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שכתוב  ,ה לעתיד לבא''הרשעים נידונים בחמה שיוציא הקב דף ד
הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש וליהט 

לא  ,בקות אשר לא יעזוב להם שורש וענףצ' אותם היום הבא אמר ה
ב והצדיקים מתרפאים בחמה שכתוב ''ז ולא ענף בעוה''שורש בעוה

ולא עוד אלא  ,וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה
ועוד  ,שכתוב ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק ,שהם גם מתעדנים בה

ול מחבירו בולעו כך בני לדגים שכל הגד םיש לפרש שבני אדם דומי
כמו ששנינו  ,ול מחבירו בולעומוראה של מלכות הגד אדם לולא

חנינא סגן הכהנים אמר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שלולא ' שר
 .מוראה איש את רעהו חיים בלעו

י לא מצאנוהו -ד-מקשה שכתוב בפסוק אחד ש רב חנינא בר פפא
נאדרי ' כתוב ימינך העוד ו ,וכתוב גדול אדונינו ורב כח ,שגיא כח

ו משגיב בכוחו ובשעת מלחמה יש לחלק שבשעת הדין אינ, בכח
 ,הוא משגיב בכוחו

מקשה שכתוב בפסוק אחד חימה אין לי ובפסוק אחר כתוב  חמא' ר
חמה אין לי אך לגבי  ויש לומר שלגבי ישראל ,מהיובעל ח' נוקם ה

ורב חיננא בר פפא מבאר שחימה  ,ה נוקם ובעל חמה''ם הקב''עכו
 ,אין לי כי כבר נשבעתי ומי יתנני שלא נשבעתי אהיה שמיר ושית

אלכסנדרי על הפסוק והיה ביום ההוא אבקש ' וכמו שאמר ר
ה אמר אבקש בספר הזכרון ''להשמיד את כל הגוים והיינו שהקב

וכמו שאמר רבא  ,שלהם אם יש להם זכות אפדם ואם לא אשמידם
ה ''אמר הקב ,אם בפידו להן שועאך לא בעי ישלח יד על הפסוק 

ם שנאמר עוה עוה ''כשאני דן את ישראל איני דן אותם כעכו
ועוד פירוש  ,אשימנה אלא אפרע מהם כמו ניקורה של תרנגולת

שאפילו אם ישראל יעשו מצוות רק מעט כניקור התרנגולת באשפה 
ועוד  ,ז אצרפם לחשבון גדול שכתוב אם בפידו להם שוע''בכ

' וכמו שאמר ר ,פירוש בשכר שהם משוועים לפני אני מושיע אותם
זבים שאמרתי אפדם אבא על הפסוק ואנכי אפדם והמה דברו עלי כ

וכמו שאמר רב  ,ב אך הם דברו עלי כזבים''זכו לעוהז כדי שי''בעוה
פפי בשם רבא על הפסוק ואני יסרתי חזקתי זרועותם ואלי יחשבו 

ז כדי שיחזקו ''אמרתי איסרם ביסורים בעוהה אני ''רע אמר הקב
 .ז אלי יחשבו רע''ב ובכ''זרועותם לעוה

הוא אדם גדול ועזבו לפני המינים שרב ספרא שיבח את  רב אבהו
 סוק רק אתכםיום אחד שאלוהו על הפ ,ג שנה''ממנו את המס י

ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם 
והוא שתק ולא ענה  זעם הוא נותן אותו על אוהבו ש לוהאם מי שי

מדוע אבהו ' שאל אותם ר, וציערוהוו סודר על צוארו ליוהטלהם 
אמרו לו הרי אמרת עליו שהוא אדם גדול אך  ,מצערים אותו םאת

הוא לא יודע את פירוש הפסוק אמר להם אמרתי לכם שהוא גדול 
א אמר להם במשנה אך לא במקרא אמרו לו מדוע אתה בקי במקר

כיון שאני נמצא ביניכם אני מעמיד על עצמי ומעיין במקרא אך הוא 
אבהו שזה משל ' אמרו לו אמור לנו אתה אמר ר ,לא מעיין במקרא

ע מעט הוא נפר ואוהבשנושה בשני בני אדם אוהב ושונא מלאדם 
 .הוא נפרע בבת אחת ושונאמעט ואילו מ

מעשות כדבר הזה פסוק חלילה לך מקשה על ה אנהאבא בר כ' ר
 ,והכרתי ממך צדיק ורשעכתוב פסוק אחר וב ,להמית צדיק כרשע

אך  ,ויש לומר ששם מדובר בצדיק שאינו גמור אך בצדיק גמור לא
קשה שהרי רב יוסף למד מהפסוק ממקדשי תחילו שיש לקרוא 

ויש  ,'עד ת' ממקודשי והכוונה לבני אדם שקיימו את התורה מא
לא מחו והם שהיה להם למחות ו לומר ששם מדובר בצדיקים

 .כצדיקים שאינם גמורים
לפני זעמו שיש פסוק ועם בכל יום זקל מקשה על הפסוק  רב פפא

ויש לומר שעל יחיד מי יעמוד אך ציבור מתקיימים גם  ,מי יעמוד
שנו בברייתא על הפסוק קל זועם שהזעם הוא רגע , בזעם כל יום

ח בשעה ואף ''מאות ומאלפים ושמונה ' ריבוא וג' שהוא אחד מה
בריה לא יכולה לכוין את הרגע הזה מלבד בלעם הרשע שכתוב בו 

והרי את דעת בהמתו הוא לא ידע ואיך  עמוד ב ,ויודע דעת עליון
שכשראו שרי מואב שהוא רוכב על חמור שאלוהו ידע דעת עליון 

מדוע אינך רוכב על סוס אמר להם שהוא במרעה ואמרה האתון 
אשר רכבת עלי אמר  אמר לה רק למשא אמרה לו הלא אנכי אתונך

ולא עוד אלא  ,אמרה האתון מעודך עד היום הזה, לה אקראי בעלמא
שביום רכיבה ובלילה אישות שכתוב כאן ההסכן הסכנתי וכתוב 

עת עליון הכוונה מה שכתוב דיש לבאר שו ,אצל דוד ותהי לו סוכנת

ועל זה אמר הנביא עמי  ,ה כועס בה''הוא ידע את השעה שהקבש
ר מן זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעו

א מבאר את ההמשך שכתוב  למען דעת ''ור, השיטים ועד הגלגל
שלא ה אמר עמי ראו כמה צדקות עשיתי עמכם ''שהקב 'צדקות ה

כעסתי עליכם בימים שבלעם היה עם בלק שאם הייתי כועס לא היה 
ועל זה אמר בלעם מה  ,של ישראל שריד ופליט נשאר משונאיהם

