כו'

כלומר מי אית לך למיגזר בהא 
דרבנן אטו דאורייתא אי נמי 

א לאו אתית לבטולי בדאוריית
איסורא הוא שהרי אני שונה 
חתיכה של חטאת טמאה בטיל 
בטהורה והכא מידי דאורייתא 
הוא ואף על גב דדרכו לימנות 
דמי סברת כל שדרכו לימנות 
שנינו דלא בטיל את שדרכו 
לימנות במנין שנינו שעשאוהו 
מיוחד למנין אבל חתיכה ועיגול 
פעמים שהם נמכרים באומד אף 

נות הואיל על גב דרגילים לימ
 ואינן מיוחדים בכך בטלין:

{פינוגר"י: . פניגר''י תלתן
חילבה (גרגרנית יוונית, צמח 

מין קטנית  המשמש לתבלין)}
 הוא ולמתק הקדירה בא:

. כלאים בשריפה דכתיב ידלקו
  (דברים כב) תוקדש תוקד אש: 

. דלא בטלי כדקתני כולן ידלקו
טעמא שהיה רבי מאיר אומר 

קדש את כל שדרכו לימנות מ
המתערב עמו ואין בטל ברוב 
שכלאי הכרם בדבר שאין במנין 
בטלין באחד ומאתים כדאמר 
בפסחים באלו עוברין (דף מח:) 
מן המאתים ממותר שתי מאות 
שנשתיירו בבור מיכן לערלה 
וכלאי הכרם שבטלים 

   במאתים:
. מאתים או שלש מאות מקדש

   דלא בטל:
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  , ֱאגֹוֵזי ֶפֶרךְ 
  ְוִרּמֹוֵני ָבָדן, 

  ְוָחִבּיֹות ְסתּומֹות, 
  ְוִחְלֵפי ְתָרִדין, 
  ְוקֹוָלֵחי ְכרּוב, 
  ּוְדַלַעת ְיָוִנית. 

יוְ  ִית.  :מֹוִסיף ֲעִקיָבא ַרּבִ ַעל ַהּבַ ל ּבַ רֹות ׁשֶ ּכָ   ַאף ּכִ
  

  ָעְרָלה,  -ָהְראּוִין ְלָעְרָלה
ֶרם  ְלֵאי ַהּכֶ ֶרם -ְלּכִ ְלֵאי ַהּכֶ   . ז)-ו (ערלה ג, "ּכִ

  
י    :ָסַבר יֹוָחָנן ַרּבִ

נֹות" ְרּכֹו ִליּמָ ּדַ ִנינוּ  "ֶאת ׁשֶ    .ׁשָ
  
  ָסַבר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

נֹות" ְרּכֹו ִליּמָ ּדַ ל ׁשֶ ִנינוּ  "ּכָ   .ׁשָ
  

   ?"ֲחִתיָכה"ַמאי 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ל ֲחָטאֹות ְט " ֵמָאה ֲחִתיכֹות ׁשֶ ְתָעְרָבה ּבְ ּנִ את ְטֵמָאה ׁשֶ ל ַחטָּ   הֹורֹות, ֲחִתיָכה ׁשֶ

ִנים ְטהֹורֹות ל ֶלֶחם ַהּפָ רּוסֹות ׁשֶ ֵמָאה ּפְ ְתָעְרָבה ּבְ ּנִ ִנים ְטֵמָאה ׁשֶ ל ֶלֶחם ַהּפָ רּוָסה ׁשֶ     - ְוֵכן ּפְ
ֲעֶלה    .תַּ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ֲעֶלה.    לֹא תַּ

  

ל  ֵמָאה ֲחִתיכֹות ׁשֶ ְתָעְרָבה ּבְ ּנִ את ְטהֹוָרה ׁשֶ ל ַחטָּ ין ְטהֹורֹות, ֲאָבל ֲחִתיָכה ׁשֶ   חּוּלִ
ין ְטהֹורֹות  ל חּוּלִ רּוסֹות ׁשֶ ֵמָאה ּפְ ְתָעְרָבה ּבְ ּנִ ִנים ְטהֹוָרה ׁשֶ ל ֶלֶחם ַהּפָ רּוָסה ׁשֶ    –ְוֵכן ּפְ

ְבֵרי ַהּכֹ ֲעֶלה -ל ּדִ    ."לֹא תַּ
א ֲעֶלה" :ָקָתֵני ִמיַהת ֵריׁשָ   ."תַּ

  
יָאַמר  ֵריּה  ַרּבִ יא ּבְ   : ַרב הּוָנאּדְ ִחּיָ
ִניּמוֹ     .ָחהּבְ

  
   ,ִאי ָהִכי

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

י  פב,א    ,ְלַטֲעֵמיּה  ְיהּוָדה ַרּבִ
ִמינֹו ' :ָאַמרּדְ  ֵטיל -ִמין ּבְ    '.לֹא ּבָ
  

   ?ֲאָבל לֹא ִניּמֹוַח ַמאי
ֲעֶלה,    לֹא ּתַ

ָתֵני ֵמָאה ֲחִתי" :ַאּדְ ְתָעְרָבה ּבְ ּנִ את ְטהֹוָרה ׁשֶ ל ַחטָּ ין ְטהֹורֹותֲאָבל ֲחִתיָכה ׁשֶ ל חּוּלִ    – כֹות ׁשֶ
ֲעֶלה    ,"לֹא תַּ

ִדיָדּה  ָבִרים ֲאמּוִרים: ִניְפלֹוג ְוִניְתֵני ּבְ ה ּדְ ּמֶ ֲעֶלה! :ּבַ יּמֹוָחה, ֲאָבל לֹא ִניּמֹוָחה לֹא ּתַ ּנִ ׁשֶ    ּבְ
  

ְטהֹורֹות ָעִדיף ֵליּה     .ְטהֹורֹות ּבִ
  

נָ  ,ּוְלֵריׁש ָלִקיׁש  א ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ    ?א ֵסיָפאַמאי ׁשְ
  

ֵריּה ָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ
א  ִקין - ֵריׁשָ טּוְמַאת ַמׁשְ ַנן ּבְ ַרּבָ    ,ּדְ
אֹוַרְייָתא –ֵסיָפא     .ּדְ

