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    """"ָממֹונֹותָממֹונֹותָממֹונֹותָממֹונֹות    ִּדיֵניִּדיֵניִּדיֵניִּדיֵני    ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד""""    - - - -     ''''דדדד    פרקפרקפרקפרק    סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין    מסכתמסכתמסכתמסכת
  

        בבבב- - - - אאאא    לב,לב,לב,לב, . 1
   ַמְתִניִתין   א,לב

יֵני ֶאָחד יֵני ְוֶאָחד ֹונֹותָממ ּדִ ה ְנָפׁשֹות ּדִ ְדִריׁשָ   , ּוַבֲחִקיָרה ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם": ׁשֶ ּפַ   .)כב, כד ויקרא( 33"ִמׁשְ

  
ין ַמה יֵני ּבֵ   ? ְנָפׁשֹות ְלִדיֵני ָממֹונֹות ּדִ

  
יֵני ה - ָממֹונֹות ּדִ לֹׁשָ ׁשְ   , ּבִ

ִרים - ְנָפׁשֹות ְוִדיֵני ֶעׂשְ ה ּבְ לֹׁשָ   . ּוׁשְ
  

יֵני ין ּפֹוְתִחין - ָממֹונֹות ּדִ ין, ִלְזכּות ּבֵ   , ְלחֹוָבה ּבֵ
  . ְלחֹוָבה ּפֹוְתִחין ְוֵאין, ִלְזכּות ּפֹוְתִחין - ְנָפׁשֹות ְוִדיֵני

  
יֵני ין - ָממֹונֹות ּדִ י ַעל ַמטִּ ין ֶאָחד ּפִ ין ִלְזכּות ּבֵ   , ְלחֹוָבה ּבֵ

ין - ְנָפׁשֹות ְוִדיֵני י ַעל ַמטִּ י ְוַעל ִלְזכּות ֶאָחד ּפִ ַנִים ּפִ   . ְלחֹוָבה ׁשְ
  

יֵני ין ַמֲחִזיִרין - ָממֹונֹות ּדִ ין ִלְזכּות ּבֵ   , ְלחֹוָבה ּבֵ
יֵני   . ְלחֹוָבה ַמֲחִזיִרין ְוֵאין ִלְזכּות ַמֲחִזיִרין - ְנָפׁשֹות ּדִ

  
יֵני ִדין, לַהּכֹ - ָממֹונֹות ּדִ   , ְוחֹוָבה ְזכּות ְמַלּמְ
יֵני ִדין לַהּכֹ - ְנָפׁשֹות ּדִ ִדין לַהּכֹ ְוֵאין, ְזכּות ְמַלּמְ    .חֹוָבה ְמַלּמְ

  
יֵני ד - ָממֹונֹות ּדִ ד - חֹוָבה ְמַלּמֵ   , ְזכּות ְמַלּמֵ

ד           ד ְזכּות ְוַהְמַלּמֵ   , חֹוָבה ְמַלּמֵ
יֵני ד - ְנָפׁשֹות ּדִ ד - חֹוָבה ַהְמַלּמֵ   , ְזכּות ְמַלּמֵ

ד ֲאָבל          ד ַלֲחזֹור ָיכֹול ֵאין - תְזכוּ  ַהְמַלּמֵ   . חֹוָבה ּוְלַלּמֵ
  

יֵני ִנין - ָממֹונֹות ּדִ ְיָלה ְוּגֹוְמִרין, ּדָ ּלַ   , ּבַ
יֵני ִנין - ְנָפׁשֹות ּדִ ּיֹום ּדָ ּיֹום ְוגֹוְמִרין ּבַ   . ּבַ

  
יֵני ּיֹום ּבוֹ  ּגֹוְמִרין - ָממֹונֹות ּדִ ין, ּבַ ין ִלְזכּות ּבֵ   , ְלחֹוָבה ּבֵ
יֵני ּיֹום ּבוֹ  ּגֹוְמִרין - תְנָפׁשוֹ  ּדִ ַאֲחָריו יֹוםְב וּ , ִלְזכּות ּבַ ּלְ   . ְלחֹוָבה ׁשֶ

ִנין ֵאין, ְלִפיָכךְ  ֶעֶרב לֹא ּדָ ת ּבְ ּבָ ֶעֶרב ְולֹא ׁשַ   .טֹוב יֹום ּבְ
  

יֵני ְמאֹות, ָממֹונֹות ּדִ ֳהרֹות ַהטֻּ דֹול ִמן ַמְתִחיִלין - ְוַהטָּ   . ַהּגָ
יֵני ד ןִמ  ַמְתִחיִלין - ְנָפׁשֹות ּדִ    .ַהּצַ

  
ִרין ַהּכל ׁשֵ   , ָממֹונֹות ִדיֵני ָלדּון ּכְ
ִרין לַהּכֹ ְוֵאין ׁשֵ יֵני ָלדּון ּכְ א, ְנָפׁשֹות ּדִ    ,ֲהִניםּכֹ   :ֶאּלָ

ם    ,ְלִוּיִ
ְרֵאִלים יִאיןַה  ְוִיׂשְ ִ הִל  ַמׂשּ הּוּנָ   .ּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

יֵני ֵעיַנן  ָממֹונֹות" "ּדִ הִמי ּבָ ִריׁשָ   ? "ַוֲחִקיָרה "ּדְ
  הּו:ּוְרִמינְ 

ָטר" ַמּנוֹ  ׁשְ ּזְ תּוב ׁשֶ ֶאָחד ּכָ ִניָסן ּבְ הּבַ  ּבְ ִמיטָּ   , ׁשְ
  : ְוָאְמרוּ  ֵעִדים ּוָבאוּ 

ם ֵהיַאךְ " ָטר ַעל ְמִעיִדים ַאתֶּ    ?ֶזה ׁשְ
יֹום ַוֲהלֹא לֹוִני ּבְ נוּ  ּפְ ָמקֹום ֱהִייֶתם ִעּמָ לֹוִני ּבְ     - "!ּפְ

                                                             

י ֲאִני ה 33 ֶאְזָרח ִיְהֶיה ּכִ ר ּכָ ּגֵ ט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ּכַ ּפַ   ֱאלֵֹהיֶכם 'ִמׁשְ

  רש"י
  מתני' 

. אחד דיני ממונות: בדרישה וחקירה
חקירות ודרישות שחוקרים את העדים 
שנאמר משפט אחד יהיה לכם ובדיני נפשות 

   כתיב ודרשת וחקרת (דבדים ינ):
. הא ילפינן בפרק קמא דיני ממונות בשלשה

   (דף ב:):
   נו של דין:. תחלה במשאו ומתפותחין

. באיזה שירצו אבל בין לזכות בין לחובה
בדיני נפשות פותחין לזכות ובגמרא יליף 

   להו:
. מטין את הדין אחר מטין על פי אחד

המרובין על פי דיין אחד כגון שנים אומרים 
   זכאי ואחד חייב או איפכא:

. שנים ודיני נפשות מטין ע''פ אחד לזכות
זכאי אבל עשר מזכים ואחד עשר מחייבים 

לחובה אין מטין אחר הרוב אלא אם כן רבו 
המחייבין על המזכין שנים כדאמרינן בפרק 
קמא (דף ב.) לא תהיה אחרי רבים לרעות 
ובדיני ממונות ליכא לאוקמה כדאמר לקמן 
(דף לו:) לא תטה משפט אביונך אבל אתה 
מטה משפט שור הנסקל וכל שכן שאר דיני 

   ממונות:
ת הדין לאחר שגמרוהו . סותרין אמחזירין

וידעו שטעו מחזירין את הדבר בין לזכות בין 
   לחובה:

. בגמרא יליף לה: הכל ואין מחזירין לחובה
מלמדין ואפי' תלמידים היושבין לפני הדיינין 

   ולא נתמנו בית דין על כך:
. דיין שהתחיל תחלה להביא המלמד חובה

   ראיות לחובה יכול לחזור בו ולזכות:
. סברא היא דבעינן ומלמד חובהאינו חוזר 

והצילו ובגמרא (דף לד.) מוקים לה בשעת 
משא ומתן הוא דלא יחזור דמתוך שאתה 
אומר לו שלא לחזור הוא מחזר אחר ראיות 
להעמיד דבריו ושמא ימצא ראיות נכונות 
אבל בשעת גמר דין שכבר חזר על כל צדדין 
ונראה לו שאין דבריו נכונים חוזר ומלמד 

   חובה:
   . משא ומתן של דין:נין ביוםד

   . אם רצו וכו' יליף בגמרא:וגומרין בלילה
דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות וביום של 

. אם זיכוהו ביום ראשון אחריו לחובה
פוסקין את דינו מיד והולך לו אבל אם לא 
יכלו לזכותו ביום ראשון אין פוסקין את דינו 

שמא לחובה אלא מלינין את דינו עד למחר 
   ימצא בלילה זכות:

. שאין יכולין לגומרו למחר לא בערב שבת
אם יתחייב שאין מיתת בית דין דוחה שבת 
ולשהותו אי אפשר מפני עינוי הדין משנגמר 

   הדין:
. אם בא אדם לישאל על הטהרות והטמאות

דבר טהרות מתחילין מן הגדול שואלין 
   תחלה לגדול שבדיינים מה הוא אומר בדבר:

. מן הקטנים שמא יחייבנו הגדול ולא מן הצד
ירצו לחלוק על דבריו משום לא תענה על ריב 
(שמזח כנ) על דבריו של גדול רב כתיב בלא 

   יו''ד:
   . ואפילו ממזר:הכל כשרין

. המיוחסין וישראלים המשיאין לכהונה
   וראויין להשיא בנותיהם לכהנים:

  
  גמ' 

. לקמן מפרש אמאי באחד בניסן בשמיטה
   מיטה:נקט ש

. זמנו הוכיח שנכתב באחד בניסן שזמנו כתוב
בשמיטה והוציא בעל חוב על חבירו על ידי 
משכון או על ידי פרוזבול שלא משמטתו 
שביעית או שהגיע זמנו לגבות קודם ראש 
השנה של שמינית ושביעית בניסן אינה 
משמטת אלא בסופה דכתיב (דברים טו) מקץ 

   ותבעו:שבע שנים לסוף שביעית וזה קדם 
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ָטר ר ׁשְ ׁשֵ ִרין ְוֵעָדיו ּכָ ׁשֵ   ! "ּכְ
ינַ  א ֵאיֲחרּוהּו ּוְכָתבּוהּו, ָחְייׁשִ ּמָ   ן ׁשֶ

ֵעיַנן ְך ּבָ ְעּתָ ה ַוֲחִקיָרה" :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ִריׁשָ א ֵאיֲחרּוהּו ּוְכָתבּוהּו'? "ּדְ ּמָ יַנן: 'ׁשֶ   , ֵהיִכי ָחְייׁשִ
  

י ְלָך ַמְתִניִתין:  יְקׁשֵ   ְוִליַטְעִמיְך, ּתִ
ְטֵרי ִמין חֹוב "ׁשִ סּוִלים - ַהּמּוְקּדָ   , ּפְ

ִרין" – אּוָחִריםְוַהְמ  ׁשֵ   . ּכְ
ֵעיַנן  ְך ּבָ ְעּתָ ה ַוֲחִקיָרה"ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ִריׁשָ ִרין?  - "ּדְ ׁשֵ אי ּכְ   ְמאּוָחִרין ַאּמַ

  
ָיא   :ָהא ָלא ַקׁשְ

מֹוְזִפ  י ּדְ ִכיִחי ֱאיָנׁשֵ ָלא ׁשְ ה, ּדְ ִמיּטָ ׁשְ ִניָסן ּבַ ֲאִפיּלּו ֶאָחד ּבְ ּה ָקָאְמִריַנן, ּדַ ֲעִדיָפא ִמיּנָ   י, ּדַ
ָטֵריּה,  ָלא ָמַרע ִלׁשְ א ֵאיֲחרּוהּו ּוְכָתבּוהּו, ּדְ ּמָ א ְלֵמיַמר ׁשֶ ֵליּכָ   ּדְ

ֶטת  ּמֶ ִביִעית סֹוָפּה ְמׁשַ ׁשְ יָון ּדִ ִריַנן.  –ֲאִפיּלּו ָהִכי ּכֵ   ַמְכׁשְ
  

ָיא!  ל ָמקֹום ַקׁשְ   ִמּכָ
  

  (וִסיָמן חרפ"ש) 
  

י ָאַמר    : ֲחִניָנאַרּבִ
ַבר ּתֹוָרה ה ּוַבֲחִקיָרה, ֶאָחד ּדִ  :ּדְ ְדִריׁשָ יֵני ְנָפׁשֹות ּבִ   יֵני ָממֹונֹות ְוֶאָחד ּדִ

ֱאַמר:  ּנֶ ט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם"ׁשֶ ּפַ   . )כב, כד ויקרא( "ִמׁשְ
ה ַוֲחִקיָרה?  ִריׁשָ ֵעיַנן ּדְ יֵני ָממֹונֹות ָלא ּבָ ַעם ָאְמרּו ּדִ   ּוַמה ּטַ

ְפֵני לִֹוין.  ֶלת ּבִ ְנעֹול ּדֶ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

מּו!    ב,לב ּלְ ה ^ָטעּו לֹא ְיׁשַ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
  

ְפֵני לֹוִוין!  ֶלת ּבִ ְנעֹול ּדֶ ּתִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ָהָכא  ִדיֵני ְקָנסֹות,  -ַמְתִניִתין ּדְ   ּבְ

הֹוָדאֹות ְוַהְלָואֹות.  -ְוִאיָדְך    ּבְ
  

א ַרב ּפָ   ָאַמר:  ּפַ
הֹוָדָאה ְוַהלְ    ָוָאה, ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ

אן  ה,  -ּכָ ִדין ְמרּוּמֶ   ּבְ
אן  ה -ּכָ ֵאינֹו ְמרּוּמֶ ִדין ׁשֶ    .ּבְ

  
  ֵריׁש ָלִקיׁש. ְד כִּ 
  
  
   :ָרֵמי ָלִקיׁש  ֵריׁש ּדְ 

ִתיב:  ּפט ֲעִמיֶתָך"ּכְ ׁשְ ֶצֶדק ּתִ   , (ויקרא יט, טו) 34"ּבְ
ְרּדֹ ּוְכִתיב    , (דברים טז, כא) 35ף""ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ

יַצד?    ָהא ּכֵ
אן  ה, ּבְ  -ּכָ   ִדין ְמרּוּמֶ
אן  ה.  -ּכָ ֵאין ְמרּוּמֶ ִדין ׁשֶ   ּבְ

  
י ַרב   ָאַמר:  ַאׁשִ

ִנין,  ְדׁשָ   ַמְתִניִתין ּכִ
ָרה.  -ְקָרֵאי    ֶאָחד ְלִדין, ְוֶאָחד ִלְפׁשָ

ְדַתְנָיא:    ּכִ
ְרדֹ " ָרה ְוֶאָחד ְלִדין ֶאָחד - (דברים טז, כא)ף""ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ   . ִלְפׁשָ

                                                             

ּפֹט ֲעִמ  34 ׁשְ ֶצֶדק תִּ ֵני ָגדֹול ּבְ ר ּפְ א ְפֵני ָדל ְולֹא ֶתְהּדַ ָ ט לֹא ִתׂשּ ּפָ ׁשְ ּמִ   יֶתךָ לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ
ר ה 35 תָּ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְחֶיה ְוָיַרׁשְ ְרּדֹף ְלַמַען תִּ   ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ  'ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ

  רש"י
. וקודם לכן חיישינן שמא איחרוהו וכתבוהו

ראו המלוה במקום הכתוב בשטר והוטל עליהם 
לכתוב שטר ואיחרוהו מלכותבו עד אחד בניסן 
וכתבוהו במקום שאומרים המזימין ולא כתבו 
שם המקום שנכתב בו השטר אלא שם המקום 
שראו המלוה שם ואף על גב דאמרינן בגיטין (דף 

ו בהיני כתובו בהיני ואף על גב פ.) כי יתבית
דמימסרן לכו מילי בשילי מיהו אם כתבו בשילי 
לא מיפסיל בהכי וההיא עצה טובה קמ''ל שלא 
יביאוהו לידי הזמה דלא לימרו והלא ביום פלוני 

   עמנו הייתם בהיני:
. אמר שמא איחרוהו מכדי דרישה וחקירה היכי

לאכחושי קא אתיא והיכא דקא מיתכחשו קמן 
 ו אנן מתרצינן למילתייהו בשמא:ניק

. דמותבת מברייתא אותיב ממתניתין וליטעמיך
   דאלימא ומצויה בפי כל:

   . ליכתב קודם המלוה:שטרי חוב המוקדמין
. דקא בעי למיטרף לקוחות מזמן הכתוב פסולין

שלא כדין וקנסינן היתרא אטו איסורא ופסול 
   אפי' מזמן שני כדאמרינן באיזהו נשך:

. שבאו עדים ואמרו אנו יודעים מאוחריןוה
   במלוה זו שקדמה לזמן הכתוב כאן:

. דמעליותא היא דקא מחיל ליה כשרין
לשיעבודא עד השתא אלמא לא בעינן דרישה 
וחקירה דא''כ היכי מתרצינן למילתא דשטרא 
נימא זיופא הוא ולא ראו עדים החתומים בו את 

הוי המלוה הזאת ואי משום הנך סהדי אחריני ת
כמלוה על פה ולא יטרוף לקוחות דמלוה על פה 

   לא טרפא ממשעבדי דלית לה קלא:
. דמקשת לי לותביה ממתניתין לא קשיא לי הא

דעדיפא מינה קאמרינן מתניתא דאותיבנא מינה 
העדיפה והחזיקה כח בדבר יותר מאותה משנה 
דאשמעינן רבותא דאפילו שמיטה דאי לאו 

ו מרעי למילתייהו דווקא קאמרי בו ביום לא הו
לכתוב שטר המלוה הנעשית קודם לכן באותו 

   זמן:
. משום דמתייראין דלא שכיחי אינשי דמוזפי

מן השמיטה שלא תשמט מעותיהם דליכא 
למימר איחרוהו וכתבוהו דלא מרעי לשטרייהו 
שהכל מרננין אחריו לומר מזוייף הוא שאין דרך 

   להלוות בזמן שמיטה:
אינה משמטת אלא . אפ''ה כיון דשביעית

  בסופה דכתיב מקץ תלינן באיחרוהו ומכשרינן:
   . מתני' קשיין אהדדי:מכל מקום

. ומתניתין דאורייתא קמי אמר רבי חנינא וכו'
  תקנתא וברייתא דרבנן בתר תקנתא:

. ב''ד בדיני ממונות לא ישלמו דדילמא אי טעו
שבקת להו לדרוש ולחקור הוה רווחא למילתא 

   ולא הוו טעו:
. דמתייראין להפסיד ע''י שכן שאתה נועל כל

   ב''ד טועין:
. תרווייהו בתר תקנתא דרבנן רבא אמר

ומתניתין בדיני קנסות דליכא למיחש לנעילת 
דלת אבל בהודאות והלוואות דאיכא למיחש 
לנעילת דלת בהודאות והלוואות בדיני מלוה וזה 
בא לידון בעדי הודאה שהודה לו בפניהם או 

שהלווהו בפניהם דאיכא למיחש בעדי הלוואה 
   לנעילת דלת:

. שבית דין מכירין בתובע זה שהוא רמאי מרומה
   או מבינים טענת רמאי בדבריו:

. ולא כתיב בצדק צדק להזהיר בצדק תשפוט
   ב''ד לדקדק בו כל כך לדרוש ולחקור:

. שפיר איתרצו בחד מהני שינויי אי מתנייתא
   כרבי חנינא אי כרבא אי כרב פפא:

. דרמי להו ריש לקיש לא קשו דצדק בל קראיא
צדק לאו לדרישה ולחקירה אתי אלא צדק דין 
שלך וצדק פשרה שלך לפי ראות עיניך ולא 

   תרדוף את האחד יותר מחבירו:
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יַצד   ? ּכֵ
י תֵּ ָהר עֹוְברֹות ינֹותְסִפ  ׁשְ ּנָ ֶזה ֶזה ּוָפְגעוּ  ּבַ   , ּבָ
יֶהן עֹוְברֹות ִאם תֵּ יֶהן - ׁשְ תֵּ   , טֹוְבעֹות ׁשְ
ֶזה יֶהן - ֶזה ַאַחר ּבְ תֵּ   . עֹוְברֹות ׁשְ
ֵני ְוֵכן ים ׁשְ ַמּלִ ָהיוּ  ּגְ ַמֲעלֹות עֹוִלים ׁשֶ ית ּבְ ֶזה ֶזה ּוָפְגעוּ , חֹורֹון ּבֵ   , ּבָ
ֵניֶהן ָעלוּ  ִאם ֵניֶהן - ׁשְ   , נֹוְפִלין ׁשְ
ֶזה ֵניֶהן - ֶזה ַאַחר ּבְ   . עֹוִלין ׁשְ
יַצד ָהא   ? ּכֵ

ֵאיָנּה  ְטעּוָנה ֶחה - ְטעּוָנה ְוׁשֶ יּדָ ֵאיָנּה  תִּ ֵני ְטעּוָנה ׁשֶ   . ְטעּוָנה ִמּפְ
ֵאיָנּה  ְקרֹוָבה ֶחה - ְקרֹוָבה ְוׁשֶ יּדָ ֵני ְקרֹוָבה תִּ ֵאיָנּה  ִמּפְ   . ְקרֹוָבה ׁשֶ

י ָהיוּ  תֵּ יֶהן, ְקרֹובֹות ֶהןׁשְ תֵּ ל - ְרחֹוקֹות ׁשְ ָרה ַהטֵּ ׁשָ יֵניֶהן ּפְ ָכר ּוַמֲעלֹות, ּבֵ   . "ָלזוֹ  זוֹ  ׂשָ
  

  רש"י
. שתדחוק זו את שתיהן טובעות

   זו:
. משתלך אחת ואם בזו אחר זו

אל היבשה עד שתעבור חבירתה 
   ואח''כ תעבור היא:

. מקום צר חורוןמעלות בית 
ואין דרך לנטות ימין ושמאל 
וצריך הא' לנטות לאחוריו עד 

  שמוצא מקום לנטות:
. כגון זה עולה אם עולות שתיהן

מצד זה וזה עולה מצד זה 
ופוגעות בראש חודו של הר 
והבקעה עמוקה מימין 

   ומשמאל:
   . לעירה:קרובה

 . לאחת ותידחה:ומעלות שכר
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    בבבב    לב,לב,לב,לב, . 2
ְרדֹ "[  ָרה ְוֶאָחד ְלִדין ֶאָחד - (דברים טז, כא) ף""ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ    ]."... ִלְפׁשָ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְרּדף"" ית ַאַחר ךְ ַהּלֵ  - (דברים טז, כא) 36"ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ ין ּבֵ   , ָיֶפה ּדִ
י ַאַחר   , ְללֹוד - ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ן ַאַחר ן יֹוָחָנן ַרּבָ אי ּבֶ   . "ַחִיל ִלְברֹור - ַזּכַ
  

ָנא:    ּתָ
בּוַע ': ּבּוְרִניּבְ  ֵריַחִים "קֹול ן ׁשְ בּוַע '! 'ַהּבֵ ן ׁשְ   ! 'ַהּבֵ
ר אֹור ְברֹור ַהּנֵ ה': ַחִיל ּבִ תֶּ ם ִמׁשְ ה'! 'ׁשָ תֶּ    ."!'םׁשָ  ִמׁשְ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְרּדף"" ךְ  - (דברים טז, כא)"ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ יָבה ֲחָכִמים ַאַחר ַהּלֵ   : ִליׁשִ
י ַאַחר   , ְללֹוד - ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ן ַאַחר ן יֹוָחָנן ַרּבָ אי ּבֶ   , ַחִיל ִלְברֹור- ַזּכַ
י ַאַחר ַע  ַרּבִ   , ִלְפִקיִעין - ְיהֹוׁשֻ
ן ַאַחר ְמִליֵאל ַרּבָ   , ְלַיְבֶנא - ּגַ
י ֲעִקיָבא ַאַחר   , ְבַרק ִלְבֵני - ַרּבִ
י ַמְתָיא ַאַחר   , ְלרֹוִמי - ַרּבִ
י ֲחַנְנָיה ַאַחר ן ַרּבִ ַרְדיֹון ּבֶ   , ְלִסיְכֵני - תְּ
י יֹוֵסי ַאַחר   , ְלִציּפֹוִרי - ַרּבִ
י ַאַחר ן ְיהּוָדה ַרּבִ ֵתיָרה ּבֶ   , ִלְנִציִבין - ּבְ
ַע  ַאַחר י ְיהֹוׁשֻ   , ַלּגֹוָלה - ַרּבִ
י ַאַחר ָעִרים ְלֵבית - ַרּבִ   , ׁשְ
ת - ֲחָכִמים ַאַחר ּכַ ִזית" ְלִלׁשְ   .  ַהּגָ

   

                                                             

ר ה 36 תָּ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְחֶיה ְוָיַרׁשְ ְרּדֹף ְלַמַען תִּ   ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ  'ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ

  ירש"
   . שנשמעין:קול ריחים

   . מקום:בבורני
. סימן הוא שבוע הבן שבוע הבן

שיש שם ברית מילה כמכריז 
ואומר שבוע הבן כאן והריחים 
סימן לשחיקת סממנין למכת 
התינוק ושעת גזירת המלכות 
היה שגזרו שלא למול והיו 
יראים להוציא קול וקבעו סימן 

   זה:
. ביום או אור הנר בברור חיל

ראים הרבה בלילה סימן נרות נ
הוא כמו שצועק משתה שם 
משתה שם ברית מילה קרי 
שבוע הבן על שם שהוא לסוף 

   שבוע:
. בית אחר חכמים לישיבה

הוועד ששם בית דין קבוע כגון 
אחר ר' אליעזר בלוד וכן כולם 

   כל אחד למקומו:
. לפומבדיתא כדתנן בר''ה לגולה

(דף כב:) עד שרואה כל הגולה 
ורת אש ואמרינן (שם לפניו כמד

דף כג.) מאי גולה אמר אביי 
פומבדיתא שעיקר ישיבת בבל 

   שם היתה:
 . סנהדרי גדולה:אחר חכמים
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        אאאא    לג,לג,לג,לג,    ––––ב ב ב ב     לב,לב,לב,לב, . 3
יֵני ין ּפֹוְתִחין ָממֹונֹות "ּדִ ין, ִלְזכּות ּבֵ   , ְלחֹוָבה ּבֵ
  ."ְלחֹוָבה ּפֹוְתִחין ְוֵאין, ִלְזכּות ּפֹוְתִחין - ְנָפׁשֹות ְוִדיֵני

  
  ִריַנן? ֵהיִכי ָאְמ 

  
  : ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

ְדָקָאְמִריתּו'"ָהִכי ָאְמִריַנן ְלהּו:    ? "ִמי ֵייָמר ּכִ
  

אָאַמר ֵליּה    : עּוּלָ
  ְוָהא ָחְסִמיַנן ְלהּו! 

  
  ְוִליַחְסמּו, 

ְנָיא:    ִמי לֹא ּתַ
ְמעֹון" י ׁשִ ן ַרּבִ   : אֹוֵמר ֶאִליֶעֶזר ּבֶ

יִעין קֹום ָהֵעִדים ֶאת ַמסִּ ֵדי ,םְלָמקוֹ  ִמּמָ ֵרף ּכְ יטָּ תִּ ן ׁשֶ ְעתָּ ֶהן ְוַיְחְזרוּ  ,ּדַ   ?!"ּבָ
  

ִמי?!    ִמי ּדָ
יָלא ָקא ִמיְדחּו,  -ָהָתם    ִמּמֵ
ָיַדִים.  -ָהָכא  ֵחיָנן ְלהּו ּבְ   ָקא ּדָ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ   : עּוּלָ

  ? "ֵיׁש ְלָך ֵעִדים ַלֲהִזיָמם"ָהִכי ָאְמִריַנן: 
  

הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ
ל ֶזהְוִכי ּפֹוְתִח  ְזכּותֹו ׁשֶ ל ֶזה?!  ,ין ּבִ ִהיא חֹוָבתֹו ׁשֶ   ׁשֶ

  
  ? "חֹוָבתוֹ "ּוִמי ָהְוָיא 

  ְוָהְתַנן: 
ֵמר ַעד ֶנֱהָרִגין זֹוְמִמין ֵעִדים "ֵאין ּגָ ּיִ ין ׁשֶ   ! )(מכות ה: "ַהּדִ

  
  ָהִכי ָאִמיָנא: 

יֵניּה ּוַמְייִתי ֵעִדים ּוֵמזִ  ִמיְגַמר ּדִ ֵתיק ַהאי ַעד ּדְ   ים ְלהּו, ִאיּלּו ׁשָ
ל ֶזה!    ָהְוָיא ֵליּה חֹוָבתֹו ׁשֶ

  
א ָאַמר  הֶאּלָ   : ַרּבָ

ן"ָאְמִריַנן ֵליּה:    ? "ֵיׁש ְלָך ֵעִדים ְלַהְכִחיׁשָ
  

ֲהָנא ַרב   ָאַמר:  ּכָ
לֹוִני'.  ה ּפְ ּכָ ְבֵריֶכם ִנְזּדַ   'ִמּדִ

  
ֵיי ְרַוְייהּו:  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

ְדַחלִאם לֹא ְק "ָאְמִריַנן ֵליּה:    . "ַטְלּתְ לֹא ּתִ
  

י ַרב   ָאַמר: ַאׁשִ
ּיֹוֵדַע לֹו ְזכּות, ָיבֹ  ל ִמי ׁשֶ ד ָעָליו. ּכָ   א ִויַלּמֵ

  
ֵיי ְוָרָבא:  ַאּבַ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ

י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַכב ִאיׁש אֹ  ִטית""ִאם לֹא ׁשָ   , (במדבר ה, יט) 37ָתְך ְוִאם לֹא ׂשָ

ן   א,לג ּפֹוְתִחין ִמיּכָ ִדיֵני ׁשֶ ה ְנָפׁשֹות ּבְ ִחּלָ   . "ִלְזכּות תְּ
  
  

                                                             

ה ִא  37 ָ יַע אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ֶאל ָהִאׁשּ ּבִ הְוִהׁשְ ִרים ַהְמָאְרִרים ָהֵאּלֶ ִקי ִמֵמי ַהּמָ ְך ִהּנָ ַחת ִאיׁשֵ ִטית ֻטְמָאה תַּ ַכב ִאיׁש אָֹתְך ְוִאם לֹא ׂשָ   ם לֹא ׁשָ

  רש"י
. בפתיחת זכות היכי אמרי'

כשקיבלו עדותן של עדים 
ודרשום וחקרום ובאין לישא 

   וליתן היכי אמרי' להו לעדים:
. שמא מי יימר כדקאמריתו

ת בעצה באתם וזו היא פתיח
הצלה לזה: והא קא חסמינן 
להו: חוסמין אנו את פיהם 
כשאנו מכחישין אותן ויחזרו 

   בהן בתוך כדי דיבור:
. מאי תיקשי ופרכינן וליחסמו

   ליחסמו ולהדרי בהו:
. היו בית מי לא תניא מסיעין

דין את העדים קודם קבלת 
עדות ממקום למקום ומחדר 
לחדר כשבאין להעיד אומרים 

ן אלא כאן וכן להם לא נקבל כא
   משם למקום אחר:

. וכתיב (דברים אנן דחינן להו
   יט) ובערת הרע:

. לחזר שתהא חובתו של זה
אחר עדי הזמה כדי שיהרגו 
הראשונים: ופרכינן מי הויא 
חובתן אי הוו מיתזמי השתא 

   קודם גמר דין והא תנן וכו':
. היכי מזהרינן הכי קאמינא

להאי לחזר אחר עדי הזמה והא 
ן של אלו היא דדילמא חובת

שתיק האי עד דמיגמר דין והדר 
   מייתי להו:

. כגון אנו ראינו אותו להכחישן
הרוג אחר כך חי וקיים דהויא 
עדות בטילה דהוא והן פטורין 
דאין זוממין אלא בעמנו הייתם 

   כדיליף במסכת מכות (דף ה.):
. כך פותחין רב כהנא אמר

בזכות לאחר קבלת עדות אומר 
יכם מזדכה פלוני מתוך דבר

סופו לצאת מבית דין זכאי לפי 
ראות עינינו ואחר כך נושאין 

   ונותנין:
. תחילת אם לא שטית הנקי

  התנאי לזכות:
. ומדיליף יכן שפותחין כו'מ

פתיחת הזכות מהכא היינו אי 
לא קטלת לא תידחל כאביי 

 ורבא:
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            בבבב- - - - אאאא    לג,לג,לג,לג, . 4
יֵני ין ַמֲחִזיִרין ָממֹונֹות "ּדִ ין ִלְזכּות ּבֵ   , ְלחֹוָבה ּבֵ
יֵני   ."ְלחֹוָבה ַמֲחִזיִרין ְוֵאין ִלְזכּות ַמֲחִזיִרין - ְנָפׁשֹות ּדִ

  
  ּוְרִמיְנהּו 

ן ין ֶאת "ּדָ    :ַהּדִ
ה יב ֶאת ִזיּכָ    ,ַהַחּיָ
יב אי ֶאת ִחּיֵ ּכַ   , ַהּזַ

א הֹור ֶאת ִטיּמֵ   , ַהטָּ
ֵמא ֶאת ִטיֵהר    ,ַהטָּ

ה ַמה ָעׂשָ ֶ   , ָעׂשּוי - ׁשּ
ם ּלֵ יתוֹ  ִויׁשַ   ! "ִמּבֵ

  
  : יֹוֵסף ַרבָאַמר 

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
אן  מּוְמֶחה,  -ּכָ   ּבְ
אן  ֵאינֹו מּוְמֶחה.  -ּכָ ׁשֶ   ּבְ

  
  ּוְבמּוְמֶחה ַמֲחִזיִרין?! 

  ְוָהָקָתֵני: 
ין ְלֵבית מּוְמֶחה ָהָיה "ִאם טּור - ּדִ ם" ּפָ ּלֵ ׁשַ   ! ִמּלְ

  
  : ַנְחָמן ַרבָאַמר 
אן  ָחְכָמה ּוְבִמְנָין,  -ּכָ דֹול ֵהיֶמּנּו ּבְ ׁש ּגָ ּיֵ   ׁשֶ
אן  ָחְכָמה ּוְבִמְנָין.  -ּכָ דֹול ֵהיֶמּנּו ּבְ ֵאין ּגָ   ׁשֶ

  
ת ַרב ׁשֶ   ָאַמר:  ׁשֵ

אן  ְדַבר -ּכָ ָעה ּבִ ּטָ נָ  ׁשֶ    ,הִמׁשְ
אן  ַעת. ׁשֶ  -ּכָ יּקּול ַהּדַ ׁשִ ָעה ּבְ   ּטָ

  
ָאַמר  ת ַרבּדְ ׁשֶ   : ַאִסי ַרבָאַמר  ׁשֵ

ְדַבר  נָ ָטָעה ּבִ   חֹוֵזר,  - הִמׁשְ
ַעת  יּקּול ַהּדַ ׁשִ   ֵאינֹו חֹוֵזר.  -ָטָעה ּבְ

  
י ַרבלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַאׁשִ

ֲעָיא?  י אֹוׁשַ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ָטָעה ּבְ
  

  יּה: ָאַמר לֵ 
  ִאין. 

  
מּוֵאל?  ַרב ּוׁשְ   ֲאִפיּלּו ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ִאין. 
  