וזעמו הוא רגע ואמימר או  ,'אקב לא קבה קל ומה אזעם לא זעם ה
רבינא אמר רגע כמאמרו ולומדים את זה מהפסוק כי רגע באפו חיים 

ואביי אומר , ברצונו או מהפסוק חבי כמעט רגע עד יעבור זעם
נה ויש שעות ביום כשכרבולת התרנגול לב' שהכעס הוא בג

להקשות שבכל שעה היא לבנה ויש לבאר שתמיד יש כחוטים של 
ל היה שכן ''ולריב, היא לבנה לגמרי' אדמימות אך בשעת זעם ה

שהיה מצערו והוא לקח תרנגול והעמידו לפניו כדי לכוון את השעה 
ל שאינו דרך ''כדי לקלל את שכינו ובאותה שעה הוא נמנם אמר ריב

ב ורחמיו על כל  מעשיו וכתוב גם ענוש הארץ לעשות כן שהרי כתו
ה כועס בשעה שהמלכים ''מ אמר שהקב''ושנו שר, לצדיק לא טוב

 .מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחוים לחמה
שעות ' בגביחידות ה ''אומר שאדם לא יתפלל מוסף של ר רב יוסף

אך קשה  ,ראשונות של היום שמא יעיינו בדינו וידחו את תפלתו
ציבור יש הרבה ויש לומר של, לא יתפללו אזכ גם ציבור ''שא

 פלל גם שחרית ביחיד יש לומר שכיוןכ לא ית''קשה א אך, זכויות
' אך קשה שלעיל שנינו שבג ,שזה שעה שכולם מתפללים אינו נדחה

' ה יושב ועוסק בתורה ויש להפוך לעיל ובג''שעות ראשונות הקב
תורה אך בתורה ל שאכן הוא עוסק ב''ועוד י דןשעות ראשונות הוא 

ה עושה לפנים משורת ''כתוב אמת קנה ואל תמכור ואז אין הקב
ה עושה לפנים ''כ שהוא דין שלא כתוב בו אמת הקב''הדין אך אח
 .משורת הדין

דרש בפסוק היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ועוד שמצוות  ל''ריב
ב שכתוב יתנו עידיהם ''ז מעידות בהם לעוה''שישראל עושים בעוה

עוד  ,ם ויאמרו אמת''וזה נאמר על ישראל ואז ישמעו העכוקו ויצד
ם על ''לעכוז טורפות ''ישראל עושים בעוהמצוות שהל ש''אמר ריב

שכתוב ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם  ,ב''פניהם בעוה
לעיני העמים ולא כתוב נגד העמים אלא שזה טורף לאומות על 

ו את העגל כדי לתת פתחון ל שישראל עבד''עוד אמר ריב, פניהם
פה לבעלי תשובה שכתוב מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי 

י שדוד לא היה ראוי ''יוחנן בשם רשב' כל הימים וכמו שאמר ר
חלל בקרבי וישראל לא היו ראוים למעשה בת שבע שכתוב ולבי 

עשה העגל שכתוב מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ומה למ
 ,וישראל חטאושדוד 
שאם יחיד חטא אמרים לו לך ליחיד שחטא ועשה  זה ללמד דף ה

ואם חטאו הציבור אומרים להם לכו אצל ציבור שעשו את  ,תשובה
וצריך לכתוב את שניהם שאם היינו  ,העגל ועשו תשובה על כך

ם חטאו אך ציבור לא התפרסשמועיל תשובה ביחיד כי שומעים 
ה ואם היינו שומעים שמועיל לא יועיל תשובשהתפרסם חטאם 

היינו אומרים  לאשהרחמים עליהם גדולים יותר אך תשובה בציבור 
ל שגם ביחיד ''קמשמועיל תשובה גם ביחיד שאין זכותו גדולה 

יונתן על ' שמואל בר נחמני בשם ר' וכמו שדרש ר, מועיל תשובה
הפסוק נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם עול שדוד הקים עולה של 

 .ובהתש
אחת  יונתן שמי שעושה מצוה' שמואל בר נחמני בשם ר' ר עוד אמר

ב שכתוב והלך ''ז היא מקדמת אותו והולכת לפנו בעוה''בעוה
ז היא ''והעובר עבירה אחת בעוה ,יאספך' לפניך צדקך וכבוד ה

, מלפפת אותו ומוליכה אותו ביום הדין שכתוב ילפתו ארחות דרכם
בו ככלב שכתוב ולא שמע אליה א אומר שהעבירה קשורה ''ור

 .ב''ז להיות עמה לעוה''לשכה אצלה להיות עמה לשכב אצלה בעוה
בואו ונחזיק טובה לאבותינו שלולא חטאו לא באנו  ל אומר''ר

לעולם שהרי כתוב אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם ואחר 
ומשמע שלולא חטאו לא היו , שחבלתם מעשיכם אכן כאדם תמותון

יש לומר , ויש להקשות שיש מצוה ואתם פרו ורבו ,ידיםמול
אך קשה שבסיני נאמר שובו לכם לאהליכם ויש  ,שהכוונה עד סיני

 אך קשה שכתוב למען יטב להם, לומר שהכוונה לשמחת עונה
אך קשה , ויש לומר שהכוונה לבניהם שעמדו על הר סיני ,ולבניהם

הראה לאדם  ה''ל דרש בפסוק זה ספר תולדות אדם שהקב''שר

' רפאל בן ר' רהגאון נ ''לע
    ל''זצוק חיים ליב שמואלביץ
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ע ''הראשון דור דור ודורשיו חכמיו ופרנסיו וכשהגיע לדורו של ר
ועוד  ,שמח בתורתו והתעצב במיתתו ואמר ולי מה יקרו רעיך קל

יוסי אמר שאין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף כמו ' קשה שר
ח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף צשכתוב כי לא לעולם אריב ולא לנ

ל שנחזיק טובה ''אלא יש לבאר בדברי ר, ונשמות אני עשיתי
לאבותינו שלולא חטאו והם מתו לא היינו נחשבים כמי שבאנו 

מה שציוותה התורה  שייךאם לא מתים מה ויש להקשות ש ,לעולם
יש לומר שהתורה כתבה את זה על תנאי , את פרשת יבום ונחלות

אך קשה וכי התורה כותבת על תנאי יש לומר  ,אם יחטאו וימותו
ל על הפסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי ''שאכן כמו שדרש ר

ה התנה עם מעשי בראשית אם יקבלו ישראל את התורה ''שהקב
ויש להקשות ששנינו על , מוטב ואם לא הם יחזרו לתוהו ובוהו

לאך הפסוק מי יתן והיה לבבם זה להם שאי אפשר לבטל מהם את מ
המות שכבר נגזרה גזירה אלא שבזכות קבלתם את התורה לא תהיה 