  
ֶרץ ֲאָבל    ?ַמאי – טּוְמַאת ׁשֶ

ֲעֶלה   , לֹא ּתַ
ָתֵני ֵסיָפא    :ַאּדְ

 רש"י
   . מקום:פרך

גון אגוזים . כהראוין לערלה
ורימון וחביות מקדשין ואוסרין 

   את הכשרים משום ערלה:
. כגון תרדין הראוין לכלאי הכרם

   וכרוב ודלעת:
. רבי יוחנן סבר את שדרכו לימנות

שמיוחד במנין שנינו דלא בטל 
הלכך חתיכות ועיגולים אע''ג 
שדרכן לימנות הואיל שדרכן נמי 

   לימכר באומד בטלי:
. ו לימנותור''ל סבר כל שדרכ

אפילו לפרקים שנינו דלא בטיל 
הלכך עיגול אי ס''ד תרומה בזמן 

   הזה דאורייתא לא היה בטיל:
. דקסבר ר' יהודה אומר לא תעלה

ר' יהודה בכל דוכתא מין במינו 
   לא בטיל:

. ת''ק מודה דברי הכל לא תעלה
הואיל ואפשר למוכרן לכהן 
בהפסד מועט וחתיכה ופרוסה 

הפסד מועט  דרכן לימנות משום
לא מבטלינן איסורא דאורייתא 
ואע''ג דעיגול בטל בחולין ולא 
מזבנינן ליה לכהן התם הוא 
דעיגול גופיה תרומה דרבנן היא 
ורישא תעלה דאין להם תקנה 
   אלא שריפה ואיכא הפסד קדשים:

. קשיא קתני מיהת רישא תעלה
לר''ל דאמר כל שדרכו לימנות 
שנינו דהא הכא דרכן לימנות 

  טיל: וב
. בכיסוי הדם ר' יהודה לטעמיה

   ובהקומץ:
. דמשמע אדתני אבל חתיכה כו'

טעמא משום דהפסד מעט הוא 
נפלוג בדידה ואע''ג דליכא תקנתא 

   לא בטלה:
. טהורה בטהורה עדיפא ליה

לאשמועינן דאע''ג דשתיהן 
טהורות ושייך בהו ביטולא טפי 
דאשכחן במסכת תרומות (פ''ה 

בחולין  מ''ג) דתרומה טהורה
טהורין הכל מודין שעולין 
ובתרומה טמאה בטהורה חלוקים 
ב''ש וב''ה (שם מ''ד) ועוד 

   דנימוחה ואפ''ה לא תעלה:
ולר''ל מאי שנא רישא ומ''ש 

. בשלמא לר' יוחנן דמוקי סיפא
לה בשלימה סיפא כיון דהפסד 
מועט הוא לא מבטלינן חתיכה 
שלימה הואיל ודרכו לימנות ואף 

יוחנן עיגול דתרומה על גב דלר' 
בטל בחולין דקא מהדר לר''ל 
והלא אני שונה כו' מכלל דמודה 
בעיגול דבטיל משום הפסד מועט 
בחתיכה מודה דיהבינן כולהו 
לכהן הואיל והיא גופה דאורייתא 
לא חיישי' להפסד מועט אלא 
לר''ל דאמר מידי דאורייתא לא 
בטיל והכא משום דנימוח לא 

בטלה חשיב תו איסור דילה ו
סיפא אמאי לא תעלה הא ליתא 

   לאיסורא בעיניה:
. אמר רב שישא בריה דרב אידי

לעולם בנימוחה ורישא בטומאת 
משקין דרבנן כגון שנטמאה 
חתיכה על ידי משקין טמאין 
שנגעו בכלי דמדאורייתא אין 
משקה מטמא כלי ואע''ג דאיכא 
למיגזר משום טומאה דאורייתא 
 מודה ריש לקיש דבטיל הואיל

   ואין דרכו לימנות:
. קדשים לזר איסור וסיפא

דאורייתא הוא ומידי דאורייתא 
מין במינו להאי תנא סבירא ליה 
דלא בטיל ואפילו שאין דרכו 

   לימנות:
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ֵמָאה" ְתָעְרָבה ּבְ ּנִ את ְטהֹוָרה ׁשֶ ל ַחטָּ ין ְטהֹורֹות ֲאָבל ֲחִתיָכה ׁשֶ ל חּוּלִ    – ֲחִתיכֹות ׁשֶ
ֲעֶלה   , "לֹא תַּ

ִדיָדּה  ָבִרים ֲאמּוִרים :ִניְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ ה ּדְ ּמֶ ֶרץ לֹא! :ּבַ טּוְמַאת ׁשֶ ִקין, ֲאָבל ּבְ טּוְמַאת ַמׁשְ    ּבְ
  

ְטהֹורֹות ָעִדיף ֵליּה     .ְטהֹוָרה ּבִ
  

ה   : ָאַמר ַרּבָ
א     ִאיּסּור ָלאו, - ֵריׁשָ
ֵרת -  ֵסיָפא    .ִאיּסּור ּכָ

  
ה ל :ָאַמרּדְ הּוא  ְוָהא ַרּבָ ֵרת - אֹוַרְייָתא ְד ּבִ  ּכָ ָנא ִאיּסּור ּכָ ָנא ִאיּסּור ָלאו ְוָלא ׁשְ   ! ָלא ׁשְ

  
ָיא    !ַקׁשְ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

יִרין, -  ֵסיָפא ׁש לֹו ַמּתִ ּיֵ ָבר ׁשֶ ָהֵוי ֵליּה ּדָ ּום ּדְ    ִמׁשּ
ׁש לֹו ַמ ְוכָ  ּיֵ ָבר ׁשֶ יִרין ל ּדָ ֵטיל. -ּתִ ֶאֶלף לֹא ּבָ    ֲאִפיּלּו ּבְ
  

דּוָתא ִהיא, ּדְ ְוָהא  י ּבְ   ַרב ַאׁשִ
  ? ְלַמאן
ֵרי - ֵהן ִאי ְלכֹ  ָרא ׁשָ   !ִמיׁשְ

