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        יֹוְצָאה"יֹוְצָאה"יֹוְצָאה"יֹוְצָאה"    ְּבֵהָמהְּבֵהָמהְּבֵהָמהְּבֵהָמה    "ַּבֶּמה"ַּבֶּמה"ַּבֶּמה"ַּבֶּמה    ––––    ''''ההההפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        נא, בנא, בנא, בנא, ב .1

ָנה             ִמׁשְ

ֵהָמה יֹוְצָאה ה ּבְ ּמֶ    ?ּבַ
ה ֵאיָנּה    ֹוְצָאה? י ּוַבּמָ

  

ָמל  ":יֹוֵצא" ַאְפָסר - ַהּגָ    ,ּבְ
   ,ֲחָטםּבַ  - ְוָנאָקה 

ִקים  ְפ  -ְולּוְבּדְ אּבִ ּיָ   , רּוְמּבִ
ׁשֵ  -ְוסּוס     .ירּבְ

  
ירָכ וְ  ֵ ֲעֵלי ַהׁשּ ׁשֵ  ןיֹוְצִאי  -  ל ּבַ    ,ירּבְ

ׁשֵ  ִכין ּבְ   יר. ְוִנְמׁשָ
ין ֲעֵליֶהן, וּ    ַמּזִ

ְמקֹוָמן   .  ְוטֹוְבָלן ּבִ
   

ָמָרא             ּגְ

  ? ֲחָטם""ָנאָקה ּבַ ַמאי 
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
ַפְרְזָלא ְזָמָמא ּדְ י ּבִ ְרּתֵ    .ָנאָקָתא ִחיּוַ

  
ְפ " ִקים ּבִ א"ְולּוְבּדְ ּיָ    ?רּוְמּבִ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ַפְרְזָלא.  י ּדְ ַפּגֵ   ֲחָמָרא לּוָבא ּבְ

  
ן ֵליּה  ֵלִוי ַדר זּוֵזי ְלֵבי חֹוַזאי ְלִמיְזּבַ   ֲחָמָרא לּוָבא. ׁשְ

ֲעֵרי ַדרּו ֵליּה ׂשַ    ,ָצרּו ׁשְ
ֲחָמָרא  :ְלֵמיַמר ִניְגֵרי ּדַ ֲעֵרי -ּדְ    .ׂשַ

   
  

  רש"י
  מתי' 

. לפי במה בהמה יוצאה כו'
שהאדם מצווה על שביתת 
בהמתו בשבת ומידי דמיטרא 
ביה בהמה הוי תכשיט ואורחא 
ולא הוי משוי ומידי דלא 

   רא ביה הוי משוי:מיט
. קבישטר''א אפסר

קיבישטר''א: אפסר (חלק {
מהרתמה, שבו מושכים את 
הבהמה או את הסוס 

   } :בצווארם)
- גמל חד. דרומי''ל {אקה

   } :דבשתי
   . מפרש בגמרא:בחטם

. מפרש ולובדקים בפרומביא
   בגמ':
. כמו אצעדה סביב צוארו בשיר

וטבעת קבוע בה ומכיסין בו 
ל ומושכין רצועה או חב

   הבהמה:
. כגון כלבים וכל בעלי השיר

ציידים וחיות קטות שותין 
   שיר לצוארם לוי:

   . מפרש בגמ':יוצאין ומשכין
. כמו שהם ומזין עליהם במקומן

   בצואר הבהמה אם טמאו:
. מכיסין בהמה וטובלן במקומן

   למים להטביל את השיר:
  

  גמ' 
   . ומאי חטם:מאי אקה

א קשה להשתמר . שהיחיורתי
   מפי שבורחת:

. מוזי''ל בזממא דפרזלא
מודי''ל: זמם, מחסום (לפי {

} חיים)-כלב או שאר בעלי
בלע''ז וקב את חוטמו ומכיסו 

   בתוכו והוא כמין טבעת:
. חמור הבא חמרא לובא

ממדית לוב כמו הכושים 
והלובים דאסא בדברי הימים 

   (ב טז):
פריי''ם: . פריי' {בפגי דפרזלא

} כעין שלו פגי כמו זה קה סןר
חמור ובית פגי (ב''מ ד' ט.) 

- קיבצי''א: רתמתקיבציי''ל {
 } בית ראשה ולחייה:ראש

. צרו צרו שדרו ליה שערי
מעותיו ושלחו לו שעורים בצרור 
מעותיו ולא רצו לקות לו חמור 
מפי שהוא רחוק מבבל מהלך 
חצי שה כדאמר בהגוזל (ב''ק 

עצה לקות ד' קיב:) והשיאוהו 
חמור במקומו ויאכילו שעורים 
תמיד ומצא חמורו טוב 

   ומשובח:
. פסיעותיו יגרי דחמרא שערי

של חמור לפי שעורים שהוא 
  אוכל:
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        נב, אנב, אנב, אנב, א    ––––נא, ב נא, ב נא, ב נא, ב  .2
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    :ׁשְ

יַמֲחִליִפין ִלְפֵני  זוֹ ַרּבִ ל זֹו ּבָ    ?ַמהוּ  -  : ׁשֶ
  

ַאְפָסר ֵעי ְלָך,  - ָנאָקה ּבְ יּבָ   לֹא ּתִ
יָון ּדְ  יּה ּכֵ אֹוי הּוא,  -ָלא ִמיְנְטָרא ּבֵ   ַמׂשּ

ֵעי ְלךָ  יּבָ י ּתִ ֲחָטם :ּכִ ָמל ּבַ   ַמאי?  - ּגָ
  

ַאְפָסר  י ֵליּה ּבְ ַסּגִ יָון ּדְ אֹוי הּוא,  -ּכֵ   ַמׂשּ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

א  אֹוי הּוא?  -ְנִטירּוָתא ְיֵתיְרּתָ   ָלא ָאְמִריַנן ַמׂשּ
  

ָמֵעאל ּבְ ָאַמר ְלָפָניו  י ִיׁשְ י יֹוֵסיַרּבִ   : ַרּבִ
ע א: ַאְרּבַ ְך ָאַמר ַאּבָ ַאְפָסר ּכָ ֵהמֹות יֹוְצאֹות ּבָ    ,ַהּסּוס  :ּבְ

ֶרד    ,ְוַהּפֶ
ָמל    ,ְוַהּגָ

  ְוַהֲחמֹור. 
ֲחָטם ?ְלַמעּוֵטי ַמאי ָמל ּבַ    .ָלאו ְלַמעּוֵטי ּגָ

  
ַאְפָסר.  !ָלא   ְלַמעֹוֵטי ָנאָקה ּבְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ִקים"    ,לּוְבּדְ
ַאְפָסר ןיֹוְצִאי - ָגָמל וְ    . "ּבָ
  

ֵאי.  ַתּנָ   ּכְ
ה יֹוְצָאה ּבְ "   ּסּוַגר, ֵאין ַחּיָ

  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיה
   ,ּסּוַגרּבְ    -יֹוְצָאה 

ֵמר תַּ ׁשְ ָבר ַהּמִ   . "ּוְבָכל ּדָ
ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ

דֹוָלה :ִאיֵליָמא ה ּגְ ַחּיָ י ָלּה סּוַגר? - ּבְ    !ִמי ַסּגִ
א ַחיָּ  :ְוֶאלָּ הּבְ י ָלּה סּוַגר? - ה ְקַטּנָ    !ִמי לֹא ַסּגִ

א ָלאו יַנְייהוּ  :ֶאלָּ א ּבֵ    ,ָחתּול ִאיּכָ
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ָעְלָמא :ּתַ ִמיְתָנא ּבְ י ָלּה ּבְ ַסּגִ יָון ּדְ אֹוי הּוא - ּכֵ    ,ַמׂשּ

א  :ַוֲחַנְנָיה ָסַבר ל ְנִטירּוָתא ְיֵתיְרּתָ אֹוי הּוא.  -ּכָ   ָלא ָאְמִריַנן ַמׂשּ
  

יאָאַמר  ר ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ   : ׁשְ
ֲחַנְנָיה.    ֲהָלָכה ּכַ

  
ֵריּה  יאּדְ ֵלִוי ּבְ ר ִחּיָ ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב הּוָנא ּבַ ה ּבַ אֹוְרָחא.  ַרּבָ   ֲהוּו ָקָאְזֵלי ּבְ

ר ַרב הּוָנאּדְ ַלֲחָמָרא  ֵלִויּדְ ַקַדֵמיּה ֲחָמָרא  ה ּבַ   . ַרּבָ
יּה  ְעּתֵ ר ַרב הּוָנאּדְ ֲחַלׁש ּדַ ה ּבַ   . ַרּבָ

י ֵהיִכי    נב,א ָתא ּכִ יּה. ^ָאַמר: ֵאיָמא ֵליּה ִמילְּ ְעּתֵ ִאיּתֹוַתב ּדַ   ּדְ
ֲעָסָקיו ָרִעים א ּבְ  ָאַמר ֵליּה: ֲחמֹור ׁשֶ ּיָ ְפרּוְמּבִ גֹון ֶזה, ַמהּו ָלֵצאת ּבִ ת? ּכְ ּבָ ַ   ׁשּ

ֵמיּה  ְ מּוֵא ּדִ ָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר ֲאבּוְך ִמׁשּ   : לׁשְ
ֲחַנְניָ    .  אֲהָלָכה ּכַ

   
  
  

  רש"י
. שאילתם אקה מחליפין

באפסר וגמל בחטם מהו משוי 
   הוא ואסור:

. והכי לאו למעוטי גמל בחטם
קאמר ארבע בהמות הללו 

ות משתמרים באפסר ואסור
   לצאת בחטם:

. לא למעוטי אקה באפסר
דהואיל ולא מיטרא ביה 
משאוי הוא אבל טירותא 
יתירתא כגון חטם לגמל לאו 

   משאוי הוא:
. דלובדקי מי יוצאין באפסר

מיטרא ביה: ה''ג כתאי אין 
   חיה יוצאה בסוגר:

. טירותא יתירתא אי כתאי
   משוי הוא או לא:

לה קולר (מי. קולא''ר {בסוגר
ארמית, הקיימת גם בצרפתית, 

} של חבל ולכן חשבוה ללעז)
כדמתרגמין ויתהו בסוגר 

   בקולרין (יחזקאל יט):
   . כגון דוב:בחיה גדולה

   . כגון מייה וחולדה:קטה
. לא בעי טירותא אפילו חתול

כחיה קטה שאיו תאב לברוח 
   כל כך:

   . חבל קטן:במיתא
. וטירותא הלכה כחיה

   לאו משאוי הוא: יתירתא
חלשא דעתיה דרבה בר רב 

. שהיה גדול וכסבור שעשה הוא
  מדעת:

. להודיעו שלא דאיתותב דעתיה
   תכוותי:
. מי הוי טירותא בפרומביא

   יתירתא לגביה או לא:
. ולא איכפת לן הלכה כחיא

   אי הוי טירותא יתירתא:
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        נב, אנב, אנב, אנב, א .3
ֵבי  ָנא ּדְ אּתָ ּיָ ִ   : ְמַנׁשּ

ין ַקְרֶניָה " ָחַקק ָלּה ּבֵ ׁשַ  - ֵעז ׁשֶ ַאְפָסר ּבְ תיֹוְצָאה ּבְ   . "ּבָ
  

ֵעי    : ַרב יֹוֵסףּבָ
ְזָקָנּה  ַחב ָלּה ּבִ   ַמהּו?  - ּתָ

  
ֵאיב ָלּה  ח ָלּה ּכָ ִאי ְמַנּתַ יָון ּדְ   ּתּוָחּה, לֹא ָאְתָיא ְלנַ  - ּכֵ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ָרֵפי ְוָנֵפיל, ְוָאֵתי ְלַאּתֹוֵיי ַאְרּבַ   ?ִזיְמִנין ּדְ

  
יקוּ    .ּתֵ

  

  רש"י
. אם תחבו יוצאה באפסר

 בחקיקת קרן אבל בקשירה
בעלמא לא דילמא שלפא 
מרישה מתוך שראשה דק והיא 
מתתקת לכאן ולכאן 
כשמושכין אותה ואתי לאתויי 

   ארבע אמות ברשות הרבים:
. שקשר שער תחב לה בזקה

זקה כמין קב ותחב האפסר 
  לתוכו:
. מתתקת וקופצת אה מתחא

   ואה לברוח מידו:
. הזקן שתלש השער כאיב לה

 ומכאיבה:
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        נב, אנב, אנב, אנב, א .4
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ין ַקְרֶניָה " ּבֵ ְרצּוָעה ׁשֶ   . )(שבת נד: "ְולֹא ּבִ
  

אָאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ   : ַרּבִ
ִליִגי ּבָ  מּוֵאל; ּפְ   ּה ַרב ּוׁשְ

ר  :ַחד ָאַמר ּמֵ ין ְלׁשַ ין ְלנֹוי ּבֵ   ָאסּור.  -ּבֵ
  ָאסּור,  -ְלנֹוי   ְוַחד ָאַמר:

ר  ּמֵ ר.  -ּוְלׁשַ   מּוּתָ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ים  ּיֵ ְסּתַ מּוֵאל הּוא ּדִ ּתִ ר  ,ָאסּור –ְלנֹוי " :ָאַמרּדְ ׁשְ ּמֵ ר –ְלׁשַ   . "מּוּתָ

רָאַמר ּדְ  יא ַרב הּוָנא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ִחּיָ   : ׁשְ
   .אֲחַנְניָ ֲהָלָכה כַּ 

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ים  ּיֵ ְסּתַ ה, ּתִ ַרּבָ מּוֵאל הּוא ּדִ ַאּדְ ר " :ָאַמרּדְ ׁשְ ּמֵ ין ְלׁשַ ין ְלנֹוי ּבֵ   . "ָאסּור –ּבֵ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ

יַמֲחִליִפין ִלְפֵני  זוֹ  :ַרּבִ ל זֹו ּבָ   ַמהּו?  -  ׁשֶ
י יֹוֵסיָאַמר ְלָפָניו  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ַאְפָסר ֵהמֹות יֹוְצאֹות ּבָ ע ּבְ א: ַאְרּבַ ְך ָאַמר ַאּבָ    ,ַהּסּוס   :ּכָ
ֶרד    ,ַהּפֶ

ָמל    ,ְוַהּגָ
  ְוַהֲחמֹור. 

ֲחָטם ָמל ּבַ    .ָלאו ְלַמעֹוֵטי ּגָ
  

י ָהא ּמֵ    .ְסֵמי ָהא ִמּקַ
  

ְמַסּמֵ  י ָהא? ּוַמאי ָחֵזית ּדִ ּמֵ   ית ָהא ִמּקַ
י ָהא!  ּמֵ   ְסֵמי ָהא ִמּקַ

  
מּוֵאל הּוא  ַחן ׁשְ ּכַ ַאׁשְ ר  ,ָאסּור - ְלנֹוי :ָאַמרּדְ ּדְ ּמֵ ר.  -ְלׁשַ   מּוּתָ

ַמר ִאּתְ    :ּדְ
י ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ר  ּמֵ ין ְלׁשַ ין ְלנֹוי ּבֵ   ָאסּור.  -ּבֵ
ר ָאִביןוְ  יא ּבַ מָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ּוֵאלׁשְ

ר  ,ָאסּור –ְלנֹוי  ּמֵ ר.  -ְלׁשַ   מּוּתָ
  

   :ֵמיִתיִבי
מֹוֵסָרה " ָעֶליָה ּבְ ָרּה ּבְ ָרה –ְקׁשָ ׁשֵ   . "ּכְ

ֲעָתךְ  אֹוי הּוא :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְ    ,ַמׂשּ
ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹול""   ָאַמר ַרֲחָמָנא!  (במדבר יט, ב) 150ֲאׁשֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
מֹוִליָכּה ֵמִעיר    ְלִעיר. ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ָרה  אֵני ּפָ    .ָדֶמיָה ְיָקִריןּדְ ׁשָ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
מֹוֶרֶדת.     ּבְ

                                                             
ה  150 ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי ה'זֹאת ֻחּקַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹלֵלאמֹר ּדַ ּה מּום ֲאׁשֶ ר ֵאין ּבָ ִמיָמה ֲאׁשֶ ה תְּ  ָך ָפָרה ֲאֻדּמָ

  רש"י
בסוף פרקין ולא פרה ן התםת .

   ברצועה שבין קריה:
. שצובעה וקולעה לוי בין לוי

קריה כמין קליעה מקרן לקרן 
   ואיו אוחזה בה:

   . שאוחזה בה:לשמר
. דפרה מיטרא בלא אסור

אחיזה אלא מוליכה לפיו 
וקסבר טירותא יתירתא משוי 

   הוא:
. קסבר טירותא ולשמר מותר

   וא:יתירתא לאו משוי ה
. וקס''ד דהכי ארבע בהמות

קאמר באפסר יוצאו' ולא 
בחטם אלמא טירותא יתירתא 

   משוי הוא:
. דמסמית הא ומאי חזית

דשמואל מקמיה ההיא סמי 
   ההיא מקמי הא:

. בהדיא דשמואל הוא דאיתמר
דשרי וההוא דמחליפין 
כדאוקימא דלא למעוטיהו 
מחטם אלא למעוטי אקה 

   מאפסר דלא מיטרא ביה:
   . לפרה אדומה:קשרה בעליה

   . אפסר:במוסרה
. וסתם במוליכה מעיר לעיר

פרה פוה למקום מרבץ שלה 
וצריך לאוחזה כשמוליכה לעיר 
אחרת ולאו טירותא יתירתא 

   הוא אלא אורחא היא:
   . אדומה:שאי פרה

. ובעי טירותא דדמיה יקרים
  יתירתא משולדה:
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            נב, אנב, אנב, אנב, א .5
יר" ֵ ׁשּ    .ַהּסּוס ּבְ

יר ֵ ֲעֵלי ַהׁשּ ל ּבַ יר  -  ּכָ ֵ ׁשּ    ,יֹוְצִאים ּבְ
יר ֵ ׁשּ ִכין ּבְ    ."ְוִנְמׁשָ

  
  ? "יֹוְצִאין"ַמאי 

ִכין"ּוַמאי    ? "ִנְמׁשָ
  

  : אַרב הּונָ ָאַמר 
רּוִכין,  -אֹו    יֹוְצִאין ּכְ
ִכין -אֹו     .ִנְמׁשָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ִכין,    יֹוְצִאין ִנְמׁשָ
רּוִכין.    ְוֵאין יֹוְצִאין ּכְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ֵשךְ " רּוִכין ִליּמָ   . "יֹוְצִאין ּכְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֵבי  ׁשַ ְצִאין יוֹ  ַרב הּוָנאֲחֵזיָנא ָלֶהן ְלִעיְגֵלי ּדְ רּוִכין ּבְ ַאְפְסֵריֶהן ּכְ ת. ּבְ   ּבָ

  
י ֲאָתא  יִמיּכִ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרב ּדִ   : ַרּבִ

ית  ל ּבֵ ימּוָלאֹות ׁשֶ ַאְפְסֵריֶהן ּבְ  ַרּבִ ת. יֹוְצאֹות ּבְ ּבָ ַ   ׁשּ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ִכין?  רּוִכין אֹו ִנְמׁשָ   ּכְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ֲאָתא  מּוֵאל ּבַ ּכִ י ֲחִניָנאָאַמר  ר ְיהּוָדהַרב ׁשְ   : ַרּבִ

ית  ל ּבֵ ימּוָלאֹות ׁשֶ ת.  ַרּבִ ּבָ ׁשַ רּוִכים ּבְ ַאְפְסֵריֶהן ּכְ   יֹוְצאֹות ּבְ
  

ַנןֲאַמרּוָה  יּה  ַרּבָ   : ַרב ַאִסיּדְ ַקּמֵ
ר ְיהּוָדה ָלא ְצִריָכאּדְ ָהא  מּוֵאל ּבַ    ,ַרב ׁשְ

יִמי ָנְפָקא. ּדְ ִמ    ַרב ּדִ
ֲעָת  ִאי ָסְלָקא ּדַ יִמי ּדְ  :ְך ּדְ ִכין"ַרב ּדִ מּוֵאל ָנְפָקא. ּדְ ִמ ָקָאַמר,  "ִנְמׁשָ   ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ
יַמֲחִליִפין ָהיּו ִלְפֵני  זוֹ  :ַרּבִ ל זֹו ּבָ    ?ַמהוּ  - ׁשֶ

י יֹוֵסיָאַמר ְלָפָניו  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ְך ָאַמר ַאּבָ  ע ּכָ ַאְפָסרא: ַאְרּבַ ֵהמֹות יֹוְצאֹות ּבָ    ,ַהּסּוס  :ּבְ

ֶרד    ,ְוַהּפֶ
ָמל    ,ְוַהּגָ

  ְוַהֲחמֹור. 
  

  : ַרב ַאִסיָאַמר ְלהּו 
  ִאיְצְטִריְך ְלהּו. 