כמו שכתוב למען יטב  להם ולבניהם עד  ,ומה ולשון שולטת בהםא
יוסי שלא קבלו ישראל את התורה ' ל סובר כר''ויש לומר שר, עולם

אני  כמו שכתוב ,אלא כדי שלמלאך המות לא תהיה שליטה בהם
כולכם ואחר שחבלתם מעשיכם אכן  אמרתי אלוקים אתם ובני עליון

הם שמשמע שרק ולבני ומה שכתוב למען יטב להם, כאדם תמותון
יוסי שכיון שאין מיתה אין טובה ' בר רטובה אך מיתה תהיה סו

ק יבאר שמה שכתוב אכן כאדם תמותון הכוונה ''גדולה מזו ות
' ת כמו ששנינו דושלולא חטאו לא היתה בהם עניות שהיא כמו

כתוב כי ש ,עני ,מתים עני סומא מצורע ומי שאין לו בניםחשובים כ
דיין אלא שהם ואבירם שהרי היו חיים ע מתו כל האנשים והיינו דתן

 ,שכתוב במחשכים הושיבני כמתי עולם, סומא, ירדו מנכסיהם
שכתוב הבה לי  ,לו בנים מי שאין, שכתוב אל נא תהי כמת ,מצורע

 .בנים ואם אין מתה אנכי
לשון תחנונים  הוא אם ,על הפסוק אם בחוקותי תלכו אשנו בבריית

כ כתוב כמעט אויבהם אכניע וכן ''לי ואח כמו שכתוב לו עמי שומע
כ כתוב ויהי כחול ''כתוב לו הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך ואח

 .זרעך וצאצאי מעיך
על הפסוק מי יתן והיה לבבם זה להם שמשה אמר  שנו בברייתא

ה מי יתן ''אמר הקבשובה בני כפויי טובה שכלישראל אתם כפויי ט
והם כפויי טובה שכתוב ונפשינו קצה , הייתם צריכים לומר תן

בני כפויי טובה שאדם הראשון אמר האשה  עמוד ב, בלחם הקלוקל
 קומשה רמז את זה ר, אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל

' נתן ה שכתוב ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה ולאשנה ' אחר מ
 .שנה' ואמר רבה שאדם לא עומד על דעת רבו עד מ ,לכם לב

פסוק אשריכם זורעי על כל מים בנאה דרש ב' אומר שר יוחנן' ר
משלחי רגל השור והחמור אשריהם של ישראל כשהם עוסקים 

ריעה זה לא מסורים בידיו זהם ח יצרם מסור בידם ו''בתורה וגמ
ומים זה תורה  ,וקצרו לפי חסדצדקה כמו שכתוב זרעו לכם לצדקה 

וק סוהתנא שנה אצל אליהו על הפ, ו למיםשכתוב הוי כל צמא לכ
עצמו על דברי תורה כשור  לחי רגל השור והחמור שאדם ישיםשמ

 .לעול וחמור למשא
ימים סמוך לאידם יש להקשות ' אומרת שימנע ממכירה ג המשנה

כר בהמה פרקים בשנה המו' ימים הרי שנינו בד' ריך גמדוע צ
ט ''ערב יו: והם ,לשחוט ע אמה או בתה מכרתילחבירו צריך להודי

 ,ה''ט ראשון של פסח וערב עצרת וערב ר''האחרון של חג וערב יו
ויש לומר שלגבי אכילת  ,כ בגליל''יוסי הגלילי גם ערב יוה' ולר

אך קשה שלא  ,ימים' אחד אך לגבי הקרבה צריך ג םבשר מספיק יו
יום לפני הפסח שואלים בהלכות ' רי שנינו לימים שה' מספיק ג

אפילו  ולסויש לומר שלישראל שפ, ג שתי שבתות''הפסח ולרשב
ם שרק מחוסר אבר ''יום אך לעכו' מומים של דוקים שבעין צריך ל

א שמחוסר אבר פוסל לבני ''כמו שאמר ר ,ימים' פוסל בהם מספיק ג
הבא בהמה  נח שכתוב ומכל החי מכל בשר שנים מכל אמרה התורה

שראשי אבריה חיים אך קשה שמשם לומדים למעט טריפה ויש 
ד שטריפה  ''לומר שטריפה לומדים מלחיות זרע וזה מובן רק למ

  ,אינה יולדת
ד שטריפה יולדת יש לומר שלומדים למעט מחוסר אבר ''ולמ דף ו

מו היה טריפה שהרי כתוב בו צואין לומר שנח ע ,מאתך בדומים לך
כבר תמים אך ניתן לומר שתמים הכוונה בדרכיו אך זה לומדים 

אך יש לומר שהכוונה תמים בדרכיו וצדיק במעשיו אך יש  ,מצדיק
ה אמר לו הבא ''כ הקב''ה שאפלומר שלא יתכן שנח היה טרי

 כ לא צריך ללמוד''ם לומדים מאתך אטריפה כמותך ולא שלמים וא
ה צוה לחיות זרע שלא נאמר ''והקבע למעט טריפה מלחיות זר

ל שהם ראוים ''קמ ,שיביא אותם לצוות בעלמא ואפילו זקן וסריס
 .ללדת

ויש  ,ימים אם זה כולל את יום האיד או חוץ מיום האיד' בג הסתפקו
' ימים לפניהם וג 'ישמעאל אומר ג' להוכיח ממה ששנינו לקמן שר

' כ הוא מחשיב אותו לג''ם אאם נאמר שהם ואידלאחריהם אסור ו

' שלאחריו אגב שכתבו ג' שלאחריו ויש לומר שכתוב ג' שלפניו ולג
תחליפא בר אבדימי בשם ' ויש להוכיח ממה שאמר ר, שלפניו

ישמעאל אסור כל השבוע ואם נאמר ' לר' שמואל שאיד של יום א
אלא יש לומר , מותר' וה' כ יום ד''ימים כולל את יום האיד א' שג

, רבנןדעת ישמעאל ודאי הכוונה הם בלי אידיהם והספק הוא ל 'שלר
 ,ם''ורבינא רצה להוכיח ממה ששנינו לקמן ואלו הן אידיהן של עכו

ימים ' קלנדא סטרוניא וקרטסים ורב חנין אמר שקלנדא הוא ח
ימים שקודם תקופה וכותבים את ' שאחר תקופה וסטרוניא הוא ח

ואם נאמר שהן  ,וקדם צרתניכ כמו שכתוב אחור ''האיד שלפני אח
ויש לומר שהתנא מחשיב את כל  ,כ נאסרו עשרה ימים''ואידיהן א