ָרֵאל    ! ְלעֹוָלם ָאסּור - ִאי ְלִיׂשְ
  

א דּוָתא ִהיאּדְ ָהא  ,ֶאלָּ י ּבְ   . ַרב ַאׁשִ
  
  

יְוָסַבר  ה  ַרּבִ ְזַמן ַהּזֶ רּוָמה ּבִ אֹוַרְייָתאיֹוָחָנן ּתְ    ?!ּדְ
   :ְוָהַתְנָיא

רּוָמה, " ל תְּ ין ְוַאַחת ׁשֶ ל חּוּלִ י קּוּפֹות, ַאַחת ׁשֶ תֵּ   ׁשְ
רּוָמה,  ל תְּ ין ְוַאַחת ׁשֶ ל חּוּלִ י ְסִאין, ַאַחת ׁשֶ תֵּ   ְוִלְפֵניֶהם ׁשְ

תֹוְך ֵאּלּו,    ְוָנְפלּו ֵאּלּו ּבְ
ִרים,    ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ

רּוָמה ֲאִני אֹוֵמר תְּ ין ָנְפלוּ  ׁשֶ תֹוְך חּוּלִ ין ּבְ רּוָמה ָנְפָלה, ְוחּוּלִ   . "ְלתֹוְך תְּ
רּוָמהֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר  ין ַעל ַהּתְ ַרּבּו חּוּלִ   : ְוהּוא ׁשֶ

יוְ  רּוָמה יֹוָחָנן ַרּבִ ין ַעל ַהּתְ ּלא ַרּבּו חּולִּ י ׁשֶ    .ָאַמר: ַאף ַעל ּפִ
ָלָמא ְלֵריׁש ָלִקיׁש  ׁשְ ָבֵעיַנןַר ְד ּבִ  :ָקָסַבר ,ּבִ ַנן ַנִמי ִרּבּוָיא הּוא ּדְ   . ּבָ

א לְ  יֶאּלָ ָיא –יֹוָחָנן  ַרּבִ    !ַקׁשְ
  

י יֹוָחָנן   : 173ָאַמר ָלְך ַרּבִ
י ַנן ?ָהא ַמּנִ      .ִהיא ַרּבָ

  
ֲאָמִרי כְּ   פב,ב יַוֲאָנא ּדַ   . יֹוֵסי ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ֵסֶדר עֹוָלםּבְ  ּדְ

ר ָיְרׁשּו ֲאבֹ "" ּה"ֲאׁשֶ ּתָ 174ֶתיָך ִויִרׁשְ
   – (דברים ל, ה) 

ה  ִנּיָ ה ִראׁשֹוָנה ּוׁשְ   ֵיׁש ָלֶהן.  - ְירּוׁשָ

ית  ִליׁשִ    ."ֵאין ָלֶהן -ּוׁשְ
יְוָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָנא "ֵסֶדר עֹוָלם" י ?ַמאן ּתְ    יֹוֵסי. ַרּבִ
  

יְוָסַבר  ֵעיַנן ִרּבּוָיאיֹוָחָנן ּבִ  ַרּבִ ַנן לֹא ּבָ    ?ְדַרּבָ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

נֹותִמְקֶוה ׁשֶ " ִעים ְסָאה ְמכּוּוָ ׁש ּבֹו ַאְרּבָ ר –ָנַתן ְסָאה ְוָנַטל ְסָאה  ,ּיֵ ׁשֵ    .(מקוואות ז, ב) "ּכָ
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  גירסת הריטבא ועוד ראשונים.  
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ּתָ והביאך ה' אלהיך אל הארץ    ר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרׁשְ ּתָ ֲאׁשֶ ר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרׁשְ ּתָ ֲאׁשֶ ר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרׁשְ ּתָ ֲאׁשֶ ר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרׁשְ   ּה ּה ּה ּה ֲאׁשֶ

    רש"י

. בטומאה ליפלוג וליתני בדידה
וטהרה כדנקט מילתיה ואתי 
מאי שנא דשבקיה תנא 
למילתיה למנקט חולין 

   וקדשים:
. עדיפא ליה טהורות בטהורות

וניחא ליה לתנא למיתני 
טהורות בטהורות דשייך בהו 
ביטולא טפי כדפרישי' לעיל 
ואפ''ה אזלינן לחומרא הואיל 

   ואיסור דאוריי':
. טומאת בשר איסור לאו

קדשים לאוכלו בלאו והבשר 
 אשר יגע בכל טמא (ויקרא ז):

. קדשים בחולין אתי לידי סיפא
כרת דאכיל להו בטומאת הגוף 

ומאת הגוף בכרת דכתיב וט
והנפש אשר תאכל בשר ולעולם 
בשנימוחה: ל''א לעולם בשלא 
נימוחה ועיגול היינו טעמא 
דר''ל דבדאורייתא לא בטיל 
דכיון דתרומה לזר במיתה 

   ככרת דמיא:
. בפרק והא רבה הוא דאמר

   בתרא (דף קיט.):
. (לא בטיל) ל''ש כל בדאורייתא

איסור לאו ל''ש איסור כרת אם 
שו רבנן לכרת חשו נמי ללאו ח

   ועבוד תקנתא:
. בנימוחה וסיפא רב אשי אמר

הוי דבר שיש לו מתירין 
   דמותרין לכהן:

. דהא דקי''ל (ביצה בדותא היא
דף ג:) דבר שיש לו מתירין לא 
בטיל כגון דמשתרייא למחר 
למאן דאסירא ליה השתא כגון 
 ביצה שנולדה ביום טוב:

 . אפילו השתא:מישרא שרי
 . החולין מותרין לזר:י אלוהר

. שבקופת והוא שרבו חולין
   חולין:

. שבסאה תרומה על התרומה
הלכך תלינן בשאני אומר חולין 
לתוך חולין נפלו דאי נמי הוי 
איפכא ונפלה סאה תרומה 

   בקופת חולין בטלה ברובא:
. דסמכינן אף על פי שלא רבו

   אשאני אומר:
. דמי אלא לר' יוחנן קשיא

לא באיסור תלינן לקו
  דאורייתא: 