ִדיִדי ְוִדיָדְך?    ֲאִפיּלּו ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַאְגָמא ֲאַנן?!    ַאּטּו ֲאַנן ָקְטִלי ָקֵני ּבְ

  
ֵמי  ַעת"ֵהיִכי ּדָ יּקּול ַהּדַ   ? "ׁשִ

  
א ַרבָאַמר  ּפָ   : ּפַ

ֵר  ֵאי, אֹו ּתְ ּנָ ֵרי ּתַ גֹון ּתְ ְפִליִגי ַאֲהָדֵדי, ּכְ   י ֲאמֹוָרֵאי, ּדִ
ָמר,  ָמר ְולֹא ּכְ ַמר ִהְלְכָתא לֹא ּכְ   ְולֹא ִאיּתְ

  רש"י
. האי דבר ואפי' טעה בר' חייא

' משנה דקאמר מי אמרי' דאפי
טעה בדבר המשנה בתוספתא 
דבי רבי חייא ורבי אושעיא 
שהם סידרו התוספתא וסתמו 
בה מה שסתמו ולא הוי עיקר 
כל כך כמשנתנו שסתמה רבי 
שהיה גדול מהם וכל הישיבה 
מצויה אצלו על ידי שהוא נשיא 
ודקדקו עמו בדברים והעמידום 

   על בוריים:
. במימרא ואפי' בדרב ושמואל
רא שלהם דידהו שפסקו מסב

   ולא הויא מתני' אלא סברא:
. אטו אנן קטלי קני באגמא אנן

אחרי שאמרתי. לך שאף הטועה 
בדברי האמוראים האחרונים 

   חוזר מאי גריעותנן מדאחריני:
. קוצצים קנים קטלי קני

 ומלקטי עצים:
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ְייהּו,  ַחד ִמיּנַ   ְוִאיְקֵרי ַוֲעַבד ּכְ
ַמֲעָתא ׁשְ ִאיָדְך,  38ְוסּוְגָיא ּדִ   ָאְזִלי ּכְ

ַעת'.  יּקּול ַהּדַ   ַהְיינּו 'ׁשִ
  

ת ַרבלְ  ַהְמנּוָנא ַרבֵאיִתיֵביּה  ׁשֶ   : ׁשֵ
ה ָפָרה "ַמֲעׂשֶ ל ּבְ ית ׁשֶ ָלה ְמַנֵחם ּבֵ יטְּ ּנִ ּה  ָהֵאם ׁשֶ ּלָ   , ׁשֶ

י ַטְרפֹון ְוֶהֱאִכיָלּה  ָלִבים ַרּבִ   , ַלּכְ
ה ּוָבא ַיְבֶנה ֲחָכִמים ִלְפֵני ַמֲעׂשֶ ירּוָה  ּבְ   . ְוִהתִּ

ָאַמר ָרה ֵאין: ָהרֹוֵפא ּתֹודֹוס ׁשֶ א יֹוֵצאת ַוֲחִזיָרה ּפָ ִרּיָ ַסְנּדְ    ,ִמְצַרִים לׁשֶ  ֵמֲאֶלּכְ
א ן ִאם ֶאּלָ ּה  ָהֵאם חֹוְתִכין ּכֵ ּלָ ֵדי, ׁשֶ ּלא ּכְ ֵלד ׁשֶ   , תֵּ
י ַטְרפֹון ָאַמר   : ַרּבִ

   !ַטְרפֹון ֲחמֹוְרךָ  ָהְלָכה
י ֲעִקיָבא לוֹ  ָאַמר   : ַרּבִ

טּור ה ּפָ ל, ַאתָּ ּכָ ים ַהּמּוְמֶחה ׁשֶ טּור ָלַרּבִ ם ּפָ ּלֵ ׁשַ   . (בכורות כח:) "ִמּלְ
ְדַבר  , ֵליָמא ֵליּהֹ ְוִאי ִאיָתא נָ 'טֹוֶעה ּבִ ְדַבר  הִמׁשְ ה', ְוטֹוֶעה ּבִ נָ ַאּתָ   חֹוֵזר! הִמׁשְ

  
  ֲחָדא 'ְועֹוד' ָקָאַמר, 

  

ְדַבר  - "ֲחָדא" טֹוֶעה ּבִ נָ ּדְ ה,  הִמׁשְ   ַאּתָ
ְדַבר  נָ ְוטֹוֶעה ּבִ   חֹוֵזר.  - הִמׁשְ

  

  , "ְועֹוד"
ַעת ָטִעיָת,  יּקּול ַהּדַ ׁשִ   ִאי ַנִמי, ּבְ

ה, מוּ  ים ַאּתָ   ְמֶחה ָלַרּבִ
ים  ם.  -ְוָכל ַהּמּוְמֶחה ָלַרּבִ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ   ּפָ

  
ר ַנְחָמן ַרבָאַמר    : ָרָבאלְ  ִיְצָחק ּבַ

ָרה?  ת ִמּפָ ׁשֶ   ַמאי ָקא מֹוִתיב ַרב ַהְמנּוָנא ְלַרב ׁשֵ
ִתֲהַדר! ָלִבים ְוֵליָתא ּדְ ָרה ֲהֵרי ֶהֱאִכיָלּה ַלּכְ   ּפָ

  
   ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה:

ְדַבר  ָלָמא: 'ָטָעה ּבִ ׁשְ נָ ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יָנא,  -ֵאינֹו חֹוֵזר'  הִמׁשְ   ַאְלָמא ָקם ּדִ
י ַטְרפֹון. ָקא ִמְפִחיד ַרּבִ   ַהְיינּו ּדְ

ה ין ַאּתָ ם'.  ,ְוָקָאַמר ֵליּה ִאיהּו: 'מּוְמֶחה ְלֵבית ּדִ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ ה ּפָ   ְוַאּתָ
ְד  : 'ָטָעה ּבִ א ִאי ָאְמַרּתְ נָ  ַברֶאלָּ   חֹוֵזר',  - הִמׁשְ

יָנא,  יְנָך ָלאו ּדִ ָרה ּדִ ִאיּלּו ֲהַואי ּפָ יָון ּדְ   ֵליָמא ֵליּה: ּכֵ
 ,   ְולֹא ְכלּום ֲעַבְדּתְ

 ! א ַנִמי לֹא ְכלּום ֲעַבְדּתְ ּתָ   ָהׁשְ
  
  

א ַרב   ָאַמר:  ִחְסּדָ
אן  ד.  -ּכָ ּיָ ַטל ְוָנַתן ּבַ ּנָ   ׁשֶ
אן  ּלֹ  -ּכָ יָּ ׁשֶ    .דא ָנַטל ְוָנַתן ּבַ

  
ָלָמא  ׁשְ יבּבִ אי ֶאת "ִחּיֵ ּכַ ד,  "ַהּזַ ּיָ ַטל ְוָנַתן ּבַ ּנָ גֹון ׁשֶ   ּכְ

א  הֶאּלָ יב" ֶאת "ִזיּכָ ַחתְּ ָלּה?  - ַהַחּיָ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ
ָאַמר ֵליּה  ה" :ּדְ טּור ַאּתָ ד. "ּפָ ּיָ   , ְוָהא לֹא ָנַטל ְוָנַתן ּבַ

  
ה'  טּור ַאּתָ ָאַמר: 'ּפָ יָון ּדְ נָּ  -ּכֵ מֹו ׁשֶ ֵמי. ּכְ ד, ּדָ ּיָ   ַטל ְוָנַתן ּבַ

  
ֵני:  ָקּתָ א ַמְתִניִתין ּדְ   ֶאּלָ

יֵני ין ַמֲחִזיִרין ָממֹונֹות "ּדִ ין ִלְזכּות ּבֵ   , "ְלחֹוָבה ּבֵ
ָרא:  ָאַמר ֵליּה ֵמִעיּקָ ַחּתְ ָלּה ּדְ ּכַ ָלָמא ִלְזכּות ַמׁשְ ׁשְ   ּבִ

ד,  ּיָ ה" ְולֹא ָנַטל ְולֹא ָנַתן ּבַ יב ַאּתָ   "ַחּיָ
א ַחּתְ ָלּה?  ֶאלָּ ּכַ   ְלחֹוָבה ֵהיִכי ַמׁשְ
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  רש"י
. רוב סוגיין דעלמא כאידך

   הדיינין נראין להם דברי השני:
בר . דאמר טעה בדלרב ששת

   משנה חוזר:
. בית הריון ונקראת האם שלה

טרפחת ושלפוחית ובלעז 
   מטריצ''ה:

. מפני שאמר תודוס והתירוה
   הרופא:

. לפי אין פרה וחזירה כו'
שטובות הן ואין רוצין שיהיו 
מצויות במקומות אחרות וקא 

   חזינן דמתקיימות:
. כלומר הלכה חמורך טרפון

צריך אני למכור את חמורי 
   פרה לבעלים:ולהחזיר 

. סתם טועה בדבר משנה אתה
משנה היא באלו טריפות (חולין 

   נד.) ניטלה האם שלה כשירה:
. ולקמן וטועה בדבר משנה חוזר

פריך הכא מאי חזרה איכא הרי 
   האכילה לכלבים:

. רב המנונא אי הכי קאמר ליה
   אמרת בשלמא כו':
. כלומר מה אלמא קם דינא

שהורה הורה ואי נמי איתא 
   ן לא הדרא מיתכשרא:קמ

. דאמר ליה דאי לאו היינו
   דמומחה הוא הוה בעי שלומי:

. דאיהו הוא לאו כלום עבדת
דאפסיד אנפשיה שהשליכה 
לכלבים ואת לא אפסדת ליה 
מידי במאי דפסקת עלה שם 
טרפות דהא אי בעית למהדר 

   הדרת:
. מהדר לעיל לשנויי רב חסדא

   מתניתא דן את הדין:
   מה שעשה עשוי:. נשא ונתן ביד

. אלא צוה לא נשא ונתן ביד
לבעל דין והוא עושה מעצמו 
מחזיר הממון מזה שקיבלו לזה 

   שנתנו:
. הוא עצמו גבה מזה נשא ונתן
   ונתן לזה:

. שפיר בשלמא חייב את הזכאי
מצי לאוקמי מה שעשה עשוי 
כדקתני בה שנטל מן הזכאי 
ממש מידו שלא כדין ונתן 

   לתובע:
. על כרחיך חייבאלא זיכה את ה

לא שייך האי לישנא אלא 
במזכה את הנתבע שהיה חייב 
לשלם ואמר לו פטור אתה דאין 
לשון זכאי אלא לשון נקי 

   ופטור:
. וזה היה כיון דא''ל פטור אתה

מוחזק ועכבוהו על פיו כמי 
   שנתן ביד דמי:

. מחזיר לחובה ע''כ משמע אלא
מתחלה זכהו וא''ל פטור אתה 

   וקאמר מחזירין:
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ָאַמר ֵליּה:  הּפָ "ּדְ   ? "טּור ַאּתָ
ָאַמר ֵליּה: ְוָהָאַמ  יָון ּדְ ה"ְרּתָ ּכֵ טּור ַאּתָ ֵמי!  "ּפָ ד ּדָ ּיָ ַטל ְוָנַתן ּבַ ּנָ מֹו ׁשֶ   ּכְ

  
  ֲחָדא ָקָתֵני: 

יֵני ָממֹונֹות ַמֲחִזיִרין" ִהיא חֹוָבה ּדִ   , "ִלְזכּות ׁשֶ
  

ְכָווָת  י ְנָפׁשֹות: ּדִ ּבֵ   ּה ּגַ
   "ְלחֹוָבה ַמֲחִזיִרין ^ְוֵאין ִלְזכּות "ַמֲחִזיִרין   ב,לג

ֵריָדָתא,  - "ִלְזכּות "ַמֲחִזיִרין   ְזכּות ּגְ
ִהיא חֹוָבה.  - ְלחֹוָבה" ַמֲחִזיִרין "ְוֵאין   ִלְזכּות ׁשֶ

  
ַמאן?    חֹוָבֵתיּה ּדְ

  
ָיא:    ָהא ָלא ַקׁשְ

ּגֹוֵאל ַהּדָ    ם. חֹוָבֵתיּה ּדְ
  

ם ָקְטִליַנן ֵליּה ְלַהאי? ּגֹוֵאל ַהּדָ ּום חֹוָבֵתיּה ּדְ    !ִמׁשּ
  

  ְועֹוד, 
ין"ַמאי  ין" "ּבֵ   ? "ּבֵ

  
ָיא!    ַקׁשְ

  
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
ּנּו.  ּכֹון ּוְנָטלֹו ִמּמֶ ָידֹו ַמׁשְ ָהָיה לֹו ּבְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

א הֹור" ֶאת "ִטיּמֵ ֶרץ.  - ַהטָּ יּה ׁשֶ ַאְגֵעי ּבֵ   ּדְ
ֵמא ֶאת ר"ִטיֵה  ירֹוָתיו.   - "ַהטָּ ין ּפֵ ֵעיְרָבן ּבֵ   ׁשֶ

   
  

  רש"י
. דלעולם ומשני חדא קתני

לחובה אין מחזירין מאחר 
שזיכהו אלא משלם מביתו 
ומתני' חדא קתני מחזירין 
הדבר לזכותו של זה אם 
חייבוהו תחלה ולא נשאו ונתנו 
ביד מחזירין לזכותו שהוא 
חובתו של חבירו שמחייבין 

   אותו להחזיר מה שגבה:
. על כרחיך דכוותה גבי נפשות

רושה ולתת חילוק הכי בעי לפ
 בין דיני ממונות לדיני נפשות:

. שהיא זכות לו זכות גרידתא
ואינה חובה לבעל דינו כגון 

   חלול שבת או אשת איש:
ואין מחזירין לחובה לזכות 

. דהא לחובה ממש שהיא חובה
לא מצית לפרושא דהא בדיני 

   ממונות נמי ליתא:
. שקשה חובתיה דגואל הדם

   בעיניו שזה ניצול:
. קתני ברישא בין לזכות ן ביןבי

בין לחובה אלמא תרתי מילי 
קתני וליכא לפרושה לזכות 

   שהיא חובה:
. מהדר לאוקומי רבינא

לתירוציה דרב חסדא דמתני' 
כשלא נשא ונתן ביד ודן את 
הדין כשנשא ונתן ביד ודקשיא 
לך זיכה את החייב מאי נשא 
ונתן ביד איכא כגון שהיה לו 

בע וזיכה משכון לתובע מן הנת
הדיין את הלוה ואמר לו פטור 
אתה ונטל המשכון מיד המלוה 

   והחזירו ללוה:
. נמי משכחת טימא את הטהור

לה כשנשא ונתן ביד דנגע בהו 
שרץ כשבא לישאל לפניו על דבר 
הספק דנולד לו בטהרותיו ואמר 
לו הדיין טמאות הן ונטל שרץ 
והשליך עליהם שלא יהא עוד 

אלא  ספק בדבר והן לא היו
   טהורות:

. ונטלו הדיין טיהר את הטמא
עצמו ועירבן עם שאר פירות של 
נשאל ונמצא שטעה והרי הכל 

 טמא:
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        בבבב    לג,לג,לג,לג, . 5
יֵני    ."ְלחֹוָבה ַמֲחִזיִרין ְוֵאין ִלְזכּות ַמֲחִזיִרין - ְנָפׁשֹות "ּדִ

  
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִיין" ית ְליֹוֵצא ִמּנַ ין ִמּבֵ יב ּדִ   , ַחּיָ
ד ִלי ֵיׁש : ֶאָחד ְוָאַמר ִיין, ְזכּות ָעָליו ְלַלמֵּ ֲחִזיִרין ִמּנַ ּמַ   ? אֹותוֹ  ׁשֶ

ְלמּוד ֲהרֹ  :לֹוַמר תַּ   .(שמות כג, ז) 39ג""ָנִקי ַאל ּתַ
ִיין ית ְליֹוֵצא ּוִמּנַ ין ִמּבֵ אי ּדִ   : ֶאָחד ְוָאַמר, ַזּכַ

ד ִלי ֵיׁש  ִיין, חֹוָבה ָעָליו ְלַלּמֵ ֵאין ִמּנַ   ?אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ׁשֶ

ְלמּוד ֲהרֹ  :לֹוַמר תַּ יק ַאל ּתַ   . "כג, ז) (שמות ג""ַצּדִ
  

יִמי ַרבָאַמר  ר ׁשִ י ּבַ   : ַאׁשִ
  ְוִחיּלּוָפא ְלֵמִסית, 

ְכִתיב:  ה ָעָליו""ְולֹא ַתְחמֹ ּדִ   . (דברים יג, ט) 40ל ְולֹא ְתַכּסֶ
  

ֲהָנא ַרב   ַמְתֵני:  ּכָ
י ָהרֹ  ַהְרֶגּנּו""ּכִ   . (דברים יג, י) 41ג ּתַ

  

                                                             

ע 39 יק ָרׁשָ י לֹא ַאְצּדִ ֲהרֹג ּכִ יק ַאל תַּ ְרָחק ְוָנִקי ְוַצּדִ ֶקר תִּ ַבר ׁשֶ   ִמּדְ
ה ָעָליו 40 ַמע ֵאָליו ְולֹא ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ְולֹא ַתְחמֹל ְולֹא ְתַכּסֶ   לֹא תֹאֶבה לֹו ְולֹא ִתׁשְ
ַאֲחרָֹנה 41 ל ָהָעם ּבָ ְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשֹוָנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד ּכָ ַהְרֶגּנּו ָיְדָך תִּ י ָהרֹג תַּ   ּכִ

  רש"י
. משמע מן החטא ואע''פ נקי

   שנתחייב בדין:
. משמע שנצטדק בדין צדיק

 ואע''פ שאינו נקי:
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        בבבב    לג,לג,לג,לג, . 6
יּה  ָעא ִמּנֵ י ּבְ ת ַרבֵמ  ֵזיָראַרּבִ ׁשֶ   : ׁשֵ

יֵבי ָגֻלּיֹות   ? 42ַמאי - ַחּיָ
  

ַח"ָאְתָיא    . )במדבר לה, ו( 44"רֵֹצַח" )יח-במדבר לה, טז( 43"רֹצֵֹ
  

יֵבי ַמְלֻקּיֹות   ?45ַמאי - ַחּיָ
  

ע"ָאְתָיא  ע" )(במדבר לה, לא 46"ָרׁשָ   . )דברים כה, ב( 47"ָרׁשָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
יֵבי ִיין ָגֻלּיֹות "ַחּיָ   ? ִמּנַ
  . ֵצַח"ַח" "רֹ צֵ "רֹ  ָאְתָיא
יֵבי ִיין ַמְלקּות ַחּיָ   ? ִמּנַ
ע" ָאְתָיא ע" "ָרׁשָ   .  "ָרׁשָ

   

                                                             

  )ִייןִמנַּ ( גירסת מסורת הש"ס לפי רשי ועוד. גירסת הדפוס: 42
מֹת רֹ  טזטזטזטז 43 הּו ַוּיָ ְכִלי ַבְרֶזל ִהּכָ מֹת רֵֹצַח 	יזיזיזיז .ֵצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח ְוִאם ּבִ הּו ַוּיָ ּה ִהּכָ ר ָימּות ּבָ ֶאֶבן ָיד ֲאׁשֶ ְכִלי ֵעץ ָיד 	יחיחיחיח. הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח  ְוִאם ּבְ אֹו ּבִ

מֹת רֹ  הּו ַוּיָ ר ָימּות ּבֹו ִהּכָ   .ֵצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח ֲאׁשֶ
תְּ  44 ה ָהרֵֹצַח ַוֲעֵליֶהם תִּ ּמָ נּו ָלֻנס ׁשָ תְּ ר תִּ ְקָלט ֲאׁשֶ ׁש ָעֵרי ַהּמִ ם ֵאת ׁשֵ נּו ַלְלִוּיִ תְּ ר תִּ ִים ִעירנּו ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ תַּ ִעים ּוׁשְ   ַאְרּבָ
ִיין( גירסת מסורת הש"ס לפי רשי ועוד. גירסת הדפוס: 45   )ִמּנַ
י מֹות יּוָמת 46 ע ָלמּות ּכִ ר הּוא ָרׁשָ   ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאׁשֶ
ֵדי ִרׁשְ  47 הּו ְלָפָניו ּכְ ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ רְוָהָיה ִאם ּבִ ִמְסּפָ   ָעתֹו ּבְ

  רש"י
. מי הוו כדיני חייבי גלות מאי

נפשות אי לא: כתיב בחייבי 
ר לה) יומת מיתות (במדב

הרוצח וכתיב (שם) בחייבי גלות 
   לנוס שמה רוצח:

. כתיב בדיני נפשות רשע רשע
(שם) אשר הוא רשע למות 
וכתיב בחייבי מלקות (דברים 

   כה) והיה אם בן הכות הרשע:
. בתוספתא תניא תניא נמי הכי

גבי הא מילתא דמחזירין 
 לזכות:
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        בבבב    לג,לג,לג,לג, . 7
   "ְלחֹוָבה ַמֲחִזיִרין ֵאין"וְ 
  

י ָאַמר  יאַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ י ָאַמר  ַאּבָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
דֹוִקין מֹוִדין ּבֹו,  ֵאין ַהּצְ ָדָבר ׁשֶ ָעה ּבְ ּטָ   ְוהּוא ׁשֶ

ָדָב  ֲאָבל דֹוִקין מֹוִדין ּבוֹ ָטָעה ּבְ ַהּצְ י ַרב'.  - ר ׁשֶ   'ִזיל ְקֵרי ּבֵ
  

ָעא  יּה ּבְ י ִמיּנֵ יאַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ י ֵמ  ַאּבָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
נֹוֵאף ְונֹוֶאֶפת, ַמהּו?    ָטָעה ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

מֹוְקָדְך ָיֵקיד, ִזיל קֹוץ ָקָרְך ּוְצֵלי'.    'ַאּדְ
  

ַמר ַנִמי:    ִאיּתְ
י ָאַמר י ָאַמר  ַאִמי ַרּבִ   : יֹוָחָנןַרּבִ

נֹוֵאף    חֹוֵזר.  -ָטָעה ּבְ
  

ֵמי  א ֵהיִכי ּדָ   ? חֹוְזִרין" "ֵאיןֶאּלָ
  

י ָאַמר  הוּ ַרּבִ י ָאַמר  ַאּבָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ּה.  ַדְרּכָ ּלא ּכְ ָעה ׁשֶ ּטָ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
  

  רש"י
. דבר שאין הצדוקין מודין בו

מפורש בתורה  שאין טעותו
בהדיא אלא במשנה או בדברי 

   האמוראים:
. תינוקות של זיל קרי בי רב הוא

בית רבן יודעין שאינו כלום 
   והדר:

. זיכה מהן טעה בנואף ונואפת
מי אמרינן מהדרינן ליה לחובה 
דבשלמא ברוצח איכא למיטעי 
במילי טובא דלא מיפרשי 
בהדיא כגון באומר אבן שהרגו 

י מיתה או בה לא היה בה כד
במותרה מפי ההרוג ולא מפי 
עדים או באומר הוא היה 
רודפנו ויכול להציל באחד 
מאבריו ולא הציל אלא הרגו 
אבל בנואף ונואפת ליכא טעותא 

   לזכותא:
. עד דמוקדך יקיד קוץ קרך וצלי

בעוד שהאש דולקת קצוץ 
דלועין שלך וצלה אותן כלומר 
בעוד ' שאתה עוסק בשמעתך תן 

ולהוסיף לקח הרי לב להבין 
שמעת ממני טעה בדבר 
שהצדוקין מודין בו חוזר והאי 

   דבר שהצדוקין מודין בו הוא:
. אלא היכי דמי אין חוזרין

דקתני מתניתין סתם דיני 
נפשות אין מחזירין לחובה 

   ועריות נמי במשמע:
. הדיין וזיכה בנואף כגון שטעה

ונואפת שלא כדרכה דלא מפרש 
ילפי לה חיוביה בהדיא דרבנן 

(לקמן דף נה.) ממשכבי אשה 
שני משכבות ואין הצדוקין 

 מודין בו:
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            אאאא    לד,לד,לד,לד,    ––––ב ב ב ב     לג,לג,לג,לג, . 8
יֵני ִדין לַהּכֹ -ָממֹונֹות  "ּדִ   , ָבהְוחוֹ  ְזכּות ְמַלּמְ
יֵני ִדין לַהּכֹ - ְנָפׁשֹות ּדִ ִדין ַהּכל ְוֵאין, ְזכּות ְמַלּמְ   ."חֹוָבה ְמַלּמְ

   
   !ַוֲאִפיּלּו ֵעִדים? ל""ַהּכֹ

  
ַנן?  י ְיהּוָדה ִהיא ְולֹא ַרּבָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ֵניָמא ַמְתִניִתין ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
  , ל) (במדבר לה, 48ֵעד ֶאָחד לֹא ַיֲעֶנה ְבֶנֶפׁש""וְ "

ין ין ִלְזכּות ּבֵ   . ְלחֹוָבה ּבֵ
י יֹוֵסי י ְיהּוָדה ַרּבִ ַרּבִ   : אֹוֵמר ּבְ

  . ְלחֹוָבה" עֹוֶנה ְוֵאין, ִלְזכּות עֹוֶנה
  

א ַרבָאַמר  ּפָ   : ּפַ
ְלִמיִדים, ְוִדְבֵרי ַהּכֹ  ֶאָחד ִמן ַהּתַ   ל. ּבְ

  
ר ְיהּוָדה?    א,לד י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ָאַמר ְק    , (במדבר לה, ל) "ֵעד ֶאָחד לֹא ַיֲעֶנה ְבֶנֶפׁש ָלמּות"ָרא: ּדְ
ֵאינֹו עֹוֶנה,  - "ָלמּות"   הּוא ּדְ

  עֹוֶנה.  -ֲאָבל ִלְזכּות 
  

ַנן?    ְוַרּבָ
  

  : ָלִקיׁש  ֵריׁש ָאַמר 
ֵעדּותֹו. נֹוֵגַע ּבְ ֶמיֱחֵזי ּכְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
ַנן, ַהאי  יּה?  "ָלמּות"ְוַרּבָ י ּבֵ ְרׁשֵ   ַמאי ּדָ

  
ְלִמיִדים.  ֶאָחד ִמן ַהתַּ   מֹוְקִמי ֵליּה ּבְ

ְדַתְנָיא:    ּכִ
ד ִלי ֵיׁש : ָהֵעִדים ִמן ֶאָחד ָאַמר"   , ְזכּות ָעָליו ְלַלּמֵ

ִיין ֵאין ִמּנַ   ? לוֹ  ׁשֹוְמִעין ׁשֶ
ְלמּוד   . (במדבר לה, ל) ֵעד ֶאָחד לֹא ַיֲעֶנה"" :לֹוַמר תַּ

ִיין ְלִמיִדים ִמן ְלֶאָחד ִמּנַ ָא  ַהתַּ ד ִלי ֵיׁש " :ַמרׁשֶ   ", חֹוָבה ָעָליו ְלַלּמֵ
ִיין ֵאין ִמּנַ   ? לוֹ  ׁשֹוְמִעין ׁשֶ

ְלמּוד   .  "(במדבר לה, ל) "ֶאָחד לֹא ַיֲעֶנה ְבֶנֶפׁש ָלמּות" :לֹוַמר תַּ
   

  

                                                             

ה ֶנֶפׁש ְלִפי ֵעִדים ִיְרַצח ֶאת ָהרֵֹצַח ְוֵעד ֶאָחד לֹא ַיֲעֶנה ְבֶנֶפׁש ָלמּות 48 ל ַמּכֵ   ּכָ

  רש"י
. שהעידו עליו הכל ואפילו עדים

יכולין ללמד עליו ראיות של 
   זכות:

. הכל דמתניתין אמר רב פפא
לאיתויי תלמידים היושבין 
שורות לפני הדיינין קאמר 
דמלמדין זכות ואין מלמדין 

  חובה ודברי הכל:
דאמרי אפי' לזכות לא . ורבנן

יענה משום דנוגע הוא בדבר 
שמתחרט בו ודואג שמא יגמר 
הדין לחובה ויביא זה עדים 
להזימן ומיהדר לא מצי הדרי 
בהו לאחר כדי דיבור דכיון 

   שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד:
. מוקי לה באחד מן התלמידים

אבל בעדים לא מיתוקם משום 
   נגיעת עדות כדאמרינן:

. לא יענה בנפש למותת''ל אחד 
 למות הוא דאינו עונה כו':



                                              ""ֶאָחד ִּדיֵני ָממֹונֹות -מסכת סנהדרין פרק ד' 
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        בבבב- - - - אאאא    לד,לד,לד,לד, . 9
יֵני ד :ְנָפׁשֹות "ּדִ ד - חֹוָבה ַהְמַלּמֵ   , ְזכּות ְמַלּמֵ

ד ֲאָבל          ד ַלֲחזֹור ָיכֹול יןֵא  - ְזכּות ַהְמַלּמֵ   ."חֹוָבה ּוְלַלּמֵ
  

  : ַרבָאַמר 
ן,  א ּוַמּתָ ָ ַעת ַמׂשּ ׁשְ א ּבִ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ין ַמר ּדִ ַעת ּגְ ׁשְ ד חֹוָבה.  -  ֲאָבל ּבִ ד ְזכּות חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ   ְמַלּמֵ
  

  ֵמיִתיִבי: 
ֳחָרת יִמין ,"ַלּמָ ּכִ   , ּוָבִאין ַמׁשְ

ה הַהְמזַ  ֲאִני': אֹוֵמר ַהְמַזּכֶ ה, ּכֶ ְמקֹוִמי ֲאִני ּוְמַזּכֶ    ,'ּבִ
יב יב ֲאִני': אֹוֵמר ַהְמַחּיֵ יב, ַהְמַחּיֵ ְמקֹוִמי ֲאִני ּוְמַחּיֵ    .'ּבִ
ד ד חֹוָבה ַהְמַלּמֵ   , ְזכּות ְמַלּמֵ

ד ֲאָבל ד ַלֲחזֹור ָיכֹול ֵאינוֹ  ְזכּות ַהְמַלּמֵ    ."חֹוָבה ּוְלַלּמֵ
  

ֳחָרתְוָהא  ין הּוא!  ""ַלּמָ ַמר ּדִ   ּגְ
  

ֳחָרת"ְוִליַטְעִמיְך,  א?! "ַלּמָ ן ִמי ֵליּכָ א ּוַמּתָ ָ   , ַמׂשּ
ן.  א ּוַמּתָ ָ ַעת ַמׂשּ ׁשְ י ָקָתֵני: ּבִ   ּכִ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ִנין ֶנֶגד ֵאּלוּ  "ּדָ ְרֶאה ַעד, ֵאּלוּ  ּכְ ּיִ יִבין ִמן ֶאָחד ׁשֶ ְבֵרי @את ַהְמַחּיְ ין" ּדִ   , ַהְמַזּכִ
  ָכא! ְוִאם ִאיָתא, ִליְתֵני ַנִמי ִאיּפְ 

  
ר. ר, ַאחֹוָבה ָלא ָקא ְמַהּדַ א ַאְזכּות ָקא ְמַהּדַ ּנָ   ּתַ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ר ֲחִניָנא י יֹוֵסי ּבַ ָאַמר ַרּבִ   : 49"ּדְ
ה ָוֵמת  יּכָ ּזִ ְלִמיִדים ׁשֶ ְמקֹומֹו".  -ֶאָחד ִמן ַהּתַ ִאיּלּו הוא ַחי ְועֹוֵמד ּבִ   רֹוִאין אֹותֹו ּכְ

אי?    ְוַאּמַ
יּה! ֵניָמא: ִאיּלּו ֲהוָ  ים ֲהַדר ּבֵ   ה ַקּיָ

  
יּה.  א ִמיָהא לֹא ֲהַדר ּבֵ ּתָ   ָהׁשְ

  
ם:  ְלחּו ִמתָּ   ְוָהא ׁשָ

ינּו!  ָלל ַרּבֵ ר ֲחִניָנא מּוָצא ִמּכְ י יֹוֵסי ּבַ   ְלִדְבֵרי ַרּבִ
  

ַמר.    'ֵאין מּוָצא' ִאיּתְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ֵני יִנין סֹוְפֵרי "ׁשְ ּיָ    ,ִלְפֵניֶהן עֹוְמִדין ַהּדַ
ִמין ִמן - ֶאָחד    ,ַהּיָ

מֹ ִמן - ְוֶאָחד ְ   , אלַהׂשּ
ְבֵרי ְוכֹוְתִבין ין ּדִ ְבֵריוְ  ַהְמַזּכִ יִבין ּדִ   . (סנהדרין לו:) "ַהְמַחּיְ
ָלָמא  ׁשְ ְבֵריּבִ יִבין" "ּדִ ין. ַהְמַחּיְ   , ְלָמָחר ָחזּו ַטְעָמא ַאֲחִריָנא, ּוָבעּו ְלֶמֱעַבד ֲהָלַנת ּדִ

א  ְבֵריֶאּלָ ין "ּדִ   , ַמאי ַטְעָמא? "ַהְמַזּכִ
הּו!  ִחיַנן ּבְ ּגַ ִאי ָחזּו ַטְעָמא ַאֲחִריָנא ְלחֹוָבה ָלא ַמׁשְ ּום ּדְ   ָלאו ִמׁשּ

  
  לֹא, 

ֵני ִמְקָראֹות.  ְ ַנִים ַטַעם ֶאָחד ִמׁשּ ּלא יֹאְמרּו ׁשְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
יּה  ִדְבָעא ִמיּנֵ י ֵמ  ַאִסי יַרּבִ ּכְ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ַנִים ַטַעם ֶאָח  ֵני ִמְקָראֹות, ַמהּו? ָאְמרּו ׁשְ ְ   ד ִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
                                                             

  ידוע בשם זה.  (ערוך לנר) בשם רבי יוסי בר חנינא בנוסף לאמורא (רש"ש) חלקו האם יש תנא 49

  רש"י
. לא שנו אלא בשעת משא ומתן

דבעינן שיעמוד בדבריו לחזר 
אחר ראיות שמא ימצא חיזוק 

   לזכות דשמא לא טעה:
. שחיפש אבל בשעת גמר דין

כבר הכל ועכשיו נראה שטעה 
   חוזר ומלמד חובה:

. משנה היא בפרק היו למחרת
דף מ.) גבי  בודקין אותו (לקמן

   הלנת דין:
. היכא דנין אלו כנגד אלו

דנחלקו בדין שלשים וששה 
מחייבין ושלשים וחמשה מזכין 
וקיימא לן (לעיל דף ב.) אין 
מטין לחובה על פי אחד דנין 
בראיותיהן אלו כנגד אלו עד 
שיחזור בו אחד מן המחייבין 
דהוו להו מזכין רובא אבל 
לחזור בו אחד מן המזכין לא 

ואם איתא דבגמר דין  קתני
יכול לחזור וללמד חובה ניתני 
נמי איפכא ונימא או אחד מן 
המזכין את דברי המחייבין 
דאיכא הטייה לרעה על פי 

   שנים:
. ניחא ליה תנא אזכותא

לאהדורי ומיתני משום לישנא 
   מעליא וה''ה נמי איפכא:

   . לענין המנין:רואין אותו
. כלומר היכי והא שלחו מתם

תרוצא להא דרבי יוסי מצית ל
בר חנינא כרב והא שלחו מתם 
לדברי ר' יוסי בר חנינא מוצא 
מכלל רבינו הא דר' יוסי לא 
סבירא ליה דרב דאמר בשעת 

   גמר דין חוזר לחובה:
. הכי ומשני אין מוצא איתמר

שלחו ליה לדברי רבי יוסי ברבי 
חנינא אין מוציאין מכלל דברי 
רב דטעמיה דר' יוסי משום 

   א מיהא לא הדר ביה:דהשת
. פלוני חייב ומן דברי המחייבין

הטעם הזה פלוני זיכה ומן 
   הטעם הזה:

. בעי בשלמא דברי המחייבין
למיכתב ביום ראשון ואע''ג 
דמצי למיהדר דבעינן לידע 
למחר הטעמים משום דאי הדר 
ביה חד מינייהו מטעמא קמא 
ומחייב ליה למחר מטעמא 
אחרינא בעי למיהדר ומיבעי 
הלנת דין בטעמא בתרא אולי 

   יחזור בו הלילה:
. אם איתא אלא דברי המזכין

דיכול לחזור בו למה לי 
למכתבינהו אי משום שעת משא 
ומתן דלמחר הא מילתא 
בעלמא היא כדי שיחזר אחר 
הזכות לכתוב פלוני זיכה למה 
לי למכתב טעמא אלא לאו 
משום דאי הדר ביה לא צייתינן 

טעמא ליה הלכך בעי למיכתב 
דלא נינשייה לטעמיה ונימא 
(ליה שמא) בדבר שהצדוקין 

   מודים בו הייתי טועה:
. טעם אחד משני מקראות

 מפרש לקמן היכי דמי:
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א ֶאָחד.     ֵאין מֹוִנין ָלֶהן ֶאּלָ
   

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י, ָאַמר ְקָרא:  ָמְעּתִ ִים זּו ׁשָ ּתַ ר ֱאלִֹהים ׁשְ ּבֶ   "ַאַחת ּדִ

י עֹז ֵלאלִֹהים"   , (תהלים סב, יב) ּכִ
ה ְט  ה ִמְקָראֹות. ִמְקָרא ֶאָחד יֹוֵצא ְלַכּמָ ּמָ   ָעִמים, ְוֵאין ַטַעם ֶאָחד יֹוֵצא ִמּכַ

  
ֵבי  י ּדְ ָמֵעאלַרּבִ ָנא:  ִיׁשְ   ּתָ

יׁש ְיפֹ "   : (ירמיה כג, כט) 50ֵצץ ָסַלע""ּוְכַפּטִ
יׁש  ַמה טִּ ק ֶזה ּפַ ה ִמְתַחּלֵ   , ִניצֹוצֹות ְלַכּמָ

ה יֹוֵצא ֶאָחד ִמְקָרא ַאף   . "ְטָעִמים ְלַכּמָ
  

ֵמי ַט  ֵני ִמְקָראֹות? ֵהיִכי ּדָ ְ   ַעם ֶאָחד ִמׁשּ
  

  : ְזִביד ַרבָאַמר 
ִדְתַנן:    ּכְ

ַח " ׁש  ִמְזּבֵ   . לוֹ  ָהָראּוי ֶאת ְמַקּדֵ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ַרּבִ

ל ים ָהָראּוי ּכָ ִ ַח  ָעָלה ִאם ָלִאׁשּ ְזּבֵ   , ֵיֵרד לֹא ַלּמִ
ֱאַמר ּנֶ   ,)ב(ויקרא ו,  51ָלה ַעל מֹוְקָדה""ָהעֹ  :ׁשֶ

ים ְראּוָיה ִהיאׁשֶ  עֹוָלה ָמה ִ ֵרד לֹא ָעְלָתה ִאם ְלִאׁשּ   , תֵּ
הּוא ּכל ַאף ים ָראּוי ׁשֶ ִ   . ֵיֵרד לֹא ָעָלה ִאם, ָלִאׁשּ
ן ְמִליֵאל ַרּבָ   : אֹוֵמר ּגַ
ל ַח  ָהָראּוי ּכָ ְזּבֵ   , ֵיֵרד לֹא ָעָלה ִאם ַלּמִ

ֱאַמר ּנֶ ַח""ִהיא ָהעֹ  :ׁשֶ ְזּבֵ   , ָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ
ִהיא עֹוָלה ָמה י ְראּוָיה ׁשֶ ַח  ְלַגּבֵ ֵרד לֹא ָעְלָתה ִאם ִמְזּבֵ   , תֵּ

הּוא ּכל ַאף ַח  ָראּוי ׁשֶ ְזּבֵ   . (זבחים פג.) "ֵיֵרד לֹא ָעָלה ִאם ַלּמִ
  

  ְוַתְרַוְייהּו ַמאי ָקְמַרּבּו? 
  , "מֹוְקָדה"ָמר ַמְייֵתי ָלּה 

ַח"ּוָמר ַמְייֵתי ָלּה    , "ִמְזּבֵ
  

  ִליִגי, ְוָהא ָהָתם ִמיְפַלג ּפְ 
ָקָתֵני ֵסיָפא:    ּדְ

ין "ֵאין ְבֵרי ּבֵ ן ּדִ ְמִליֵאל ַרּבָ י ְלִדְבֵרי ּגַ ַע  ַרּבִ א ְיהֹוׁשֻ ם ֶאּלָ ָסִכים ַהּדָ   , ְוַהּנְ
ןׁשֶ  ְמִליֵאל ַרּבָ   , ֵיְרדוּ  לֹא: אֹוֵמר ּגַ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    ."ֵיְרדוּ : אֹוֵמר ַרּבִ
  

א ָאַמר  א ַרבֶאּלָ ּפָ   : ּפַ
ְדַתְנָיא:    ּכִ

י יֹוֵסיַר " ִליִלי ּבִ   : אֹוֵמר ַהּגְ
ֱאַמר ִמּתֹוךְ    ב,לד ּנֶ ל ַהּנֹ^: ׁשֶ ׁש""ּכָ ַח ִיְקּדָ ְזּבֵ ּמִ   , (שמות כט, לז) ֵגַע ּבַ

ין, ֲאִני ׁשֹוֵמַע  ין ָראּוי ּבֵ ֵאינוֹ  ּבֵ   , ָראּוי ׁשֶ
ְלמּוד ים" :לֹוַמר תַּ ָבׂשִ ים ַמה, (שמות כט, לח) "ּכְ ָבׂשִ ל ַאף ְראּוִיין ּכְ   . אּויָר  ּכָ

י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ

ל ַאף ְראּוָיה עֹוָלה ָמה - "עֹוָלה"   . "ָראּוי ּכָ
  

  ְוַתְרַוְייהּו ַמאי ָקא ְמַמֲעטּו? 
סּוֵלי,    ּפְ

ים"ָמר ַמְייֵתי ָלּה ִמ  ָבׂשִ   , "ּכְ

                                                             

ֵאׁש ְנֻאם ה 50 יׁש ְיפֹצֵ  'ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי ּכָ   ץ ָסַלעּוְכַפּטִ
ְיָלה ַעד ַהּבֹ  51 ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ַח ּתּוַקד ּבוֹ ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ   ֶקר ְוֵאׁש ַהּמִ

  רש"י
. דחד אין מונין להן אלא אחד

מהנך קראי לאו להכי אתא 
דקיימא לן לא נכתבו שני 
מקראות לטעם אחד הלכך חד 

   מינייהו מטעא טעי:
ם זו אחת דבר אלהים שתי

. אבל שתים לא דיבר שמעתי
   אלהים לשמוע אחת:

. פסולין שאם המזבח מקדש
   עלו לא ירדו:
. ובלבד שיהא דבר את הראוי לו

שנראה כבר למזבח ובזבחים 
מפרש למעוטי קמצים שלא 
קדשו בכלי אבל פיגול ונשפך 
דמו ונשחט במחשבת פסול אם 
עלו לא ירדו והתם מפרש טעמא 

ר שהיה פסולן בקדש כלומ
   שנפסלו בעזרה:

. קא סלקא רבי יהושע אומר כו'
דעתך דרבי יהושע לאו לאיפלוגי 
אתא אלא למילפא מקרא: כל 
הראוי לאשים גרסינן לאשים 

   להקטרה על האש:
. ממוקדה העולה על מוקדה

דייק דהיינו אשים דאמר קרא 
כל הלילה תהא שם דכיון 
שעלתה לא תרד ומשום כשירה 

אשים לא איצטריך כל הראוי ל
גרסינן ולא גרסינן כל העולה 
לאשים וטעמא דרבן גמליאל 

   מעל המזבח:
. שנפסלו ותרוייהו מרבו פסולין

בעזרה שאם עלו לא ירדו ולא 
פליגי אהדדי אלא מר יליף 

   ממוקדה כו':
. ופרכינן התם הא מיפליג פליגי

   ולא טעם אחד הוא:
. שנפסלו לא ירדו הדם והנסכים

   דהא נראו למזבח:
  . דאינן לאשים:יהושע ירדולר' 

   . אפי' פסולין:כל הנוגע
   . ולא ירד:יקדש

. בין שנראה בין שלא שומע אני
נראה כגון שאור ודבש ואיל 

   וצבי וחולין:
. דסמיך ליה וזה ת''ל כבשים

אשר תעשה על המזבח כבשים 
   בני שנה וגו':

   . בההוא קרא נמי כתיב:עולה
. קא ממעטי פסולין ותרוייהו

 או מעולם:שלא נר
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  . "עֹוָלה"ּוָמר ַמְייֵתי ָלּה ֵמ 
  

א ַרבְוָהָאַמר  ר ַאּדָ   : ַאֲהָבה ּבַ
סוּ  יַנְייהּו, עֹוַלת ָהעֹוף ּפְ א ּבֵ   ָלה ִאיּכָ

ַמְייֵתי ָלּה ִמ  ים"ַמאן ּדְ ָבׂשִ ים ִאין, ֲאָבל עֹוַלת ָהעֹוף לֹא.  - "ּכְ ָבׂשִ   ּכְ
ַמְייֵתי ָלּה ֵמ    ֲאִפיּלּו עֹוַלת ָהעֹוף ַנִמי!  "עֹוָלה"ּוַמאן ּדְ

  
א ָאַמר  י ַרבֶאּלָ   : ַאׁשִ

ְדַתְנָיא:    ּכִ
ם ׁשָ " ב ָלִאיׁש ַההּוא ּדָ ם ֵיָחׁשֵ   , (ויקרא יז, ד) ָפְך""ּדָ

   ַהּזֹוֵרק ֶאת ְלַרּבֹות
ְבֵרי ָמֵעאל ּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ

  . "ַהּזֹוֵרק ֶאת ְלַרּבֹות -, )ח יז ויקרא( "אֹו ָזַבח"
  

  ְוַתְרַוְייהּו ַמאי ָקא ְמַרּבּו? 
  ְזִריָקה. 

ב"ָמר ַמְייֵתי ָלּה ִמ  ם ֵיָחׁשֵ   , "ּדָ
  . "אֹו ָזַבח"י ָלּה ֵמ ּוָמר ַמְייֵת 

  
הוּ ְוָהָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

יַנְייהּו:  א ּבֵ ַחט ְוָזַרק ִאיּכָ   ׁשָ
א ַאַחת,  יב ֶאּלָ ָמֵעאל ֵאינֹו ַחּיָ י ִיׁשְ   ְלִדְבֵרי ַרּבִ

ִים,  ּתַ יב ׁשְ י ֲעִקיָבא ַחּיָ   ְלִדְבֵרי ַרּבִ
  

ַמר ֲעָלּה    ָהא ִאיּתְ
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י א ַאַחת,  ַאף ְלִדְבֵרי ַרּבִ יב ֶאּלָ   ֲעִקיָבא ַנִמי, ֵאינֹו ַחּיָ
ָאַמר ְקָרא:  ֲעֶלה עֹ ּדְ ם ּתַ ה""ׁשָ ֲעׂשֶ ם ּתַ    (דברים יב, יד) 52לֶֹתיָך ְוׁשָ

ּיֹות.  הּו ֲעׂשִ   ָעְרִביְנהּו ַרֲחָמָנא ְלכּוּלְ
  
  
  

                                                             

ר ִיְבַחר ה 52 קֹום ֲאׁשֶ ּמָ י ִאם ּבַ ֲעֶלה עֹלֶֹתיךָ  'ּכִ ם תַּ ָבֶטיָך ׁשָ ַאַחד ׁשְ ּךָ ּבְ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ה ּכֹל ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ם תַּ    ְוׁשָ

  רש"י
. דם קדשים לרבות את הזורק

בחוץ שהוא בכרת ומתרבי מדם 
   שפך ובפרשת שחוטי חוץ כתיב:

   . גבי מעלה בחוץ כתיב:או זבח
. בהעלם אחד לרבי שחט וזרק

ישמעאל אינו חייב אלא חטאת 
אחת דמייתי ליה לזורק מכרת 
דכתיב בשוחט וכיון דחד כרת 
וחד לאו אתרוייהו אין חילוק 

את ביניהם כי עבדינהו חט
   בהעלם אחת:

. דיליף זורק ולרבי עקיבא
מכרת דכתיב גבי מעלה הוו להו 
שוחט וזורק שני כריתות וחייב 

   שתים:
אף לר' עקיבא אינו חייב אלא 

. דאע''ג דאיכא שתי אחת
כריתות הואיל ואין בהן אלא 
אזהרה אחת אין חילוק חטאת 
ביניהם דאילו במעלה כתיבא 

נפשה (דברים יב) אזהרה באפי 
השמר לך פן תעלה עולותיך 
ואילו שוחט וזורק אין בהם 
אזהרה אלא מהיקש דאיתקש 
למעלה דכתיב שם תעלה 
עולותיך ושם תעשה איתקש 
שאר עשיות להעלאה ומהכא 
נפקא לשוחט וזורק (זבחים (דף 

 קז.):
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        בבבב    לד,לד,לד,לד, . 10
יֵני ִנין - ָממֹונֹות "ּדִ ּיֹום ּדָ ְיָלה ְוּגֹוְמִרין ּבַ ּלַ    ."ּבַ

  
"ט ַמֲעֶנ"ה ַמֶט"ה). (ִסיָמן ּפָ   : ִמׁשְ

  
י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

  
יאָאַמר  י ִחּיָ ר ַרּבִ א ּבַ ּפָ   : ּפַ

ָאַמר ְקָרא:  ָכל ֵעת"ּדְ ְפטּו ֶאת ָהָעם ּבְ   .(שמות יח, כב) 53"ְוׁשָ
  

  ִאי ָהִכי, 
ין ַנִמי!  ת ּדִ ִחּלַ   ּתְ

  
ְדָרָבא.    ּכְ

  ְרֵמי:  ָרָבאּדְ 
ִתיב:  ְפטּו ֶאת ָהָעם בְּ ּכְ   , (שמות יח, כב) ָכל ֵעת""ְוׁשָ

ָניו""ּוְכִתיב:  יֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ּבָ   ! (דברים כא, טז) 54ְוָהָיה ּבְ
יַצד?    ָהא ּכֵ

ין,  -יֹום  ת ּדִ   ִלְתִחּלַ
ין.  -ַלְיָלה    ִלְגַמר ּדִ

  
י ֵמִאיר.  ַרּבִ לֹא ּכְ   ַמְתִניִתין ּדְ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ֵמִאיר ָהָיה"   : אֹוֵמר ַרּבִ

ְלמוּ  ַמה ל ִריב ְוָכל ָנַגע" :לֹוַמר דתַּ יֶהם ִיְהֶיה ּכָ   , (דברים כא, ה) 55?"ַעל ּפִ
ָגִעים ֵאֶצל ִריִבים ִעְנַין ָמה ְוִכי   ? ּנְ

א יׁש  ֶאּלָ   : ִלְנָגִעים ִריִבים ַמּקִ
ָגִעים ַמה ּיֹום ּנְ ְכִתיב, ּבַ ּיֹום ִריִבים ַאף, (ויקרא יג, יד) "ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבֹו" :ּדִ   . ּבַ
ּלא ְנָגִעים הּוַמ  סּוִמין ׁשֶ ְכִתיב, ּבְ   , (ויקרא יג יב) ֵהן""ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֹ : ּדִ

ּלא ִריִבים ַאף סּוִמין ׁשֶ   . ּבְ
יׁש  ּלֹ  ִריִבים ָמה: ְלִריִבים ְנָגִעים ּוַמּקִ רֹוִבים אׁשֶ ּקְ ּלֹ  ְנָגִעים ַאף, ּבַ רֹוִבים אׁשֶ ּקְ   . ּבַ

ה ִריִבים ָמה ִאי לֹׁשָ ׁשְ ה ְנָגִעים ַאף ּבִ לֹׁשָ   . ׁשְ
ין ה ָממֹונוֹ  הּוא: ְוּדִ לֹׁשָ ׁשְ ל לֹא ּגּופוֹ , ּבִ ן ּכָ ּכֵ   ! ׁשֶ

ְלמּוד   . "(ויקרא יג ב)וגו'  ן ַהּכֵהן אֹו ֶאל ַאַחד""ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹ  :לֹוַמר תַּ
ֲאִפיּלּו ּכֹ  ָגִעים. ָהא ָלַמְדּתָ ׁשֶ   ֵהן ֶאָחד רֹוֶאה ֶאת ַהּנְ

  
ֲה  ָבבּוֵתיּה ּדְ ַההּוא ַסְמָיא ּדַ ׁשֵ י יֹוָחָנןָוה ּבְ   , ַרּבִ

יָנא, ְולֹא ָאַמר ֵליּה  ֵאין ּדִ ֲהָוה ּדָ י יֹוָחָנןּדַ   ְולֹא ִמיֵדי.  ַרּבִ
  

  ֵהיִכי ֲעֵביד ָהִכי? 
י יֹוָחָנןְוָהא ָאַמר    : ַרּבִ

ְסַתם    . ַמְתִניִתיןֲהָלָכה ּכִ
  ּוְתַנן: 

ל ר "ּכָ ׁשֵ ר ָלדּון ַהּכָ ׁשֵ ר ׁש ְויֵ , ְלָהִעיד ּכָ ׁשֵ ּכָ ר ְוֵאין ְלָהִעיד ׁשֶ ׁשֵ   . "ָלדּון ּכָ
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ַאַחת ֵמֵעיָניוְלַאּתוּ    !ֵיי סּוָמא ּבְ

  
ח,  ּכַ י יֹוָחָנן ְסָתָמא ַאֲחִריָתא ַאׁשְ   ַרּבִ

יֵני ִנין ָממֹונֹות "ּדִ ּיֹום ּדָ ְיָלה" ְוגֹוְמִרין ּבַ ּלַ    .ּבַ
  

ַהאי ְסָתָמא   ֵמַהאי ְסָתָמא?  ַמאי אּוְלֵמיּה ּדְ

                                                             

טּו ֵהם ְוָהֵק  53 ּפְ טֹן ִיׁשְ ָבר ַהּקָ דֹל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהּדָ ָבר ַהּגָ ל ַהּדָ ָכל ֵעת ְוָהָיה ּכָ ְפטּו ֶאת ָהָעם ּבְ ךְ ְוׁשָ אּו ִאתָּ   ל ֵמָעֶליָך ְוָנׂשְ
ָניו ֵאת ֲא  54 יֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ּבָ כֹרְוָהָיה ּבְ נּוָאה ַהּבְ ְ ֵני ֶבן ַהׂשּ ן ָהֲאהּוָבה ַעל ּפְ ר ֶאת ּבֶ ר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל ְלַבּכֵ   ׁשֶ
ם ה 55 ׁשֵ ְרתֹו ּוְלָבֵרְך ּבְ ַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלׁשָ י ָבם ּבָ ֵני ֵלִוי ּכִ ׁשּו ַהּכֲֹהִנים ּבְ ל ִריב ְוָכל ָנַגע 'ְוִנּגְ יֶהם ִיְהֶיה ּכָ   ְוַעל ּפִ

  רש"י
. משפט נחלות ביום הנחילו

   דהיינו דיני ממונות ביום:
. דכתיב ושפטו ןלילה לגמר די

   ועיקר משפט היינו גמר דין:
   . אפי' גמר דין משמע:ריבים

. לאיתויי סומא באחת מעיניו
ורבי מאיר היא דמקיש ריבים 

   לנגעים:
. דמכשר סתמא אחריתא אשכח

   סומין:
 . דומיא דסומא:בלילה
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ֵעית ֵאיָמא:    ִאי ּבָ

ים ֲעִדיף. ַרּבִ   ְסָתָמא ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
ִדיָנא.  י ִהְלְכָתא ּדְ ּבֵ ָקָתֵני ָלּה ּגַ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  

י ֵמִאיר, ַהאי  ָכל ֵעת"ְוַרּבִ ְפטּו ֶאת ָהָעם ּבְ יּה? "ְוׁשָ ֵריׁש ּבֵ   , ַמאי ּדָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ן. ְלִאיתּוֵיי    יֹום ַהְמעּוּנָ

ְתַנן:    ּדִ
ָגִעים ֶאת רֹוִאין "ֵאין ֲחִרית  :ַהּנְ   , ׁשַ

ין ְולא ִים ּבֵ   , ָהַעְרּבַ
תֹוךְ  ְולֹא ִית ּבְ   , ַהּבַ
ּיֹום ְולֹא ן ּבַ   , ַהְמעּוּנָ

ֵני ָההׁשֶ  ִמּפְ ה ִנְרֵאית ּכֵ   . ַעּזָ
ֳהַרִים ְולֹא ּצָ    ,ּבַ

ֵני ה ִמּפְ ַעּזָ ָהה ִנְרֵאית ׁשֶ     .ב,ב)(נגעים  "ּכֵ
  
  

י ֵמִאיר, ַהאי  ָניו"ְוַרּבִ יֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ּבָ   , ַמאי ָעֵביד ֵליּה? "ּבְ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדָתֵני  הַההּוא ִמיּבָ ר ַרּבָ יּה ּדְ  ֲחִניָנא ּבַ   : ַנְחָמן ַרבַקּמֵ
ָניו"" יֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ּבָ ּיֹום -  "ְוָהָיה ּבְ ה ּבַ יל ַאתָּ   , ְנָחלֹות ַמּפִ

הַא  ְוִאי יל תָּ ְיָלה ְנָחלֹות ַמּפִ ּלַ   . "ּבַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵניּה,  יָמָמא ִיְרּתּון ֵליּה ּבְ ֵכיב ּבִ ׁשָ ה ַמאן ּדְ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ

ֵניּה?!  ֵליְלָיא לֹא ִיְרּתּון ֵליּה ּבְ ֵכיב ּבְ ׁשָ   ּוַמאן ּדְ
  

 . ין ְנָחלֹות ָקָאְמַרּתְ יְלָמא ּדִ   ּדִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ט""ְוָהְיָתה ִלְבֵני " ּפָ ת ִמׁשְ ָרֵאל ְלֻחּקַ   , (במדבר כז, יא) ִיׂשְ

ל אּוְרָעה ה ּכָ ָרׁשָ ּה  ַהּפָ ין ִלְהיֹות ּכּוּלָ   . "ּדִ
ְדַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב,    ּכִ

ָאַמר    : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבּדְ
נִּ  ה ׁשֶ לֹׁשָ ר ֶאת ַהחֹוֶלהׁשְ ין.  - ְכְנסּו ְלַבּקֵ ין ּדִ   ָרצּו ּכֹוְתִבין, ָרצּו עֹוׂשִ

ין.  -ַנִים ׁשְ  ין ּדִ   ּכֹוְתִבין, ְוֵאין עֹוׂשִ
א ַרבְוָאַמר    : ִחְסּדָ

ּיֹום,  א ּבַ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
ְיָלה  ּלַ ין,  -ֲאָבל ּבַ ין ּדִ   ּכֹוְתִבין ְוֵאין עֹוׂשִ

ָהוּו ְלהּו ֵעִדים,  ּום ּדְ   ִמׁשּ
ין.  ּיָ ה ּדַ   ְוֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ִאין, 
    ָהִכי ָקָאִמיָנא.

   
  

  רש"י
. דההיא רבי סתמא דרבים עדיף

מאיר היא וכיון דבדוכתא 
ם כרבנן אחריתי הדר רבי וסת

   עבדינא כוותיה:
. להא דדנין משום דקתני לה

בלילה גבי הלכתא דדינא הכא 
בסנהדרין (דף לב.) תניא רבי גבי 
דיני ממונות שמע מינה עיקר 
היא למילף מינה דאילו ההיא 
דכל הכשר במסכת נדה (דף 
מט:) תניא רבי אגב גררא 
דתניא התם כי הני מילי טובא 

א בפ' בא סימן הלכך לאו אליב
דהלכתא סתם אלא משום 
דמצריך ותני הנך דדמו אהדדי 
כגון כל שחייב בראשית הגז 
חייב במתנות ויש שחייב 
במתנות ואין חייב בראשית הגז 

   ודכוותיה טובא:
. אע''ג לאיתויי יום המעונן

דלראיית נגעים לא חזו לשפוט 
   חזי:

. אין כח שחרית ובין הערבים
   אור החמה קיים:

. עזה מפני שכהה נראית
   ומטמאינן ליה שלא כדין:

. שאור החמה חזק ולא בצהרים
ומבלבל את העינים ואתי לטהר 

   את הטמא:
. הא נפקא ליה מאי עביד ליה

   מהיקשא:
. מפרש לה ואי אתה מפיל כו'

   ואזיל:
. דילמא דיני נחלות קאמרת

דביום הויא צואת מת דין פסוק 
ואין צריך עוד לדיינין ובלילה 

וק וצריך דיינין לא הוי דין פס
ואלו ששמעו צואת המת יעידו 

   בפניהם:
. בפרשת נחלות לחוקת משפט

 דאיש כי ימות וגו' כתיבא:
   . נסתיימה:אורעה

. דמשמע הפלת להיות דין
נחלות דין קצוב הוא בשעת 
המיתה הכל כמו שאמר המת 
ואין הדבר צריך דיינין אלא כל 
אחד מיורשיו יחזקוהו שומעי 

ו כותבין הצוואה בשלו: רצ
בלשון עדות והיורשים יבאו 

   לב''ד וב''ד יעשו כפי הצוואה:
. השומעין רשאין רצו עושין דין

ושליטין להיות מחזיקין כל 
   אחד בשלו הכל כמו ששמעו:

. דמתחילתו שנים אין עושין דין
   לא נראו להיות לדיינין:

. שאינו ראוי לדון אבל בלילה
כותבין ואין עושין דין אפילו 

שמתחלתן לא נראו לישב למחר 
 לשם דין:
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        אאאא    לה,לה,לה,לה,    ––––ב ב ב ב     לד,לד,לד,לד, . 11
יֵני ִנין ְנָפׁשֹות "ּדִ ּיֹום ּדָ ּיֹום ְוגֹוְמִרין ּבַ    ."ּבַ

  
י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

  
יִמי ַרבָאַמר  ר ׁשִ יא ּבַ   : ִחּיָ

ֶמׁש"ָאַמר ְקָרא:  ָ   , (במדבר כה, ד) 56"ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלה' ֶנֶגד ַהׁשּ
  

א ַרבָאַמר    : ִחְסּדָ
ִיין לְ  ִה  "ה"הֹוָקָע ִמּנַ יה? ׁשֶ ִלּיָ   יא ּתְ

ְכִתיב:  ִחיר ה'"ּדִ אּול ּבְ ִגְבַעת ׁשָ   , (שמואל ב' כא, ו) 57"ְוהֹוַקֲענּום ַלה' ּבְ
ק, ּוְכִתיב:    א,לה ַ ה ֶאת ַהׂשּ ה ַבת ַאּיָ ח ִרְצּפָ ּקַ   "ַוּתִ

ת ָקִציר" ְתִחּלַ הּו ָלּה ֶאל ַהּצּור ּבִ ּטֵ   , (שמואל ב' כא, י) 58ַוּתַ
  

י ָהָעם"מֹ "ַוּיאֶמר ה' ֶאל : 59ְכִתיב ל ָראׁשֵ ה ַקח ֶאת ּכָ   . (במדבר כה, ד) ׁשֶ
י ָהָעם ֶמה ָחְטאּו?    ִאם ָהָעם ָחְטאּו, ָראׁשֵ

  
  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

רּוְך הּוא ְלמֹ  דֹוׁש ּבָ י ִדיִנין. ָאַמר לֹו ַהּקָ ּתֵ ק ָלֶהם ּבָ ה: ַחלֵּ   ׁשֶ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
ִנין  ּום ֶשֵאין ּדָ יֹום ֶאָחד, ִאיֵליָמא ִמׁשּ ַנִים ּבְ   ׁשְ

א ַרבְוָהָאַמר    : ִחְסּדָ
ִנין!  ִמיָתה ַאַחת ּדָ י ִמיתֹות, ֲאָבל ּבְ ּתֵ ׁשְ א ּבִ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

  
א,    ֶאּלָ

ָרֵאל.   ׂשְ ׁשּוב ֲחרֹון ַאף ִמּיִ ּיָ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
   

  

                                                             

ל ָראׁשֵ  'הַוּיֹאֶמר  56 ה ַקח ֶאת ּכָ ֶמׁש ְוָיׁשֹב ֲחרֹון ַאף ה 'הי ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם לַ ֶאל מֹׁשֶ ָ ָרֵאל 'ֶנֶגד ַהׁשּ ׂשְ   ִמּיִ
ָניו ְוהֹוַקֲענּום ַלה 57 ים ִמּבָ ְבָעה ֲאָנׁשִ ן ָלנּו ׁשִ ִחיר ה 'ֻיתַּ אּול ּבְ ִגְבַעת ׁשָ ן ַוּיֹאֶמר 'ּבְ ֶלְך ֲאִני ֶאתֵּ   ַהּמֶ
ח ִר  58 ּקַ ָמִים ְולֹ ַותִּ ָ ְך ַמִים ֲעֵליֶהם ִמן ַהׁשּ ת ָקִציר ַעד ִנתַּ ִחּלַ הּו ָלּה ֶאל ַהּצּור ִמתְּ ּטֵ ק ַותַּ ַ ה ֶאת ַהׂשּ ה ַבת ַאּיָ ַמִים ָלנּוַח ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְוֶאת ְצּפָ ָ א ָנְתָנה עֹוף ַהׁשּ

ֶדה ָלְיָלה ָ ת ַהׂשּ   ַחּיַ
 ְכִתיבוּ ע"פ דקדוקי סופרים ע"פ כתבי יד. במהדורת הדפוס:  59

  רש"י
. אלמא ותקח רצפה בת איה וגו'

מגולין היו לפי שתלויין על 
העצים ואי משום לא תלין 
נבלתו וגו' הא שנינן לה ביבמות 
(דף עט.) מוטב תיעקר אות אחת 
בתורה ויתקדש שם שמים 
בפרהסיא שיהו הכל רואין אותן 
ושואלין מה טיבן של אלו הללו 

ם הם ופשטו ידם בני מלכי
   בגרים גרורים:

. והכי חלק להם בתי דינים
קאמר קח כל ראשי העם והולך 
אותם לבתי דינים הרבה וידונו 
את עוברי העבירה והוקע אותם 
את המחויבין מפני שצמדו לבעל 
פעור ועובד עבודת כוכבים 
בסקילה וכל הנסקלין נתלין 
כדאמרינן (בארבע מיתות (דף 

   סה.):
אחד דן שנים ביום . ב''ד שאין
   אחד:

. הוא דאין אלא בשתי מיתות
דנין לפי שאין זו דומה לזו 
וצריך למצוא טעם לדבריהם 
כאן וכאן ואתי לאקלקולי שמא 

   לא יחפשו ככל הצורך.:
. ועבירה אחת אבל במיתה אחת

   דנין:
. כדמוכח קרא (במדבר כה) אלא

וישוב חרון אף וגו' כשהקב''ה 
ר רואה שכולם עסוקים בדב

 ומקנאין לכבודו:
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יֵני ּיֹום ּבוֹ  ּגֹוְמִרין - ָממֹונֹות "ּדִ ין,  ּבַ ין ִלְזכּות ּבֵ   , ְלחֹוָבה ּבֵ
יֵני ּיֹום ּבוֹ  ּגֹוְמִרין - ְנָפׁשֹות ּדִ ַאֲחָריו יֹוםְב וּ , ִלְזכּות ּבַ ּלְ    ."ְלחֹוָבה ׁשֶ

  
י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

  
י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ

ָאַמר ְקָרא:  ִחים"ּדְ ה ְמַרּצְ ּה ְוַעּתָ ט ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּפָ   , (ישעיה א, כא) 60"ְמֵלֲאִתי ִמׁשְ
  
  ר: ָאַמ  ָרָבאוְ 

רּו ָחמֹוץ"ֵמָהָכא:  ְ   , (ישעיה א, יז) 61"ַאׁשּ
רּו" ְ ינֹו.  -  62"ַאׁשּ ץ ֶאת ּדִ ַחּמֵ ּמְ ין ׁשֶ ּיָ   ּדַ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
רּו ָחמֹוץ" ְ   ְולֹא חֹוֵמץ.  - "ַאׁשּ

  
ט"ְוִאיָדְך, ַהאי  ּפָ   ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  - "ְמֵלֲאִתי ִמׁשְ

  
י ִיְצָחק, י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרּבִ ְדַרּבִ    ּכְ

ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ י ִיְצָחקָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ִמים,  ִאיּלּו ׁשֹוֵפְך ּדָ ָדָקה, ּכְ ִליִנין ּבֹו ֶאת ַהּצְ ּמְ ֲעִנית ׁשֶ ל ּתַ   ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ט ֶצֶדק"ׁשֶ ּפָ   . "ְמֵלֲאִתי ִמׁשְ
  

א ְוַתְמֵרי,  ִריְפּתָ י ּבְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ
ֲעֵרי  י ְוׂשַ זּוֵזי ִחיּטֵ ּה.ֵלי -ֲאָבל ּבְ   ת ָלן ּבָ

  
  
  

                                                             

ִחים 60 ה ְמַרּצְ ּה ְוַעתָּ ט ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּפָ   ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמׁשְ
ְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה 61 רּו ָחמֹוץ ׁשִ ְ ט ַאׁשּ ּפָ ְרׁשּו ִמׁשְ   ִלְמדּו ֵהיֵטב ּדִ
  ד.אשרי דיין ... כך גירסת דפוס וינציאה , יד רמה, מאירי ועו 62

  רש"י
. רגילין היו צדק ילין בה

מתחלה להלין את הדין כדי 
לצדקו ועתה כשאין עושים כן 

   הרי הן כמרצחין:
. שמשהא אותו שמחמץ את דינו

   ומלינו כדי להוציאו לאמיתו:
. מיבעיא ליה להך דרשה ואידך

דאמר בב''ק (דף מו: ע''ש) מנין 
שנזקקין לתובע תחלה כגון 

את חבירו לדין שהלוהו התובע 
ואינו משלם וזה טוענו משכון 
היה לי בידך ונתקלקל או אבד 
נזקקין תחלה ב''ד לתביעת 
התובע עד שיהא ממונו בידו 

   ואחר כך נזקקין לדין המשכון:
. החזיקו את הנגזל אשרו חמוץ

   ולא את הגוזל:
. רגילין היו בלילי כל תענית וכו'

תענית לעשות צדקה והיו עיני 
ניים נשואות לכך ואם ילינו הע

נמצאו עניים רעבים שנשענו על 
   כך:

. במקום שרגילין לחלק וה''מ
ריפתא ותמרי דבר המוכן 

   לאכול:
. לא אבל זוזי וחיטי ושערי

נשענו העניים עליהם אותו 
 הלילה ולית לן בה עד למחר:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ִנין ֵאין ,"ְלִפיָכךְ  ֶעֶרב לֹא ּדָ ת ּבְ ּבָ ֶעֶרב ְולֹא ׁשַ   ."טֹוב יֹום ּבְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ר.  לֹא ֶאְפׁשָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  ֵהיִכי ֶליֱעַבד? 