ורב אשי מביא ראיה מהמשנה לפני אידיהם של , קלנדא כיום אחד
כ היה צריך ''ימים ואם היינו אומרים שהם כולל האיד א' ם ג''עכו

ם ואין לומר שכתוב לפני אידיה ,ימים' ם ג''לכתוב אידיהם של עכו
' ם ג''כ היה ניתן לכתוב אידיהם של עכו''למעט אחר אידיהם שא

 .ימים לפניהם אלא מוכח שהן הכוונה בלי אידם
אם איסור משא ומתן הוא כדי שלא ירויח או משום לפני  הסתפקו

ם בהמה שאין לפני עור אך יש לו ''מ היא כשכבר יש לעכו''והנ ,עור
נתן ' עור הרי שנינו שר ויש להקשות וכי כשיש לו אין לפני ,הרוחה

שהמושיט כוס יין לנזיר או אבר מן החי לבני נח עובר  עמוד באמר 
ויש , ז יש לפני עור''משום לפני עור והרי הוא יכל לקחת לבד ובכ

לומר שמדובר שהוא נמצא מעבר לנהר שלא יכל להגיע לאיסור 
 .לבדו וזה מדויק מהלשון לא יושיט ולא כתוב לא יתן

ל ''יוחנן זה נאסר ולר' ן אם נשא ונתן לפני אידיהם לרמה הדי נחלקו
ם אסורים משמע ''יוחנן הקשה ששנינו אידיהם של עכו' זה מותר ור

ל מקשה ''ור, ויש לדחות שזה מדובר באידיהם ,אפילו לפני אידיהם
ם נשא ונתן אסורים משמע שלפניהם מותר ''ששנינו אידיהם של עכו

וישנה ברייתא , ויש לומר שהתנא קורא אידיהם גם ללפני אידיהם
אמרו אסור לשאת ולתת עמהם לא אסרו אלא בדבר של שכ''כדברי ר

בדבר המתקיים המתקיים אך בדבר שאינו מתקיים לא אסרו ואפילו 
 .נשא ונתן מותר

אושעיא שדבר שאינו מתקיים מוכרים להם אך ' שנה אצל ר רב זביד
 .לא קונים מהם

יהודה נשיאה דינר מצורה חדשה של קיסר  ביום ' אחד שלח לר מין
יהודה אם אקח ממנו הוא יודה ואם ' ל ישב לפניו אמר ר''אידו ור

' אמר ר ,רוק לבור בפניול קח ממנו וז''קח יהיה איבה אמר לו ראלא 
ל התכוונתי שתפיל לבור ''כ ודאי יהיה איבה אמר לו ר''יהודה א

 .כלאחר יד
שאמנם להשאיל אסור כי הוא מהנה אותו אך מדוע  יש להקשות

ורבא מבאר  ,אסור לשאול מבאר אביי שגזרו לשאול משום להשאיל
וכן הקשו , שגם בשואל מהם הוא הולך ומודה שכולם צריכים לו

ואביי ביאר שגזרו ללות משום להלוות ורבא סובר  ,גבי ללות מהםל
וכן הקשו בנפרע מהם ואביי , שגם בלוה מהם הוא הולך ומודה

ורבא אומר שגם  ,ביאר שגזרו להפרע מהם משום לפרוע להם
וצריך לכתוב את כל  ,שנפטר מחובובנפרע מהם הוא הולך ומודה 

ומרים שרק זה נאסר כי אלו שאם היינו שונים לשאת ולתת היינו א
ממעט אותו  הוא נהנה בהרווחה והולך ומודה אך בלשאול שהוא

ל שהוא מודה שישראל צריכים לו ואם היינו שונים ''קמ ,יהיה מותר
שאלה כי זה דבר חשוב שהוא משתמש בשלו אך הלואה זה צער 

ל שגם בזה הוא ''בעלמא שהוא אומר שהמעות לא יחזרו אליו קמ
שונים הלואה שהוא אומר אקח את כספי על כרחו  מודה ואם היינו

ל שגם בזה הוא ''קמ ,והיינו אומרים שלהפרע מהם הוא לא מודה
 .מודה

' יש להקשות וכי ר, אידיהם אומר שנפרעין מהן קודם יהודה' ר
יהודה לא סובר שאף שהגוי יש לו צער עכשיו אך יש לו שמחה 

סוד במועד כי זה יהודה אמר שאשה לא ת' כ כמו ששנינו שר'''אח
א יכולה לקלפו במועד שהיא טופלת ניוול לה והוא מודה בסיד שהי

נ בר ''ור ,כ''מועד שאף שיש לה צער עכשיו היא שמחה בו אחב
מהלכות מועד שכולם זה שמחה רק  יצחק אומר שאין להוכיח

 .ם לעולם הוא בצער לענין פרעון''כ ורבינא סובר שעכו''אח
 שע בן קרחה שאומר שרק מלוה בשטר לאיהו' לא כדעת ר משנתינו

 .ה על פה נפרעים מהם כי הוא כמציל מידםנפרעים מהם אך מלו
אבא שישב מאחורי רב הונא והוא אמר ' ישב מאחורי ר רב יוסף

יהודה ששנינו שמי ' ל והלכה כר''יהושע בן קרחה הנ' הלכה כר
 ,שנתן צמר לצבע לצבעו אדום וצבעו שחור או שחור וצבעו אדום

יהודה סובר שאם השבח יותר ' מ נותן לו דמי צמרו ור''לר דף ז
ממה שהוציא נותן לו את היציאה ואם מה שהוציא יותר מהשבח 

שאמנם מה  ורב יוסף החזיר את פניו ואמר, ו את השבחנותן ל
שהוא יחיד  בזה חידוש שאףיהושע בן קרחה יש ' הלכה כר תשאמר

יהודה הרי זה ' הלכה כרש תכנגד רבים הלכה כמותו אך מדוע אמר
כ סתם הלכה כסתם שהמחלוקת היא ''פשוט שהרי מחלוקת ואח

מ שכל המשנה ידו על התחתונה וכל החוזר בו ידו ''ק וסתמו בב''בב



ויש לומר שרב הונא הוצרך לפסוק כמותו כי אין סדר , על התחתונה
כ סתם כי זה רק במסכת ''ואין לומר כך בכל מחלוקת ואחלמשנה 

ורב יוסף סובר שנזיקין  ,שתי מסכתות אין סדר למשנהאחת אך ב
ועוד יש לומר שזה כתוב בהלכות  ,נקרא מסכת אחת ויש בה סדר

פסוקות כל המשנה ידו על התחתונה וכל החוזר בו ידו על 
 .התחתונה

שאדם לא יאמר לחבירו בשבת הנראה שתעמוד עמי  שנו בברייתא
כך ורבה בר בר חנה יהושע בן קרחה סובר שיכול לומר ' לערב ור