. דהא ואנא אמינא לרבי יוסי
מתני' ר' יוסי קאמר לה 
אנדרוגינוס כהן וכו' ולדידיה 
אמינא אף מאכילה בחזה ושוק 
דהא תרומה נמי לר' יוסי 
 דאורייתא היא אף בזמן הזה:

. בימי יהושע ירושה ראשונה
הויא ירושה וכן שניה דבימי 
עזרא דכשגלו גלות ראשונה 

   ת הארץ:בטלה קדוש
. כלומר לא שלישית אין להם

בעי למהדר ומירתא דירושה 
עומדת היא ואשמעינן האי קרא 
דלא בטלה קדושת הארץ בגלות 

   טיטוס:
. קס''ד האי וסבר ר' יוחנן כו'

דמותיב דטעמא דר' יוחנן לאו 
משום דסמיך אשאני אומר 
אלא משום דאי הוי נמי איפכא 
לא איכפת לן דלא בעינן רבויא 

נן אלא מכי איערב בטיל בדרב
 ליה:
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יְוָאַמר  יָלא ַרּבִ ר ׁשֵ יָאַמר  ְיהּוָדה ּבַ יָאַמר  ַאִסי ַרּבִ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
  . ַעד רּוּבוֹ 

יר רּוּבוֹ ּדְ ַמאי ָלאו  ּיֵ ּתַ   ! ִנׁשְ
  

קֹול רוּ ּדְ  לֹא,   .ּבוֹ לֹא ִנׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
אֵני ָהָכא    :ׁשָ

א ְלֵמיָמר ִאיּכָ ֲאִני אֹוֵמר" :ּדְ   וכיון  ."ׁשֶ
  

 רש"י
. גבי נתן סאה ונטל סאה כשר

שאר משקין ומי פירות ותמד 
שהחמיץ קאי במס' מקואות 
ואשמועי' דאע''ג דחזר ונטל 
ואיכא למימר הא חסר ליה 
מקוה שהסאה הזאת אין 
משלימתו שאין ראויה למקוה 
אפ''ה כשר דמכי יהבו לגביה 
בטל ליה והוו להו ארבעים וחד 

ולן ראוין וכי שקל חד סאה כ
פשו ארבעים אבל איפכא לא 
דכי נטל סאה ברישא חסר ליה 
וכי הדר מלייה הוה ליה מקוה 
חסר דמשקין הללו אין 

   משלימין את המקוה:
. עד י''ט מאי לאו דנשתייר רובו

סאה יכול לעשות כן אבל טפי 
לא דבעינן דניהוי רובא מי 
גשמים אלמא אע''ג דפסול 

בעיא רובא  שאיבה דרבנן
   בכשרות:

. אבל עד פלגא דלא נשקול רובא
   שפיר דמי:

. לעולם בעינן ואיבעית אימא
רבויא בדרבנן והאי דקאמר 
אע''פ שלא רבו חולין משום 
דתלינן אשאני אומר חולין לתוך 
חולין נפלו ואין כאן איסור אבל 
הכא ליכא למימר שאני אומר 
כה''ג דהא מיא מיד מבלבלי 

  זר ונטלה:וליכא למימר ח
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        פב, בפב, בפב, בפב, ב .46
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר [

ָחֶזה ָוׁשֹוק ַמֲאִכיָלּה  ְתרּוָמה, ְוֵאין ַמֲאִכיָלּה ּבְ   . ּבִ
  

י יֹוָחָנן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָחֶזה ָוׁשֹוקַאף ַמ    ].ֲאִכיָלּה ּבְ

  
ַנן    :ּתְ

א," רֹוִגינֹוס נֹוׂשֵ א[ ַאְנּדְ ָ   ! ]"ֲאָבל לֹא ִניׂשּ
  

ֵני א :ּתְ   .ִאם ָנׂשָ
  

א"ְוָהא     !ָקָתֵני "נֹוׂשֵ
  

א"ַמאי , ְוִלַטֲעִמיךְ  ָ    ?"ֲאָבל לֹא ִניׂשּ
א ַמאי  א"ֶאּלָ ָ יֲעַבד – "ִניׂשּ   .ּדִ

א" יֲעַבד!  "נֹוׂשֵ   ַנִמי ּדִ
  

א" לֹא, ָאְמִרי: ַמ  - "נֹוׂשֵ ה ַמׁשְ ִחּלָ   ע, ְלַכּתְ
א" ָ יֲעַבד ַנִמי לֹא -  "ֲאָבל לֹא ִניׂשּ   .ּדִ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ְוָהא ִמּדְ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
רֹוִגינֹוס  יִבין ָעָליו ְסִקיָלה -ַאְנּדְ ָזָכר ,ַחּיָ   , "ּכְ

ָלל ָקא ֵליּה ַת ּדְ  ִמּכְ א ַסּפּוֵקי ִמַסּפְ א ַקּמָ   ! ּנָ
  

ין ְלָמר ין ְלָמר ,ּבֵ ט  ,ּבֵ יָטא ֵליּה ִמְפׁשַ ׁשִ    .ּפְ
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ֵני ְמקֹומֹות. ְ    ְסִקיָלה ִמׁשּ
ָמר ָסַבר ֵני ְמקֹומֹות :ּדְ ְ יִבין ָעָליו ְסִקיָלה ִמׁשּ   .ַחּיָ
ָזָכר :ּוָמר ָסַבר   . ּכְ

  

 רש"י
. תנן אנדרוגינוס נושא לכתחלה

אלמא זכר מעליא הוא וקשיא 
לריש לקיש דאמר אין מאכיל 

   בחזה ושוק:
. דבעיא גיטא תני אם נשא נשוי

מיניה משום ספק זכר ולעולם 
   ספיקא הוא:

. משמע מאי אבל לא נישא
דיעבד: ה''ג נושא נמי דיעבד 
אמרי לא נושא לכתחלה אבל 

יעבד נמי לא. ולעולם לא נישא ד
קשה ליה לר''ל ודייקא כר' 
יוחנן: ומותבי' לר' יוחנן והא 

   מדקתני סיפא כו':
. אפי' בנקבותו משני מקומות

וטעמא מפרש לקמן מקרא 
   בשמעתין:

. במקום זכרות ור''א סבר כזכר
 אין במקום נקבות לא:
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        פג, אפג, אפג, אפג, א    ––––    פב, בפב, בפב, בפב, ב .47
י יֹוֵסי"[ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ׂשָ  ּנָ רֹוִגינֹוס ּכֵֹהן ׁשֶ ָרֵאל ַאְנּדְ ת ִיׂשְ ְתרּוָמה - א ּבַ   ]."ַמֲאִכיָלּה ּבִ
  

  :  ַרבָאַמר 
ַרְייָתא   פג,א י ּבָ ּמֵ    .ֵליָתא ְלַמְתִניִתין ִמּקַ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   יֹוֵסי אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְפֵני ַעְצָמּה הּוא,  ה ּבִ ִרּיָ רֹוִגינֹוס ּבְ   ַאְנּדְ
   ."ְולֹא ִהְכִריעּו ּבֹו ֲחָכִמים ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה

  
ה ַרּבָ י ַמְתִניִתין ,ַאּדְ ּמֵ    !ֵליָתא ְלָבַרְייָתא ִמּקַ

  
ְבֵקיּה  ׁשָ יִמּדְ יּה  ,יֹוֵסי ְלַבר זּוֵגיּה  ַרּבִ ּה ֲהַדר ּבֵ ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
מּוֵאלוּ    : ָאַמר ׁשְ

י ַמְתִניִתין. ּמֵ    ֵליָתא ְלָבַרְייָתא ִמּקַ
  

ה ַרּבָ ַרְיי ,ַאּדְ י ּבָ ּמֵ    ָתא,ֵליָתא ְלַמְתִניִתין ִמּקַ
ְמִעיַנן ֵליּה  ָהא ׁשָ ָחֵייׁש ִליִחיָדָאהלִ ּדְ מּוֵאל ּדְ   ! ׁשְ

  
י ָרא ַמְתִניִתין ,ָהֵני ִמיּלֵ י ָלא ִמְתַעּקְ   , ּכִ

ָרא ַמְתִניִתין ָלא ָחֵייׁש  י ִמְתַעּקְ   . ֲאָבל ּכִ
  

 רש"י
. דקתני לר' יוסי ליתא למתני'

 אנדרוגינוס מאכיל את אשתו
   בתרומה:

. דקתני לר' יוסי מקמי ברייתא
   ספיקא הוא:

מדשבקיה רבי יוסי לר' שמעון 
. דאיירי בהדיה במתני' בן זוגיה

ואיירי בברייתא לחודיה ש''מ 
הדר ביה ולאו תנאי היא דתימא 
סמי תנא דברייתא מקמי תנא 
דמתני' דאי תנאי היא תרוייהו 
הוה תני להו נמי בברייתא 

כדאפכא  ומפיך לדרבי שמעון
   לדרבי יוסי:

. דאמר שמואל דחייש ליחידאה
בהחולץ (לעיל דף מא.) הלכה 
כרבי יהודה בשומרת יבם 
שקדש אחיו את אחותה ומהכא 
אמרינן לה במס' מגילה בפ' 

   הקורא (דף יח:):
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        בבבב- - - - פג, אפג, אפג, אפג, א .48
י ַרבָאְמִרי  ֵמיּה  ּבֵ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ

יֲהָלָכה כְּ  רוֹ ּבְ  יֹוֵסי, ַרּבִ ָבה. ִגינֹוס, ּוְב ַאְנּדְ   ַהְרּכָ
  
מּוֵאלוּ     ָאַמר: ׁשְ

י, ּוְבִקיּדּוׁש. קֹוׁשִ    ּבְ
  
רֹוִגינֹוס" ֲאָמַרן - "ַאְנּדְ    .ָהא ּדַ
  
ָבה" ְתַנן – "ַהְרּכָ    :ּדִ
   ,ֵאין נֹוְטִעין"

  ְוֵאין ַמְבִריִכין, 
יִבין    ,ְוֵאין ַמְרּכִ

ים יֹום ִלְפֵני לֹׁשִ ְ חֹות ִמׁשּ ִביִעית ּפָ ְ ָנהרֹ ֶעֶרב ׁשּ ָ   . אׁש ַהׁשּ
  

  ְוִאם ָנַטע, 
   ,ְוִהְבִריךְ 

יב ו    –ִהְרּכִ
  ַיֲעקֹור. 

  
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ה ָיִמים  לֹׁשָ ׁשְ ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת ּבִ ָבה ׁשֶ ל ַהְרּכָ   ׁשּוב ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת.  -ּכָ
  

י יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ׁשִ
תֹות ּבָ י ׁשַ תֵּ   . ב, ו)(שביעית  "ׁשְ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ים" :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר לֹׁשִ ים -  "ׁשְ לֹׁשִ ים ָצִריְך ׁשְ לֹׁשִ    .ּוׁשְ
ה"ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר  לֹׁשָ ים - "ׁשְ לֹׁשִ ה ּוׁשְ לֹׁשָ    ,ָצִריְך ׁשְ
תֹות" :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ּבָ י ׁשַ תֵּ ּבָ  -  "ׁשְ י ׁשַ ּתֵ יםָצִריְך ׁשְ לֹׁשִ    .תֹות ּוׁשְ

  
מּוֵאלוּ "    ָאַמר: ׁשְ

י ְוִקיּדּוׁש  קֹוׁשִ    ."ּבְ
  
י" ְתַנן – "קֹוׁשִ    :ּדִ
ּוָיּה " ה ְיֵהא ִקיׁשּ ּמָ    ?ּכַ

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ים יֹום.  ִ ִעים אֹו ֲחִמׁשּ   אֹו ַאְרּבָ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ּה  יּה ָחְדׁשָ ּיָ   .ּדַ

י יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ְמעֹוןׁשִ  ַרּבִ
תֹות ּבָ י ׁשַ תֵּ ְ ּוי יֹוֵתר ִמׁשּ    .(נדה לו:) "ֵאין ִקיׁשּ

  
ְתַנן – "ִקיּדּוׁש "    :ּדִ
ׁש, " ל ֲחֵברֹו ֲהֵרי ֶזה ִקּדֵ י ְתבּוָאתֹו ׁשֶ ּבֵ ְפנֹו ַעל ּגַ ְך ּגַ   ַהְמַסּכֵ