ָתא  ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ָתא ְוִליְגְמֵריּה ְלִדיֵניּה ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ יְלָמא ֲחז -ִליַדְייֵניּה ּבְ   ּו ַטַעם ְלחֹוָבה, ּדִ
ין.    ּוָבעּו ְלֶמיֱעַבד ֲהָלַנת ּדִ

ָתא  ּבְ ׁשַ ָתא ְוִליְקְטֵליּה ּבְ ּבְ ׁשַ ָתא ְוִליְגְמֵריּה ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ת.  -ִלַדְייֵניּה ּבְ ּבָ   ֵאין ְרִציָחה ּדֹוָחה ֶאת הׁשַ
ֶמׁש" -ְוִליְקְטֵליּה ְלאֹוְרָתא  ָ ֵעיַנן.  "ֶנֶגד ַהׁשּ   ּבָ

ָתא  ְוִליְגְמֵריּה  ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ ָתא, ְוִליְקְטֵליּה ּבְ ּבְ ׁשַ ינֹו.  -ְלִדיֵניּה ּבְ ה ֶאת ּדִ ה ְמַעּנֶ   ִנְמָצא ַאּתָ
ָתא  ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ ָתא ְוִנְגְמֵריּה ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ   ִמיְנׁשּו ַטֲעַמְייהּו,  -ִניַדְייֵניּה ּבְ

יִנין עֹוְמִדים ִלְפ  ּיָ ֵני סֹוְפֵרי ַהּדַ ׁשְ ב ּדִ יִבין, ַאף ַעל ּגַ ְבֵרי ַהְמַחּיְ ין ְוּדִ ְבֵרי ַהְמַזּכִ   ֵניֶהם, ְוכֹוְתִבין ּדִ
י.  י ִאיְנׁשִ ִאיְנׁשִ א ּדְ ְתִבין, ִליּבָ ְבפּוָמא ּכָ   ְנִהי ּדִ

  
ר.   ְך לֹא ֶאְפׁשָ   ִהְלּכָ

   
  

  רש"י
. היום לחובה דלמא חזו טעמא

ובעו. למיעבד הלנת דין ונמצא 
שבת ואי אפשר כדמפרש גמרו ב

   דאין מיתת ב''ד דוחה שבת:
לידייני' במעלי שבתא ונגמריה 

. וכל זמן שלא בחד בשבתא
נגמר הדין לא הוי עינוי הדין 
דכל שעה מצפה להצלה אבל 
כשנגמר כל היום מצפה למיתה 

   והוי עינוי הדין:
. שנשאו מינשי להו טעמייהו

   ונתנו ודקדקו ביום ראשון:
. ליבא ינשיליבא דאינשי א

דאינשי לא כתבי ואף על גב 
שזכור לו ליסוד הטעם נשכח 
מלבו ישובו לטעמו ואין יכול 
ליישבו לתת טעם הגון 

   כבראשונה:



                                              ""ֶאָחד ִּדיֵני ָממֹונֹות -מסכת סנהדרין פרק ד' 
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י יֹוָחָנןלְ  ָלִקיׁש  ֵריׁש ָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ל ָוחֹוֶמר: ּוְתֵהא ְקבּוַרת ֵמת ִמְצָוה ּדוֹ  ת ִמּקַ ּבָ   ָחה ׁשַ
ת, ְקבּוַרת ֵמת ִמְצָוה ּדֹוָחה אֹוָתּה,  ּבָ ּדֹוָחה ׁשַ   ּוָמה ֲעבֹוָדה ׁשֶ

  , ז)-(במדבר ו, ו 63"ּוְלַאחֹתֹו"ֵמ 
ְדַתְנָיא:    ּכִ

ְלמּוד ַמה, )ז(במדבר ו,  "ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו""    ?לֹוַמר תַּ
ָהָיה ֲהֵרי חֹוט הֹוֵלךְ  ׁשֶ ְסחוֹ  ֶאת ִלׁשְ נוֹ  ֶאת ָלמּולוְ  ּפִ    ,ּבְ

ַמע   ב,לה ת ְוׁשָ ּמֵ    ֵמת, לוֹ  ׁשֶ
א ָיכֹול ּמֵ   ? ִיטַּ

א" :ָאַמְרתָּ  ּמָ   . "לֹא ִיּטַ
ם ָיכֹול ׁשֵ ֵאינוֹ  ּכְ א ׁשֶ ּמֵ ךְ  ַלֲאחֹותוֹ  ִמטַּ א ֵאינוֹ  ּכָ ּמֵ   ?ִמְצָוה ְלֵמת ִמטַּ

ְלמּוד א ֵאינוֹ ּדְ  הּוא - ַלֲאחֹותוֹ   - "ּוְלַאחֹתֹו" :לֹוַמר תַּ ּמֵ   , ִמטַּ
א ֲאָבל ּמֵ   . "ִמְצָוה ְלֵמת ִמטַּ

ֵהא ְקבּוַרת ֵמת ִמְצָוה ּדֹוָחה אֹוָתּה? ּתְ ין ׁשֶ ֵני ֲעבֹוָדה, ֵאינֹו ּדִ יְדֵחת ִמּפְ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ    !ׁשַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ת ּבָ ַ ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ְוֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ   . ְרִציָחה ּתֹוִכיַח, ׁשֶ

  
ל ָוחֹוֶמר:  ת ִמּקַ ּבָ ַ ְדֶחה ֶאת ַהׁשּ   ְרִציָחה ּגּוָפּה ּתִ

ת ְרִציָחה ּדֹוָחה אֹוָתּה,  ּבָ ַ ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ   ָמה ֲעבֹוָדה ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶחנּו ָלמּות"ׁשֶ ּקָ ִחי ּתִ   , (שמות כא, יד) 64"ֵמִעם ִמְזּבְ

ּתְ  ין ׁשֶ ֵני ֲעבֹוָדה, ֵאינֹו ּדִ יְדֵחת ִמּפְ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ   ֵהא ְרִציָחה ּדֹוָחה אֹוָתּה? ׁשַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָמֵעאל,  י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ א ּדְ ּנָ ָסָקּה ּתַ ָבר ּפְ   ּכְ

ָתָנא  ֵביּדְ ָמֵעאל ּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ְלמּוד ַמה (שמות לה, ג) 65"לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש""    ?לֹוַמר תַּ
  

ְלמּודַמה    ?! לֹוַמר" "תַּ
י יֹוֵסי ִאי   , אתָיָצ  ְלָלאו - ְלַרּבִ
י ָנָתן ִאי ק - ְלַרּבִ   . ָיָצאת ְלַחלֵּ

ְדַתְנָיא:    ּכִ
  , ָיָצאת ְלָלאו "ַהְבָעָרה

ְבֵרי י יֹוֵסי ּדִ   . ַרּבִ
י ָנָתן   : אֹוֵמר ַרּבִ

ק    !"ָיָצאת ְלַחּלֵ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
א  ּנָ בֹות"ּתַ ָיא ֵליּה  "מֹוׁשָ   ַקׁשְ

בֹות" ְלמּוד לֹוַמר?  "מֹוׁשָ   ַמה ּתַ
ִדי ת ִמּכְ ּבָ   , ִהיא ַהּגּוף חֹוַבת ׁשַ

ין נֹוֶהֶגת ַהּגּוף ְוחֹוַבת ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ חּוץ ּבֵ   , ָלָאֶרץ ּבְ
בֹות" ה ִלי?  "מֹוׁשָ ָכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ   ּדְ

  
ּום ָמֵעאל ִמׁשּ י ִיׁשְ ְלִמיד ָאַמר ַרּבִ    :ֶאָחד תַּ

ֱאַמר ְלִפי ּנֶ ט ָמֶות  :ׁשֶ ּפַ י ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמׁשְ   , (דברים כא, כב) 66ְוהּוָמת""ּכִ
ין ֲאִני ׁשֹוֵמַע  חֹול ּבֵ ין ּבַ ת ּבֵ ּבָ ַ ׁשּ   , ּבַ

ים ֲאִני ָמה ְוָהא    (שמות לא, יד) 67"ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת" ְמַקּיֵ
ָאר ׁשְ יַתת חּוץ, ְמָלאכֹות ּבִ ית ִמּמִ ין ּבֵ א ֵאינוֹ  אוֹ  ּדִ ית ִמיַתת ֲאִפיּלוּ  ֶאּלָ ין ּבֵ    ?ּדִ

                                                             

ירֹו ַלה וווו 63 ל ְיֵמי ַהּזִ י ֵנֶזר ֱא 	זזזז. ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא 'ּכָ מָֹתם ּכִ א ָלֶהם ּבְ ּמָ   לָֹהיו ַעל רֹאׁשוֹ -ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיּטַ
ֶחּנּו ָלמּות 64 ּקָ ִחי תִּ   ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמְזּבְ
תלֹ  65 ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ בֵֹתיֶכם ּבְ כֹל מׁשְ   א ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ
ט ָמֶות ְוהּוָמת ְוָתִליָת אֹתֹו ַעל ֵעץ 66 ּפַ   ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמׁשְ
ה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָת  67 ל ָהעֹׂשֶ י ּכָ י קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ּכִ ת ּכִ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרתֶּ יָה ּוׁשְ ֶרב ַעּמֶ ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ   ה ַהּנֶ

  רש"י
. ר''ל לאו אמתני' ותהא קבורת מת מצוה כו'

בעיא מר' יוחנן אלא בעלמא וסדרוה מסדרי 
הגמ' כאן משום דסופה לשאול ותהא מיתת 

   ב''ד דוחה שבת:
. גבי נזיר כתיב על נפש מת לאחותו מה ת''לו

לא יבא וכתיב בתריה לאביו ולאמו לאחיו 
ולאחותו וכולהו יתירי נינהו דהא (מכל 
נפשות) משתמע ודרשינן להו בספרי אביו 
מה תלמוד לומר הא לא בא אלא להוציא 
מת מצוה שמותר ליטמא לו לאמו מה 
תלמוד לומר לגופיה לא איצטריך ולהתיר 

ה הא מאביו נפקא אלא להביא מת מצו
שאם היה זה נזיר כהן דיש עליו שתי 
קדושות אין הכתוב מזהירו ליטמא אלא 
לאמו ולשאר קרובים אבל מטמא למת 
מצוה לאחיו מה תלמוד לומר שאם היה זה 
נזיר כהן גדול דקדושתו חמורה שאף בלא 
נזירות אסור ליטמא לקרובים אף על פי כן 

מטמא הוא  לאחיו הוא דלא יטמא אבל
למת מצוה ואם אינו ענין לנזיר גרידא ולא 
לכהן הדיוט נזיר תניהו ענין לנזיר וכ''ג 
לאחותו מה תלמוד לומר הרי שהיה כ''ג 
ונזיר והולך לשחוט את פסחו דאיכא מצות 
טובא אפ''ה לאחותו הוא דאינו יטמא אבל 

 מיטמא למת מצוה:

   . קרובו:ושמע שמת לו מת
. דהא נזיר הוא טמאיכול יטמא אמרת לא י

וכתיב (ויקרא כא) על נפשות וגו' ואורך 
דברים הוא לשון המשנה זו יכול אף מת 
מצוה כן ת''ל ולאחותו דלא איצטריך אלא 
להאי וללמד אע''פ שיש עליו קדושה הרבה 
ועסקי מצוה לאחותו הוא דהזהיר הכתוב 

   שלא ליטמא אבל מיטמא למת מצוה:
. דכתיב הרציחה תוכיח שדוחה את העבוד

מעם מזבחי תקחנו למות שאם היה כהן 
רוצח ורוצה לעבוד מביאין אותו לידון בב''ד 
ובלבד שלא יורידוהו מעל המזבח ממש אם 

   כבר התחיל דכתיב מעם מזבחי ולא מעל:
   . דלא דחיא שבת:כבר פסקה

. הא ס''ד דאהבערה קאמר מה ת''ל מה ת''ל
   הא כתיב (שמות כ) לא תעשה כל מלאכה:

. ללאו רכינן מה ת''ל אי לר' יוסי ללאו כו'ופ
יצאת מכלל שאר המלאכות לומר לך שאין 

   בה כרת וסקילה אלא לאו בעלמא:
. מן הכלל ללמד על הכלל כולו לחלק יצאת

יצא שלא תאמר עשאן לכל המלאכות 
בהעלם אחת אינו חייב אלא אחת לכך 
יצאת זו להקיש אליה את כל הכלל ולומר 

שהיא אב מלאכה וחייבין  לך מה זו מיוחדת
עליה בפני עצמה שהרי הזהיר עליה לאו 
בפני עצמה אף כל שהיא אב מלאכה חייבין 

   עליה בפני עצמה:
. לתנא ועלה קאמר מושבות קא קשיא ליה

מה ת''ל כל היכא דכתיב מושבותיכם בא 
ללמד בכל מקום שאתם יושבין ולהביא 

   חוצה לארץ:
האדם  . חובה המוטלת עלחובת הגוף היא

ואינה מוטלת על הקרקע כגון מצות שביעית 
ולא על פירות קרקע כגון ערלה וכלאים 
ותרומות ומעשרות ותנן בפ''ק דקידושין (דף 
לו:) כל מצוה התלויה בארץ כלומר על 
הקרקע ופירותיו אינה נוהגת אלא בארץ 
וכל שאינה תלויה בקרקע בין בארץ בין 

   בחו''ל ויליף מע''ז:
ומת בין בחול בין בשבת . והשומע אני

   דתיתי לך מק''ו מעבודה כדאמרינן לעיל:
. במשמע או אינו אלא אפילו מיתת ב''ד

חילול והא מה אני מקיים והומת בחול ולא 
בשבת דק''ו פריכא הוא דאיכא למימר 
קבורת מת מצוה תוכיח שדוחה עבודה 

   ואינה דוחה שבת:
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יםְמ  ֲאִני ּוָמה חֹול "ְוהּוָמת" ַקּיֵ ת לֹא ֲאָבל ּבַ ּבָ ַ ׁשּ א ֵאינוֹ  אוֹ , ּבַ ת ֲאִפיּלוּ  ֶאּלָ ּבָ ַ ׁשּ   ? ּבַ
ְלמּוד בֵתיֶכם" :לֹוַמר תַּ ָכל מׁשְ   , (שמות לה, ג) "לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ
ן ט ְלדרֵתיֶכם,  :אֹוֵמר הּוא ּוְלַהּלָ ּפָ ת ִמׁשְ ה ָלֶכם ְלֻחּקַ   "ְוָהיּו ֵאּלֶ

כל מֹוׁשְ    , (במדבר לה, כט) 68בֵֹתיֶכם"ּבְ
בֹות" ַמה ן ָהָאמּור "מֹוׁשָ ית ְלַהּלָ ין ּבֵ בֹות" ַאף, ּדִ אן ָהָאמּור "מֹוׁשָ ית ּכָ ין ּבֵ   . ּדִ

בֵתיֶכם" ַרֲחָמָנא: ְוָאַמר ָכל מׁשְ   . ""לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
 ַ : ֵאין ְרִציָחה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ָאְמַרּתְ א ּדְ ּתָ ת, ָהׁשְ   ּבָ

ל ָוחֹוֶמר:    ֵאין ְרִציָחה ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִמּקַ
ֵני ָהֲעבֹוָדה ֵאין ְרִציָחה ּדֹוָחה אֹוָתּה,  יְדֵחית ִמּפְ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ ַ   ּוַמה ׁשּ

ֵהא ְרִציָחה ּדֹוָחה אֹוָתּה?  ּלא ּתְ ין ׁשֶ ת ֵאינֹו ּדִ ּבָ ַ ִהיא ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ   ֲעבֹוָדה ׁשֶ
  

כְ  א ָהא ּדִ ֶחנּו ָלמּות"ִתיב: ֶאלָּ ּקָ ִחי ּתִ    (שמות כא, יד)! "ֵמִעם ִמְזּבְ
  

ת.  ּבָ ֵחי ׁשַ לֹא ּדָ ן ָיִחיד, ּדְ   ַההּוא ְלָקְרּבַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ל ָוחֹוֶמר:  ן ָיִחיד, ִמּקַ ֵהא ְרִציָחה ּדֹוָחה ָקְרּבַ   ִאי ָהִכי, לֹא ּתְ

ן ָיִחי   א,לו ֵני ָקְרּבַ ְדֶחה ִמּפְ ּנִ   ד, ֵאין ְרִציָחה ּדֹוָחה אֹותֹו, ַמה ּיֹום טֹוב ׁשֶ
ֵהא ְרִציָחה ּדֹוָחה אֹותֹו?  ּלא תְּ ין ׁשֶ הּוא ּדֹוֶחה ֶאת יֹום טֹוב, ֵאינֹו ּדִ ן ָיִחיד ׁשֶ   ָקְרּבַ

יֹום טֹוב',  ָאַמר: 'ֵאין ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ְקֵריִבין ּבְ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ
ָאַמר: 'ְנָדִרים ּוְנָדבֹות א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר?  ֶאלָּ יֹום טֹוב', ַמאי ִאיּכָ   ְקֵריִבין ּבְ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

יֹום טֹוב'  ָאַמר 'ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ְקֵריִבין ּבְ ֲעָיא ְלַמאן ּדְ   ָלא ִמיּבָ
ים  ָהא לֹא ִמְתַקּיֵ ִחי"ּדְ ָלל,  "ֵמִעם ִמְזּבְ   ּכְ

ָאַמר: 'ְנָדִרים ּוְנָדבֹות  א ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ יֹום טֹוב', ֶאלָּ   ֵאין ְקֵריִבין ּבְ
ִחי"ָהְכִתיב  ִמיד. "ֵמִעם ִמְזּבְ יּוָחד ִלי. ּוַמאי ִניְנהּו? תָּ ִחי ַהּמְ   : ִמְזּבְ

ֶחנּו ָלמּות"ְוָאַמר ַרֲחָמָנא:  ּקָ ִחי ּתִ   ."ֵמִעם ִמְזּבְ
   

  

                                                             

בֵֹתיֶכם  68 כֹל מֹוׁשְ ט ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ ּפָ ת ִמׁשְ ה ָלֶכם ְלֻחּקַ   ְוָהיּו ֵאּלֶ

  רש"י
. או אינו אלא אפי' בשבת

או פריכא קאמר והומת דק''ו ל
הוא דהאי דקא אמרת מקבורת 
מת מצוה היא גופה תיקשי לן 
ונימא דתידחי שבת מק''ו 
מעבודה ת''ל מושבותיכם והכי 

 מפרש לה בפ''ק דיבמות:

. בפרשת רוצחים והיו אלה לכם
   כתיב גבי מיתות ב''ד:

. אפי' ואמר רחמנא לא תבערו
   לשריפת מיתת ב''ד:

. מלא תבערו השתא דאמרת
ין רציחה דוחה שבת על וא

כרחיך מהשתא אין רציחה 
   דוחה עבודה מק''ו:

. אי האי ק''ו אתית אמר רבא
למידרש תו לא מיתוקם מעם 
מזבחי דאי בקרבן יחיד הא 
איכא למידרש נמי ק''ו שנדחה 
מפני קרבן יחיד דקסבר נדרים 

  ונדבות קריבים ביו''ט:
. דאין בין אין רציחה דוחה אותו

אוכל נפש בלבד י''ט לשבת אלא 
דהא בי''ט נמי כל מלאכה לא 

   תעשה כתיב:
. מסקנא דמילתיה הניחא כו'

דרבא היא הניחא למאן דאמר 
נדרים ונדבות אין קריבין ביום 
טוב מצית לאוקמי מעם מזבחי 
בקרבן יחיד דלא דחי לא שבת 
ולא יום טוב דתו לא מידריש 

   ק''ו כדאמרן:
. איכא אלא למ''ד קריבין

כדאמרן ולההוא  למדרש ק''ו
תנא היכא מוקמת מעם מזבחי 

   ופלוגתייהו במסכת ביצה:
. על כרחיך אתא אלא אמר רבא

מעם מזבחי ועקריה לקל. 
וחומר בין מקרבן יחיד בין 
מקרבן ציבור דלא מיבעיא 
למ''ד קריבין דכיון דקרבן יחיד 
דוחה יום טוב אי אתית 
למידרש קל וחומר לא מיתוקם 

רחיך לא מעם מזבחי כלל ועל כ
תדרש ק''ו ואתא קרא ועקריה 
אלא אפילו למאן דאמר כו' 
ואיכא לאוקמי לקרא בקרבן 
יחיד דליכא ק''ו ובקרבן ציבור 
לא בעית לאוקמיה לקרא משום 
ק''ו על כרחיך ממשמעותיה 
מיתוקם נמי בקרבן ציבור 
דמזבחי משמע המיוחד לי 
דהיינו תמיד שהוא עיקר כל 

 הקרבנות:



                                              ""ֶאָחד ִּדיֵני ָממֹונֹות -מסכת סנהדרין פרק ד' 
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יֵני אֹות ,ָממֹונֹות "ּדִ מְּ ָהרֹות ַהטֻּ דוֹ  ִמן ַמְתִחיִלין - ְוַהטְּ   . לַהּגָ
יֵני ד ִמן ַמְתִחיִלין - ְנָפׁשֹות ּדִ    ."ַהּצַ

  
  : ַרבָאַמר 

ֵבי  ִמְנָיָנא ּדְ יֲאָנא ֲהַואי ּבְ א. ַרּבִ ֵריׁשָ יִדי ֲהוּו ַמְתְחֵלי ּבְ   , ּוִמיַנאי ּדִ
  

דֹול ִמן ַמְתִחיִלין"ְוָהא ֲאַנן:  ַנן!  "ַהּגָ   ּתְ
  

הָאַמר  ֵריּה  ַרּבָ י ִה ְוִאיֵתיָמא  ָרָבאּדְ  ּבְ לַרּבִ ֵריּה  ּלֵ י ַווֶלסּדְ  ּבְ   , ַרּבִ
י,  ֵבי ַרּבִ אֵני ִמְנָייָנא ּדְ   ׁשָ

ד ֲהוּו ַמְתְחֵלי. ְייהּו ִמן ַהּצַ הּו ִמְנָיּנַ כּוּלְ   ּדְ
  
  

  רש"י
. במניינא ברישאהוו מתחלי 

דסיקריקון אמרה רב בפ' 
הניזקין (גיטין דף נח:) דקתני 
הושיב ב''ד ונמנו שאם שהתה 
בפני סיקריקון שנים עשר חדש 
כו' ואמר רב אנא הוה בההוא 
מניינא ומינאי דידי הוא 
דאתחילו ברישא: מן הצד הוו 
מתחלי: מפני ענוה יתירה 

 שהיתה בו: בריה דרבי וולס:
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הְוָאַמר  ֵריּה  ַרּבָ ל, ְוִאיֵתיָמא ָרָבאּדְ  ּבְ י ִהּלֵ ֵריּה  ַרּבִ י ַווֶלסּדְ  ּבְ   : ַרּבִ

י לֹא ָמ ִמימֹות מֹ  ה ְוַעד ַרּבִ ָמקֹום ֶא ׁשֶ ה ּבְ    .ָחדִצינּו ּתֹוָרה ּוְגדּוּלָ
  

  ְולֹא?! 
ַע!    ָהא ֲהָוה ְיהֹוׁשֻ

  
  ֲהָוה ֶאְלָעָזר. 

  
ְנָחס!    ְוָהא ֲהָוה ּפִ

  
  ֲהוּו ְזֵקִנים. 

  
אּול!    ְוָהא ֲהָוה ׁשָ

  
מּוֵאל.    ֲהָוה ׁשְ

  
יּה!    ְוָהא ָנח ַנְפׁשֵ

  
ֵניּה ָקָאְמִריַנן.  הּו ׁשְ   ּכּולְּ

  
  ִוד! ְוָהא ֲהָוה ּדָ 

  
ִאיִרי.    ֲהָוה ִעיָרא ַהּיָ

  
יּה!    ְוָהא ָנח ַנְפׁשֵ

  
ֵניּה ָקָאְמִריַנן.  הּו ׁשְ   ּכּולְּ

  
לֹמה!    ְוָהא ֲהָוה ׁשְ

  
ָרא. ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ   ֲהָוה ׁשִ

  
  ְוָהא ְקַטֵליּה! 

  
ֵניּה ָקָאְמִריַנן.  יּה ׁשְ   ּכּולֵּ

  
ה!    ָהא ֲהָוה ִחְזִקּיָ

  
ְבָנא.    ֲהָוה ׁשֶ

  
  ִטיל! ְוָהא ִאיְק 

  
ֵניּה ָקָאְמִריַנן.  הּו ׁשְ   ּכּולְּ

  
  ְוָהא ֲהָוה ֶעְזָרא! 

  
ן ֲחַכְלָיה.   ֲהָוה ְנֶחְמָיה ּבֶ

  
  

א ַרבָאַמר  ר ַאּדָ   : ַאֲהָבה ּבַ
ָמקֹום ֶאָחד.  ה ּבְ י לֹא ָמִצינּו ּתֹוָרה ּוְגדּוּלָ י ַעד ַרב ַאׁשִ   ַאף ֲאִני אֹוֵמר: ִמימֹות ַרּבִ

  
  ְולֹא?! 

ר ָנָתן! ְוָהא ֲהָוה ה   ּוָנא ּבַ
  

י.  ֵייף ֵליּה ְלַרב ַאׁשִ ר ָנָתן, ֶמיַכף ֲהָוה ּכָ   הּוָנא ּבַ

  רש"י
. תורתן וגדולתן של חדבמקום א

ישראל באדם אחד שאין כמותו 
בכל ישראל בתורה ובגדולה 
כגון משה שהיה גדול על כל 
ישראל במלכות ובתורה וכן רבי 

   בנשיאות ובתורה:
. חבירו בתורה ולא הוה אלעזר

   הוי מקום אחד:
. משמתו יהושע והא הוה פינחס

   ואלעזר:
. כגון עתניאל ואבצן הוו זקנים

   ובועז:
. במו''ק (דף טז:) עירא היאירי

אמרינן דהוה מתני להו לרבנן 
על גבי כרים וכסתות ודוד היה 
מנהיגו עליו לראש דכתיב (ש''ב 

   כ) עירא היאירי היה כהן לדוד:
. גדול היה כדאשכחן שמעי

שירד לקראת דוד הירדן באלף 
   איש:
. שהיה ישיבתו גדולה שבנא

משל חזקיה כדאמר בפ' זה 
.): לא תענה על רב: בורר (דף כו

כתיב בלא יו''ד משמע לא 
תחלוק על מופלא של ב''ד הלכך 
לא מתחילינן מיניה דלמא חזא 
ליה חובה ולא פלגינא עילויה 
ומתחילין מן הצד (שלא ישמע) 
אחד דברי אחד מן המזכים 

 ויסכים עמו:
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        אאאא    לו,לו,לו,לו, . 17
יֵני ד" ִמן ַמְתִחיִלין ְנָפׁשֹות "ּדִ   . ַהּצַ

  
י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
י ַאָחאָאַמר  ר ַרּבִ א ּבַ ּפָ   : ּפַ

  ל ַרב. לֹא ַתֲעֶנה ַע  - (שמות כג, ב) 69"לֹא ַתֲעֶנה ַעל ִרב"ָאַמר ְקָרא: 
  

ה ר ַרּבָ ר ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ָחָנה ּבַ   : ַרּבִ
יו ִחְגרּו ִאיׁש ֶאת ַחְרּבֹו, "ַוּיֹ ֵמָהָכא:  ִוד ַלֲאָנׁשָ   אֶמר ּדָ

ְחּגֹ  רּו ִאיׁש ֶאת ַחְרּבֹו ַוּיַ ְחּגְ ִוד ֶאת ַחְרּבֹו"ַוּיַ ם ּדָ   . (שמואל א' כה, יג) 70ר ּגַ
  
  
  

                                                             

ים ְלַהּטֹת 69 ים ְלָרעֹת ְולֹא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרּבִ   לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ
יו ִחְגרּו ִאיׁש ֶא  70 ִוד ַלֲאָנׁשָ ע ֵמאֹות ַוּיֹאֶמר ּדָ ַאְרּבַ ֲעלּו ַאֲחֵרי ָדִוד כְּ ִוד ֶאת ַחְרּבֹו ַוּיַ ם ּדָ ְחּגֹר ּגַ רּו ִאיׁש ֶאת ַחְרּבֹו ַוּיַ ְחּגְ בּו ַעל ת ַחְרּבֹו ַוּיַ ִאיׁש ּוָמאַתִים ָיׁשְ

ִלים   ַהּכֵ

  רש"י
. באחרונה ויחגור גם דוד חרבו

נמנו עליו לדונו משום מורד 
 במלכות:
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        בבבב- - - - אאאא    לו,לו,לו,לו, . 18
  : ַרבָאַמר 

ִדיֵני ְנָפׁשֹות. ׁשֹוֶנה ָאָדם    ְלַתְלִמידֹו, ְוָדן ִעּמֹו ּבְ
  

  ֵמיִתיִבי: 
ָהרֹות ְמאֹות "ַהטְּ   :ְוַהטֻּ

ַנִים ָלֶהם מֹוִנין ְוַתְלִמידוֹ  ָהַרב, ּוְבנוֹ  ָהָאב   . ׁשְ
יֵני ָנה ְוִעיּבּור ַהחֶֹדׁש  ִקיּדּוׁש , ַמּכֹות ְוִדיֵני ְנָפׁשֹות ְוִדיֵני ָממֹונֹות ּדִ    : ׁשָ
א ָלֶהן מֹוִנין ֵאין ְוַתְלִמידוֹ  ָהַרב ,ּוְבנוֹ  ָאב   .ֶאָחד" ֶאּלָ

  
ֲהָנא ְוַרב ַאִסי,    ב,לו גֹון ַרב ּכָ י ָקָאַמר ַרב ּכְ   ּכִ

ַרב  ִלְגָמֵריּה ּדְ   ֲהוּו ְצִריִכי,  -ּדְ
ַרב    לֹא ֲהוּו ְצִריִכי.  -ְוִלְסָבֵריּה ּדְ

  
  
  
  

  ש"יר
. ומראה לו שונה אדם לתלמידו

פנים לזכות ולחובה בתוך הדין 
ודן עמו ונמנה עמו או לזכות או 
לחובה ומטין הדין על פי 

   התלמיד כאחד מן הדיינין:
. שהוראתן הטמאות והטהרות

ביחיד ואין בהם מנין אלא אם 
כן חולקין וצריך לעמוד למנין 
אם רבו הטמאין או המטהרין 

נו או את הרב מונין את האב וב
ותלמידו בשנים אבל דיני 
ממונות ונפשות ומכות שמנין 
שלהם אף בתחילת הדין (ומן) 
התורה שזה צריך שלשה ודיני 
נפשות כ''ג וכן קידוש החודש 
שצריך שלשה דמשפט כתיב ביה 
(תהלים פא) כי חוק לישראל 
הוא משפט לאלהי יעקב 
ומוקמינן ליה בקידוש החודש 

וכן עיבור  במס' ר''ה (דף כה:)
השנה שצריך שלשה חמשה 
ושבעה אין האב ובנו כשרין זה 
עם זה ולא הרב ותלמידו נמנין 
אלא אחד וסיפא דבריי' לא ישב 
בצידו ואפילו שותק אלא יעמוד 

  והולך לו:
. דתלמידו נמנה לא כי קאמר רב

אמר אלא כגון רב כהנא ורב 
אסי דלגמריה הוו צריכי למה 
ששמע מרבו אבל לסבריה 

צוא ראיות וליישב הטעמים למ
אינן צריכין הלכך גברא באפי 
נפשיה הוא דאי משום גמרא 
דשמע מיניה כל ישראל נמי 
ממשה קבלו ואין אלו טעמים 
הבנת לבו דנימא אם היתה 
חכמתו מפי רב אחר הוי אומר 

 טעם אחר:
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        בבבב    לו,לו,לו,לו, . 19
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ָבִרים ֵיׁש  ָרה ּדְ יֵני ָממֹונֹות ְלִדיֵני ְנָפׁשֹות, ֲעׂשָ ין ּדִ    ּבֵ
ְסָקל,  ׁשֹור ַהּנִ ן, ֵאין נֹוֲהִגין ּבְ   ְוכּוּלָ

ה'.  לֹׁשָ ִרים ּוׁשְ   חּוץ ִמ'ֶעׂשְ
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ר ַאָחא ַרבָאַמר  א ּבַ ּפָ   : ּפַ
ָאַמר ְקָרא:  ט ֶאְביֹ ּדְ ּפַ ה ִמׁשְ ִריבֹו""לֹא ַתּטֶ    ,(שמות כג, ו) ְנָך ּבְ

ט ֶאְביֹוְנָך" ּפַ ְסָקל.  - "ִמׁשְ ל ׁשֹור ַהּנִ ט ׁשֶ ּפָ ה ִמׁשְ ה ַמּטֶ ה, ֲאָבל ַאּתָ ה ַמּטֶ   ִאי ַאּתָ
  

ָרה'?!    'ֲעׂשָ
ָעה ָהוּו!  ׁשְ   ָהא ּתִ

  
ָרה ָקָתֵני!    ָהא ֲעׂשָ

  
ּום ּדְ  ִרין" לַהּכֹ "ֵאיןִמׁשּ ׁשֵ ִרים, וְ ּכְ ה" "ֶעׂשְ לֹׁשָ   ֲחָדא ִהיא.  ּוׁשְ

  
א ַאֲח    ִריִתי, ָהא ִאיּכָ

ַתְנָיא:    ּדְ
יִבין "ֵאין ַסְנֶהְדִרין מֹוׁשִ    ,ָזֵקן  :ּבְ

   ,ְוָסִריס
ֵאין ּוִמי ִנים לוֹ  ׁשֶ    ,ּבָ

י ְיהּוָדה   . "ַאְכָזִרי ַאף            : מֹוִסיף ַרּבִ
  

ֵמִסית,    ְוִחיּלּוֵפיֶהן ּבְ
ַרֲחָמָנא ָאַמר:  ה ָעָליו""לֹא ַתְחמֹ ּדְ ַכּסֶ   .  (דברים יג, ט) 71ל ְולֹא ּתְ

   
  
  

                                                             

ַמע ֵאָליו ְולֹא ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ְולֹא ַתְחמֹל ְולֹא ְתכַ  71 ה ָעָליולֹא תֹאֶבה לֹו ְולֹא ִתׁשְ   ּסֶ

  רש"י
. תנן במתני' (דף. עשרה דברים

   לב.):
וכולן אינן נוהגין בדין שור 

להיות שוה לדיני  .הנסקל
נפשות אף על פי שאמרנו בפ''ק 
(דף ב.) לענין עשרים ושלשה 

   כמיתת בעלים כך מיתת השור:
. שצריך חוץ מעשרים ושלשה

   כ''ג כדיני נפשות:
. לרעה ע''פ אחד אבל לא תטה

אתה מטה לחובה דין השור ע''פ 
אחד ומהכא גמיר לכולהו 
מעלות דלא נהיגי חוץ מכ''ג 

להכי אתי  ומסתברא דהיקש
שהוא עיקר הדין ותחילתו אבל 
כולהו אינך להצלה אתי ומה לנו 
לחוס על שור המועד מוטב 
לקיים בו ובערת הרע (דברים 

   יט):
. והדר פרקינן הא תשעה הוו

אאתקפתין והא י' תנן במתני' 
ואמר האי דקשיא לן ט' הוו 
משום דאין הכל כשירין ועשרים 
ושלשה חדא היא דמאי טעמא 

סול מדיני נפשות משום ממזר פ
דבעינן כ''ג דהיינו סנהדרי 
ובסנהדרי כתיב (במדבר יא) 
ונשאו אתך בדומין לך מיוחסין 

   כמותך:
. ששכח כבר צער גדול בנים זקן

   ואינו רחמני וכן סריס:
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        בבבב    לו,לו,לו,לו, . 20
ִרין ל"ַהּכֹ ׁשֵ יֵני ָלדּון ּכְ   . ָממֹונֹות" ּדִ

  
  ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  "לַהּכֹ"
  

  : ְיהּוָדה ַרבָאַמר 
  ְלַאּתּוֵיי ַמְמֵזר. 

  
ֵניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא:    ָהא ּתָ

ל יֵני ָלדּון ָהָראּוי "ּכָ יֵני ָלדּון ָראּוי -  ְנָפׁשֹות ּדִ   , ָממֹונֹות ּדִ
יֵני דּוןָל  ָראּוי ְוֵיׁש  יֵני ָלדּון ָראּוי ְוֵאין ָממֹונֹות ּדִ   . "ְנָפׁשֹות ּדִ

ּה, ְלַאּתּוֵיי ַמאי?    ְוָהֵויַנן ּבָ
  : ְיהּוָדה ַרבְוָאַמר 

  ְלַאּתּוֵיי ַמְמֵזר! 
  