 .יהושע בן קרחה' יוחנן שהלכה בזה כר' אמר בשם ר
שמי ששאל חכם וטימא לו לא ישאל חכם אחר להתיר  שנו בברייתא

ואם היו שני חכמים ואחד מטמא ואחד מטהר אחר אוסר ואחד 
מתיר אם אחד מהם גודל מחבירו בחכמה ובמנין הולכים אחריו ואם 

ה סובר שבשל תורה חריהושע בן ק' ור, לא הולכים אחר המחמיר
יהושע בן ' ואמר רב יוסף שהלכה כר ,מחמירים ובדרבנן מקילים

 .קרחה
מ גזלנים ועמי הארץ שחזרו לא מקבלים אותם ''שלר ברייתאבשנו 

דה סובר שאם חזרו בהם בצינעא לא מקבלים אותם והי' ור, לעולם
וללישנא בתרא אם עברו  ,ואם חזרו בהם בפרהסיא מקבלים אותם

ואם עברו בפרהסיא לא מקבלים  עמוד בבצינעא מקבלים אותם 
יהושע בן קרחה אומרים שבכל מקרה מקבלים ' ש ור''אותם ור

יצחק איש כפר עכו ' אותם כמו שכתוב שובו בנים שובבים ואמר ר
 .יוחנן שהלכה כאותו הזוג' בשם ר
הם אסור ולחכמים לאחרי' לפניהם וג' ישמעאל אומר שג' ר משנה

רב תחליפא בר  גמרא. לפני אידיהם אסור ולאחר אידיהם מותר
ישמעאל יום ראשון אסור לעולם ' אבדימי אומר בשם שמואל שלר

 .ימים לאחריו ואז נאסר שבוע שלם' ימים לפניו וג' שנאסרו ג
יש לומר , ק במשנה הראשונה''משנה זה כמו תחכמים ב לכאורה

, הם בלי אידיהםק ''לתהם או לא ששנחלקו האם הם עם אידי
ועוד יש לומר שנחלקו , וחכמים בתראי סוברים שהן ואידיהן

ק אסור ולחכמים בתראי ''שנשא ונתן אם נאסר שלתכבדיעבד 
ועוד יש לומר שנחלקו בדעת שמואל שאמר שבגולה אסור  ,מותר

וחכמים בתראי לא סוברים  ,ק סובר כשמואל''רק יום אידם שת
יש לומר שנחלקו בדעת נחום המדי שאומר שנאסר  ועוד ,כשמואל

ק לא סובר כנחום וחכמים בתראי סוברים ''רק יום שלפני אידם שת
 .כנחום
שתקע ולא יאמר ולכאורה בברייתא שאמרו לנחום שהדבר י מובא

 .זה דעת חכמים בתראי במשנה ויש לומר שהם סוברים כנחום
ם סוס זכר זקן ''שנחום המדי מתיר למכור לעכו ישנה ברייתא

ואמנם בן בתירא סובר  ,במלחמה ואמרו לו ישתקע הדבר ולא יאמר
כמותו ששנינו שהוא מתיר בסוס יש לומר שבן בתירא לא מחלק בין 

כ הוא ''אוזכרים לנקיבות ואילו נחום מחלק בין זכרים לנקיבות 
 .סובר כחכמים ולדעתם ישתקע הדבר ולא יאמר

שבת מתעשר כשהוא זרע וירק שנחום המדי סובר ש עוד שנינו
א סובר כמותו ''וזירין ואמרו לו שישתקע הדבר ולא יאמר ואמנם ר

א ''ויש לומר שר ,א אומר ששבת מתעשר זרע ירק וזירין''ששנינו שר
דיבר בכל  ונחום ,דיבר בשבת של גינות שראוי לאכול זרע ירק וזירין

מר לאביי שהגיע אדם גדול ממדי ועל רב אחא בר מניומי א, שבת
כל דבר אמרו לו ישתקע הדבר אמר אביי שיש דבר שעושים כמותו 

אמר רב אחא  ,שהוא אמר שאדם יכול לשאול צרכיו בשומע תפילה
א אומר שאדם ''שבזה גם אילנות גדולים סוברים כמותו ששנינו שר

' י הכ יתפלל שכתוב תפילה לעני כי יעטוף ולפנ''ישאל צרכיו ואח
' ישפוך שיחו ושיחה זה תפילה שכתוב ויצא יצחק לשוח בשדה ור

כ ישאל צרכיו שכתוב אשפוך לפניו ''יהושע סובר שיתפלל ואח
א למד את הפסוק הזה שמתי אשפוך ''שיחי צרתי לפניו אגיד ור

יהושע ילמד את הפסוק תפילה ' ור, לפניו שיחי כשצרתי לפניו אגיד
 ,ישפוך שיחו' של העני בזמן שלפני הלעני כי יעטוף שמתי תפילתו 

כ במה ''ויש להקשות הרי אין דיוק בפסוקים כמו שיטת שניהם וא
סדר אדם יששמלאי שאמר ' לומר שחלקו בדברי רהם חלקו ויש 

אלוקים ' כ יתפלל כמו שכתוב אצל משה ה''שבחו של מקום ואח
כ משה ביקש אעברה נא ''ואח, אתה החילות להראות את עבדך

 ,את הארץ הטובהואראה 
א סובר שלא לומדים ממשה כי ''יהושע למד ממשה ור' ור דף ח

וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא אדם יכול  כוחו רב
ורב , לשאול צרכיו בשומע תפילה וכן פסק רב יהודה בשם שמואל

בר רב שמואל בר שילת אמר בשם רב שאף שאמרו שאדם  היהוד
ילה אך יכול לומר בסוף כל ברכה מעין ישאל צרכיו בשומע תפ

חייא בר אשי בשם רב שאם יש לו חולה '  וכן אמר ר ,אותה ברכה
בביתו יזכירו בברכת חולים ואם צריך לפרנסה אומר בברכת השנים 

ל אומר שאף שאמרו שאדם יכול לשאול צרכיו בשומע תפילה ''וריב
 .כ''יכול לומר אחר תפלתו אפילו כסדר יוה

ויום , קרטיסים, סטרנורא, קלנדא: ם''ידיהם של עכואלו א משנה
מ סובר שגם יום מיתה ''ור, ויום הלידה, גינוסיא של המלכים

וחכמים סוברים שמיתה ששורפים עליה יש בה עבודת כוכבים 
אך יום תגלחת זקנו  ,ם''ומיתה שלא שורפים עליה אין בה עכו

ם ''רים ועכוובלוריתו ויום שעלה בו מהים או שיצא בו מבית האסו
 גמרא. שעשה משתה לבנו אסור רק אותו היום ואותו האיש בלבד