ַאֲחָריּותֹו,  יב ּבְ   ְוַחּיָ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוְמִרים:   ׁשִ
ּלוֹ   פג,ב ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ   . (כלאיים ז, ד) "ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ּדָ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

רֹוגִ  ַאְנּדְ מּוֵאלּבְ י ָאַמר ׁשְ    ?ינֹוס ַמה ּלִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ַרב ָעָנןלְ  ׁשְ

י ַמְתִניִתין ּמֵ    .ֵליָתא ְלָבַרְייָתא ִמּקַ

 רש"י
. דמתני' ואמרי הלכה כרבי יוסי

בי רב היינו רב הונא כדלקמן 
ופליג אדאמרן לעיל אליבא דרב 

א למתניתין ובהרכבה לקמן לית
מפרש לה וכן קושי וקידוש 
ובכולהו איירי רבי שמעון 
בהדיה הלכך מסתברא דאדר' 
יוסי דבמתני' קאי דאיירי רבי 

   שמעון בהדיה:
. דקא קלטה בשביעית יעקור

דאין הרכבה קולטת בפחות 
   משלשים יום:

. כדי צריך שלשים ושלשים
שתקלוט שלשים לפני שביעית 

לפני שביעית דכל שלשים 
כשביעית דמו דנפקא לן 
מבחריש ובקציר תשבות 
 במשקין בית השלחין (מ''ק ג:):

. ג' לקליטה שתקלוט ג' ול'
   קודם זמן האיסור:
. דקיי''ל (נדה כמה יהא קישויה

דף לו:) בנדה דאורייתא 
המקשה בתוך י''א שבין נדה 
לנדה ורואה דם ג' ימים רצופים 
מחמת צער וולדה אינה באה 

די זיבה להיות צריכה ספירת לי
ז' נקיים כיולדת בזוב אלא ימי 
טומאת לידה כיולדת גרידתא 
דתניא (שם) כי יזוב זוב דמה 
דמה מחמת עצמה ולא מחמת 
ולד וכמה יהא קישויה דאמרי' 
מחמת ולד הוא אפילו מ' או 

   חמשים יום קודם לידה:
. חדש תשיעי שהיא דייה חדשה

יולדת בו ופעמים שאין יותר 
מיום או יומים כגון שילדה בב' 
בחדש אין הולד מטהר אלא 
דמים שראתה מר''ח ואילך 
שאין באה על ידו לזיבה אם לא 
ראתה ג' ימים רצופים קודם 
ר''ח דקסבר ר' יהודה שיפורא 
גרים (שופר שבית דין תוקעים 
לקידוש גורם הקשוי) ופעמים 
שהוא מטהר את כל החדש כגון 

רה אם ילדה בסופו ואין הטה
אלא מזיבה אבל מנדה אינו 
מטהרה בימי נדה ואם שפתה 
מן הצער סמוך ללידה יום אחד 
אף מזיבה לא טהרה והרי היא 
יולדת בזוב וצריכה ז' נקיים 
דאגלאי מלתא דצער קמא לאו 

   מחמת ולד הוה:
. לשון פן תקדש (דברים קידש

כב) אסר תבואת חברו וחייב 
  לשלם: 
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מּוֵאל ,ָבהַהְרכָּ  י ָאַמר ׁשְ   ?ַמה ּלִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

מּוֵאלָאַמר ֵליּה ּדְ    : ַרב ָעָנןלְ  ׁשְ
ָאַמר ַמאן ּדְ ֵני ּכְ ים" :ּתְ לֹׁשִ ה ּוׁשְ לֹׁשָ   ".ׁשְ

  
י" י ָאַמר ַרב ",קֹוׁשִ    ?ַמה ּלִ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
י ָאַמר ַרב?  ",ִקיּדּוׁש "   ַמה ּלִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאַמר ָא ּדְ 
יֵאין ֲהָלָכה כְּ    יֹוֵסי.  ַרּבִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָסְמַכּתְ ַאָהא    !ְסמֹוְך ַאָהא ?ַמאי ֲחֵזית ּדְ
אָאַמר ּדְ    : ַרבָאַמר  ַרב ַאּדָ

יֲהָלָכה כְּ    ! יֹוֵסי ַרּבִ
  
י ָאְמִרי "   , ַרב הּוָנא ?ַמּנוּ  – "ַרבּבֵ
  . ן ֲהָלָכהָאַמר: ֵאי ַרב הּוָנאוְ 
  
  

 רש"י
יל הלכה . דאמור לעאמרי בי רב

כר' יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה 
דקמיבעיא לו אליבייהו קידוש 

   מאי:
. בפ''ק דסנהדרין מנו רב הונא

   (דף יז:):
. ורב הונא הא קאמר אין הלכה

אע''ג דמשנינן התם אמרי בי רב 
רב המנונא היינו היכא דאמר 
רב הונא דאמרי בי רב דמוכחא 
מילתא דאאינש אחרינא קאמר 

מר סתמא ודאי אבל היכא דאית
   הוי רב הונא:
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        פג, בפג, בפג, בפג, ב .49
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ְקַרע ְוִנְמָצא ָזָכר [ טּוְמטּום ּנִ   לֹא ַיֲחלֹוץ,  - ׁשֶ
ָסִריס הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   ]."ִמּפְ

  
יָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ

יַמאי ָעֵביד ֵליּה  אֹוְתבּוהַּ  יִריִב ּדְ ְיהּוָדה ְלטּוְמטּום  ַרּבִ י ּכּוְרֵסיּה  ּדְ ִנין ,ְוִאיְקַרע, ַאּבֵ ַבע ּבְ   ! ְואֹוֵליד ׁשְ
  
יוְ     :ְיהּוָדה ָאַמר ָלךְ  ַרּבִ

ר ָניו ֵמַאִין ֵהם ַחזֵּ   . ַעל ּבָ
  

ְנָיא    :ּתַ
י" ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

  לֹא ַיֲחלֹוץ,  -טּוְמטּום 
ה ַרע ְוִנְמָצא ְסִריס ַחּמָ א ִיּקָ ּמָ    ."ׁשֶ

ִמְקַרע ָזָכר ָהֵוי ל ּדְ    ?ַאּטּו ּכָ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ַרע  א ִיּקָ ּמָ   , ְוִנְמָצא ְנֵקָבה -ׁשֶ