ר,  -ֲחָדא    ְלַאּתּוֵיי ּגֵ
  ְלַאּתּוֵיי ַמְמֵזר.  -ַוֲחָדא 

  
  ּוְצִריָכא 

ָראוּ  ר, ּדְ ַמִעיַנן ּגֵ ִאי ַאׁשְ ָהל, ֲאָבל ַמְמֵזר ֵאיָמא לֹא. ּדְ ּקָ   י ָלבֹא ּבַ
ָרה ֵאיָמא לֹא.  ׁשֵ ה ּכְ יּפָ א ִמּטִ לֹא ּבָ ר ּדְ ָרה, ֲאָבל ּגֵ ׁשֵ ה ּכְ יּפָ א ִמּטִ ּבָ ַמִעיַנן ַמְמֵזר, ּדְ   ְוִאי ַאׁשְ

  ְצִריָכא.  
   

  

  רש"י
 . מזרע ישראל:מטיפה כשירה
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        בבבב    לו,לו,לו,לו, . 21
ִרין לַהּכֹ ֵאיןוְ " ׁשֵ יֵני ָלדּון ּכְ   . ְנָפׁשֹות" ּדִ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ָתֵני    : יֹוֵסף ַרבּדְ
ם ׁשֵ ית "ּכְ ּבֵ ין ׁשֶ ין ךּכָ  קֶד ֶצ ּבְ  יןּקִ נוּ ְמ  ּדִ ל ְמנּוּקִ   . "מּום ִמּכָ

  
  : ַאֵמיָמרָאַמר 

   ?ַמאי ְקָרא
ְך" ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ּבָ ּלָ   . (שיר השירים ד, ד) "ּכֻ

  
ׁש?    ְוִדיְלָמא מּום ַמּמָ

  
ר ַאָחא ַרבָאַמר    : בַיֲעקֹ  ּבַ

ְך"ר ְקָרא: ָאַמ  ם ִעּמָ בּו ׁשָ   , (במדבר יא, טז) 72"ְוִהְתַיּצְ
ְך" דֹוִמין ְלָך.  - "ִעּמָ   ּבְ

  
ִכיָנה?  ּום ׁשְ   ְוִדיְלָמא ָהָתם ִמׁשּ

  
א ָאַמר  ר ַנְחָמן ַרבֶאּלָ   : ִיְצָחק ּבַ

ְך"ָאַמר ְקָרא:  אּו ִאּתָ   ,(שמות יח, כב) 73"ְוָנׂשְ
ְך" דֹוִמין ְלָך ֶליֱהֵוי.  - "ִאּתָ   ּבְ

   
  
  
  

                                                             

י ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו ְוָלַקְחתָּ  'ַוּיֹאֶמר ה 72 ר ָיַדְעתָּ ּכִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ה ֶאְסָפה ּלִ ךְ  ֶאל מֹׁשֶ ם ִעּמָ בּו ׁשָ   אָֹתם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְתַיּצְ
ל ַהּדָ  73 ָכל ֵעת ְוָהָיה ּכָ ְפטּו ֶאת ָהָעם ּבְ ךְ ְוׁשָ אּו ִאתָּ טּו ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנׂשְ ּפְ טֹן ִיׁשְ ָבר ַהּקָ דֹל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהּדָ   ָבר ַהּגָ

  רש"י
   . פגם משפחה:מכל מום

. הנך דבימי משה משום שכינה
מיוחסין שיהו ראוי הוא דבעינן 

   שתשרה שכינה עליהן:
. דכתיב (שם) ואצלתי מן שכינה
   הרוח:

. בסנהדראות ונשאו אתך
שחילק לו יתרו לשפוט את העם 
דאין כאן משום שכינה דכתיב 
והקל מעליך ונשאו אתך ולא מן 
ונשאו אתך במשא העם (שם) 
יליף דההוא בשבעים זקנים 
שהלכו עמו לאהל מועד כתיב 

 ינה:ומשום שכ
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   ַמְתִניִתין

ֲחִצי ָהְיָתה ַסְנֶהְדִרין ה גֹוֶרן ּכַ   , ֲעגּוּלָ
ֵדי הוּ  ּכְ ּיְ   . ֶזה ֶאת ֶזה רֹוִאין ׁשֶ

  

ֵני יִנין סֹוְפֵרי ּוׁשְ ּיָ   , ִלְפֵניֶהם עֹוְמִדים ַהּדַ
ִמין ֶאָחד מֹ ְוֶאָחד ִמּיָ ְ   , אלִמׂשּ

ְבֵרי ְוכֹוְתִבין יִבין ּדִ ְבֵרי ְמַחּיְ   . יןְמַזּכִ  ְוּדִ
י ְיהּוָדה   : אֹוֵמר ַרּבִ

ה לֹׁשָ ְבֵרי ּכֹוֵתב ֶאָחד :ׁשְ ין ּדִ   , ַהְמַזּכִ
ְבֵרי ּכֹוֵתב ְוֶאָחד יִבין ּדִ   , ַהְמַחּיְ

י ִליׁשִ ְ ְבֵרי ּכֹוֵתב ְוַהׁשּ ין ּדִ ְבֵרי ַהְמַזּכִ יִבין ְוּדִ   . ַהְמַחּיְ
   

לֹׁש    א,לז ל ׁשּורֹות ְוׁשָ ְלִמיֵדי ׁשֶ ִבי ֲחָכִמים תַּ   , ִלְפֵניֶהן ןיֹוׁשְ
ל יר ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ   . ְמקֹומוֹ  ֶאת ַמּכִ

  

  , ָהִראׁשֹוָנה ִמן סֹוְמִכין ִלְסמֹוךְ  הּוְצְרכוּ 
ה ִמן ֶאָחד ִנּיָ ְ א ַהׁשּ   , ִראׁשֹוָנהָל  לוֹ  ּבָ
ית ִמן ֶאָחד ִליׁשִ ְ א ַהׁשּ הַל  לוֹ  ּבָ ִנּיָ   . ׁשְ

ָהל ִמן ֶאָחד עֹוד ָלֶהן ּבֹוְרִרים יִבי ַהּקָ ית אֹותוֹ  ןּומֹוׁשִ ִליׁשִ ְ ׁשּ   . ּבַ
ב ָהָיה ְולֹא ְמקֹומוֹ  יֹוׁשֵ ל ּבִ א ,ִראׁשֹון ׁשֶ ב ֶאּלָ ָמקֹום יֹוׁשֵ   .לוֹ  ָהָראּוי ּבְ

  

ָמָרא    ּגְ

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

י ַאָחאָאַמר  ר ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ
ָאַמר ְקָרא ֶזג :ּדְ ַהר ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ ן ַהּסַ ְרֵרְך ַאּגַ    .רים ז, ג)(שיר השי 74""ׁשָ

ְרֵרְך"   זֹו ַסְנֶהְדִרין,  - "ׁשָ
ָמּה  ה ִנְקָרא ׁשְ ְרֵרְך"ָלּמָ   ? "ׁשָ

ל עֹוָלם ִטיּבּורֹו ׁשֶ ֶבת ּבְ ִהיא יֹוׁשֶ   ׁשֶ
ן" ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו.  - "ַאּגַ ה ַעל ּכָ ִהיא ְמִגיּנָ   ׁשֶ

ַהר" ַהר.  - "ַהּסַ ִהיא ּדֹוָמה ַלּסַ   ׁשֶ
ֶזג" ִאם  -  "ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ   הּוְצַרְך ֶאָחד ֵמֶהם ָלֵצאת, ׁשֶ

ה  ֶנֶגד ַסְנֶהְדִרי ְקַטּנָ ה, ּכְ לֹׁשָ ִרים ּוׁשְ   יֹוֵצא,  -רֹוִאין ִאם ֵיׁש ֶעׂשְ
  ֵאינֹו יֹוֵצא.  -ְוִאם ָלאו 

ים" ְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחּטִ ים ַהּכֹ  - "ּבִ ה, ָמה ֲעֵריַמת ִחּטִ ּנָ   ל ֶנֱהִנין ִמּמֶ
  ֲעֵמיֶהן. ל ֶנֱהִנין ִמּטַ ַאף ַסְנֶהְדִרין ַהּכֹ 

ים" ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ ים  -  "סּוָגה ּבַ ּנִ ל ׁשֹוׁשַ סּוָגה ׁשֶ ֲאִפיּלּו ּכְ ָרצֹות. לֹא ִיְפרֹ  -ׁשֶ ֶהן ּפְ   צּו ּבָ
  

ֲהָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנא לְ ּדְ ְוַהְיינּו    : ַרב ּכָ
ְבָרא,  ֲהֵדי ּגַ ֵרי ְלִייחּוֵדי ּבַ ה ׁשָ   ָאְמִריתּו ִנּדָ

ְנעֹוֶר  ר ֵאׁש ּבְ    !ת ְוֵאיָנּה ְמַהְבֶהֶבת?ֶאְפׁשָ
ים"ָאַמר ֵליּה: ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ָעֵלינּו  ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ   , "סּוָגה ּבַ

ים לֹא ִיְפְר  ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ סּוָגה ּבַ ֲאִפיּלּו ּכְ ָרצֹות. ׁשֶ ֶהן ּפְ   צּו ּבָ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
ֵתְך"ֵמָהָכא:  ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ   , (שיר השירים ד, ג) 75"ּכְ

ְך ֲאִפ  ּבָ ִרּמֹון.  -יּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ   ְמֵלִאין ִמְצֹות ּכָ
  

י ֵזיָרא   ָאַמר:  ַרּבִ
ָגָדיוֵמָהָכא,  ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ   , (בראשית כז, כז) 76""ַוּיָ

א "ּבֹוְגָדיו" ָגָדיו" ֶאּלָ יְקִרי "ּבְ   .ַאל ּתִ
  

                                                             

ים 74 ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ ים סּוָגה ּבַ ְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחּטִ ֶזג ּבִ ַהר ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ ן ַהּסַ ְרֵרְך ַאּגַ   ׁשָ
ֵריְך נָ  75 ְפתַֹתִיְך ּוִמְדּבָ ִני ׂשִ ָ חּוט ַהׁשּ ֵתךְ ּכְ ַעד ְלַצּמָ ֵתְך ִמּבַ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ   אֶוה ּכְ
ֵרי 76 ִני ּכְ ָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ק לֹו ַוּיָ ַ ׁשּ ׁש ַוּיִ ּגַ ֲרכֹו ַוּיִ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ   'הַח ׂשָ

  רש"י
  מתני' 

   . אף של כ''ג:סנהדרין
. בעגולה היו יושבין כדי כחצי גורן עגולה

שיהו כולן רואין זה את זה לפי שאם היו 
יושבין בשורה אין פני הראשונים רואין זה 
את זה ובעגולה שלימה אין יושבין לפי 
שצריכין בעלי הדין והעדים ליכנס לדבר בפני 

עדים ומדקדקין כולם שיהו כולן רואין את ה
בדברים ולא שיהא פני העדים לשורה זו 

   ואחוריהם לזו:
. שניהם וכותבין דברי המזכין והמחייבין

כותבין דברי המזכין ושניהם כותבין דברי 
המחייבים שאם יטעה האחד יוכיח כתבו על 

   של חבירו:
. הוו שמתוך טורח הטעמים שירבה שלשה

זכין עליהן יטעו בדבר אלא א' כותב דברי המ
וא' כותב דברי המחייבין והג'. כותב דברי 
כולם ומתוך שאין טורח רב עליהם לא יקצרו 
בדבר ואם יטעה אחד מהם יוכיח כתב של 

   שלישי:
. אף הן כעגולה אלא שהגדולים יושבין לפניהן

  יושבין על הספסלין והתלמידים על הקרקע:
. כל אחת כמנין סנהדרי עשרים ושלש שורות

קו הכ''ג רובן מחייבין ושלשה שאם יחל
ומיעוט מזכין והטייה לרעה אין ע''פ אחד 
וצריך להוסיף שנים שנים עד שבעים ואחד 
הלכך צריך להושיב לפניהם ארבעים ושמנה 
להשלמת שבעים ואחד ולאו אורח ארעא 
לעשות שורות לתלמידים של כ''ד שתהא 
מרובה משל דיינין ולא לעשות שורות קטנות 

ואחד של שנים תלמידים  ולא שתים של כ''ג
   הלכך עבדי שלש שורות:

. לפי שבתחלה וכל אחד מכיר את מקומו
כסדר הושיבום שורה ראשונה גדולה משל 
שניה והיא גדולה מן השלישית וגם בכל שורה 
ושורה הושיבום כסדר הגדול בראש שני 
למטה הימנו וכן כולן זה למטה מזה לפיכך 

   צריך כל אחד להכיר מקומו:
. כגון שמת אחד מן הדיינין ו לסמוךהוצרכ

   סומכין לו מהראשונים שהם גדולים מכולן:
. ולא אחד מהשנייה בא לו לראשונה כו'

שיביאו מן הקהל לראשונה לפי שהגרוע מן 
   התלמידים שבשורות גדול מגדול שבקהל:

. אותו שנברר מן הקהל יושב ולא היה
במקומו של ראשון ראש בשורה שלישי אלא 

ראוי לו בסוף השורה וכן אותו שבא במקום ה
מן השלישי לשניה וכן אותו שנסמך מן 
הראשונים לא היה יושב במקומו של ראשון 
אלא כולן בסוף השורות וכל בני השורה 
נמשכין איש איש למעלה ממקומו וממלאין 
זה מקומו של זה מפני שהקטן שבדיינים גדול 
מן הגדול שבתלמידי הראשונה והקטן 

דול מן הגדול שבשניה הלכך כי שבראשונה ג
ניידי כולהו ניידי כשמת אחד מהן ומושיבין 
אחר חליפיו כולן צריכין לנוד איש איש 

   ממקומו:
  

  גמ' 
   . דבעגולה היו יושבים:מה''מ

   . עגול הוא:סהר
. שבית המקדש באמצע של בטיבורו של עולם

   עולם:
   . בעגולה:דומה לסהר

   . שני חלקי מים ואחד יין:מזג
. אל יחסרו מחלק השלישי אל יחסר המזג

   שהוא כדי הראוי למזג:
   . שליש של שבעים:עשרים ושלשה

   . חוץ ללישכה:לצאת לעסקיו
   . הוא גדר:סייג

. גדורה בשושנים כלומר סוגה בשושנים
באזהרה קלה ובהבדלה מועטת הם נפרשין מן 
העבירה וא''צ גדר אבנים להפסיקן שאפי' אין 

ה אלא גדר שושנים מפסיק רחוקין מן העביר
   ביניהם לא יפרצו בה פרצות הגדר:

. אוחזת ודולקת כמו (שבח דף כח) מהבהבת
   שקיפלה ולא הבהבה ובלע''ז פלמי''ד:
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יַבבּוֵתיּה  ׁשִ ֲהָוה ּבְ ְריֹוֵני ּדַ י ֵזיָראּדְ ָהְנהּו ּבִ   , ַרּבִ
א, ּדַ  ְתיּוְבּתָ ִניֲהַדרּו ְלהּו ּבִ י ֵהיִכי ּדְ   ֲהָוה ְמָקֵרב ְלהּו ּכִ

ַנן.    ְוָהוּו ָקְפֵדי ַרּבָ
יּה  י ָנח ַנְפׁשֵ י ֵזיָראּדְ ּכִ ֵעי ֲעַלן ַרֲחֵמי , ָאְמִריַרּבִ ֲהָוה ּבָ ֵקיּה ּדַ ין ׁשָ ָנא ֲהָוה ֲחִריָכא ַקּטִ     ,ַעד ָהִאיּדָ

ֵעי ֲעַלן ַרֲח  א ַמאן ּבָ ּתָ   ֵמי? ָהׁשְ
ׁשּוָבה ְייהּו ַוֲעַבדּו ּתְ ִלּבַ   .ִהְרֲהרּו ּבְ

  

  רש"י
   . פריצים לשון בורים:בריוני

. גוצא הוה ונחרכו רבי זירא
שוקיו ע''י מעשה דבדיק נפשי' 
בתנורא שגירא בהשוכר את 

רו הפועלים (ב''מ דף פה.) וק
 ליה חריכא קטן שקי:
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לֹׁש ׁשּורֹות" ל ׁשָ ְלִמיֵדי ׁשֶ ִבין ֲחָכִמים תַּ   , ִלְפֵניֶהן יֹוׁשְ

ל יר ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ   . ְמקֹומוֹ  ֶאת ַמּכִ
  

  , ָהִראׁשֹוָנה ִמן סֹוְמִכין ִלְסמֹוךְ  הּוְצְרכוּ 
ה ִמן ֶאָחד ִנּיָ ְ א ַהׁשּ   , ִראׁשֹוָנהָל  לוֹ  ּבָ
ית ִמן ֶאָחד ִליׁשִ ְ א ַהׁשּ הַל  לוֹ  ּבָ ִנּיָ   . ׁשְ

ָהל ִמן ֶאָחד עֹוד ָלֶהן ּבֹוְרִרים יִבין ַהּקָ ית אֹותוֹ  ּומֹוׁשִ ִליׁשִ ְ ׁשּ   . ּבַ
ב ָהָיה ְולֹא ְמקֹומוֹ  יֹוׁשֵ ל ּבִ א ,ִראׁשֹון ׁשֶ ב ֶאּלָ ָמקֹום יֹוׁשֵ   ."לוֹ  ָהָראּוי ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַמע ִמי ּה ׁשְ הּו ָנְייֵדי.  :ּנָ י ָנְייֵדי ּכּוּלְ   ּכִ
  

ַדְנֵבי!  :ְוֵליָמא ְלהוּ  א מֹוְתִביתּו ִלי ּבְ תָּ א, ָהׁשְ ֵריׁשָ ָנא ֲהָוה ָיֵתיְבָנא ּבְ   ַעד ָהִאיּדָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָאְמִרי ֵליּה ָהִכי:  ִהי רֹ "ּדְ ּוָעִליםֱהֵוי ָזָנב ָלֲאָריֹות ְוַאל ּתְ   ".אׁש ַלׁשּ

  
  

  רש"י
. כל אחת כמנין ושלש שורות

סנהדרי עשרים ושלשה שאם 
יחלקו הכ''ג רובן מחייבין 
ומיעוט מזכין והטייה לרעה אין 
ע''פ אחד וצריך להוסיף שנים 
שנים עד שבעים ואחד הלכך 
צריך להושיב לפניהם ארבעים 
ושמנה להשלמת שבעים ואחד 
ולאו אורח ארעא לעשות שורות 
לתלמידים של כ''ד שתהא 
מרובה משל דיינין ולא לעשות 
שורות קטנות ולא שתים של 
כ''ג ואחד של שנים תלמידים 

   הלכך עבדי שלש שורות:
. לפי וכל אחד מכיר את מקומו

שבתחלה כסדר הושיבום שורה 
גדולה משל שניה והיא ראשונה 

גדולה מן השלישית וגם בכל 
שורה ושורה הושיבום כסדר 
הגדול בראש שני למטה הימנו 
וכן כולן זה למטה מזה לפיכך 

   צריך כל אחד להכיר מקומו:
. כגון שמת אחד הוצרכו לסמוך

מן הדיינין סומכין לו 
מהראשונים שהם גדולים 

   מכולן:
אחד מהשנייה בא לו לראשונה 

א שיביאו מן הקהל . ולכו'
לראשונה לפי שהגרוע מן 
התלמידים שבשורות גדול 

   מגדול שבקהל:
. אותו שנברר מן הקהל ולא היה

יושב במקומו של ראשון ראש 
בשורה שלישי אלא במקום 
הראוי לו בסוף השורה וכן אותו 
שבא מן השלישי לשניה וכן 
אותו שנסמך מן הראשונים לא 
היה יושב במקומו של ראשון 

כולן בסוף השורות וכל בני  אלא
השורה נמשכין איש איש 
למעלה ממקומו וממלאין זה 
מקומו של זה מפני שהקטן 
שבדיינים גדול מן הגדול 
שבתלמידי הראשונה והקטן 
שבראשונה גדול מן הגדול 
שבשניה הלכך כי ניידי כולהו 
ניידי כשמת אחד מהן ומושיבין 
אחר חליפיו כולן צריכין לנוד 

   קומו:איש איש ממ
. מדקתני לא היה יושב ש''מ

במקומו של ראשון כי ניידי 
   כולהו ניידי כדפרישי' לעיל:

   . בזנבות:בדנבי
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   ַמְתִניִתין

יִמין ַעל ָהֵעִדים יַצד ְמַאּיְ   ?ַעל ֵעיֵדי ְנָפׁשֹות ּכֵ
  

יִמין ֲעֵליֶהן א ּתֹ    :ָהיּו ַמְכִניִסין אֹוָתן ּוְמַאּיְ ּמָ   ֵמאֹוֶמד     :אְמרוּ ׁשֶ
מּוָעה,  ְ   ִמׁשּ

י ֵעד,    ֵעד ִמּפִ
י ָאָדם ֶנֱאָמן?    ִמּפִ

ּסֹוֵפנּו ִלְבּדוֹ  ם יֹוְדִעין ׁשֶ א ִאי ַאתֶּ ּמָ ְדִריׁשָ   :ק ֶאְתֶכםׁשֶ    ?ּוַבֲחִקיָרהה ּבִ
ּלֹ  יֵני ְנָפׁשֹות. ֱהוּו יֹוְדִעין ׁשֶ ִדיֵני ָממֹונֹות ּדִ   א ּכְ

יֵני ָממֹונֹות ר לֹו,  - ּדִ ּפֵ   ָאָדם נֹוֵתן ָממֹון ּוִמְתּכַ
יֵני ְנָפׁשֹות  לּוִיין ּבֹו ַעד סֹוף ָהעֹוָלם,  -ּדִ מֹו ְוַדם ַזְרעֹוָתיו תְּ   ּדָ

ן ָמִצ  ּכֵ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ָהַרג ֶאת ָאִחיו, ׁשֶ ַקִין ׁשֶ ֵמי ָאִחיָך צֹ "קוֹ ינּו ּבְ   , (בראשית ד, י) 77ֲעִקים"ל ּדְ
א  ם ָאִחיָך" ֶאּלָ ֵמי ָאִחיָך"ֵאינֹו אֹוֵמר "ּדַ ם ַזְרעֹוָתיו.  - "ּדְ מֹו ְוּדַ   ּדָ

  

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ֵמי ָאִחיָך" ָלְך ַעל ָהֵעִצים וְ  - "ּדְ מֹו מּוׁשְ ָהָיה ּדָ   ַעל ָהֲאָבִנים. ׁשֶ

  ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי,  ,ְלִפיָכךְ 
ְדךָ    :ְלַלּמֶ

ל ַהְמַא  ּכָ ָרֵאלׁשֶ ׂשְ ד ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ תּוב  - ּבֵ ד עֹוָלם ָמֵלאַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ִאיּלּו ִאיּבֵ   . ּכְ
ל ַהְמַקיֵּ  ָרֵאלְוּכָ ׂשְ ִאיּלּו ִק  - ים ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ תּוב ּכְ ים עֹוָלם ָמֵלא. ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ   ּיֵ

  

ִרּיֹות. וּ  לֹום ַהּבְ ֵני ׁשְ   ִמּפְ
לֹא יֹ דֹול ֵמָאִביךָ  :אַמר ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ ׁשֶ א ּגָ   . ""ַאּבָ

  

יִנים אֹוְמִרים: ַה  ּלא ְיהּו ַהּמִ ַמִיםְוׁשֶ ָ ׁשּ ה ְרׁשּוּיֹות ּבַ    .ְרּבֵ
  

רּוְך הּוא, וּ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ תֹו ׁשֶ דּוּלָ יד ּגְ   ְלַהּגִ
ָאָד  חֹוָתם ֶאָחד ׁשֶ עֹות ּבְ ה ַמְטּבְ ּמָ ן ּדֹוִמין ֶזה ָלֶזה,  -ם טֹוֵבַע ּכַ   ּכּוּלָ

ל ָאָדם ָהִראׁשֹון,  ל ָאָדם ְבחֹוָתמֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ָטַבע ּכָ דֹוׁש ּבָ   ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהּקָ
  .ד ֵמֶהן ּדֹוֶמה ַלֲחֵבירוֹ ְוֵאין ֶאָח 

  
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחיָּ  ,ְלִפיָכךְ  ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלםּכָ ׁשְ   .יב לֹוַמר: ּבִ

   
א ּתֹ   לז,ב ּמָ ָרה ַהּזֹ^ :אְמרוּ ְוׁשֶ נּו ְוַלּצָ    ?אתַמה ּלָ

ָבר ֶנֱאַמר יד :ַוֲהלֹא ּכְ   . (ויקרא ה, א) 78""ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיּגִ
א ּתֹ ּמָ ל ֶזהְוׁשֶ ָדמֹו ׁשֶ נּו ָלחּוב ּבְ    ,אְמרּו: ַמה ּלָ

ָבר ֶנֱאַמר וַ  ה"ֲאבֹ בַּ "ֲהלֹא ּכְ ִעים ִרּנָ   .  (משלי יא, י) ד ְרׁשָ
   

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יַצד "    ?"ֵמאֹוֶמד"ּכֵ

  

  אֹוֵמר ָלֶהן: 
ְך ְרִאיֶתם א ּכָ ּמָ ה,   :ׁשֶ ָרץ ַאַחר ֲחֵבירֹו ְלחּוְרּבָ   ׁשֶ

ָידֹו, ְוָדמֹו ְמַטְפֵטף ם ַאֲחָריו ּוְמָצאֶתם ַסִייף ּבְ ר,  ְוַרְצתֶּ   ְוָהרּוג ְמַפְרּפֵ
ְך ְרִאיֶתם  לּום -ִאם ּכָ   . "לֹא ְרִאיֶתם ּכְ

  

                                                             

ֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן הָ  77 יָת קֹול ּדְ   ֲאָדָמהַוּיֹאֶמר ֶמה ָעׂשִ
א ֲעֹונוֹ  78 יד ְוָנׂשָ ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיּגִ י ֶתֱחָטא ְוׁשָ   ְוֶנֶפׁש ּכִ

  רש"י
  מתני' 

. שלא יעידו עדות מאיימין
   שקר:

   . בגמ' מפ':מאומד
. אם העיד שקר דיני ממונות

נותן ממון לזה שנפסד על ידו 
   ומחזירו לו ומתכפר:

. כל זה לפיכך נברא אדם יחידי
אומר להם לפיכך נברא אדם 
יחידי להראותך שמאדם א' 

   נברא מלואו של עולם:
. וכל א' הרבה רשויות בשמים

   ברא את שלו:
. ועוד לכך נברא גדולתו ולהגיד

יחידי להראות לדורות הבאים 
גדולתו של הקב''ה שבחותם 
הראשון כל הדורות טבועות 
   שלא היה תחלה אלא חותם א':

. היינו אותו ברזל חותם
   שהצורה חקוקה בו:

. טובע כמה מטבעות בחותם א'
כל המטבעות שאדם טובע ע''י 

   ברזל אחת כולן דומין:
ו' . כלבשבילי נברא העולם

חשוב אני כעולם מלא לא אטרד 
א''ע מן העול' בעביר' אחת 

   וימשוך ממנה:
. להכניס מה לנו ולצרה הזאת

ראשינו בדאגה הזאת אפי' על 
   האמת:

. והלא כבר נאמר והוא עד
עליכם מוטל חובה ונשיאות עון 

   אם לא תגידו מה שראיתם:
. ושמא תאמרו מה לנו לחוב

להיות מתחייבים מדמיו של זה 
   נוח לנו לעמוד באם לא יגיד:

והלא כבר נאמר באבוד רשעים 
אם רשע הוא אין כאן . רנה

 עונש:
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ְנָיא    :ּתַ

ָטחָאַמר " ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ֶנָחָמה, ִאם לֹא ָרִאיִתי ה  :ֶאְרֶאה ּבְ    ,ֶאָחד ָרץ ַאַחר ֲחֵבירֹו ְלחּוְרּבָ

י ַאֲחָריו    ,ְוַרְצתִּ
ָידֹו,    ְוָרִאיִתי ַסִייף ּבְ

ר, ְוָדמֹו ְמ    ַטְפֵטף ְוָהרּוג ְמַפְרּפֵ
ע, ִמי ֲהָר  י לֹו: ָרׁשָ הְוָאַמְרתִּ    !גֹו ָלֶזה? אֹו ֲאִני אֹו ַאתָּ

ָיִדי,  ְמָך ָמסּור ּבְ ֵאין ּדָ ה ׁשֶ   ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה ת" :ׁשֶ ַנִים ֵעִדים... יּוַמת ַהּמֵ י ׁשְ   . (דברים יז, ו) 79"ַעל ּפִ

ָהַרג ֶאת ֲחֵבירֹו. ַהּיֹוֵדַע ַמֲחׁשָ  ַרע ֵמאֹותֹו ָהִאיׁש ׁשֶ   בֹות ִיּפָ
יׁשֹו ָוֵמת א ָנָחׁש ְוִהּכִ ּבָ ם ַעד ׁשֶ ָ   . "ָאְמרּו: לֹא ָזזּו ִמׁשּ

  
ר ָנָחׁש הּוא?    !ְוַהאי ּבַ

ֵני ַרב יֹוֵסףְוָהָאַמר  ֵבי , ְוֵכן ּתָ הּדְ   : ִחְזִקּיָ
י " ׁש ַאף ַעל ּפִ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ְטלוּ ִמּיֹום ׁשֶ ע ִמיתֹות לֹא ּבָ ְטָלה ַסְנֶהְדִרי, ַאְרּבַ ּבָ   . "ׁשֶ
ְטלוּ "    !?"לֹא ּבָ

ְטלּו!    ְוָהא ּבָ
ְטלּו,  ע ִמיתֹות לֹא ּבָ ין ַאְרּבַ א ּדִ   ֶאלָּ

יב ְסִקיָלה  ְתַחּיֵ ּנִ ג, אֹו  -ִמי ׁשֶ ה ּדֹוַרְסּתוֹ אֹו נֹוֵפל ִמן ַהּגַ   . ַחּיָ
ֵריָפה  יב ׂשְ ְתַחּיֵ ּנִ יׁשֹו. אֹו נוֹ  -ִמי ׁשֶ ְדֵליָקה, אֹו ָנָחׁש ַמּכִ   ֵפל ּבִ
יב ֲהִריָגה  ְתַחּיֵ ּנִ ִאין ָעָליו.  -ִמי ׁשֶ ְלכּות, אֹו ִליְסִטין ּבָ   אֹו ִנְמָסר ַלּמַ

יב ֶחֶנק  ְתַחּיֵ ּנִ ְסרֹוְנִכי -ִמי ׁשֶ ָהר, אֹו ֵמת ּבִ ּנָ    !אֹו טֹוֵבַע ּבַ
  

יּה    .ָאְמִרי: ַההּוא ֵחְטא ַאֲחִריִתי ֲהָוה ּבֵ
   

   :ָאַמר ָמרּדְ 
ֲחמּוָרה.   ין ִניּדֹון ּבַ ית ּדִ י ִמיתֹות ּבֵ ּתֵ יב ׁשְ ְתַחּיֵ ּנִ   ִמי ׁשֶ

   
  
  

                                                             

י ֵעד ֶאָחד 79 ת לֹא יּוַמת ַעל ּפִ ה ֵעִדים יּוַמת ַהּמֵ לׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ   ַעל ּפִ

  רש"י
  גמ' 

. שמעון בן שטח או אני או אתה
   קא''ל הכי:

. פורענות בידי דין ארבע מיתות
שמים הדומה למיתה שהוא 

   מחוייב בה:
. דקלי ליה זיהרא נחש מכישו

   ארס של נחש שורפו:
. דומיא דסקילה נופל מן הגג

כדתנן לקמן (דף מה:) בית 
הסקילה היתה גבוהה שתי 

ה שלו הרי כאן קומות וקומ
   שלש:

. שדרכן ליסטין באין עליו
להרגו בסייף וכן נמסר למלכות 

   שמתיזין ראשו:
. שהיה חטא אחרינא הוה גביה

מחוייב שריפה שהיא חמורה 
דאילו רוצח בסייף הוא ומיתת 
סייף קלה כדאמרינן בארבע 

 מיתות (לקמן דף מט:):
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  . "ֵמאֹוֶמד"
  

ִדיֵני ְנָפׁשֹות  ָלא ָאְמִדיַנן.  -ּבְ   הּוא ּדְ
ִדיֵני ָממֹונֹות     .ָאְמִדיַנן -ָהא ּבְ

  
ַמאן   ?ּכְ

  
י ַאָחא.  ַרּבִ   ּכְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ַאָחא"   ֵמר: אוֹ  ַרּבִ
ה ֲהָרגוֹ  ּזֶ ָידּוַע ׁשֶ ִציּדֹו ּבְ ָמל ָהרּוג ּבְ ים, ְוִנְמָצא ּגָ ַמּלִ ין ַהּגְ ָמל ָהאֹוֵחר ּבֵ    ."ּגָ

  
י ֵעד"ְוִליַטְעִמיְך  ָקָתֵני "ֵעד ִמּפִ ִדיֵני ָממֹונֹות ָאְמִריַנן? ,ּדְ ָלא ָאְמִריַנן, ָהא ּבְ ִדיֵני ְנָפׁשֹות הּוא ּדְ    !ּבְ

   :ְוָהְתַנן
יב לֹו",  "הּוא  :ִאם ָאַמר" ֲאִני ַחּיָ   ָאַמר ִלי ׁשֶ

יב לֹו"  הּוא ַחּיָ לֹוִני ָאַמר ִלי ׁשֶ לּום,  -"ִאיׁש ּפְ   לֹא ָאַמר ּכְ

ּיֹ יב לֹו ָמאַתִים זּוז"ַעד ׁשֶ הּוא ַחּיָ ָפֵנינּו הֹוָדה לֹו ׁשֶ   . "אַמר: "ּבְ
ִדיֵני ָממֹונֹות,  ְפִסיִלי ּבְ ב ּדִ   ַאְלָמא: ַאף ַעל ּגַ

ִדיֵני ְנָפׁשֹות.  ָאְמִריַנן  ִדיֵני ָממֹונֹות ָאְמִריַנן ְלהּו ּבְ ְפִסיִלי, ּבְ ב ּדִ ִדיֵני ְנָפׁשֹות, ָהָכא ַנִמי ַאף ַעל ּגַ   ְלהּו ּבְ
   

  רש"י
. עדות הא בדיני ממונות אמדינן

איום מאומד מדתנן ליה גבי 
עידי נפשות ולא תנן ליה גבי 
איום עידי ממונות בפרק דיני 
ממונות (לעיל דף כט.) דאמרינן 
להו סהדי שקרי אאוגרייהו 

   זילי:
. נושך שמעתי ולי נראה האוחר

כשהגמל הזכר מזדווג עם 
הנקבה קרי לי' אוחר דאמר 
בבכורות (דף ח:) גמל אחור 

   כנגד אחור:
. הורגו. שדרך סוסים שזה 

נים להכות סוסים שבצידו מזויי
   והיינו מאומד:

. דתנן וליטעמיך עד מפי עד
הכא ולא תנא לה אאיום בעידי 

   ממון הכי נמי כו':
. המחוייב אמר לנו הוא אמר לנו

שאני חייב לו אבל לא בפני 
התובע אמר לנו כן לא הויא 

   הודאה:
. שזה חייב איש פלוני אמר לנו

לזה שהוא ראה בהלואה היינו 
   :עד מפי עד

   . שניהם היו שם:הודה לו
. אמרינן ליה בדיני נפשות

להרבות הדברים ולפרש לאיים 
ובדיני ממונות לא איכפת לן 

 לאיים עליהם כל כך:
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ּלֹ  ֱהוּו יֹוְדִעים" יֵני ְנָפׁשֹות. ׁשֶ ִדיֵני ָממֹונֹות ּדִ   א ּכְ