ימים אחר תקופה ' רב חנן בר רבא אומר שהאיד קלנדא הוא ח
ימים קודם תקופה והסימן שהקדימו את המאוחר ' וסטרנורא הוא ח

 .כמו שכתוב אחור וקדם צרתני
שאדם הראשון ראה שהימים מתמעטים והולכים  שנו בברייתא

ואמר אוי לי שבגלל שסרחתי העולם יחשוך עלי ויחזור לתוהו 
ימים בתענית ' והוא ישב ח, ובוהו וזה המיתה שנקנסה עלי מהשמים

הוא אמר  ,וכשראה שבתקופת טבת הימים מאריכים שוב ותפילה
כ ''שאחימים טובים ובשנה ' כ זה מנהגו של עולם ועשה אז ח''א

עשה גם את הימים שהתענה בהם לשעבר לימים טובים והוא קבעם 
ד ''ולכאורה זה מובן למ, ז''לשם שמים והם קבעום  לשם ע

כ הוא ראה בינתים רק את הימים הקצרים ''שהעולם נברא בתשרי א
כ הוא כבר ראה ימים קצרים וארוכים ''אך אם העולם נברא בניסן א

ימים קצרים כל כך שלפני תקופת  עדייןויש לומר שהוא לא ראה 
 .טבת

הוא שנברא בו אדם הראשון ביום כששקעה החמה ש שנו בברייתא
חשך העולם והוא יחזור לתוהו ובוהו וזה אמר אוי לי שבגלל חטאי 

המיתה שנקנסה עלי והוא ישב ובכה כל הלילה וחוה בכתה כנגדו 
וא כ זה מנהגו של עולם ואז ה''וכשעלה עמוד השחר הוא אמר א

' שקרניו קודמים לפרסותיו כמו שכתוב ותיטב לה הקריב את השור
משור פר מקרין מפריס ואמר רב יהודה בשם שמואל שהשור שהוא 

אך קשה שמקרין  ,הקריב היתה לו קרן אחת במצחו שכתוב מקרין
 .'נ בר  יצחק שכתוב מקרן בלי י''משמע שתים ואמר ר

יירות שסמוכות האם הערומי עשתה קלנדא וכשש שאל רב מתנה
אסורה לכל  ל אמר שקלנדא''וריב, אסורות או לא ומשתעבדות לה

וישנה ברייתא  ,יוחנן אמר שהיא אסורה רק לעובדיה בלבד' ור
יוחנן שאף שאמרו שרומי עשתה קלנדא והעיירות ' כדברי ר

 .הסמוכות לה משתעבדות לה היא עצמה אסורה רק לעובדיה
מלכיהם ויום שהומלך בו מלך  וקרטסים ויום גנוסיא של סרטנליא

ם שעשה משתה לבנו אסור רק ''לפניו אסור ואחריו מותר ועכו
משנה שיש ראיה מדברי הרב אשי אמר באותו היום ואותו האיש ו

ק באותו היום ואותו האיש ם שעשה משתה לבנו נאסר ר''שעכו
אותו היום בא למעט לפניו ולאחריו ואותו האיש בא למעט מי ו

 .שמשועבד לו
ז בטהרה ''ל הם כעובדים ע''אומר שישראל בחו ישמעאל' ר
שהם  ם עושה לבנו משתה והוא מזמין את כל יהודי עירו אף''עכוש

ז הכתוב מעלה ''בכ ,אוכלים ושותים משלהם ויש להם שמש עבורם
 ,עליהם שהם אוכלים מזבחי מתים שכתוב וקרא לך ואכלת מזבחו

מבאר רבא שלא כתוב אך לכאורה מדובר כשאכל משלו ממש 
ולכן כל  עמוד ב, ואכלת מזבחו אלא וקרא לך והיינו משעת קריאה

ם בין אם הוא אומר לו שהסעודה היא ''יום כשמזמינו העכו' ל
' מחמת ההילולא בין שלא אמר לו מחמת ההילולא אסור ואחר ל

וכשאמר , ת הילולא אסור ואם לא אמר לו מותרמיום אם אמר לו מח
ב חדש ומתחילה אמר ''אמר רב פפא שאסור עד ימחמת ההילולא 

בה לעשות רב פפא בשם רבא שנאסר ממתי שהטילו שעורים בערי
רב  רביצחק ב חדש הרי רב ''ותר אחד יויש להקשות וכי מ, שיכר

ב חדש ושמע שהוא מודה והוא ''ם אחר י''משרשיא הגיע לבית עכו
וא היה ם הודה כי ה''ויש לומר ששם העכו ,פרש ממנו ולא אכל

 .אדם חשוב
מבאר בשם שמואל שקרטסים הוא היום שרומי תפסה בו  רב יהודה

מלכות ויש להקשות שיש ברייתא שמביאה קרטסים ויום שרומי 
' ויש לומר שרומי תפסה ב ,כ זה יום אחר''תפסה בו מלכות א

שרב דימי אמר  ,תפיסות אחת בימי קלפטרא ואחת בימי יונים
קרבות עם היונים ולא יכלו להם עד עשתה שלושים ושתים  שרומי

שהם שתפו את ישראל עמם והם התנו עמם שאם המלכים מאתנו 
ממכם השרים ואם המלכים ממכם מאתנו השרים ואז שלחו בני 

שאם יש  ,עד עכשיו גברנו בקרב עכשיו נתגבר מהדיןרומי ליוונים 
מרגלית ואבן טובה מי יעשה בסיס לחבירו אמרו להם מרגלית ואבן 

אמרו , ועוד שלחו להם אבן טובה ואבן נופך מי בסיס למי ,הטוב
ת אמרו ''ת מי בסיס למי אמרו להם הס''נופך וס ,להם אבן נופך

ב שנים ''ת עמנו שישראל עמנו וכפו את היוונים וכ''הרומאים הס
 ,כ הם השתעבדו בהם''ו בני רומי בנאמנותם עם ישראל ואחעמד

כ הם דרשו את ''לנגדך ואחבתחילה רומי דרשו את הפסוד ואלכה 
ב שנה לומדים מדברי ''ואותם כ, הפסוק יעבור נא אדוני לפני עבדו

' וג 'יוסי שלחו לו רבי אמור ב' ישמעאל בן ר' רב כהנא שכשחלה ר
פ שנה קודם חורבן הבית ''שק דברים שאמרת בשם אביך אמר להם



שנה קודם חורבן גזרו טומאה ' ופ, פשטה מלכות הרשעה על ישראל
שנה קודם חורבן סנהדרין גלתה ' מ, על ארץ העמים וכלי זכוכית