ה. - ַוֲאִפיּלּו ִנְמָצא ָזָכר  ֵצא ְסִריס ַחּמָ א ִיּמָ ּמָ    ׁשֶ
  

יַנְייהוּ    ? ַמאי ּבֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְמקֹום ַאִחין   ,ִלְפסֹול ּבִ

ְמקֹום ַאִחין ּלא ּבִ   ,ְוַלֲחלֹוץ ׁשֶ
יַנְייהוּ  א ּבֵ    .ִאיּכָ

   

 רש"י
. שהיה באותו טומטום דבירי

מקום ואוליד ז' בנים אלמא 
   לאו סריס הוא:

   . אשתו זינתה:מאין הם
. אטו כל דמקרע זכר משתכח

דלא מספקא ליה לרבי יוסי 
ברבי יהודה בנקבה אלא לסריס 
הוא דחייש ודינו כסריס דלא 
חולץ ולא מייבם: ה''ק שמא 

א נקבה ואפילו נמצא יקרע וימצ
 זכר שמא ימצא סריס חמה:

. מאי איכא בין ר' מאי בינייהו
  יוסי ברבי יהודה לאבוה:

. אם יש לפסול במקום אחין
אחין שלימים עמו וחלץ לה 
טומטום לרבי יהודה דאמר 
שהוא כסריס מחזיק ליה 
בסריס ודאי ולא פסלה על 
האחין ומתייבמת ולר' יוסי 

לה שמא קתני ספיקא הוא ופס
על האחין דלמא לאו סריס הוה 

   וחליצה היא:
. אם ולחלוץ שלא במקום אחין

אין שם אח אלא הוא לרבי 
יהודה לא בעיא חליצה מיניה 
לרבי יוסי ברבי יהודה בעיא 

   חליצה מספק:
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        פג, בפג, בפג, בפג, ב .50
ר ְיהּוָדהַר ָאַמר  מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ב ׁשְ א ֲאחּוהַּ  ַרּבִ יּדְ  ַאּבָ י ַרּבִ ר ַזְבּדִ   : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ְיהּוָדה ּבַ

רֹוִגינֹוס  יִבין ָעָליו ְסִקיָלה, - ַאְנּדְ י ְמקֹומֹות ַחּיָ תֵּ ְ    .ִמׁשּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
י"   ָאַמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יִב  רֹוִגינֹוס ַחּיָ ְבָזָכר. ַאְנּדְ   ין ָעָליו ְסִקיָלה ּכִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ּלוֹ  :ּבַ ַזְכרּות ׁשֶ   , ּבְ

טּור ּלֹו ּפָ ַנְקבּות ׁשֶ    !"ֲאָבל ּבְ
  

א,ּדְ  הּוא, ּנָ י ַהאי ּתַ    ָאַמר, ּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ִסיַמאי ַרּבִ
י ְמקוֹ  תֵּ ְ יִבין ָעָליו ְסִקיָלה ִמׁשּ רֹוִגינֹוס ַחּיָ   . "מֹותַאְנּדְ

  
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ִסיַמאי?  ַרּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ר ַהְמּדּוֵרי ָרא ִלי ּבַ    ,ַאְסּבְ
ה" ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ ב ִמׁשְ ּכַ   , (ויקרא יח, כב) "ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתׁשְ

בֹות ּכָ ֵני ִמׁשְ ׁש ּבֹו ׁשְ ּיֵ    ?ֵאי ֶזהּו ָזָכר ׁשֶ
רֹוִגינֹוס   .ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ַאְנּדְ

  
ַנן   ? ְוַרּבָ

  
בֹות ּכָ ֵני ִמׁשְ יּה ׁשְ ִאית ּבֵ ב ּדְ ִתיב "ֶאת ָזָכר" ַאף ַעל ּגַ   . ּכְ

  
ַנן ֵריָדא ְמָנא ְלהוּ  ,ְוַרּבָ    ?ָזָכר ּגְ

  
  . 175"ֶאת ָזָכר"ֵמ 
  

ה ָ ּה, ְמָנא ְלהּו? ִאׁשּ ַדְרּכָ ּלא ּכְ    ׁשֶ
  
ֵבי"ְמ  כְּ ה" ִמׁשְ ָ   . ִאׁשּ
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  תיקון גירסה על פי הגהות הב"ח.  

 רש"י
. ועל שני זה אנדרוגינוס

   משכבות הזהיר הכתוב:
. וה''ק את ואת זכר כתיב

זכרותו של מי שיש בו שני 
   שכבות לא תשכב:מ

. ורבנן זכר גרידא מנא להו
בשלמא לר' סימאי ואת זכר כל 
זכרים במשמע משכבי לרבות 
משכב שני של אנדרוגינוס אלא 
לרבנן דמיבעי להו זכר למעוטי 
נקבות דאנדרוגינוס זכר גרידא 

   מנא להו:
. בין למר שלא כדרכה מנא להו

בין למר דהויא ביאה לענין 
יל ומפקי עונשין של עריות הוא

   להאי משכבי לאנדרוגינוס:
 



    """""ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל"ֶהָעֵרל    ––––מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' מסכת יבמות פרק ח' 
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ְזִביָאַמר  אַרב ִחְס ָאַמר  ַרב ׁשֵ   : ּדָ

יל ָאַמר לֹא ַלּכֹ  רֹוִגינֹוס ָזָכר ַמַעְלָיא הּוא,  ַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר ַאְנּדְ
ן ה אֹוֵמר ּכֵ ִאם ַאּתָ ים, ׁשֶ ׁשִ מּוְקּדָ ׁש  ּבְ    .ִיְקּדָ

  
ָלא ָקַדׁש     ?ּוְמָנַלן ּדְ

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ע" ְרּבָ    ,ַהּנִ
  ְוַהּמּוְקֶצה, 