יֵני ָממֹונֹות ר לֹו, ָאָדם נֹוֵתן ָממֹון ּוִמְתּכַ  - ּדִ   ּפֵ
יֵני ְנָפׁשֹות  לּוִיין ּבֹו ַעד סֹוף ָהעֹוָלם,  -ּדִ מֹו ְוַדם ַזְרעֹוָתיו תְּ   ּדָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָהַרג ֶאת ָאִחיו, ׁשֶ ַקִין ׁשֶ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ ֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים"ׁשֶ   , (בראשית ד, י) 80"קֹול ּדְ
א  ם ָאִחיָך" ֶאּלָ ֵמי ָאִחיָך"ֵאינֹו אֹוֵמר "ּדַ ם ַזְרעֹוָתיוּדָ  - "ּדְ   . "מֹו ְוּדַ

  
ֵריּה ָאַמר  יאּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ִציעֹות,  ִציעֹות ּפְ ֶהֶבל ָאִחיו ַחּבּורֹות ַחּבּורֹות, ּפְ ה ַקִין ּבְ ָעׂשָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ָמה יֹוְצָאה,  ּלא ָהָיה יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ְנׁשָ   ׁשֶ

ארֹו.  יַע ְלַצּוָ ִהּגִ   ַעד ׁשֶ
  

ֵריּה ַר ְוָאַמר  יאּדְ ב ְיהּוָדה ּבְ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ְתָחה,  ל ֶהֶבל, ׁשּוב לֹא ּפָ ָלתֹו ְלָדמֹו ׁשֶ יָה ְוִקיּבְ ְתָחה ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ ּפָ   ִמּיֹום ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ יק"ׁשֶ ּדִ ַמְענּו ְצִבי ַלּצַ ַנף ָהָאֶרץ ְזִמרת ׁשָ   , (ישעיה כד, טז) 81"ִמּכְ
ַנף ָהָאֶרץ" י ָהָא  "ִמּכְ   . ֶרץ"ְולֹא "ִמּפִ

  
הֵאיִתיֵביּה    ָאִחיו:  ִחְזִקּיָ

יהָ  ח ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ ְפּתַ   , (במדבר טז, לב) 82""ַוּתִ
ְתָחה.  ְתָחה ְלטֹוָבה לֹא ּפָ   ָאַמר ֵליּה: ְלָרָעה ּפָ

  
ֵריּה ְועוד ָאַמר  יאּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ֶרת ָעֹון ֶמֱחָצהגָּ    . לּות ְמַכּפֶ
ִתיב:  ָרא ּכְ   , (בראשית ד, יד) 83"ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד"ֵמִעיּקָ
ִתיב:  ֶאֶרץ נֹוד"ּוְלַבּסֹוף ּכְ ב ּבְ ׁשֶ   , (בראשית ד, טז) 84"ַוּיֵ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָבִרים,  ה ּדְ לֹׁשָ ֶרת על ׁשְ לּות ְמַכּפֶ   ּגָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִעיר ַהּזֹ "ּכה ָאַמר ה'... ַהּיֹ ׁשֶ ב ּבָ ֶחֶרב וָבָרָעב ּובַ ׁשֵ ֶבראת ָימּות ּבַ    ,ּדָ

ִרים ֲעֵליֶכם  ים ַהּצָ ּדִ ׂשְ ָלל" ְוָחָיהְוַהּיֹוֵצא ְוָנַפל ַעל ַהּכַ    .ט)- (ירמיה כא, ח 85ְוָהְיָתה ּלֹו ַנְפׁשֹו ְלׁשָ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ֶרת ַעל ַהּכֹ  לּות ְמַכּפֶ   ל, ּגָ

ֱאַמר:  ּנֶ בֶ  :ה ָאַמר ה'"ּכֹ ׁשֶ ה ֲעִריִרי ּגֶ ְתבּו ֶאת ָהִאיׁש ַהּזֶ ָיָמיוּכִ    ,ר לֹא ִיְצַלח ּבְ
ְרעֹו ִאיׁש יֹ  י לֹא ִיְצַלח ִמּזַ א ָדִוד ּומֹ ּכִ ּסֵ ב ַעל ּכִ יהּוָדה"ׁשֵ ל עֹוד ּבִ   , (ירמיה כב, ל) ׁשֵ

ִתיב: ּדְ ּוָבַתר  ָלה ּכְ נֹו"ּגָ יֵאל ּבְ ַאְלּתִ ר ׁשְ   , ז)י(דברי הימים א' ג,  "ּוְבֵני ְיָכְנָיה ַאּסִ
ר" ַרּתּו ִא  - "ַאסִּ ִעיּבְ ֵבית ָהֲאסּוִרין, ׁשֶ   ּמֹו ּבְ

יֵאל" ְלּתִ ִלין.  - "ׁשַ ּתָ ׁשְ ֶדֶרְך ַהּנִ ּלא ּכְ ָתלֹו ֵאל ׁשֶ ְ ׁשּ   ׁשֶ
  

ד    לח,א ֶרת ְמעּוּמָ ה ִמְתַעּבֶ ָ ֵאין ָהִאׁשּ ִמיִרי ׁשֶ ד.  ְוִהיא^ּגְ ָרה ְמעּוּמָ   ִנְתַעּבְ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
יֵאל" ְלּתִ תֹו ֵאל - "ׁשַ ַאל ַעל ָאּלָ ׁשְ ּנִ   .ׁשֶ

ֶבל""ְזרוּ  ְזַרע  ּבָ ּנִ ָבֶבלׁשֶ    .ּבְ
  

מֹו?  ְ   ּוַמה ׁשּ
  

מֹו.  ן ֲחַכְלָיה ׁשְ   ְנֶחְמָיה ּבֶ

                                                             

ֵמי ָאִחיָך  80 יָת קֹול ּדְ   צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמהַוּיֹאֶמר ֶמה ָעׂשִ
ָגדּו ּוֶבֶגד ּבֹוְגִד  81 יק ָואַֹמר ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי אֹוי ִלי ּבְֹגִדים ּבָ ּדִ ַמְענּו ְצִבי ַלּצַ ַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ׁשָ ָגדוּ ִמּכְ   ים ּבָ
ל ָהָאָדם ֲא  82 יֶהם ְוֵאת ּכָ תֵּ ְבַלע אָֹתם ְוֶאת ּבָ יָה ַותִּ ח ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ ְפתַּ ל ָהְרכּוׁש ַותִּ ר ְלקַֹרח ְוֵאת ּכָ   ׁשֶ
ָאֶרץ ְוָהָיה ָכל מְֹצִאי  83 ֵתר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ּבָ ֶניָך ֶאּסָ ֵני ָהֲאָדָמה ּוִמּפָ תָּ אִֹתי ַהּיֹום ֵמַעל ּפְ ַרׁשְ   ַיַהְרֵגִניֵהן ּגֵ
ְפֵני ה 84 ֵצא ַקִין ִמלִּ ֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ֵעֶדן 'ַוּיֵ ב ּבְ ׁשֶ   ַוּיֵ
ה ּתֹאַמר ּכֹה ָאַמר הְוֶאל ָהָע ח ח ח ח  85 ֶות 'ם ַהּזֶ ֶרְך ַהּמָ ים ְוֶאת ּדֶ ֶרְך ַהַחּיִ ֶבר ְוַהּיֹוֵצא ְוָנַפל 	טטטט. ִהְנִני נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ֶאת ּדֶ ֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבּדָ ִעיר ַהּזֹאת ָימּות ּבַ ב ּבָ ַהּיֹׁשֵ

ִרים ֲעֵליֶכם ְוָחָיה ְוָהְיָתה ּלֹו ַנְפׁשֹו  ים ַהּצָ ּדִ ׂשְ ָללַעל ַהּכַ   ְלׁשָ

  רש"י
   . מכת חרב קרי פצעים:פצעים

. לכך נאמר חבורות חבורות
   דמי:

. ולא כתיב נע שכיפרה בארץ נוד
לו גלותו דכתיב (בראשית ד) 

   ויצא קין:
   ורעב ודבר:. חרב שלשה דברים

. שום הצלחה וביכניה לא יצלח
   מלך יהודה כתיב:

יה . שהוהיא נתעברה מעומד
בית האסורין צר ואין מקום 
לשכב ושילשלו שם אשה 
ובאגדה דויקרא רבה אמרה 

   לה:
. להתיר לו גזירה על אלתו

שנשבע שלא יהא לו בן והתירו 
לו פמליא ש''מ ושבועה כתיבה 
בההיא פרשה דכתבו את האיש 

 הזה בס' ירמיה (כב):
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ֵני  ה ּבְ יאְיהּוָדה ְוִחְזִקּיָ י ִחּיָ י  ַרּבִ ָתא ַקּמֵ ְסעּוּדָ יָהוּו ָיְתִבי ּבִ   , ַרּבִ

  ְולֹא ָהוּו ָקא ָאְמִרי ְולֹא ִמיֵדי. 
רּו ַחְמָרא ַאּדַ  ָתא. ָאַמר ְלהּו: ַאְגּבְ ֵליְמרּו ִמיּלְ י ֵהיִכי ּדְ ֵקי, ּכִ   ְרּדְ

ּסּום ִאיּבַ יָון ּדְ ָרֵאל,  ,ּכֵ ׂשְ י ָאבֹות ִמּיִ ֵני ָבּתֵ ְכלּו ׁשְ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ ְתחּו ְוָאְמרּו: ֵאין ּבֶ   ּפָ
ָבֶבלרֹ   ְוֵאּלּו ֵהן:  ּבְ    ,אׁש ּגֹוָלה ׁשֶ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ יא ׁשֶ   ְוָנׂשִ
ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל"ׁשֶ י ִיׂשְ ֵני ָבּתֵ ׁש ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף ּוְלצּור ִמְכׁשֹול ִלׁשְ   . (ישעיה ח, יד) 86"ְוָהָיה ְלִמְקּדָ

  
  ָאַמר ָלֶהם: 

ֵעיַניי? יִלין ִלי ּבְ ם ַמּטִ ַניי, קֹוִצים ַאּתֶ    !ּבָ
  

יאָאַמר לֹו  י ִחּיָ   : ַרּבִ
ֵעיֶניךָ  י, ַאל ֵיַרע ּבְ ְבִעים א ,ַרּבִ ׁשִ ן ּבְ ְבִעים אֹוִתּיֹותֹוִתּיֹות, ְוסֹוד נִ ַיִין ִניּתָ ׁשִ ן ּבְ   ִנְכַנס ַיִין ָיָצא סֹוד.  - יּתָ

  
  

                                                             

ם 86 לִָ ב ְירּוׁשָ ָרֵאל ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְליֹוׁשֵ י ִיׂשְ ֵני ָבתֵּ ׁש ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף ּוְלצּור ִמְכׁשֹול ִלׁשְ   ְוָהָיה ְלִמְקּדָ

  רש"י
. מושיען של ישראל והיה

   למקדש של ישראל:
ת . ממהר הגלוולאבן נגף

   שמנגפת את הרגלים:
. סלע מכשלה ולצור מכשול

   יהיה לשני בתי ישראל:
 . בגימטריא:בשבעים אותיות
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א ַרבָאַמר    , עּוְקָבא ָמרָאַמר  ִחְסּדָ

א ַרבְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ַרׁש ִחְסּדָ ר ָמִרי, ּדָ   : ָמר ּבַ
ְכִתיב:  קֹ ַמאי ּדִ ׁשְ יק ה' ֱאלֵֹהינּו"ד ה' ַעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינּו כִּ "ַוּיִ   , (דניאל ט, יד) 87י ַצּדִ

ּום ּדְ  יק ה'"ִמׁשּ קֹ "ַצּדִ ׁשְ   ?! ד ה' ַעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינּו""ַוּיִ
  

  ִאין, 
הּו,  לּות ִצְדִקּיָ ים ּגָ ִהְקּדִ ָרֵאל ׁשֶ רּוְך הּוא ִעם ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ   ְצָדָקה ָעׂשָ

יֶמת.  לּות ְיָכְנָיה ַקּיֶ   ְועֹוד ּגָ
ָגלּות ְיָכְנָיה:  יּה ּבְ ְכִתיב ּבֵ ר ֶאֶלף"ּדִ ְסּגֵ   , (מלכים ב' כד, טז) 88"ֶהָחָרׁש ְוַהּמַ

ּפֹוְתִחין ַהּכֹ  -  "ָחָרׁש" יָון ׁשֶ ין, ּכֵ ֵחְרׁשִ   ל ַנֲעׂשּו ּכְ
ר" ֲהָלָכה, ׁשּוב ֵאין ּפֹוְתִחין.  - "ַמְסּגֵ סֹוְגִרין ּבַ יָון ׁשֶ   ּכֵ

ה ָהיּו?    ְוַכּמָ
  ֶאֶלף. 

  
  ָאַמר:  אעּולָּ 

ִנים לִ  י ׁשָ ּתֵ ים ׁשְ ִהְקּדִ ם"ׁשֶ ְנּתֶ   . (דברים ד, כו) 89"ְונֹוׁשַ
  

ר ַאָחא ַרבָאַמר    : בַיֲעקֹ  ּבַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ָמִרי ָעְלָמא,  "ְמֵהָרה"ׁשְ   ּדְ

ין ָהוּו.   ין ְוַתְרּתֵ ָמֵני ְמָאה ְוַחְמׁשִ   ּתְ
   

                                                             

קֹד ה 87 ׁשְ יק ה 'ַוּיִ י ַצּדִ ַמ -ֱא  'ַעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינּו ּכִ ה ְולֹא ׁשָ ר ָעׂשָ יו ֲאׁשֶ ל ַמֲעׂשָ קֹלוֹ לֵֹהינּו ַעל ּכָ   ְענּו ּבְ
י ִמְלָחָמה ַוְיִביֵאם ֶמ  88 ּבֹוִרים עֹׂשֵ ר ֶאֶלף ַהּכֹל ּגִ ְסּגֵ ְבַעת ֲאָלִפים ְוֶהָחָרׁש ְוַהּמַ י ַהַחִיל ׁשִ ל ַאְנׁשֵ ֶבָלהְוֵאת ּכָ ֶבל ּגֹוָלה ּבָ   ֶלְך ּבָ
י 89 ם ַוֲעׂשִ ַחתֶּ ָאֶרץ ְוִהׁשְ ם ּבָ ְנתֶּ ִנים ּוְבֵני ָבִנים ְונֹוׁשַ י תֹוִליד ּבָ ֵעיֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלַהְכִעיסוֹ ּכִ יֶתם ָהַרע ּבְ מּוַנת ּכֹל ַוֲעׂשִ ֶסל תְּ   ֶתם ּפֶ

  רש"י
.. וימהר כמו שוקד אני וישקד

   ומתרגמינן מוחי (ירמיה א):
. ומיהר גלות צדקיהו שהקדים

שהיא באחרונה בעוד שגלות 
יכניה קיימת שעדיין לא מתו 
אותן שגלו לבבל עם יכניה שהיו 

רה ולמדו' לבני גולה חכמים בתו
   האחרונה:

   . בתורה:פותחין
   . קרי ביה החרש:כחרשים

. דבר הלכה כיון דסוגרין
הנעלמת מהן אין לה פותחין 

   אחרים:
. צדקה של שקידה עולא אמר

היינו הקדים חורבן שתי שנים 
לגימטריא דונושנתם דהיינו 
תמני מאה וחמשים ותרתין 
והם גלו לסוף שמנה מאות 

לארץ דכתיב  וחמשים שנכנסו
(מלכים א ו) ויהי בשמנים שנה 
וארבע מאות שנה וגו' וימי בית 
הראשון ד' מאות ועשר הרי ח' 
מאות ותשעים צא מהם מ' שנה 
שנשתהו במדבר הרי שמנה 
מאות וחמשים ואילמלי היה 
ממתין עד ונושנתם היה 
מתקיים בהם כי אבד תאבדון 
מהר והשמד תשמדון דכתיב 

   ד):בההיא פרשתא (דברים 
. דהוא מהרה דמרי עלמא כו'

גימטריא דונושנתם וקרי ליה 
אבד תאבדון מהר והקדמה 

 דשתי שנים צדקה היתה:
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        אאאא    לח,לח,לח,לח, . 30
  ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי,  "ְלִפיָכךְ 
ְדךָ  ָרֵאל,  ְלַלּמֶ ׂשְ ד ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַאּבֵ ּכָ   ׁשֶ

ד עֹוָלם ָמֵלא.  ִאיּלּו ִאיּבֵ תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ
ים עֹוָלם ָמֵלא.  ִאיּלּו ִקּיֵ תּוב ּכְ ָרֵאל, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ׂשְ ים ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ   ְוּכָ

  

ִרּיֹות. וּ  לֹום ַהּבְ ֵני ׁשְ   ִמּפְ
לֹא יֹ דֹול ֵמָאִביָך".  :אַמר ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ ׁשֶ א ּגָ   "ַאּבָ

  

ַמִים ָ ׁשּ ה ְרׁשּוּיֹות ּבַ יִנים אֹוְמִרים: ַהְרּבֵ ּלא ְיהּו ַהּמִ   ."ְוׁשֶ
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ֵני, ִנְבָרא ְיִחיִדי "ָאָדם    ָמה? ּוִמּפְ
ּלא ה: אֹוְמִרים ִמיִנים ְיהוּ  ׁשֶ ַמִים ְרׁשּוּיֹות ַהְרּבֵ ָ ׁשּ   . ּבַ
ָבר   : ַאֵחר ּדָ

ֵני יִקים ִמּפְ ּדִ ֵני ַהּצַ ִעים ּוִמּפְ   . ָהְרׁשָ
ּלא יִקים ְיהוּ  ׁשֶ ּדִ ֵני ָאנוּ : אֹוְמִרים ַהּצַ יק ּבְ   . ַצּדִ

ִעים ֵני ָאנוּ : אֹוְמִרים ּוְרׁשָ ע. ּבְ    ָרׁשָ
ָבר   : ַאֵחר ּדָ

ֵני חֹות ִמּפְ ּפָ ׁשְ ּלא. ַהּמִ חֹות ְיהוּ  ׁשֶ ּפָ רֹות ִמׁשְ ז זוֹ  ִמְתּגָ    ֹו.ּבָ
יו ּוָמה ְבָרא ַעְכׁשָ ּנִ רֹות,, ָיִחיד ׁשֶ ַנִים ִנְבְראוּ  ִמְתּגָ ה ַאַחת ַעל ׁשְ ּמָ ה ּכַ   ! ְוַכּמָ
ָבר   : ַאֵחר ּדָ

ֵני ְזָלִנין ִמּפְ ֵני ַהּגַ   . ַהַחְמָסִנין ּוִמּפְ
ו ּוָמה ְבָרא ַעְכׁשָ ּנִ ַנִים ִנְבְראוּ , ְוחֹוְמִסין ּגֹוְזִלין ְיִחיִדי, ׁשֶ ה ַאַחת ַעל ׁשְ ּמָ ה" ּכַ   ! ְוַכּמָ

  
  

  רש"י
. אבינו צדיק נברא אנו בני צדיק

לפיכך אנו צדיקים ואין אנו 
צריכין להתרחק מן העבירה כי 

   לא נכשל בה:
. ואין אנו זקוקין אנו בני רשע

בתשובה. ולהצטדק כי לא 
   יועיל:

. יאמרו זה לזה אם נבראו שנים
   אבא גדול מאביך:

. שיאמרו הגזלנים והחמסנים
קרקע זה לבני אבינו הראשון 

 :היתה ולא לבני אביכם
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יד תוֹ  "ְלַהּגִ דּוּלָ רּוְך הּוא,  ּגְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ   ׁשֶ

חֹוָתם ֶאָחד  עֹות ּבְ ה ַמְטּבְ ּמָ ָאָדם טֹוֵבַע ּכַ ן ּדֹוִמין ֶזה ָלֶזה,  -ׁשֶ   ּכּוּלָ
ל ָא  ל ָאָדם ְבחֹוָתמֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ָטַבע ּכָ דֹוׁש ּבָ   ָדם ָהִראׁשֹון, ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהּקָ

   ."ד ֵמֶהן ּדֹוֶמה ַלֲחֵבירוֹ ְוֵאין ֶאָח 
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
יד תוֹ  "ְלַהּגִ דּוּלָ ל ּגְ ָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶלךְ  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּמְ רּוךְ  ַהּקָ   , הּוא ּבָ
ָאָדם ה טֹוֵבַע  ׁשֶ ּמָ עֹות ּכַ חֹוָתם ַמְטּבֵ ן ֶאָחד ּבְ   . ָלֶזה ֶזה ּדֹוִמין ְוכּוּלָ

ד ֲאָבל רּוךְ  ֹוׁש ַהּקָ ל טֹוֵבַע  הּוא ּבָ חֹוָתמוֹ  ָאָדם ּכָ ל ּבְ   , ָהִראׁשֹון ָאָדם ׁשֶ
  , ַלֲחֵבירוֹ  ּדֹוֶמה ֵמֶהן ֶאָחד ְוֵאין

ֱאַמר ּנֶ מֹו ְלבּוׁש" :ׁשֶ בּו ּכְ ְתַיּצְ חֶֹמר חֹוָתם ַוּיִ ְך ּכְ ְתַהּפֵ   . (איוב לח, יד) "ּתִ
ֵני ְרצּוֵפיֶהן ֵאין ָמה ּוִמּפְ   ? הָלזֶ  ֶזה ּדֹוִמין ּפַ
לֹא יָרה ָאָדם ִיְרֶאה ׁשֶ ה ָנָאה ּדִ ָ י" אַמרְויֹ ָנָאה ְוִאׁשּ ּלִ   ", ִהיא ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֵבר" :ׁשֶ ָ ׁשּ ִעים אֹוָרם ּוְזרֹוַע ָרָמה ּתִ ַנע ֵמְרׁשָ   . "(איוב לח, טו) "ְוִיּמָ
  

ְנָיא:    ּתַ
י ֵמִאיר "ָהָיה   : אֹוֵמר ַרּבִ

ה לֹׁשָ ׁשְ ָבִרים ּבִ ה ָאָדם ּדְ ּנֶ תַּ   : ֲחֵבירוֹ ֵמ  ִמׁשְ
קֹול ַמְרֶאה, ּבְ   . ּוְבַדַעת ּבְ
קֹול ּום - ּוְבַמְרֶאה ּבְ   . ֶעְרָוה ִמׁשּ

ֵני ּוְבַדַעת ְזָלִנין ִמּפְ   . ְוַהַחְמָסִנין ַהּגַ
  

  רש"י
. לאחר תתהפך כחומר חותם

מיתתו של אדם מתהפך חותם 
שלו לחומר ויתיצבו כמו לבוש 
בתחיית המתים ומדקרי ליה 
חותם שמע מינה בחותם הן 

   טבועין:
. ואין אדם יאויאמר שלי ה

מכחישו הואיל ואין היכר 
ביניהן: וימנע מרשעים אורם: 
קלסתר פניו ומתוך כך שלא 
יהא קלסתר פנים דומה לשל 
חביריהם וזרוע רמה תשבר 

   שאינו יכול לומר שלי היא:
. שלא יתחלף לאשה משום ערוה

בבעלה לא ביום מפני המראה 
   ובלילה מפני הקול:

. אם יודע ובדעת מפני הגזלנים
מה בלב חבירו יחפש מצפוניו 

 וידע היכן ממונו:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֶעֶרב ִנְבָרא ָאָדם" ת ּבְ ּבָ ֵני, ׁשַ   ? ָמה ּוִמּפְ
ּלא ף: אֹוְמִרים ִמיִנים ְיהוּ  ׁשֶ דֹוׁש ְל  לוֹ  ָהָיה ׁשּותָּ רּוךְ  ַהּקָ ה הּוא ּבָ ַמֲעׂשֵ ית ּבְ   . ְבֵראׁשִ
ָבר   : ַאֵחר ּדָ

ִאם זּוַח  ׁשֶ ְעּתוֹ  תָּ ה ָקָדָמךְ  ַיּתּוׁש : לוֹ  אֹוֵמר, ָעָליו ּדַ ַמֲעׂשֵ ית ּבְ   . ְבֵראׁשִ
ָבר   : ַאֵחר ּדָ
ֵדי ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ ְצָוה ׁשֶ ד ַלּמִ   . ִמּיָ
ָבר   : ַאֵחר ּדָ
ֵדי ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ עּוָדה ׁשֶ ד ַלסְּ   . ִמּיָ

ל ר ְלֶמֶלךְ  ָמׁשָ ׂשָ ָנה ָוָדם ּבָ ּבָ ְלֵטִרין ׁשֶ יְכְלָלן ּפַ   , ְסעּוָדה ְוִהְתִקין, ְוׁשִ
ךְ  ְוַאַחר   , אֹוְרִחין ִהְכִניס ּכָ
ְבָעה.  :ֶנֱאַמר ְנָתה ֵביָתּה ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ   "ָחְכמֹות ּבָ

ְלָחָנהּ    . ָטְבָחה ִטְבָחּה ָמְסָכה ֵייָנּה ַאף ָעְרָכה ׁשֻ
ְלָחה ַנֲערֹ  י ְמרֹ ׁשָ ּפֵ   , ג)-(משלי ט, א ֵמי ָקֶרת"ֶתיָה ִתְקָרא ַעל ּגַ

ְנָתה ֵביָתּה" תוֹ  זוֹ    - "ָחְכמֹות ּבָ ל ִמיּדָ דֹוׁש  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ   , הּוא ּבָ
ָרא ּבָ ל ֶאת ׁשֶ ָחְכָמה ּכּוּלוֹ  ָהעֹוָלם ּכָ    .ּבְ

ְבָעה" ְבַעת ֵאּלוּ  - "ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ יתְב  ְיֵמי ׁשִ   . ֵראׁשִ
ְלָחָנּה"   . עֹוָלם צֹוְרֵכי ְוָכל ּוְנָהרֹות ָיִמים ֵאּלוּ  - "ָטְבָחה ִטְבָחּה ָמְסָכה ֵייָנּה ַאף ָעְרָכה ׁשֻ

ְלָחה ַנֲערֶתיָה ִתְקָרא" ה ָאָדם ֶזה - "ׁשָ   . ְוַחּוָ
  

י ְמרֵֹמי ָקֶרת" ּפֵ   . ג)(משלי ט, "ַעל ּגַ
ה ר ַרּבָ ר ּבַ    :ָרֵמי ָחָנה ּבַ

ִתיב: י" ּכְ ּפֵ   , "ַעל ּגַ
א"ּוְכִתיב:  ּסֵ   ! (משלי ט, יד) "ַעל ּכִ

  

ה  ִחּלָ ּתְ י"ּבַ ּפֵ א", ּוְלַבּסֹוף "ַעל ּגַ ּסֵ   . "ַעל ּכִ
  

ה ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה ּלֹו"   . (משלי ט, ד) "ִמי ֶפִתי ָיֻסר ֵהנָּ
דֹוׁש  ָאַמר רּוךְ  ַהּקָ אוֹ  ִמי: הּוא ּבָ תְּ   ? ָלֶזה ּפִ
ה ָ   . לוֹ  ָאְמָרה ִאׁשּ

ְכ  ה ֲחַסר ֵלב""נֹ  :ִתיבּדִ ָ   . "(משלי ו, לב) ֵאף ִאׁשּ
  

ְנָיא:    ּתַ
י ֵמִאיר "ָהָיה   : אֹוֵמר ַרּבִ
ל ָהִראׁשֹון ָאָדם ר ּכּוּלוֹ  ָהעֹוָלם ִמּכָ   , ֲעָפרוֹ  הּוְצּבַ

ֱאַמר ּנֶ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך" :ׁשֶ   , טז) -(תהלים קלט, טו 90"ּגָ
י ה' ֵעיָניו ְמׁשֹ  ּוְכִתיב:   (דברי הימים ב' טז, ט) 91ָכל ָהָאֶרץ"ְטטֹות בְּ "ּכִ

  
ֲעָיא ַרבָאַמר  ֵמיּה ּדְ  אֹוׁשַ ְ   : ַרבִמׁשּ

  :ָאָדם ָהִראׁשֹון
ֶבל,  -ּגּופֹו    לח,ב   ִמּבָ

ָרֵאל,  -ְורֹאׁשֹו    ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ
ָאר ֲאָרצֹות.  -ְוֵאָבָריו  ְ   ִמׁשּ

  
  ַעְגבֹוָתיו? 

  
  : ַאָחא ַרבָאַמר 

ַאְגָמא.    ֵמַאְקָרא ּדְ
  
  

י יֹוָחָנןר ָאַמ  ר ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ
עֹות ָהֵוי ַהּיֹום,  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ   ׁשְ

                                                             

ּיֹות ָאֶרץ טוטוטוטו 90 ַתְחתִּ י ּבְ ְמתִּ ֶתר ֻרּקַ יִתי ַבּסֵ ֵ ר ֻעׂשּ ָּך ֲאׁשֶ רוּ 	טזטזטזטז. לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי ִמּמֶ ֵתבּו ָיִמים ֻיּצָ ם ִיּכָ ּלָ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ ֶהםּגָ    ְולֹו ֶאָחד ּבָ
ֵבית ַיַע  91 ֶלְך ּבְ ֵנם ַהּמֶ תְּ ֵגן ָהֶאָחת ַוּיִ לֹׁש ֵמאֹות ָזָהב ַיֲעֶלה ַעל ַהּמָ חּוט ׁשְ ים ָזָהב ׁשָ לֹׁש ֵמאֹות ָמִגּנִ ָבנֹוןּוׁשְ   ר ַהּלְ

  רש"י
שלא יאמרו הצדוקים שותף 

. אדם במעשה בראשית היה
   לפיכך קדמו לו כולם:

   . שבת:למצוה
. שימצא שיכנס לסעודה מיד

   הכל מוכן ויאכל מאשר יחפוץ:
   . מקום גבוה:גפי

   . כשסרח נטרד:ולבסוף
. בתריה דהאי מי פתי יסור הנה

שיסור קרא כתיב מי פתאו לזה 
   הנה לאכול מן העץ:

. האשה שהיא חסר לב אמרה לו
   חסר לב אמרה לו:
. מכל מראה גלמי ראו עיניך

עיניך נגלמתי והיינו כל העולם 
כדכתיב בזכריה עיני ה' המה 

   משוטטים בכל הארץ:
. על שם שהיתה גופו מבבל

עמוקה נראה שמשם לוקח ולכך 
   נעשה מצולה:

. שהיא וראשו מארץ ישראל
   גבוהה וחשובה מכל הארצות:

   . ידיו ורגליו:ואיבריו
. מכל העולם משאר ארצות

   כדיליף לעיל:
. בבבל הוה מאקרא דאגמא
   והוא עמוק מאד:

   . לינת לילה:בל ילין
   . כל ימיו [אסבלנו]:עד זקנה

. סופו היהמסוף העולם ועד 
   ארכו:

. מקצה ברא אדם מקצה הארץ
 עד קצה:
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ָעה ִראׁשֹוָנה  ר ֲעָפרֹו.  -ׁשָ   הּוְצּבַ
ה  ִנּיָ ה ּגֹוֶלם.  -ׁשְ   ַנֲעׂשָ

ית  ִליׁשִ חּו ֵאָבָריו.  -ׁשְ   ִנְמּתְ
ָמה.  -ְרִביִעית    ִנְזְרָקה ּבֹו ְנׁשָ

ית    ָעַמד ַעל ַרְגָליו.  - ֲחִמיׁשִ
ית ׁשִ  ִ מֹות. -ׁשּ   ָקָרא ׁשֵ

ִביִעית  ה.  -ׁשְ וָגה לֹו ַחּוָ ּוְ   ִנְזּדַ
ִמיִנית  ָעה.  -ׁשְ ַנִים ְוָיְרדּו ַאְרּבָ ה ׁשְ ּטָ   ָעלּו ַלּמִ

יִעית  ׁשִ ּלא ֶלֱאכֹול ִמן ָהִאיָלן.  -ּתְ וה ׁשֶ   ִנְצַטּוָ
יִרית    ָסַרח.  -ֲעׂשִ

ֵרה    ִניּדֹון.  -ַאַחת ֶעׂשְ
ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ   ְטַרד ְוָהַלְך לֹו, נִ  -ׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ל ָיִלין"ׁשֶ יָקר ּבַ   . (תהלים מט, יג) 92"וָאָדם ּבִ
  

ר ָרִמיָאַמר    : ָחָמא ּבַ
ֵהָמה,  ּבְ ן ִנְדֶמה לֹו ּכַ א ִאם ּכֵ ָאָדם ֶאּלָ ה ָרָעה ׁשֹוֶלֶטת ּבָ   ֵאין ַחּיָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵהמֹות ִנְדמּו"ׁשֶ ּבְ ל ּכַ   . (תהלים מט, יג) "ִנְמׁשַ
  
  

ָע  סֹוף, ֲאָרִמי (ׁשָ    ).ִסיָמן –ה, ּבְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
רּוְך הּוא ִלְבראֹות ֶאת ָהָאָדם,  דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ ּקֵ ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ַצְלֵמנּו?  ה ָאָדם ּבְ ֵרת, ָאַמר ָלֶהם: ְרצֹוְנֶכם, ַנֲעׂשֶ ָ ל ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ת ַאַחת ׁשֶ ָרא ּכַ   ּבָ
יו? ָאְמרּו ְלָפָניו: ִרבּ  ֲעׂשָ ל עֹוָלם, ַמה ּמַ   ֹונֹו ׁשֶ

יו.  ְך ְוָכְך ַמֲעׂשָ   ָאַמר ָלֶהן: ּכָ
ל עֹוָלם  י ִתְפְקֶדּנּו"ָאְמרּו ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ    .(תהילים ח, ה) "ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ

ָרָפם.  יֵניֶהן ּוׂשְ ה ּבֵ עֹו ְקַטּנָ יט ֶאְצּבָ   הֹוׁשִ
ת ה.  ְוֵכן ּכַ ִנּיָ   ׁשְ

ָאְמרּו ְלָפֶניָך ָמה הֹוִעילּו?  ל עֹוָלם, ִראׁשֹוִנים ׁשֶ ית ָאְמרּו ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִליׁשִ ת ׁשְ   ּכַ
ה.  עֹוָלְמָך ֲעׂשֵ ה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּבְ ַאתָּ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך הּוא, ּכָ ּלְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ׁשֶ   ּכָ

י ּדֹור ַהּמַ  יַע ַאְנׁשֵ ִהּגִ יָון ׁשֶ ָגה ,ּבּולּכֵ לָּ י ּדֹור ַהּפַ יֶהן ְמקּוְלָקִלין,  ,ְוַאְנׁשֵ ֲעׂשֵ ּמַ   ׁשֶ
ל עֹוָלם, לֹא ָיֶפה ָאְמרּו ִראׁשֹוִנים ְלָפֶניָך?    ָאְמרּו ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

יָבה ֲאִני ֶאְסּבֹ ָאַמר ָלֶהן:     .(ישעיה מו, ד) 93"ל"ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ׂשֵ
  
  

  : ַרבָאַמר  ָדהַרב ְיהוּ ָאַמר 
  ָאָדם ָהִראׁשֹון ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ָהָיה, 

ֱאַמר:  ּנֶ ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץׁשֶ ר ּבָ    ,"ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ
ָמִים" ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָ ֵצה ַהׁשּ   . (דברים ד, לב) 94ּוְלִמּקְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ יַח ַהּקָ ַרח ִהּנִ ּסָ יָון ׁשֶ   הּוא ָידֹו ָעָליו ּוִמיֲעטֹו, ּכֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ָכה"ׁשֶ ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ   . (תהלים קלט, ה) "ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

  ָאָדם ָהִראׁשֹון ִמן ָהָאֶרץ ַעד ָלָרִקיַע ָהָיה, 
ֱאַמר:  ּנֶ ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָא ׁשֶ ר ּבָ ַמִים"ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ָ ֵצה ַהׁשּ    ,ֶרץ ּוְלִמּקְ

ָמִים" ָ    .(דברים ד, לב) ַעד ְקֵצה ַהׁשּ
רּוְך הּוא ָידֹו ָעָליו ּוִמיֲעטֹו,  דֹוׁש ּבָ יַח ַהּקָ ַרח ִהּנִ ּסָ יָון ׁשֶ   ּכֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ִניׁשֶ    . (תהלים קלט, ה) ""ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ
  

  ָקׁשּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי! 

