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 לידיעת 

 ג סוכה -פד יומא מטות מסעיפרשת  

  פדדף      
פיו פתוח, רירו נוטף, אזניו סרוחות, זנבו בין ירכותיו, מהלך בצידי הדרכים, סימני כלב שוטה: 

]ואז יש להורגו האם נעשה מנשים כשפניות או מרוח רעה ופליגי וי"א שנובח ואין קולו נשמע, 
]וכן עשה ר"ה בריה דר"י וקיים מסתכן וצריך להפשיט את בגדיו ולרוץ  המתחכך בובדבר הנזרק[, 

מת ותקנתו לכתוב לחש ע"ג עור של צבוע ולקבור  והננשך על ידו [,'החכמה תחייה בעליה'בעצמו 
]ובתוך הי"ב חודש לא ישתה מים פזר את אפרם לפם ואת בגדיו יב' חודש ואח"כ להוציאם ולשור

באה מאכילת פת חמה  חולי הצפידנא*  אלא מתוך קנה נחושת שמא יראה בבואת השד ויסתכן[.
ורפואתו: כשנותן שם דבר, השינים כאשר יורד דם מ וסימניוומשיורי כסא דהרסנא,  ,ביותר

לשרוף גרעיני  ג.שומן כנף האווז. לסוך על צדעיו מ ב.שאור או מימיו עם שמן זית ומלח.  א.
ר' יוחנן למד את הרפואה זית שלא הביאו שליש על מרא חדתא וידביקם על שיניו. * 

]ואמר לה זאת דנשבע שלא יגלה לאלוקי ישראל  ממטרוניתא לצורך השבת וגילה זאת בדרשה
חצר כבד לנשיכת כלב שוטה, סם  למתיא בן חרש*  מיד אחרי שגילתה לו שלא יהא חילול ה'[.

ומודו רק בסם  פליגי בהניוחכמים לחושש בגרונו, בשר חמור לירקון, והקזת דם לסרונכי, 
קמ"ל דאפי' בספק שבת אחרת כגון דאמדוהו * 'כל ספק נפשות דוחה את השבת'  דשרי.

י גדולי ישראל, אלא ע" אין מחללין ע"י גויים ונשים. * לשמונה שאין דוחין הרפואה למוצ"ש
משובח ואי"צ ליטול רשות מבי"ד אף  י זההזריז בפקו"נ הראך מצטרפין לדיעות להקל. * 

נפל לבור  ב. אף שעולים דגים.תינוק שנפל לים פורש מצודה ומעלהו שנהנה, והשמועות: א. 
שובר דלת שננעלה  ג. .וקמ"ל אף שאינו הולך לאיבודעוקר חוליא ומעלה אף שמתקן דרגא, 

וקמ"ל אף שיכול להרגיעו מעבר לדלת באגוזים. אף ששובר נסרים לבנין או להדלקה,  בפניו
מכבין ומפסיקין מפני הדליקה שיש בה סכנת נפשות אף שמכין גחלים לצליה לערב, ד. 

מסקינן בתשעה גויים 'לא הלכו בפיקו"נ אחר הרוב', * וקמ"ל אף שהסכנה בחצר אחרת. 
לחצר אחרת ולא אמרינן  כולםמחצה איירי שפירשו וישראל אחד ואף שקבוע כמחצה על 

 דמרובא פריש, אבל בפירשו מקצתן הולכין אחר הרוב כיון שלא הוחזק שיש שם ישראל. 

 דף פה  
 דינו כישראל לענין להחיותו ולא לענין יחוסעיר שחציה גויים וחציה יהודים ונמצא בה תינוק 

דינו כגוי , ואי רוב העיר גויים להצילו אף ברוב כותיםיש ולשמואל  אם היא תינוקת אסורה לכהן[]
הוי כישראל להחזיר , וברוב ישראל ]עד שיגדל ויקבל גירות[ ונפק"מ לענין להאכילו נבילות

הוי כישראל לענין נזיקין שאם שורו התם נגח משלם רק חצי נזק , ומחצה על מחצה אבידתו
* מי ישראל פטור המזיק עד שיוכיח שהוא ישראל[. ]אך אם ננגח ע"י א ראיה שהוא גוי יעד שהניזק יב

ושמא גוי, אם ספק חי  ,לא מבעיא אם ספק שם, ואפי' שם שמא מתשנפלה עליו מפולת 
 ואם מצאוהו מת יניחוהו, . מאירי[שבאותה שעה ישוב בלבו ויתודה] מפקחין עליו אפי' לחיי שעה

לכבות. * כשבודק מלמטה  תיאוזהו אף למ"ד דבדליקה אדם בהול על ממונו, דרק התם 
הכל מודים דסגי אך כשבודק מלמעלה למטה  נח' אי בודק עד לבו או עד חוטמו,למעלה 

]ואף לראב"ש דס"ל דולד נוצר מטיבורו, מודה הוא לענין פיקו"נ דעיקר חיותו בלא מצא רוח חיים באפו 
* מנין שפקו"נ דוחה  ימשיך לחפש שמא התחתונים חיים.ואף אם מצא עליונים מתים באפו[, 

מדמותר להרוג גנב שבא במחתרת מספק שמא בא על שבת, והדחיות: א. לר' ישמעאל 
שהגנב בא ע"ד להרוג היות ויודע שאין אדם מעמיד עצמו על ודחי'  ק"ו לפקו"נ, ,נפשות

כהן שרצח מלר"ע ב.  ממונו, ולכן הבא להורגך השכם להורגו, ואכתי ספק פיקו"נ מנלן.
ו מעם המזבח, אך אם התחיל בעבודה אינו מפסיק, אבל בכדי ללמד זכות אף מורידין אות

שמוסרין זוג ודחי'  שספק אם יש ממש בדבריו מפסיק עבודתו החמורה שדוחה את השבת,
 הויא אחד מרמ"ח איברים ודוחה שבת,דממילה ג.  ת"ח עמו לראות אם יש ממש בדבריו.

היא  ה. כי קדש היא לכםלחלק במקום פקו"נ.  אתיד. אך את שבתותי תשמורו  ק"ו לכל גופו.
חלל עליו שבת אחת שישמור  ושמרו בנ"י את השבת, ו.מסורה בידכם ולא אתם בידה. 

, ]שיחיה בהם ודאי ולא יבוא לידי ספק מיתה[וחי בהם ולא שימות בהם ואל מלש ז.שבתות הרבה. 
חטאת ואשם *  פק מנ"ל.דלכולהו אית להו פירכא דאשכחן ודאי אך ס והא  עדיפא מכולהו

ודאי מכפרין כפרה גמורה, וכן אין אחר מכפר כפרתן, משא"כ אשם תלוי שאין כפרתו גמורה 
]ומתני' אלא תולה להגן מהיסורין ומתכפר ביוהכ"פ. * לרבי תשובה בלא יוהכ"פ אינה מספקת 

חוץ מפורק עול ומגלה אך יוהכ"פ בלא תשובה מכפר על כל עבירות שבתורה  אתיא כוותיה[
ושב לא זז משם עד שמוחלין לו שנאמר שובו בנים  עבר על עשה*  פנים בתורה ומיפר ברית.

האם תשובה לבדה מכפרת או שרק  ועל ל"ת גמור פליגי ,ל"ת הניתק לעשה וה"השובבים, 
 רק יוהכ"פ מכפר. ר כגון לא תשאולכ"ע על ל"ת חמותולה ויוהכ"פ מכפר, 

 דף פו  
ועשה תשובה  עבר על ל"ת ועשה תשובה נמחל מיד. ב. עבר על עשהד' חילוקי כפרה הם: א.  

ויסורין  ,תשובה ויוהכ"פ תולין תות ומיתות בי"דיעל כרתשובה תולה ויוהכ"פ מכפר. ג. 
 ,יוהכ"פ ויסורין תוליןתשובה  על חילול ה'ממרקין שנא' ופקדתי עליהם פשעם וכו'. ד. 