ַרב ְיהּוָדה ָנְפָקא, ֲהָוה ָאִמיָנא ִאי ִמּדְ יּה.  ,ָאַמר ְלָפָניו :ּדְ ָלּה ִמיּנֵ   ְולֹא ִקיּבְ
ָמע ָלן יִמיַר ּדְ  ָקא ַמׁשְ    .ב ּדִ

יִמיּדְ ְוִאי  י  :ֲהָוה ָאִמיָנא ,ַרב ּדִ ִכין,   - ָהֵני ִמילֵּ   ִנְמׁשָ
רּוִכין    .לֹא -ֲאָבל ּכְ

ָמע ָלן  ר ְיהּוָדה.  ּדְ ָקא ַמׁשְ מּוֵאל ּבַ   ַרב ׁשְ

  רש"י
. הרצועה סביב יוצאין כרוכין

צוארן ואע''פ שאיו אוחזה לאו 
משוי הוא דלוי מי אורחייהו 
הוא משכין. שמושכה ברצועה 

   הקבועה בטבעת השיר:
. דטירותא יוצאין משכים

   אורחא הוא:
. דלוי לאו ואין יוצאין כרוכים

   אורחא הוא:
. כרוכים בריוח כרוכין לימשך

שיכול להכיס ידו בין הכרך 
חבל לצואר או ייח מעט מן ה

שאם באת לברוח ימהר 
   ויאחזה:

   . פרדות:מולאות
דאי ס''ד דרב דימי משכין 

. אבל כרוכין לא לחוד קאמר
ולא אתא לאשמעין אלא 
דמולאות משתמרות באפסר 

   ולא הוי משוי להו:
מדרב יהודה אמר שמואל 

. דקס''ד דקיבלה רבי פקא
  מייה דרבי ישמעאל ברבי יוסי:
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        בבבב- - - - נב, אנב, אנב, אנב, א .6
ין ֲעֵליֶהןוּ " ְמקֹוָמן ,ַמּזִ   ."ְוטֹוְבָלן ּבִ
  

   .ְנהוּ ְבֵני ַקּבֹוֵלי טּוְמָאה ִניּדִ  :ְלֵמיְמָרא
   :ְוָהְתַנן

ַעת ָאָדם "   ְטֵמָאה.  -ַטּבַ
  

ֵהָמה,  ַעת ּבְ   ְוַטּבַ
  ִליםְוֵכ 

עֹות    נב,ב ּבָ ל ַהטַּ ָאר ּכָ    !א) (כלים יב, "ְטהֹורֹות^ -ּוׁשְ
  

ָחאָאַמר  י ִיְצָחק ַנּפָ   : ַרּבִ
ֵהָמה.  ָבִאין ִמּנֹוי ָאָדם ְלנֹוי ּבְ   ּבְ

  
   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף

ֵהָמה. הֹוִאיל ְוָאָדם מוֹ  ֶהם ֶאת ַהּבְ ְך ּבָ   ׁשֵ
  

ְנָיא:    ִמי לֹא ּתַ
ֶכת " ל ַמתֶּ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ ל ׁשֶ ל טּוְמָאה.  -ַמּקֵ   ְמַקּבֵ

ַעם?    ַמה טַּ
ֶהן    ."הֹוִאיל ְוָאָדם רֹוֶדה ּבָ

ֶהן.   ְך ּבָ   ָהָכא ַנִמי, הֹוִאיל ְוָאָדם מֹוׁשֵ
   

  

  רש"י
   ן באצבע לוי:. שותטבעת אדם

. דתכשיט הוא וממדין טמאה
ילפין דמה בהן תכשיטין 
אצעדה וצמיד וגו' ואכולהו קאי 
תתחטאו אתם ושביכם (במדבר 

   לא):
   . כגון שיר:טבעת בהמה

. כעין שעושין טבעת כלים
   בראש ידות הכלים:

. כגון ושאר כל הטבעות
  העשויות לדלת: 

. דלאו משום תכשיט טהורות
ין תכשיט לכלי וכלי מיטמאו דא

מי לא הוו אלא תכשיט כלי 
ומיהו בעודן מחוברות לכלי 
מיטמו עם הכלי דהוי יד לכלי 
דכל המחובר לו הרי הוא 

   כמוהו:
 .בבאין מוי אדם לוי בהמה

כגון שעשה שיר זה  מתי'
לתכשיט אדם ובעודו לאדם 
טמא ולאחר טומאתו תו 
לבהמה וצריך להטבילו 

שלא יגע  מטומאתו ראשוה
   בטהרות:

הואיל ואדם מושך בהן את 
. חשיב ליה כלי תשמיש הבהמה
   דאדם:

. שרודין בו את מקל של בהמה
הגמל או את האקה אי מי 

   כעין שעושין לההיג את הדוב:
. דאילו של עץ פשוטי של מתכת

   כלי עץ לא מקבלי טומאה:
   . הרי צורך בהמה:מאי טעם

  . מכה ומייסרה:רודה
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        נב, בנב, בנב, בנב, ב .7
ְמקֹוָמן"   ."ְוטֹוְבָלן ּבִ
  

א ֲחִצ     !יָצהְוָהִאיּכָ
  

י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ
ָכן ִריּתְ ׁשֶ   .ּבְ

  
ַרב יֹוֵסף ְסִביָרא ֵליּה  י ַאִמי כְּ    ,ֵליָמא ַרּבִ

י ִיְצָחק ַרּבִ ִאי ּכְ ָחא ּדְ ֵהָמה,  :ָאַמרּדְ , ַנּפָ ָבִאין ִמּנֹוי ָאָדם ְלנֹוי ּבְ   ּבְ
יָון  ָכןּדְ ּכֵ ה ּוָפ  ,ִריּתְ הּו ַמֲעׂשֶ ְייהוּ ְרָחה ָלּה טּוְמָאה ִמיֲעַבד ּבְ    !ּנַ

  

ְתַנן    :ּדִ
ִלים" ל ַהּכֵ ָבה -יֹוְרִדין ִליֵדי טּוְמָאָתן   :ּכָ ַמֲחׁשָ   , ּבְ

ה -ְוֵאין עֹוִלין ִמּטּוְמָאָתן  יּנּוי ַמֲעׂשֶ ׁשִ א ּבְ   ! ט) (כלים כה, "ֶאּלָ
  

י ְיהּוָדה,  ַרּבִ ן :ָאַמרּדְ ָסַבר ָלּה ּכְ ה ְלַתּקֵ ה הּוא.  - ַמֲעׂשֶ   ָלאו ַמֲעׂשֶ
  

ַתְניָ     :אּדְ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ְלַקְלֵקל ן, ֶאּלָ ה ְלַתּקֵ יּנּוי ַמֲעׂשֶ   . "לֹא ָאַמר ׁשִ
  

ֵני ַמְתִניָתא ּתָ ִלין" :ּבְ ְמחּוּלָ   .  "ּבִ
   

  

  רש"י
. שטבעת הקבוע והאיכא חציצה

בשיר קבוע בו בחוזק ואין 
   המים כסין שם:

. הכה בפטיש עד בשריתכן
שתפשט ותרחק הקב סביב 

   סביב:
. דאמר כרב יוסף סבירא ליה

כשהן של בהמה מי מקבלי 
טומאה הואיל ואדם מושך בהן 
הלכך כי ריתכן לאחר טומאה 
אכתי במילתייהו קיימי ולא 

דאכתי חזו  פרחה טומאתן
   לבהמה:

. דאמר לא דאי כרבי יצחק
מקבל טומאה אלא בעודן לאדם 
טומאה זו שקבלו בעודן לאדם 
כיון דריתכן ושוב אין אים 
לאדם בטלי להו מתורת תכשיט 

   וטהרו מטומאתן:
. יורדין לידי טומאתן במחשבה

מאחר שחישב עליו שייחו 
כמות שהוא עכשיו ולא יוסיף 

מלאכתן  תיקון אחר הוא גמר
   ומקבל טומאה:

. מאחר ואין עולין מטומאתן
שחישב על העור לעשות שטיח 
ירד לידי טומאה ואם חזר 
וחישב עליו לרצועו' וסדלים 
לא בטל מתורת כלי ולא טהר 
בכך עד שיתן בו אזמל דהוי 
שיוי מעשה הא בשיוי מעשה 

   מיהא עולה מטומאתו:
. וזו היא תקוו לצורך לתקן

   בהמה:
. לבטל מתורת מעשה הואלאו 
   כלי:

. מתחלה עשו חלולין במחוללין
רחבים שיש חלל בדביקתן שתן 
טבעת בתוך טבעת כמות שהוא 

  רחב:
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ַעת ָאָדם "[   ְטֵמָאה.  - ַטּבַ

ֵהָמה ַעת ּבְ עֹות ְוֵכ  ,ְוַטּבַ ּבָ ל ַהטַּ ָאר ּכָ   ].א) (כלים יב, "ְטהֹורֹות - ִלים ּוׁשְ
  
ִליל ָהֶעְליֹון ֶאת " ְלִמיד ֶאָחד ִמּגָ ַאל תַּ י ֱאִליֶעֶזרׁשָ   : ַרּבִ

ַעת.  ַעת ְלַטּבַ ין ַטּבַ חֹוְלִקין ּבֵ י ׁשֶ ַמְעתִּ   ׁשָ
ת ּבָ א ְלִעְנַין ׁשַ ַמְעתָּ ֶאּלָ א לֹא ׁשָ ּמָ    ."ָאַמר לֹו: ׁשֶ

ִאי ְלִעְנַין טּוְמָאה א ְוָדא ֲחָדא - ּדְ    .ִהיא ּדָ
  
א ְוָדא ַאַחת ִהיא -ְמָאה ְלִעְנַין טוּ "וּ     !?"ּדָ

   :ְוָהְתַנן
ַעת ָאָדם "    ,ְטֵמָאה –ַטּבַ

ֵהָמה ַעת ּבְ עֹות ְטהֹורֹות ,ְוַטּבַ ּבָ ל ַהטַּ ָאר ּכָ   ! א) (כלים יב, "ְוֵכִלים ּוׁשְ
  

י ָקָאַמר ֵליּה ִאיהּו ַנִמי    .ָקָאַמר ֵליּה  "ָאָדם"ּדְ  ,ּכִ
  
א ְוָדא ַאַחת ִהיא? -ָאָדם ְד וּ     !ּדָ

   :ְוָהַתְנָיא
ַעת" ּה ָמְתָניו,     :ַטּבַ ִהְתִקיָנה ַלְחּגֹור ּבָ   ׁשֶ

ֵתָפיו  ין ּכְ ּה ּבֵ ר ּבָ ֵ    .ְטהֹוָרה –ּוְלַקׁשּ
ְלַבד - "ְטֵמָאה"ְולֹא ָאְמרּו  ע ּבִ ל ֶאְצּבַ א ׁשֶ   ! "ֶאּלָ

  
י ָקָאַמר ֵליּה ִאיהוּ  ע"ּדְ  ,ַנִמי ּכִ    .ָקָאַמר ֵליּה  "ֶאְצּבַ

  
ע ְד וּ     !א ְוָדא ַאַחת ִהיא?ּדָ  -ֶאְצּבַ

   :ְוָהְתַנן
ַעת" ל ַאְלמֹוג     :ַטּבַ ֶכת ְוחֹוָתָמּה ׁשֶ ל ַמתֶּ   .ְטֵמָאה –ׁשֶ

ֶכת  ל ַמתֶּ ל ַאְלמֹוג ְוחֹוָתָמּה ׁשֶ   ! ו) (כלים יג, "ְטהֹוָרה -ׁשֶ
  

י ָקָאַמר ֵליּה ִאיהוּ     ,ַנִמי ּכִ
ֶכת ָקָאַמר ֵליּה  ל ַמּתֶ ּה ׁשֶ    .ּכּולָּ

   
  
  

  רש"י
. יש חילוק בהלכותיהן שחולקין

   ואיי יודע מהו חילוקן:
. לעין הוצאת אלא לעין שבת

שבת יש חילוק בין יש עליה 
חותם לשאין עליה חותם 

פ' במה אשה (דף כדאמר לקמן ב
   ט.):

. כל טבעות דא ודא אחת היא
   דין אחד להן:

. שהתקיה לחגור בה מתיו
שקבעה בראש רצועה ועשאה 

} שעושין אבזםכמין בוקלא {
   לסרגין של סוסין:

. בתי ולקשור בה בין כתפיו
זרועותיו בראצייר''א 

ריברציי''ר: להפשיל את {
   } :השרוולים

ת . דהדר הויא לה כטבעטהורה
כלים ולא דמיא לאדם מושך 
בהם שאיו משתמש בה כלום 
אלא מוחת ועומדת לרצועה 
ומיהו עם הרצועה מקבלת 
טומאה אבל אם היה וטלה 
ומחזירה איה מקבלת טומאה 

   לעצמה:
. דא ודא כי קאמר ליה איהו מי

   אחת היא:
. ולעין שבת דאצבע קאמר ליה

   יש חילוק:
. עצי אלמוגים והוא אלמוג

   :אה
. דבתר טבעת אזלין טמאה

   ופשוטי כלי מתכות טמאים:
. דפשוטי היא של אלמוג טהורה

  כלי עץ הוא:
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ַאלְועוֹ "    :ד ׁשָ

ין ַמַחט ְלַמַחט.  חֹוְלִקין ּבֵ י ׁשֶ ַמְעתִּ   ׁשָ
ת ּבָ א ְלִעְנַין ׁשַ ַמְעתָּ ֶאּלָ א לֹא ׁשָ ּמָ   ."ָאַמר ֵליּה: ׁשֶ

ִאי ְלִעְנַין טּוְמָאה  א ְוָדא ַאַחת ִהיא.  -ּדְ   ּדָ
  
א ְוָדא ַאַחת ִהיא - ְלִעְנַין טּוְמָאה"וּ     !?"ּדָ

   :ְוָהְתַנן
יטַּ    :ַמַחט" ּנִ   ל חֹוָרּה ׁשֶ

  ! ה) (כלים יג, "ְטהֹוָרה - אֹו עּוְקָצּה 
  

ֵליָמה ׁשְ י ָקָאַמר ֵליּה ּבִ    .ּכִ
  
ֵליָמה"וּ  א ְוָדא ַאַחת ִהיא" - "ִבׁשְ    !?"ּדָ

   :ְוָהְתַנן
ה,     :ַמַחט" ֶהֶעְלָתה ֲחלּוּדָ ִפיָרה  ׁשֶ ב ֶאת ַהתְּ   ְטהֹוָרה,  - ִאם ְמַעּכֵ

  ,ה) (כלים יג, "ְטֵמָאה -ְוִאם ָלאו 
ֵבי  איְוָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ר!  ּוָמּה ִניּכָ ִריׂשּ   ְוהּוא ׁשֶ
  

י ָקָאַמר ֵליּה  יָפא ָקָאַמר ֵליּה.  ,ּכִ ׁשִ   ּבְ
  

יָפא א ְוָדא ַאַחת ִהיא" -  ּוְבׁשִ    !?"ּדָ
   :ְוָהַתְנָיא

ין ְנקּוָבה,     :ַמַחט"   ּבֵ
ין ֵאיָנּה ְנקּוָבה  ר ְלַטְלְטָלּה ּבְ  -ּבֵ ת,מּותָּ ּבָ ַ    ׁשּ

ְלַבד -  "ְנקּוָבה"ְוָלא ָאְמִריַנן  א ְלִעְנַין טּוְמָאה ּבִ   ! "ֶאּלָ
  

ָמּה  ְרּגְ ֵייּתִ א  ַאּבַ יּבָ    :ָרָבאּדְ ַאלִּ
ָגְלֵמי.     ּבְ

   
  

  רש"י
. לעין הוצאת אלא לעין שבת

שבת יש חילוק בין קובה 
לשאיו קובה דקובה קתי 
חייב חטאת ובשאיה קובה 
כגון אישפיגל''א 

אישפיגל''א: סיכה (''שאיה {
וד למחט רגילה קובה'', ביג
} שהיא תכשיט שהיא קובה)

קתי איו חייב חטאת בפרק 
   במה אשה (דף ז:):

   . חור שלה:חורה
 } :חֹוד. פוטא {עוקצה
. רואיירא''ה חלודה

   } :רידויל''א: חלודה{
. של מחט יכר והוא שרישומה

דהוי כלי וטמאה ל''א שרישומה 
של חלודה יכר בבגד הייו 

   ה:עיכוב תפירה וטהור
בכתבי היד . ישופת {בשיפא

מופיע הלעז לימיד''א: פצורה, 
} בשופיא ששויפה בפצירה

} שאין פצירהשקורין לימ''א {
   בה חלודה:

. בחצר מותר לטלטלה בשבת
דהא חזיא ליטול את הקוץ 

   ותורת כלי עליה:
. חלוקה ולא אמרו קובה

להלכותיה אלא לעין טומאה 
בלבד דקובה מקבלת טומאה 

   ה קובה לא:ושאי
. בפרק כל הא תרגמא אביי

   הכלים:
. שהוא גולם שקצצה מן בגלמי

החוט ועומדת ליקב התם הוא 
דכל זמן שלא קבה איה 
מקבלת טומאה דהא לא גמרת 
מלאכתה ולעין טומאה כלי 
מעשה כתיב (במדבר לא) שגמר 
כל מעשהו ומיהו לעין שבת 
שריא דזימין דממליך עלה 

ומשוי לה מא ומח לה הכי 
לטילת קוץ אבל מחט שגמרה 
מלאכתה כגון אישפיגל''א 

} שאיה סיכה (ראה לעיל){
עומדת ליקב דא ודא אחת היא 

  לטומאה:
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ָנה             ִמׁשְ

   :ֲחמֹור
ַעת  ְרּדַ ּמַ ִהיא ְקׁשּוָרה ּבֹו.  -יֹוֵצא ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

   ,ְלבּוִבין ןיֹוְצִאי -ְזָכִרים 
חּוזֹות,   :יֹוְצאֹות –ְרֵחלֹות    ׁשְ

בּולֹות    ,ּכְ
  ּוְכבּונֹות. 

ים   רֹות. יֹוְצאֹות ְצרוּ  - ָהִעּזִ
י יֹוֵסי    :ַרּבִ

ן,  כּוּלָ   אֹוֵסר ּבְ
בּונֹות.  ןחּוץ ִמן ָהְרֵחִלי   ַהּכְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ים  ׁש,   רֹות יֹוְצאֹות ְצרוּ  -ִעּזִ   ְלַיּבֵ

   .ֲאָבל לֹא ֵלָחָלב
 

ָמָרא   נג,א             ּגְ

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ת.  ּבָ ׁשּוָרה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּקְ   ְוהּוא ׁשֶ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ְיָקא    ,ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ
ָקָתֵני    :ּדְ

ַמ " ֵאיָנּה ְקׁשּוָרה לוֹ ֵאין ַהֲחמֹור יֹוֵצא ּבְ ְזַמן ׁשֶ ַעת ּבִ   . "ְרּדַ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ֵאיָנּה ְקׁש  :ִאיֵליָמא ָלל ׁשֶ יָטא   –ּוָרה לֹו ּכְ ׁשִ    !ּפְ
יְלָמא ָנְפָלה ֵליּה ְוָאֵתי ְלַאּתֹוֵיי    .ּדִ

א ָלאו ת. :ֶאלָּ ּבָ ֵאיָנּה ְקׁשּוָרה ֵמֶעֶרב ׁשַ   ׁשֶ
א ֵריׁשָ ָלל ּדְ ת.  :ִמּכְ ּבָ ׁשּוָרה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּקְ   ׁשֶ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

   :ֲחמֹור"
ְר  ּמַ ַעתיֹוֵצא ּבְ ת,  ,ּדַ ּבָ ׁשּוָרה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּקְ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ף ְולֹא אּוּכָ ת.  ,ּבְ ּבָ ׁשּוָרה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּקְ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ת,  ּבָ ׁשּוָרה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּקְ ְזַמן ׁשֶ ף ּבִ אּוּכָ   ַאף ּבְ
ּלֹ  ּוִבְלַבד   ְסִריָכן, א ִיְקׁשֹור לֹו ַמ ׁשֶ
ּלֹ  ּוִבְלַבד ַחת ְזָנבוֹ ׁשֶ   .  "א ִיְפׁשֹול לֹו ְרצּוָעה תַּ

   
  

  רש"י
   מתי'

} אוכף. בשטי''ל {מרדעת
ומיחין אותו כל היום על 
החמור לחממו דאמרי אישי 
חמרא אפילו בתקופת תמוז 

   קריר ליה:
   גמ' מפרש:. בשהיא קשורה בו

   . אילים:זכרים
לבובים שחוזות כבולות 

   . מפרש בגמרא:וכבוות
. דדיהן צרורות פעמים צרורות

ליבש שמהדקן כדי שלא יחלבו 
עוד ויתעברו או יהו שמות 
לאכול ופעמים לחלב לשמור 
חלבן שלא יטפטף לארץ 

   וקושרין להם כיס בדדיהן:
. דמשוי ר' יוסי אוסר בכולן

   הוא:
. רחלים הכבוותחוץ מן ה

שהוא שמירת צמרן שלא יטף 
   והוי להו תכשיט:

. ר' יהודה יוצאות צרורות ליבש
סבירא ליה כתא קמא דלאו 
משוי הוא ומיהו ליבש דמיהדק 
שפיר וליכא למיחש דילמא פיל 
ואתי לאיתויי אבל ליחלב דלא 

  מיהדק שפיר חיישין:
  

  גמ' 
. לקמן בהאי מתיתין מי דיקא

   פירקא:
. דאיהו מי מהי באוכף אף

   לחממה:
. ובלבד שלא יקשור לו מסריכן

פייטר''ל: סמלון פוטרא''ל {
} דמיחזי כמי חזה)-(רתמת

   שרוצה להטעיו משוי:
. פושל''א רצועה תחת זבו

} שותים שם שלא רתמת זב{
תרד האוכף והמשוי על צוארה 
כשהיא יורדת לעמק והמסרך 
שלא תרד על זבה כשהיא עולה 

  ל ההרים:ע
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        בבבב- - - - נג, אנג, אנג, אנג, א .11
יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ָנָתןּבְ י ַרבֵמ  ַרב ַאִסי ּבַ ר ַאׁשִ יא ּבַ   : 151ִחּיָ

ת?  ּבָ ַ ׁשּ י ֲחמֹור ּבְ ּבֵ ַעת ַעל ּגַ ן ִמְרּדַ   ַמהּו ִליּתֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר.    מּוּתָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ף? ְוִכי  ין ֶזה ְלאּוּכָ   ַמה ּבֵ
  

יק.  ּתִ   ִאיׁשְ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
י ֲחמֹור " ּבֵ ַעל ּגַ ף ׁשֶ ָידוֹ  -אּוּכָ ה ּבְ    ,לֹא ְיַטְלְטֶלּנָ

א  ָחֵצר ְוהּואֶאּלָ   . "נֹוֵפל ֵמֵאיָליו מֹוִליָכּה ּוְמִביָאּה ּבֶ
א  ּתָ יַח ' –ָאְמַרּתְ לֹא  'ִליּטֹול'ָהׁשְ ֲעָיא 'ְלַהּנִ    ?!ִמיּבָ

  
י ֵזיָראֵליּה  ָאַמר    :ַרּבִ

ְבֵקיּה  יּה ְסִביָרא ֵליּה  ,ׁשַ ַרּבֵ    .ּכְ
יָאַמר ּדְ  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ׁשַ  ת, ּתֹוִלין ְטַרְסַקל ִלְבֵהָמה ּבְ   ּבָ
ַעת    ,ְוַקל ָוחֹוֶמר ְלַמְרּדַ

ֲענּוג ּדְ ּוַמה ָהָתם  ּום ּתַ ֵרי,  -ִמׁשּ   ׁשָ
ּום ַצַער ּדְ ָהָכא  ןלֹא  -ִמׁשּ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!ּכָ

  
מּוֵאל   ָאַמר:  ׁשְ

ַעת  ר,  -ִמְרּדַ   מּוּתָ
  ָאסּור.  - ְטַרְסָקל 

  
ר יֹוֵסףֲאַזל  יא ּבַ י ִחּיָ ַמֲעָתא  ,ַרּבִ יּה  ַרבּדְ ֲאַמָרּה ִלׁשְ מּוֵאלּדִ ַקּמֵ   . ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

א א ְולֹא כְּ  - ִאי ָהִכי ָאַמר ַאּבָ ּתָ ּבְ ׁשַ י ּדְ ִמילֵּ     לּום.ָלא ָיַדע ּבְ
  

י ָסִליק  י ֵזיָראּכִ    ,ַרּבִ
ֵחיּה ְל  ּכַ ר ֶיֶפתַאׁשְ ְנָיִמין ּבַ י ּבִ ֵמיּה  ַרּבִ ְ ָיֵתיב ְוָקָאַמר ֵליּה ִמׁשּ י יֹוָחָנןּדְ ּדְ   : ַרּבִ