                                                             

ֵהמֹות ִנְדמוּ  92 ּבְ ל ּכַ ל ָיִלין ִנְמׁשַ יָקר ּבַ   ְוָאָדם ּבִ
טְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ֵש  93 א ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמּלֵ ָ יִתי ַוֲאִני ֶאׂשּ   יָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני ָעׂשִ
ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה 94 ר ּבָ ר ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ׁשְ ָמִים ֲהִנְהָיה כַּ  ּכִ ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָ דֹול ַהׁשּ ָבר ַהּגָ ּדָ

מֹהוּ  ַמע ּכָ ה אֹו ֲהִנׁשְ   ַהּזֶ

  רש"י
. שני צורות דו אחור וקדם

   פרצופין (ברכות דף סא:):
. על הארץ ולמקצה השמים

כלומר עומד בארץ וראשו מגיע 
 השמימה:
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ה ִהיא. ִאיִדי ְוִאיִדי ֲחָד    א ִמיּדָ

  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
ר,  ָלׁשֹון ֲאַרִמי ִסּפֵ   ָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל"ׁשֶ   . (תהלים קלט, יז) 95"ְוִלי ַמה ּיָ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו 
ְכִתיב    ?)(בראשית ה, א 96""ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדת ָאָדם :ַמאי ּדִ

רּוְך הּוא ּדֹור ּדֹור ְודֹוְרָשיו, ּדֹור ּדֹור ַוֲחָכָמיו,  דֹוׁש ּבָ ֶהְרָאהּו ַהּקָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ִמיָתתֹו,  ב ּבְ תֹוָרתֹו ְוִנְתַעּצֵ ַמח ּבְ י ֲעִקיָבא ׂשָ ל ַרּבִ יַע ְלדֹורֹו ׁשֶ ִהּגִ יָון ׁשֶ   ּכֵ

ְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל"ָאַמר:    .(תהלים קלט, יז) "ְוִלי ַמה ּיָ
  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
  ָאָדם ָהִראׁשֹון ִמין ָהָיה, 

ֱאַמר:  ּנֶ ְקָרא ה' ֱאלִֹהים ֶאל ָהָאָדם ַוּיֹ ׁשֶ ה""ַוּיִ ּכָ ָך?  - (בראשית ג, ט) אֶמר לֹו ַאּיֶ   ָאן ָנָטה ִלּבְ
  

י ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרּבִ
ָעְרָלתֹו ָהָיה.  ְך ּבְ   מֹוׁשֵ

  
ִתיב ָהָכא ה כְּ  :ּכְ   ,(הושע ו, ז) 97ָאָדם ָעְברּו ְבִרית""ְוֵהּמָ

ִריִתי ֵהַפר"" :ּוְכִתיב ָהָתם   . (בראשית יז, יד) 98ֶאת ּבְ
  

  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן
ר ָהָיה.  ִעיּקָ   ּכֹוֵפר ּבָ

ִתיב ָהָכא   ,(הושע ו, ז) ָעְברּו ְבִרית"" :ּכְ
ִרית ה' ֱאלֵֹהיהֶ  :99ּוְכִתיב ָהָתם ר ָעְזבּו ֶאת ּבְ   .  (ירמיה כב, ט) 100"ם"ְוָאְמרּו ַעל ֲאׁשֶ

   
  
  

                                                             

יֶהם 95 ְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו ָראׁשֵ   ְוִלי ַמה ּיָ
ה אֹתוֹ  96 ְדמּות ֱאלִֹהים ָעׂשָ רֹא ֱאלִֹהים ָאָדם ּבִ יֹום ּבְ   ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם ּבְ
ְגדּו ִבי 97 ם ּבָ ָאָדם ָעְברּו ְבִרית ׁשָ ה ּכְ   ְוֵהּמָ
ִריִתי ֵהַפרְוָעֵר  98 יָה ֶאת ּבְ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ׂשַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ   ל ָזָכר ֲאׁשֶ
 תיקון גירסה על פי מסורת הש"ס 99

ִרית ה 100 ר ָעְזבּו ֶאת ּבְ ַעְבדּום 'ְוָאְמרּו ַעל ֲאׁשֶ ֲחוּו ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוּיַ תַּ ׁשְ   ֱאלֵֹהיֶהם ַוּיִ

  רש"י
. בתר ולי מה יקרו רעיך אל

גלמי ראו עיניך כתיב אותו 
   מזמור וביצירת אדם מדבר:

. נוטה לעבודת צדוקי היה
   :כוכבים
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        אאאא    לט,לט,לט,לט,    ––––    בבבב    לח,לח,לח,לח, . 33
ַנן ָהָתם    :ּתְ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
קּוד ִלְלמֹוד ּתֹוָרה,    ֱהֵוי ׁשָ

יקֹורֹוס יב ָלַאּפִ ׁשִ תָּ ֶ   . (אבות ב, יד) "ְוַדע ַמה ׁשּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
יקֹורֹוס ּגֹוי,  א ֶאּפִ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ָרֵאל  יקֹורֹוס ִיׂשְ ָפַקר ְטֵפיכָּ  -ֲאָבל ֶאּפִ ן ּדְ ּכֵ    .ל ׁשֶ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ן.  ִציּדָ ׁשּוָבָתן ּבְ יִנים ּתְ ְקרּו ַהּמִ ּפָ ל ָמקֹום ׁשֶ   ּכָ

ַצְלֵמנּו"" ה ָאָדם ּבְ   , (בראשית א, כו) 101ַנֲעׂשֶ
ַצְלמֹו" :)ְואֹוֵמר( ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ   . (בראשית א, כז) 102"ַוּיִ
  

ָפָתם""ָהָבה ֵנְרָדה וְ  ם ׂשְ   , (בראשית יא, ז) 103ָנְבָלה ׁשָ
ֶרד ה' ִלְראֹ  ל""ַוּיֵ ְגּדָ   . (בראשית יא, ה) 104ת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ

  
ם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱאלִֹהים י ׁשָ   , (בראשית לה, ז) 105""ּכִ

יֹום ָצָרִתי"ֶנה אֹ "ָלֵאל ָהעֹ    . (בראשית לה ג) ִתי ּבְ
  

ר לוֹ  דֹול ֲאׁשֶ י ִמי ּגֹוי ּגָ ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו" -ִבים ֵאָליו  ֱאלִֹהים ְקרֹ "ּכִ ה' ֱאלֵֹהינּו ּבְ    .(דברים ד, ז) כַּ
  

ר ָהְלכּו ֱאלִֹהים ִלְפּדֹות לֹו ְלָעם" ָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ָך ּכְ   . (שמואל ב' ז, כג) 106"ּוִמי ְכַעּמְ
יק יֹוִמין ְיִתב" י ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעּתִ    .(דניאל ז, ט) 107"ַעד ּדִ

  
ה ִלי?    ָהָנְך ָלּמָ

  
י יֹוָחָנן, ְד כִּ    ַרּבִ
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ל ַמְעָלה,  ַמְלָיא ׁשֶ ּפַ ן ִנְמַלְך ּבַ א ִאם ּכֵ ָבר ֶאּלָ ה ּדָ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ   ֵאין ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ין ׁשְ ׁשֶ יׁשִ ְתָגָמא ּוְבֵמאַמר ַקּדִ ְגֵזַרת ִעיִרין ּפִ   . (דניאל ד, יד) 108ֵאְלָתא""ּבִ

  
ִהי,    ָהֵתיַנח ּכּוּלְ

י ָכְרָסָון ְרִמיו" א ְלֵמיַמר - (דניאל ז, ט) "ַעד ּדִ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

   ,לוֹ  –ֶאָחד 
  ְלָדִוד.  -ְוֶאָחד 

  
ַתְנָיא    :ּדְ

   ,לוֹ  –ֶאָחד "
  ְלָדִוד,  -ְוֶאָחד 
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסיָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ִכיָנה חֹול? ֲע  ה ׁשְ ה עֹוׂשֶ   ִקיָבא! ַעד ָמַתי ַאתָּ

                                                             

ֵהָמה ּוְבָכל ָה ַוּיֹא 101 ַמִים ּוַבּבְ ָ ם ּוְבעֹוף ַהׁשּ ְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהּיָ ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ   ָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץֶמר ֱאלִֹהים ַנֲעׂשֶ
ָרא אֹתֹו ָזָכר ּוְנֵק  102 ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ַצְלמֹו ּבְ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ָרא אָֹתםַוּיִ   ָבה ּבָ
ַפת ֵרֵעהוּ  103 ְמעּו ִאיׁש ׂשְ ר לֹא ִיׁשְ ָפָתם ֲאׁשֶ ם ׂשְ   ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ׁשָ
ֶרד ה 104 ֵני ָהָאָדם 'ַוּיֵ נּו ּבְ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ְגּדָ   ִלְראֹת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ
ם ִנגְ  105 י ׁשָ ית ֵאל כִּ קֹום ֵאל ּבֵ ְקָרא ַלּמָ ַח ַוּיִ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ֵני ָאִחיוַוּיִ ָבְרחֹו ִמּפְ   לּו ֵאָליו ָהֱאלִֹהים ּבְ
ם ְוַלֲעׂשֹות 106 ר ָהְלכּו ֱאלִֹהים ִלְפּדֹות לֹו ְלָעם ְוָלׂשּום לֹו ׁשֵ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ָך ּכְ ִדיָת  ּוִמי ְכַעּמְ ר ּפָ ָך ֲאׁשֶ ֵני ַעּמְ ה ְונָֹראֹות ְלַאְרֶצָך ִמּפְ דּוּלָ ָלֶכם ַהּגְ
ךָ  ְצַרִים ּגֹוִים ֵואלָֹהיו ּלְ   ִמּמִ

ֲעַמר ְנֵקא כָּ  107 ּה ּכַ ַער ֵראׁשֵ ר ּוׂשְ ְתַלג ִחּוָ ּה ּכִ יק יֹוִמין ְיִתב ְלבּוׁשֵ י ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעתִּ ִלקָחֵזה ֲהֵוית ַעד ּדִ ּלֹוִהי נּור ּדָ ְלּגִ י נּור ּגַ ִביִבין ּדִ   ְרְסֵיּה ׁשְ
ְתָגָמא ּוֵמאַמ  108 ְגֵזַרת ִעיִרין ּפִ י יִ ּבִ א ּוְלַמן ּדִ ַמְלכּות ֲאָנׁשָ ָאה ּבְ יט ִעּלָ ּלִ י ׁשַ א ּדִ ּיָ עּון ַחּיַ י ִיְנּדְ ְבַרת ּדִ ֵאְלָתא ַעד ּדִ ין ׁשְ יׁשִ ים ְיִקים ר ַקּדִ ַפל ֲאָנׁשִ ּה ּוׁשְ ִנּנַ א ִיתְּ ְצּבֵ

  ֲעַלּה 

  רש"י
   . מהיר וזריז:שקוד

. כדי שתדע להשיב לאפיקורוס
הבא להביא ראיה מן התורה 

   לדברי הצדוקים:
. שהרי הכיר כל שכן דפקר טפי

וכפר ומתוך כך מדקדק ולא 
   תוכל להשיבו דבר המקובל לו:

. שמביאין שפקרו הצדוקים
   ראיה מן התורה להפקירן:

   . יחידי:ויברא
   . לשון יחיד:העונה

. לפדות לואשר הלכו אלהים 
   הרי לשון יחיד:

. נתיישבו עד דכרסוון רמיו
   הכסאות דמשמע שנים:

. כתיב ביה ועתיק יומין יתיב
   יחידי:

. למה נכתב בלשון הנך למה לי
   רבים:

. שהכל בעצת כדרבי יוחנן
   פמליא שלו:
. שאתה מושיב בשר שכינה חול
  ודם אצלו:
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א:    ֶאּלָ
   ,ְלִדין –ֶאָחד 

  . "ִלְצָדָקה –ְוֶאָחד 
  

יּה  ָלּה ִמיּנֵ יּה, אֹו לֹא ִקּבְ ָלּה ִמיּנֵ    ?ִקּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

   ,ְלִדין –ֶאָחד "
  ִלְצָדָקה,  -ְוֶאָחד 
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ

ן ֲעַזְרָיאָאַמר לֹו  י ֶאְלָעָזר ּבֶ   : ַרּבִ
ָלְך ֵאֶצל ְנָגִעים ָוֳאָהלֹות!  ָדה? ּכְ ָך ֵאֶצל ַהּגָ   ֲעִקיָבא! ַמה ּלְ

א:    ֶאּלָ
א –ֶאָחד     ,ְלִכסֵּ

ַרְפַרף,  -ְוֶאָחד    ִלׁשְ
א" סֵּ ב ָעָליו,  - "ּכִ   ֵליׁשֵ
ַרְפַרף"   . "ַלֲהדֹום ַרְגָליו - "ׁשְ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
יִנים כְּ ַהאי ַמאן ּדְ    ִליֲהַדר,  ַרב ִאיִדיתָיַדע ְלַאֲהדּוֵרי ַלּמִ

   .לֹא ִליֲהַדר -ְוִאי לֹא 
  

  : ַרב ִאיִדיתָאַמר ַההּוא ִמיָנא לְ 
ִתיב ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ה'""ְוֶאל מֹ  :ּכְ   , (שמות כד, א) 109ׁשֶ

ֵעי ֵליּה!    "ֲעֵלה ֵאַלי" ִמיּבָ
  

מֹו כְּ  :ָאַמר ֵליּה  ְ ׁשּ ם ַרּבֹו, ֶזהּו ִמַטְטרֹון ׁשֶ   ׁשֵ
ְכִתיב:  ִקְרּבֹו""ּדִ ִמי ּבְ י ׁשְ   . כא)- (שמות כג, כ 110ּכִ

  
  ִניְפָלחּו ֵליּה!  ,ִאי ָהִכי

  
ִתיב ֵמר ּבֹו" :ּכְ ִמיֵרִני ּבֹו.  - "ַאל ּתָ   ַאל ּתְ

  
ן,  ֲעֶכם"ִאם ּכֵ א ְלִפׁשְ ָ ה ִלי?  "לֹא ִיׂשּ   ָלּמָ

  
ָיָדן, ָאַמר ֵליּה  יְלֵניּה, ֲאִפיּלּו ּדַ : ֵהיָמנּוָתא ּבְ ַפְרָווְנָקא ַנִמי לֹא ַקּבִ   ּבְ

ְכִתיב ֶניךָ  :ּדִ   .(שמות לג, טו) 111""ַוּיאֶמר ֵאָליו ִאם ֵאין ּפָ
  

י יֹוֵסיָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנא לְ  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ִתיב ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה'ם ְוַעל ֲעמֹ ה' ִהְמִטיר ַעל ְסדֹ "וַ  :ּכְ   , כד) (בראשית יט, 112"ָרה ּגָ

ֵעי ֵליּה!    "ֵמִאּתֹו" ִמיּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה ַההּוא ּכֹוֵבס: 
ַבֵקיּה,    ׁשְ

ְרָנא ֵליּה,    ֲאָנא ְמַהּדַ
ְכִתיב:  י ֶלֶמךְ ּדִ ַמַען קֹוִלי ְנׁשֵ ה ׁשְ יו ָעָדה ְוִצּלָ    (בראשית ד, כג) 113""ַוּיאֶמר ֶלֶמְך ְלָנׁשָ

ֵעי ֵליּה!  יי" ִמיּבָ   "ָנׁשַ
  

ֵעי  ּתָ א: ִמׁשְ   ְקָרא ָהִכי, ֶאלָּ
                                                             

ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ה 109 ְבִע  'ְוֶאל מֹׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוׁשִ ֲחִויֶתם ֵמָרחֹקַאתָּ תַּ ָרֵאל ְוִהׁשְ ְקֵני ִיׂשְ   ים ִמּזִ
ר ֲהִכנִֹתי ככככ 110 קֹום ֲאׁשֶ ֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ַהּמָ ּדָ ָמְרָך ּבַ ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלׁשְ ֲעֶכם 	כאכאכאכא. ִהּנֵ א ְלִפׁשְ ָ י לֹא ִיׂשּ ר ּבֹו ּכִ ּמֵ קֹלֹו ַאל תַּ ַמע ּבְ ָניו ּוׁשְ ֶמר ִמּפָ ָ ִהׁשּ

ִקְרּבוֹ כִּ  ִמי ּבְ   י ׁשְ
ה 111 ֲעֵלנּו ִמּזֶ ֶניָך הְֹלִכים ַאל תַּ   ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִאם ֵאין ּפָ
ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה 'ַוה 112 ָמִים 'ִהְמִטיר ַעל ְסדֹם ְוַעל ֲעמָֹרה ּגָ ָ   ִמן ַהׁשּ
י ֶלֶמְך ַהֲאֵזנָּ  113 ַמַען קֹוִלי ְנׁשֵ ה ׁשְ יו ָעָדה ְוִצּלָ ָרִתיַוּיֹאֶמר ֶלֶמְך ְלָנׁשָ י ְלִפְצִעי ְוֶיֶלד ְלַחּבֻ י ִאיׁש ָהַרְגתִּ   ה ִאְמָרִתי ּכִ

  רש"י
. הוא אמר עלה אל זהו מטטרון

   ה':
יכך לא . ה' לפששמו כשם רבו

   הזכיר שמו וכתב סתם:
. לא אם כן לא ישא לפשעכם

יכול לסלוח לפשעכם ומה יתרון 
   בו:

. שאין אמר ליה הימנותא בידן
בו כח לשאת פשעינו ואנו נמי 
מאסנוהו ומיאנו לקבלו אפילו 

  לפרוונקא שליח מוציא ומביא:
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ֵעי ְקָרא ָהִכי.  ּתָ   ָהָכא ַנִמי ִמׁשְ
  

   :ָאַמר ֵליה
  ְמָנא ְלָך ָהא? 

  
יְרֵקיּה  ִמיַע ִלי. ּדְ ִמּפִ י ֵמִאיר ׁשְ   ַרּבִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

א  יְלתָּ ַמֲעָתא, ּתִ א ׁשְ יְלּתָ ֵריׁש תִּ ִפיְרֵקיּה, ֲהָוה ּדָ י ֵמִאיר ּבְ ֵריׁש ַרּבִ י ֲהָוה ּדָ א ַמְתֵלי. ּכִ יְלּתָ א, ּתִ ְדּתָ   ַאּגַ
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
י ֵמִאיר,  לֹות ׁשּוָעִלים ָהיּו לֹו ְלַרּבִ לֹׁש ֵמאֹות ִמׁשְ   ׁשְ

לֹׁש:   א ׁשָ   ְוָאנּו ֵאין ָלנּו, ֶאּלָ
ְקֶהיָנה"סֶֹ אְכלּו בּ "ָאבֹות יֹ   לט,א  ִנים ּתִ י ה ּבָ ּנֵ   , (יחזקאל יח, ב) 114ר ְוׁשִ

  , (ויקרא יט, לו) 115ֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק"אְזֵני צֶ "מֹ 
בֹ  ָרה ֶנֱחָלץ ַוּיָ יק ִמּצָ יו""ַצּדִ ְחּתָ ע ּתַ   .  (משלי יא, ח) א ָרׁשָ

   
  
  

                                                             

ְק  114 ִנים תִּ י ַהּבָ ּנֵ ָרֵאל ֵלאמֹר ָאבֹות יֹאְכלּו בֶֹסר ְוׁשִ ה ַעל ַאְדַמת ִיׂשְ ל ַהּזֶ ׁשָ ִלים ֶאת ַהּמָ ם מֹׁשְ ֶכם ַאתֶּ   ֶהיָנהַמה ּלָ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 'ִיְהֶיה ָלֶכם ֲאִני ה מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק 115   ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ

  רש"י
. שהמקרא הזה שמיע לי

 תשובה לזה:

. משל הוא אבות יאכלו בוסר
שרימה השועל את הזאב ליכנס 
לחצר היהודים בע''ש ולתקן 
עמהם צרכי סעודה ויאכל 
עמהם בשבת וכשבא ליכנס 
חברו עליו במקלות בא להרוג 
את השועל אמר לא הלקוך אלא 
בשביל אביך שפעם אחת התחיל 
לסייען בסעודה ואכל את כל 

ביל אבא נתח טוב אמר לו ובש
אני לוקה אמר לו הן האבות 
יאכלו בוסר וגו' אבל בא עמי 
ואראך מקום לאכול ולשבוע בא 
לו על הבאר ועל שפתו מוטל עץ 
והחבל מושכב עליו ובשני ראשי 
החבל שני דליים קשורים נכנס 
השועל בדלי העליון והכביד 
וירד למטה ודלי התחתון עלה 
אמר לו הזאב למה אתה נכנס 

יש כאן בשר  לשם אמר לו
וגבינה לאכול ולשבוע והראה לו 
דמות הלבנה במים כדמות עגול 
כמין גבינה עגולה אמר לו אני 
היאך ארד א''ל הכנס אתה בדלי 
העליון נכנס והכביד וירד ודלי 
שהשועל עליו עלה א''ל היאך 
אני עולה אמר לו צדיק מצרה 
נחלץ ויבא רשע תחתיו לא כך 

   כתיב מאזני צדק וגו':
. ענבים קודם בישולם בוסר

 ומקהין את השינים:



                                              ""ֶאָחד ִּדיֵני ָממֹונֹות -מסכת סנהדרין פרק ד' 
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        בבבב- - - - אאאא    ,,,,טטטטלללל . 34
ְמִליֵאלָאַמר ֵליּה ֵקיָסר לְ  ן ּגַ   : ַרּבָ

ב הּוא,  ּנָ   ֱאלֵֹהיֶכם ּגַ
ְכִתיב ן :ּדִ יׁשָ ָמה ַעל ָהָאָדם ַוּיִ ְרּדֵ ל ה' ֱאלִֹהים ּתַ ּפֵ   . ת ב, כא)(בראשי 116""ַוּיַ

  
ְרָנא ֵליּה.  ֲאָנא ְמַהּדַ ַבֵקיּה, ּדַ יּה: ׁשְ ַרּתֵ   ָאְמָרה ֵליּה ּבְ

נּו ִלי דּוכּוס ֶאָחד.    ָאְמָרה ֵליּה: ּתְ
ה ִליְך?    ָאַמר ָלּה: ָלּמָ

יחּו ָלנּו ִקיתֹון ׁשֶ  ֶסף ְוִהּנִ ל ּכֶ ּנּו ִקיתֹון ׁשֶ ְיָלה, ְוָנְטלּו ִמּמֶ אּו ָעֵלינּו ַהּלַ   ל ָזָהב. ִליְסִטין ּבָ
בֹ  ּיָ ָכל יֹום. ָאַמר ָלּה: ּוְלַוואי ׁשֶ   א ָעֵלינּו ּבְ

ּנּו ֵצָלע ַאַחת ְונָ  ְטלּו ִמּמֶ ּנָ ׁשוֹ ְולֹא ָיֶפה ָהָיה לֹו ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּמְ ְפָחה ְלׁשַ   . ְתנּו לֹו ׁשִ
  

ֶהְדָיא.  ְקֵליּה ּבְ א ִלׁשְ   ָאַמר ָלּה: ָהִכי ָקָאִמיָנא, ֶאלָּ
  

ָרא. ָאְמָרה ֵליּה  ִביׂשְ   : ַאְייתּו ִלי אּוְמָצא ּדְ
  ַאְייתּו ָלּה. 

א ֲחׁשָ ּה, ָאְמָרה ֵליּה: ֱאכֹול ֵמַהאי.  ,אֹוְתָבּה ּתֹוֵתי ּבַ יְקּתָ   ַאּפִ
  . ִליָאַמר ָלּה: ְמִאיָסא 

ֶהְדָיא ֲהָוה ְמִאיָסא ֵליּה.  ִקיָלה ּבְ   ָאְמָרה ֵליּה: ְוָאָדם ָהִראׁשֹון ַנִמי, ִאי ֲהַות ׁשְ
  
  
ְמִליֵאלַמר ֵליּה ֵקיָסר לְ ָא  ן ּגַ   : ַרּבָ

   .ָיַדְעָנא ֱאלַֹהְייכּו ַהאי ָקא ָעֵביד ְוֵהיָכן ָיֵתיב
ד ְוִאיְתַנח    .ִאיְתִנּגַ

  ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַהאי? 
יְעּגּוִעים ָעָליו.  ם ְוֵיׁש ִלי ּגִ י ַהּיָ ְכַרּכֵ ן ֶאָחד ֵיׁש ִלי ּבִ   ָאַמר ֵליּה: ּבֵ

ַמֲחֵוית ֵעיָנא ּדְ   ֵליּה ִניֲהִלי.  ּבָ
  ָאַמר: ִמי ָיַדְעָנא ֵהיָכא ִניהּו?! 

א ָיְדַעּתְ  ַמּיָ ׁשְ א ּבִ ִאיּכָ , ּדְ ַאְרָעא ָלא ָיְדַעּתְ א ּבְ ִאיּכָ    ?!ָאַמר ֵליּה: ּדְ
  
  

ְמִליֵאלָאַמר ֵליּה ֵקיָסר לְ  ן ּגַ   : ַרּבָ
ִתיב ר ַלּכֹוָכִבים :ּכְ   יּה? ֲאָנא ָמֵציָנא ְלִמיְמָנא ּכֹוָכֵבי! , ַמאי ְרבּוֵת (תהלים קמז, ד) 117""מֹוֶנה ִמְסּפָ
ר ְלהּו, ָאַמר ֵליּה ְמֵניְנהּו! ַאְייֵת  יָלא, ְוָקא ְמַהּדַ ַאְרּבִ ֵדיְנהּו ּבְ י, ׁשָ   י ַחּבּוׁשֵ

  ָאַמר ֵליּה: אֹוְקִמיְנהּו, 
  ָאַמר ֵליּה: ָרִקיַע ַנִמי ָהִכי ָהְדָרא. 

  
ָאְמִרי ָהִכי ָאַמר ֵליּה  א ּדְ    :ִאיּכָ

  
  י ִלי ּכֹוָכֵבי! ְמנִ 

ה ֲהָוה!  ּמָ יְך ּכַ יּנִ ֵכיְך ְוׁשִ   ָאַמר ֵליּה: ֵאיָמא ִלי ּכָ
ָדא ְיֵדיּה ְלפּוֵמיּה ְוָקא ְמֵני ְלהּו.    ׁשְ

 !? ְרִקיָעא ָיְדַעּתְ א ּבִ ִאיּכָ , ּדְ פּוִמיְך ָלא ָיְדַעּתְ א ּבְ ִאיּכָ   ָאַמר ֵליּה: ּדְ
  
  

ְמִליֵאלָאַמר ֵליּה ֵקיָסר לְ  ן ּגַ   : ַרּבָ
ָרא רּוַח,  ָרא ָהִרים לֹא ּבָ ּבָ   ִמי ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ה יֹוֵצר ָהִרים ּובֹ ׁשֶ י ִהּנֵ   . (עמוס ד, יג) 118ֵרא רּוַח""ּכִ
  

י ָאָדם,  ּבֵ ה ּגַ א ֵמַעּתָ   ֶאלָּ
ְכִתיב ְבָרא" :ּדִ יֶצר" (בראשית א, כז) 119"ַוּיִ ָרא זֶ  ,(בראשית ב, ז) 120"ַוּיִ ָרא ֶזה לֹא ּבָ ּבָ    !ה?ָהִכי ַנִמי ִמי ׁשֶ

                                                             

ל ה 116 ּפֵ ה 'ַוּיַ ּנָ ְחתֶּ ר תַּ ׂשָ ְסּגֹר ּבָ ְלעָֹתיו ַוּיִ ח ַאַחת ִמּצַ ּקַ ן ַוּיִ יׁשָ ָמה ַעל ָהָאָדם ַוּיִ ְרּדֵ   ֱאלִֹהים תַּ
מֹות ִיְקָרא 117 ם ׁשֵ ר ַלּכֹוָכִבים ְלֻכּלָ   מֹוֶנה ִמְסּפָ
ֳמֵתי ָאֶרץ ה 118 ַחר ֵעיָפה ְודֵֹרְך ַעל ּבָ ה ׁשַ חֹו עֹׂשֵ ֵ יד ְלָאָדם ַמה ׂשּ ה יֹוֵצר ָהִרים ּובֵֹרא רּוַח ּוַמּגִ י ִהּנֵ מוֹ  'ּכִ   ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ׁשְ
ָרא אָֹתם 119 ָרא אֹתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ַצְלמֹו ּבְ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ   ַוּיִ

  רש"י
. אמרה לו תנו לי דוכוס אחד

   שופט לנקום נקמה:
. תחת אותביה תותיה בחשא

הרמץ קלינ''י בלע''ז וכן דרך 
צלייתה ומתוך שראה אותה 

   בגנותה נמאסת עליו:
. שיראה הוה מאיס' ליה

   בחתוכה קודם גמר תקונה:
. מכחש הוה אלהייכו מאי עביד
הוא יכול וכסבור אין 

   להכחישני:
   . קדוני''ץ בלע''ז:חבושי

. קרובי''ל בלע''ז. וקא ארבילא
מהדר ליה. סביב סביב 

   בארבילא:
. מנויין לי מני לי כוכבי

הכוכבים כלומר יודע אני 
   מספרם:
   . שצריך אתה למנותם:לא ידעת

. בלא מנין דאיכא ברקיע ידעת
   ולמנותם אינך יכול:

. מי שברא הרים לא ברא רוח
שזה נקרא יוצר וזה נקרא בורא 

   ושני שמות הם:
. מי שברא אבר זה לא הכי נמי

ברא אבר זה ואם תאמר כן הוא 
הא תינח באברים המרוחקים 
מיהו טפח על טפח יש בו באדם 
ובאותו טפח יש בו שני נקבים 
האוזן והעין קרי להאי נוטע 
אוזן ולהאי יוצר עין תאמר 
שנתעסקו שנים באותו טפח 

 הן: אמר לו
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ָרא ֶזה? ָרא ֶזה לֹא ּבָ ּבָ ֵני ְנָקִבים ֵיׁש ּבֹו, ִמי ׁשֶ ָאָדם, ּוׁשְ    !ֶטַפח ַעל ֶטַפח ֵיׁש ּבֹו ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָמע ִאם יֹ ַטע אֹ "ֲהנֹׁשֶ יט"ֶזן ֲהלֹא ִיׁשְ    !?ֵצר ַעִין ֲהלֹא ַיּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: ִאין. 