הלוקח בשר מהטבח  מהו חילול ה': א.*  ומיתה ממרקת שנא' אם יכופר וכו' עד תמותון.
ב.  ]ואביי נתן לשותפין זוז לכל אחד ואח"כ עושה עמם חשבון[. ולא משלם לו לאלתר ]במקום שלא תבעי[

]אומרים עליו שרא ליה חביריו מתביישין משמועתו  ג.ההולך ד' בלא תורה ותפילין.  לר' יוחנן
שובו בנים הקורא ושונה ואין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות. *  ד. מריה[.

]כבעל מום שנתרפא[  וארפא משובותםמיירי בעשה תשובה מאהבה שנעקר למפרע,  שובבים
מעלות השב בעשה מיראה, ושניהם נקראים בנים, אך השב מתוך יסורין נקרא עבד. * 

מגעת עד כסא הכבוד  ב.שנאמר ארפא משובתם.  מביאה רפאות לעולם שובה: א.בת
דוחה ל"ת שבתורה דדמיא למחזיר גרושתו  ג.שנאמר שובה ישראל עד ה' אלוקיך. 

זדונות ה. מקרבת את הגאולה שנא' ובא לציון גואל משום ולשבי פשע.  ד.משנישאת. 
לו נעשים שב מאהבה האך  מיראה, וה"מ בשבנעשים לו כשגגות שנא' כי כשלת בעוונך 

בשביל יחיד  .וומכאן נמי שמארכת שנותיו.  'ובשוב רשע מרשעתו הוא יחיה'כזכויות שנא' 
. מדת הקב"ה ז  תשובה מוחלין לכל העולם שנא' ארפא משובתם כי שב אפי 'ממנו'.שעשה 

איזהו ומעלה עליו שהביא פרים בנדבה. *  שמתפייס הוא בדברים ומחזיק טובה לא כב"ו
מי שניצל מעבירה פעם ראשונה ושניה באותו פרק אשה ומקום. * כתיב אשרי  :תשובהבעל 

שבחטא מפורסם או בבין ומשני  ,מכסה פשעיו לא יצליח ומאידךנשוי פשע כסוי חטאה 

עד שלוש פעמים שנא' פעמים שלוש עם גבר, וכן נאמר נמחל  אדם לחבירו יש לפרסמו. *
אין מתוודין על עבירות ששב עליהם ולא עשאם לת"ק בציבור על ארבעה לו אשיבנו. * 

וקרא דכלב משובח הוא שנא' וחטאתי נגדי תמיד,  אך לר"אשוב שנא' ככלב שב על קיאו, 
]ולכך נאמר אחטא ואשוב ב' שנעשית לו כהיתר  קאי על העובר עבירה ושונה בה שב על קיאו

משה וכמו  או שיש לפרסמו שנאמר כסוי חטאה, פליגי האם אין לפרט את החטא* . פעמים[
אלא למעטו שזה גרם להם לחטוא. *  משה זאת לא הזכירולאידך אמר שעשו אלהי זהב, ש

 ודוד בקש שלא יכתבענש כמרגלים, כדי שידעו שעונו מועט ולא  נ משה בקש שיכתב סורחנו
אחת משום שזנתה ואחת שאכלה פגי שביעית  ומשל לב' נשים שלקושנאמר כסוי חטאה, 

ובקשה שיפרסמו אותה שלוקה משום פגי שביעית.  ו כל צרכן וכתיב לאכלה ולא להפסד[]שלא בשל
את הפורענות,  מעכבת רשעים גמורים ותשובת, מפני חילול ה'מפרסמין את החנפים * 

 סף שנפטר לפני אחיו[. וייליף ]מקברת את בעליה והרשות סופה תקלה,  ושלות רשעים

 פח-דף פז  
שתהא ביאה  ולואי ,ונכנס ויוצא ערום ,שברצון עצמו הולך למיתה רב כשיצא לדון היה אומר

ומר אם יעלה לשמים שיאו וכו' כגללו לנצח יאבד,  כשראה שיירא אחריו אמררבא וכיציאה, 
כאחאב, אך לצדיקים  שאת פני רשע לא טובלא לעולם חוסן. *  זוטרא כשמכתפי ליה אמר

והרשעים  ,]אלעזר ואיתמר[ 'הנותרים'אהרן כבני  הצדיקים מזכים לבניהםנושא לטובתם. * 
 המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו *. שלא נסמכין כטבי עבדו של ר"ג מחייבים לבניהם

אין מספיקין בידו לעשות תשובה. *  והמחטיא את הרביםשלא יהא בגיהנם וחביריו בג"ע, 
 דאגב שאניאף לרבי שיוהכ"פ מכפר אף בלא תשובה  אחטא ויהכ"פ מכפר אינו מכפרהאומר 

אך על עבירות שבנ"א לחבירו אינו  יוהכ"פ מכפר על עבירות שבין אדם למקום,*]שסומך ע"כ[. 
וצריך לפייסו בממון מכפר עד שירצהו, ואפי' הקניטו בדברים שנאמר נוקשת באמרי פיך, 

מביא י'  ואם מתבג' שורות של ג' בנ"א, ואין לבקש יותר מג' פעמים, ולהרבות עליו רעים 
ומה שרב ביקש , 'חטאתי לה' אלוקי ישראל ולפלוני שחבלתי בו' :בנ"א על קברו ואומר

ור"ח לא מחמיר על עצמו היה,  [על שלא חזר לו על הד"ת] יותר מג' פעמים ' חנינאמחילה מר
 וכן מייתי מעשהך להידחות מפניו. רבל ולא יצטבבישיבה להיות ראש רב ך לכדי שי מחל לו
מצות הוידוי: קודם *  ב ומת ע"י שניתזה עצם על גרונו.שלא ביקש מחילה מר מהטבח
 ומתוודהדבר קלקלה,  בה אירע שמא ולאחר הסעודהשלא תטרף דעתו בסעודה,  האכילה

אתה  מהו נוסח הוידוי:באמצעה. *  וש"צתפילתו לאחר  דייחת מוסף ונעילה, ירבערבית שח
וכו', רבון העולמים כי לא על יודע רזי עולם, ממעמקי הלב, בתורתך כתוב לאמר כי ביום 

]וזהו וידוי של רבא כל השנה[  צדקותינו, כי עוונותנו רבו מלמנות, אלקי עד שלא נוצרתי איני כדאי
הוא תפילה  מהו נעילת שערים: לרב* ]ולכך שמואל היה נעמד אז[. אבל אנחנו חטאנו  ועיקר הוידוי

מדברי הברייתא דלכו"ע מתפלל  ונדחה שמואלמה אנו מה חיינו, אך לשמואל נוספת, 
ואיכא אף למ"ד דערבית חובה,  לרב תפילת נעילה פוטרת את של ערביתתפילת נעילה. * 

הבדלה. * שלמות משום שמו"ע י אם מתפלל מעין שמו"ע, או גופלי למ"ד שאינה נפטרת
 דטבילה בזמנה , ולאחר נעילה לא טובלטובל כל היום אם לא התפלל נעילהלר"י בר יהודה 

טובל כל היום דטבילה בזמנה מצוה. *  אך לרבנן, ]וס"ל דדיה לטבילה שתהא באחורנה[לאו מצוה 
לא ירחץ ויסוך ואם נזדמנה לו טבילה של  מצוה כורך עליה  היה שם כתוב על בשרו: לת"ק

טובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף  אך לר"י בן חלפתאבילה בזמנה לאו מצוה, טגמי וטובל 
שאם יראה קרי יוכל  יש לאדם לשפשף את עצמו בחמין מעיוכ"פוה. * דטבילה בזמנה מצ

ו לדאוג כל השנה, ליסדורין לימחל, וע עוונותיוהרואה קרי ביוהכ"פ לטבול בלא חציצה. * 
 .וא בן העוה"בהואם עלתה לו שנה מובטח לו ש

 
 

 סוכה דף ב  
ג'  ואם אינה גבוהה י"ט, ואין לה, פסולה ור' יהודה מכשיר למעלה מכ' אמה שהיא גבוההסוכה 

]שאם גבוהה הקורה מכ' אמה  הטעם שבמבוי תני תקנתאדפנות, וחמתה מרובה מצילתה פסולה. * 
תני ]דמדאו' סגי ליה בג' מחיצות[ סוכה דאו' תני פסולה, מבוי דרבנן  ובסוכה תני פסולה: א. ימעט[

טעם פסול סוכה למעלה מכ' סוכה דנפישין מילי פסיק ותני פסולה, משא"כ במבוי. *  ב.תקנתא. 
מלמען ידעו דורותיכם ולמעלה מכ' אמה לא שלטא ביה עינא, אך אם הדפנות אמה: א. לרבה 

 למעלה מכ'ב. לר"ז  .דקאי על ידיעת הדורות על היקף ענני כבוד[סברי ]ושאר אמוראי  מגיעות לסכך מהני
דדל עשרות קרנים איכא צל סוכה  ושאני מעשתרות קרניםב בצל דפנות ולא בצל סוכה, אדם יוש

משום דלמעלה מכ' אמה בעי לעשותה  ג. לרבא ל קאי לימות המשיח[.צ]ושאר אמוראי סברי דסוכה תהיה ל
סוכתו עראי ולכך אף אם עשאה קבע במחיצות של ברזל כשר.  אדם עושה אך עד כ' אמה, עקב
אך  בו ושלחנו כשרהדאם רחבה יותר מראשו ורו ב חנן סברורכשרה,  בה מד"אאם הסוכה רח* 

עד ארבעים יר למעלה מכ' אמה פסולה ור"י מכששגבוהה  בברייתא איתא דסוכה* הוי דלא כחד. 
דהילני שהיתה סוכתה גבוהה מכ' אמה ולא אמרו לה דבר,  ממעשה והוכיח כן וחמישים אמה,

, ה אחד מהם צריך לאמושלא הי"א דכיון דז' בנים היו לה אוהשיבם  היא ופטורה, דאשה ודחו ליה
]והקשתה מכאן  והיא לא משגחא בדרבנן, הלא כל מעשיה ע"פ חכמים. מדרבנןהחיוב ואם תאמרו ש

וו בניה גבה הולר"י , ניות בסוכהוטייו קשה ומשני הגמ' למ"ד דבסוכה קטנה פליגי דאין דרך מלכה לישב בסוכה קטנה,
שיעור סוכה קטנה: א. *  היא ישבה בקיטוניות ובניה ישבו בסוכה גדולה[. אך לרבנןיתבי ובכ"ז לא אמרו לה דבר, 

 טפחים[.  ]ו' כדי ראשו ורובו ג. לב"ה. ]ז' טפחים[חנו לוכדי ראשו רובו וש ב. לב"ש. א על ד"אד"לרבי 
 

  גדף  
שכתוב  פטור ממעקה ב.. ביתךשכתוב מזוזות  א. פטור ממזוזה "א:על ד "אדיני בית שאין בו ד

. ד. לא נחלט בבתי ערי הביתשכתוב ובא אשר לו  מטמא בנגעיםג. לא חדש.  בית בו כי תבנה
ה. אין חוזרין מושב. בית שכתוב כי ימכור ]ויוצא ביובל אם לא גאלו[ אלא פודהו לעולם  חומה

דאין  ]אי"צ ליתן פת העירוב[ ו. אין מערבין בוחדש.  ביתכי תבנה דכתיב  עליו מעורכי המלחמה
דלא שיתופי מבואות מניחין בו אך  ,יתופי מבואות[]ש . ז. ואין משתתפין בוחשיב דירה לאסור

. דעירובי חצירות צריך להניח בבית שבחצר ח. אין מניחין בו עירוב. גרע מחצר שמניחין בה
]ללינת לילה לאדם דגריע מבורגנין דחזו למילתייהו  ט. אין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות

נותן לכל פתח ד"א  ולר"חחצר לפי פתחיה מתחלקת,  דלר"ה] י. אין האחין והשותפין חולקין בו אחד[.
דרק גבי  ואמרינן דכל ברייתא זו אתיא נמי כרבנןדבית פחות מד"א למיסתר קאי.  והשאר חולקין[

 מודים דבעינן ד"א.  אך בית דדירת קבע הואד"א על ד"א דדירת עראי היא, ' סוכה פליגי דלא בעי
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