ֱעָבד,    ְוַהּנֶ
  ְוָהֶאְתָנן, 

   ,ְמִחירוּ 
   ,ְוטּוְמטּום

רֹוִגינֹוס     –ְוַאְנּדְ
ִליָעה ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ ִאין ּבְ   .ְמַטּמְ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
רֹוִגינֹוס  ִליָעה.  -טּוְמטּום ְוַאְנּדְ ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ ִאין ּבְ   ֵאין ְמַטּמְ

ָהָיה  יׁשֶ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ יֵניֶהם "ְנֵקָבה"וּ  " :ּכָ רֹוִגינֹוס ִמּבֵ ה מֹוִציא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ   .ַאתָּ

יֵניֶהם - א ֶנֱאַמר ּבֹו ָזָכר ּוְנֵקָבהעֹוף, הֹוִאיל ְולֹ וְ  רֹוִגינֹוס ִמּבֵ ה מֹוִציא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ   ."ִאי ַאתָּ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

י"   אֹוֵמר:   ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ְלַאִים,   פד,א   ַהּכִ

  ּוְטֵרָפה, 
  ְויֹוֵצא דֹוֶפן, 

   ,טּוְמטּום
רֹוִגינֹוס     –ְוַאְנּדְ

ין ׁשִ ין, ְולֹא ְמַקּדְ   . (תמורה יז.) "לֹא ְקדֹוׁשִ
מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ

ין" ְתמּוָרה, - "לֹא ְקדֹוׁשִ    ּבִ
ין" ׁשִ מּוָרה -  "ְולֹא ְמַקּדְ ה ּתְ עֹוׂשֶ    .ּבְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  

 רש"י
. ליקרב: במוקדשים יקדש

הרובע ל''ג שאין לך עוף רובע 
   אשה:

. במלוקין הנרבע והמוקצה כו'
   דקדשים קמיירי:

. כדין נבלת מטמאין בגדים כו'
עוף טהור דכיון דאין ראויין 
להקרבה כדתניא מן הבהמה 
להוציא רובע ונרבע כו' בתמורה 

(דף כח.) ומליקתו בפ' בתרא 
   נבלה:

. שהקצהו ויחדו מוקצה
 לתקרובת עבודת כוכבים:

. שהשתחוה לו ועשאו נעבד
עבודת כוכבים: נבלת עוף טהור 
אין לה טומאה אלא בבית 
הבליעה כדכתיב (ויקרא כב) לא 

   יאכל לטמאה בה:
אתה מוציא טומטום 

. כדדרשינן ואנדרוגינוס מביניהן
 (נדה דף כח:) זכר ודאי נקבה
ודאית ולא טומטום 
ואנדרוגינוס אלמא לרבי 

  אליעזר לא קדשי: 
. פסול להקרבה דכתיב כלאים

(ויקרא כב) שור או כשב פרט 
לכלאים כי יולד פרט ליוצא 
דופן והני חמשה יליף ר' אליעזר 
מקראי בתמורה בפ' יש 
בקרבנות דלא חייל קדושה 
עליהן ואע''ג דשאר פסולי 

ה הקרבה כגון רובע ונרבע מוקצ
ונעבד ואתנן ומחיר חיילא 
עלייהו קדושת הגוף וצריכין 
מום קבוע ליפדות עליו ולאחר 
פדיון אסורין בגיזה ועבודה הני 
לא חיילי עלייהו אלא קדושת 
דמים כדיקלא בעלמא ונפדין 
בלא מום ומותרין בגיזה ועבודה 

   לאחר פדיונן:
. לא לא קדושין בתמורה

מיבעיא תחלת הקדש דלא 
בעל מום שקדם קדשי דאפי' 

מומו להקדשו לא נחתא ליה 
קדושת הגוף כדאמר בבכורות 
בפ''ב (דף יד.) אלא אפילו אם 
המיר קודש בהן הני לא מקדשי 
דאילו בעל מום חיילא עליה 
קדושת הגוף ליאסר בגיזה 
ועבודה אף משיפדה דכתיב 
(ויקרא כז) טוב ברע אם המר 
ימירנו אפילו הכי אהני לא 

עשות חיילא ואין מקדש ל
תמורה אם הם קדושים והמיר 
חולין בהם אינן עושין תמורה 
והתם מותבינן במסכת תמורה 
וכי מאחר שאין קדושין היאך 
מקדישין אי אתה מוצא אלא 
במקדיש בהמה ואח''כ נטרפה 
במקדיש ולד ויצא דרך דופן 
אבל כלאים וטומטום 
ואנדרוגינוס שנפסלו משעת 
יצירתם אי אתה מוצא שיקדיש 

לדות קדשים שהיתה אלא בו
אמן קדושה ומה תקנתם ירעו 
ויסתאבו ויפדם ויאכלם 

   והטרפה תקבר:
. בקיאים של בית בוקיא

וחריפים ואין מניחין תרנגול 
  נכרי ביניהם: 

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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י"    :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
רֹוִגינֹוס [ ָזָכר ]-ַאְנּדְ יִבין ָעָליו ְסִקיָלה ּכְ    ."ַחּיָ
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "   : ַרּבִ

י ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ֵאֶצל  ָהַלְכתִּ ׁשֶ יּכְ ּמּוַע  ַרּבִ ן ׁשַ   , ֶאְלָעָזר ּבֶ
ית ּבּוְקָיא ל ּבֵ ַתְרְנגֹוִלים ׁשֶ ְלִמיָדיו ּכְ   , ָחְברּו ָעַלי תַּ

יחּוִני ִלְלמֹוד ָנֵתינוּ  ְולֹא ִהּנִ ִמׁשְ ָבר ֶאָחד ּבְ א ּדָ    :ֶאּלָ

י" ָזָכר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ יִבין ָעָליו ְסִקיָלה ּכְ רֹוִגינֹוס ַחּיָ   . ""אֹוֵמר: ַאְנּדְ
   

  
 עלך הערלעלך הערלעלך הערלעלך הערלהדרן הדרן הדרן הדרן 

  

 רש"י
. בקיאים של בית בוקיא

וחריפים ואין מניחין תרנגול 
  נכרי ביניהם: 

 