דנו דיני קנסות יצחק בר אבדימי שלא ' ואמר ר ,וישבה בחנות
ולכאורה קשה מה שייך דיני קנסות הרי רב יהודה אמר בשם רב 

יהודה בן בבא שלולא הוא היו ' והוא ר שאותו האיש זכור לטוב
אלא  ,ייך שכחה שילמדושוכחים את דיני קנסות ולכאורה מה ש

הכוונה שהיו בטלי דיני קנסות שרומי גזרה שכל הסומך יהרג וכן 
' והעיר שסמכו בה תחרב ותחום העיר שסמכו בה יעקר ור ,הנסמך

עיירות גדולות בין אושא ' ב ערים בין' יהודה בן בבא הלך בין ב
א בן ''ש ור''יוסי ור' יהודה ר' מ ר''זקנים ר' לשפרעם וסמך שם ה

וכשהכירו בהם האויבים אמר  ,נחמיה' מוע ורב אויא מוסיף את רש
יהודה בני רוצו אמרו לו רבי מה יהיה עמך אמר להם אני ' להם ר

מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים ולא זזו משם עד שנעצו בגופו 
נ בר יצחק באר ''ור, מאות חניתות של ברזל ועשו את גופו ככברה' ג

ן הכוונה לדיני קנסות אלא דיני נפשות שנה קודם חורבן אי' שמ
כשהם ראו שיש הרבה רוצחים ולא יכלו לדונם אמרו נגלה ממקום 
למקום כדי לא לחייבם כמו שכתוב ועשית על פי הדבר אשר יגידו 

 .לך מן המקום ההוא שהמקום גורם
 , פ שנה פשטה רומי בארץ ישראל''וכי רק ק יש להקשות

ד שנה בפני ''שמלכות פרס היתה ליוסי הגדול שנה ' הרי ר דף ט
ג שנה ומלכות ''פ שנים ומלכות חשמונאי ק''הבית ומלכות יון ק

ים אחר חורבן ג שנה ומכאן ואילך יש לחשב כמה שנ''הורדוס ק
ו ''ויש לומר שכ ,ו שנה''עם רומי היה ר כ השלטון המשותף''וא

 ו שנה הרומאים עמדו בנאמנותם ולא שעבדום לכן לא''שנה מתוך ר
 .נחשבו במה שפשטה מלכות הרשעה על ישראל

מהחורבן הוא  ם התנא טועה באיזה פרט של שניםמר שאאו רב פפא
' ישאל את הסופר שמונה בשטרות משלטון היוונים ויוסיף עליהם כ

והסימן לכך הוא זה לי עשרים , שנים ואז ימצא את סכום חשבונו
בונו הוא ע את פרט חשואם הסופר טועה ואינו יוד, שנה בביתך

שנה ואז ימצא את פרט ' ישאל את התנא לחשבונו ויוריד מהם כ
 .והסימן לכך הוא ספרא בצירא והתנא תוספאה ,חשבונו

אלפים תוהו ' אלפי שנה מתוכם ב' אצל אליהו שהעולם הוא ו שנו
אלפים ימות המשיח ובעוונותינו שרבו יצאו ' אלפים תורה ב' ב

אלפים תורה ממתן תורה ' ת באין לומר שמונים א, מהם מה שיצאו
אלפים ' אלא מונים ב, אלפי שנה' שהרי לא עברו עד זמן התנא ב

תורה מהזמן של והנפש אשר עשו בחרן ומקובל לנו שאברהם היה 
מאות ' ופרט שנות קבלת התורה פחותים משל התנא ד, ב שנה''בן נ

, ח שנה וזה הזמן שעבר מהשעה של והנפש אשר עשו בחרן''ומ
פפא שאם טועה התנא ואינו יודע את פרט השנים ישאל  ואמר רב

עמוד , ח שנים ויגיע לסכום חשבונו''את את הסופר ויוסיף עליהם מ
ואם הסופר , והסימן לכך הוא ועליהם תתנו ארבעים ושמונה עיר ב

טועה ואינו יודע את פרט שנותיו ישאל את התנא את פרט שנותיו 
ח שנים והסימן לכך הוא ספרא בצירא ותנא ''ויפחית מהם מ

 .תוספאה
של שנות אומר שמי שאינו יודע את הפרט  רב הונא בר רב יהושע

נות החורבן ויחשב כלל ביובל ופרט יוסיף שנה על מנין ש השמיטה
 ,של השמיטות כלומר שיוריד שנים ממאה ויוסיף אותם על הפרט

ואז ידע באיזה שנה בשבוע הוא עומד והסימן לכך הוא הפסוק כי 
 .זה שנתים הרעב בקרב הארץ

מאות שנים לחורבן אם יאמר לך אדם קנה ' אומר שאחר ד חנינא' ר
' ובברייתא שנינו אחר ד ,תקנה שדה בשווי אלף דינרים בדינר לא

אלפים ומאתים שלושים ואחת שנים לבריאת העולם אם יאמר לך 
' הברייתא מוסיפה גו ,אדם קנה שדה של אלף דינר בדינר לא תקנה

 .חנינא' על מנינו של ר שנים
 ,שנים יתירות מהשנה שעומדים בה' אחד היה כתוב ו בשטר

ר מאוחר ויעכבו אותו וסברו התלמידים שלפני רבא שהוא שט דף י
שנים ' קן כתבו והוא מנה וידי נ שסופר''אמר ר ,עד זמנו ואז יטרפו

השטר והוא החשיבם ואנו לא מונים אותם מלכו בעילם ש שיוון
שנים מלכו יוון בעילם ' יוסי אומר שו' כמו ששנינו שר, בזמנונכתב 

ורב אחא בר יעקב מקשה , כ פשטה מלכותם על כל העולם''ואח
שמונים בשטרות למלכות יוון אולי מונים ליציאת מצרים מנין 

נ שבגולה לא ''אמר ר ,שטר זה מאוחר הואווהפחיתו אלף אחד 
נ דוחהו אך הוא חיפש ''מונים אלא למלכי יוון וחשב רב אחא שר

ומצא ברייתא שכותבת להדיא שבגולה לא מונים אלא למלכי יוון 
' שבאה ''סכת רבמורבינא אומר שמדויק כך גם ממשנה , בלבד

וביאר רב חסדא שלמלכים הכוונה  ,ה למלכים ולרגלים''בניסן ר
ה לשנים ''בתשרי ר' ובהמשך המשנה מבואר שבא ,לשטרות

ולשמיטים וביאר רב חסדא שלשנים הכוונה שטרות וביארו 
שלמלכי ישראל מונים מניסן למלכי האומות מונים מתשרי ואנו 

כ יש ''מזמן יציאת מצרים אמונים מתשרי ואם נאמר שאנו מונים 
 .למנות מניסן אלא שאנו מונים למלכי יוון

מבאר בדברי המשנה יום גינוסיא של מלכיהם שהכוונה  רב יהודה
ליום שהם מעמידים בו את המלך אך קשה שישנה ברייתא יום 

ויש לומר שמדובר על  יום , יום שמעמידים בו את המלךוגינוסיא 
אך קשה וכי רומי מעמידים מלך בן  ,שמעמידים את בן המלך נוסף

ל הפסוק קטן נתתיך בגוים שלא מושיבים נה עמלך הרי רב  יוסף ש
אלא יש לבאר  ,בזוי אתה מאד שאין להם כתב ולשון ,מלך בן מלך

אך קשה שיש ברייתא יום גינוסיא  ,שיום גינוסיא הוא יום הלידה
 אך קשה שיש ,ויום הלידה יש לומר שאחד שלו ואחד של בנו

אלא יש , ברייתא יום גינוסיא שלו ושל בנו ויום הלידה שלו ושל בנו
לבאר שיום גינוסיא הכוונה ליום שמעמידים בו את המלך ומה 
שכתוב יום גינוסיא ויום שמעמידים בו את המלך הכוונה לבנו ומה 

י ''שהקשנו שלא מעמידים מלך בן מלך יש לומר שמעמידים ע
שאביו ביקש  ,אנטונינוס שמלך כמו שאסוירוס בן ,רשות מהשרים

רוצה אני שבני ימלוך וטבריה תפטר ממס ואני יכול לבקש מרבי 
אדם שהרכיב את חבירו הביא רבי  ,הומהם רק דבר אחד שיקיימו

ח אותה להפרי יונה ואמר רבי לתחתון לומר לעליון והביא לעליון
צוה את בני ואנטונינוס הבין מכך שיבקש מהשרים שבנו ימלוך וי

בי רומי מצערים ושחאמר אנטונינוס לרבי ש, טור את טבריה ממסלפ
אותו לקח אותו רבי לגינה וכל יום עקר לו צנון מהערוגה הראשונה 

, והוא הבין מכך שהוא יהרוג מהם אחד אחד ולא יתגרה בכולם
ורבי לא אמר לו בפירוש כדי שלא ישמעו מכך גדולי רומי  עמוד ב

, כתוב עוף השמים יוליך את הקול ולא אמר לו בלחש כי, ויצערוהו
היתה לאנטונינוס בת ושמה גירא שחטאה והוא שלח לרבי עשב 
ששמו גרגירא וכוונתו חטאה גירא ורבי שלח לו כוסברתא היינו 

ורבי שלח לו  ,והוא שלח לו שוב כרתי בלשון תימה ,שחוט את הבת
כל יום הוא שלח לרבי זהב פריך מכוסה בחיטים , חסה חוס עליה

רתיק של עור ואמר לשליחיו הביאו חיטים לרבי ורבי אמר איני בנ
צריך יש לי הרבה אמר לו אנטונינוס יהיו לאחריך שיביאו בניך ומי 

היתה מנהרה שעברה  לאנטונינוס .שאחריהם למי שיבא אחרי
מביתו לבית רבי וכל יום הוא הביא שני עבדים ואחד הוא הרג 

תו והוא אמר לרבי שבשעה בפתח בית רבי ואחד הוא הרג בפתח בי
רב חמא  יום אחד הוא מצא את ,שאני בא אליך לא יהיה אדם אצלך

ר לו הרי אמרתי לך שלא יהיה איש עמנו מאאצלו  בר חנינא יושב
כ אמור לעבד שבחוץ ''אמר אנטונינוס אאמר לו שהוא אינו איש 

אמר לעצמו מה אעשה  ,ויצא רב חמא וראה שהוא מת ,שיבא הנה
ואם אלך  ,אם אחזור ואומר לו הרי נאמר שלא משיבים על הקלקלה

ינוס יהיה זלזול במלכות והוא ביקש רחמים והחיהו ושלחו לאנטונ
ז מבקש ''שבכם מחיה מתים אך בכ והוא אמר לרבי יודע אני שקטן
כל יום אנטונינוס היה משמש את , אני ממך שלא יהיה איש עמנו

לו ומשקהו וכשרצה רבי לעלות למטתו הוא גחן ואמר לו רבי ומאכי
 ,עלה עלי למטתך אמר רבי שזה לא דרך ארץ לזלזל כך במלכות

והוא שאל את רבי אם , ב''תחתך לעוהע אמר לו מי יתן ואהיה מצ
ב אמר לו שכן שאל אותו הרי נאמר ולא יהיה שריד ''הוא יבא לעוה

עשו וכן שנינו על  מעשהית עשו אמר לו רבי שזה רק בעושה לב
הפסוק הזה שזה לא נאמר על כל בני עשו שהרי כתוב לבית עשו 

שאל אותו הרי כתוב שמה אדום מלכיה וכל , בעושה מעשה עשו
, אמר לו מלכיה ולא כל מלכיה כל נשיאיה ולא כל שריה ,נשיאיה

ולא כל שריה למעט את  ,מלכיה ולא כל מלכיה למעט את אנטונינוס
אמר לשריו מי שיש לו שהיה קיסר שונא יהודים ש, קטיעה בר שלום

טענה קנימא ברגלו יקטענה ויחיה או יניחנה ויצטער אמרו לו י
אינך יכול לקטוע את כל ישראל שהרי  וקטיעה בר שלום אמר , ויחיה

נאמר כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם ואין הכוונה שהתפזרו 
אלא כשם שהעולם  כ יש לכתוב לארבע ולא כארבע''רוחות שא' לד

אמר לו הקיסר אתה , לא יכול בלי רוחות כך אינו יכול בלי ישראל
אך מי שמנצח את המלך נותנים אותו בבית מלא עפר ובעת צודק 

לי מכס מטרוניתא אחת אוי לספינה שהולכת בשלקחוהו אמרה 
כלומר שהוא לא יטול חלק עם ישראל והוא נפל על ראש ערלתו 

וכשזרקוהו הוא אמר כל  ,את המכס ועברתיוקטעה והוא אמר נתתי 
ע דרש שזה כמו הפסוק והיתה לאהרן ולבניו ''ור ,ע וחבריו''נכסי לר

ויצאה בת קול ואמרה קטיעה בר שלום , מחצה לאהרן ומחצה לבניו
ב ורבי בכה ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ''מזומן לחיי העוה

אדרכן  ,ביאנטונינוס שימש את ר ,ויש קונה עלמו בכמה שנים
שימש את רב וכשנפטר אנטונינוס אמר רבי התפרדה החבילה היינו 

וכן כשנפטר אדרכן אמר רב  ,אהבתם שהיו קשורים בנפשם
 .התפרדה החבילה

 