ׁשַ נֹוְתִנין ַמְר  י ֲחמֹור ּבְ ּבֵ ַעת ַעל ּגַ ת. ּדַ   ּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר,    ִייׁשַ

ָבֶבל.  ָמּה ַאְריֹוְך ּבְ ְרּגְ   ְוֵכן ּתִ
  

   ?"ַאְריֹוְך" ַמּנוּ 
  

מּוֵאל.    ׁשְ
  

  !ְוָהא ַרב ַנִמי ֲאַמָרּה 
  

א יּה:  ,ֶאלָּ ים ּבֵ ֲהָוה ְמַסּיֵ ְמֵעיּה ּדַ   ׁשַ
ׁשַ  תְוֵאין ּתֹוִלין ְטַרְסָקל ּבְ    .ּבָ
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  רש"י
. ולא לצאת מהו ליתן מרדעת

לרה''ר אלא בחצר ומפי 
הציה: ה''ג אמר ליה מותר 
א''ל וכי מה בין זה לאוכף 

   אישתיק:
. כסבור הא איתיביה כו'

דאישתיק משום דלא אשגח 
ביה דסבר אוכף מי שרי 
ואותיביה מברייתא דאסור 
ליטלה והשתא ליטול אמרת לא 

אילו צריך להיח מיבעי' דדמי כ
   להטעיה משוי:

   . רב:כרביה
. סל מלא שעורים תולין טרסקל

לה בצוארה ופיה תון לתוכו 
ואוכלת ותעוג בעלמא הוא 
שלא תטרח לשוח צוארה 

   לארץ:
 . של ציה:צער

. דצערא היא מרדעת מותר
הלכך אורחה בהכי ולאו משוי 

   הוא:
   . דשרי בטרסקל:לשמעתא דרב

א . חברי כמו אברך אבאבא
למלכא (בראשית מא): שמואל 
קרי אריוך על שם שהיה בקי 
בדיין ושופט כמלך השופט על 
הארץ לשון ריכא מלך (ב''ב דף 

   ד.):
. דכיון דשרי והא רב מי אמרה

  בטרסקל כ''ש מרדעת:
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ר,    ָאַמר ֵליּה: ִייׁשַ
ָמּה ַאְריֹוךְ  ְרּגְ ָבֶבל.  ְוֵכן ּתִ   ּבְ

  
י ָעְלָמא ִמיַהת כּולֵּ ַעת  :ּדְ ר, מוּ  -ַמְרּדַ   ּתָ

ף ָנא ֵמאּוּכָ   ?ַמאי ׁשְ
  

אֵני ָהָתם יָלאּדְ  ,ׁשָ ָנִפיל ִמּמֵ ר ּדְ    .ֶאְפׁשָ
  

א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ
אן  ָמּה,  -ּכָ   ְלַחּמְ

ָנּה.  - ְוָכאן    ְלַצּנְ
  

ָמּה    ִאית ָלּה ַצֲעָרא,  -  ְלַחמְּ
ָנּה     .ֵלית ָלּה ַצֲעָרא - ְלַצּנְ

  
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ    :ְוַהְיינּו ּדְ

מּוז ְקִריָרא ָלּה.   ,אֲחָמָר  ְתקּוַפת ּתַ   ֲאִפיּלּו ּבִ
   

   :ֵמיִתיִבי
ְזַנב ׁשּוָעל,     :לֹא ֵיֵצא ַהּסּוס"   ּבִ

ין ֵעיָניו.  ּבֵ ַזֲהרּוִרית ׁשֶ   ְולֹא ּבְ
ב  ּלֹו,  -לֹא ֵיֵצא ַהּזָ ִכיס ׁשֶ   ּבְ

ים  יֶהן,  - ְולֹא ִעּזִ ַדּדֵ ּבְ ִכיס ׁשֶ   ּבְ
ָרה  ִפ  - ְולֹא ּפָ ּבְ ֲחסֹום ׁשֶ   יָה, ּבַ

ְב  - ְולֹא ְסָייִחים  ְטַרְסָקִלין ׁשֶ ים. ּבִ   ִפיֶהם ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
ֵהָמה  ַרְגֶליָה,    - ְולֹא ּבְ ּבְ ל ׁשֶ ַסְנּדָ   ּבְ

ָק  הּוא מּוְמֶחה ,ֵמיַע ְולֹא ּבְ י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ
ָאָדםְוזוֹ  ְבֵהָמה ִמּבְ   . חֹוֶמר ּבִ

  

י ַהּמַ   :אֲאָבל יֹוֵצא הוּ  ּבֵ ַעל ּגַ ֶאֶגד ׁשֶ ה, ּבְ   ּכָ
 ִ ֶבר, ּוְבַקׁשּ ֶ י ַהׁשּ ּבֵ ַעל ּגַ ין ׁשֶ   יׁשִ

ּה.  ֶלת ּבָ יְלָיא ַהְמדּוְלּדֶ   ּוְבׁשִ
אָרּה,  ַצּוָ   ּופֹוְקִקין ָלּה זּוג ּבְ

ָחֵצר יֶלת ִעּמֹו ּבֶ   . "ּוְמַטּיֶ
ים" :ָקָתֵני ִמיַהת ִפיֶהם ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּבְ ְטַרְסָקִלים ׁשֶ   . "ְולֹא ְסָייִחין ּבִ

יםִלְרׁשוּ "   לֹא, ּדְ הּוא  -  "ת ָהַרּבִ
ָחֵצר  ֵמי -ָהא ּבֶ יר ּדָ ּפִ    ,ׁשַ

גְ  ,ַמאי ָלאו ֲענּוג! וּ דֹוִלים ּבִ ּום ּתַ   ִמׁשּ
  

   !לֹא
ים,  ְקַטּנִ   ּבִ

ּום ַצַער   .ּוִמׁשּ
  

ְיָקא ַנִמי ָקָתֵני ,ּדַ   :ּדְ
  . "ַקֵמיַע "ּדְ ּדּוְמָיא    נג,ב

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

   
  
  

  רש"י
. שאסור ליטול מאי שא מאוכף

   וכ''ש להיחו:
. כדקתי מוליכו דפיל ממילא

   ל מאליו:ומביאו לחצר והוא ופ
. מרדעת צריך כאן לחממה

לחממה ומותר משום צער דציה 
אבל טילת אוכף איו אלא 
שיצטן שתחממה ע''י משאוי 
ששאה מבעוד יום ואי לא שקיל 
ליה לא איכפת לן שהרי הוא 

   יצטן מאליו דאמרי אישי וכו':
. שתולין לו בין עייו בזב שועל

   שלא ישלוט בו עין:
   :. לויזהרורית

. שתולין לו באמתו בכיס שלו
לקבל זוב ולבדוק מין ראיותיו 

   שאיו תכשיט לו:
. לקבל חלב בכיס שבדדיהן

הוטף אי מי שלא ישרטו דדיהן 
   על הקוצים שהיו דדיהן גסין:

. שחוסמין אותה בחסום שבפיה
שלא תרעה בשדות אחרים 
וכשמגיעין למקום מרעיתם 

   וטלין אותה הימה:
. שעושין לה יהבסדל שברגל

סדל של מתכת שלא יזיקוה 
   האבים:

   . כתב לרפואת חולי:קמיע
    . שריפא כבר ג' פעמים:מומחה

. קס''ד וזה חומר בבהמה מבאדם
השתא דאקמיע קאי דאמרין 
לקמן בפרק במה אשה יוצאה (ד' 
סא.) שהאדם יוצא בקמיע 
מומחה וכל הי דקתי לא תצא 
 הך דלאו שמירת גופה הוא אלא
משאוי וסדל משום דדילמא 

   מישתליף ואתי לאתויי:
. ליכא אגד שעל גבי המכה

   למימר אתי לאתויי:
. בהמה קשישין שעל השבר

ששבר בה עצם עושין לה דפין 
מכאן ומכאן וקושרים אותן שם 
והן מעמידין העצם שלא יוד 

   אה ואה עד שמתחבר:
. שיצתה ובשליא המדולדלת בה

   מקצתה:
. אבל כשאיו זוג ופוקקין לה

פקוק אפי' בחצר לא תצא מפי 
שהעיבל שבתוכה מקשקש 
ומוליד קול לכך פוקק בצמר או 
במוכין שלא יקשקש העיבל 

   שבתוכה:
אישקיליט''א: . אישקלי''ט {זוג

   } :זוג (פעמון)
בטיי''ל: עבל . בטדי''ל {עיבל

   } :(לשון הפעמון)
. באותו זוג בחצר אבל ומטיילת

לרה''ר כדמפרש  לא תצא בו
לקמן בפרקין (דף ד:) דמיחזי 

   כמאן דאזיל לחיגא:
. בסייחים גדולים קאמר מאי לאו

דצוארן ארוך ואין להם צער 
לשוח ולאכול מע''ג הקרקע 
ותולה להן טרסקל לתעוג 

   וקשיא לשמואל:
. ארכובותיהן גבוהין קטים

וצוארן קטן ויש להם צער לשוח 
  ע''ג הקרקע ולאכול:

  . משום חולי:דקמיע דומיא
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        נג, בנג, בנג, בנג, ב .12
   :ָאַמר ָמר

ָקֵמיַע "וְ  הּוא מּוְמֶחה ,לֹא ּבְ י ׁשֶ    ."ַאף ַעל ּפִ
  

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ֵאינֹו מּוְמֶחה"וְ  ָקֵמיַע ׁשֶ   .)(שבת ס. "לֹא ּבְ

ֵמי!  -  'מּוְמֶחה'ָהא  יר ּדָ ּפִ   ׁשַ
  

ֵאינֹו מּוְמֶחה.  ,ָהָכא ַנִמי   ׁשֶ
  

הּוא מּוְמֶחה"ְוָהא  י ׁשֶ   ָקָתֵני!  "ַאף ַעל ּפִ
  

   ,םָאָד לְ  -מּוְמֶחה 
  ֵהָמה. ִלְב  -ְוֵאינֹו מּוְמֶחה 

  
א מּוְמֶחה ָלָאָדםִמ וּ  ֵהָמה? ,י ִאיּכָ    !ְוָלא ָהֵוי מּוְמֶחה ַלּבְ

  
   ,ִאין

ָלא  ,ָאָדם ִאית ֵליּה ַמּזָ יע ֵליּה,  - ּדְ   ְמַסּיַ
ֵהָמה ָלא  ,ּבְ ֵלית ָלּה ַמּזָ יַע ָלּה  -ּדְ    .לֹא ְמַסּיֵ

  
ְבֵהָמ ַמאי  ,ִאי ָהִכי ָאָדם""ֶזה חֹוֶמר ּבִ   ? ה ִמּבְ

  
   ?!ַקֵמיַע ָקֵאיַא ִמי ָסְבַרּתְ 

ל ָקֵאיַא     .ַסְנּדָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִסין "   ְלָאָדם,  - ָסִכין ּוְמַפְרּכְ

ִסין    . "ִלְבֵהָמה - ְוֵאין ָסִכין ּוְמַפְרּכְ
ּום ַצַער!  ,ַמאי ָלאו ה ּוִמׁשּ א ַמּכָ ִאיּכָ   ּדְ

  
ה ָגַמר ַמּכָ ֲענּוג ,לֹא, ּדְ ּום ּתַ    .ּוִמׁשּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ם" ֲאָחָזּה ּדָ ֵהָמה ׁשֶ ן.  - ּבְ ְצַטּנֵ תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִים ּבִ ּמַ   ֵאין ַמֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבַ
ם ֲאָחזֹו ּדָ ן - ָאָדם ׁשֶ ְצַטּנֵ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִים ּבִ ּמַ   ! "ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ּבַ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ּום ׁשְ  ֵזיָרה ִמׁשּ    .ִחיַקת ַסְמָמִניןּגְ
  

   ,ָהִכיִאי 
  ָאָדם ַנִמי! 

  
ֵמיֵקר   .ָאָדם ִנְרֶאה ּכְ

  
   ,ִאי ָהִכי

ֵמיֵקר ֵהָמה ַנִמי ִנְרֶאה ּכְ    !ּבְ
  

  .ֵאין ֵמיֵקר ִלְבֵהָמה
  

ְזִריַנן?    !ְוִלְבֵהָמה ִמי ּגָ
   :ְוָהַתְנָיא

  רש"י
. גבי אדם לקמן בפ' והא אן תן

   במה אשה (דף ס.):
. מאי הא מומחה שפיר דמי

   שא בהמה מאדם:
   . מלאך שלו ומליץ עליו:מזליה

. דבהמה מי פקא אי הכי
   בקמיע המומחה לבהמה:

. אדם מי לא מאי זה חומר
פיק אלא בקמיע מומחה 

   לאדם:
חומר דקתי  . וזהאסדל קאי

   ולא בהמה בסדל שברגליה:
   . שמן:סכין

   . גלדי מכה:ומפרכסין
. [ואפילו] הכי ומשום צער

לבהמה לא וקשיא בין לרב בין 
   לשמואל דשרי במרדעת:

. שתרפאה לא דגמר מכה
המכה וסיכה ופירכוס משום 
תעוג ולרב ודאי קשיא וההיא 
מתיתא קמייתא דאוכף מי 

דלציה קשיא ליה דהי מי 
ליכא צער תעוג מיהא הוא 

   אלא רב תא הוא ופליג:
. אפודור''א שאחזה דם

איפודר''א: שלשול, מחלת {
   } :מעיים

. אלמא אפילו אין מעמידין כו'
   צער מי אסור:

. גזירה משום שחיקת סממים
במידי דרפואה גזור רבן דאי 
שרית שום רפואה אתי למישרי 
 שחיקת סממים והוא איסורא

   דאורייתא דהוי טוחן:
. אין דרך אין מיקר לבהמה

להקר בהמה הלכך כולי עלמא 
ידעי דלרפואה קמיכוין ואתי 

   למישרי שחיקת סממים:
. במקום פסידא כי ומי גזרין
   האי גווא:
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חּום" ָאה - ָהְיָתה עֹוֶמֶדת חּוץ ַלתְּ   . "קֹוֵרא ָלּה ְוִהיא ּבָ
יְלָמ  ְזִריַנן ּדִ    !א ָאֵתי ְלַאּתֹוֵייְולֹא ּגָ

  
  : ָרִביָנאְוָאַמר 

ּלֹו.  חּום ׁשֶ תֹוְך ּתְ ּה מּוְבָלע ּבְ לָּ חּום ׁשֶ ָהָיה ּתְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  
  
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵאי ִהיא,  ּנָ ִחיַקת ַסְמָמִנין ּגּוָפּה ּתַ   ׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
יִנין " ְרׁשִ ָאְכָלה ּכַ ֵהָמה ׁשֶ ה. לֹא ְיִריֶצ  - ּבְ ְתַרּפֶ תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָחֵצר ּבִ ה ּבֶ   ּנָ
י וְ  הַרּבִ ּיָ יר 152יֹאׁשִ   . "ַמתִּ
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
י  ַרּבִ הֲהָלָכה ּכְ ּיָ   .  ֹיאׁשִ

   
  

                                                             
  הגהת מסורת הש"ס ועוד ראשונים. 152

  רש"י
. קס''ד חוץ לתחום חוץ לתחום

 שלו היתה עומדת בהמה:
שהיה תחום שלה מובלעת 

ום . דחוץ לתחבתוך תחום שלו
דקתי חוץ לתחום שלה 
שהבהמה המסורה לרועה 
המיוחד הרי היא כרגלי הרועה 
וזה הקורא לה בעליה ויכול 
לילך כגון שהוא שבת קרוב 
לאותו מקום ואפילו הכי לא 
יביאה ממש בידיו הואיל והיא 
יצאה חוץ לתחומה אין לה אלא 
ד' אמות ומיהו קורא לה והיא 
באה דלא הוזהר הוא על תחום 

ו ובלבד שלא יביאה בהמת
   ממש בידיו:
. דאיכא דלא גזר תאי היא

שאר רפואות אטו שחיקת 
   סממין:

. הרבה ועל ידי שאכלה כרשיין
אכילה מרובה אחזה חולי 
שקורין מיייזו''א 

} מייישו''ש: שלשול{
וצריכה להשתלשל ולהוציא רעי 

    ומריצה:
. גרסין הכא כדי שתתרפה

ה רפויים לשון ריפוי שיהיו מיעי
   בשילשול ומוציאה רעי:

. גזירה בכל רפואה לא יריצה
 אטו שחיקת סממין:
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        נג, בנג, בנג, בנג, ב .13
   :ָאַמר ָמר

ּלוֹ " ִכיס ׁשֶ ב ּבְ יֶהן ,לֹא ֵיֵצא ַהּזָ ַדּדֵ ּבְ ִכיס ׁשֶ ים ּבְ   . "ְולֹא ִעּזִ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ים" יֶהן יֹוְצאֹות ִעּזִ ַדּדֵ ּבְ ִכיס ׁשֶ   ! "ּבְ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָיא,    ָלא ַקׁשְ

ִמיֲהַדק –ָהא    ,ּדְ
ָלא ִמיֲהַדק -ָהא     .ּדְ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ְקַלּתְ ֵמָעְלָמא? ָנֵאי ׁשַ     !ּתַ
ָנֵאי ִהיא,    ּתַ

ְתַנן    :ּדִ
ים יֹוְצאֹות ְצרּורֹות. "   ָהִעּזִ

י יֹוֵסי    :ַרּבִ
ן ֻכּלָ    ,אֹוֵסר ּבְ

  חּוץ ִמן ָהְרֵחילֹות ַהּכבּונֹות. 
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ׁש,  ים יֹוְצאֹות ְצרּורֹות ְלַיּבֵ   ִעּזִ
  ."ֲאָבל לֹא ֵליָחֵלב

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

י ְיהּוָדה,    ָהא ְוָהא ַרּבִ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

אן  ׁש,  -ּכָ   ְלַיּבֵ
אן    ֵליָחֵלב.  -ּכָ

  
ְנָיא    :ּתַ

י ְי ָאַמר "   : הּוָדהַרּבִ
ית ַאְנטֹוְכָיא ים ּבֵ ִעּזִ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

ּלֹ  ֵדי ׁשֶ יִסין ּכְ ין, ְוָעׂשּו ָלֶהן ּכִ סִּ יֶהן ּגַ ּדֵ ָהיּו ּדַ יֶהןׁשֶ ּדֵ ְרטּו ּדַ   .  "א ִיסָּ
   

  

  רש"י
. דליכא למיחש דילמא דמיהדק

   פיל ואתי לאתויי:
. איבדת תאי שקלת מעלמא

כולם שאין אתה מוצא תאים 
שחלקו בכך דתוקי הך תרתי 

   מתיית' חדא כמר וחדא כמר:
רי . במתיתין ר''מ שתאי היא

   ר' יוסי אסר:
. מיהדק שפיר ולעין משוי ליבש

מי לא הוי משוי דצורך גופה 
   היא דחלבה מכחישה:

. הוי משוי שטועת את ליחלב
   החלב בכיס:

. גדולין וגררין על הקוצין גסין
  ומסרטין דדיהן:
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        נג, בנג, בנג, בנג, ב .14
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶאָחד " ה ּבְ יָחהַמֲעׂשֶ ּתֹו ְוִהּנִ ָתה ִאׁשְ ּמֵ ן ִליַנק ׁשֶ ן, ְולֹא ָהָיה לֹו ׂשְ  ,ּבֵ   ַכר ֵמִניָקה ִליתֵּ
ה לֹו ֵנס ה ,ְוַנֲעׂשָ ָ י ִאׁשּ ּדֵ ֵני ּדַ ׁשְ ין ּכִ ּדִ חּו לֹו ּדַ נוֹ  ,ְוִנְפתְּ   . "ְוֵהִניק ֶאת ּבְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

דֹול ָאָדם ֶזה ה ּגָ ּמָ ֶזה ,ּבֹוא ּוְרֵאה ּכַ ה לֹו ֵנס ּכָ ֲעׂשָ ּנַ    .ׁשֶ
  

ֵייָאַמר לֹו    : ַאּבַ
ַרּבָ  ה גָּ  ,הַאּדְ ּמָ ּנּו לֹו ִסְדֵרי ּבְ  ,רּוַע ָאָדם ֶזהּכַ ּתַ ׁשְ ּנִ ית. ׁשֶ   ֵראׁשִ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל ָאָדם,  ים ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ה ָקׁשִ ּמָ   ּבֹוא ּוְרֵאה ּכַ
ּנּו ָעָליו ִסְדֵרי ּבְ  ּתַ ׁשְ ּנִ ית. ׁשֶ   ֵראׁשִ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

א ִמְתְרֵחיׁש ִניּסָ ַדע, ּדְ רּו ְמ  ,ּתֵ    .זֹוֵניְולֹא ִאּבְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶמת" יּדֶ ה ּגִ ָ א ִאׁשּ ׂשָ ּנָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

ּה ַעד יֹום מֹוָתּה  יר ּבָ   . "ְולֹא ִהּכִ
  

  : ַרבָאַמר 
ה זוֹ  ָ ה ְצנּוָעה ִאׁשּ ּמָ ּלֹ ,ּבֹוא ּוְרֵאה ּכַ ְעָלּה. ׁשֶ ּה ּבַ יר ּבָ   א ִהּכִ

  
יאָאַמר לֹו  י ִחּיָ   : ַרּבִ

ְרכָּ  ָכְך. זֹו ּדַ   ּה ּבְ
א ה ָצנּוַע ָאָדם ֶזה :ֶאלָּ ּמָ ּלֹ ,ּכַ ּתֹו.  ׁשֶ ִאׁשְ יר ּבְ   א ִהּכִ

   
  
  

  רש"י
. ולא זכה ששתו עליו כו'

   ליפתח לו שערי שכר:
   . דקשין:תדע

השמים  . מןדמרחשי יסא
   לכמה הצלות לפשות אדם:

. ואין ס זה ולא איברו מזוי
רגיל שיבראו מזוות לצדיקים 
בביתם שימצאו חיטין גדילין 

   באוצרותיהן:
   . ידה קטועה:גידמת

. לכסות כל אשה זו דרכה בכך
עצמה וכ''ש זו שהיתה צריכה 

  לכך:
  



  ""ַּבֶּמה ְּבֵהָמה יֹוְצָאה –מסכת שבת פרק ה' 
                    

291

        נד,אנד,אנד,אנד,א    ––––נג, ב נג, ב נג, ב נג, ב  .15
  . "ְזָכִרים יֹוְצִאין ְלבּוִבין"
  

  ? "ְלבּוִבין"ַמאי 
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ִרי.    ּתּוּתְ

  
ַהאי  ַמע ּדְ ְקרֹוֵבי הּוא "ְלבּוִבין"ַמאי ַמׁשְ ָנא ּדִ ְ    ?ִליׁשּ

  
כְ  ה" :ִתיבּדִ ִני ֲאחִֹתי ַכלָּ ְבתִּ    .(שיר השירים ד, ט) 153"ִלּבַ

  
א   ָאַמר:  עּוּלָ

ם ֶנֶגד ִלּבָ ִרין ָלֶהם ּכְ ּקֹוׁשְ ּלֹ ,עֹור ׁשֶ ֵדי ׁשֶ לּו ֲעֵליֶה ּכְ   ְזֵאִבים.  ןא ִיּפְ
  

  ?!ְנֵקבֹות לֹא ָנְפֵליַא  ,ְזָכִרים ָנְפֵליַא ְזֵאִבים 
  

ֵריׁש ֶעְדָרא. ַמְסגּו ּבְ ּום ּדְ    ִמׁשּ
  
ֵריׁש ֶעְדָרא ָנְפֵליוּ  סֹוף ֶעְדָרא לֹא ָנְפֵלי? ,ְזֵאִבין ּבְ    !ּבְ

  
ְמִני.  ׁשַ ּום ּדְ א: ִמׁשּ   ֶאלָּ

  
ְמֵני?וּ  א ׁשַ    !ִבְנֵקבֹות ֵליּכָ

  
ין ָהֵני ְלָהֵני?    !ְותּו, ִמי ָיְדִעי ּבֵ

  
ָזְקִפי חֹוְטַמְייהּו ּוַמְסג ּום ּדְ א ִמׁשּ וּו.  וּ ֶאלָּ י ּדָ   ּכִ

  
ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמ    ָאַמר:  ן ּבַ

ַחת ַזְכרּוָתן ִרין ָלֶהן ּתַ ּקֹוׁשְ ּלֹ ,עֹור ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ֵקבֹות. ּכְ   א ַיֲעלּו ַעל ַהּנְ
  

אי?    ִמּמַ
  

ָקָתֵני ֵסיָפא    :ִמּדְ
חּוזֹות"   . "ְוָהְרֵחִלים יֹוְצאֹות ׁשְ
  

חּוזֹות"ַמאי     ?"ׁשְ
  

ֶהן ְלַמְעָלה לָּ אֹוֲחִזין ָהַאְלָיה ׁשֶ ֵדי ׁשֶ  ,ׁשֶ ֲעלּו ֲעֵליֶהן ְזָכִריםּכְ    .ּיַ
א  ּלֹ -ֵריׁשָ ֵדי ׁשֶ ֵקבֹות, ּכְ   א ַיֲעלּו ַעל ַהּנְ

ֲעלּו ֲעֵליֶהן ְזָכִרים.  -ְוֵסיָפא  ּיַ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

ַהאי  ַמע ּדְ חּוזֹות"ַמאי ַמׁשְ ַגלּוֵיי הּוא?  "ׁשְ ָנא ּדְ ְ   ִליׁשּ
  

ְכִתיב   נד,א ה ִלְקָראתוֹ  :ּדִ ָ ה ִאׁשּ ית זֹונָ ^ "ְוִהּנֵ   . (משלי ז, י) ה ּוְנֻצַרת ֵלב"ׁשִ
  
  

                                                             

רָֹנִיךְ  153 ּוְ ַאַחד ֲעָנק ִמּצַ ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך ּבְ יִני ּבְ ְבתִּ ה ִלּבַ ִני ֲאחִֹתי ַכּלָ ְבתִּ   ִלּבַ

  רש"י
} צמד. קופל''א {תותרי

שמחברין אותם בקשר שים 
ים שלא יברחו:ש   

. קרבתי אצלך מחמת לבבתי
וי מעשיך: דרך זאבים לאחוז 

   בהמה בלבה:
   . בתמיה:אקבות לא פלי

   . מהלכין:דמסגי
   . בתמיה:בסוף עדרא לא פלי

. מביטין כאן וכאן לפיכך כי דוו
מתקאין בהם כסבורים 

   שרוצים להלחם בהם:
. זב שלהן קושרים כלפי אליה

  רותן:גבן שלא יכסה ע
 . וטריקון דשחוזות:שית זוה

   . בית הבשת:שית
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בּולֹות"   . "ָהְרֵחִלים יֹוְצאֹות ּכְ
  

בּולֹות"ַמאי    ? "ּכְ
  

ה ֶהן ְלַמּטָ לָּ ִלין ַאְלָיה ׁשֶ ַכּבְ ּמְ ּלֹ  ,ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ָכִרים. ּכְ   א ַיֲעלּו ֲעֵליֶהן ַהּזְ
  

ַהאי  ַמע ּדְ בּול'ַמאי ַמׁשְ יֵרי 'ּכָ ָלא ָעֵביד ּפֵ ָנא ּדְ ְ    ?הּוא ִליׁשּ
  

ְכִתיב ה "ָמה ֶהָעִרים  :ּדִ ר ָנַתתָּ ִלי ָאִחיָהֵאלֶּ    ?ֲאׁשֶ
ה" בּול ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ְקָרא ָלֶהם ֶאֶרץ כָּ   . א', ט, יג)לכים (מ 154ַוּיִ

  
בּול"ַמאי    ? "ֶאֶרץ כָּ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֶכֶסף ּוְבָזָהב.  ִלין ּבְ כּוּבָ ּמְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ּה ּבְ ָהיּו ּבָ   ׁשֶ
  

  : ָרָבאר ֵליּה ָאַמ 
ְכִתיב ֵעיָניו"רּו לֹא ָיׁשְ "וְ  :ִאי ָהִכי, ַהְיינּו ּדִ    ,א', ט, יג)לכים (מ 155ּבְ

ֵעיָניו? רּו ּבְ ֶכֶסף ּוְבָזָהב לֹא ָיׁשְ ִלין ּבְ כּוּבָ ּמְ ֵני ׁשֶ    !ִמּפְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
א ,ִאין ִקי ָלא ָעְבִדי ֲעִביְדּתָ ֲעִתיֵרי ּוְמַפּנְ יָון ּדַ   .ּכֵ

  
ר ִיְצָחקַרב ַנְח    ָאַמר:  ָמן ּבַ

  ֶאֶרץ חֹוְמטֹון ָהְיָתה. 
  

אי ָקֵרי ָלּה  בּול"ְוַאּמַ    ?"כָּ
  

ְבָלא.  ְרָעא ַעד ּכַ ּה ּכַ א ּבָ ְרּגָ ּתַ ִמׂשְ   ּדְ
  

י:    ְוָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ
יֵרי ָלא ָעַבד ּפֵ ָלא ּדְ    .ַאְרָעא ְמַכּבְ

   
  

                                                             

הַוּיֹאֶמר ָמה ֶהָעִר  154 בּול ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ְקָרא ָלֶהם ֶאֶרץ ּכָ י ָאִחי ַוּיִ ה ּלִ ר ָנַתתָּ ה ֲאׁשֶ   ים ָהֵאלֶּ
ֵעיָניו 155 רּו ּבְ לֹמֹה ְולֹא ָיׁשְ ר ָנַתן לֹו ׁשְ ֵצא ִחיָרם ִמּצֹר ִלְראֹות ֶאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ  ַוּיֵ

  רש"י
  

. לשון כבלי ברזל שכבולין
   קשורה:

. בעשרים ושתים ויקרא להם
עיר שתן שלמה לחירם משתעי 

   קרא:
   . מעוטפין ומקושרין:מכובלין
   . אגריא של מלך:עבידתא
   . מלחה ומתבקעת:חומטון

. טובעת בה דמשתרגא בה כרעא
   הרגל:

. פרק התחתון שקורין ד כבלאע
  } :קיביל''א: קרסולקויל''ה {
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  ."ְכבּונֹות ] ...יֹוְצאֹות  -ְרֵחלֹות [" 

  
בּונֹות"י ַמא   ? "ּכְ

  
ִנין אֹותֹו ְלֵמיָלת ַכּבְ ּמְ   .ׁשֶ

  
ִדְתַנן:    ּכְ

ֵאת"" ֶצֶמר ָלָבן -  ב) (ויקרא יג, 156"ׂשְ   . א) (נגעים א, "ּכְ
  

   ?"ֶצֶמר ָלָבן"ַמאי 
  

ֵייָאַמר  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ
ן יֹומוֹ  ֶצֶמר ָנִקי ּבֶ ִנין אֹותֹו ְלֵמיָלת.   ,ּכְ ַכּבְ ּמְ   ׁשֶ

   
  

                                                             

ַחת אֹו ַבֶהֶר  156 ֵאת אֹו ַסּפַ רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ָניו ַהּכֲֹהִניםָאָדם ּכִ רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמּבָ ׂשָ   ת ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ

  רש"י
. קושרין בגד סביבו שמכבין

ביום שולד שצמרו קי ומשמר 
    צמרו שלא יטף:

. לעשות מצמרו כלי למילת
   מילת:
. על שעושין כמין קרסי מכבין

מתכת לחבר הבגד כמו תתן 
כביתי לבתי (גיטין דף טו.) 

סיכה ,כבה סיכה, מושק''א {
הסוגרת את הבגד בצווארון''. 

  } בלע''ז:אך ראה לקמן ז.)
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ים יֹוְצאֹות ְצרּורֹות"וְ    . "ָהִעּזִ
  

   :ִאיְתַמר
  ָאַמר:  ַרב

י ְיהּוָדהֲהָלָכה ּכְ    .ַרּבִ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

י יֹוֵסי. ֲהָלָכה ּכְ    ַרּבִ
  

יּה  י ַנְפׁשֵ ַאּפֵ ַמֲעָתא ּבְ ַמְתֵני ְלָהא ׁשְ א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  ָאַמר:  ַרב

ׁש  ר –ְלַיּבֵ    ,מּוּתָ
   .ֵלָחֵלב –ְולֹא 

  
מּוֵא וּ    ָאַמר:  לׁשְ

  ָאסּור.  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 
  

ַמְתֵני ָלּה ַאָהא א ּדְ    :ְוִאיּכָ
ׁש " ים יֹוְצאֹות ְצרּורֹות ְלַיּבֵ   ֲאָבל לֹא ֵלָחֵלב.  ,ִעּזִ

ּום ֵתיָרא ִמׁשּ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   ָאְמרּו:  ַרּבִ
ְך ֲהָלָכה ׁש ְוֵאיֶזה ֵלָחֵלב?  ֲאָבל ִמי ֵמִפיס ,ּכָ   ֵאיֶזה ְלַיּבֵ

יִרי ֵאין ַמּכִ    ."ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ָאסּור - ם ּוִמּתֹוְך ׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ׁשְ   : ׁשְ
ֵתיָרא. ֲהָלָכה ּכְ  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   ַרּבִ

  
י ֲאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןּכִ   : ַרּבִ

א א ַקּמָ ַתּנָ    .ֲהָלָכה ּכְ
  
  
   

  רש"י
. ולא אפלוגתא באפי פשה

   דמתי':
. להא דשמואל ואיכא דמתי

   אהא:
. דליבש מותר ולחלב כך הלכה

   אסור:
. מי מטיל גורל אבל מי מפיס

ומבחין איזו ליבש ואיזו לחלב 
והרואה אותם צרורות ליבש 

הוא ואתי למישרי אומר דלחלב 
   תרווייהו:

  . דמתי' דשרי בתרוייהו:כת''ק
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ָנה             ִמׁשְ

ה ֵאיָנה יֹוְצָאה"   ? "ּוַבּמָ
ָמל ְמ   :לֹא ֵיֵצא ּגָ   .טּוְלֶטֶלתּבִ

   ,לֹא ָעקּוד
   .ְולֹא ָרגּול

ֵהמֹות ל ַהּבְ ָאר ּכָ    .ְוֵכן ׁשְ
ֶזה ְוִיְמׁשֹוְך,  ים ֶזה ּבָ ַמּלִ   לֹא ִיְקׁשֹור ּגְ

   ,ֲאָבל ַמְכִניס ֲחָבִלים ְלתֹוְך ָידֹו ְוִיְמׁשֹוךְ 
ּלֹ    .א ִיְכרֹוךְ ּוִבְלַבד ׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ָנא:    ּתָ
ָמל ּבִ " ְזָנבֹו, ְמ לֹא ֵיֵצא ַהּגָ ׁשּוָרה לֹו ּבִ   טּוְלֶטֶלת ַהּקְ

ְמ  ְזָנבֹו ּוְבחֹוַטְרּתוֹ ֲאָבל יֹוֵצא הּוא ּבִ ׁשּוָרה ּבִ    ."טּוְלֶטֶלת ַהּקְ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ׁשּוָרה ָל  ְמטּוְלֶטֶלת ַהּקְ ָמל ּבִ יְלָייָתּה.  יֹוֵצא ַהּגָ ׁשִ   ּה ּבְ

   
  
  

  רש"י
   מתי'

רתמת . י''מ פושל''א {מטולטלת
} שתחת זבו וי''מ מרדעת זב

והאחרון ראה בעיי דאי רצועה 
שתחת הזב קשורה ומחוברת 
לסרגא ואיך תפול וטעמא 
דמתי' משום שמא תפול 

   ומייתי לה הוא:
. מפרשין לא עקוד ולא רגול

בגמ' שעוקדים ידיהם עם 
   רגליהם בכבלים שלא יברחו:

ולא יקשור גמלים זו לזו 
. האחד כדמפרש וימשוך
   בגמרא:

. החבלים ובלבד שלא יכרוך
בכרך אחד ובגמרא מפרש 

   טעמא:
  

  גמ' 
. דכיון דקשורה בזבו ובחוטרתו

   בשיהם לא פלה:
} דבשת. חלדרוב''א {חוטרתו

   ביהם:שיש לכל גמלים על ג
. דכיון דכאיב לא בשלייתה

מתחא לי' ול'' מטולטלת כר 
קטן מלא מוכין ותין לו תחת 
הזב כדי שלא תשחית הרצועה 
הבשר לפי שהמשוי שעל גבה 
כשהגמל יורד מכביד ויורד כלפי 
צוארה אלא שהרצועה 

   מעכבתו:
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  . "לֹא ָעקּוד ְולֹא ָרגּול"
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ן ַאְבָרָהם, ֲעִקיַדת ָיד ְוֶרֶגל - "ָעקּוד" ִיְצָחק ּבֶ    .(בראשית כב, ט) 157ּכְ
ּלֹ - "ָרגּול" י ְזרֹועֹו ְוִיְקׁשֹור. ׁשֶ ּבֵ   א ָיכֹוף ָידֹו ַעל ּגַ

  
   :ֵמיִתיִבי

י ַרְגַלִים.ׁשְ  - "ָעקּוד"" תֵּ י ָיַדִים ּוׁשְ    תֵּ

י ְזרֹועֹו ְוִיְקשֹור - "ָרגּול" ּבֵ לֹא ָיכֹוף ָידֹו ַעל ּגַ   ! "ׁשֶ
  

א, ּדְ הּוא  ּנָ י ַהאי ּתַ   ָאַמר ּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ַרְגַלִים - "ָעקּוד"" תֵּ י ָיַדִים ּוׁשְ תֵּ    .ֲעִקיַדת ָיד ְוֶרֶגל אֹו ׁשְ

ּלֹ -"ָרגּול"  י ְזרֹועֹו ְוִיְקׁשֹור א ָיכֹוף ָידוֹ ׁשֶ ּבֵ   . "ַעל ּגַ
  

ֵמי י ָלא ּדָ ּתִ    ,ְוַאּכַ
א ְוֵסיָפא ִניָחא ָלָמא ֵריׁשָ ׁשְ ָיא!  ,ּבִ   ְמִציָעָתא ַקׁשְ

  
א אּדְ  הּוא ,ֶאלָּ ּנָ י ַהאי ּתַ    ,ָאַמר ּכִ

ן ַאְבָרָהם.  - "ָעקּוד"" ִיְצָחק ּבֶ   ֲעִקיַדת ָיד ְוֶרֶגל, ּכְ

ּלֹ -"ָרגּול"  י ְזרֹועֹו ְוִיְקׁשֹורא ָיכֹוף ָי ׁשֶ ּבֵ   .  "דֹו ַעל ּגַ
   

  
  

                                                             

ֲע  157 ֲערְֹך ֶאת ָהֵעִצים ַוּיַ ַח ַוּיַ ְזּבֵ ם ַאְבָרָהם ֶאת ַהּמִ ֶבן ׁשָ ר ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהים ַוּיִ קֹום ֲאׁשֶ בֹאּו ֶאל ַהּמָ ַעל ָלֵעִציםקֹד ֶאת ִיְצָחק בְּ ַוּיָ ַח ִמּמַ ְזּבֵ ם אֹתֹו ַעל ַהּמִ ׂשֶ   נֹו ַוּיָ

  רש"י
. אחד מן הידים ואחד יד ורגל

   מן הרגלים כובל ביחד:
. אחד מידיו כופף זרועו יד על גב

כלפי מעלה וקושר כדי שלא יהו 
   לו אלא ג' רגלים לברוח:

. כאחד או שתי שתי ידים
   רגלים כאחד:

. האי תא לדרב ואכתי לא דמי
   יהודה:

. כדרב יהודה רישא וסיפא יחא
אבל מציעתא דקתי או שתי 
ידים או שתי רגלים קשיא לדרב 
יהודה דלא קרי עקוד אלא יד 

כיצחק בן אברהם דכתיב ורגל 
(בראשית כב) ויעקד כפף ידיו 
ורגליו לאחוריו וקשר יד ורגל 

  יחד ופשט צוארו לאחוריו:
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ים"וְ  ַמּלִ ֶזה ְוִיְמׁשֹוךְ [ לֹא ִיְקׁשֹור ּגְ    ]."ֶזה ּבָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
א.  ָאֵזיל ְלִחיְנּגָ ַמאן ּדְ ֶמיֱחִזי ּכְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  

  רש"י
. לשוק למוכרם חיגא לחיגא

ע''ש שסובבין את השוק 
מחולות מחולות עגולות של בי 

  אדם:
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        נד,אנד,אנד,אנד,א .22
ֶזה ְוִיְמׁשוֹ "[  ים ֶזה ּבָ ַמּלִ    ] ְך,לֹא ִיְקׁשֹור ּגְ

   ,ֲחָבִלים ְלתֹוְך ָידֹו ְוִיְמׁשֹוךְ [ֲאָבל ַמְכִניס 
ּלֹ    .]"א ִיְכרֹוךְ ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ְלַאִים.  א ְלִעְנַין ּכִ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
  

ַמאי?  ְלַאִים ּדְ   ּכִ
ְלַאִים  :ִאיֵליָמא   ,ָאָדםּדְ ּכִ

   :ְוָהְתַנן
ם ַלֲחרֹוׁש " ר ִעם ּכּוּלָ   ! ו) (כלאים ח, "ְוִלְמׁשֹוךְ  ָאָדם מּותָּ

א ְלַאִים  :ֶאלָּ   ,ֲחָבִליםּדַ ּכִ
   :ְוָהַתְנָיא

ִכיָפה ַאַחת"   ! "ִחיּבּור ֵאיָנּה  -  ַהּתֹוֵכף תְּ
  

ְלַאִים    ֲחָבִלים, ּדַ ְלעֹוָלם ּכִ
ּלֹ :ְוָהִכי ָקָאַמר   א ִיְכרֹוְך ְוִיְקׁשֹור. ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
  

  רש"י
. האי שלא לעין כלאים שוי

יכרוך דמתי' לא שייך ביה 
ת אלא משום כלאים איסור שב

   אסר ליה כדמפרש ואזיל:
. שיש בהן חבלי כלאים דחבלים

צמר וחבלי פשתן וכי כריך להו 
הוו כלאים וידו מתחממת 
באחיזתן וקסבר דבר שאין 

   מתכוין אסור:
. דכי אי ימא כלאים דאדם

כריך להן סביבות ידו מצא 
קשור עם הגמלים ופעמים שהן 
מושכין שום דבר ומצא אדם 

   מל מהיגין יחד:וג
. עם והתן אדם מותר עם כולם

כל הבהמות לחרוש ולמשוך 
שלא אסרה תורה אלא שי מיי 
בהמה יחד כעין שור וחמור 

   ומשה זו במסכת כלאים:
   . בגדי צמר ופשתים:התוכף

. כגון ע''י מחט בתכיפה אחת
   פעם אחת או שקשר קשר אחד:

. דכתיב (דברים כב) איו חיבור
ם יחדו לא אסרה צמר ופשתי

התורה אלא חבור יפה 
   המתקיים:

  . בשתי תכיפות:כריכה וקשירה
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        בבבב- - - - נד, אנד, אנד, אנד, א .23
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ּלֹּוִבְלַב  ַחת ָידֹו ֶטַפח. ד ׁשֶ   א ֵיֵצא ֶחֶבל ִמּתַ

  
ֵבי  ָנא ּדְ מּוֵאלְוָהא ּתָ    :ׁשְ

  ! "ְטָפַחִיים"
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
א  ּתָ מּוֵאלָאַמר ּדְ ָהׁשְ   ֶטַפח,  :ׁשְ
מּוֵאלְוָתָנא ּדְ    , "ְטָפַחִיים" :ֵבי ׁשְ

ַמִעיַנן.   ה ֲאָתא ְלַאׁשְ מּוֵאל ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ   ׁשְ
  

   :ַתְנָיאְוָה    נד,ב
ְרַקע ֶטַפח" יַה ִמן ַהּקַ ְגּבִ ּיַ   ! "ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ְנָיא ַהִהיא י ּתַ יֵני :ּכִ ֵביֵני ּבֵ ַחְבָלא ּדְ    .ּבְ
   

  

  רש"י
. ראש החבל לא שלא יצא חבל

יצא מתחת ידו טפח למטה 
דדמי כמי שושאה בידו ולא 
מתחזיא שהיא מאפסר 

   הגמלים:
. דאמר טפח לאורויי שמואל

הלכה למעשה אתא לאשמעין 
דהבא לימלך לפיו אמרין ליה 

ח שלא להקל באיסורין טפ
 ומיהו עד טפחיים ליכא איסור:

והתיא ובלבד שיגביה מן 
. אבל כל כמה הקרקע טפח

   דבעי יפוק מתותיה ידיה:
. שבין ידו בחבלא דביי ביי

לגמל בההוא קאמר כמה דבעי 
הוי ובלבד שיגביהו מן הקרקע 
טפח כדי שתהא ראה הבהמה 
משכה בו דאי לא לא מיתחזי 

דבהמה אלא כמשאוי  טירותא
בעלמא שאין ראה שאוחז 

  ראשה בידו:
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        נד, ב נד, ב נד, ב נד, ב  .24
ָנה         ִמׁשְ

ַמ  ֵאיָנּה ְקׁשּוָרה לֹו, ֵאין ֲחמֹור יֹוֵצא ּבְ ְזַמן ׁשֶ ַעת ּבִ   ְרּדַ
ז קּוקְולֹא ּבְ הּוא ּפָ י ׁשֶ    ,ּוג ַאף ַעל ּפִ
ארֹו, ְולֹא ּבְ  ַצּוָ ּבְ ם ׁשֶ   סּוּלָ

ַרְגלֹו.  ּבְ ְרצּוָעה ׁשֶ   ְולֹא ּבִ
  

חּוִטיןוְ  ְרְנגֹוִלים יֹוְצִאין ּבְ    ,ֵאין ַהתַּ
ַרְגֵליֶהם,  ּבְ ְרצּוָעה ׁשֶ   ְולֹא ּבִ

  

ֶהן.  ּלָ ַחת ָהַאְלָיה ׁשֶ תַּ ֲעָגָלה ׁשֶ ָכִרים יֹוְצִאין ּבַ   ְוֵאין ַהּזְ
  ת, ְוֵאין ָהְרֵחִלים יֹוְצאֹות ֲחנּונוֹ 

ִג    ימֹון, ְוֵאין ָהֵעֶגל יֹוֵצא ּבְ
ָרה ר,   :ְולֹא ּפָ עֹור ַהקּוּפָ   ּבְ

ין ַקְרֶניָה.  ּבֵ ְרצּוָעה ׁשֶ   ְולֹא ּבִ
  

ל  ָרתֹו ׁשֶ ן ֲעַזְרָיהּפָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ין ַקְרֶניָה  ַרּבִ ּבֵ ְרצּוָעה ׁשֶ    ,ָהְיָתה יֹוְצָאה ּבִ
ּלֹ ְרצֹון ׁשֶ   .  ֲחָכִמיםא ּבִ

   

ָמָרא             ּגְ

   ?ַטְעָמאַמאי 
  

ַדֲאַמַרן    .ּכְ
  

  

ז"וְ  קּוקלֹא ּבְ הּוא ּפָ י ׁשֶ   . "ּוג ַאף ַעל ּפִ
  

א ָאֵזיל ְלִחיְנּגָ ַמאן ּדְ ֶמיֱחִזי ּכְ ּום ּדְ   .ִמׁשּ
  

  

ארוֹ "וְּ  ַצּוָ ּבְ ם ׁשֶ סּוּלָ   . "לֹא ּבְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
י לֹוָעא.    ּבֵ

  
  ְלַמאי ָעְבִדי ֵליּה? 

  
ה ִאית ֵליּה ַמּכָ   , ְלֵהיָכא ּדְ

יּה ּדְ     .לֹא ָהַדר ָחֵייְך ּבֵ
  

  

ַרְגלוֹ  לֹא"וְ  ּבְ ְרצּוָעה ׁשֶ   . "ּבִ
  

ָעְבֵד     .ֵליּה ְלִגיְזָרא יּדְ
  

  

חּוִטין"וְ  ְרְנגֹוִלין יֹוְצִאין ּבְ   ."ֵאין ַהתַּ
  

י ֵהיִכי  ָעְבִדי ֵליּה ִסיָמָנא ּכִ    .לֹא ִליַחְלפוּ ּדְ ּדְ
  

  

ְרצּוָעה"וְ     ."לֹא ּבִ
  

ָעְבִדי ֵליּה כִּ  רּו ָמאֵני. לֹּדְ י ֵהיִכי ּדְ   א ִליְתּבְ
  

  

ָכִרים יֹוְצִאי"וְ  ֲעָגָלה ןֵאין ַהּזְ    ."ּבָ
  

י ֵהיִכי     .לֹא ִלַחְמָטן ַאְלָייֵתיּה ּדְ ּכִ

  רש"י
   מתי'

. אישקליט''א בזוג
   } :אישקיליט''א: זוג (פעמון){

. שחללו פקוק במוכין אע''פ
שאין העיבל שלו מקשקש 
להשמיע קול ובגמ' מפרש 
טעמא: סולם ורצועה וכל הך 
דמתיתין מפרש בגמרא וכולהו 

אי פלי משום דחייס עלייהו ו
   אתי לאיתויי:

. כגון קרון קטן שעושין לו עגלה
תחת זבו שראש זב אותן 
האילים רחב כמין כר קטן ואין 
בו עצם אלא שומן ועב וכבד 
וכשגרר לארץ שרט ושחת 
ועושים לו עגלה מתגלגלת 
אחריו כשהוא הולך והזב 

   קשור עליה:
. שרץ הוא שימיו חדין קופר

''ן כמחט וקורין לו הריצו
} וקושרין איריצו''ן: קיפוד{

עורו בדדי הפרה שלא ייקוה 
   שרצים:

. ולא ברצועה שבין קריה
דמשאוי הוא לה כדמפרש 

   בגמרא:
  

  גמ' 
. שאיה קשורה בו כדאמרן

מע''ש דלא גלי מאתמול שיהא 
   צריכה לכך שיהא לה למלבוש:

   . סתום:פקוק
. לשוק למכור ותולין לו לחיגא

   זוג להאותו:
   . שקושרין אצל הלחי:י לועאב

. שלא יוכל דלא הדר חייך לה
להחזיר צוארו לצד המכה 
לחככה בשייו וקושרן בצוארו 
וחשובים הן יותר מקשישין 
שעל גבי השבר ואי פלו חייס 

   עלייהו ומייתי להו בשגגה:
. אטורטלייר''י לגיזרא

איטריטייליי''ר: להתקש זו {
} בלעז בהמ' בזו (רגל ברגל)

פסיעותיה קצרים ומכה רגליה ש
זה בזה עושין לה כמין טבעת 
של עקלים או רצועות עבות 
וקושרין אותה למעלה מפרסות 

   הרגל מקום שמקשין זו בזו:
. בתרגולי דלא ליחלפו

   חבריהם:
. שקושרין דלא ליתברו מאי

שי רגליה יחד ברצועה קצרה 
שלא תוכל להרים רגליה 

   ולהתיז:
ילקו . שלא דלא ליחמטן

בסלעים וטרשים בליי''ר 
  } בלע''ז:בליציי''ר: לחבוט{
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        נד, ב נד, ב נד, ב נד, ב  .25
  . "ֵאין ָהְרֵחִלים יֹוְצאֹות ֲחנּונֹות"וְ 
  

אָיֵתיב  ר עּוּלָ יּה  ַרב ַאָחא ּבַ אּדְ ַקּמֵ    :ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ַרב ִחְסּדָ
ּגֹוְזִזין אֹוָתּה  ָעה ׁשֶ ָ ֶמן ,ִמׁשּ ׁשֶ יִחין ָלּה  ,טֹוְמִנין ָלּה ֶעָזק ּבְ ּלֹ ַעל ּוַמּנִ ֵדי ׁשֶ ּה ּכְ ַדְחּתָ ן. ּפַ ְצַטּנֵ   א ּתִ

  
אָאַמר ֵליּה    : ַרב ִחְסּדָ

יָתּה ַמר עּוְקָבא ן, ֲעׂשִ   .ִאם ּכֵ
  

א ָיֵתיב  מּוֵאלֶאלָּ ר ׁשְ א ּבַ ּפָ יּה  ַרב ּפַ    :ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר אַרב ִחְסּדָ ּדְ ַקּמֵ
ָעה ׁשֶ  ׁשָ ֶמן,  ,ּכֹוַרַעת ֵליֵלדּבְ ל ׁשֶ ֵני ֲעָזִקין ׁשֶ   טֹוְמִנין ָלּה ׁשְ

ם.   ְתַחּמֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּה ְוֶאָחד ַעל ָהֶרֶחם ּכְ ַדְחּתָ יִחין ָלּה ֶאָחד ַעל ּפַ   ּוַמּנִ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 
ן א ,ִאם ּכֵ יָתּה ַיְלּתָ    .ֲעׂשִ

  
א ָאַמ    : ַרב הּוָנאר ֶאלָּ

ם וְ  י ַהּיָ ְכַרּכֵ מֹו,  'ָחנּון'ֵעץ ֶאָחד ֵיׁש ּבִ   ׁשְ
חֹוְטָמּה  יִחין ָלּה ּבְ ְרֵני רֹאָשּה.  ,ּוְמִביִאין ִקיָסם ּוַמּנִ לּו ּדַ ׁש ְוִיּפְ ְתַעּטֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

  
  ְזָכִרים ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי

  
ֲהָדֵדי ִחי ְזָכִרים ּבַ ְמַנּגְ יָון ּדִ יָלא ,ּכֵ    .ָנְפָלן ִמּמֵ

  
ְמעֹון ְנִזיָרא   ָאַמר:  ׁשִ

ִריְתָמא   .ִקיְסָמא ּדְ
  

ָלָמא  ׁשְ ָקָתֵניּדְ ּבִ   , "ֲחנּונֹות" :ַרב הּוָנא, ַהְיינּו ּדְ
ַנן א ְלַרּבָ   ? "ֲחנּונֹות"ַמאי  ,ֶאלָּ

  
ְמַרֲחִמיַנן ֲעַלְייהוּ  ָתא ּדִ ָעְבִדיַנן ְלהּו ִמילְּ    .ּדְ

   
  

  רש"י
לאחר שגוזזין אותה טומים לה 

   . עד שיגדל צמרה:עזק בשמן
 . צמר גפן או כל דבר רך:עזק

 . מצחה:פדחתה
. יהגת ברחל עשיתה מר עוקבא

זו חשיבותו של מר עוקבא 
שהיה עשיר ואב בית דין וכי 

   דרך חשיבותה לכך:
   אשתו של רב חמן: .ילתא
   . תולעים:דרי

. קיסם של קיסמא דריתמא
   רותם שמיחין לה בחוטמה:
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  . "ימֹוןִג ֵאין ָהֵעֶגל יֹוֵצא ּבְ "
  

גִ "ַמאי    ? "ימֹוןֵעֶגל ּבְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ר ִניָרא.    ּבַ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ַהאי  ַמע ּדְ ימֹון"ַמאי ַמׁשְ ֵמיַכף "ּגִ ָנא ּדְ ְ    ?ִליׁשּ
  

ְכִתיב ַאְגמֹון רֹאׁשֹו""ֲהָלֹכ :ּדִ   . (ישעיהו נח, ה) 158ף כְּ
  

  

ר"וְ  עֹור ַהקּוּפָ ָרה ּבְ    ."לֹא ּפָ
  
י ֵהיִכי ּדְ    לֹא ִלְמִציּוהָּ ָיאֵלי. ּדְ ָעְבִדי ָלּה ּכִ
  

  

ין ַקְרֶניָה "וְ  ּבֵ ְרצּוָעה ׁשֶ   . "לֹא ּבִ
  

ר  :ִאי ְלַרב ּמֵ ין ְלׁשַ ין ְלנֹוי ּבֵ   ָאסּור.  -ּבֵ
מּוֵאלִאי לִ    ָאסּור,  -ְלנֹוי    :ׁשְ

ר  ּמֵ ר.  -ְלׁשַ   מּוּתָ

                                                             

ְק  158 יַע ֲהָלֶזה תִּ ק ָוֵאֶפר ַיּצִ ַאְגמֹן רֹאׁשֹו ְוׂשַ   ה'ָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון לַ ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו ֲהָלֹכף ּכְ

  רש"י
. עול קטן שמיחין לעגל בר ירא

בצוארו שיהיה למוד לכוף ראשו 
   לכשיגדל:

. שלא יקוה דלא למציוה יאלי
עלוקה שקורין ששוא''ש 

   } :ששואי''ש: עלוקות{
. דכל בין לוי בין לשמר אסור

 טירותא יתירתא אמרי' משאוי
  הוא:



  ""ַּבֶּמה ְּבֵהָמה יֹוְצָאה –מסכת שבת פרק ה' 
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        נה, אנה, אנה, אנה, א    ––––נד, ב נד, ב נד, ב נד, ב  .27
ל " ָרתֹו ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּפָ ן ֲעַזְרָיהַרּבִ   ."ּבֶ
  

ָרה ָהְוָיא ֵליּה?    !ַוֲחָדא ּפָ
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ַרבְוָהא ָאַמר 

א ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ל ׁשַ ן ֲעַזְרָיה ֵמֶעְדֵריּה ּכָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ר ַרּבִ ֵ ֵריַסר ַאְלֵפי ֶעְגֵלי ֲהָוה ְמַעׂשּ   !ּתְ
  

ָנא:    ּתָ
ּלֹו ָהְיָתה ֶאּלָ " ֶכיְנתֹו ָהְיָתה, לֹא ׁשֶ ל ׁשְ   א ׁשֶ

ּלֹ  מוֹ ּוִמּתֹוְך ׁשֶ ּה ִנְקֵראת ַעל ׁשְ    ."א ִמיָחה ּבָ
   

  
י ֲחִניָנאוְ  ַרב י יֹוָחָנןוְ  ַרּבִ   ַמְתנּו.  ַרב ֲחִביָבאוְ  ַרּבִ

יּה ֵסֶדר מֹוֵעד כּולֵּ י ַהאי זּוָגא  ,ּבְ ל ּכִ י יֹוָנָת  -ּכָ יל ַרּבִ י יֹוָחָנן ּוְמַעּיֵ   ן. ֲחלּוֵפי ַרּבִ
י ּבֵ  ר ְלַמחֹות ְלַאְנׁשֵ ֶאְפׁשָ ל ִמי ׁשֶ י ּבֵ  - יתֹו ְולֹא ִמיָחהּכָ ס ַעל ַאְנׁשֵ   יתֹו. ִנְתּפָ

י ִעירֹו  ַאְנׁשֵ י ִעירֹו.  -ּבְ ס ַעל ַאְנׁשֵ   ִנְתּפָ
ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו.  -ּבְ ס ַעל ּכָ   ִנְתּפָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ֵבי ֵרי לּוָתא ְוָהֵני ּדְ י ָעְלָמא -ׁש ּגָ סּו ַעל ּכּולֵּ    .ִנְתּפְ
  

י ָהא  י ֲחִניָנאָאַמר ּדְ ּכִ   : ַרּבִ
ְכִתיב ט ָיֹב :ַמאי ּדִ ּפָ ִמׁשְ ָריו"ה' ּבְ    ?(ישעיה ג, יד) 159"א ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוׂשָ

ִרים ָחְטאּו    נה,א   ְזֵקִנים ֶמה ָחְטאּו? ^ -ִאם ׂשָ
א ֵאיָמא ִרים. ּלֹׁשֶ  ,ַעל ְזֵקִנים :ֶאלָּ ָ ׂשּ   א ִמיחּו ּבַ

  
יּה  ַרב ְיהּוָדה מּוֵאלּדִ ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ   . ׁשְ

ּה.  ַגח ּבָ יּה, ְולֹא ֲהָוה ַמׁשְ ָתא ָקא ָצְווָחה ַקּמֵ   ֲאַתאי ַהִהיא ִאיּתְ
ם הּוא ִיְקָרא ְולֹא ֵיָעֶנה""ֹאָאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ֵליּה ָמר:  ל ּגַ ֲעַקת ּדָ    ?כא, יג) (משלי ֵטם ָאְזנֹו ִמּזַ

ְך  ָנא, ֵריׁשָ יּנָ יְך  -ָאַמר ֵליּה: ׁשִ ֵריׁשָ א ּדְ ַקִריֵרי, ֵריׁשָ ַחִמיֵמי –ּבְ ין ָמר עּוְקָבאָהא ָיֵתיב , ּבְ ית ּדִ    ,ַאב ּבֵ
ְכִתיב ִוד :ּדִ ית ּדָ ינּו ַלּבֹ :ה ָאַמר ה'ּכֹ  ,"ּבֵ טּדִ ּפָ קְוַה  ,ֶקר ִמׁשְ ד עֹוׁשֵ זּול ִמּיַ ילּו ּגָ    ,ּצִ

ֵצא  ן תֵּ ֵני רַֹע ַמַעְלֵליֶכם" ,ָכֵאׁש ֲחָמִתיּפֶ ה ִמּפְ     .(ירמיהו כא, יב) ּוָבֲעָרה ְוֵאין ְמַכּבֶ
   

  
י ֵזיָראָאַמר ֵליּה  י ִסימֹוןלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ

לּוָתא.  ֵבי ֵריׁש ּגָ   לֹוְכִחיְנהּו ָמר ְלָהֵני ּדְ
ִאי.  ֵלי ִמיּנָ   ָאַמר ֵליּה: ָלא ְמַקּבְ

ב ּדְ  ֵליָאַמר ֵליּה: ַאף ַעל ּגַ   לֹוְכִחיְנהּו ָמר.  ,ָלא ְמַקּבְ
י ֲחִניָנאָאַמר ּדְ  ַרּבִ י ַאָחא ּבְ   : ַרּבִ

ָבר ֶזה,  ּה ְלָרָעה חּוץ ִמּדָ רּוְך הּוא ְוָחַזר ּבָ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ה טֹוָבה ִמּפִ   ֵמעֹוָלם לֹא ָיְצָתה ִמּדָ
ְכִתיב תֹוְך ָהִעיר  :"ַוּיאֶמר ה' ֵאָליו :ּדִ תֹוְך ֲעבֹר ּבְ םְירוּ ּבְ לִָ    ,ׁשָ

תֹוָכּה  ֲעׂשֹות ּבְ ל ַהּתֹוֵעבֹות ַהּנַ ֱאָנִקים ַעל כָּ ֱאָנִחים ְוַהּנֶ ים ַהּנֶ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ   . )ו-(יחזקאל ט, ד וגו' 160"ְוִהְתִויָת תָּ
רּוְך הּוא ְלַגְבִריֵאל:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

יו ׁשֶ  יִקים ּתָ ל ַצּדִ יוֹ ֵלְך ּוְרׁשֹום ַעל ִמְצָחן ׁשֶ לֹא ִיׁשְ  ,ל ּדְ ָלהׁשֶ ֶהם ַמְלֲאֵכי ַחּבָ    ,ְלטּו ּבָ
ִעים ל ְרׁשָ ם ְוַעל ִמְצָחם ׁשֶ ל ּדָ יו ׁשֶ ָלה.  ,ּתָ ֶהן ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְלטּו ּבָ ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ּנּו ֵאּלּו  ּתַ ׁשְ ל עֹוָלם! ַמה ּנִ רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ין ִלְפֵני ַהּקָ ת ַהּדִ   ֵמֵאּלּו? ָאְמָרה ִמּדַ
לּו  מּוִרים -ָאַמר ָלּה: ַהלָּ יִקים ּגְ לּו  ,ַצּדִ מּוִרים.  -ְוַהלָּ ִעים ּגְ   ְרׁשָ

                                                             
ט ָיבֹוא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו וְ  ה' 159 ּפָ ִמׁשְ יֶכםּבְ ָבתֵּ ֵזַלת ֶהָעִני ּבְ ֶרם ּגְ ם ַהּכֶ ַעְרתֶּ ם ּבִ ָריו ְוַאתֶּ  ׂשָ
ֱאָנִקים ַע  ה'ַוּיֹאֶמר  דדדד 160 ֱאָנִחים ְוַהּנֶ ים ַהּנֶ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ ם ְוִהְתִויָת תָּ לִָ תֹוְך ְירּוׁשָ תֹוְך ָהִעיר ּבְ תֹוָכּה ֵאָליו ֲעבֹר ּבְ ֲעׂשֹות ּבְ ל ַהּתֹוֵעבֹות ַהּנַ   . ל ּכָ
ְחמֹלוּ  הההה                 חֹס ֵעיְנֶכם ְוַאל תַּ ָאְזַני ִעְברּו ָבִעיר ַאֲחָריו ְוַהּכּו ַאל תָּ ה ָאַמר ּבְ   . ּוְלֵאּלֶ
ְק  וווו                 ׁשּו ּוִמּמִ ּגַ ו ַאל תִּ ר ָעָליו ַהתָּ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ִחית ְוַעל ּכָ ַהְרגּו ְלַמׁשְ ים תַּ חּור ּוְבתּוָלה ְוַטף ְוָנׁשִ ֵחּלוּ ָזֵקן ּבָ י תָּ ׁשִ ִית ּדָ ר ִלְפֵני ַהּבָ ֵקִנים ֲאׁשֶ ים ַהּזְ ֲאָנׁשִ ֵחּלּו ּבָ   . ַוּיָ
ִית ּוַמְלאּו ֶאת ַהֲחֵצרֹות ֲחָלִלים ֵצאּו ְוָיְצאּו ְוִהּכּו ָבִעיר זזזז                 אּו ֶאת ַהּבַ   ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַטּמְ

  רש"י
(מתו) בכולי סדר מועד כל כי 

   . ארבעתן יחד:האי זוגא
. יש מחליפין ר' חלופי ר' יוחן

   יוחן ומעיילי ר' יותן:
   . עש על עבירות שבידן:תפש

. בכל ישראל בכל העולם כולו
כגון מלך ושיא שאפשר לו 
למחות שיראין מפיו ומקיימין 

  : דבריו
   . סהדרין:זקים

. אי שאי רבך רישך בקרירי
איי כוה אבל מר עוקבא שהוא 
ראש לי ולך ואב ב''ד יכווה 

   בחמין:
. לא עש דכתיב בית דוד וגו'

   אלא מי שבידו לשפוט:
. שא' במקרא זה חוץ מדבר זה

שהוציא דבור לטובה ומפי 
עוש תוכחה חזר בו: והתוית 
תיו על מצחות האשים 

קים על כל האחים והא
התועבות העשות בתוכה. אלו 

   צדיקים:
. שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה

  שאי רוצה לשלוח בעיר:
  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ָיָדם ְלַמחֹות ל עֹוָלם! ָהָיה ּבְ   ְולֹא ִמיחּו!  ,ָאְמָרה ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
לּוי ְוָידּוַע ְלָפַני ֶהם  ,ָאַמר ָלּה: ּגָ ִאם ִמיחּו ּבָ לוּ לֹא  -ׁשֶ   ם. ֵמֶה  ְיַקּבְ

לּוי 161הָר ָאְמ  ל עֹוָלם! ִאם ְלָפֶניָך ּגָ לּוי?ָל  ,ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ    !ֶהם ִמי ּגָ
ְכִתיב חּור ּוְבתּוָלה :ְוַהְיינּו ּדִ ַהְרגּו ְלַמְשִחיתוְ  ,"ָזֵקן ּבָ ים תַּ    ,ַטף ְוָנׁשִ

ו  ר ָעָליו ַהתָּ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ׁשוּ  - ְוַעל כָּ ּגַ    .ַאל תִּ
י תָּ  ׁשִ ְקּדָ   ,(יחזקאל ט, ו) ֵחלּו"ּוִמּמִ

ִית"             :ּוְכִתיב ר ִלְפֵני ַהּבָ ֵקִנים ֲאׁשֶ ים ַהּזְ ֲאָנׁשִ ֵחּלּו ּבָ   . (יחזקאל ט, ו) "ַוּיָ
  

ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ
ְקִרי" י" :ַאל תִּ ׁשִ א ,"ִמְקּדָ י"  :ֶאּלָ ׁשַ    –"ְמקּוּדָ

ּה ֵמָא  ימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּיְ ּקִ ֵני ָאָדם ׁשֶ יו.ֵאּלּו ּבְ    ֶלף ְוַעד תָּ
ד: ר ָמְפֶנה ָצפֹוָנה ּוִמּיָ ַער ָהֶעְליֹון ֲאׁשֶ ֶרְך ׁשַ ִאים ִמּדֶ ים ּבָ ה ֲאָנׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ    ,"ְוִהּנֵ

ָידוֹ  צֹו ּבְ ִלי ַמּפָ ים ,ְוִאיׁש כְּ ּדִ תֹוָכם ָלֻבׁש ַהּבַ   , ְוִאיׁש ֶאָחד ּבְ
בֹ ְוֶקֶסת ַהּסֹ  ָמְתָניו ַוּיָ ַעְמדּו ֵאֶצל ֵפר ּבְ ת"אּו ַוּיַ חֹׁשֶ ח ַהּנְ   . "(יחזקאל ט, ב) ִמְזּבַ

  
חֹ" ח ַהּנְ תִמְזּבַ   ! ?ִמי ֲהָוה - "ׁשֶ
  

יָרה ְלָפַני.  אֹוְמִרים ׁשִ קֹום ׁשֶ רּוְך הּוא: ַהְתִחילּו ִמּמָ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ְלהּו ַהּקָ
  

ים"ּוַמאן ִניְנהּו  ה ֲאָנׁשִ ָ ׁשּ   ? "ׁשִ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ה. ֶקֶצף, ַאף, ְוֵחיָמה, ּוַמ  ר, ּוְמַכלֶּ ּבֵ ִחית, ּוְמׁשַ   ׁשְ

  
ָנא  יו"ּוַמאי ׁשְ   ? "תָּ

  
  : ַרבָאַמר 
יו" ְחֶיה,  - "תָּ   ּתִ
יו" מּות.  - "תָּ   ּתָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

  ְזכּות ָאבֹות.  ַמהּתָ ּתָ ּתָ ּתָ 
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

  חֹון ְזכּות ָאבֹות. ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ 
  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

רּוְך הּוא, סֹוף חֹוָתמ - יו""תָּ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ   ֹו ׁשֶ
י ֲחִניָנאָאַמר ּדְ  רּוְך הּוא ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ   . 'תתתתֱאֶמ ': חֹוָתמֹו ׁשֶ
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ
יו.   ּה ֵמָאֶלף ְוַעד ּתָ ימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּכּולָּ ּיְ ּקִ ֵני ָאָדם ׁשֶ   ֵאּלּו ּבְ

   
  

                                                             
 מסורת הש"ס 161

  רש"י
. מעיקרא ועל כל הייו דכתיב

איש אשר עליו התיו אל תגשו 
   ולבסוף וממקדשי תחלו:

. שהודה למקטרג ממקודשי
   מדת הדין וחזר מן הטוב:
י . ביממי הוה מזבח החשת

יחזקאל והלא שלמה גזו ועשה 
מזבח אבים של ל''ב אמה 
דכתיב (מלכים א ח) כי מזבח 
החשת אשר לפי ה' קטן 
מהכיל כאדם האומר לחבירו 

   ס פלוי ופסול לעבודה:
. מן ממקום שאומרים שירה

הלוים שאומרים שיר בכלי 
   חשת:

   . לרשעים:תיו תמות
. חותמו של הקב''ה אמת

וראשון  אמצעית לאותיות
ואחרון על שם אי ראשון ואי 

  אחרון ואי הוא: 
אלו בי אדם שקיימו התורה 

התיו סימן להם שקיימו  .כולה
   התורה מראש עד סוף:
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        נה, אנה, אנה, אנה, א .28
  ? "ְזכּות ָאבֹות ַמהּתָ "ֵמֵאיָמַתי 

  
  : ַרבָאַמר 

ֵאִרי,  ן ּבְ ַע ּבֶ   ִמימֹות הֹוׁשֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ִדי"ׁשֶ ה ִמּיָ יֶלּנָ ה ֶאת ַנְבֻלָתּה ְלֵעיֵני ְמַאֲהֶביָה ְוִאיׁש לֹא ַיּצִ   .(הושע ב, יב) 162"ֲאַגלֶּ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

  ִמיֵמי ֲחָזֵאל, 
ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל ּכֹל ְיֵמי ְיהֹוָאָחז""ַוֲחָזֵאל ֶמֶלְך ֲאָרם ָלַח ׁשֶ   . (מלכים ב' יג, כב) ץ ֶאת ִיׂשְ

ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹ  :ּוְכִתיב ֶפן ֲאֵליֶהם ְלַמַען ּבְ ָחן ה' אֹוָתם ַוְיַרֲחֵמם ַוּיִ    ,ב"ַוּיָ
ה" ָניו ַעד ַעתָּ ִליָכם ֵמַעל ּפָ ִחיָתם ְולֹא ִהׁשְ    .ג)(מלכים ב' יג, כ ְולֹא ָאָבה ַהׁשְ

  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר:  ַרּבִ

הּו,    ִמיֵמי ֵאִלּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִביא ַוּיֹׁשֶ הּו ַהּנָ ׁש ֵאִלּיָ ּגַ ְנָחה ַוּיִ ֲעלֹות ַהּמִ ָרֵאל :אַמר"ַוְיִהי ּבַ    ,ה' ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ

ָרֵאל ַוֲאִני ַעְב  ִיׂשְ ה ֱאלִֹהים ּבְ י ַאתָּ ה"ַהּיֹום ִיַוַדע כִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ל ַהּדְ יִתי ֵאת כָּ ָך ּוִבְדָבְרָך ָעׂשִ   . וגו' (מלכים א, יח, לו) ּדֶ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

הּו,    ִמיֵמי ִחְזִקּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ א ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתוֹ ׁשֶ ּסֵ לֹום ֵאין ֵקץ ַעל כִּ ָרה ּוְלׁשָ ׂשְ ה ַהּמִ    ,"ְלַמְרּבֵ

ִמ ִכין אֹוָתּה ּוְלַסֲע ְלָה  ט ּוִבְצָדָקהָדּה ּבְ ּפָ    ,ׁשְ
ה זֹ ֲעׂשֶ ה ְוַעד עֹוָלם ִקְנַאת ה' ְצָבאֹות תַּ   .וגו' (ישעיהו ט, ו) את"ֵמַעתָּ

  

                                                             

ה ֶאת ַנְבֻלָתּה ְלֵעיֵני ְמַאֲהֶביָה ְוִאיׁש לֹ  162 ה ֲאַגּלֶ ִדיְוַעתָּ ה ִמּיָ יֶלּנָ   א ַיּצִ

  רש"י
. שאין עוד ואיש לא יצילה

זכות לאבות שאכלוה: ויפן 
אליהם למען בריתו את אברהם 
וגו' ולא השליכם מעל פיו עד 

ך השליכם עתה. אבל מכאן ואיל
   ולא פה אל ברית אבות:

ה' אלהי אברהם ואלהי יצחק 
. שאתה זוכר וישראל היום יודע

ברית. אברהם יצחק וישראל 
מדקאמר היום יודע ותו לא 
מכלל דתמה ועל ידי רחמים 

   הוזכרה להם בימי חזאל:
. דכתיב מעתה ועד בימי חזקיהו

עולם קאת ה' צבאות תעשה 
  זאת ולא זכות אבות:
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        בבבב- - - - נה, אנה, אנה, אנה, א .29
  : ַרב ַאִמיָאַמר 

לֹ    ,א ֵחְטאֵאין ִמיָתה ּבְ
לֹא ָעֹון.    ְוֵאין ִיּסּוִרין ּבְ

  

לֹא ֵחְטא"   ".ֵאין ִמיָתה ּבְ
ְכִתיב ֶפׁש ַהחֵֹט     :ּדִ    ,ִהיא ָתמּות -  את"ַהּנֶ

ן.  ֲעֹון ַהּבֵ א ּבַ ָ ֲעֹון ָהָאב ְוָאב לֹא ִיׂשּ א ּבַ ָ ן לֹא ִיׂשּ   ּבֵ
ְהֶיה" ע ָעָליו תִּ ַעת ָהָרׁשָ ְהֶיה ְוִרׁשְ יק ָעָליו תִּ ּדִ   . וגו' (יחזקאל יח, כ) ִצְדַקת ַהּצַ

  

לֹא ָעֹון"    ".ֵאין ִיּסּוִרין ּבְ
ְכִתיב ׁשְ  :ּדִ ֶבט ּפִ י ְבׁשֵ   .  (תהלים פט, לג) ָעם ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם""ּוָפַקְדתִּ

  

   :ֵמיִתיִבי   נה,ב

רּוְך הּוא: " דֹוׁש ּבָ ֵרת ִלְפֵני ַהּקָ ָ   ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
ֵני ַמה  ל עֹוָלם! ִמּפְ   ַנְסתָּ ִמיָתה ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון? ָק ִרּבֹונֹו ׁשֶ

יִתיו ְוָעַבר ָעֶליָה  ה ִצּוִ   . ָאַמר ָלֶהם: ִמְצָוה ַקּלָ
ה ְוַאֲהרָֹאְמרּו לֹו: ַוֲהלֹא מֹ  ּה, ּוֵמתּו! ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ימּו ּכָ ּיְ ּקִ   ן ׁשֶ

ע ַלּטֹוב" ָאַמר ָלֶהם: יק ְוָלָרׁשָ ּדִ    !"(קהלת ט, ב) 163"ִמְקֶרה ֶאָחד ַלּצַ
  

אּדְ הּוא  ּנָ י ַהאי ּתַ   ,ָאַמר ּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ְוַאֲהרַֹאף מֹ  ֶחְטָאם ֵמתּו, ׁשֶ   ן ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ י""ׁשֶ ם ּבִ   ,(במדבר כ, יב) 164ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ
י  ם ּבִ ֵטר ִמן ָהעֹוָלם - ָהא ֶהֱאַמְנתֶּ יַע ְזַמְנֶכם ִליּפָ   ."ֲעַדִיין לֹא ִהּגִ

  
   :ֵמיִתיִבי

ל ָנָחׁש " ֶעְטיֹו ׁשֶ ָעה ֵמתּו ּבְ ְניָ   :ןְוֵאּלּו ֵה  ,ַאְרּבָ ן ַיֲעקֹּבִ   ב, ִמין ּבֶ
ה, ְוַעְמָרם ֲאִבי מֹ    ׁשֶ
ִוד,  י ֲאִבי ּדָ   ְוִיׁשַ
ִוד ן ּדָ    ."ְוִכְלָאב ּבֶ

ָמָרא,  הּו ּגְ   ְוכּולְּ
יּה ְקָרא,  ְמָפֵרׁש ּבֵ ִוד ּדִ י ֲאִבי ּדָ ׁשַ   ְלַבר ִמּיִ

ְכִתיב ַחת יֹוָאב     :ּדִ לֹום תַּ ם ַאְבׁשָ א ׂשָ ָבא ַעל"ְוֶאת ֲעָמׁשָ    ,ַהּצָ
ְרֵאִליַוֲעָמׁשָ  ׂשְ מֹו ִיְתָרא ַהּיִ    ,א ֶבן ִאיׁש ּוׁשְ

ת ָנָחׁש ֲאחֹות ְצרּוָיה ֵאם יֹוָאב" א ֶאל ֲאִביַגל ּבַ ר ּבָ   . )(שמואל ב' יז, כה ֲאׁשֶ
ת ָנָחׁש ֲהַואי? י ֲהַואי,  !ְוִכי ּבַ ת ִיׁשַ   ַוֲהלֹא ּבַ

ְכִתיב   !יז)- יג (דברי הימים א' ב, 165"ֵתיֶהם ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל"ְוַאְחיֹ  :ּדִ

א  ת ֶאלָּ ל ָנָחׁש ִמי ּבַ ֶעְטיֹו ׁשֶ ת ּבְ ּמֵ   . ׁשֶ
י?    ַמּנִ

א  ּנָ ֵרתּדְ ִאיֵליָמא ּתַ ָ א מֹ - ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ה ְוַאֲהרְֹוָהא ִאיּכָ   ן! ׁשֶ
ן ֶאְלָעָזר ִהיא,  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ָלאו ַרּבִ   ֶאלָּ

ּה  ַמע ִמיּנָ לֹא ֵחְטא   :ּוׁשְ    ,ֵיׁש ִמיָתה ּבְ
לֹא ָעֹון. ְוֵיׁש ִיּסּוִר    ין ּבְ

א    !ַרב ַאִמיּדְ ּוְתיּוְבתָּ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ

                                                             
ר ֵאיֶנּנּו זֹ  163 ֵמא ְוַלּזֵֹבַח ְוַלֲאׁשֶ הֹור ְוַלּטָ ע ַלּטֹוב ְוַלּטָ יק ְוָלָרׁשָ ּדִ ר ַלּכֹל ִמְקֶרה ֶאָחד ַלּצַ ֲאׁשֶ בּוָעה ָיֵראַהּכֹל ּכַ ר ׁשְ ֲאׁשֶ ע ּכַ ּבָ ׁשְ חֶֹטא ַהּנִ ּטֹוב ּכַ  ֵבַח ּכַ
ה ְוֶאל ַאֲהרֹן יַ  ה'ַוּיֹאֶמר  164 ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֶאל מֹׁשֶ ָהל ַהּזֶ ָרֵאל ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהּקָ ֵני ִיׂשְ ִני ְלֵעיֵני ּבְ יׁשֵ י ְלַהְקּדִ ם ּבִ י ָלֶהםַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ  ר ָנַתתִּ
י יגיגיגיג 165 ִליׁשִ ְ ְמָעא ַהׁשּ ִני ְוׁשִ ֵ כֹרֹו ֶאת ֱאִליָאב ַוֲאִביָנָדב ַהׁשּ י הֹוִליד ֶאת ּבְ יְנַתְנֵאל הָ  ידידידיד. ְוִאיׁשַ י ַהֲחִמיׁשִ ִבִעי טוטוטוטו. ְרִביִעי ַרּדַ ְ ִויד ַהׁשּ י ּדָ ִ ׁשּ ִ   . אֶֹצם ַהׁשּ
ה טזטזטזטז    לֹׁשָ ה ֵאל ׁשְ י ְויֹוָאב ַוֲעׂשָ ְמֵעאִלי יזיזיזיז. ְוַאְחיֹוֵתיֶהם ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל ּוְבֵני ְצרּוָיה ַאְבׁשַ ׁשְ א ֶיֶתר ַהּיִ א ַוֲאִבי ֲעָמׂשָ   ַוֲאִביַגִיל ָיְלָדה ֶאת ֲעָמׂשָ

  ירש"
. וחטאו של אדם גורם בלא חטא
   לו מיתה:

. ובגעים. הייו יסורים בשבט 
וקאמר שאין באין אלא משום 

   פקידת עון:
. בעצתו של חש בעטיו של חש

שהשיא לחוה ולא בחטא אחר 
שלא חטאו. בעטיו כמו עטא 

   וטעם (דיאל ב):
   . בבי ישי משתעי:ואחיותיהם

. דאמר אלא לאו ר''ש בן אלעזר
ואהרן בחטאם מתו ומודה  משה

  בהי:
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        נה, בנה, בנה, בנה, ב .30
ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

א טֹוֶעה,  -ּכֹל ָהאֹוֵמר ְראּוֵבן ָחָטא    ֵאינֹו ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ְהיּו ְבֵני ַיֲעקֹ"ׁשֶ ר"ַוּיִ ֵנים ָעׂשָ ַאַחת - )(בראשית לה, כב 166ב ׁשְ קּוִלים ּכְ ן ׁשְ ּכּולָּ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ יֶלֶגׁש ָאִביו" :ֶאלָּ ְלָהה ּפִ ב ֶאת ּבִ כַּ ׁשְ    ?"ַוּיִ
ל ָאִביו עֹו ׁשֶ ל ַמּצָ ְלּבֵ ּבִ ד ׁשֶ   ,ְמַלמֵּ

ּה.  ַכב ִעּמָ ִאיּלּו ׁשָ תּוב ּכְ   ּוַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ
  

ְנָיא    :ּתַ

ן" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ה ֶזה ְלָידֹו,  א ַמֲעׂשֶ יק ֵמאֹותֹו ָעֹון, ְולֹא ּבָ ל אֹותֹו ַצּדִ   מּוּצָ

ר ָעִתיד ַזְרעֹו ַלֲעמֹוד ַעל ַהר ֵעיָבל ת ָאִביו""ָארּור ׁשֹ  :ְולֹוַמר ,ֶאְפׁשָ   , (דברים כז, כ) 167ֵכב ִעם ֵאׁשֶ
   !א ֵחְטא ֶזה ְלָידֹו?ְוָיבֹ

א ָמה ֲאִני ְמַקיֵּ  יֶלֶגׁש ָאִביו" :יםֶאּלָ ְלָהה ּפִ ב ֶאת ּבִ כַּ ׁשְ    ?"ַוּיִ
ַבע.    ֶעְלּבֹון ִאּמֹו תָּ

י? ֵהא ָצָרה ְלִאּמִ י תְּ ְפַחת ֲאחֹות ִאּמִ י, ׁשִ י ָהְיָתה ָצָרה ְלִאּמִ    !ָאַמר: ִאם ֲאחֹות ִאּמִ
ָעּה.  ל ֶאת ַמּצָ   ָעַמד ּוִבְלּבֵ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים
ל ְלּבֵ עֹות ּבִ י ַמּצָ תֵּ   , ׁשְ

ִכיָנה ל ׁשְ    ,ַאַחת ׁשֶ
ל ָאִביו,    ְוַאַחת ׁשֶ

ְכִתיב ְלתָּ ְיצּוִע  :ְוַהְיינּו ּדִ   , (בראשית מט, ד) 168י ָעָלה""ָאז ִחלַּ

ְקִרי א ,"ְיצּוִעי" :ַאל תִּ    ."ְיצּוַעיי :ֶאּלָ
  

ֵאי ַתּנָ    :ּכְ

ר"" ִים ַאל ּתּותַּ ּמַ ַחז כַּ   . (בראשית מט, ד) "ּפַ
י ֱאִליֶעֶזר הּפַ ּפַ ּפַ ּפַ   :אֹוֵמר ַרּבִ    ,ְזתָּ

הַח ַח ַח ַח     ,ְבתָּ
הזַ זַ זַ זַ    . ְלתָּ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ת, ּפָ ּפָ ּפָ ּפָ   :אֹוֵמר ַרּבִ ה ַעל ּדָ   ַסְעתָּ
  ָטאָת, ָח ָח ָח ָח 
  ִניָת.  זָ זָ זָ זָ 

ְמִליֵאל ן ּגַ הּפִ ּפִ ּפִ ּפִ          :אֹוֵמר ַרּבָ ְלתָּ    ,יּלַ
  , ְלָתהַח ַח ַח ַח 
ְתָך. ְרָחה תְּ זָ זָ זָ זָ    ִפּלָ

ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ   : ַרּבָ
  ֲעַדִיין ְצִריִכין ָאנּו ַלּמֹוָדִעי. 

י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעיַרּבִ
ּה:ֲהפוֹ  יָבה ְודֹוְרׁשָ ה, זִ זִ זִ זִ   ְך ֶאת ַהתֵּ   ְעַזְעתָּ

הִה ִה ִה ִה  ְעתָּ          ,ְרתַּ
ךָ ּפָ ּפָ ּפָ ּפָ    . "ְרָחה ֵחְטא ִמּמְ

  
אָאַמר, ְוָאְמִרי ָלּה  ָרָבא ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ ָבר, זָ זָ זָ זָ   : ַרּבִ ל ּדָ   ַכְרּתָ עֹוְנשֹו ׁשֶ

דֹולָח ָח ָח ָח     ,ִליָת ַעְצְמָך חֹוִלי ּגָ
ֲחטֹוא.  יַר ּפֵ ּפֵ ּפֵ ּפֵ  ּתָ ִמלַּ   ׁשְ

   
  

                                                             
ָר וַ  166 ַמע ִיׂשְ ׁשְ יֶלֶגׁש ָאִביו ַוּיִ ְלָהה ּפִ ב ֶאת ּבִ ּכַ ׁשְ ֶלְך ְראּוֵבן ַוּיִ ָאֶרץ ַהִהוא ַוּיֵ ָרֵאל ּבָ ּכֹן ִיׂשְ ׁשְ רְיִהי ּבִ ֵנים ָעׂשָ ְהיּו ְבֵני ַיֲעקֹב ׁשְ  ֵאל ַוּיִ
ל ָהָעם ָאֵמן 167 ַנף ָאִביו ְוָאַמר ּכָ ה ּכְ י ִגּלָ ת ָאִביו ּכִ  ָארּור ׁשֵֹכב ִעם ֵאׁשֶ
ְלתָּ ְיצּוִעי ָעָלה 168 ֵבי ָאִביָך ָאז ִחּלַ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ַחז ּכַ  ּפַ

  רש"י
. במעשה כל האומר ראובן חטא

   בלהה:
   . בההוא קרא:דכתיב

. להוציא ויהיו בי יעקב וגו'
   מלבך שלא תחשדו:

. ויגזור ויבא חטא זה לידו
   הקב''ה שיהיו מן המקללים:

. כך היה יעקב אחת של שכיה
עושה בארבעה אהלי שיו 
 מעמיד מטה לשכיה ובאותו

אהל שהוא רואה בו השכיה 
   הוא בא ולן אותו הלילה:

. אותו שם שעלה על יצועי חללת
דהייו שכיה מדלא כתיב יצועי 
עלית טעם אחר עד שלא בה 
אהל מועד היתה שכיה מצויה 

   באהלי צדיקים:
   . וטריקון הוא:פחז

. לשון עמא פזיזא (לקמן פזתה
דף פח.). פזתה מיהרת בעצמך 

   וחטאת:
   . זלזלת:הזלת

   . להצל מן החטא:פיללת
   . ויחל משה (שמות לב):חלתה

. יראת לחטוא לר' זעזעת'
אליעזר ור' יהושע חטא ולרבן 
גמליאל ולמודעי בקש לחטוא 

   ולא חטא:
. חולי גדול להתאפק חלית

  לכבוש יצרך:
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לֹמה, ְויֹאׁשִ  ִוד, ּוׁשְ מּוֵאל, ּדָ ֵני ׁשְ ֵני ֵעִלי, ּבְ   .ִסיָמן ָיהוּ ְראּוֵבן, ּבְ

  
ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ֵני ֵעִלי ָחְטאּו ּכֹ  א טֹוֶעה,  -ל ָהאֹוֵמר ּבְ   ֵאינֹו ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵני ְבֵני ֵעִלי ָחְפִני ּוִפְנָחס ּכֹ"וְ ׁשֶ ם ׁשְ   . (שמואל א' א, ג) 169ֲהִנים ַלה'"ׁשָ

ַרב,    ָסַבר ָלּה ּכְ
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ְנָחס לֹא ָחָטא.    ּפִ
יׁש ָחְפִני ְלִפְנָחס:    ַמּקִ

ְנָחס לֹא ָחָטא    ַאף ָחְפִני לֹא ָחָטא.  -ַמה ּפִ
א ים ,ֶאלָּ כְּ " :ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ר ִיׁשְ יםֲאׁשֶ ׁשִ   ?(שמואל א' ב, כב) 170"ֻבן ֶאת ַהּנָ

יֶהן הּו ֶאת ִקיּנֵ ִ ׁשּ ּלֹ  ,ִמּתֹוְך ׁשֶ ֲעֵליֶהןׁשֶ ָכבּום.  - א ָהְלכּו ֵאֶצל ּבַ ִאיּלּו ׁשְ תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהן ַהּכָ
  

   :ּגּוָפא
   :ַרבָאַמר 

ְנָחס לֹא ָחָטא.    ּפִ
  

ֱאַמר:  ּנֶ ן ֵעִלי ּכֹ ה ֶבן ֲאִחיטּוב ֲאִחי ִאיכָ יָּ "ַוֲאִח ׁשֶ ְנָחס ּבֶ ן ּפִ   .וגו' (שמואל א' יד, ג) 171"ֵהן ה'בֹוד ּבֶ
תּוב ְמַייֲחסֹו? א ְלָידֹו ְוַהּכָ ר ֵחְטא ּבָ    !ֶאְפׁשָ

ָבר ֶנֱאַמר    :ַוֲהלֹא ּכְ
ָנּה ֵער ְועֹ "ַיכְ  ר ַיֲעׂשֶ יׁש ִמְנָחה ַלה' ְצָבאֹות"ֶנה ֵמָאֳהֵלי ַיֲעקֵֹרת ה' ָלִאיׁש ֲאׁשֶ   , יב) (מלאכי ב, ב ּוַמּגִ

ָרֵאל הּוא    ֲחָכִמים, ּבַ לֹא ִיְהֶיה לֹו ֵער   - ִאם ִיׂשְ
   .ְלִמיִדיםּתַ ּבַ ְולֹא עֹוֶנה 

יש ִמְנָחה,  -ֵהן הּוא ְוִאם ּכֹ ן ַמּגִ   לֹא ִיְהֶיה לֹו ּבֵ
א  ּה  ,ַלאוֶאלָּ ַמע ִמיּנָ ְנָחס לֹא ָחָטא.  :ׁשְ   ּפִ

  
ִתיב א ָהא ּכְ    :ֶאלָּ

ֻבן" כְּ ר ִיׁשְ   ! ב, כב) (שמואל א' "ֲאׁשֶ
  

ֵבן" כְּ ִתיב "ִיׁשְ    .ּכְ
  

י לֹ  :ְוָהְכִתיב ָני כִּ ֻמָעה"ַאל ּבָ ְ    !(שמואל א' ב, כד) 172"א טֹוָבה ַהׁשּ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִני" ִתיב "ּבְ    .ּכְ

  
   !(שמואל א' ב, כד) "ַמֲעִבִרים" :ְוָהְכִתיב

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ִתיב ֲעִביָרם""ַמ     .ּכְ
  

ַעל" :ְוָהְכִתיב ֵני ְבִלּיָ   ! (שמואל א' ב, יב) 173"ּבְ
  

ָהָיה לֹו ְלִפְנָחס ְלַמחֹות ְלָחְפִני ְולֹא ִמיָחה,    ִמּתֹוְך ׁשֶ
ִאיּלּו ָחָטא.   תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

   
  

                                                             

ֲחֹות ְוִלְזּבַֹח לַ  169 תַּ ִמים ָיִמיָמה ְלִהׁשְ ֵני ְבֵני ֵעִלי ָחְפִני ּוִפְנָחס ּכֲֹהִנים לַ  ה'ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמּיָ ם ׁשְ לֹה ְוׁשָ ׁשִ   ה'ְצָבאֹות ּבְ
ים ַהּצֹ  170 ׁשִ בּון ֶאת ַהּנָ ּכְ ר ִיׁשְ ָרֵאל ְוֵאת ֲאׁשֶ ָניו ְלָכל ִיׂשְ ר ַיֲעׂשּון ּבָ ל ֲאׁשֶ ַמע ֵאת ּכָ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדְוֵעִלי ָזֵקן ְמאֹד ְוׁשָ  ְבאֹות ּפֶ
ן ֵעִלי ּכֵֹהן  171 יְנָחס ּבֶ ן ּפִ ה ֶבן ֲאִחטּוב ֲאִחי ִאיָכבֹוד ּבֶ א ֵאפוֹ  ה'ַוֲאִחּיָ לֹו נֹׂשֵ ׁשִ י ָהַלְך יֹוָנָתןּבְ  ד ְוָהָעם לֹא ָיַדע ּכִ
ר ָאנִֹכי ׁשֵֹמַע ַמֲעִבִרים ַעם  172 ֻמָעה ֲאׁשֶ ְ י לֹוא טֹוָבה ַהׁשּ ָני ּכִ  ה'ַאל ּבָ
ַעל לֹא ָיְדעּו ֶאת  173 ֵני ְבִלּיָ  ה'ּוְבֵני ֵעִלי ּבְ

  רש"י
. כל האומר בי עלי חטאו

באשת איש איו אלא טועה 
 חטאו: ומיהו בבזיון קדשים

. לקמן בשמעתין פחס דאמר רב
לא חטא ויליף לה מקרא ור' 
יותן יליף לה לחפי מהאי קרא 

   דמקיש חפי לפחס:
. שהיו ששהו את קייהן

מסרבין להקריב שום קרבן 
אלא בקושי כדכתיב (שמואל א 
ב) גם בטרם יקטירון את החלב 
וגו' וכשהיו זבות ויולדות באות 
 ממקום אחר לשילה להקריב

את קייהן והן היו משהין 
מלהקריבם והשים לא היו 
יכולין לסמוך עליהם שיקריבו 
והיו שוהות שם ולא היו חוזרות 
אצל בעליהן עד שראו קייהן 
קרבין והיו טהורות לקדשים 
וליכס לעזרה לפיכך מעלה 
עליהם כאילו שכבום שהיו 

   מועים אותן מפריה ורביה:
. באשת איש פחס לא חטא

שכבון את השים איו דאשר י
   אלא חפי לבדו:

. ואחיה בן אחיטוב וגו' כהן ה'
בשילה ושא אפוד הרי שמיחסו 
לשבח ומזכיר עליו שם פחס 

   אבי אביו:
אפשר בא חטא לידו והכתוב 

. לשבח ואת בן . בו מייחסו
מייחסו אחריו והכתיב גבי 
עבירה דואפים יכרת ה' לאיש 
 וגו' והאי קרא בבא על הכרית

ועל הזוה מישתעי כדדרשין 
ליה באלו הן השרפין דכתיב 
לעיל מייה כי חלל יהודה קדש 
ה' אשר אהב ובעל בת אל כר 
ודרשין כי חלל יהודה קדש זו 
זוה וכן הוא אומר לא תהיה 

   קדשה וגו':
. חריף להבין ולהורות בין ער

החכמים כדאמרי' בעירובין (דף 
   ג:) אהרית ערית:

. וכאן מייחס הוא כו'ואם כהן 
כהן מגיש מחה אחר פחס: 
והכתיב אל בי כי לא טובה 
השמועה אשר אכי שומע 
מעבירים עם ה' אביהם היה 

  מוכיחם:
והא כתיב מעבירים אמר רב 
הוא בריה דרב יהושע מעבירם 

. קשה בעיי שם החכם כתיב
הזכר כאן כי אומר אי שטעות 
גדול הוא ול''ג לה להא מילתא 

י בספרים מוגהים כתיב שהר
מעבירים וגם . במסורה הגדולה 
במקום שמויין שם כל התיבות 
דלא כתיב בהן יו''ד וקורין ולא 
מה זה והם מויין ע''פ 
החשבון וזו איה קשיא דהאי 
מעבירים לאו לשון עבירה הוא 
אלא לשון ויעבירו קול במחה 
(שמות לו) וה''ק להו לא טובה 

מע את השמועה אשר אכי שו
עם ה' מעבירים ומכריזין 
וקובלים עליכם והאי מעבירים 
לשון רבים הוא ואעם ה' קאי 
ולאו אבי עלי שהרי הם היו 
עוברים ולא היו מעבירים את 

 אחרים:
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        נו, אנו, אנו, אנו, א    ––––נה, ב נה, ב נה, ב נה, ב  .32
ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י ָאַמר  ַרּבִ   : יֹוָנָתןַרּבִ

מּוֵאל ָחְטאּו ^ל ָהאֹוֵמר ּכֹ    נו,א ֵני ׁשְ א טֹוֶעה,  -ּבְ   ֵאינֹו ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ר "ַוְיִהיׁשֶ ֲאׁשֶ מּוֵאל ָזֵקן כַּ ְדָרָכו ָבָניו ָהְלכוּ - ְולֹא...  ׁשְ   ,ג)-(שמואל א' ח, א 174"ּבִ

ְדָרָכיו"   לֹא ָהְלכּו, ִמיֱחָטא ַנִמי לֹא ָחְטאּו. ּדְ הּוא  - "ּבִ
ים ֶאלָּ  ַצע"א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ    ?ג)(שמואל א' ח,  "ַוּיִ
ּלֹ ה ֲאִביֶהם, ׁשֶ ַמֲעׂשֵ   א ָעׂשּו ּכְ

ָרֵאלׁשֶ  ָכל ְמקֹומֹות ִיׂשְ ר ּבְ יק ְמַחּזֵ ּדִ מּוֵאל ַהּצַ ָעֵריֶהם,  ,ָהָיה ׁשְ   ְוָדן אֹוָתם ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָנה ְוָסבַ ׁשֶ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ָרֵאל"ְוָהַלְך ִמּדֵ ַפט ֶאת ִיׂשְ ה ְוׁשָ ְצּפָ ל ְוַהּמִ ְלּגָ ית ֵאל ְוַהּגִ   , (שמואל א' ז, טז) 175"ב ּבֵ

ן ֵניֶהן ּוְלסֹוְפ  ,ְוֵהם לֹא ָעׂשּו ּכֵ ָכר ְלַחּזָ ֵדי ְלַהְרּבֹות ׂשָ ָעֵריֶהם ּכְ בּו ּבְ א ָיׁשְ   . ֵריֶהןֶאלָּ
  

ֵאי ַתּנָ    :ּכְ

ַצע"" ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ    -  ג)(שמואל א' ח,  "ַוּיִ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִפיֶהם.  ֲאלּו ּבְ   ֶחְלָקם ׁשָ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ילוּ  ֲעֵלי ּבָ  ְמַלאי ִהטִּ ים. ַעל ּבַ   תִּ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְזרֹוַע.  ר ָנְטלּו ּבִ ל ַמֲעׂשֵ ה ְיֵתיָרה ׁשֶ   קּוּפָ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְזרֹוַע  נֹות ָנְטלּו ּבִ    ."ַמתָּ
   

  

                                                             

ָר  א.א.א.א. 174 ָניו ׁשְֹפִטים ְלִיׂשְ ם ֶאת ּבָ ׂשֶ מּוֵאל ַוּיָ ר ָזֵקן ׁשְ ֲאׁשֶ ַבע בבבב. ֵאלַוְיִהי ּכַ ְבֵאר ׁשָ ה ׁשְֹפִטים ּבִ ֵנהּו ֲאִבּיָ ם ִמׁשְ כֹור יֹוֵאל ְוׁשֵ נֹו ַהּבְ ם ּבְ ְדָרָכיו  גגגג. ַוְיִהי ׁשֶ ְולֹא ָהְלכּו ָבָניו ּבִ
ט ּפָ ּטּו ִמׁשְ ְקחּו ׁשַֹחד ַוּיַ ַצע ַוּיִ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ  ַוּיִ

ית ֵאל ְוַה  175 ָנה ְוָסַבב ּבֵ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ הְוָהַלְך ִמּדֵ קֹומֹות ָהֵאלֶּ ל ַהּמְ ָרֵאל ֵאת ּכָ ַפט ֶאת ִיׂשְ ה ְוׁשָ ְצּפָ ל ְוַהּמִ ְלּגָ  ּגִ

  רש"י
. במקח שוחד בי שמואל חטאו

   והטיית דין:
. שמשיהם ששוכרין לחזיהם

אותן לילך ולהזמין את 
   הקראים לדין:

. לשטרי בירורין םולסופריה
   ולאגרות שום:

. מלאי הטילו על בעלי בתים
ותים להן פרגמטיא לעסוק בה 
ולתת להם השכר ומתוך כך היה 
משך לבם להטות דין כשבאין 

   לפיהן לדון והייו חטאם:
. מעשר חלקם שאלו בפיהם

ראשון הראוי להם שלוים היו 
שאלו בפיהם מתוך שהיו גדולי 

ו מועים הדור ושופטים לא הי
מהם ושאר לוים עיים 
מצטערים ולר' מאיר לא חטאו 

   בהטיית משפט:
   . יותר מן הראוי:קופה יתירה

. זרוע לחיים וקיבה והם מתות
לא היו כהים ל''א מתות לויה 
כגון מעשר וקרא כתיב ותן 
לכהן ודרשין ולא שיטול 
מעצמו בשחיטת חולין בפ' 
הזרוע (דף קלג.) וה''ה לכל 

  כהוה ולויה: מתות



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִוד ָחָטא  א טֹוֶעה,  -ּכל ָהאֹוֵמר ּדָ   ֵאינֹו ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ יל ַוה' ִעּמֹו"ׁשֶ כִּ ָרָכיו ַמׂשְ   . (שמואל א' יח, יד) "ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ּדְ

א ְלָידֹו  ר ֵחְטא ּבָ ִכיָנה ִעּמֹו?וּ ֶאְפׁשָ   ! ׁשְ
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ַבר ה' ַלֲעׂשֹות ָהַרע :ֶאלָּ ִזיָת ֶאת ּדְ   .(שמואל ב' יב, ט) 176""ַמּדּוַע ּבָ

ה.  ׁש ַלֲעׂשֹות ְולֹא ָעׂשָ יּקֵ ּבִ   ׁשֶ
  

  : ַרבָאַמר 
ְזכּוֵתיּה  ְך ְוָדֵריׁש ּבִ ִוד ְמַהּפֵ ָאֵתי ִמּדָ י ּדְ   ִוד. ָד ּדְ ַרּבִ

ַבר ה' לַ " ִזיָת ֶאת ּדְ    – (שמואל ב' יב, ט) ֲעׂשֹות ָהָרע""ַמּדּוַע ּבָ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה  ּתֹוָרה,  'ָרָעה'ְמׁשּוּנָ ּבַ ל ָרעֹות ׁשֶ   זֹו ִמּכָ
הוּ  ִתיב ּבְ ּתֹוָרה ּכְ ּבַ ל ָרעֹות ׁשֶ ּכָ ַעׂש" :ׁשֶ   , "ַוּיַ

ִתיב ה -  "ַלֲעׂשֹות" :ְוָכאן ּכְ ׁש ַלֲעׂשֹות ְולֹא ָעׂשָ יּקֵ ּבִ   .ׁשֶ
י ִה  ה ַהִחתִּ יָת ַבֶחֶרב""ֵאת אּוִרּיָ ְנתָּ  -  כִּ ְנֶהְדִרין, ְולֹא ּדַ סַּ ָהָיה ְלָך ְלדּונֹו ּבַ    .ׁשֶ

ּתֹו ָלַקְח  ה" תָּ "ְוֶאת ִאׁשְ ָ ּה  - ְלָך ְלִאׁשּ    ."ִליּקּוִחין ֵיׁש ְלָך ּבָ
  
ר ַנְחָמִניָאַמר ּדְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
וִ ל ַהיּ ּכֹ  ית ּדָ ּתֹו,  - דֹוֵצא ְלִמְלֶחֶמת ּבֵ ִריתּות ְלִאׁשְ ט ּכְ   ּכֹוֵתב ּגֵ

נֶּ  ר ָהָאֶלף ְוֶאת"ֱאַמר: ׁשֶ ִביא ְלׂשַ ה תָּ ֶרת ֲחִריֵצי ֶהָחָלב ָהֵאלֶּ    ,ֲעׂשֶ
לֹום ְפקד ְלׁשָ ח" ,ְוֶאת ַאֶחיָך תִּ ָתם ִתּקָ    .(שמואל א' יז, יח) ְוֶאת ֲעֻרּבָ

  
ָתם"ַמאי    ? "ֲעֻרּבָ

  
ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ

ָבִרים ַה " ינֹו ְלֵביָנּה ּדְ   ."ְמעֹוָרִבים ּבֵ
  

ֵני ַעּמֹון" ֶחֶרב ּבְ    – (שמואל ב' יב, ט) "ְואֹתֹו ָהַרְגתָּ ּבְ
ֵני ַעּמֹון"ַמה  ה ֶנֱעָנׁש ָעָליו.  "ֶחֶרב ּבְ י ִאי ַאּתָ ה ַהִחּתִ ה ֶנֱעָנׁש ָעָליו, ַאף אּוִרּיָ   ִאי ַאּתָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ַמְלכּות ֲהָוה    ,מֹוֵרד ּבְ

ֶדה חִֹנים"ִני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאדֹ"ַואדֵֹליּה:  ָאַמרּדְ  ָ ֵני ַהׂשּ    .(שמואל ב' יא, יא) 177ִני ַעל ּפְ
  

  : ַרבָאַמר 
יּה  יְנּתְ ּבֵ י ְמַעּיַ ִודּבְ ּכִ ַח  - ּדָ ּכַ הָלא ַמׁשְ אּוִרּיָ ר ִמּדְ יּה ּבַ    ,ּתְ ּבֵ

ְכִתיב:  י""ּדִ ה ַהִחתִּ ְדַבר אּוִרּיָ   . (מלכים א' טו, ה) 178ַרק ּבִ
  

א יׁשָ ֵיי ְקׁשִ   : בַר ּדְ ב ַא ַר ּדְ  ָרֵמי ַאּבַ
   !ִמי ָאַמר ַרב ָהִכי?

ִוד ְלׁשֹון ָהַרעַרבְוָהָאַמר  ל ּדָ    !: ִקיּבֵ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  

                                                             
ַבר  176 ִזיָת ֶאת ּדְ ה ְואֹתֹו ָהַרְגתָּ  ה'ַמּדּוַע ּבָ ָ ָך ְלִאׁשּ ּתֹו ָלַקְחתָּ ּלְ יָת ַבֶחֶרב ְוֶאת ִאׁשְ י ִהּכִ ה ַהִחתִּ ֵעיַני ֵאת אּוִרּיָ ֵני ַע  ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ ֶחֶרב ּבְ  ּמֹוןּבְ

ּכֹות ַואדִֹני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאדִֹני ַעל ּפְ  177 סֻּ ִבים ּבַ ָרֵאל ִויהּוָדה יֹׁשְ ִוד ָהָארֹון ְוִיׂשְ ה ֶאל ּדָ ב ִעם ַוּיֹאֶמר אּוִרּיָ ּכַ ּתֹות ְוִלׁשְ יִתי ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ֶדה חִֹנים ַוֲאִני ָאבֹוא ֶאל ּבֵ ָ ֵני ַהׂשּ
ָך ִא  ָך ְוֵחי ַנְפׁשֶ י ַחּיֶ תִּ הִאׁשְ ָבר ַהּזֶ ה ֶאת ַהּדָ   ם ֶאֱעׂשֶ

ֵעיֵני  178 ר ּבְ ׁשָ ה ָדִוד ֶאת ַהּיָ ר ָעׂשָ י ה'ֲאׁשֶ ה ַהִחתִּ ְדַבר אּוִרּיָ יו ַרק ּבִ הּו ּכֹל ְיֵמי ַחּיָ ר ִצּוָ  ְולֹא ָסר ִמּכֹל ֲאׁשֶ

  רש"י
. בבת שבע קודם דוד חטא

   שקבלה גט:
. לשכב עמה קודם שבקש

שקבלה גט שהיה בעלה שולח 
לה מן המלחמה שאם ימות לא 
תיזקק ליבום או שמא יהרג 
ואין מעיד עליו ותתעגן אשתו 
או שמא יהא שבוי כדאמרין 
לקמן כל היוצא למלחמת בית 

   דוד כו':
. בכתיבתה משוה רעה זו

   ובלשוה:
. על שמרד שהיה לך לדוו
   במלכות כדלקמן:

. קדושין ליקוחין יש לך בה
תופסין בה שאיה אשת איש 

   כדשמואל כו':
. על תאי שאם ימות גט כריתות

תהא מגורשת מעכשיו ופעמים 
שהוא טרוד בצאתו ושולחו מן 

   המלחמה:
. במלחמת ואת ערובתם תקח

   שאול כתיב:
. דברים המעורבים בייהם

הייו קדושין תקח תבטל ע''י 
   גט שתביא להם מן המלחמה:

. כאותן שהורגים בחרב בי עמון
   בי עמון שלא מדעתך:

. לאו אורח ארעא ואדוי יואב
לקבל עליו מרות אחרים בפי 

   המלך:
. מקרא כתיב רק בדבר אוריה

כך בדבר אוריה שגרם לו שיהרג 
   אבל בבת שבע לא חטא:

   רש:. לקמיה מפלשון הרע
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   :ּגּוָפא

ִוד ְלׁשֹון ָהַרעָאַמר ַרב" ל ּדָ   , ": ִקיּבֵ
ְכִתיב ֶלךְ "ַוּיֹ :ּדִ    ?ֵאיפֹוא הּוא :אֶמר לֹו ַהּמֶ

ֶלךְ אֶמר ִציַוּיֹ  ית ָמכִ  :ָבא ֶאל ַהּמֶ ה הּוא ּבֵ לֹא ָדָבר"ִהּנֵ יֵאל ּבְ ן ַעּמִ   , (שמואל ב' ט, ד) יר ּבֶ
ַלח ַהּמֶ  :ְכִתיבוּ  ׁשְ ית ָמכִ "ַוּיִ ֵחהּו ִמּבֵ ּקָ ֹ ֶלְך ַוּיִ יֵאל ִמּל ן ַעּמִ   , ה')(שמואל ב' ט,  179א ְדָבר"יר ּבֶ

ָרא הּוא ּקָ ׁשַ ִדי ַחְזֵייּה ּדְ י ֲהַדר ַאְלׁשִ  ,ִמּכְ ֵויּה ּכִ יּה  -ין ִעילָּ ָלּה ִמיּנֵ    ?ַמאי ַטְעָמא ִקיּבְ
ְכִתיב ֶלךְ "ַוּיֹ :ּדִ ן ֲאדֶֹניךָ  :אֶמר ַהּמֶ ה ּבֶ ֶלךְ ַוּיֹ ?ְוַאּיֵ ם :אֶמר ִציָבא ֶאל ַהּמֶ לִַ ירּוׁשָ ב ּבִ ה יֹוׁשֵ    .(שמואל ב' טז, ג)וגו'  180"ִהּנֵ

  
יּה? ּדְ ּוְמָנא ָלן  ל ִמיּנֵ   ִקיּבֵ

  
ְכִתיב ֶלְך לְ א"ַוּיֹ :ּדִ ה ְלָך ּכֹיבָ צִ ֶמר ַהּמֶ ר ִלְמִפיֹבא ִהּנֵ    ,ֶשתל ֲאׁשֶ

ֵעינֶ ִהׁשְ  ,ַוּיאֶמר ִציָבא ֲחֵויִתי ֶאְמָצא ֵחן ּבְ ֶלְך"נִ דוֹ ֲא  ךָ יתַּ   . (שמואל ב' טז, ד) י ַהּמֶ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ִוד ְלׁשֹון ָהַרע ל ּדָ    ,לֹא ִקיּבֵ
יּה.  ִרים ֲחָזא ּבֵ יּכָ ָבִרים ַהּנִ   ּדְ

ֶלךְ  :ְכִתיבּדִ  אּול ָיַרד ִלְפֵני ַהּמֶ ן ׁשָ ת ּבֶ    ,"ּוְמִפיבׁשֶ
ס ָגָדיו לֹא ִכּבֵ ָפמֹו ְוֶאת ּבְ ה ׂשְ ה ַרְגָליו ְולֹא ָעׂשָ   , (שמואל ב' יט, כה) 181"ְולֹא ָעׂשָ

ֶלךְ ּוְכִתיב:  ם ִלְקַראת ַהּמֶ לִַ י ָבא ְירּוׁשָ ֶלךְ  ַוּיאֶמר לוֹ  ,"ַוְיִהי כִּ ה  :ַהּמֶ תלֹא ָהַלכְ ָלּמָ י ְמִפיבֹׁשֶ    ?תָּ ִעּמִ
ִניאֶמר ֲאדַֹוּיֹ  י ִרּמָ ֶלְך ַעְבּדִ    ,ִני ַהּמֶ

ֶלךְ    נו,ב ב ָעֶליָה ְוֵאֵלְך ֶאת ַהּמֶ ה ִלי ַהֲחמֹור ְוֶאְרכַּ ׁשָ ָך ֶאְחּבְ י ָאַמר ַעְבּדְ ַח  ,כִּ י ִפּסֵ ךָ ^כִּ    .)כז-ו(שמואל ב' יט, כ "ַעְבּדֶ
ָך ֶאל ֲאדֹ ַעְבּדְ ל ּבְ ֵעיֶניךָ ַואדֹ ,ֶלךְ ִני ַהּמֶ ַוְיַרּגֵ ה ַהּטֹוב ּבְ ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַוֲעׂשֵ ֶלְך כְּ   .)יט, ה(שמואל ב'  "ִני ַהּמֶ

ֶלךְ ַוּיֹ  ָבֶריךָ  :אֶמר לֹו ַהּמֶ ר עֹוד ּדְ ַדּבֵ ה תְּ ֶדה.  ?ָלּמָ ָ ְחְלקּו ֶאת ַהׂשּ ה ְוִציָבא תַּ י ַאתָּ   ָאַמְרתִּ
ֶלךְ אֶמר ְמִפיֹבַוּיֹ  ת ֶאל ַהּמֶ ם ֶאת :ׁשֶ א ֲאדֹ ַהּכֹ  ּגַ ר ּבָ ח ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ יתֹו"ל ִיּקָ לֹום ֶאל ּבֵ ׁשָ ֶלְך ּבְ    .)לא-יט, ל(שמואל ב'  ִני ַהּמֶ
  

יָאַמר לוֹ  ֹב :: ֲאִני ָאַמְרּתִ לֹוםָמַתי ּתָ ׁשָ ְך? ,א ּבְ ה ִלי ּכָ ה עֹוׂשֶ    !ְוַאּתָ
ְרעֹומֹות לוֹ  ,לֹא ָעֶליָך ֵיׁש ִלי ּתַ ׁשָ ֱהִביֲאָך ּבְ א ַעל ִמי ׁשֶ   ם. ֶאלָּ

  
ְכִתיב ַעל" :ַהְיינּו ּדִ   , (דברי הימים א' ח, לד) 182"ּוֶבן ְיהֹוָנָתן ְמִריב ּבָ

ַעל"ְוִכי  מֹו? ַוֲהלֹא ְמִפיֹב "ְמִריב ּבָ מֹו! ׁשְ ת ׁשְ   ׁשֶ
א ִמּתֹוְך ׁשֶ  ָעָליוֶאלָּ ה ְמִריָבה ִעם ּבְ    ,ָעׂשָ

א.  ר ַנּצָ א ּבַ ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו: ַנּצָ   ָיְצָתה ּבַ
א"  ֲאַמַרן - "ַנּצָ    .ָהא ּדַ

א"  ר ַנּצָ ְכִתיב –"ּבַ ֹב :ּדִ ַחל""ַוּיָ ּנָ ֶרב ּבַ אּול ַעד ִעיר ֲעָמֵלק ַוּיָ    .(שמואל א' טו, ה) א ׁשָ
  

י ָמִניָאַמר    : ַרּבִ
  .ַעל ִעְסֵקי ַנַחל

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִוד ִלְמִפיבֹ  ָאַמר ּדָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ת: ּבְ ְח "ׁשֶ ה ְוִציָבא תַּ ֶדהַאתָּ ָ    ,)יט, ל(שמואל ב'  "ְלקּו ֶאת ַהׂשּ
לּוָכה.  ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו: ְרַחְבָעם ְוָיָרְבָעם ַיְחְלקּו ֶאת ַהּמְ   ָיְצָתה ּבַ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִוד ְלׁשֹון ָהָרע ל ּדָ    :ִאיְלָמֵלי לֹא ִקיּבֵ
ִוד,  ית ּדָ   לֹא ֶנְחְלָקה ַמְלכּות ּבֵ

  ָרֵאל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְולֹא ָעְבדּו ִיׂשְ 
ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו.   ְולֹא ּגָ

                                                             

יֵאל ִמּלֹו ְדָבר 179 ן ַעּמִ ית ָמִכיר ּבֶ ֵחהּו ִמּבֵ ּקָ ִוד ַוּיִ ֶלְך ּדָ ַלח ַהּמֶ ׁשְ   ַוּיִ
י ָאַמר ַהּיֹום ָיׁשִ וַ  180 ם ּכִ לִַ ירּוׁשָ ב ּבִ ה יֹוׁשֵ ֶלְך ִהּנֵ ן ֲאדֶֹניָך ַוּיֹאֶמר ִציָבא ֶאל ַהּמֶ ה ּבֶ ֶלְך ְוַאּיֵ ָרֵאל ֵאת ַמְמְלכּות ָאִביּיֹאֶמר ַהּמֶ ית ִיׂשְ  יבּו ִלי ּבֵ
ה ַרְגָליו ְולֹא ָע  181 ֶלְך ְולֹא ָעׂשָ אּול ָיַרד ִלְקַראת ַהּמֶ ן ׁשָ ת ּבֶ לֹוםּוְמִפבֹׁשֶ א ְבׁשָ ר ּבָ ֶלְך ַעד ַהּיֹום ֲאׁשֶ ס ְלִמן ַהּיֹום ֶלֶכת ַהּמֶ ָגָדיו לֹא ִכּבֵ ָפמֹו ְוֶאת ּבְ ה ׂשְ  ׂשָ

ַעל הֹוִליד ֶאת ִמיָכה 182 ַעל ּוְמִריב ּבַ   ּוֶבן ְיהֹוָנָתן ְמִריב ּבָ

  רש"י
. איו חכם בלא דבר

בתורה והוא מצאו 
מלא דבר וחכם 

   בתורה:
. חזייא דשקרא הוה

מתחילה מצאו 
   שקרן בכך:

כי הדר אלשין 
. ציבא על עליה

מפיבושת כשהיה 
דוד בורח מפי 
אבשלום מאי טעמא 

   קביל מייה:
איה בן אדוך ויאמר 
הה יושב 

. כי אמר בירושלים
היום ישיבו לי את 
ממלכת אבי דברים 
הכרים חזא ביה. 
במפיבושת כשהרג 
אבשלום וחזר דוד 
למלכותו ובא לפיו 
לא עשה רגליו ולא 
עשה שפמו כסבור 
דוד שיכרים דברי 
ציבא שצטער על 
שחזר דוד ולא קישט 
עצמו ועוד היה 
מצפה שכשיושיבוהו 
במלכות יתאה 
ויסתפר לכך לא קבל 
דבריו ואמר לו אתה 

השדה וציבא תחלקו 
והוא השיבו קשה 
אין לי לצעוק אלא 
על מי שהביאך הלום 
הה שמצטער על 
שובו ואם לא שראה 
בו דברים היכרים 
היה חוזר ממה 
שאמר הה לך כל 
אשר למפיבושת 
ואע''פ שמיהר ואמר 
לו מתחלה הה לך 
כל אשר למפיבושת 
אין זו קבלה כי כל 
זמן שלא היה דוד 
שב למלכותו יודע 

תו היה שאין מת
מתה ולא אמר לו 
אלא על תאי אם 
  יראה אמת בדבריו: 

. ומה על עסקי חל
על פש אחת אמרה 
תורה הבא עגלה 
ערופה בחל פשות 
הללו על אחת כמה 
וכמה אם גדולים 
חטאו קטים מה 

   חטאו:
ולא עבדו ישראל 

. שעל ידי עבודה זרה
שחלקה המלכות 
העמיד ירבעם 
העגלים שלא יעלו 

ים ישראל לירושל
לממשלתו של 

   רחבעם:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        נו, בנו, בנו, בנו, ב .35
ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

לֹמֹ  ל ָהאֹוֵמר ׁשְ א טֹוֶעה,  -  ה ָחָטאּכָ   ֵאינֹו ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ִויד ָאִב ׁשֶ ְלַבב ּדָ ֵלם ִעם ה' ֱאלָֹהיו כִּ   . (מלכים א' יא, ד) 183יו""ְולֹא ָהָיה ְלָבבֹו ׁשָ

ִוד ָאִביו" ְלַבב ּדָ    ,לֹא ֲהָוהּדְ  הּוא   -  "כִּ
  לֹא ָחָטא.  ַנִמי -ֵמיֱחָטא 

  
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ לֹמֹ :ֶאלָּ יו ִהּטּו ֶאת ְלָבבוֹ  ,ה"ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ׁשְ    !(מלכים א' יא, ד) "ָנׁשָ

  
י ָנָתן.  ַרּבִ   ַהִהיא ּכְ

  
י ָנָתן ּדְ    :ֵמיָר ַרּבִ

ִתיב לֹמֹ :ּכְ יו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו""ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ׁשְ   , (מלכים א' יא, ד) ה ָנׁשָ
ִויד ָאִביו" :ְוָהְכִתיב ְלַבב ּדָ    ,(מלכים א' יא, ד) "כִּ

ִוד ָאִביו" ְלַבב ּדָ   לֹא ֲהָוה, ּדְ הּוא    -  "כִּ
  ! ?לֹא ָחָטא -ֵמיֱחָטא ַנִמי 

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

לֹמֹ"ַוְיִהי לְ  יו ִהּטּו ֶאת ְלָבבוֹ ֵעת ִזְקַנת ׁשְ   ְולֹא ָהַלְך.  - ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים" ה ָנׁשָ
  

לֹמֹ :ְוָהְכִתיב ץ מֹוָאב"ָאז ִיְבֶנה ׁשְ ּקֻ ָמה ִלְכמֹוׁש ׁשִ   ! , ז)א(מלכים א' י 184"ה ּבָ
  

ָנה.  ׁש ִלְבנֹות ְולֹא ּבָ ּקֵ ּבִ   ׁשֶ
  

ה א ֵמַעּתָ ַח ַלה'"ָאז ִיְבֶנה  :ֶאלָּ ַע ִמְזּבֵ ָנה?!  -  (יהושע ח, ל) 185"ְיהֹוׁשֻ ׁש ִלְבנֹות ְולֹא ּבָ ּקֵ ּבִ   ׁשֶ
א     .ָבָנהּדְ ֶאלָּ

  ָנה! ָב ּדְ ָהָכא ַנִמי 
  

ְדַתְנָיא א ּכִ    :ֶאלָּ
י יֹוֵסי"    אֹוֵמר: ַרּבִ

ם  לִַ ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ּפְ מֹות ֲאׁשֶ ִח "ְוֶאת ַהּבָ ׁשְ ר ִמיִמין ְלַהר ַהּמַ    ית,ֲאׁשֶ
לֹמֲֹאׁשֶ  ָנה ׁשְ ּתֹר ּבָ ָרֵאל ְלַעׁשְ ץ ִצדֹוִניםה ֶמֶלְך ִיׂשְ ּקֻ   . (מלכים ב' כג, יג) 186"ֶרת ׁשִ

יֲעָרם א ָאָסא ְולֹא ּבִ ר ּבָ א יֹ  ,ֶאְפׁשָ ּבָ יֲעָרם, ַעד ׁשֶ ָפט ְולֹא ּבִ ה ּוִביֲעָרם?ְיהֹוׁשָ ּיָ    !אׁשִ
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ יֲערּום! ָאָסא ִוי -ַוֲהלֹא ּכָ ָפט ּבִ   הֹוׁשָ

יׁש ִראׁשֹוִנים ְלַאֲחרֹוִנים א ַמּקִ    :ֶאּלָ
ָבח,  ,לֹא ָעׂשוּ  -  ָמה ַאֲחרֹוִנים ֶהן ִלׁשְ ָלה ּבָ   ְותָּ
ֶהן ִלְגַנאי - ַאף ִראׁשֹוִנים ָלה ּבָ   . "לֹא ָעׂשּו, ְותָּ

  
לֹמֹ :ְוָהְכִתיב ַעׂש ׁשְ ֵעיֵני ה'""ַוּיַ   ! (מלכים א, יא, ו) 187ה ָהַרע ּבְ

  
א יו ְולֹא ִמיָחה ,ֶאלָּ ָנׁשָ ָהָיה לֹו ְלַמחֹות ּבְ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ִאיּלּו ָחָטא.  תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ׁש ְלָדָבר ַאֵחר ּמָ ֵהא ׁשַ ּיְ יק, ׁשֶ ֵתב ּבוֹ  ,נֹוַח לֹו ְלאֹותֹו ַצּדִ ֵעיֵני :ְוַאל ִיּכָ ַעׂש ָהַרע ּבְ   . ה'" "ַוּיַ

  

                                                             

יו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִר  183 לֹמֹה ָנׁשָ ֵלם ִעם ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ׁשְ ִויד ָאִביו ה'ים ְולֹא ָהָיה ְלָבבֹו ׁשָ ְלַבב ּדָ   ֱאלָֹהיו ּכִ
ֵני ַעּמֹון 184 ץ ּבְ ּקֻ ם ּוְלמֶֹלְך ׁשִ לִָ ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ּפְ ָהר ֲאׁשֶ ץ מֹוָאב ּבָ ּקֻ ָמה ִלְכמֹוׁש ׁשִ לֹמֹה ּבָ  ָאז ִיְבֶנה ׁשְ
ַח לַ  185 ַע ִמְזּבֵ ָרֵאל ה'ָאז ִיְבֶנה ְיהֹוׁשֻ ַהר ֵעיָבל ֱאלֵֹהי ִיׂשְ  ּבְ
ָרֵאל ְלַע  186 לֹמֹה ֶמֶלְך ִיׂשְ ָנה ׁשְ ר ּבָ ִחית ֲאׁשֶ ׁשְ ר ִמיִמין ְלַהר ַהּמַ ם ֲאׁשֶ לִַ ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ּפְ מֹות ֲאׁשֶ ץ מֹוָאב ּוְלִמְלּכֹם ְוֶאת ַהּבָ ּקֻ ץ ִצידִֹנים ְוִלְכמֹוׁש ׁשִ ּקֻ ּתֶֹרת ׁשִ ׁשְ

ֶלךְ  א ַהּמֶ ֵני ַעּמֹון ִטּמֵ  ּתֹוֲעַבת ּבְ
ֵעיֵני וַ  187 לֹמֹה ָהַרע ּבְ ַעׂש ׁשְ א ַאֲחֵרי  ה'ּיַ ָדִוד ָאִביו ה'ְולֹא ִמּלֵ   ּכְ

  רש"י
   . בע''ז:שלמה חטא

. דשי קרא הטו ללכת כדר' תן
   והוא לא הלך:
   . קשיא היא:הכא מי דבה

. מהכא תילף דלא בה אלא
   כדתיא רבי יוסי אומר כו':

. לשון שמן להר המשחה
דמתרגמין משחא והוא הר 

   הזיתים:
. מקיש את מקיש ראשוים

ורו של ביו של שלמה לביע
יאשיהו מה יאשיהו לא עשה 
ביעור זה ותלו בו מן השמים 
לשבח הואיל וביער השאר 
שעשה משמת יהושפט אף 
שלמה לא עשה בין זה ותלו בו 

   לגות מתוך שלא מיחה בשיו:
. לחטוב עצים ולשאוב שמש

   מים בשכר לע''ז:
. ללמדך ואל יכתב בו דבר זה

שקשה התוכחה במי שבידו 
  לימחות:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
א  ׂשָ ּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ לֹמֹהּבְ ְרעֹ  ׁשְ ת ּפַ   ה, ִהְכִניָסה לֹו ֶאֶלף ִמיֵני ֶזֶמר, ֶאת ּבַ

לֹוִנית,  ים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ּפְ ְך עֹוׂשִ   ְוָאְמָרה לֹו: ּכָ
לֹוִנית,  ים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ּפְ   ְוָכְך עֹוׂשִ

ּה.    ְולֹא ִמיָחה ּבָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
לֹמֹ  א ׁשְ ׂשָ ּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְרעֹ ּבְ ת ּפַ ם  :הה ֶאת ּבַ ּיָ ְבִריֵאל ְוָנַעץ ָקֶנה ּבַ    ,ָיַרד ּגַ

יְרטֹון ְוָעָלה ּבוֹ     ,ׂשִ
ל רֹוִמי.  דֹול ׁשֶ ַרְך ּגָ   ְוִנְבָנה ּכְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ   :ּבְ

ִהְכִניס ָיָרְבָע " ָדן, אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ ֵבית ֵאל ְוֶאָחד ּבְ ֵני ֶעְגֵלי ָזָהב, ֶאָחד ּבְ   ם ׁשְ
ל ָיָון אה ׁשֶ   .  "ִנְבָנה ְצִריף ֶאָחד, ְוֶזהּו ִאיַטִלּיָ

   
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ל ָהאֹוֵמר יֹ הּו ָחָטא ּכָ ּיָ א טֹוֶעה,  -אׁשִ   ֵאינֹו ֶאלָּ

ֱאַמר:  ּנֶ ִוד ָאִביו"וַ ׁשֶ ֶרְך ּדָ ָכל ּדֶ ֶלְך ּבְ ֵעיֵני ה' ַוּיֵ ר ּבְ ׁשָ ַעׂש ַהּיָ   . (מלכים ב' כב, ב) 188"ּיַ
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ב"ְוָכמֹ :ֶאלָּ ר ׁשָ    ?(מלכים ב' כג, כה)וגו'  189"הּו לֹא ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶלְך ֲאׁשֶ

ן  ּדָ ין ׁשֶ ל ּדִ ּכָ מֹ ִמ ׁשֶ ן ׁשְ מֹ  ֶנהּבֶ ֵרהַעד ׁשְ   . ֶהֱחִזיָרן ָלֶהן - ֶנה ֶעׂשְ
א ּתֹ  ּמָ ה ְוָנַתן ָלֶזה :אַמרׁשֶ    ?ָנַטל ִמּזֶ

ְלמּוד לֹוַמר ָכל ְמֹא" :ּתַ ּלֹו.  - דֹו"ּבְ ֶ ַתן ָלֶהם ִמׁשּ ּנָ   ׁשֶ
  

  ַרב, ּדְ ּוְפִליָגא 
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ַבֲעֵלי ְתׁשּוָבה יֹוֵתר ִמיֹּ  דֹול ּבְ דֹוֵר ֵאין ְלָך ּגָ דֹורֹו ְוֶאָחד ּבְ הּו ּבְ ּיָ   נּו. אׁשִ
  

   ?ּוַמּנוּ 
  

א ֲאבּוהַּ  אּדְ  ַאּבָ ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ א ֲאבּוהַּ ּדְ  ַאָחא ֲאחּוהַּ  ָלּה  ְוָאְמִרי ַרּבִ אּדְ  ַאּבָ ר ַאּבָ   . ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
א ְוֲאָחא ּדְ  י ַאּבָ   .ַאֵחי ָהווּ  -ָאַמר ָמר: ַרּבִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
דֹוֵרנּו.    ְועֹוד ֶאָחד ּבְ

  
   ?ּוַמּנוּ 

  
ר ְנֶחְמָיה לּוָתא.  עּוְקָבן ּבַ   ֵריׁש ּגָ

צּוִציָתא".    ְוַהְיינּו "ָנָתן ּדְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֵליּה.   ט ְיֵדיּה ְוִקּבְ ׁשַ ָקא ּפָ ֶחיְלָמא ּדְ ִפיְרָקא, ַוֲהָוה ָקא ְמַנְמֵנם, ַוֲחַזאי ּבְ   ֲהָוה ָיֵתיְבָנא ּבְ
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ֵעיֵני  188 ר ּבְ ׁשָ ַעׂש ַהּיָ מֹאול ה'ַוּיַ ִוד ָאִביו ְולֹא ָסר ָיִמין ּוׂשְ ֶרְך ּדָ ָכל ּדֶ ֶלְך ּבְ  ַוּיֵ
ב ֶאל  189 ר ׁשָ ָכל ְלָבבֹו ּוְבכָ  ה'ְוָכמֹהּו לֹא ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶלְך ֲאׁשֶ מֹהוּ ּבְ ה ְוַאֲחָריו לֹא ָקם ּכָ כֹל ּתֹוַרת מֹׁשֶ  ל ַנְפׁשֹו ּוְבָכל ְמאֹדֹו ּכְ

  "ירש
   . כלי שיר:מיי זמר
. ושרטון מדבק בו עד עץ קה

שוסף והולך וגדל שרטון חול 
   ורפש וטיט שהים גורש:

. שהוא מיצר כרך גדול של רומי
לישראל והוא (איטליא) של יון 

   במסכת מגילה (דף ו:):
ביום שהעמיד ירבעם את 

. באותו העגלים בה צריף אחד
שרטון שגדל שם בימי שלמה 

וך קטן מציידין שעושין צריף כ
מן קים ומן ערבה ומאז תוספו 

   בתים על בתים:
. שם העיר והיא איטליאה

ממדית יון וכשטלה רומי 
מלכות יווים לכדוהו והפך 

   להם:
. דכתיב שב אל ה' יאשיהו חטא

   משמע דחטא מעיקרא:
. שישב על כסא מלכותו מבן ח'

   דכתיב בן ח' שה וגו':
חלקיה את  . שמצאעד בן י''ח

הספר ועיין ודקדק בתורה 
ובדייה בכתב ובעל פה והבין 

   שמא טעה בדיא:
. ממי שתן לו תחילה: טל מזה

ה''ג ואמרי לה אחא אחוה 
דאבא אבוה דרב ירמיה בר 

   אבא:
. על שם יצוצין תן דצוציתא

דורא שהמלאך פשט את ידו 
וקיבל תשובתו לישא אחריא 
על שאחזו המלאך בציצית 

 אשו:ר
  
  