  
ַעת יְּ  ָאַמר ֵליּה: ּוִבׁשְ ן ִנְתּפַ    ?!יסוּ ִמיָתה ּכּוּלָ

  
  

א לַ    : ֲאֵמיַמרָאַמר ֵליּה ַההּוא ַאְמּגּוׁשָ
אי  ְך ְלִעיּלַ ְלּגָ אי ּדְ ִמּפַ ְך ְלַתּתַ ְלּגָ   ַאהּוְרִמיז. ּדְ הּוְרִמיז, ִמּפַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַאְרֵעיּה? א ּבְ ֵביק ֵליּה ַאהּוְרִמיז ְלהּוְרִמיז ְלַעּבּוֵרי ַמּיָ ן ֵהיִכי ׁשָ    !ִאם ּכֵ
  
  

ְנחּוםר לְ ָאַמר ֵליּה ֵקיָס  י ּתַ   : ַרּבִ
א ַחד.  ן ְלַעּמָ א ֶליֱהוּו ּכּוּלָ   ּתָ

  
ָווָתן!  ָווַתְייכּו, ַאּתּון ְמַהִליתּו ַוֲהוּו ּכְ ְמַהִליַנן ָלא ָמֵציַנן ִמיֲהֵוי ּכְ י, ֲאַנן ּדִ   ָאַמר: ְלַחּיֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ִלׁשַ  ָזֵכי ְלַמְלּכָ ל ּדְ , ִמיהּו ּכָ יר ָקָאְמַרּתְ ּפִ יָברְדיּוּה ֵמיַמר ׁשַ   . ַלּבִ
  

ְדיּוהַּ  יָבר ְולֹא ֲאַכלּוהַּ  ׁשַ    .ַלּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנא: 
ּום  לֹא ֲאַכלּוהַּ ּדְ ַהאי  ְדיּוהַּ ּדְ ִמׁשּ ֵפין הּוא, ׁשַ   . ֵליּה ְלִדיֵדיּה ַוֲאַכלּוהַּ  ָלא ּכָ

  
  

ְמִליֵאלָאַמר ֵליּה ֵקיָסר לְ  ן ּגַ   : ַרּבָ
י ֲע  ל ּבֵ א? ָאְמִריתּו, ּכָ א ִאיּכָ ִכיְנתָּ ה ׁשְ ּמָ ְרָיא, ּכַ א ׁשָ ִכיְנּתָ ָרה ׁשְ   ׂשָ

  
ְתָקא ַאּפַ יּה ּבְ ֵעיּה ְמָחא ּבֵ ּמָ    .ַקְרֵייּה ְלׁשַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵביֵתיּה  א ּבְ ְמׁשָ אי ַעל ׁשִ   ֵקיָסר? ּדְ ַאּמַ
  

י ָעְלָמא ַנְיָחא.  א ַאּכּוּלֵ ְמׁשָ   ָאַמר ֵליּה: ׁשִ
  

ַחד ִמ  א, ּדְ ְמׁשָ י ּדְ ּוָמה ׁשִ ׁשֵ ּמָ ִריְך הּואן ֶאֶלף ַאְלֵפי ִרּבֹוא ׁשַ א ּבְ י קּוְדׁשָ י ָעְלָמא,  ַקּמֵ   ַנְיָחא ְלכּוּלֵ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ִריְך הּוא ַעל ַאַחת ּכַ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ִכיְנּתָ    !ׁשְ

   
  

הוּ ָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנא לְ  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ֲחָכן הּוא"   , "ֱאלֵֹהיֶכם ּגַ

ָקָאַמר לֵ  ָמאִלי"יּה ִליֶחְזֵקאל: ּדְ ְ ָך ַהׂשּ ַכב ַעל ִצּדְ   , 121"ׁשְ
ָך ַהְיָמִני"ּוְכִתיב:  ַכְבּתָ ַעל ִצּדְ    !(יחזקאל ד ו) 122"ְוׁשָ

  
ִביֲעָתא?  ׁשְ ְלִמיָדא ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַטְעָמא ּדִ   ֲאָתא ַההּוא ּתַ

ְוָיא ְלַתְרַוְיי ָתא ְדׁשַ א ָאִמיָנא ְלכּו ִמיּלְ ּתָ   הּו. ָאַמר ֵליּה: ָהׁשְ
ָרֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ

ּתֵ  ֵדי ׁשֶ ַבע, ּכְ ִמיטּו ׁשֶ ׁש ְוַהׁשְ י ִהיאִזְרעּו ׁשֵ ּלִ ָהָאֶרץ ׁשֶ   . ְדעּו ׁשֶ
                                                                                                                                                                                              

יֶצר הוַ  120 ה 'ּיִ ים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ   ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוּיִ
ב ָע  121 ּכַ ׁשְ ר תִּ ִמים ֲאׁשֶ ר ַהּיָ ָרֵאל ָעָליו ִמְסּפַ ית ִיׂשְ ְמתָּ ֶאת ֲעֹון ּבֵ ָמאִלי ְוׂשַ ְ ָך ַהׂשּ ַכב ַעל ִצּדְ ה ׁשְ א ֶאת ֲעֹוָנםָליו תִּ ְוַאתָּ ָ   ׂשּ
ִעים יֹום יֹום לַ  122 ית ְיהּוָדה ַאְרּבָ אָת ֶאת ֲעֹון ּבֵ ִנית ְוָנׂשָ ָך ַהְיָמִני ׁשֵ ַכְבתָּ ַעל ִצּדְ ה ְוׁשָ יָת ֶאת ֵאּלֶ יו ָלךְ ְוִכּלִ ָנה ְנַתתִּ ָ ָנה יֹום ַלׁשּ ָ   ׁשּ

  רש"י
וכי בשעת מיתה שניהם 

. הבעלים הנוטע נתפייסו
   והיוצר מסכימין להמיתו:

. מכשף ויודע אני על אמגושא
   ידי כישוף דמחצייך ולמעלה:

. שד כדאמר הורמיז דהורמיז
   בר לילתא בבא בתרא (דף ענ.):

. הקדוש ברוך הוא דאהורמיז
   קרי הכי:

. (אמר לו והיכי שביק ליה
מיז היאך שביק) אהורמיז להור

לאעברא מיא סרוחים בארעיה 
א''כ היאך מניח אהורמיז 
להעביר מים בארצו שכל מה 
שאדם מכניס דרך פיו מוציא 

   דרך הנקבים התחתונים:
. שאי לא מצינן למיהוי כוותייכו

   אפשר להיות לנו ערלה:
. נוצחו ומשתיקו דזכי למלכא

   בדבריו ומביישו:
. מקום חיות רעות של לביבר

   מלכות:
ן גמליאל לשמעיה . רבקרייה

   דכופר:
. הכהו על מחייה באפתקיה

   צוארו:
. שמשא אכולא  . כופר:א''ל

   עלמא ניחא. שמשא חמה:
   . חוכא דמשחק בנביאיו:גחכן

. למה צוה מ''ט דשביעית
   הקב''ה על השמיטה:

. שתהא מועלת דשויא לתרוייהו
לשניהם כמו (אסתר נ) אין שווה 

   להניחם:
. ולא ירום כדי שתדעו וכו'

בכם בשבח ארצכם ותשכחו לב
 עול מלכותו:
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א ָחְטאּו  ן ֶאּלָ לּו. וְ ְוֵהן לֹא ָעׂשּו ּכֵ   ּגָ
ְרָחה ָעָליו ְמִדיָנה,  ּסָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ל עֹוָלם, ֶמֶלְך ּבָ   ִמְנָהגֹו ׁשֶ

ן,  -ַאְכָזִרי הּוא  ִאם   הֹוֵרג ֶאת ּכּוּלָ
  הֹוֵרג ֶחְצָים,  - ִאם ַרֲחָמן הּוא 

ִיּסּוִרין.  -ִאם ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים  ֶהן ּבְ ּבָ דֹוִלים ׁשֶ ר ַהּגְ   הּוא ְמַייּסֵ
ָר  ל ִיׂשְ ֵדי ְלָמֵרק ֲעֹונֹוֵתיֶהם ׁשֶ ר ֶאת ְיֶחְזֵקאל ּכְ רּוְך הּוא ְמַייּסֵ דֹוׁש ּבָ ְך, ַהּקָ   ֵאל. ַאף ּכָ

  
הוּ ָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנא לְ  י ַאּבָ    :ַרּבִ

  , "ֵהן הּואּכֹ ֱאלֵֹהיֶכם "
ְכִתיב רּוָמה" :ּדִ   , (שמות כה, ב) 123"ְוִיְקחּו ִלי ּתְ

י ְקַבֵריּה  ה מֹ לְ ּכִ ַמאי ָטֵביל - ׁשֶ   ? ּבְ
א  ַמּיָ יָמא ּבְ ֳעלֹו ַמִים" :ְוָהְכִתיב –ְוִכי ּתֵ ׁשָ   ! (ישעיה מ, יב) 124"ִמי ָמַדד ּבְ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

נּוָרא ָטֵביל   , ּבְ
ְכִתיב ֵאׁש ָיבֹוא" :ּדִ ה ה' ּבָ י ִהּנֵ   . (ישעיה סו, טו) 125"ּכִ

  
נּוָרא    !?ּוִמי ָסְלָקא ְטִבילּוָתא ּבְ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

נּוָרא  ר ְטִבילּוָתא ּבְ ה, ִעיּקַ ַרּבָ   הּוא, ַאּדְ
ְכִתיב ר לֹא ָיבֹ ְוכֹ " :ּדִ ִים"ל ֲאׁשֶ ֲעִבירּו ַבּמָ ֵאׁש תַּ   . (במדבר לא, כג) 126א ּבָ

  
  

י ָאִביָנאלְ ַההּוא ִמיָנא ָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
ִתיב ָאֶרץ" :ּכְ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ָך ּכְ   , אל ב' ז, כג)(שמו 127"ּוִמי ְכַעּמְ

ֲהַדןַמאי ְרבּוַתְייהוּ     ,? ַאּתּון ַנִמי ָעְרִביתּו ּבַ
ַאִין ֶנְגּדוֹ  :ִתיבכְ ּדִ  ל ַהּגֹוִים ּכְ   ! (ישעיה מ, יז) 128""ּכָ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
יְדכּו ַאְסִהידּו ֲעַלן   , ִמּדִ

ְכִתיב   לט,ב ב""^ :ּדִ ָ   . (במדבר כג, ט) 129ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ
  

י ֶאְלָעָזר    :ָרֵמי ַרּבִ
ִתיב   , (תהלים קמה, ט) 130"ל"טֹוב ה' ַלּכֹ  :ּכְ

   !(איכה ג, כה) 131"ָוו"טֹוב ה' ְלקֹ  :ּוְכִתיב
  

ס,  ְרּדֵ ׁש לֹו ּפַ ּיֵ ל ְלָאָדם ׁשֶ   ָמׁשָ
ֶקה  הּוא ַמׁשְ ׁשֶ ֶקה ֶאת ּכּוּלֹו,  - ּכְ   ַמׁשְ

הּוא עֹוֵדר  ׁשֶ ֶהם -ּכְ ּבָ א לטֹוִבים ׁשֶ   .  ֵאינֹו עֹוֵדר ֶאּלָ
   

  
  

                                                             

רּוָמִתי 123 ְקחּו ֶאת תְּ ֶבּנּו ִלּבֹו תִּ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רּוָמה ֵמֵאת ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי תְּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ
ֶלס ָהִרים ּוְגָבעֹות 124 ּפֶ ַקל ּבַ ִלׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוׁשָ ָ ׁשּ ן ְוָכל ּבַ ּכֵ ֶרת תִּ ּזֶ ַמִים ּבַ ֳעלֹו ַמִים ְוׁשָ ׁשָ מֹאְזָנִים ִמי ָמַדד ּבְ   ּבְ
ה  125 י ִהּנֵ ַלֲהֵבי ֵאׁש  'הּכִ ֵחָמה ַאּפֹו ְוַגֲעָרתֹו ּבְ יב ּבְ בָֹתיו ְלָהׁשִ ֵאׁש ָיבֹוא ְוַכּסּוָפה ַמְרּכְ   ּבָ
ֲע  126 ֵאׁש תַּ ר לֹא ָיבֹא ּבָ א ְוכֹל ֲאׁשֶ ה ִיְתַחּטָ ֵמי ִנּדָ ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַאְך ּבְ ר ָיבֹא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ִיםּכָ   ִבירּו ַבּמָ
ם  127 ר ָהְלכּו ֱאלִֹהים ִלְפּדֹות לֹו ְלָעם ְוָלׂשּום לֹו ׁשֵ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ָך ּכְ ִדיָת ּוִמי ְכַעּמְ ר ּפָ ָך ֲאׁשֶ ֵני ַעּמְ ה ְונָֹראֹות ְלַאְרֶצָך ִמּפְ דּוּלָ ְוַלֲעׂשֹות ָלֶכם ַהּגְ

ְצַרִים ּגֹוִים ֵואלָֹהיו ָך ִמּמִ   ּלְ
בּו לוֹ  128 ַאִין ֶנְגּדֹו ֵמֶאֶפס ָותֹהּו ֶנְחׁשְ ל ַהּגֹוִים ּכְ   ּכָ
ָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהן ָעם לְ  129 י ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמּגְ בּכִ ָ ּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ   ָבָדד ִיׁשְ
יו 'הטֹוב  130 ל ַמֲעׂשָ   ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
ּנוּ  'הטֹוב  131 ְדְרׁשֶ   ְלקָוֹו ְלֶנֶפׁש תִּ

  רש"י
. דחייה וכל אשר לא יבא וכו'

דחייה ודרש להו הכי כל מי 
שאינו יכול לבא באש מפני 

   שישרף תעבירו במים:
. גם אתכם כל הגויים כאין נגדו
   לא הוציא מן הכלל:

. נביאים שיצאו מכם מדידכו
דהיינו בלעם שהיה נכרי והעיד 

  עלינו שאין אנו באותו כלל: 
. כל מקום ובגוים לא יתחשב

שהוזכרו שם נכרי לא הוזכרו 
   ישראל בכלל:

. אינו מונע כשהוא משקה
המים לילך לטובים ולרעים לפי 
שאינו אלא טורח אחד וכשהוא 
עודר דהוי טורח לכל אחד ואחד 

   אינו עודר אלא הטובים:
. חופר כך הקב''ה זן טובים עודר

ורעים הכל בדבור אחד ממלא 
את כל העולם כולו טובה שהכל 
שלו אבל כשבא להגין מן 
הפורעניות ולשלם שכר אינו 

 אלא לקוויו:
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ל ֶאָחד וְ  ְלִפיָכְך," ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלםַחיָּ  ֶאָחדּכָ ׁשְ   .יב לֹוַמר: ּבִ

   

א ּתֹ ּמָ ָרה ַהּזֹ :אְמרוּ ְוׁשֶ נּו ְוַלּצָ    ?אתַמה ּלָ
ָבר ֶנֱאַמר יד :ַוֲהלֹא ּכְ   . (ויקרא ה, א) 132""ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיּגִ

א ּתֹ ּמָ ל ֶזהְוׁשֶ ָדמֹו ׁשֶ נּו ָלחּוב ּבְ    ,אְמרּו: ַמה ּלָ

ָבר ֶנֱאַמר וַ  ה"ֲאבֹ בַּ "ֲהלֹא ּכְ ִעים ִרּנָ   ."(משלי יא, י) 133ד ְרׁשָ
  

ֲעבֹ  ֲחֶנה""ַוּיַ ּמַ ה ּבַ    .(מלכים א' כב, לו) 134ר ָהִרּנָ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י ַאָחא ּבַ   : ַרּבִ
ה""וַבֲאבֹ  ִעים ִרּנָ ה.  - (משלי יא, י) ד ְרׁשָ ן ָעְמִרי ִרּנָ ֲאבֹוד ַאְחָאב ּבֶ   ּבַ

  
ִריְך הּוא  א ּבְ ִעים?ּוִמי ָחֵדי קּוְדׁשָ ל ְרׁשָ ן ׁשֶ ָלּתָ ַמּפָ    !ּבְ

ֵצאת ִלְפֵני ֶהָחלּוץ ְואֹ  :ָהְכִתיב י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו""ּבְ   . (דברי הימים ב' כ, כא) 135ְמִרים הֹודּו ַלה' ּכִ
  

י יֹוָנָתןְוָאַמר    : ַרּבִ
י טֹוב" הֹוָדָאה זֹו "ּכִ ֵני ָמה לֹא ֶנֱאַמר ּבְ   ? ִמּפְ

ִעים ל ְרׁשָ ן ׁשֶ ָלּתָ ַמּפָ ֵמַח ּבְ רּוְך הּוא ׂשָ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ   .ְלִפי ׁשֶ
  
ר ַנְחָמןָאַמר ּדְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְכִתיב ְיָלה" :ַמאי ּדִ ל ַהּלָ   ? (שמות יד, כ) 136"ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ
ָעה  אֹוָתּה ׁשָ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ יָרה ִלְפֵני ַהּקָ ֵרת לֹוַמר ׁשִ ָ ׁשּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּקְ   ּבִ

דֹוׁש  י ָיַדיָאַמר ָלֶהן ַהּקָ רּוְך הּוא: ַמֲעׂשֵ יָרה ְלָפַני?!   ּבָ ם אֹוְמִרים ׁשִ ם, ְוַאּתֶ ּיָ   טֹוְבִעין ּבַ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
שׂ  -הּוא     ,ֵאינֹו ׂשָ

ישׂ  -ֲאָבל ֲאֵחִרים    . ֵמׂשִ
  
   ,ְיָקא ַנִמיּדַ 

ְכִתיב ישׂ " :ּדִ   , (דברים כח, סג) 137"ָיׂשִ
ִתיב    . "ָיׂשּוׂש"ְולֹא ּכְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  

                                                             

א ֲעֹונוֹ  132 יד ְוָנׂשָ ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיּגִ י ֶתֱחָטא ְוׁשָ   ְוֶנֶפׁש ּכִ

ה 133 ִעים ִרּנָ ֲעלֹץ ִקְרָיה ּוַבֲאבֹד ְרׁשָ יִקים תַּ טּוב ַצּדִ   ּבְ
134  ֶ בֹא ַהׁשּ ֲחֶנה ּכְ ּמַ ה ּבַ ֲעבֹר ָהִרּנָ    ֶאל ִעירֹו ְוִאיׁש ֶאל ַאְרצוֹ  ֶמׁש ֵלאמֹר ִאיׁש ַוּיַ
ֵצאת ִלְפֵני ֶהָחלּוץ ְואְֹמִרים הֹודוּ  135 ֲעֵמד ְמׁשֲֹרִרים ַליהָוה ּוְמַהְלִלים ְלַהְדַרת קֶֹדׁש ּבְ ַעץ ֶאל ָהָעם ַוּיַ ּוָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  'הלַ  ַוּיִ   ּכִ
ְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה 136 ֶאר ֶאת ַהּלָ ְך ַוּיָ ָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחׁשֶ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיׂשְ בֹא ּבֵ ְיָלה ַוּיָ ל ַהּלָ   ֶאל ֶזה ּכָ
יׂש  137 ן ָיׂשִ ׂש ְיהָֹוה ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ּכֵ ר ׂשָ ֲאׁשֶ ר ֲע  'הְוָהָיה ּכַ ם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ְחתֶּ ִמיד ֶאְתֶכם ְוִנּסַ ֵליֶכם ְלַהֲאִביד ֶאְתֶכם ּוְלַהׁשְ

ּה  תָּ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ   ַאתָּ

  רש"י
. מדלא כתיב רנה ויעבר הרנה

משמע הרינה המיוחדת שהיתה 
עתידה לבא שכבר הוזכרה 

   והיכן הוזכרה:
. והיה באבוד רשעים רנה

מתי תבא הרנה  העולם מצפה
איבודו של אחאב וכשנהרג 

   עברה והוזכרה הרנה בפי הכל:
. ביהושפט בצאת לפני החלוץ

כתיב כשיצא להלחם בעמונים 
   שבאו עליו:

. משמע כי טוב בעיניו כי טוב
   הודאה ושמחה:

כן ישיש ה' עליכם להאביד 
  . ישיש אחרים שונאיכם:וגו'
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   .(מלכים א' כב, לח) 138"נֹות ָרֲחצוּ ְוַהּזֹ "
  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר    : ַרּבִ
י ֶחְזיֹונֹות, ְלָמֵרק  ּתֵ   ׁשְ
ל ִמיָכְיהוּ  -ַאַחת     ,ׁשֶ

הּו.  -ְוַאַחת  ל ֵאִלּיָ   ׁשֶ
  

ִתיב ִמיָכְיהּו ּכְ י": ּבְ ר ה' ּבִ ּבֶ לֹום לֹא ּדִ ׁשָ ׁשּוב ּבְ   . (מלכים א' כב, כח) 139"ִאם ׁשֹוב תָּ
ִתיב הּו ּכְ ֵאִלּיָ ר ָלְקקּו הַ  :ּבְ ְמקֹום ֲאׁשֶ ם ָנבֹות"ּבִ ָלִבים ֶאת ּדַ   . (מלכים א' כא, יט) 140"ּכְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ׁש.    זֹונֹות ַמּמָ
  

ן ָהָיה י צּוֵרי ַאְחָאב ִאיׁש ְמצּוּנָ ּתֵ ָתה לֹו ִאיֶזֶבל ׁשְ ְבּתֹו, , ְוָעׂשְ ֶמְרּכַ   זֹונֹות ּבְ
ֵדי ְרֶאה אֹוָתן  ּכְ ּיִ םׁשֶ   . ְוִיְתַחּמֵ

  
  

ךְ  ה"ְוִאיׁש ָמׁשַ ּכֶ ת ְלֻתּמֹו ַוּיַ ׁשֶ ּקֶ   , (מלכים א' כב, לד) 141" ּבַ
  

י ֶאְלָעָזר    :ָאַמר ַרּבִ
  .ְלִפי תּוּמוֹ 

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ם  י ֶחְזיֹונֹות, ְלַתּמֵ ּתֵ   ׁשְ
הּו.   ל ֵאִלּיָ ל ִמיָכְיהּו ְוַאַחת ׁשֶ   ַאַחת ׁשֶ

   
  

                                                             
ְדַבר  138 מֹו ְוַהּזֹנֹות ָרָחצּו ּכִ ָלִבים ֶאת ּדָ לֹּקּו ַהכְּ ֵרַכת ׁשְֹמרֹון ַוּיָ טֹף ֶאת ָהֶרֶכב ַעל ּבְ ׁשְ רַוּיִ ּבֵ ר ּדִ   ה ֲאׁשֶ
ר  139 לֹום לֹא ִדּבֶ ׁשָ ׁשּוב ּבְ ם 'הַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו ִאם ׁשֹוב תָּ ּלָ ים ּכֻ ְמעּו ַעּמִ י ַוּיֹאֶמר ׁשִ   ּבִ
ְרתָּ ֵאָליו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  140 ְרתָּ ֵאָליו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר  'הְוִדּבַ תָּ ְוִדּבַ ר ָלְקקּו הַ  'הֲהָרַצְחתָּ ְוַגם ָיָרׁשְ ְמקֹום ֲאׁשֶ ְמָך ּבִ ָלִבים ֶאת ּדָ ם ָנבֹות ָילֹּקּו ַהּכְ ָלִבים ֶאת ּדַ ּכְ

ה ם ָאתָּ   ּגַ
בוֹ  141 ְרָין ַוּיֹאֶמר ְלַרּכָ ִ ָבִקים ּוֵבין ַהׁשּ ין ַהּדְ ָרֵאל ּבֵ ה ֶאת ֶמֶלְך ִיׂשְ ּכֶ ת ְלֻתּמֹו ַוּיַ ׁשֶ ּקֶ ְך ּבַ י ָהֳחֵליִת  ְוִאיׁש ָמׁשַ ֲחֶנה ּכִ   יֲהפְֹך ָיְדָך ְוהֹוִציֵאִני ִמן ַהּמַ

  רש"י
. באחאב כתיב והזונות רחצו

   במיתתו:
טוש ולהאיר כלומר . לללמרק

רחצו והובררו השתי חזיונות 
   שנאמרו עליו:

. לא היה אוהב מצונן היה
   תשמיש:

. והיינו דמות שתי זונות כו'
רחצו אותן שתי צורות נרחצו 

   מדמו:
 . להשלים:לתמם
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ֱאדוֹ ה "א ְוָזכָ "ָקָר ן יָמ ִס    . ם"ּבֶ
  

ִתיב ְקָרא ַאְחָאב ֶאל עֹ : ּכְ ִית"ַוּיִ ר ַעל ַהּבָ    ,ַבְדָיהּו ֲאׁשֶ
  . (מלכים א' יח, ג) ד"אֹ ת ה' ְמ ֶא ַבְדָיהּו ָהָיה ָיֵרא ְועֹ 
  

  ? ַמאי ָקָאַמר ְקָרא
  

י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ
ַיֲעקֹ ָאַמר ֵליּה  ִתיב: ּבְ י ַוְיָבֲרכֵ " :ב ּכְ ּתִ ְגָלֶלָך"ִנַחׁשְ   . (בראשית ל, כז) 142ִני ה' ּבִ

ִתיב יֹוֵסף ּכְ ְגַלל יֹוֵסף" :ּבְ ְצִרי ּבִ ית ַהּמִ   , (בראשית לט, ה) 143"ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת ּבֵ
ְבָרא ַההּוא ּגַ יָתא ּדְ ה? , לֹא ֲהָוה ִמיְבִריךְ ּבֵ א לֹא ְיֵרא ֱאלִֹהים ַאּתָ ּמָ   , ׁשֶ

  
ת קֹול ְוָאְמָרה:    , (מלכים א' יח, ג) ד"ַבְדָיהּו ָהָיה ָיֵרא ֶאת ה' ְמאֹ "ְועֹ ָיְצָתה ּבַ

ל ַאְחָאב  יתֹו ׁשֶ ן  -ֲאָבל ּבֵ   . ִלְבָרָכהֵאינֹו ְמזּוּמָ
   

  
אָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
דֹול ַאְבָרָהם,  ּגָ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֶ ה ׁשּ עֹוַבְדָיהּו יֹוֵתר ִמּמַ ֱאַמר ּבְ ּנֶ   ׁשֶ

ִתיב ּדְ  ַאְבָרָהם לֹא ּכְ   , בראשית כב, יב)( 144ד""ְמאִֹאיּלּו ּבְ
ִתיב   . (מלכים א' יח, ג) ד""ְמאֹ  :ּוְבעֹוַבְדָיהּו ּכְ

  
  : י ִיְצָחקַרּבִ ָאַמר 

ֵני ָמה   ?ָזָכה עֹוַבְדָיהּו ִלְנִביאּות ִמּפְ
ָעָרה,  ּמְ יא ֵמָאה ְנִביִאים ּבַ ֶהְחּבִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ֱאַמר:  ּנֶ ַהְכִרית ִאיֶזֶבל ֵאת ְנִביֵאי ה'ׁשֶ    ,"ַוְיִהי ּבְ
ח עֹ  ּקַ יֵא ַוּיִ ְחּבִ ָעָרה"ַבְדָיהּו ֵמָאה ְנִביִאים ַוּיַ ּמְ ים ִאיׁש ּבַ ִ   (מלכים א', יח, ד).  145ם ֲחִמׁשּ

  
ָנא  ים ִאיׁש "ַמאי ׁשְ ִ   ? "ֲחִמׁשּ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ֲעקֹ    , ב ָלַמדִמּיַ

ֱאַמר:  ּנֶ ָאר ִלְפֵליָטה"ְוָהָיה ַהּמַ "ׁשֶ ׁשְ   . (בראשית לב, ח) 146ֲחֶנה ַהּנִ
  

הוּ  י ַאּבָ   ָאַמר:  ַרּבִ
ֵאין ְמָעָרה  יםְלִפי ׁשֶ ִ    .ַמֲחֶזֶקת יֹוֵתר ֵמֲחִמׁשּ

  
  . א, א) (עובדיה 147ה ָאַמר ה' ֱאלִֹהים ֶלֱאדֹום"ַבְדָיה ּכֹ "ֲחזֹון עֹ 

  
ָנא    ? "ֶלֱאדֹום" "עֹוַבְדָיה"ַמאי ׁשְ

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ
ִעים, ָיבֹ  ֵני ְרׁשָ ין ׁשְ ר ּבֵ יֶהם, א עֹוַבְדָיהּו ַהּדָ ֲעׂשֵ   ְולֹא ָלַמד ִמּמַ

ֵב  ע ְוִיּנָ ו ָהָרׁשָ יִקים, א ַעל ֵעׂשָ ֵני ַצּדִ ין ׁשְ ר ּבֵ ּדָ יֶהם. ׁשֶ ֲעׂשֵ   ְולֹא ָלַמד ִמּמַ
  

ָאהָאַמר  ל  ֶאְפַרִים ִמְקׁשָ ְלִמידֹו ׁשֶ י ֵמִאירּתַ ּום  ַרּבִ י ֵמִאירִמׁשּ   : ַרּבִ
ר ֲאדֹוִמי ָהָיה,  -עֹוַבְדָיה    ּגֵ

יְוַה  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ א"ְיינּו ּדְ יּה ַנְרּגָ א ֵניִזיל ּבֵ יּה ּוֵביּה ַאּבָ   . : "ִמּנֵ

                                                             

י ַוְיָבֲרֵכִני  142 תִּ ֵעיֶניָך ִנַחׁשְ ְגָלֶלךָ  'הַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָלָבן ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ   ּבִ
ר ֶיׁש לֹו ַוְיָבֶרְך  143 ל ֲאׁשֶ ֵביתֹו ְוַעל ּכָ ת  'הַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד אֹתֹו ּבְ ְרּכַ ְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי ּבִ ְצִרי ּבִ ית ַהּמִ ֶדהבְּ  'הֶאת ּבֵ ָ ִית ּוַבׂשּ ּבַ ר ֶיׁש לֹו ּבַ   ָכל ֲאׁשֶ
ה ְולֹ  144 י ְיֵרא ֱאלִֹהים ַאתָּ י ּכִ ה ָיַדְעתִּ י ַעתָּ ַעׂש לֹו ְמאּוָמה ּכִ ַער ְוַאל תַּ ַלח ָיְדָך ֶאל ַהּנַ ׁשְ יַוּיֹאֶמר ַאל תִּ ּנִ ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמּמֶ ְכתָּ ֶאת ּבִ   א ָחׂשַ
ַהְכִרית ִאיֶזֶבל ֵאת ְנבִ  145 ָלם ֶלֶחם ָוָמִים 'היֵאי ַוְיִהי ּבְ ָעָרה ְוִכְלּכְ ּמְ ים ִאיׁש ּבַ ִ יֵאם ֲחִמׁשּ ְחּבִ ח עַֹבְדָיהּו ֵמָאה ְנִבִאים ַוּיַ ּקַ   ַוּיִ
ֵני ַמ  146 ים ִלׁשְ ַמּלִ ָקר ְוַהּגְ ר ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהּבָ ַחץ ֶאת ָהָעם ֲאׁשֶ ֶצר לֹו ַוּיַ יָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוּיֵ   ֲחנֹותַוּיִ
ַמְענּו ֵמֵאת  'הזֹון עַֹבְדָיה ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֲח  147 מּוָעה ׁשָ ְלָחָמה 'הֶלֱאדֹום ׁשְ ח קּומּו ְוָנקּוָמה ָעֶליָה ַלּמִ ּלָ ּגֹוִים ׁשֻ   ְוִציר ּבַ

  רש"י
. מאי ענין מאי קאמר קרא

עובדיה היה ירא אצל ויקרא 
אחאב: באברהם כתיב 
(בראשית כב) ירא אלהים אתה 

   תיב מאד:ולא כ
. שהרי מפני מה זכה לנביאות

גר היה ואין השכינה שורה אלא 
על המיוחסין שבישראל כדכתיב 
(בראשית יז) להיות לך לאלהים 

   ולזרעך אחריך:
. ולא החביא מאי שנא חמשים
   כולן במערה אחת:
. מערות שלו אין מערה מחזקת

   לא היו מחזיקות יותר:
. ולא מאי שנא עובדיה לאדום

ה אחרת למה נבחר נתנבא נבוא
   לו לזו משאר הנביאים:

   . אחאב ואיזבל:שני רשעים
   . יצחק ורבקה:שני צדיקים

מיניה וביה אבא ניזול ביה 
. אבא יער מעצמו של יער נרגא 

יכנס בתוך הגרזן להיות בית יד 
ויקצצו בו את היער וכן עובדיה 
לאדום ודוד למואב והוא יצא 

 מרות המואביה:



                                              ""ֶאָחד ִּדיֵני ָממֹונֹות -מסכת סנהדרין פרק ד' 
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ֶחֶבל ֵדם ּבַ ְך ֶאת מֹוָאב ַוְיַמּדְ ב אֹוָתם ָאְרָצה "ַוּיַ ּכֵ    .(שמואל ב' ח, ב) 148"ַהׁשְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ יּה ַנְרָגא" :ַהְיינּו ּדְ א ֵליִזיל ּבֵ יּה ּוֵביּה ַאּבָ   . "ִמיּנֵ

  
י ֲאָתא  יִמיּכִ    :ָאַמר ַרב ּדִ

  .  ָיֵרְך ִמּתֹוָכּה ַמְסַרַחת
   

  
  
  

                                                             

ב אֹוָתם ַאְרָצה  148 ּכֵ ֶחֶבל ַהׁשְ ֵדם ּבַ ְך ֶאת מֹוָאב ַוְיַמּדְ ֵאי ִמְנָחהַוּיַ ִהי מֹוָאב ְלָדִוד ַלֲעָבִדים נֹׂשְ ֵני ֲחָבִלים ְלָהִמית ּוְמלֹא ַהֶחֶבל ְלַהֲחיֹות ַותְּ ד ׁשְ   ַוְיַמּדֵ

  רש"י
מתוך . מגופה ומתוכה מסרחת

 :עוביה מתחיל הסרחון



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        בבבב    ,,,,טטטטלללל . 38
ֲעֵלהּו עֹ  יו ַוּיַ ְחּתָ ר ִיְמלְֹך ּתַ כֹור ֲאׁשֶ נֹו ַהּבְ ח ֶאת ּבְ ּקַ   . (מלכים ב' ג, כז) 149"ָלה ַעל ַהחָֹמה"ַוּיִ

  
מּוֵאלוּ  ַרב   , ׁשְ

ַמִיםַחד  ם ׁשָ    .ָאַמר: ְלׁשֵ
ם ֲעבֹוָדה ָזָרהְוַחד    . ָאַמר: ְלׁשֵ

  
ָלָמא  ׁשְ ָאַמרּבִ ַמִים" :ְלַמאן ּדְ ם ׁשָ ְכִתיב - "ְלׁשֵ ָרֵאל" :ַהְיינּו ּדִ דֹול ַעל ִיׂשְ   . (מלכים ב' ג, כז) "ַוְיִהי ֶקֶצף ּגָ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ם ֲעבֹוָדה ָזָרה" :ֶאלָּ אי  - "ְלׁשֵ   ? "ַוְיִהי ֶקֶצף"ַאּמַ
  
ן ֵלִוי. ְד כִּ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ
ן ֵלִויּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ָרֵמי ַרּבִ

ִתיב יֶתם""ּוְכִמ  :ּכְ ר ְסִביבֹוֵתיֶכם לֹא ֲעׂשִ ֵטי ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ּפְ   , (יחזקאל ה, ז) 150ׁשְ
יֶתם" :ּוְכִתיב ר ְסִביבֹוֵתיֶכם ֲעׂשִ ֵטי ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ּפְ    !(יחזקאל יא, יב) 151"ּוְכִמׁשְ

  
ֶהם  ּבָ ִנין ׁשֶ ְמתּוּקָ יֶתם,  - ּכִ   לֹא ֲעׂשִ
ֶה  ּבָ ְמקּוְלָקִלין ׁשֶ יֶתם.  -ם ּכִ   ֲעׂשִ

  
בּו ָלָאֶרץ" ׁשֻ ְסעּו ֵמָעָליו ַוּיָ   .(מלכים ב' ג, כז) 152"ַוּיִ

  
אָאַמר  ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ   : ַרּבִ

ָעה ָיְרדּו ׂשֹוְנֵא  אֹוָתּה ׁשָ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ְחּתֹוָנהיֶהן ׁשֶ ְדֵריָגה ַהּתַ   . ַלּמַ
  
  

ֲעָרה ָיָפה ַעד ְמאֹ     .(מלכים א' א, ד) 153ד""ְוַהּנַ
  

אָאַמר  ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ   : ַרּבִ
ָרהִהגִּ ֲעַדִיין לֹא  ל ׂשָ   . (בראשית יב, יד) 154יָעה ַלֲחִצי יֹוִפי ׁשֶ

ְכִתיב ְכָללְולֹא ְמאֹ - "ַעד ְמאד": ּדִ   .ד ּבִ
  

        """"אחד דיני ממונותאחד דיני ממונותאחד דיני ממונותאחד דיני ממונות""""עלך עלך עלך עלך הדרן הדרן הדרן הדרן 

                                                             

ָרֵאל 149 דֹול ַעל ִיׂשְ ֲעֵלהּו עָֹלה ַעל ַהחָֹמה ַוְיִהי ֶקֶצף ּגָ יו ַוּיַ ְחתָּ ר ִיְמלְֹך תַּ כֹור ֲאׁשֶ נֹו ַהּבְ ח ֶאת ּבְ ּקַ ְסעּו ֵמָע  ַוּיִ בּו ָלָאֶרץַוּיִ ׁשֻ   ָליו ַוּיָ
ֵט  'הָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני  150 ּפְ יֶתם ּוְכִמׁשְ ַטי לֹא ֲעׂשִ ּפָ ם ְוֶאת ִמׁשְ ֻחּקֹוַתי לֹא ֲהַלְכתֶּ ר ְסִביבֹוֵתיֶכם ּבְ ר ְסִביבֹוֵתיֶכם לֹא ַיַען ֲהָמְנֶכם ִמן ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ י ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ

יֶתם   ֲעׂשִ
י ֲאִני 151 ם כִּ יֶתם 'ה ִויַדְעתֶּ ר ְסִביבֹוֵתיֶכם ֲעׂשִ ֵטי ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ּפְ יֶתם ּוְכִמׁשְ ַטי לֹא ֲעׂשִ ּפָ ם ּוִמׁשְ י לֹא ֲהַלְכתֶּ ֻחּקַ ר ּבְ   ֲאׁשֶ
ָרֵאל 152 דֹול ַעל ִיׂשְ ֲעֵלהּו עָֹלה ַעל ַהחָֹמה ַוְיִהי ֶקֶצף ּגָ יו ַוּיַ ְחתָּ ר ִיְמלְֹך תַּ כֹור ֲאׁשֶ נֹו ַהּבְ ח ֶאת ּבְ ּקַ בּו ָלָאֶרץַויִּ  ַוּיִ ׁשֻ   ְסעּו ֵמָעָליו ַוּיָ
ֶלְך לֹא ְיָדָעּה  153 ְרֵתהּו ְוַהּמֶ ׁשָ ֶלְך סֶֹכֶנת ַותְּ ִהי ַלּמֶ ֲעָרה ָיָפה ַעד ְמאֹד ַותְּ   ְוַהּנַ
י ָיָפה ִהוא ְמאֹד 154 ה ּכִ ָ ְצִרים ֶאת ָהִאׁשּ ְראּו ַהּמִ בֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה ַוּיִ  ַוְיִהי ּכְ

  רש"י
. כמתוקנים שבהם לא עשיתם

כמו עגלון מלך מואב שהיה 
מכבד את השם כשאמר לו 
אהוד דבר אלהים לי אליך 
המלך מיד ויקם מעל הכסא 

   (שופטים ג):
. כגון מישע כמקולקלין שבהם

מלך מואב שהקריב בנו לע''ז כך 
היו ישראל עושין ובאותה שעה 
 נזכר להם אותו עון שהיו

   רגילים גם הם בו:
. מדלא כתיב לארצם הכי לארץ

קאמר לשפלות ולתחתית שבו 
   שנגזר עליהם פורענות:

. ובשרה כתיב ולא מאד בכלל 
(בראשית יב) כי יפה היא מאד 
והאי קרא דאבישג נקט למדרש 
הכא משום דרשה דלעיל דדרש 

 מאד דכתיב בעובדיהו:


