
 

  

  עבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרה
  לפני אידיהן   ראשוןפרק 

  

  'דף ב

  

  סידור מסכת עבודה זרה בסדר ישועות

אגב מסכת ] נזיקין[=מסכת עבודה זרה נשנית בסדר ישועות 

ומסכת [, שכן במסכת סנהדרין נשנו דיני עובדי עבודה זרה, סנהדרין

וההתרחק מעובדיה  ,בודה זרהעעבודה זרה גם כן מדברת בענייני 

  ].בקצת דברים
  

נשנו מסכתות מכות , סמוך למסכת סנהדרין, אלא שתחילה

ורק לאחר מכן נשנית , שיש בהן המשך דיני סנהדרין, ושבועות

  .מסכת עבודה זרה

  

  ן של דבר מסויםאמירת מניי

, ניתן לומר את המניין לבסוף, כשאומרים מניין של דבר מסוים

האשה ) "ב" (לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלושה ימים) "א(כמו [

 "].אתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים) "ג" (נקנית בשלוש דרכים

בשבעה דרכים בודקים ) "א(כמו [, את המניין בתחילה וניתן לומר

בשלושה דרכים ) "ג" (שבעה ימים קודם יום הכפורים) "ב" (את הזב

  "].שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים

  

  .י על סדר הגמרא"דיני המשנה יתבארו בעזה

  

  כינויי גנאי לחגי הגויים

, מלשון שבירה, "אידיהן"שחגי הגויים נקראו במשנה  א"י

, א"ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם ִּכי", כמו שנאמרו, "שבריהם"כלומר 

, משום שעובדים בהם עבודה זרה, ונקראו חגיהם כן

  .המביאה לשבירתם
  

, מלשון עדות, "עידיהן"שחגי הגויים נקראו במשנה  א"וי

 יְֹצֵרי ֶפֶסל ֻּכָּלם ּתֹהּו ַוֲחמּוֵדיֶהם ַּבל יֹוִעילּו" ,כמו שנאמר

משום העדות שתעיד , ונקראו חגיהם כן, "ְוֵעֵדיֶהם ֵהָּמה

והיא העדות , שעבדו עבודה זרה, עבודה זרה על עובדיה

  . המביאה לשבירתם

                                                                                                                                                                                                                
 
כמו שתרגם , שהוא לשון שבירה, "ארי קריב יום תברהון", ותרגם אונקלוס א

  ".תתבר קמתהון ותברא", "ְוַׁשֵּבר ְּתַׁשֵּבר ַמֵּצבֵֹתיֶהם", את הכתוב

  ֵעֵדיֶהם ְוִיְצָּדקּו ִיְּתנּו

ָבֶהם ַיִּגיד  ָּכל ַהּגֹוִים ִנְקְּבצּו ַיְחָּדו ְוֵיָאְספּו ְלֻאִּמים ִמי", נאמר

ּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצָּדקּו ְוִיְׁשְמעּו ְויֹאְמר ִיְּתנּו זֹאת ְוִראׁשֹנֹות ַיְׁשִמיֻענּו

  ".ֱאֶמת
  

מדבר , "ֵעֵדיֶהם ְוִיְצָּדקּו ִיְּתנּו", שהכתוב ,מתחילה רצו לומר

וכי עבודות זרות , 'וכך ביאורו, בלשון תמיההו, בגויים

  .'שעבדו אותם יבואו ויעידו עליהם ויצדיקום
  

וכך , בישראלשהכתוב הזה מדבר , מרוורבי יהושע בן לוי א

יבואו ויעידו , כל מצוות שישראל עושים בעולם הזה, 'ביאורו

ְוִיְׁשְמעּו ", והמשך הכתוב[. 'ויצדיקו אותם, עליהם לעולם הבא

שכשישמעו את העדות , מדבר באומות העולם, "ְויֹאְמרּו ֱאֶמת

שראויים , דין אמת הוא, יאמרו, שהמצוות מעידות על ישראל

  ].ישראל להצטדק
  

הכתוב הזה מדבר , ]'בדף ג[דרשת רבי חנינא בר פפא  ולפי

שקיימו התורה , שיבואו ויעידו על ישראל, באומות העולם

  .ויצדיקום, והמצוות

  

  דרשת רבי חנינא בר פפא ואיתימא רב שמלאי

, דרשו את הכתוב רבי חנינא בר פפא ואיתימא רב שמלאי

זֹאת  ְלֻאִּמים ִמי ָבֶהם ַיִּגידָּכל ַהּגֹוִים ִנְקְּבצּו ַיְחָּדו ְוֵיָאְספּו "

ְויֹאְמרּו  ְוִראׁשֹנֹות ַיְׁשִמיֻענּו ִיְּתנּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצָּדקּו ְוִיְׁשְמעּו

  :וזו דרשתם, "ֱאֶמת
  

ודחיית  ,ה לתת שכר למי שעסק בתורה"קריאת הקב. א

  :טענות העמים שאמרו שקיימוה
  

ו ומניח ,מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ,אולעתיד לב

ִמי [=". 'יבא ויטול שכרו ,מי שעסק בהכל ' ,ואומר ,בחיקו

  "].זֹאת ָבֶהם ַיִּגיד
  

ולא , עובדי כוכבים בערבוביא] אומות[ םובאי םמיד מתקבצי

  "].ָּכל ַהּגֹוִים ִנְקְּבצּו ַיְחָּדו[="אומה ואומה בפני עצמה 
  

אומר , בוכדי שכל אומה תשמע את הדברים הראויים לה
                                                                                                                                                                                                                

 
כדי שישמעו מה אומר שאין הטעם , י פירש"אולם רש, כן משמע בגמרא ב
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 אל תכנסו לפני בערבוביא אלא' ,הוא להם הקדוש ברוך

. ']חכמיה[=וסופריה כל אומה ואומה ] בפני עצמה[תכנס 

כי גם , ה אין הערבוב מפריע"אבל מצד הקב]. ְוֵיָאְספּו ְלֻאִּמים[=

ויאמרו טענותיהם יחד ישמע דברי , אם יכנסו כולם יחד

  . כולם
  

, חסדאשכן אמר רב , שהחשוב נכנס לדין תחילה, וכלל בידנו

כמו , המלך נכנס תחילה, כשמלך וציבור עומדים לדין

ורק לאחר [ַעְבּדֹו  ]שלמה המלך[ִמְׁשַּפט  ]תחילה[ַלֲעׂשֹות ", שכתוב

  ".ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ]מכן
  

אין דרך ארץ שישב המלך בחוץ ) א. (ושני טעמים לדבר

קודם שיתרבה חרון אף , כדי שיכנס המלך) ב. (וימתין

  .יינים מחמת רוב פשעי הציבורהד
  

היא מלכות רומי , המלכות החשובה מכל המלכויותו

שהיא הנאמר , יוצא בכל העולם ]שמעה[=שטבעה , אחייבת

 ּוְתדּוִׁשַּנּה ]ותחריב כל הארץ[=ְוֵתאֻכל ָּכל ַאְרָעא ", בדניאל עליה

תחילה , ולכן". ]אותה ותשחק אותה הדק ותדוש[= ְוַתְּדִקַּנּה

  .מלכות רומי ה"הקב לפנינכנסה 
  

 ,אומרים לפניו .עסקתם הבמ ,אמר להם הקדוש ברוך הוא

מרחצאות הרבה  ,קננויתשווקים הרבה  ,רבונו של עולם

בשביל וכולם לא עשינו אלא  ,הרבינוכסף וזהב הרבה  ,עשינו

שיהא להם פנאי כלומר [, כדי שיתעסקו בתורה ,ישראל

למצוא ו ,יםקובשולהשתכר על ידי שימצאו  , לעסוק בה

  ].במרחצאותיתעדנו ו, בלי טורח םוצרכיה םמזונותיה
  

כל מה  ,שוטים שבעולם ,אמר להם הקדוש ברוך הוא

להושיב  ,תקנתם שווקים ,לצורך עצמכם עשיתם ,שעשיתם

כסף וזהב  ,עצמכם םלעדן בה ,מרחצאותתקנתם  ,בהן זונות

- ְצ  'הִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם " ,שנאמר ,שלי הוא, שאמרתם

, "]זֹאת ִמי ָבֶהם ַיִּגיד[=", כלום יש בכם מגיד זאת ".ת- ֹו- א-בָ 

ְוזֹאת ַהּתֹוָרה "שנאמר בה , כלומר מי שקיים את התורה

  ".ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  

  .בפחי נפשמלכות רומי מלפניו מיד יצאו 
  

 שנאמר בה, בחשיבותה היא מלכות פרסהמלכות השניה 
                                                                                                                                                                                                                

 

ולא יבלבלום , אלא כדי שיוכלו להשיב במתינות מה שיש להם להשיב, להם

 .ואפשר הכל עניין אחד. תשובות אומות אחרות
ְוָקְראּו ָלֶהם ְּגבּול ", על שם הכתוב, מ שנקראת רומי חייבת מלשון רשע"י א

הכתוב כמו שתרגם אונקלוס על , "חייבא"ותרגום של רשע הוא " ִרְׁשָעה

מ שנקראת רומי חייבת "וי". זכאה עם חיבא", "עַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁש "

על ששרפו את רבי , ונגזר עליה חורבן גדול, שיצאה חייבת בדינה, מלשון חובה

 ].'תוס. [חנינא בן תרדיון עם ספר תורה

והנה חיה [= ב"ַוֲארּו ֵחיָוה ָאֳחִרי ִתְנָיָנה ָּדְמָיה ְלדֹב", בדניאל

 םושותי םאוכליואלו הפרסיים ש, ]שניה אחרת דומה לדוב

ואין להם  ,שער כדוב םומגדלי ,בשר כדובב םומסורבלי ,כדוב

  .ומחמת חשיבותם נכנסו אחר מלכות רומי. מנוחה כדוב
  

היו , שלא קבלו את דברי מלכות רומי, אף שכבר ראוו

שכן , כי טובים הם מהרומיים, סבורים שיקבלו את דבריהם

, ]על ידי כורש[הפרסים בנו את בית המקדש השני 

  . והרומיים החריבוהו
  

 ,אומרים לפניו .עסקתם הבמ ,אמר להם הקדוש ברוך הוא

 ,כבשנוכרכים הרבה  ,גשרנוגשרים הרבה  ,רבונו של עולם

 ,בשביל ישראלוכולם לא עשינו אלא  ,עשינומלחמות הרבה 

  .כדי שיתעסקו בתורה
  

לצורך עצמכם כל מה שעשיתם  ,אמר להם הקדוש ברוך הוא

כרכים תקנתם  ,תקנתם גשרים ליטול מהם מכס ,עשיתם

 ,עבודת המלך המוטלת על יושבי כרכים[=לעשות בהם אנגריא 

מלחמות , ]וליטול בהמתן בעבודתו ,ולצאת בצבא ,מלחמות לעשות

כלום יש  ".ִאיׁש ִמְלָחָמה"' שנאמר ה ,אני עשיתי ,שאמרתם

כלומר מי שקיים את , "]זֹאת ִמי ָבֶהם ַיִּגיד[=" בכם מגיד זאת

י ְּבֵני ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפנֵ "שנאמר בה , התורה

  ".ִיְׂשָרֵאל
  

  .חי נפשמלפניו בפמלכות פרס מיד יצאו 
  

ונדחו , נכנסו שאר מלכויות, ולאחר שיצאה מלכות פרס

  .שלא עסקו בתורה, ל"בטענה הנ
  

ואף שכבר ראו המלכויות האחרונות שלא קבלו את דברי 

טובים הם כי , היו סבורים שיקבלו את דבריהם, הראשונות

ושאר , שכן הראשונים שעבדו את ישראל, מהראשונים

שבבל , י משמע קצת"מתוך פירוש רש[. לא שעבדו את ישראלאומות 

. ואם כן רק מלכו עליהם, ויון בכלל שאר מלכויות שלא שעבדו את ישראל

  ].שגם בבל ויון שעבדו את ישראל, כתבו' אולם התוס
  

, מלכויות רומי ופרס חשובות משאר מלכויותוהטעם ש

מה שלא נתבאר בשאר , ונתבארו כאן דבריהם בפני עצמם[

כי מלכות רומי ופרס נמשכת עד ביאת , ]יון ובבל, מלכויות

שמלכות רומי תמשך עד ביאת המשיח , כתבו' והתוס[. המשיח
                                                                                                                                                                                                                

 
שכן , מ שבזמן תפארתה של מלכות בבל היתה חשובה יותר ממלכות פרס"י ב

והארי מלך , "ָעָלה ַאְרֵיה ִמֻּסְּבכֹו"שנאמר בה , כות בבל נמשלה לארימל

ועתה היא מלכות , אלא שמלכות בבל בתפארתה לא נמשכה הרבה, בחיות

ולכן היא , עד סמוך לביאת המשיח, אבל פרס גם עתה היא חשובה, שפלה

כי , לא היתה חשובה כפרס, מ שאף בזמן תפארתה של בבל"וי. חשובה מבבל

 .מכל מקום דב הוא עז ומסוכן יותר ובעל תחבולות, שארי הוא מלך אף
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שכן מבואר במסכת , אבל מלכות פרס תפסק מעט קודם, ממש

סנהדרין שעתידה מלכות רומי שתפשוט בכל העולם תשעה 

  ].ובאותו זמן פרס תיפול ביד רומי, חודשים
  

 ,וקיימו את התורהטענת העמים מדוע לא קבלו . ב

  :ודחייתה
  

כלום נתת  ,רבונו של עולם, העמים אינם יכולים לבוא ולומר

  .ולא קיבלנוה, את התורהלנו 
  

לראות , ה חזר על כל האומות"הקב, בשעת מתן תורהכי  - 

 'ה", שנאמר על שעת מתן תורה, ולא רצו, אם ירצו לקבלה

ֱאלֹוַּה ", ונאמר ,"ָּפאָרן ַע ֵמַהרהֹוִפיִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו 

שקודם שבא לתת , ללמד, "ְוָקדֹוׁש ֵמַהר ָּפאָרן ֶסָלהִמֵּתיָמן ָיבֹוא 

לראות אם , הלך לשאר אומות, את התורה לישראל בסיני

מ מתוך שהוזכר בכתוב הראשון "י[. ולא רצו, ירצו לקבלה

ללמוד שחיזר שהוא ישמעאל יש " ָּפאָרן"ובכתוב השני " ֵּׂשִעיר"

שבכתוב הראשון אינו " ָּפאָרן"אבל  ,ה על כל האומות"הקב

שבכתוב השני הוא " ֵּתיָמן"ו, אלא אחד משמות הר סיני, ישמעאל

שהוא שם , בכתוב הראשון" ֵּׂשִעיר"מ מתוך שהוזכר "וי. שעיר

ומתוך שהוזכר , ה אחר האומות"יש ללמוד שחיזר הקב, אומה

ה "יש ללמוד שחיזר הקב, א צד דרוםשהו, בכתוב השני" ֵּתיָמן"

  ].אחר האומות שבכל הרוחות
  

ה את התור כלום קיבלנו ,וכמו כן אין העמים יכולים לומר

  .ולא קיימנוה
  

  .כי על זה שלא קבלו את התורה יש להענישם - 
  

כלום כפית עלינו הר  ,רבונו של עולם ,כך אומרים לפניואבל 

שכפה עליהם [ .כמו שעשית לישראל ,כגיגית ולא קבלנוה

אם מקבלים אתם את , ואמר להם, ה הר כגיגית"הקב

שנאמר . ואם לאו שם תהא קבורתכם, מוטב, התורה

שהיה כפוי , כלומר תחת ההר, "ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר"

  ].עליהם
  

, שבע מצוות שכן קבלתם ,מיד אומר להם הקדוש ברוך הוא

  "].ּוְוִראׁשֹנֹות ַיְׁשִמיֻענ[=" .והם ישמיעונו את דינכם, לא קיימתם
  

ָעַמד ַוְימֶֹדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוַּיֵּתר ", שנאמר ,נין שלא קיימוומ

 ,מצות שקבלו עליהן בני נח ולא קיימום שבעראה , "ּגֹוִים

שאם כן מצינו , ולא שלא יענשו אם יעברו .םלה ןעמד והתיר

, לא יקבלו שכר כמצווים, אלא שאם יקיימו. חוטא נשכר

יותר משאינו , וגדול המצווה ועושה, אלא כמי שאינם מצווים

שהמצווה ועושה הרי הוא תחת העול לקיים , מצווה ועושה

, אבל זה שאינו מצווה, ודואג תמיד לבטל יצרו, מצוות בוראו

  .ואינו ביראה הזו, לא פגם, יקיים אם לא

  'דף ג
  

שאלת העמים היכן קיימו ישראל את התורה ותשובת . ג

  :ה"הקב
  

 ,רבונו של עולם ,לפני הקדוש ברוך הוא העמיםאומרים ו

מי יעיד על כך כלומר  ,היכן קיימוה ,ישראל שקיבלוה

  .שקיימוה
  

שקיימו את אני מעיד בהם  ,אמר להם הקדוש ברוך הוא

כלום יש אב  ,רבונו של עולם ,אומרים לפניו .התורה כולה

  ".ִיְׂשָרֵאלְּבִני ְבכִֹרי "שנאמר , והם בניך ,שמעיד על בנו
  

שקיימו שמים וארץ יעידו בהם  ,אמר להם הקדוש ברוך הוא

שמים וארץ  ,רבונו של עולם ,אומרים לפניו .את התורה כולה

כי לולא קיום התורה הם חוזרים תוהו  ,םבעדות םנוגעי

  .ובוהו ורוצים להעיד שנתקיימה
  

בהן בישראל מכם יבאו ויעידו  ,אמר להם הקדוש ברוך הוא

ויעיד באברהם שלא נמרוד יבא . את התורה כולהשקיימו 

שהוא השליך את אברהם אבינו באור [, עבד עבודת כוכבים

ויעיד  לבןיבא  ].על שלא קיבל עליו לעבוד עבודת כוכבים, כשדים

שהיה דר עמו כחתן אצל חמיו [, ביעקב שלא נחשד על הגזל

 ָּמָצאָת ִמּכֹלַמה ", כמו שאמר לו, ולא נטל ממנו כלום, עשרים שנה

שלא נחשד על  ,ותעיד ביוסףאשת פוטיפרע תבא  "].ְּכֵלי ֵביֶתךָ 

נבוכדנצר יבא  ].איסור אשת איש שהיו אסורים בו[, העבירה

 בינו תםר[ .ויעיד בחנניה מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם

אלא  ,עבודת כוכביםהיה  לא ,נבוכדנצרשהצלם שהעמיד , מפרש

ומסרו , ואף על פי כן לא השתחוו לו, לךעשוי לכבוד המהאנדרטי 

ויעיד בדניאל שלא ביטל את דריוש יבא  ].נפשם על הדבר

בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התימני  ויבא .התפלה

שהוא היה , י פירש"אולם רש, ואליהו בן ברכאל הבוזיג גם "י[

שקיימו את  ,ויעידו בהם בישראל ,]ולכן אין למנותו כאן, ישראל

   .שנאמר יתנו עידיהם ויצדקו ,ורה כולהכל הת
  

  :בקשת העמים להזדמנות נוספת .ד
  

 ,ה"אמרו לפני הקבי ,ראו העמים שנדחו כל טענותיהםיכש

כלומר תן לנו עתה , מראש ונעשנה תנה לנו רבונו של עולם 

  .מתחילה ונקיים
  

מי שטרח , שוטים שבעולם ,הקדוש ברוך הוא םאמר לה

מי שלא טרח בערב , יאכל בשבת ,]בעולם הזה[= בערב שבת

, ויש ללמוד עניין זה מהכתוב[, מהיכן יאכל בשבת ,שבת

 ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ  ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהִּמְצָוה ְוֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים"

   ].י להלן"כפי שיתבאר בעזה, "ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם
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עם ] בעלילה[=ה בא בטרוניא "מאחר שאין הקב, ומכל מקום

אתן , כןשאין ראוי לעשות אף על פי  ,אומר להם, בריותיו

, שהיא קלה, מצוות סוכהוהיא , לקיימהלכם מצווה קלה 

  .לכו ועשו אותה, שכן אין בה חסרון כיס
  

כדי ו. מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו

הקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה , שיהיה הנסיון כראוי

שנמשכה , כמו שהיה פעמים לבני ישראל, בתקופת תמוז

  .עליהם תקופת תמוז עד הסוכות
  

, כל אחד ואחד מבעט בסוכתו, כיון שיש לגוים צער בסוכהו

ְנַנְּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו "שנאמר , ויוצא

שכן , ואין עליהם עוולה בעצם יציאתם מהסוכה[, "ֲעבֵֹתימֹו

שבעטו , אבל העוולה שיש בהם היא, פטור מהסוכה מצטער

  ].בסוכתם מחמת הצער
  

ם יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמיִ ", שנאמר, ה יושב ומשחק עליהם"הקבומיד 

אין רבי יצחק ש, וללשון אחד אמר". ִיְלַעג ָלמֹו 'הִיְׂשָחק 

אלא אותו היום , ]על בריותיו[שחוק לפני הקדוש ברוך הוא 

אבל , אין לפניו אלא אותו היום, גמורודווקא שחוק [. בלבד

נצחוני , אחיך ואמר, כמו במעשה תנור דעכנאי, בדיחותא בעלמא יש

  ].בני
  

  שכר קיום המצוות על ידי בני נח

יש לו שכר מועט על , ]שאינו אסור לקיימן[בן נח שקיים מצוות 

וגדול המצווה , כי אינו מצווה על קיום רוב המצוות, כך

הרי  ,המצווה ועושהכי [, ו מצווה ועושהיותר משאינ, ועושה

אבל , ודואג תמיד לבטל יצרו, הוא תחת העול לקיים מצוות בוראו

  ].ואינו ביראה הזו, לא פגם, אם לא יקיים, זה שאינו מצווה
  

, שנצטוו בהן בני נחגם כשמקיים שבע מצוות , ומכל מקום

שזהו עונשם , אינו מקבל עליהם שכר אלא כמי שאינו מצווה

שלא יקבלו עליהם שכר אלא כמי שעושה , שלא קיימום על

  . בלא שיצווה

  

  שכר לימוד התורה על ידי בן נח

יש לו , בן נח העוסק בתורה בענייני שבע מצוות שנצטוו בהם

  . ככהן גדול הנכנס לפני ולפנים, שכר גדול
  

ּתֹוָרה ", שנאמר, חייב מיתה, ובן נח העוסק בתורה בשאר עניינים

כמבואר , לנו מורשה ולא להם, "מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹב ָלנּו מֶֹׁשהִצָּוה 

  .במסכת סנהדרין
  

שכרו גדול יותר מכהן , בכל עניין שהוא, וישראל העוסק בתורה

ודרשו , א"ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים"שנאמר , גדול הנכנס לפני ולפנים
                                                                                                                                                                                                                

 
 .כתיב" מפניים" א

  .יקרה התורה מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים, חכמים

  

  "בני אדם" "האדם" "דםא"

הכוונה דווקא , בלשון חשיבות" אדם"כשנאמר  –" אדם". א

ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי "כמו בכתוב , ולא לשאר אומות, לישראל

בלשון שפלות או בזיון אין הכוונה אבל כשנאמר ". ָאָדם ַאֶּתם

ל ְּבַיד -ֵא  ְוַאָּתה ָאָדם ְולֹא", כמו שנאמר על חירם מלך צור, לישראל

  ". ְמַחְלֶליךָ 
  

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ", כמו בכתוב, כולל את כל האומות –" האדם" .ב

  ".ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָֹתם
  

כמו , בני אדם הראשוןשכולם , כולל את כל האומות –" בני אדם". ג

  ".ָאָדםְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ", בכתוב

  

  קיום העולם תלוי בקיום התורה

כלומר אם לא ברית [ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה " ,נאמר. א

שהיא ברית הנוהגת יומם  ,"ֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית"שנאמר בה  ,התורה

 ֻחּקֹות ]אזי, "ָוַלְיָלה ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם" ,ליהושע נאמרכמו ש, ולילה

   ".]כלומר לא היו מתקיימים שמים וארץ[ לֹא ָׂשְמִּתיָׁשַמִים ָוָאֶרץ 
  

א יתירה ביום "נאמרה ה ,]דרשת רבי שמעון בן לקיש[ .ב

שכל ברית  ,למדל ,"ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי" ,השישי

הוא יום ששי , ששת ימי בראשית תלויה ביום ששי אחר

הקדוש ברוך  שהתנה .שקבלו בו ישראל את התורה, בסיון

את  םאם ישראל מקבלי ,ואמר ,הוא עם מעשה בראשית

 .אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו ,ואם לאו ,מוטב ,תורתי

כי , אף לדברי האומרים בשבעה בחודש נתנה תורה, אמתודרשה זו [

מחמת , שראל דברשבו לא נאמר לי, אחד בסיון אינו מהמניין

, בסיון נתנה תורה אף לדעת האומרים בשבעה נ"א. עייפות הדרך

אלא שהוסיף משה יום , מכל מקום ראויה היתה להינתן בששה בו

  ].והכל תלוי ביום שבו היתה תורה ראויה להינתן, מדעתו
  

. מתן תורה[ִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת ִּדין "נאמר  ,]דרשת חזקיה. [ג

שמא לא יקבלו ישראל את התורה ותחזור [ֶאֶרץ ָיְרָאה  ]ומתחילה

  ".ְוָׁשָקָטה ]ולבסוף כשקבלוה בנעשה ונשמע. לתוהו ובוהוהארץ 
  

ואם יפסיקו , מ שקיום העולם תלוי בקיום התורה כל שעה"י -

  .יחזור העולם לתוהו ובוהו, לקיימה
  

מ שאין קיום העולם תלוי אלא בקבלת ישראל את התורה בהר "וי -

לא יחזור העולם לתוהו , אבל אם אחר כך יפסיקו לקיימה, סיני

  . ובוהו

  

  זמן קיום המצוות וזמן מתן שכרם

 ָּפִטיםְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהִּמְצָוה ְוֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁש " ,נאמר בתורה

 דרש רבי יהושע בן לויכך ו". ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם
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  :את הכתוב
  

קיום כלומר אין , ולא למחר לעשותם – "ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם"

  . בעולם הזהבעולם הבא אלא מצוות 
  

מתן כלומר אין , ולא היום ליטול שכר –" ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם"

   .בעולם הבאבעולם הזה אלא שכר 

  

  מתי מקבלים גרים

ִמי "שנאמר , בזמן שישראל שפליםאלא , אין מקבלים גרים

  ".]בעשירותיך[ ָעַלִיְך ִיּפֹול ]בעניותך[ָגר ִאָּתְך 
  

וכן לא קבלו גרים לא , גריםאבל בימות המשיח לא יקבלו 

שאינם באים להתגייר אלא משום , בימי דוד ולא בימי שלמה

  . גדולתם של ישראל

  

  גרים גרורים שבימות המשיח

עובדי  םבאי] בימות המשיח=[ לעתיד לבא ,רבי יוסי אומר

 יםנעשהם , ואף שאין מקבלים אותם, להתגיירכוכבים 

תפילין  ,םבראשיהתפילין  םומניחי, מעצמם גרים גרורים

  .בפתחיהםמזוזה  ,בבגדיהםציצית  ,בזרועותיהם
  

שואלים  ,מלחמת גוג ומגוג] גרים גרורים אלו[ םכיון שרואי

ַעל ", ועונים להם ?על מי באתם, ]הבאים למלחמה עמיםאת ה[

  ".ְוַעל ְמִׁשיחֹו 'ה
  

 ,שנאמר ,מנתק מצותו והולך, ]מהגרים הגרורים[כל אחד ו

ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו  ]זו מצוות תפילין[ ְנַנְּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו"

   ."]זו מצוות ציצית[ ֲעבֵֹתימֹו
  

ָחק יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂש ", שנאמר, ה יושב ומשחק עליהם"והקב

אין שחוק לפני רבי יצחק ש, וללשון אחד אמר". ִיְלַעג ָלמֹו 'ה

  .אלא אותו היום בלבד, ]על בריותיו[הקדוש ברוך הוא 

  

  ה"סדר יומו של הקב

  .שתים עשרה שעות הוי היום ,אמר רב יהודה אמר רב
  

הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק  –שעות ראשונות שלש . א

  ].בשלוש שעות שניות ,'בדף דולפי תירוץ אחד [. בתורה
  

יושב ודן את כל העולם ה "הקב – שניותשלוש שעות . ב

 ,עומד מכסא הדין ,כיון שרואה שנתחייב עולם כלייה .אכולו

                                                                                                                                                                                                                
 
אולם לדעת החולקים . שאדם נידון בכל יום, האומר, זה כדעת רבי יוסי א

 .אלא בזמני הדין בלבד, אין סדר זה בכל יום, עליו

בשלוש שעות ', בדף דולפי תירוץ אחד [. בויושב על כסא רחמים

  ].ראשונות
  

יושב וזן את כל העולם ה "הקב – שלישיותשלוש שעות . ג

מין חיה [ עד ביצי כנים ]חיות גדולות[=מקרני ראמים  ,כולו

  ].קטנה
  

ה "הקב ,שבית המקדש קייםבזמן  – רביעיותשלוש שעות . ד

". ֹוִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּב"שנאמר  ,יושב ומשחק עם לויתן

שמתו גם יושב ומלמד תינוקות של בית רבן חוץ מזה א ש"י

 ].ה"א שמטטרון היה מלמדם תורה ולא הקב"וי. [קטנים

, שנאמר, ה"לקבאין שחוק  ,מיום שחרב בית המקדשו

יושב הוא , ]ולדברי הכל". [ַאֲחִריׁש ֶאְתַאָּפק ֶהֱחֵׁשיִתי ֵמעֹוָלם"

ֶאת ִמי ", שנאמר, שמתו קטניםומלמד תינוקות של בית רבן 

ְּגמּוֵלי  ]את התינוקות שהם[יֹוֶרה ֵדָעה ְוֶאת ִמי ָיִבין ְׁשמּוָעה 

שסרו עתה [ ַעִּתיֵקי ִמָּׁשָדִים ]שמתו קטנים הנגמלים מחלב[ ֵמָחָלב

  ".]מלינוק שדים

  

  ה "סדר לילו של הקב

  .סדר היוםמו כהוא בלילה שהסדר א "י - 
  

ושט בשמונה עשר אלף  ,רוכב על כרוב קל שלושהוא א "וי - 

ַאְלֵפי  ]עשרים אלף[=ֶרֶכב ֱאלִֹהים ִרּבַֹתִים "שנאמר  ,עולמות

 ,כלומר עשרים אלף פחות שני אלפים ,שני אלפים אינן[= ִׁשְנָאן

  ".]שהם שמונה עשר אלף עולמות
  

יֹוָמם "שנאמר  ,יושב ושומע שירה מפי חיותשהוא א "יו - 

 ,"ִעִּמי הּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹ ]דן וזן ומלמד תורה[=ַחְסּדֹו  'הְיַצֶּוה 

שאף דוד לא . ה עימי"בלילה שירו של הקב, כלומר כך אמר דוד[

וכל הלילה מתעסק בשירות , אלא כשינת הסוס, היה מתנמנם

  .]ותשבחות ובתורה

  

  נוספות מהכתוב  דרשות

  "ִעִּמי הַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹ 'היֹוָמם ְיַצֶּוה "

 ,כל העוסק בתורה בלילה ,אמר ריש לקישללשון ראשון 

נותן חינו בעיני [=הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד 

ּוַבַּלְיָלה  ]משום[ַחְסּדֹו  'היֹוָמם ְיַצֶּוה " ,שנאמר ,ביום ]הבריות

   ".ִעִּמי הִׁשירֹ
  

כל העוסק בתורה בעולם הזה  ,ללשון שני אמר ריש לקישו

                                                                                                                                                                                                                
 
כי סתם מוסף , "ממקומו הוא יפן", א שלכן תקנו לומר בקדושת מוסף"י ב

שיפנה מכסא דין לשבת , ואנו מתפללים, ואז יושב ודן, וש שניות הוא באבשל

אלא שכך הוא מטבע , אין לומר ביאור זה, אולם לדעה השניה. בכסא רחמים

 ].'תוס. [של תפילה
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       'דף ד   פרק ראשון   לפני אידיהןמסכת עבודה זרה     ו
 

הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד  ,הדומה ללילה

ַחְסּדֹו  'היֹוָמם ְיַצֶּוה "שנאמר  ,הדומה ליוםבעולם הבא 

  ".ִעִּמי הּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹ
  

  הפוסק מדברי תורהעונש 

 ,ועוסק בדברי שיחה ,כל הפוסק מדברי תורה ,אמר רבי לוי

 ]הפוסקים[=ַהּקְֹטִפים "שנאמר  ,לו גחלי רתמים םמאכילי

והכוונה בזה לפוסקים מדברי , מדברים לחים וטובים[=ַמּלּוַח 

נ מלוח היינו דברים הנכתבים "א. שהם דברים טובים, תורה

כלומר לדברי [=ֲעֵלי ִׂשיַח  ]והפוסק מהם. שהם דברי תורה, בלוחות

  .]יאכילוהו גחלי רתמים[= ְרָתִמים ַלְחָמם ְוׁשֶֹרׁש ]שיחה
  

בתיאור , אבל פשט הכתוב הוא, שזהו דרש הכתוב' וכתבו התוס

האוכלים [=ַהּקְֹטִפים ַמּלּוַח ", שמדברת בו הפרשה, מעשי העניים

ְוׁשֶֹרׁש  ]תחת האילנות ולא בביתם[=ֲעֵלי ִׂשיַח ] עשבים הנקראים מלוחים

  ".ְרָתִמים ַלְחָמם
  

  "ַוַּתֲעֶׂשה ָאָדם ִּכְדֵגי ַהָּים ְּכֶרֶמׂש לֹא מֵֹׁשל ּבֹו"

מה דגים שבים , לומר לך ?למה נמשלו בני אדם כדגי הים. א

כיון  ,אף בני אדם, מיד מתים ,ליבשה םכיון שעולי

   .מיד מתים ,מדברי תורה ומן המצות םשפורשי
  

כיון שקדרה עליהם חמה מיד  ,מה דגים שבים, דבר אחר. ב

   .מיד מתים ,כיון שקדרה עליהם חמה ,כך בני אדם, מתים
  

רבי מו שאמר כ ,א שהכוונה לקדירת חמה בעולם הזה"י - 

הכל , שכל המיחושים והמכאובים הבאים על האדם ,חנינא

חולי הבא על [=חוץ מצנים , כלומר גזרת שמים הם ,בידי שמים

ִצִּנים ַּפִחים " ,שנאמר, ]חולי הבא על ידי חום[=פחים  ]ידי צינה וקור

ואם כן החמה מכאיבה " ֵמֶהם ְּבֶדֶרְך ִעֵּקׁש ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו ִיְרַחק

  .אף בלא גזרת שמים
  

רבי מו שאמר כ, א שהכוונה לקדירת חמה בעולם הבא"וי - 

אלא הקדוש ברוך  ,אין גיהנם לעתיד לבאש ,שמעון בן לקיש

, בה םרשעים נידוני ,ומקדיר ,הוא מוציא חמה מנרתיקה

עֵֹׂשה  ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל"שנאמר 

ְצָבאֹות  'ה ָאַמר ַהָּבא ]השמש[=ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום 

". ]לעולם הבא[ ְוָעָנף ]בעולם הזה[ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש 

ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי  ְוָזְרָחה", שנאמר ,בה םצדיקים מתרפאיו

בה  םולא עוד אלא שמתעדני "ִּבְכָנֶפיהָ  ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא

ְּכֶעְגֵלי  ]לשון השמנה וריבוי הוא[ִויָצאֶתם ּוִפְׁשֶּתם " שנאמר

   ".ַמְרֵּבק
  

  'דף ד

כל הגדול מחבירו בולע את  ,מה דגים שבים ,דבר אחר. ג

כל הגדול  ,מלכותאלמלא מוראה של  ,אף בני אדם, חבירו

רבי חנינא סגן הכהנים  ,וכן שנינו .מחבירו בולע את חבירו

שאלמלא מוראה של  ,הוי מתפלל בשלומה של מלכות ,אומר

   .איש את רעהו חיים בלעו ,מלכות

  

  שעת כח ושעת רפיון

ַׁשַּדי לֹא ", שעת הדין נאמרעל  ,רב חיננא בר פפאאמר 

. יתחייבו כולם כליה, גיא בכחוכי אם יש, "ְמָצאֻנהּו ַׂשִּגיא כֹחַ 

ונאמר  ,"ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכֹחַ ", שעת מלחמה נאמרעל ו

  ".ֶנְאָּדִרי ַּבּכֹחַ  'הְיִמיְנָך "

  

  ה"חימה של הקב

ֵחָמה ", ה"אמר הקבעל ישראל  ,רבי חמא ברבי חנינאלדברי 

  ".ּוַבַעל ֵחָמה 'הנֵֹקם ", נאמרועל הגויים ". ֵאין ִלי
  

 ,]י גרס רב אחא ברבי חנינא"ורש[רב חיננא בר פפא ולדברי 

אף על פי שאני , ה"וכך אמר הקב, על ישראלנאמרו שניהם 

על , מכל מקום, "ּוַבַעל ֵחָמה 'הנֵֹקם ", כמו שנאמר, בעל חמה

ִמי ִיְּתֵנִני  ]שכבר נשבעתי מקצוף עליך[ֵחָמה ֵאין ִלי "ישראל 

ָּנה ֶאְפְׂשָעה ָבּה ֲאִציֶת  ַּבִּמְלָחָמהָׁשִמיר ַׁשִית  ]אהיה, שלא נשבעתי[

  ".ָּיַחד
  

  אבקש להשמיד את כל הגוים

בנגני [" ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֲאַבֵּקׁש", נאמר ,רבי אלכסנדרי אמר 

אם יש להם , מ במעשיהם"וי, כלומר בספר זכרונותיהם, של הגוים

ָּבִאים ַעל ַהּגֹוִים ַה  ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל" ,]ואם לאו, אפדם, זכות

  ].ולא בחמלהובדין אפקוד עליהם [, "ְירּוָׁשָלִם
  

בדף הוא מעין מה שאמרו כי , הובא כאןשעניין זה , י מפרש"רש -

  .ה בא בטרוניא עם בריותיו"שאין הקב', ג
  

הוא מעין מה שאמרו כי , הובא כאןשעניין זה , ורבינו תם מפרש -

   .ולא יחמול עליהם, ה בעל חמה על הגוים"שהקב, לעיל בדף זה

  

  "ַאְך לֹא ְבִעי ִיְׁשַלח ָיד ִאם ְּבִפידֹו ָלֶהן ׁשּועַ "

כשאני , הקדוש ברוך הוא לישראל םלהאמר כך  ,לדברי רבא

אין אני דן , כלומר, "ַאְך לֹא ְבִעי ִיְׁשַלח ָיד", דן את ישראל

ַעָּוה "שנאמר בהם [, עובדי כוכביםבדקדוק כמו שאני דן אותם 

כלומר יענשו , "]כפי שעוו אענשם[= ַעָּוה ֲאִׂשיֶמָּנה ]עיווי עיוותו[=ַעָּוה 

אני , כלומר" ִאם ְּבִפידֹו ָלֶהן ׁשּועַ "מישראל אלא , ]בדקדוק

  . כלומר מעט מעט, של תרנגולת] כניקור[=כפיד מהם נפרע 
  

אמרתי [ ְוָאנִֹכי ֶאְפֵּדם", וכעין זה דרש רבי אבא מהכתוב

 ]כדי שיזכו לעולם הבא, בממונם בעולם הזהלפדותם מעט מעט 
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  ז     'דף ד   פרק ראשון   לפני אידיהןמסכת עבודה זרה     
 

  ". ְוֵהָּמה ִּדְּברּו ָעַלי ְּכָזִבים

  

ַוֲאִני ִיַּסְרִּתי ", וכעין זה דרש רב פפי משמיה דרבא מהכתוב

ִחַּזְקִּתי ְזרֹועָֹתם  ]ובזה, אמרתי ליסרם מעט מעט בעולם הזה[

   ".ְוֵאַלי ְיַחְּׁשבּו ָרע ]לעולם הבא[
  

 ,כי אם מעט ,לפנימצוה  םאין ישראל עושיאפילו  ,דבר אחר

אני מצרפן  ,באשפה םשמנקרי םשל תרנגולי] כניקור[=כפיד 

אם יעשו מצוות [ ִאם ְּבִפידֹו"שנאמר , ומושיעם, לחשבון גדול

  ".]מושיע[= ָלֶהן ׁשּועַ  ]אני. מעט כניקור
  

 ,לפני] מבקשים ומתפללים[= םמשוועיישראל בשכר ש ,דבר אחר

  .אותםאני מושיע 

  

  על כן אפקד עליכם... רק אתכם ידעתי 

ִמּכֹל  ]אהבתי[= ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעִּתי", נאמר ,שאלו המינים

וכי , "ֶאְפקֹד ֲעֵליֶכם ֵאת ָּכל ֲעֹונֵֹתיֶכם ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ַעל ֵּכן

סיסיא לשון זעם  ,ברחמיה מסיק ליה, מאן דאית ליה סיסיא

מעלהו על , מי שיש לו זעם וכי, וכוונתם לשאול, בארמית

וכי מאן דאית ליה סוסיא בישא ברחמיה מסיק  ג"וי. אוהבו

וכי מי שיש לו , ושאלו בדרך משל, סיא לשון סוס הואוס, ליה

  .מעלה עליו את אוהבו כדי שימות, םסוס שעסקיו רעי
  

, הדבר דומה אמשול לכם משל למה ,ענה להם רבי אבהו

, ואחד שונאו ,אוהבו אחד, הלווה לשני בני אדםלאדם ש

גובה כל שונאו ומ, בתשלומים מעט מעט גובה חובואוהבו מ

ה את כל "הקבם נפרע מה ,ישראל ,ךכ. בבת אחתחובו 

, כדי שיזכו ליום הדין ,הלם הזבעו ם מעט מעטעונותיה

 םכדי לטרד ,בעולם הזה ועובדי כוכבים אינו נפרע מהן כלל

  .לם הבאהעו מן

  

  אים ולא בכתוביםאדם גדול שבקי בדברי תנ

, שהוא אדם גדול, בח את רב ספרא בפני המיניםירבי אבהו ש

  .ולכן הניחו לו את המכס שלוש עשרה שנה
  

, ל"כששאלו את רב ספרא ביאור הכתוב הנ, אולם פעם אחת

  .ציערו אותו, ולא ידע לבאר להם
  

אף שלא ידע רב , עד שבא רבי אבהו ואמר להם שבאמת

אדם גדול הוא משום , ל"הנכתוב להם את הספרא לבאר 

אלא זה , שאין לטרוח לעיין בכתובים, ידיעתו את המשניות

  .שנצרך להשיב למינים

  

  צדיק נענש עם הרשעים

ָחִלָלה ְּלָך ", שנאמר, אינו נענש עם הרשעים, צדיק גמור. א

כלומר דבר חולין , "ֵמֲעׂשֹת ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע

  .להמית צדיק עם רשע', ההוא ל
  

, שנאמר, נענש עם הרשעים, אבל צדיק שאינו גמור .ב

  ".ְוִהְכַרִּתי ִמֵּמְך ַצִּדיק ְוָרָׁשע"
  

אף על פי , וצדיק שיש בידו למחות ברשעים ואינו מוחה. ג

הרי הוא כצדיק שאינו , בכך שאינו מוחה, שהוא צדיק גמור

בו מתחילה שלא זו בלבד אלא ו, ונענש עם הרשעים, גמור

אל  ,ותני רב יוסף, "ּוִמִּמְקָּדִׁשי ָּתֵחּלּו", שנאמר, הפורענות

אלו בני אדם שקיימו את , אלא ממקודשי ,"ִמִּמְקָּדִׁשי"תקרי 

  . שהיה בידם למחות ולא מיחואלא , ו"יף ועד ת"התורה מאל

  

אבל אם ודאי לא יקבלו מהם , וכל זה כשיתכן שיקבלו את תוכחתם

ים יהיו כי מוטב שהחוטא, ין צריכים להוכיחא, את התוכחה

  .ואל יהיו מזידים, שוגגים

  

  "ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל יֹום"

  .שעת זעמו .א

שהמלכים כ, שלישית ביוםבשעה , תנא משמיה דרבי מאיר

מיד , ומשתחוים לחמה, ומניחים כתריהם בראשיהם, קמים

  .ה כועס"הקב
  

שעה  שבאותהוהוא , יש סימן לזמן הזהש ,אמר אבייו

  .כרבולת התרנגול מחווירה בלא גוונים אדומים
  

  .משך זעמו. ב

ַחִּיים ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ", שנאמר, רגעה הוא "משך זעמו של הקב

  ".ַיֲעָבר ָזַעם ִכְמַעט ֶרַגע ַעד  ֲחִבי"נ "א, "ִּבְרצֹונֹו
  

  . משעה א53,848 - אחד מהוא " רגע" –בברייתא אמרו 
  

כלומר כזמן כמימריה " רגע" –ואמימר או רבינא אמרו 

  ".רגע"אמירת המילה 
  

  .מי יכול לכוון אותה שעה. ג

חוץ  ,שעהן אותה ואין כל בריה יכולה לכוש, מבואר בגמרא

, והכוונה בזה ,"ְויֵֹדַע ַּדַעת ֶעְליֹון", שנאמר בו ,מבלעם הרשע

ולא שידע כל מה [, ה כועס בה"שידע לכוון את השעה שהקב

כפי שיתבאר , אפילו דעת בהמתו לא היה יודע שהרי, שבדעת עליון

, ואם בלעם היה מקלל את ישראל באותה שעה .]י להלן"בעזה

מ "י. ה אלא רגע"ואף שאין זעמו של הקב[. לא היה להם הצלה

". ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו"ה הפכו ל"והקב, "כלם"שהיה אומר באותו רגע 

                                                                                                                                                                                                                
 
שהחשבון הוא , 13,824- שצריך לומר אחד מ, בספר הישר לרבינו תם מגיה א

מ יצחק "חידושי הג. [געים בעתר 24- ו, עיתים בעונה 24- ו, עונות בשעה 24, כך

 ].ל"אייזיק חבר זצ
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היה , שאם היה מתחיל את קללתו באותו רגע, ורבי אליהו מפרש

  ]. מועיל גם מה שממשיך לאחר מכן
  

ְך ַעִּמי ְזָכר ָנא ַמה ָּיַעץ ָּבָלק ֶמלֶ ", ה לישראל"וזהו שאמר הקב

מאז הייתם [=ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ִמן ַהִּׁשִּטים  מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה אֹתֹו

עד באכם אל הגלגל שהפלתי לפניכם [=ל ַעד ַהִּגְלּגָ  ]בערבות השטים

ראו כמה צדקות עשיתי , "'ה ִצְדקֹות ְלַמַען ַּדַעת ]שונאיכם

שאם כעסתי  ,הימים םשלא כעסתי עליכם כל אות ,עמכם

  .לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט ,עליכם
  

ל ּוָמה ֶאְזעֹם -ָמה ֶאּקֹב לֹא ַקּבֹה ֵא ", וזהו שאמר בלעם לבלק

   ".'ה ָזַעםלֹא 
  

  .ומי יכול לעמוד בזעמ. ד

, שנאמר, בכךאינו יכול לעמוד , ה זועם עליו"שהקביחיד 

אף על פי , אבל הציבור מתקיימים ".ִלְפֵני ַזְעמֹו ִמי ַיֲעמֹוד"

ואף על פי , "ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל יֹום", שהרי נאמר, ה זועם"שהקב

  .אוהציבור קיים, עבר היום, כן

  

  ]להשיבה על דבריה[בלעם לא היה יודע דעת בהמתו 

מדוע  ,כאשר ראו שרי בלק את בלעם רוכב על אתון אמרו לו

, מיד. שלחתיו לרעות באחו ,אמר להם? אינך רוכב על סוס

  ".ָאנִֹכי ֲאתְֹנךָ  ֲהלֹוא ,ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ִּבְלָעם"
  

אמרה . כלומר למשא ולא לרכיבה, לטעינה בעלמא ,אמר לה

  ".ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת ָעַלי" ,לו
  

 ,אמרה לו. כלומר שלא בקביעות, באקראי בעלמא ,אמר לה

אלא שאני עושה לה , ולא עוד, "ַהּיֹום ַהֶּזה ֵמעֹוְדָך ַעד"

, "ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי", שנאמר[, ואישות בלילה, רכיבות ביום

  "].ּוְתִהי לֹו סֶֹכֶנת"מלשון 

  

  "ִּדיק לֹא טֹובַּגם ֲענֹוׁש ַלּצַ "

ולשם כך לקח , רבי יהושע בן לוי רצה לקלל אחד שצערו

ויקלל , ה"מתי שעת זעמו של הקב, לראות בכרבולתו, תרנגול

, והבין מכך, נמנם, אולם כשהגיע אותה שעה, באותה שעה

, "ַמֲעָׂשיו ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל", שנאמר, שאין ראוי לעשות כן

  ".יק לֹא טֹובַּגם ֲענֹוׁש ַלַּצִּד ", ונאמר
  

אין מעלים ואין ", שדינו, ג שאותו אדם שציערו היה גוי"י -

ואין הורגים אותו , כלומר אין מצילים אותו מהסכנה, "מורידים

ולבסוף , אלא להזיקו בלבד, ואם כן לא רצה לקללו שימות. בידים
                                                                                                                                                                                                                

 
ה כועס "שאם היה הקב, עם מה שנתבאר לעיל, איך מתיישב עניין זה, ע"יל א

  .לא היה נשאר מהציבור שריד ופליט, בזמן בלעם

 .והעירוני שאין דומה זעם עם קללה לזעם בלא קללה

  .שאף זאת אין לעשות, הבין
  

, "מורידין ואין מעלים", שדינו, ג שאותו אדם שצערו היה מין"וי -

ולבסוף , רצה לקללו שימות, ואם כן. כלומר מותר להורגם בידים

אין לדחוק בידי , כי אף שמותר להרגו בידים, שאין לעשות כן, הבין

  .את מי שאינם רוצים להעניש, שיענישו, שמים

  

  תפילות ראש השנה ביחידות

לתפילת מוסף של , יש חילוק בין תפילת מוספי כל השנה

אבל . הם שבח וסיפורי מעשה, שכל מוספי השנה. אש השנהר

וגורם , יש בו מלכויות זכרונות ושופרות, מוסף ראש השנה

אין לאדם להתפלל , ולכן, הוא לדקדק בדינו של האדם

שאז , בשלוש שעות ראשונות של היום, ביחידותתפילה זו 

כי , אבל בציבור רשאי להתפלל אף בשעה זו, הוא זמן הדין

  .ולא יתחייבו, ת הציבור מרובותזכויו
  

, ל"אף שגם בה יש את החשש הנ] יוצר[=ותפילת שחרית 

כי בשעה זו , רשאי להתפלל ביחידות בשלוש שעות ראשונות

והרי זה כמתפלל , הציבור מתפללים אותה בכל המקומות

שיש שמתפללים אותה רק , שלא כתפילת מוסף[, עם הציבור

אלא כשהוא עושה , תה עם הציבורואינו נחשב כמתפלל או, בצהרים

    ].זאת ממש
  

אין זה , שכל האמור כאן לעניין תפילה ביחיד, ומפרש רבינו תם

אבל בכל . אין תפילתו דחויה, באופנים המבוארים להיתראלא ש

, אינה נשמעת אלא במקום שהציבור מתפללים בפועל, אופן

  .כמבואר במסכת ברכות

  

  ה מדקדק יותר"מתי הקב

אז הוא מדקדק עם , ה יושב ודן"שהקבבשעה שא "י

ולדבריהם הוא דן בשלוש שעות ראשונות של . [בריותיו יותר

  ].היום
  

אז הוא מדקדק , ה יושב ועוסק בתורה"בשעה שהקבשא "וי

ואין לעשות בה " ֱאֶמת"כי בתורה נאמר , עם בריותיו יותר

שנאמר , וכן מצינו שיש בה חומרה גדולה[, לפנים משורת הדין

ְוַאל " ]הוצא הוצאות על תלמוד תורה[= "ֱאֶמת ְקֵנה", ן למודהלעניי

, ללמד לאחרים בחינם, שהוא חומרה, ]למד לאחרים בחנם[= "ִּתְמּכֹר

לא נאמר בו ו, ]שאין חומרה כזו[, אבל בדין. ב]וללמוד מהם בשכר
                                                                                                                                                                                                                

 
והרב , ישלם לרבכי אין כוונת הכתוב שהלומד , העירוני שאין כאן חומרה ב

אבל יוציא הוצאות על , אלא הלימוד יהיה בחנם, כי תרתי דסתרי ננהו, יטול

, ולא אמרה כאן גמרא שבזמן הלימוד הוא מדקדק יותר, הדרך ועל אכילתו

ומיהו אפשר שהכוונה היא שאם אינו ". אמת"אלא משום שבתורה נאמר 

נוטל שכר עושה טוב מוצא ללמוד בחינם ילמד בשכר אף על פי שאין הרב ה

 .מכל מקום הלומד יוציא על כך ממון
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, ולדבריהם. [ה עושה בו לפנים משורת הדין"הקב, אמת

שעות ראשונות של  ה יושב ועוסק בתורה בשלוש"הקב

  ].היום
  

  דרשות רבי יהושע בן לוי

, "ַלֲעׂשֹוָתםּיֹום ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך הַ ", הדרשה מהכתוב

  . 'נתבארה בדף ג
  

 םשישראל עושי כל מצות ,אמר רבי יהושע בן לויועוד 

ִיְּתנּו " שנאמר, הבא באות ומעידות אותם לעולם, בעולם הזה

ודרשה זו נתבארה [ ,"ְוִיְׁשְמעּו ְויֹאְמרּו ֱאֶמת ֵעֵדיֶהם ְוִיְצָּדקּו

  ].'כבר בדף ב
  

בעולם  םכל מצות שישראל עושי ,אמר רבי יהושע בן לויעוד 

באות וטורפות אותם לעובדי כוכבים לעולם הבא על , הזה

 ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם" ,שנאמר, פניהם

   ".ָהַעִּמיםְלֵעיֵני  ּוִביַנְתֶכם

  

  לתת פתחון פה לבעלי תשובה

] מת[=כלומר יצר הרע חלל , "ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי", דוד אמר

לא היה דוד ראוי , ואם כן. ואין לו כח לשלוט עלי, בקרבי

כדי , וגזרת מלך היתה שנכשל, להיכשל במעשה בת שבע

לא  ,שאם יאמר החוטא, ת פתחון פה לבעלי תשובהתל

 ,בת שבעממעשה ולמד  צא ,אומרים לו ,לא יקבלניכי  ,אשוב

וזהו שאמר  .וגם אותך יקבלו, קיבלו את תשובת דודש

שהקים עולה [= "ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ּוְנֻאם"הכתוב 

  .]של תשובה
  

ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ", נאמרבזמן מתן תורה ועל ישראל 

כלומר , "ְוִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ַהָּיִמים אִֹתיָלֶהם ְלִיְרָאה 

לא היו ישראל ראויים , אם כןו .היו שלמים ביראתם

לתת , וגזרת מלך היתה שנכשלו, להיכשל במעשה העגל

שילמדו ממה שקבלו את ישראל , פתחון פה לשבים

  .שגם אותם יקבלו, בתשובה
  

  'דף ה
  

שאפילו את תשובת  ,ללמד, והיה צורך בשני מעשים אלו

של שאפילו על חטא מפורסם , וללמד. היחיד מקבלים

  . מועילה תשובה, הרבים

  

  מצווה אחת ועברה אחת

כל העושה מצוה  ,אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

, והולכת לפניו לעולם הבא ,מקדמתו, אחת בעולם הזה

  ".ַיַאְסֶפךָ  'הְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ְּכבֹוד  ְוָהַלְך ", שנאמר

כל העובר עבירה  ,ואמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

ומוליכתו  ]נ אוחזת אותו"א .עוטפת אותו כלבוש[= מלפפתו, אחת

ִיָּלְפתּו ָאְרחֹות ַּדְרָּכם ַיֲעלּו ַבּתֹהּו ", שנאמר, ליום הדין

  ".ְויֹאֵבדּו
  

ָׁשַמע ְולֹא " ,שנאמר, אקשורה בו ככלב ,אומרבי אלעזר רו

  ".]בעולם הבא[ ִלְהיֹות ִעָּמּה ]בעולם הזה[ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה  ֵאֶליהָ 

  

  מה זכו ישראל במתן תורה והפסידו במעשה העגל

ה ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָא", אחר מתן תורה נאמר

ָלֶהם ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ַהָּיִמים ְלַמַען ִייַטב  אִֹתי ְוִלְׁשמֹר

שעמדו , מהי הטובה הזו, ונחלקו חכמים". ְלעָֹלם ְוִלְבֵניֶהם

  ].והפסידוה במעשה העגל[, לזכות בה
  

ושלא , אי אפשר שהיו זוכים לחיות לעולם –לדעת תנא אחד 

ְוֶאל ָעָפר [", כי כבר נגזרה גזרה, ישלוט בהם מלאך המוות

שלא תהא אומה ולשון , לכךהיו זוכים אלא ש, "]ָּתׁשּוב

, ומה שנאמר שעל ידי מעשה העגל הפסידו .םשולטת בה

אין הכוונה שקודם לכן היו , "ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון", ומעתה

עשירים אלא שקודם לכן היו , ועתה ימותו, חיים לעולם

 המכלים את ,שונאיהם םשלטו בהי ,משחטאוועתה , לעולם

כפי שיתבאר [, ועני נחשב כמת, ענויוי, ממונם כל היום

  ].י להלן"בעזה
  

שלא ישלוט בהם , ישראלבמתן תורה זכו  –ולדעת רבי יוסי 

ֲאִני ", שנאמר, והיו חיים לעולם כמלאכים, מלאך המוות

וכל הפרשיות שדברו [, "ים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכםִק לאָֹאַמְרִּתי 

לא נאמרו , כפרשת יבום ונחלה, בדינים הבאים מחמת מיתה

, ]כלומר אם יחטאו ויתחייבו מיתה, אלא על תנאי

ד ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון ּוְכַאַח "שנאמר , הפסידו זאת ,ומשחטאו

  ".ַהָּׂשִרים ִּתּפֹלּו
  

בה בואו ונחזיק טו ,אמר ריש לקישאלו דברי רבי יוסי לפי ו

כמי  הרי אנו ,לא חטאו ולישא, שעשו את העגל לאבותינו

 םשה וכל זמן ,חיים לעולם םלפי שה, שלא באנו לעולם

  .כלום םאין אנו חשובי ,םקיימי
  

שבמתן תורה זכו לחיות , גם לדעת האומרים, ומכל מקום

, לא היו לגמרי כמלאכים שאינם מולידים, לעולם כמלאכים

  :מהכתוביםושתי ראיות לכך , היו מולידיםאלא 
  

                                                                                                                                                                                                                
 
כמו שהכלב , אלא הוא קשר נפשי, על ידי שלשלת, קשר זה אינו קשר ממש א

כך העבירה כרוכה ומתכחכת בחוטא תמיד , כרוך ומתחכך באדון תמיד

 .ולעולם צמודה אליו
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       'דף ה   ידיהןפרק ראשון   לפני אמסכת עבודה זרה     י
 

שהראה לו , ללמד, "ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם"נאמר בתורה . א

דור דור  ,דור דור ודורשיו ,הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון

 ,כיון שהגיע לדורו של רבי עקיבאו, דור דור ופרנסיו ,וחכמיו

ל ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵא " ,אמר ,ונתעצב במיתתו ,שמח בתורתו

לא יתכן שלא היה בא דורו של , ואם כן ".ֶמה ָעְצמּו ָראֵׁשיֶהם

  .רבי עקיבא לעולם
  

ְולֹא ָלֶנַצח  ]לאחר את זמן הגאולה[ ִּכי לֹא ְלעֹוָלם ָאִריב"נאמר . ב

ּוְנָׁשמֹות ֲאִני  ]יאחר[= ַיֲעטֹוף ִּכי רּוַח ִמְּלָפַני ]מלגאול[ֶאְּקצֹוף 

היא , שהסיבה שבן דוד מתאחר, ומכאן יש ללמד, "ָעִׂשיִתי

אין בן [=, משום שעוד לא באו לעולם כל הנשמות שנבראו

... רוח "ש, י מפרש"רש[, ]ב אעד שיכלו כל נשמות שבגוף, דוד בא

כלומר הנשמות שבגוף הם גורמים , עניין אחד הוא" ונשמות

והטעם שהוא , הוא המשיח" רוח"ש, מפרשים' ותוס. לאיחור

לא יתכן שהיו , ואם כן]. ודם בגוףהם הנשמות שע, מאחר

כי אז עוד לא באו לעולם , מפסיקים ללדת בזמן מתן תורה

ולא היו יכולות לכלות על ידי הגויים שהיו [. כל הנשמות שנבראו

  ].אחד נשמות של ישראל ושל עובדי כוכבים אינן בגוףמולידים כי 

  

  כמתיםנחשבים ] חיים[ארבעה 

ָּכל  ְך ֻׁשב ִמְצָרִים ִּכי ֵמתּולֵ ", שנאמר למשה במדין .עני. א

הכוונה , ולפי פשוטו של מקרא, "ָהֲאָנִׁשים ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפֶׁשךָ 

על דתן אבל חכמים דרשוהו , "ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוָּיָמת", שנאמר, לפרעה

  . אלא רק ירדו מנכסיהם, ובאמת לא מתו, ואבירם
  

  ".הֹוִׁשיַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלםְּבַמֲחַׁשִּכים ", שנאמר .סומא. ב
  

ַאל ָנא ְתִהי ", שנאמר בבקשת אהרן על צרעת מרים .מצורע. ג

   ".ַּכֵּמת
  

ֵמָתה  ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין", שנאמר .מי שאין לו בנים. ד

  ".ָאנִֹכי

  

  שיקיימו מישראל ה מבקש "הקב

  את התורה כדי שיוכל לתת שכרה

ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי  ]הוא לשון תחנונים[ִאם "נאמר . א

ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם ְוָנְתָנה  ]ואז[ אָֹתם ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם

  ...". ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ
  

 כּוַעִּמי ׁשֵֹמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהּלֵ  ]הלוואי[=לּו "נאמר ו. ב

                                                                                                                                                                                                                
 
תנם ונ ,כל הנשמות העתידות להולד ומבראשית נוצרו ,אוצר יש ושמו גוף א

 ].י"רש. [לשם
שמא , עתידה אשה שתלד בכל יום לימות המשיח, והא דאמר במסכת שבת ב

 .יהיה גוף חדש ונשמות חדשות

  ".ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל ָצֵריֶהם ָאִׁשיב ָיִדי] ואז[
  

ֹוֶמָך ִהְקַׁשְבָּת ְלִמְצֹוָתי ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשל ]הלוואי[לּוא "נאמר ו. ג

ַוְיִהי ַכחֹול ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך  ]ואז[ ְּכַגֵּלי ַהָּים ְוִצְדָקְתךָ 

  ...". ְּלָפָניִמ ְולֹא ִיָּׁשֵמד ְׁשמֹו  ִּכְמעָֹתיו לֹא ִיָּכֵרת

  

  כפויי טובה בני כפויי טובה

 םאינש[כפויי טובה משה הוכיח את ישראל ואמר להם 

  .טובה יבני כפוי] להחזיק טובה לבעלים םמכירי
  

, שהיה נבלע באברים, ה הוריד להם מן"הקבש –כפויי טובה 

את שלא היו צריכים להיפנות ולצ, וטובה גדולה היא להם

ַוְיַדֵּבר " ,והם כפרו בטובה. חוץ למחנה שהיה שלוש פרסאות

ן ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵאי ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ים ּוְבמֶֹׁשהִק לאֹּבֵ ָהָעם 

שקראו למן לחם , "ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקלֵֹקל ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים

  .קלוקל
  

ה נתן לו את "הקב –בני אדם הראשון שהיה כפוי טובה 

ותלה , והוא הזכיר את המתנה בלשון גנאי. האשה עזר כנגדו

ָּתה ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַת ", שנאמר, בה הקלקלה

  ".ִּלי ִמן ָהֵעץ ָואֵֹכל ִעָּמִדי ִהוא ָנְתָנה

  

  "תן אתה"היה להם לומר 

ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ", וא לישראלבשעה שאמר הקדוש ברוך ה

ן ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ַהָּיִמים ְלַמעַ  ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלְׁשמֹרְלָבָבם ֶזה ָלֶהם 

תן ", ה"היה להם לבקש מהקב, "ְלעָֹלם ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם

  ".כל הימיםאתה שיהיה לבבנו כן 
  

אומרים  שאם היו, לא אמרו כן, אולם מחמת שהיו כפויי טובה

, ה"היו צריכים להחזיק על כך טובה לקב, ומקבלים בקשתם, כן

  .ולא רצו להיות מחזיקים לו טובה
  

הוכיח משה את , כשהיו בערבות מואב ,ולאחר ארבעים שנה

  :ישראל על כך
  

כי אין , שהסיבה שלא הוכיח אותם עד אז –י מפרש "רש

, הורק אז הבין מש, אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה

ודווקא הוא שלא היה צריך [ .ה רצה שיבקשו"שזה מה שהקב

אבל הם שהוצרכו לכך משעה שחטאו בעגל , לא הבין מיד, לכך

ולכן , שיש להם לבקש זאת, היה עליהם להבין מיד, ובמרגלים

  ].שמשום כפיות טובה שבהם לא הבינו, הוכיח אותם
  

עד סוף אלא שהמתין לישראל , שמשה הבין זאת מיד –י מפרש "ור

, ורק משעברו ארבעים שנה, שיעמדו על דעת קונם, ארבעים שנה

  .הבין שלא בקשו מחמת כפיות טובה שבהם והוכיחם, ולא בקשו
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  אחר כמה שנים יורד אדם לסוף דעת רבו

אין [=לא קאי איניש אדעתיה דרביה  ,שמע מינה ,אמר רבה

   .עד ארבעין שנין ]אדם עומד על סוף דעת רבו ותבונתו

  

  העוסקים בתורה ומצוות יצרם מסור בידם

בזמן , אשריהם ישראל ,רבי יוחנן משום רבי בנאה דרש

ואין  ,יצרם מסור בידם ,בתורה ובגמילות חסדים םשעוסקי

עוסקים [= "ַאְׁשֵריֶכם זְֹרֵעי", שנאמר, הם מסורים ביד יצרם

ַעל " "]ֶחֶסד ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ֶקְצרּו ְלִפי"כמו שנאמר , בצדקה וחסד

הֹוי ָּכל ָצֵמא ְלכּו ", כמו שנאמר, עוסקים בתורה[= "ָּכל ָמִים

   ."]הלך"יצר הרע הנקרא [= "ֶרֶגל" ]מגרשי[= "ְמַׁשְּלֵחי" "]ַלַּמִים
  

לעולם  ,תנא דבי אליהודרשו , "ְוַהֲחמֹור ַהּׁשֹור"וסוף הפסוק 

וכחמור  ,כשור לעול ,ישים אדם עצמו על דברי תורה

   .למשאוי

  

  בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה 

  צריך להודיע אם מכר את אמה או את בתה

שהכל קונים בהם בהמות , זמנים בשנהמספר ישנם 

ומאחר שאסור לשחוט ביום אחד אם , לשוחטם בו ביום

ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום  ְוׁשֹור אֹו ֶׂשה אֹתֹו ְוֶאת ְּבנֹו לֹא", שנאמר[, ובתה

ובא אחר כך למכור את , ם אלוהמוכר בהמה בימי ,"]ֶאָחד

שכבר מכר את , לקונה השניצריך להודיע , אמה או את בתה

ולכן , וודאי תשחט באותו יום, בתה או את אמה של זו

  .הקונה השני לא יוכל לשחוט את בהמתו ביום הקניה
  

ערב ) א( .בארבעה פרקים בשנה הדין כן ,לדעת תנא קמא

ערב יום טוב ) ב( ].עצרתערב שמיני [=יום טוב אחרון של חג 

ערב ראש ) ד( ].ערב שבועות[=ערב עצרת ) ג. (הראשון של פסח

  .השנה
  

שטעם כל הזמנים הללו , משמע' מתוך הפירוש הראשון בתוס -

ובהגיע ימים טובים מרבים , והוא שהם ימים טובים, שווה

וכל , ודאי ישחט בו ביום, ולכן מי שקונה בערב יום טוב, בסעודה

, ובים רגילים לקנות בהם בהמות לאכילה קודם כניסתםהימים הט

שבכניסתו טרודים , חוץ מחג הסוכות, כי בכניסתם מרבים בסעודה

ואין פנאי להרבות בסעודה אלא ביום טוב , במצוות לולב וסוכה

  .אחרון שבו
  

טעם ריבוי הסעודה בפרקים אלו אינו , 'ולפי הפירוש השני בתוס -

יש בכל אחד מהם טעם גדול א אל, משום שאלו ימים טובים

רגל מפני שהוא  –יום טוב אחרון של חג ) א. (להרבות בו בסעודה

יום טוב ראשון של פסח ) ב. (וקרבנות שבו כנגד ישראל ,בפני עצמו

משום שבעצרת  –יום טוב של עצרת ) ג. (יום גאולהמפני שהוא  –

יום ) ד. (כלומר לשמחת הגוף, "לכם"הכל מודים שצריך להיות בו 

  .סימן יפה לכל השנהכדי שיהיה  –טוב של ראש השנה 
  

שרק בערב ראש השנה קונים , י מבואר"ומתוך פירוש רש - 

אבל בשלושת הפרקים האחרים , את הבהמות לאכילה

 –ביום טוב אחרון של חג ) א. (קונים אותם לצורך הקרבה

ערב פסח ) ב. (מפני שהוא יום השלמה אחרון להבאת החגיגה

משום שלמי חגיגה ועולת  –עצרת ) ג. (באת פסחיםמפני ה –

, אבל במסקנה, רק לפי קושיית הגמרא, שפירש כן, אולם מסתבר. ראיה

  .שבכל הפרקים הללו קונים את הבהמות לאכילה, מפורש בגמרא
  

שקונים בו בגליל ישנו פרק נוסף  ,ולדעת רבי יוסי הגלילי

יום והוא ערב , ל"ודינו כנ, בהמות לשחיטה בו ביום

משום , שבגליל היו מרבים בו באכילת בהמות, הכפורים

, אבל בשאר מקומות. [שיש מצווה לאכול בערב יום הכפורים

ולא , היו מרבים באכילת עופות ודגים ודברים קלים

  ].בבהמות

  

  כמה זמן אדם מקדים לקנות בהמה שצריך לשוחטה

 ,לקנותהאינו מקדים  –לצורך אכילה כל הקונה בהמה . א

  .קונה אותה ,ביום שצריך להאלא 
  

לדעת התנא של [  –לצורך הקרבה הקונה בהמה גוי . ב

, קודם זמן ההקרבהשלושה ימים לקנותה מקדים ] משנתנו

ולא תיפסל על ידי , כי צריך לבודקה שתהא ראויה להקרבה

כי אצל הגוים אין , אבל אין צריך להקדים יותר[ .חסרון אבר

  ].רק חסרון אבר שאר מומים פוסלים להקרבה אלא
  

צריך להקדים יותר  –לצורך הקרבה הקונה בהמה ישראל . ג

שכן כל המומים פוסלים [לבודקה שאין בה שום מום , כדי

, לדעת תנא קמא]. ואפילו דוקין שבעין, את הבהמה

ולדעת . קודם זמן ההקרבהשלושים יום לקנותה מקדימים 

קודם שבועיים לקנותה מקדימים , רבן שמעון בן גמליאל

  .זמן ההקרבה
  

  מחוסר אבר אסור לבן נח

, אינו מקריב אלא בהמה תמימה, הבא להקריב קרבן בבית המקדש

שנאמר בעניין איסור , הוא בן נחאם ואפילו , שאין בה כל מום

יֶכם ֵק לאֹ ּוִמַּיד ֶּבן ֵנָכר לֹא ַתְקִריבּו ֶאת ֶלֶחם", הקרבת בעלי מומים

  ".ָּבם לֹא ֵיָרצּו ָלֶכם ָּבֶהם מּוםִמָּכל ֵאֶּלה ִּכי ָמְׁשָחָתם 
  

, להקריב בעלי מומיםלו  מותר ,שלוכשבן נח מקריב בבמה ו

, לנחשנאמר , אבל אסור להקריב בהמה שחסר בה אבר

ללמד שיביא , "ַהֵּתָבה ִמָּכל ָּבָׂשר ְׁשַנִים ִמּכֹל ָּתִביא ֶאלּוִמָּכל ָהַחי "

ועל . ואין בהם חסרון אבר, רק בהמות שיש חיות בכולן
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הטעם לכך שיביא בהמות כאלו בלבד אינו משום , כרחך

קיום העולם שכן גם בבהמות שחסר בהם אבר היה קיום 

משום שסופו להקריב , והמשך אלא ודאי הטעם לכך הוא

ואם כן למדנו מכאן שאינו רשאי להקריב , מהטהורות

  .מחוסר אבר
  

כי הוא נחשב מצוות , ואיסור זה אינו נמנה בין שבע מצוות בני נח

  .אלא מצוות לא תעשה, ולא נמנו בשבע מצוותיו, ]הבא שלמה[, עשה
  

אינם מקריבים לה , כשבני נח עובדים עבודה זרה, ואף היום[

כמו , כי הם מקריבים קרבנותיהם לעבודה זרה, מחוסר אבר

  ].שהיו אבותיהם מקריבים לשמים

  

  'דף ו
  

  בהמות שלא הכניס נח לתיבה

בהמות יש ללמוד שלא הביא  –" ּוִמָּכל ָהַחי"מהכתוב . א

כמבואר ] והטעם לכך משום שאסורות להקרבה[שחסר בהן אבר 

  . לעיל
  

יש ללמוד שלא הביא בהמות  –" ְלַחּיֹות ֶזַרע"מהכתוב . ב

ולדעת האומרים . שאינן ראויות להביא זרע, זקנות וסריסות

  .שגם טריפות לא הביא, יש ללמוד מכאן, טריפה אינה יולדת
  

לדעת האומרים טריפה  –" ְלַהֲחיֹת ִאָּתְך "ומהכתוב . ג

לא יביא , שאף על פי שהיא יולדת, הכתוב הזה מלמד

והוא לא היה , כי אין להביא אלא את הדומה לנח, בטריפה

צריך את הכתוב אין , ולדעת האומרים טריפה אינה יולדת. טריפה

שיהיו , והכתוב הזה בא ללמד, הזה ללמד שלא הביא טריפה

  .שחייו קודמים לחייהן, הבהמות טפלות לנח

 -  

  י כמה ימים נאסרים עם ימי אידיהן"יתבאר בעזה' בדף ז

  

  "ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל"

שלא לתת מכשול עבירה ביד הבא , כוונת הכתוב הזה

ושלא . האסור ביין, להושיט כוס יין לנזיר כגון שלא. לחטוא

  .האסורים באבר מן החי, להושיט אבר מן החי לבני נח
  

, וכל זה כשהבא לחטוא אינו יכול לחטוא בלא סיועו של זה

אבל אם הוא יכול , כגון שהוא עצמו אינו יכול להגיע ליין

  .אין זו הכשלה כשמושיטים לו אותו, להגיע לאיסור בעצמו

אם אין טעם  ,שהמבקש שיושיטו לו דבר האסור לו' התוסוכתבו 
                                                                                                                                                                                                                

 
  ].'תוס. [וכל שכן שהיא חיה אלא שהיא חולה כל ימיה ומתמעטת והולכת א

אנכי מסתפק אי מעוטא דטרפה למסקנה הוא לפסול קרבן או לקיום  ב

 ].ש"רש... [העולם ולצוותא 

ולכן אם ישראל כשר  ,מותר להושיט לו ,לחושדו שיבוא לאוכלו

כי ודאי אינו  ,מותר להושיט לו ,מבקש שיושיטו לו נבילה או חזיר

כי  ,יש לחוש שמא ישכח וישתה ,ורק כשנזיר מבקש יין[ .מתכוון לאוכלו

  ]. היין מותר לכל

  

  ישראל מומר

לכל , דינו כישראל גמור, ישראל מומר לעבודה זרהש', כתבו התוסו

עובר משום , דבר האסור לישראללו והנותן , איסורים שבתורה

  ".ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל"

  

  הטעם שאסור לשאת ולתת עם הגויים בזמן אידיהן

, "הרווחה"האם טעם האיסור הוא משום , בגמרא יש ספק

  ".ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל", או משום
  

  .]לפנינו[י "שיטת רש
  

הוא , כשיש במשא ומתן הזה רווח לגוי –" הרווחה"משום 

ונמצא מזכיר שם , ילך ויודה על כך לעבודה זרה ביום אידו

, ובכך עבר הישראל על הכתוב, עבודה זרה על ידי הישראל

ועניין ". לֹא ִיָּׁשַמע ַעל ִּפיךָ  ֲאֵחִרים לֹא ַתְזִּכירּו ְוֵׁשם ֱאלִֹהים"

מבואר [התנאי הראשון ) א. (זה יתכן בהתקיים שני תנאים

על פי , שיהיה במקח וממכר הזה שמחה לגוי, ]ב והוא"בדף י

שהרי רוצה , לוקח לעולם שמח במקחו, הכללים הבאים

)]. שיהיה אצלו עד יום אידו(ולכן אסור למכור לגוי כל דבר [, לקנות

שלא נותר בידו דבר ההולך , דבר שאינו מתקיים שמחומוכר 

אבל ]. ולכן אסור לקנות מהגוי דבר שאינו מתקיים[, לאיבוד

ולכן [, על שנאלץ למוכרו, הוא עצב, המוכר דבר המתקיים

, התנאי השני הוא) ב(]. מותר לקנות מהגוי דבר המתקיים

שעל ידי כן , שיהיה העניין המשמח אצל הגוי עד יום אידו

ולכן מותר למכור [, לך ומודה לעבודה זרה על כך באותו יוםהו

היוצא ]. אף על פי שיש לו שמחה מהמקח, לו דבר שאינו מתקיים

אסור למכור לו כל דבר , שלפי הטעם הזה, משני תנאים אלו

  .ואסור לקנות ממנו דבר שאינו מתקיים, המתקיים
  

ין לגוי מה להקריב כשא –" ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל"משום 

, המוכר לו, ]ואינו יכול להשיגו במקום אחר[, לעבודה זרה

כמבואר [, האסור לבני נח, עבודה זרהמכשילו באיסור 

ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ", בכך על הכתובועובר , ]במסכת סנהדרין

, אלא בדבר הראוי להקרבה, אף שאין הטעם הזהו". ִמְכׁשֹל

אסרו חכמים למכור לגוי כל דבר ש, ]ב"בדף י[מבואר 

גזרה שמא יבואו למכור לו תקרובת , ]המתקיים עד יום אידו[

גוי שאין לו רק , לפי הטעם הזהומכל מקום . גלעבודה זרה
                                                                                                                                                                                                                

 
' והתוס. האם לטעם זה יש איסור לקנות מהגוי, י"לא נתבאר כאן בדברי רש ג
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אבל גוי שיש לו מה  .]כל דבר[לו אסור למכור , מה להקריב

כי אין איסור , מותר למכור לו אפילו דבר תקרובת, להקריב

אלא כשהעובר אינו יכול לחטוא " ר לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹלְוִלְפֵני ִעּוֵ "

אבל כשיכול לחטוא בלעדיו מותר למכור לו  ,בלא המכשילו

  .וכל שכן שאר דברים ,אפילו דבר תקרובת
  

הביא רק את הטעם של , י על המשנה"שבפירוש רש, ויש לציין

  ".הרווחה"
  

פירוש שהיה בידם , נראה' מתוך דברי התוס .'י בתוס"שיטת רש

  :י שונה בפרטים הבאים"רש
  

שאסור משום שהגוי מודה לעבודה זרה , ביארו" הרווחה"בטעם . א

, ולפי זה צריך לומר. ולא רק כשמגיע יום אידם, בשעת הקניין

הוא , שהסיבה שמותר למכור לו דבר שאינו מתקיים עד יום אידו

  .אפילו בשעת הקניין, משום שאינו חשוב בעיניו להודות עליו
  

לא כתבו שגזרו חכמים בכל דבר המתקיים , "לפני עור"בטעם . ב

ולכן , אלא שאיסור רק בדבר תקרובת, מחמת איסור תקרובת

  .הקשו עליו
  

  .]'בדף ב' בתוס[שיטת רבינו תם 

משא אין שום איסור , בכל מקח וממכר שאינו דבר של תקרובת

כל מקח כי ב, ואין לחוש שילך הגוי ויודה לעבודה זרה על כך, ומתן

וגם , הלוקח אינו שמח כי נותן מעות תחת החפץ שקיבל, וממכר

ומה שאמרו . [כי אינו בטוח שירוויח במכר, המוכר אינו שמח

שבזה וודאי מודה , היינו מתנות חנם, שאין לוקחים מהם, בגמרא

  ].לעבודה זרה
  

הוא רק כשמוכר לגוי דבר הראוי , וכל איסור משא ומתן עם הגויים

  ].שנושא ממנו המעות ונותן לו הבהמה[, לתקרובת
  

דין פשוט הוא , ]ואינו יכול להשיג[, להקריבוכשאין לגוי דבר אחר 

  ".ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל"שנאמר , למכור לושאסור 
  

ואין כאן , כשיש לגוי דבר אחר להקריבהאם , וספק הגמרא הוא

או שגם בזה . מותר למכור לו, "ִמְכׁשֹלְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן "איסור 

, יביא מן המובחר, כי בזה שיהיה לו בהמות הרבה, אסור למכור לו

  .וזו הרווחה שאמורה בגמרא

  

  על מה סמכו העולם לשאת ולתת עם הגויים ביום אידם

אין איסור משא ומתן אלא בדבר הראוי  –לפירוש רבינו תם 

מוחזקים לעובדי עבודה אף על פי שהנוצרים  ,ואם כן, לתקרובת

אין , במעותאלא  ,מאחר שאינם עושים תקרובת כלל, זרה ממש

שכן הרבה מעות , "הרווחה"אפילו מטעם , שום משא ומתןלאסור 
                                                                                                                                                                                                                

 

שהן מכשול לו , משום שבכך ממציא לו מעות, י אסור"שלפירוש רש, כתבו

ואם כן יתכן שאסור לקנות ממנו אף דבר מתקיים כי גם בזה , לעבודה זרה

באמת שלטעם זה , ב משמע"י בדף י"ומיהו מתוך פירוש רש. ממציא לו מעות

 .אין איסור לקנות מהגוי

שמכל מקום אם בא לבקש ', וכתבו התוס. [לאותו דברמצויות להם 

ורבינו אלחנן מתיר . יש להחמיר, ר"הלוואה לשקרו הנקרא אופרי

אלא להנאת , נותנים את המעות לשם עבודה זרה שאינם, אף בזה

  ].הגלחים
  

ונאמרו , מעיקר הדין יש לאסור כל משא ומתן –י "ולפירוש רש

. מ שהתירו משום איבה"י. מדוע סמכו העולם להתיר, טעמיםכמה 

מ "וי. כי ידוע שגויים אלו אינם עובדי עבודה זרה, מ שהתירו"וי

  .שמכירו מפני שהוא כמחניףשמתיר בגוי , שסמכו על הירושלמי

  

  נשא ונתן באיסור

שהמקח שבידו , הכל מודים ,ביום אידם עצמואם עשה זאת 

  .אסור בהנאה
  

לדעת . שקודם יום אידםהאסורים בימים ואם עשה זאת 

אסור המקח שבידו , גם בזה, ]י פוסק כמותו"שר[ ,רבי יוחנן

 ,מותר בהנאהבזה המקח שבידו  ,ולדעת ריש לקיש .בהנאה

  ].ותניא כוותיה[

  

  קיבל מתנה ממין ביום אידו 

  ויש חשש איבה שלא לקבל

ביום , דינר חדש, מין אחד שלח לרבי יהודה נשיאה מתנה

, שמא ילך ויודה לעבודה זרה, ויש איסור לקבל ממנו. אידו

אלא מאחר שאם . על שקיבל ממנו רבי יהודה נשיאה מתנה

, איבה בדברהיה חשש , היה רבי יהודה נשיאה מסרב לקבל

באופן שלא , יאבד את הדינר בפני המיןש, יעץ לו ריש לקיש

וכשיראה המין שלא נהנה רבי יהודה , יבין שעושה מדעת

ולא ילך להודות על כך , לא ישמח בכך, נשיאה מהמתנה

  .לעבודה זרה

  

  הטעם שאסור להשאיל להלוות 

  לגוי ביום אידו] לשלם חובו[=ולפרוע 

שבכל הדברים הללו בא , הוא טעם האיסור, לדברי הכל

ויש לחוש שילך ויודה על כך לעבודה זרה , ממון ליד הגוי

  .שלו
  

, כי הלווה בריבית, מותר, שלהלוות להם בריבית, רבינו תם מפרש

כמו שאמרו , ואינו שמח, מצטער על כך הרבה, אף שבא ממון לידו

ית ולא לוזיף בריב, ]ימכור אדם בתו[=ליזבן איניש ברתיה , חכמים

  ].ולא ילווה בריבית[=

  

  הטעם שאסור לשאול ללוות ולגבות חובו מהגוי

, אף שבכל הדברים הללו הממון יוצא מיד הגוי –לדעת אביי 
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, ולהלוותם, שמא יבואו להשאילם, גזרו חכמים לאוסרם

  .ולשלם להם חוב
  

, יש בכל אלו בפני עצמם טעם לאוסרם –ולדעת רבא 

ויש לחוש , הדבר מחשיב אותם, שכששואלים ולווים מהם

, וכשגובים מהם את החוב. שילכו ויודו על כך לעבודה זרה

שהוסר מהם , לאחר מכן הם שמחים, אף שיש להם בזה צער

  . ויש לחוש שילכו ויודו על כך לעבודה זרה, החוב
  

ו שמחה לאחר זמן על שפרע שיש ל, אשאביי מודה לרב, 'כתבו התוס

כי אין השמחה הזו , רוסאלא שאין זה טעם מספיק לא, את החוב

, איזו שמחה בדברים אלו ומאחר שיש ל, ומכל מקום, ביום אידם

  .גזרו על כך מחמת הדברים הראשוניםלכן 

  

  גביית חוב מהגוי

, לגבות את החוב מהגוי בזמן אידואסור  –לדעת תנא קמא 

  ].בדברי אביי ורבא[תבאר לעיל מהטעם שנ
  

. לגבות את החוב מהגוי בזמן אידומותר  –ולדעת רבי יהודה 

, אף על פי שהגוי שמח לאחר זמן, א שלדעת רבי יהודה"י

, אין לאסור את הדבר, מאחר שעתה הוא מיצר, מכל מקום

כגון , אלא בהלכות הרגל, ולא החשיבו שמחה שלאחר זמן[

א שאם לדעת רבי "וי]. אר כךכדי לאכול אח, לשחוט עתה

היה זה טעם מספיק לאסור , יהודה היה הגוי שמח לאחר זמן

אף , הגוי אינו שמח כלל, אבל לדעתו, את גביית החוב ממנו

 ,]אולי מפני שסבור שהיה נשמט בלא לשלם כלום[, לא לאחר זמן

  .ומאחר שאין לו אלא צער מותר לגבות ממנו את החוב
  

חוב הכתוב  –] שהלכה כמותו[ולדעת רבי יהושע בן קרחה 

כי אף שבשעת , לגבות מהגוי בזמן אידואסור , בשטר

שהוסר ממנו החוב , לאחר מכן הוא שמח, הפירעון הוא עצוב

ואם כן יש , שלא היה יכול להישמט ממנו, הכתוב בשטר

חוב אבל . לחוש שילך ויודה לעבודה זרה על ששילם חובו

י "מתוך פירוש רש[ .לגבות מהגוי בזמן אידותר מו, בעל פה

אין הגוי שמח , כי חוב זה אפילו לאחר זמן, שטעם ההיתר, משמע

אולם מלשון . כי סבור שהיה נשמט מלשלמו כלל, על ששילמו

שהגובה ממנו הרי הוא  ,]שטעם ההיתר הוא, הגמרא משמע

, ואם כן[, שמא פעם אחרת לא יעלה בידו לגבות, בכמציל מידו

מותר לישראל , אפילו אם היה לגוי שמחה לאחר זמן שפרע את חובו

אבל , שכל זה בזמן שיד ישראל תקיפה', וכתבו התוס]. לגבות ממנו

                                                                                                                                                                                                                
 
 .בגמרא אמרו שמותר לסוד כדי שישיר השער במועד א
בירושלמי מבואר שאין כאן הצלה לגבות את . ואם היה משכון על ההלוואה ב

שאף בזה יש , כתבו' אולם התוס. כי  על ידי המשכון לא יאבד חובו, החוב

 .ומותר לגבות מהם, הצלה

כי לא בכל שעה אדם זוכה , אפילו מלווה בשטר גובים מהם, היום

  . והרי הוא כמציל מידם, לגבות מהם

  

  'דף ז

  

  קניה בשינוי

כשאדם מחזיק בדבר של , מעיקר הדין –לדעת רבי מאיר 

, קנאו המחזיק, אם נשתנה ממה שהיה אצל בעליו, חבירו

ושינה , ולכן צבע שקיבל צמר לצבוע[ .אפילו לא התכוון לכך

ומשלם את שוויו , קנה את הצמר, מדעת בעליו לצבע אחר

אולם , ]אף שעתה נתעלה על ידי הצביעה, כפי שקבלו

שלא יזכה , תו חכמיםקנסו או, את הדבר מבעליוכשהתכוון לגזול 

או רחל טעונה , ולכן הגוזל פרה מעוברת וילדה[, בכל מה שהשביח

  ].משלם את הגזלה ואת הוולדות והגיזות, וגזזה
  

אלא אם כן אין אדם קונה דבר בשינויו  –ולדעת רבי יהודה 

הגוזל פרה וילדה אינו משלם אלא כפי מה ולכן [, התכוון לכך

מדעת הבעלים בלא כוונה צבע ששינה אבל , ]שהיתה שווה

אלא מחזיר את הצמר , אינו קונה אותו, לקנות את הצמר

, מאחר ששינה מדעת הבעלים, ולעניין שכרו, הצבוע לבעלים

אם השבח שהשביח הצמר יתר על , ידו על התחתונה

סממנים ועצים ושכר פעולה כשכיר [=, ההוצאות של הצביעה

הוא , תירהואם היציאה י, הצבע מקבל את היציאה, ]יום

  .מקבל את השבח

  

  מחלוקת בבבא קמא וסתם בבבא מציעא

ובמקום אחר , כשנחלקו חכמים בדין אחד בסדר המשנה

אם המחלוקת נשנית , הובא הדין כדעה סתמית בלא חולק

מחלוקת [= ההלכה היא כסתם, הסתם נשנה לבסוףו, תחילה

כי ודאי כך היתה דעת החכמים  ,]ואחר כך סתם הלכה כסתם

ואף לדעת האומרים שאין הלכה כסתם השנוי לבסוף היינו [לבסוף 

שיש יוצא מהכלל הזה אבל בדרך כלל גם הוא מודה שהלכה כסתם 

  ].שהיא נחשבת כדעת רבים והלכה כרבים
  

אמנם הכלל הזה נכון תמיד רק כששתי המשניות הן באותה 

אבל כששתי , נה אחרוןשאז ברור שהדין האחרון נש ,מסכת

כי אין אנו , אין הלכה כסתם, המשניות הן בשתי מסכתות

ויתכן שהמשנה , יודעים את סדר המסכתות שנשנו המשניות

  .הראשונה נשנית לבסוף
  

וכשיש מחלוקת במסכת בבא קמא וסתם במסכת בבא 

ברור שהלכה כסתם , אם נחשבות הן למסכת אחת, מציעא

אין ברור אם , ואם אינן נחשבות למסכת אחת, האחרון
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  .הלכה כסתם האחרון
  

, ששתי מסכתות אלו ,דעת רב הונא –ללשון הראשון בגמרא 

ולכן היה צריך לפסוק בפירוש [אינן נחשבות כמסכת אחת 

]. שהלכה כרבי יהודה שנשנה דינו בסתם במסכת בבא מציעא

, שכל שלושת הבבות נחשבות כמסכת אחת ,ודעת רב יוסף

ולכן פשוט שהלכה כרבי יהודה ואין [, הנקראת מסכת נזיקין

  ].צריך לומר זאת בפירוש
  

אינן  ,יתכן שאף לדעת רב יוסף –וללשון שני בגמרא 

פשוט לו שהלכה היה , ומכל מקום, נחשבות כמסכת אחת

אלא כדי , כי לא נשנה דינו במסכת בבא מציעא, כרבי יהודה

אלא שנשנה בין , שהרי אינו שייך לשם, ללמד שהלכה כמותו

מ משום שנשנה דינו שם בלשון הלכה "וי[, הלכות פסוקות ששם

  ].פסוקה
  

  נראה שתעמוד עימי לערב

הנראה , בשבתלא יאמר אדם לחבירו  ,לדעת תנא קמא

  .לעשיית מלאכה, עמי לערבשתעמוד 
  

אומר אדם  ,]שהלכה כמותו[ רבי יהושע בן קרחהולדעת 

   .הנראה שתעמוד עמי לערב ,לחבירו

  

  לשאול שאלה משני חכמים

או לאיסור החכם ופסק לו , אחד ששאל חכם שאלה

כדי שיתיר [, אסור לשואל לחזור לשאול חכם אחר. לטומאה

שכבר שאל לחכם הראשון , אלא אם כן מודיע לחכם השני, ]לו

  .ואסר לו
  

 ,אפילו דעתו להיתר[ ,אין חבירו רשאי להתיר ,וכשחכם אחד אסר

אלא אם כן יוכל להחזיר את הראשון , ]כי כבר פסק הראשון לאיסור

או אפילו בשיקול הדעת והמנהג , כגון שטעה בדבר משנה, מפסקו

  .שלא כמותו
  

ומסתבר [, ברתוחבירו רשאי לאסור על פי ס, וכשחכם אחד התיר

כאילו נשאלו שניהם  ,שבזה תהיה ההלכה כדין שיתבאר בסמוך

  ].בשווה

  

  כשנשאלו שני חכמים כאחד זה אוסר וזה מתיר

  .ההלכה כמו הגדול ,מחבירובחכמה או במניין אם אחד גדול 
  

ולדעת רבי . הלכה כמחמיר ,לדעת תנא קמא .ואם הם שווים

אחר הלך בשל תורה  ,]שהלכה כמותו[יהושע בן קרחה 

  .אחר המיקלהלך ובשל סופרים  ,המחמיר

  

  כשיש שתי לשונות בגמרא

הלך  ,ובשל סופרים ,הלך אחר המחמיר ,בשל תורה ,י"לפירוש רש

  .אחר האחרון
  

 ,ובשל סופרים ,הלך אחר המחמיר ,בשל תורה ,ולפירוש רבינו תם

  .הלך אחר המיקל
  

  .לעולם הלכה כלשון ראשון ,א"ולפירוש ריב
  

כל מקום שיש לברר מהתלמוד כאחד  ,ולפירוש רבינו שמשון

  .הלכה כמותו ,הלשונות

  

  וכולן שחזרו בהם

  .י"שיטת רש

שרוצים , האם מקבלים גזלנים ועמי הארץ, נחלקו חכמים

  :ולהיות חברים, לחזור בהם
  

  .אין מקבלים אותם עולמית –לדעת רבי מאיר 
  

אם באו לקבל עליהם דברי חברות בסתר  –לדעת רבי יהודה 

אבל אם קבלו עליהם דברי , אין זו קבלה, ]במטמוניות[=

  .מקבלים אותם, ]בפרהסיא[=חברות בגלוי 
  

אם היו עושים עברות רק בסתר  –ולדעת איכא דאמרי 

אבל . ומקבלים אותם, אינם פושעים כל כך ,]במטמוניות[=

, הואיל ופקרו כל כך ,]בפרהסיא[=אם היו עושים עברות בגלוי 

ואין מקבלים , ודאי אינם מתכוונים לשוב בתשובה שלימה

  .אותם
  

 ,]שהלכה כמותם[ולדעת רבי שמעון ורבי יהושע בן קרחה 

, "ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים" ,שנאמר ,בכל אופן מקבלים אותם

ואף על פי כן , ושובבים הם העושים במזיד ובפרהסיא

  .מקבלים אותם
  

  .'שיטת תוס

מקבלים גזלנים ועמי הארץ הרוצים לחזור בהם ולהיות , לדברי הכל

אלא בגזלנים ועמי הארץ שכבר קיבלו אותם , ולא נחלקו .חברים

  :ועתה רוצים שיקבלום פעם שניה, וחזרו לסורם, פעם אחת
  

  .אין מקבלים אותם עולמית –לדעת רבי מאיר 
  

אם כשחזרו לסורם עשו מעשיהם בסתר  –לדעת רבי יהודה 

, כי חשודים לגנוב דעת הבריות ,אין מקבלים אותם, ]במטמוניות[=

אבל אם כשחזרו . ואין להאמינם שרוצים לחזור לקבל דברי חברות

כי אינם חשודים , מקבלים אותם, ]בפרהסיא[=לסורם עשו מעשיהם 

ת לא לגנוב דעת הבריות ואם אומרים לקבל על עצמם דברי חברו

  .ירמו
  

אם כשקבלו דברי חברות פעם ראשונה היו  –ולדעת איכא דאמרי 

מקבלים אותם כי מתחילה  ,]במטמוניות[=נוהגים כשורה אף בסתר 

אבל אם כשקבלו . כבר התאמצו מאד לשוב ואין להדיחם אם נכשלו

אבל , ]בפרהסיא[=דברי חברות פעם ראשונה לא נהגו בה אלא בגלוי 
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ה מעתה אין לסמוך עליהם ואין מקבלים בסתר לא נהגו כשור

  .אותם
  

בכל  –] שהלכה כמותם[ולדעת רבי שמעון ורבי יהושע בן קרחה 

ושובבים הם " ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים", אופן מקבלים אותם שנאמר

  .ואף על פי כן מקבלים אותם, העושים במזיד ובפרהסיא

  

  כמה ימים נאסרו עם ימי אידיהן של גויים

נאסרו שלושה ימים שלפני יום  –] 'בדף ב[ א קמאלדעת תנ

  ].ויום אידיהן אינו בכלל אותם שלושה ימים[אידיהן 
  

שאם עבר ונשא , התנא הזה סובר, לתירוץ השני בגמרא - 

  .ונתן עימהם בימים שלפני אידיהן מקחו אינו אסור בהנאה
  

אבל , אין זה אלא בארץ ישראל, לתירוץ השלישי בגמרא - 

משום שבגולה אין , אסור אלא יום אידם בלבדבגולה אין 

  .וגם אנו יראים מהם, עובדי כוכבים אדוקים כל כך
  

נאסרו שלושה ימים שלפני יום  – לדעת רבי ישמעאלו

ויום אידיהן [, ושלושה ימים שלאחר יום אידיהן, אידיהן

יום ראשון , ולכן לדבריו. אינו בכלל אותם שלושה ימים

, אאוסר אותם לעולם, של הנוצרים שהוא יום אידיהן, בשבוע

וימים חמישי שישי , כי בכל שבוע יום ראשון הוא יום אידם

ושני שלישי ורביעי הם שלושה , ושבת הם שלושה שלפניו

  .שאחריו
  

  :לדעת חכמיםו

שלושה ימים עם יום נאסרו , לתירוץ הראשון בגמרא - 

  .כלומר רק שני ימים שלפני יום אידם נאסרו עמו, אידם
  

נאסרו כל שלושה ימים שלפני יום , תירוץ השני בגמראל - 

וכמו , ]ויום אידיהן אינו בכלל אותם שלושה ימים[, אידיהן

  .מקחו אסור בהנאה, אם עבר ונשא ונתן עימהם, כן
  

נאסרו כל שלושה ימים שלפני יום , לתירוץ השלישי בגמרא - 

ואין , ]ויום אידיהן אינו בכלל אותם שלושה ימים[, אידיהן

  .זה חילוק בין ארץ ישראל לגולהב
  

אינו ו, דעה זו דעת נחום המדי היא, לתירוץ הרביעי בגמרא - 

נשתקע הדבר , אמרו לו[, יום אחד לפני אידיהןאסור אלא 

. לא אמר כןכלומר לא יצא דבר זה מפי אדם מעולם ו[=ולא נאמר 

אסור לומר כלומר , אמרלשון עתיד הוא נשתקע הדבר ולא נֹנ "א

  ].]כן

                                                                                                                                                                                                                
 
, כיון דאין לו היתר לעולם, דלא תימא, והא דאצטריך לאשמועינן זאת א

נ אשמעינן שיום ראשון חשיב כשאר יום "א... שבקינן ליה רווחא להתירו 

 ].'בדף ו' תוס[לאסור לפניו ולאחריו , אידם

  .ד"י בדף י"נכתוב בעזה ,איסור מכירת סוס לגוים 

  

  תבֶ דין מעשר ֶש 

בין , מתעשר ]מין ירק של תבלין[=ת בֶ ֶש ה –לדעת נחום המדי 

, ]גבעולים[=ובין כשלקטו כשהוא זירין , כשלקטו כשהוא ירק

כי  .וחבטם, ובין כשהניחו עד שצמחו הגרעינים שבתוכו

בכולם הוא , ואם כן, רגילים לאוכלו בכל האופנים הללו

  .ואין בזה חילוק בין שבת שדה לשבת גינה, נחשב כפרי גמור
  

, אלא רבי אליעזר, לא אמר כן אדם מעולם –ולדעת חכמים 

ישתקע הדבר ולא , שדה תבֶ ֶש אבל ב, גינה בלבד תבֶ ֶש וב

  .שאין רגילים לאכול שבת שדה אלא כשהוא זרע, יאמר

  

  אשלי רברבי

שתולה , אומרים עליו, כשאומר חכם שמועה כדעת גדולים

  . דבריו באשלי רברבי
  

, וכוונת הדברים לדבריו, מ שאשלי רברבי הם חבלים עבים"י

  .שתולים בחבלים חזקים ויש להם קיום
  

, "]אשל ויטע" כמו[, מ שאשלי רברבי הם אילנות גדולים"וי

  .שהם אילנות גדולים, והכוונה לאותם החכמים שנתלה בהם

  

  מתי אדם שואל צרכיו בתפילה

ואחר כך תחילה שואל אדם צרכיו  –לדעת רבי אליעזר 

 לבו ודאגת נפשו עטיפת[ "ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף"שנאמר , מתפלל

 שמונהבתפילת [ "ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו 'הְוִלְפֵני " ]אחר כךו ,תחלה יתפלל

  .]עשרה
  

, ישאל צרכיואחר כך יתפלל תחילה ו –ולדעת רבי יהושע 

  ".ָצָרִתי ְלָפָניו ַאִּגיד ]ואחר כך[ֶאְׁשּפְֹך ְלָפָניו ִׂשיִחי "שנאמר 
  

  'דף ח
  

כמו ו. בשומע תפילהשואל אדם כל צרכיו  –ולדעת חכמים 

אם יש לו חולה בתוך [, בכל ברכה שואל מעין אותה ברכהכן 

אומר בברכת , אם צריך לפרנסה. אומר בברכת חולים, ביתו

אפילו כסדר יום , אחר תפילתוכמו כן יכול להוסיף ו]. השנים

  .אבל ציבור שואל כל צרכיו בכל מקום, וכל זה ביחיד. הכפורים

  

  .י על סדר הגמרא"דיני המשנה יתבארו בעזה

  

  קלנדא וסטרנורא

, תקופת טבת הימים הולכים ומתקצריםמתקופת תמוז ועד 

  .ומתקופת טבת ועד תקופת תמוז הימים הולכים ומתארכים
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 ,אוי לי, אמר, מתמעט והולךוכשראה אדם הראשון שהיום 

 ,וחוזר לתוהו ובוהו ,שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי

 שמונהעמד וישב  ,וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים

   .ימים בתענית ובתפלה
  

 ,אמר ,יום מאריך והולךשהוראה  ,כיון שראה תקופת טבת

  .הלך ועשה שמונה ימים טובים ,מנהגו של עולם הוא
  

מהסוגיה [ .לאלו ולאלו ימים טובים םלשנה האחרת עשא

הם שמונה ימים שקודם , שהימים שעשה ימים טובים, מבואר

 ,הוא קבעם לשם שמים]. אושמונה ימים שאחריה, התקופה

   .קבעום לשם עבודת כוכביםעובדי כוכבים ו
  

שהם מהחגים שאין נושאים , ואלו הם קלנדיא וסטרנורא

לדעת התנא של [, ונותנים עם הגוים שלושה ימים לפניהם

  ].המשנה
  

הם סטרנורא ו. ת טבתאחר תקופשימים  הם שמונהקלנדא 

, ביניהםשלא תחליף והסימן [. ת טבתלפני תקופשימים  שמונה

וכן אנו שונים תחילה את , נכתב תחילהאחור , "ָוֶקֶדם ַצְרָּתִניָאחֹור "

   ].קלנדיא שהוא המאוחר

  

  קרבן שהביא אדם הראשון

, אמר, כיון ששקעה עליו חמה, יום שנברא בו אדם הראשוןב

ויחזור עולם , עולם חשוך בעדי ,שבשביל שסרחתי ,אוי לי

היה ו. וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים, לתוהו ובוהו

   .וחוה בוכה כנגדו, ובוכה כל הלילה] בתענית[יושב 
  

עמד , מנהגו של עולם הוא ,אמר ,כיון שעלה עמוד השחר

כלומר את הפר [ ,לפרסותיו םשקרניו קודמי ,שורוהקריב 

, שפר זה, ולא את תולדותיו, ה ממש"הראשון שברא הקב

ואם כן נברא עם , נברא בקומתו, כמו שאר מעשה בראשית

נמצאו קרנותיו  ,שיצא ראשו תחלה וכיון, מגודלותקרניו 

  ].קודמות לפרסותיו
  

ִמּׁשֹור  ]תפילתי[ 'הְוִתיַטב לַ ", וכלפי הקרבן הזה ביקש דוד

 ]גמור[ָּפר  ]שביום שנולד כבר היה, כלומר מקרבן שקרב משור[
                                                                                                                                                                                                                

 
אף שמסתבר שישב בתענית מיד כשראה שהימים מתקצרים יותר מתקופת  א

טובים מיד  וכן מסתבר שלא עשה ימים, ולא רק בסוף תקופת תשרי, תשרי

, מכל מקום, אלא אחר שניכר לו שהימים מתארכים, בתחילת תקופת טבת

כי זהו הזמן , לפניה ולאחריה, קבע את הימים טובים סמוך לתקופה

, כתבו' בדף ו' ותוס. ע בזה"ויל. לזכר קיצור הימים ואריכותם, המתאים

. ..דצריך לומר שיש הפסק בין קלנדא לסטרנורא לכל הפחות שני ימים 

ששמונה ימים של קלנדא הם כנגד שמונה ימים ... וסברא נמי הוא דאמרינן 

שהרי לא היה , ומסתמא לא עשאם מיד אחר התקופה, שעשה אדם הראשון

  .כ"ע. יכול להבין מיד אריכות הימים

  ".]ועם פרסות[= ַמְפִריס ]עם קרנים[=ַמְקִרן 
  

, שהקריב אדם הראשוןשור  ,ואמר רב יהודה אמר שמואל

 ְוִתיַטב ַלידָֹוד ִמּׁשֹור ָּפר", שנאמר ,קרן אחת היתה לו במצחו

   .משמע קרן אחת" ןרֶ ֶק ִמ "וכתיב  ,"ַמְקִרן ַמְפִריס

  

  רומי שעשתה קלנדא

וכל  ,]תקנו אותו יום להקריב זבחים[רומי שעשתה קלנדא 

משתעבדות לה ] לרומי יודעים אנו שהן[העיירות הסמוכות לה 

אבל אותן עיירות אין  ].ליתן המס ולהביא להן כל צרכיהן ,לרומי[

   .קלנדא ותעוש
  

, דין כל העיירות הללו כדין רומי –לדעת רבי יהושע בן לוי 

כי מה שהם , לשאת ולתת עימהן מחמת הקלנדא הזואסור ו

  .קונים יביאו לבני רומי להקריב
  

כי , הללולשאת ולתת עם העיירות מותר  –ולדעת רבי יוחנן 

  .ותניא כוותיה. אין זו קלנדא שלהן

  

  ישראל שבחוצה לארץ עובדי עבודת כוכבים בטהרה

אף על פי , ישראל הקרוא למשתה שעושה גוי לעבודה זרה

ושמש ישראל , ]ישראלשל [=ו שהישראל אוכל ושותה משל

מעלה עליו הכתוב כאילו אכל מזבחי , עומד עליו לשמשו

שאתה קרוי  המשע[ "ְוָקָרא ְלךָ " ,שנאמר, ]עבודה זרה[=מתים 

ְוָאַכְלָּת " ]כאילו, מעלה אני על אכילתך, אף שאתה אוכל משלך ,לו

  ".ִמִּזְבחֹו
  

הם עובדי , ישראל שבחוצה לארץש, אמר רבי ישמעאל, ולכן

 ,בלא כוונהעובדים עבודה זרה כלומר [, בטהרהעבודת כוכבים 

כי כשהגויים קוראים להם למשתה , ]ואין שמים על לב

אף על פי שהישראלים אוכלים משל , שעושיםנישואין 

כי כשגוי עושה , נחשבים הם כאוכלים מזבחי מתים, עצמם

והרי זה כמשתה , הוא מקריב לעבודה זרה, משתה נישואין

  .לעבודה זרה

  

   אלו משתאות נחשבות משתאות שמחמת נישואין

  ]שהגוי מתכוון בהם לעבודה זרה[

את השעורים  ]רמו[=משעה שהטילו , קודם הנישואין. א

לעשיית השכר או לסימן [, לשם הנישואין ]באסינתי[=בגיגיות 

  .הוא מחמת הנישואין, כל משתה שעושים, ]פריה ורביה
  

כדי , מ שהכוונה לשעורים שהיו רגילים לתת בגיגיות"י - 

  . לעשות מהם שכר לנישואין
  

מ שהכוונה לשעורים שהיו רגילים לזרוע בגיגיות "וי - 
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לפני החתן כדי להביאם , קודם ימי החופה, ]מלאות עפר[

 םפרו ורבו כשעורי, ואומרים להם ,אחר צמיחתםוהכלה 

  .לצאת מכל התבואה םשממהרי ,הללו
  

כל , וכן כל שלושים יום ראשונים משעת הנישואין. ב

  .משתה שעושים הוא מחמת הנישואין
  

אם מפרשים , ולאחר שלושים יום עד שנים עשר חודש. ג

ויש , ל"דינו כמשתה הנ, שעושים את המשתה לשם נישואין

  .בו משום איסור עבודה זרה
  

אפילו לאחר שנים עשר , וכשמזמנים לשם אדם חשוב. ד

כמשתה , דין המשתהו, יש להם שמחה גדולה, חודש

. ודה זרהויש בו משום איסור עב, שעושים לשם נישואין

ולא נתבאר אם הכוונה דווקא כשמפרשים שעושים זאת מחמת [

  ].הנישואין או אף כשאינם מפרשים זאת

  

  קרטסים ויום שתפסה בו רומי מלכות

שעל , שני ימים טובים עושים הרומיים לזכר נצחונות גדולים

  .ידם תפסו את המלכות
  

ביום שנצחו את קלפטרא מלכת , יום איד אחד עושים

ויום איד זה נקרא , ותפסו ממנה את המלוכה, אלכסנדריא

  ".יום שתפסה בו רומי מלכות", אצלנו
  

ותפסו , ביום שנצחו את היוונים, ויום איד שני הם עושים

ויום איד זה נקרא , ומלכו בכל העולם, מהם את המלכות

פרושו " סים"ו, "תפיסה"פרושו " קרט", א"קרטסים"אצלנו 

  ".תפיסה שניה"פירושו " קרטסים", ואם כן ,שתים
  

שלדעת התנא , ושני ימים אלו הם מימי אידיהם של הגויים

אין נושאים ונותנים עימהם שלושה ] הראשונה[של המשנה 

  .ימים לפניהם

  

  תפיסת המלכות על ידי רומי מידי היוונים

ולא , שלושים ושנים קרבות נלחמו הרומאים עם היוונים

, והתנו עימהם כך, ת עם ישראלעד שעשו שותפו, יכלו להם
                                                                                                                                                                                                                

 
, שזו היתה התפיסה השניה, י משמע"מתוך הסוגיה עם פירוש רש א

ומלכו בכל , נצחו את היוונים ובשניה, שבראשונה תפסו רק מלכות קלפטרא

זה , 'כך, ץ כתב בעניין תפיסת המלכות מידי קלפטרא"אולם הגריעב. העולם

מאז היתה ארץ מצרים , שלקחה אנטוניאוס לאשה, מכוון עם קליאופטרא

והרג אותו , מה גם שאחר שנצחו אוגוסטוס לאנטוניאוס, משועבדת לרומיים

דולה והרחבה חלק ממלכות שנעשה כל ארץ מצרים הג, ואת קליאופטרא

הרחיב מלכותו בכפה יותר , מן אז והלאה מלך אוקטבינוס קיסר רומי, רומי

ע אם לפי "ויל, ץ"עד כאן לשון הגריעב', מכל הקסרים שלפניו ושלאחריו

 .היא התפיסה מקלפטרא, שעל ידה מלכו בכל העולם, התפיסה השניה, דבריו

מכם יהיו [=מנייכו הפרכי  ,]אם ממנו יהיו המלכים[= אי מינן מלכי

האיפרכוסים
ב

   .מינן הפרכי ,אי מנייכו מלכיו ,]
  

עד עתה , הרומאים ליוונים ואמרו להם כךשלחו לאחר מכן ו

ומשפט מי ראוי  מעתה נלחם בדין, שדה הקרבנלחמנו ב

  .למשול
  

 ,מי פחות חשובה ,מרגלית ואבן טובה –שאלו הרומאים 

  .המרגלית –וענו להם . שתהא בסיס לחברתה
  

מי מהן  ]נופך[=אבן טובה ואנך  –חזרו ושאלו הרומאים 

  .אבן טובה –וענו להם . רתהבסיס לחבפחות חשובה שתהא 
  

וספר תורה מי מהם  ]נופך[=אנך  –חזרו ושאלו הרומאים 

  .אנך –וענו להם . רובסיס לחבפחות חשוב שיהיה 
  

וספר תורה , מאחר שישראל עמנו, אם כן –אמרו הרומאים 

וכך כפו את היוונים להיות . חשובים אנחנו מכם, אצלנו

  .תחתם
  

להיות עם , עמדו הרומאים בנאמנותם גםשני שוש םעשרי

, כי למדו ממאמר עשו ליעקב, כמו שהתנו, ישראל בשווה

שיש ליעקב ועשו להיות שווים , "ֶנְגֶּדךָ ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה לְ "

  .בגדולה זה כנגד זה
  

כי למדו ממאמר יעקב  ,אולם לאחר מכן השתעבדו בישראל

שכן , שעשו הוא החשוב, "ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו", לעשו

  .כדרך השר ההולך לפני עבדו, הוא הולך לפני יעקב

  

  שלושה דברים שאמר רבי ישמעאל 

  משום אביו ]כשחלה[ברבי יוסי 

 ]שלטה[=פשטה  ,נים שנה קודם שנחרב הביתומאה ושמ. א

י בדף "חשבון זה יתבאר בעזה[. הרשעה על ישראל ]רומי[מלכות 

   ].'ט
  

גזרו טומאה על ארץ  ,חרב הביתקודם ששנה  שמונים. ב

  ].עניין זה מבואר במסכת שבת[ .ועל כלי זכוכית ,העמים
  

 וישבה ,גלתה סנהדרין ,חרב הביתקודם שארבעים שנה . ג

כדי שלא יוכלו לדון , ]מקום בהר הבית וחנות שמו[ ,לה בחנות

ואמרו , ואי אפשר לדונם, שראו שמתרבים הרוצחים[. דיני נפשות

שכשהיה צורך , יש מפרשים, ומכל מקום, ]מוטב שנגלה ממקומנו

  .היו חוזרים למקומם ודנים דין נפשות, בדבר

  

                                                                                                                                                                                                                
 
 .ב"ע' ת דף ומלך חשוב מאיפרכוס כמבואר במסכת שבועו ב
 .'י בדף ט"חשבון זה יתבאר בעזה ג
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  אין דנים דיני נפשות אלא בזמן 

  שסנהדרין גדולה בלשכת הגזית

, שדין זה למד מהכתוב האמור בדיני נפשות, י מפרש"רש

ּוא ֲאֶׁשר ְוָעִׂשיָת ַעל ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ִמן ַהָּמקֹום ַהה"

אלא כשיהיו , שאין לדון דיני נפשות, המלמד, "'הִיְבַחר 

  .זיתהסנהדרין בלשכת הג
  

הכתוב הזה אינו מדבר ) א. (הקשו על כך שתי קושיות' אולם התוס

, שאין הזקן נחשב זקן ממרא, ובא ללמד[, אלא בעניין זקן ממרא

שהורו כשהיו בלשכת הגזית , אלא כשהמרה על הוראת הסנהדרין

ואיך נלמד מכאן שכל דיני נפשות , "]'מקום אשר יבחר ה"שהיא ה

, בכתוב הזה נאמר) ב. (שכת הגזיתתלויים בהיות הסנהדרין בל

, ואיך נלמד שהכוונה ללשכת הגזית, "'הַהָּמקֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְבַחר "

במקום ", גם כן נאמר, הלא לעניין אכילת קדשים קלים ומעשר שני

  .ושם הכוונה לכל העיר, "'אשר יבחר ה
  

ותירצו ששני עניינים אלו נלמדים מסמיכות הכתובים בפרשת 

...  ךָ ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶרי", שנאמר שם, שופטים

כפי [שהמקום האמור בשופטים ) א(, ללמד, "יךָ קֶ לאֹ 'ה ֵאֶצל ִמְזַּבח

 ֵאֶצל ִמְזַּבח", הוא סמוך למקום השכינה, ]שנאמר בעניין זקן ממרא

, שממנים שופטים בכל מקום, שכל הדין הזה) ב". (יךָ ֶק לאֹ 'ה

תלוי בכך שיהיו הסנהדרין , "ִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריךָ ׁשְֹפ "

  ".יךָ ֶק לאֹ 'ה ֵאֶצל ִמְזַּבח", בלשכת הגזית

  

  רבי יהודה בן בבא מסר נפשו על הסמיכה

ֻען ֲאֶׁשר ַיְרִׁשי", שהם תשלומי קנס, נאמר בעניין תשלומי כפל

ומכאן יש " ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּוְיַׁשֵּלם ] דיינים מומחים[=ֱאלִֹהים 

ללמוד שאין דנים כל דיני קנסות אלא דיינים מומחים 

  .וסמוכים רב מרב
  

, לבטל דיני קנסות מישראל מלכות הרשעהופעם אחת רצתה 

 ,כל הסומך יהרגש ,וגזרה, על ידי שלא יהיו בישראל סמוכים

אלפים [ותחום  ,בה תחרב םועיר שסומכי ,וכל הנסמך יהרג

  .בו יעקר םשסומכי ]בות העיראמה סבי
  

 ,הלך וישב בין שני הרים גדולים ,מה עשה רבי יהודה בן בבא

בין אושא  ,תחומי שבת שניבין  ,ובין שתי עיירות גדולות

ורבי ) ב( ,רבי מאיר) א( ,וסמך שם חמשה זקנים .לשפרעם

ורבי אלעזר בן ) ה( ,ורבי שמעון) ד( ,ורבי יוסי) ג( ,יהודה

  .אף רבי נחמיה ]רב אויאעת לדו) [ו( ,שמוע
  

 ,אמרו לו .רוצו ,בני ,אמר להם, כיון שהכירו בהם אויבים

הריני מוטל לפניהם  ,אמר להם .ואתה מה תהא עליך ,רבי

  .םכאבן שאין לה הופכי
  

מאות  שלושעד שנעצו לגופו  ,]האויבים[ לא זזו משם ,אמרו

  .של ברזל ועשאוהו לגופו ככברה ]חניתות[=לולניאות 
  

 ,ברם זכור אותו האיש לטוב ,רב יהודה אמר רבעל כך אמר ו

דיני קנסות  בטלושאלמלא הוא  ,ורבי יהודה בן בבא שמו

  .מישראל

  

  'דף ט

  

  .השייכת לכאן, ראה הטבלה בעמוד הבא

  

, סופרי גיטין כותבים בגט את מניין השנים למלכות יון

  .שנה לפני חורבן הבית 380, משנה שהיתה מלכותם שלימה
  

שיש למנות את השנים בכל דבר , ובברייתא שנה התנא

  .משנת חורבן הבית
  

כלומר במספר [, ואם כן ההפרש בין שני המניינים בפרט

שיש בה פרט [, לחורבן 20ששנת , שנה 20הוא , ]הפחות ממאה

  ].0שיש בה פרט [, לשטרות 400היא שנת , ]20
  

כלומר המניין התלוי [, "ֶזה ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶתךָ ", וסימן לדבר

  ].בבית יש בו עשרים שנה עודפות

 -  

, שנות משיח 2000לבריאת העולם החלו  4000אחרי שנת 

  .לשטרות 552שהיא שנת , לחורבן 172שנת וזה היה אחר 
  

, ואם כן ההפרש בין מניין ימי משיח למניין הסופר בפרט

 48ששנת , שנה 48הוא , ]כלומר במספר הפחות ממאה[

, לשטרות 600היא שנת , ]48שיש בה פרט [, משיח לימות

  ].0שיש בה פרט [
  

  ".ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֶֹנה ִעיר"וסימן לדבר 

 -  

כך מניין , 20-כשם שמניין החורבן עודף ב, ולעניין שנות החורבן

כשם שמניין שנות משיח , ולעניין שנות משיח, 80-הסופר עודף ב

בשני , ומכל מקום, שנה 52- בכך מניין הסופר עודף , שנה 48-עודף ב

ולא לעודף מניין , ההפרשים הללו נתנו סימן לעודף על מניין הסופר

  .הסופר
  

כי אז יכול לתת סימן שהמניין הנוסף עודף על , מ שהטעם לכך"י -

הסופר כותב התיבות בחסרון על [=ספרא בצירא , מניין סופרי השטרות

שאומר בעל פה אומר את נ כ"מלשון תוספת א[ותנא תוספאה  ]פי המסורה

  . ]התיבה בשלימות בלא חסרון המקרא
  

  .כי תמיד יש לתפוס את המניין המועט, מ שהטעם לכך"וי -
  

מצא סימן למניין , כי כשנקט את המניין הזה, מ שהטעם לכך"וי -

  .ל"מהפסוקים הנ
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  המניין

  

  הארוע

מניין השנים 

  לבריאת העולם

מניין שנות 

, תורה, תוהו

  ומשיח

מניין השנים 

לבניין בית שני 

  וחורבנו

מניין 

  שטרות

  1  1  נברא אדם

20
00

 
הו

תו
ת 

נו
ש

  
  

  

  1056  1056  נולד נח

  1558  1558  נולד שם

  1658  1658  נולד ארפכשד

  1693  1693  נולד שלח

  1723  1723  נולד עבר

  1757  1757  נולד פלג

  1787  1787  נולד רעו

  1819  1819  נולד שרוג

  1849  1849  נולד נחור

  1878  1878  נולד תרח

  1948  1948  נולד אברהם

ותרגומו " ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן"נאמר  ואז 52אברהם בן 

  .ואלו הם סוף שנות תוהו. 'וית נפשתא דשעבידו לאוריתא בחרן'
2000  2000  

  שנה 60
  48  2048  נולד יצחק

20
00

 
ה

ור
ת

ת 
נו

ש
  

  שנה 130
  108  2108  נולד יעקב

  שנה 210
  238  2238  ירד יעקב למצרים

  שנה 480
  448  2448  ומתן תורה    מצריםיציאת 

  שנה 410
  928  2928  נבנה בית ראשון

  שנה 70
  1338  3338  נחרב בית ראשון

  שנה 34
  1  1408  3408  בסוף גלות בבל ובנית בית שני על ידי כורש מלך פרס

ין
ני

הב
ת 

נו
ש

  

  34  1441  3441  סוף מלכות פרס

  שנה 180

  35  1442  3442  תחילת מלכות יוון בעילם  שנים 6

  שנה 174
  1  41  1448  3448  תחילת מלכות יוון בכל העולם

  174  214  1621  3621  סוף מלכות יון

  שנה 103

  שנה 26
והיו מושלים יחד עם הרומאים [תחילת מלכות בית חשמונאי 

  ]בשווה
3622  1622  215  175  

  שנה 77
  201  241  1648  3648  תחילת שעבוד מלכות בית חשמונאי לרומאים

  277  317  1724  3724  סוף מלכות בית חשמונאי

  שנה 103
  278  318  1725  3725  ]והיה משועבד לרומאים[הורדוס בית תחילת מלכות 

  380  ג420  1828  3828  שני חרבן ביתהורדוס ובית סוף מלכות 

  1829  3829  תחילת שנות החורבן

421 

  לבניין

 1ושנת 

  לחורבן

381  

בן
ור

ח
ה

ת 
נו

ש
  

  552  172  2000  4000  סוף שנות תורה

  1  4001  תחילת ימי משיח

20
00

 
ח

שי
מ

ת 
נו

ש
  

173  553  

          

  780  400  228  4228  קץ הגאולה לדעת רבי חנינא

  783  403  231  4231  קץ הגאולה לדעת המתניתא

          

על מסכת עבודה זרה " בקיצור"ג בה יצא ה"תשסאלפים ' שנת ה

  במחזור הראשון
5763  1763  1935  2315  

  2322  1942  1770  5770  ע שאנו עומדים בה היום"תשאלפים ' שנת ה
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  :לטבלה בעמוד הקודם הערות

ושני אלפים  .ושני אלפים תורה בלא ימות המשיח .שני אלפים ראשונים נגזר עליו להיות תוהו בלא תורה .ששת אלפים שנים נגזר על העולם להתקיים. א

  .ומשיח לא בא ,ובעונותינו שרבו יצאו משני אלפים אחרונים מה שיצאו ,ימות המשיח

  .עד שבטלה ותפסו יוונים את המלכות, שנה 34עוד , ונמשכה מלכות הפרסים אחר כך, כורש מלך פרס בנה הבית. ב

אין מונים את שנות החורבן אלא מהשנה הבאה , בסופה אבל מאחר שחרב, ]והיא היתה שנה ראשונה לשמיטה[, כבר בשנה זו חרב הבית, י"לפירוש רש. ג

, לבניינו 421אולם לפירוש רבינו תם לא חרב הבית אלא בשנת ]. ואם כן השנה הראשונה למניין החורבן היתה שנה שניה לשמיטה[, לבניין 421שהיא שנת 

והיא היתה שנה [, לבניינו 421הבית חרב בשנת , ם"לפירוש רשב ואף]. והיא היתה שנה ראשונה לשמיטה[, ומכל מקום היא נחשבת כשנה ראשונה לחורבן

ופירושו אינו עולה בקנה אחד [, משנות החורבן 1לבניינו נחשבת שנה  422ורק שנת , שנה זו עדיין נחשבת משנות הבניין, אולם לפירושו,  ]ראשונה לשמיטה

  ].עם מקצת החשבונות המבוארים למעלה

  

  הוא עומד ]בשמיטה[=הרוצה לדעת באיזו שנה בשבוע 

שרבינו ברוך בספר התרומה ורבינו יהודה [לדעת רבי יהודה 

כלומר , שנת היובל עולה לכאן ולכאן ,]בתוספותיו פסקו כמותו

 49ואם כן כל יובל הוא , היא השנה הראשונה של היובל הבא

והרוצה לדעת . ואם כן לעולם כל שבע שנים יש שמיטה, שנה

אם ידע מתי היה פעם שנת , באיזו שנה בשבוע הוא עומד

ויחסר את , יחשב כמה שנים חלפו מאז, ראשונה לשמיטה

יוכל ישליך מכל , וכדי לקצר דרכו[, כל השביעיות השלמות

והמספר , ]2ויטול , שביעיות שלמות 14שהם , 98 100

הוא , אחר חיסור כל השביעיות השלמות ,שישאר בידו

  .השנה שעומד בה בשבוע
  

 50ובכל יובל יש , שנת היובל אינה עולה לכאן ולכאן ,ולדעת חכמים

, הרוצה לדעת באיזו שנה בשבוע הוא עומד, לדעתם, ואם כן, שנה

ויחשב כמה שנים , עליו לדעת מתי היה פעם שנה ראשונה ליובל

ומה שישאר בידו פחות , לות השלמיםויחסר את כל היוב, חלפו מאז

וממילא ידע גם איזו שנה , הוא השנה שעומד בה ביובל, מחמישים

  .בשבוע הוא עומד
  

, ]כדעת רבי יהודה[ ,ובגמרא כאן חשבו את החשבון הזה

ונחלקו , משנה מסוימת שהיתה ראשונה לשמיטה

  .הראשונים מהי אותה שנת שמיטה
  

 420שנת היא , השנה שממנה יש לחשב: י"שיטת רש. א

, שכן[, היתה שנה ראשונה לשמיטהשהיא , לבניין הבית

לא קידשו את , כשנבנה הבית, לדעת רבי יהודה, לפירושו

, אלא מהשנה השביעית לבניין, הארץ לשמיטים ויובלות מיד

ומאחר שהשנה השביעית היתה , וקידש, שבה עלה עזרא

, ]אהיתה ראשונה לשמיטה 420גם השנה , ראשונה לשמיטה

 421מניין שנות החורבן מתחיל בשנת  ,ומאחר שלפירושו

הרוצה לחשב את שנת  ,שהיא שנה שניה לשמיטה ,לבניין

יוסיף שנה אחת על מניין שנות , השמיטה לפי שנות החורבן

                                                                                                                                                                                                                
 
לשמיטה  414היתה שנת  420שנת , שנים ראשונות לא קדשו 6- מאחר ש א

 .נותר בידך שנה אחת, שביעיות 59שהם , 413הוצא מהם , ראשונה

ולפי [. וידע כמה שנים עברו משנה ראשונה לשמיטה, החורבן

לתחילת  1943ושנת , לחורבן 1942שהיא שנת , ע"תש' שנת ה, זה

כי אחר שהוצאנו , היא שנה רביעית לשמיטה, שמיטה של החורבן

  ].4שביעיות נשאר בידנו  276שהם  1939
  

לבניין  421שנת היא , השנה שממנה יש לחשב: ם"שיטת רשב. ב

לפירושו לדעת , שכן[, היתה שנה ראשונה לשמיטהשהיא , הבית

קידשו את הארץ לשמיטים ויובלות , מיד כשנבנה הבית, רבי יהודה

, ומאחר שהשנה הראשונה לבניין היתה שנה ראשונה לשמיטה, מיד

ולפירושו אנו מונים את , ]בהיתה ראשונה לשמיטה 421גם השנה 

ולכן , שהיא שנה שניה לשמיטה, לבניינו 422שנות החורבן משנת 

יוסיף שנה אחת , הרוצה לחשב את שנת השמיטה לפי שנות החורבן

וידע כמה שנים עברו משנה ראשונה , ל מניין שנות החורבןע

ושנת , לחורבן 1941שלפירושו היא שנת , ע"תש' שנת ה ,ולפי זה[. לשמיטה

כי אחר שהוצאנו , היא שנה שלישית לשמיטה, לשמיטה של החורבן 1942

  ].3שביעיות נשאר בידנו  276שהם  1939
  

שהחשבון הוא ולשני הפירושים הללו הגמרא נתנה סימן לכך 

כדעת רבי יהודה האומר שמכל מאה שנה יש לחשב שתי 

  ".ִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ" ,מהכתוב ,שנים
  

לבניין  43שנת היא , השנה שממנה יש לחשב: שיטת רבינו תם. ג

לדעת רבי , שכן לפירושו[, היתה שנה ראשונה לשמיטהש, הבית

, ואם כן, מיד כשנבנה הבית היתה שנה ראשונה לשמיטה, יהודה

והטעם שיש , ]היא שנה ראשונה של שמיטה שביעית, לבניין 43שנת 

אחר שהחל מניין כי היא השמיטה הראשונה , לחשב מאותה שנה

ויש לחשב , לשטרות 3והיא היתה בשנת , לבניין 41השטרות בשנת 

) א(, באחד מהאופנים הבאים, על ידי מניין השטרות את השנים

לבניין  43ואז החשבון הוא משנת , שנים 2לפחות ממניין השטרות 

ואז החשבון הוא , שנים 5להוסיף על מניין השטרות ) ב(, ל"כנ

וסימן , שהיא שנה ראשונה של שמיטה שישית, לבניין 36משנת 

 ]סימן לחיסור שתי שנים[ "ב ָהָאֶרץִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקרֶ ", לדבר

, ע"תש' שנת ה, ולפי זה[. ]סימן ליתור שתי שנים[ "ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים"

לתחילת שמיטה שביעית לבניין  2320היא שנה , לשטרות 2322שהיא שנת 

 331שהם , 2317כי אחר שהוצאנו , היא שנה שלישית לשמיטהו, הבית

                                                                                                                                                                                                                
 
 .היא ראשונה לשמיטה 421שביעיות ואם כן שנת  60שנה הם  420 ב
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  .א]3נשאר בידנו , שביעיות

  

  קץ הגאולהזמן 

קח , אם יאמר לך אדם, שבהגיע קץ הגאולה, מבואר בגמרא

כי תקבץ , לא תיקח ממנו, שדה שווה אלף דינרים בדינר אחד

  .ולמה תפסיד הדינר, ולנחלת אבותיך, להר הקודש
  

לחורבן  שנה 400אחר זמן קץ הגאולה הוא  ,לדעת רבי חנינא

  ].לבריאת העולם 4228[= בהבית
  

שנה  4231זמן קץ הגאולה הוא אחר  ,ולדעת הברייתא

  ].לחורבן הבית 403[=לבריאת העולם 
  

, הוא מה שאמר אליהו לרב יהודה, שזמן זה', ומבואר בתוס

, יובלות 85-שלא יהיה העולם פחות מ, ]סנהדרין' כמבואר במס[

ודאי לא יבא ש, לא תצפה לושעד הזמן הזה , ומסקנת הגמרא שם

ולא , ן הזה יש לחכות שיבואאבל לאחר הזמ, קודם הזמן הזה

  .שודאי יבוא באותו זמן

  

  'דף י

  

  שטר שכתוב בו זמן בלא לציין לאיזה מניין הוא

בלא לציין אם מניין זה הוא לבריאת , כשכתוב זמן בשטר

או לשטרות , או לחורבן הבית, או לשנות משיח, העולם

אם ידוע , ]ותו לא, "500בשנת "כגון שנכתב [, ]למלכות יון[=

ואחד , ]כגון שידוע שנכתב בשנה זו[, באיזו שנה נכתב השטר

 500כגון ששנה זו היא שנת [, המניינים מתאים לאותה שנה

, הוא לאותו מניין, בידוע שהזמן הכתוב בשטר, ]לשטרות

  .יבהונכתב בשטר הזמן של הכת, ]כלומר למניין שטרות[

                                                                                                                                                                                                                
 
, י"לא כפירוש רש, אנו נוהגים היוםשאין , תראה, אם תדקדק בחשבון זה א

' בשנת ה, שכן השמיטה האחרונה היתה, ם ורבינו תם"ולא כפירוש רשב

, ולפי מה שנתבאר[, היא שנה שניה לשמיטה, ע"תש' ואם כן שנת ה, ח"תשס

י מפרש שהיא שנה "ורש, רבינו תם מפרש שהיא שנה שלישית לשמיטה

, וראיתי ישוב לכך בדרישה. וכבר עמדו בזה המפרשים, ]רביעית לשמיטה

מתחיל משנות אדם , שמניין שנות העולם שבגמרא', ק ט"ז ס"מ סימן ס"חו

אולם המניין שאנו מונים לבריאת , י בסוגיה"כמבואר בדברי רש, הראשון

לא , שלדעת האומרים שהעולם נברא בתשרי[, הוא משנת היצירה, העולם

ום ראשון לבריאה היה שי, היה בה אלא חמישה ימים ראשונים של הבריאה

אבל , ולדעת האומרים בניסן נברא העולם היה בה חצי שנה, ה באלול"בכ

המניין שלנו , ואם כן, ]ששנות אדם נמנו מתשרי שאחרי כן, הכל מודים

' ומה שאנו קוראים שנת ה, מתחיל שנה אחת קודם למניין המבואר בגמרא

, פי חשבון רבינו תםאנו נוהגים כ, ואם כן, ט"תשס' יקרא בגמרא ה, ע"תש

שהיא שנה שלישית לשמיטה לפירוש רבינו , ע לחשבון הגמרא"תש' ושנת ה

  .א לחשבוננו"תשע' תחל רק בשנת ה, תם

ועבר בעוונותינו , ובאמת היה אז עת רצון: ל"מ גדליה ליפשיץ ז"כתב הג ב

 .'עד עת אחרון הנודע לה, בזמנים חלוקים, דכמה עיתים יש, הרבים

וכוונת הסופר לשנת , כי אין לומר שנכתב בשטר זמן מוקדם

ואין לתלות , כי שטר מוקדם פסול הוא, לבריאת העולם 500

  .שטר בפסלות
  

וכוונת הסופר , וכמו כן אין לומר שנכתב בשטר זמן מאוחר

כי המאחר את שטרו מפסיד שעבוד , לחורבן 500לשנת 

  .גיל להפסיד עצמוואין אדם ר, השנים עד הזמן הכתוב בשטר
  

בידוע , אינו מתאים לשום מניין, וכשהזמן הכתוב בשטר

הוא למניין הקרוב , והזמן הכתוב בשטר, שהשטר מאוחר

ועתה היא , "504שנת "אם נכתב בשטר , כגון[, ביותר להבא

בידוע שהזמן שבשטר הוא למניין , לשטרות 500שנת 

  ].שנים 4-והשטר מאוחר ב, שטרות
  

לא במניין שלפיו השטר , את הזמן שבשטרכי אין לתלות 

אלא . ולא במניין שלפיו הזמן מאוחר הרבה. מוקדם ופסול

  .בזה שלפיו האיחור הוא הקטן ביותר
  

כשנמצא שטר שזמנו מאוחר , והוא, אולם יש יוצא מכלל זה

 500כגון שנודע שבשנת [, בשש שנים למניין שטרות

בזה אין  ,"]506בשנת "שכתוב בו , נכתב שטר, לשטרות

אלא שנכתב בו זמן , בשש שניםאומרים שהשטר מאוחר 

לא מנה לתחילת מלכות , והסופר שכתב את הזמן, הכתיבה

שהיתה שש , אלא לתחילת מלכותם בעילם, יון בכל העולם

 506היא שנת , לחשבוננו 500ואם כן שנת , שנים מוקדם יותר

  .אלא שטר שכתוב בו זמנו, ואין זה שטר מוקדם, לחשבונו

  

  ציון האלפים והמניין בזמן

אין צריך לפרט את הסכום של , כשכותבים את הזמן בשטר

כי , אין צריך לפרט לאיזה מניין מונים, וכמו כן, האלפים

כשהכל , היוםכולכן [, ידוע שהזמן הוא למניין שהכל מונים

לבריאת  ]ע"תש' ה[= 5770בשנת , מונים לבריאת העולם

ורבינו תם , ותו לא, לפרט ]ג"תשס[= 670די לכתוב , העולם

  ].ותו לא" בשנת ע"אף בלא המאות כגון שכתב הכשיר 
  

  .בגולה אין מונים אלא למלכות יון בלבד, ל"ובזמן חז

 -  

בהגיע ניסן מונים  ,כשמונים את הזמן לשנות מלכי ישראל

  .שנה נוספת
  

בהגיע תשרי מונים  ,וכשמונים את הזמן לשנות מלכי הגוים

  .שנה נוספת

  

  ]רומי[=שני דברים מהנבואה האמורה על אדום 

שלא יהיו מושיבים מלך בן  – "ִהֵּנה ָקטֹן ְנַתִּתיָך ַּבּגֹוִים"
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וכל זה בדרך כלל אבל כשהמלך מבקש מהשרים . אמלך

  .שיעמידו את בנו תחתיו ומתרצים לו יש להם מלך בן מלך
  

י "רש. ולא לשון, לא כתב, שאין להם –" ָּבזּוי ַאָּתה ְמאֹד"

ג "וי. מפרש שכתב ולשון של רומיים מאומה אחרת באה להם

שיהודים בשם יוחנן פאולוס פיטרוס תקנו להם כל ספרי טעותם 

והיהודים , ]לשון[=ואת לשון לטין שמדברים בו הגלחים , ]כתב[=

כי ראו את ישראל בצער מתרמיתי , הללו לטובת ישראל עשו זאת

וצוו על תלמידיו כל , ולכן עשו עצמם כאילו הם עמו בקדישות, ישו

י מפרש "ור. ולא יחשבו כעם אחד, כדי שיהיו שונים מישראל, זאת

  .להם לשון חשוב שמלכים משתמשים בושאין 

  

  יום גינוסיא 

כן ביום שמעמידים בו ו, בו מלךמעמידים הרומיים יום שב

לכל [קובעים בו יום טוב , ]ל"על ידי שאלה כנ[ בן מלךמלך 

, וימים אלו הם מימי אידיהם, "גינוסיא"הנקרא  ,]שנה ושנה

שלדעת תנא קמא אסור לשאת ולתת עימהם שלושה ימים 

  . לפני כן

  

  מעשים שהובאו בסוגיה בעניין אנטונינוס

) א. (בשני הדברים הבאיםי רצונ –אמר אנטונינוס לרבי 

שתעשה טבריה ) ב(]. אחרי[=שימלוך בני אסוירוס תחתיי 

 ,אולם אם אבקש מהשרים]. בת חורין ממס לעולם[=קלניא 

  .יעשו רק דבר אחד
  

והרכיב אחד , על ידי שהביא שני אנשים –ענה לו רבי ברמז 

אמור לעליון , ואמר לתחתון, ונתן יונה ביד העליון, על חבירו

ותהא , כלומר הרכב את בנך עליהם[ .שיפריח את היונה מידו

ואמור לבנך שישחרר את טבריה , טבריה מסורה בידו

  ].מהמס
  

  .רומי מצערים אותי גדולי –אמר אנטונינוס לרבי 
  

ובכל יום עקר צנון , על ידי שהכניסו לגינה –ברמז ענה לו רבי 

ולא תתגרה בכולם , כלומר הרוג מהם אחד אחד[, מהערוגה

  ].יחד
  

כי חשש שמא ישמעו חשובי , והטעם שלא ענה רבי בפירוש
                                                                                                                                                                                                                

 
 ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא ַתֲעבֹר ִּבי ֶּפן", על הכתוב, "משך חכמה"כתוב בספר  א

, כמו בסיחון, לא כתב מלך אדום): ח"י' במדבר כ(, "ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתךָ 

ִהֵּנה ָקטֹן "ג "עומסכת ואמרו ב, )פרלאמנט(להן בית מועצת העם  המשום שהי

עיקר  ,ובמקום שאין המלכות ירושה, שאין להן מלך בן מלך ,"ְנַתִּתיָך ַּבּגֹוִים

שהיה  ,אבל בסיחון, "וימאן אדום", "ויאמר אדום" ,לכן כתוב, כדעת העם

לכן , ש"יעו, "ונך אותו ואת בנו") לג, ב(וכמו דכתיב בדברים , ירושה לבנו

 .)ל 'דברים ב(ולא אבה סיחון ", )ג"א כ"לקמן כ( "ולא נתן סיחון" ,כתוב

ומהטעם , ויצערו את רבי, שהוא נותן לו עצה על כך, רומי

יֹוִליְך ֶאת ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים ", אפילו בלחש לא ענה, הזה

  .ב"ַהּקֹול
  

לרבי עשב שלח אנטונינוס . גירא בתו של אנטונינוס זנתה

, מלשון גרירה" גר"י פירש "רש]. אורה[" גרגירא"ששמו 

שנגרר לבה של גירא אחר , לרמוז לו, "גרגירא"ושלח לו 

 ,גכמו שתרגם הירושלמי, לשון ניאוף, "גר"ח פירש "ור. הזנות

לרמוז לו " גרגירא"ושלח , "רתאירא וגייגי"" ְוַהּנָֹאֶפת ַהּנֵֹאף"

  .שנאפה גירה
  

, י פירש ששלח כן"רש". כוסברתא"עשב ששמו רבי לו שלח 

כלומר שישחט את בתו , ]בת[=ברתא ] שחוט[=לרמוז לו כוס 

ברתא ] כסה[=כוס , פירשו ששלח כן לרמוז לו' ותוס. על חטאה

  .כלומר שיכסה על חטאה, ]בת[=
  

שרבי רמז לו להרוג , הביןאנטונינוס , ירושיםלכל הפ, ומכל מקום

כלומר נתת לי , "כרתי"לרבי עשב ששמו שלח ולכן , את בתו

  .ואיני חפץ בזה, עצה שיכרת זרעי
  

כלומר חוס עליה והעלם , "חסא"עשב ששמו רבי לו שלח ו

  .חטאה
  

בכל יום היה אנטונינוס שולח לרבי חתיכות זהב בשקים של 

כדי שלא יכירו שיש בהם , השקיםומניח חיטים בפי , עור

  .הוליכו חיטים לרבי, ואומר לעבדיו, זהב
  

  .כי יש לי הרבה, איני צריך לכך –אמר לו רבי 
  

יוציאו הוצאות , בניך העומדים אחריך –אמר לו אנטונינוס 

  .ויתנו להם את הממון הזה, למלכי רומי העומדים אחרי
  

 ]ו בארץ ישראלשהיה ל[היתה מערה עולה מביתו של אנטונינוס 

  .שהיה הולך בה ללמוד תורה מרבי, לביתו של רבי
  

ואחר כך , בכל יום היה מוליך עמו שני עבדים בדרכו במערה

אחד היה הורג על . כדי שלא יגלו את הדבר, היה הורג אותם

ואחד היה הורג על פתח המערה , פתח המערה שלצד בית רבי

אם היו מגלים את כי , מ שהיה מותר לו להורגם"י[. שלצד ביתו

מ "וי. והבא להורגך השכם להורגו, היו גורמים להרגו, הדבר לשרים

                                                                                                                                                                                                                
 
שציערו חשובי רומי את , לעניין האמור לעיל לכאורה טעם זה טוב רק ב

אולם לא נתבאר מדוע אמר רבי . וענה ברמז שמא יצערו את רבי, אנטונינוס

, כשניתן להבין את התשובה ברמז אחד, ושמא, גם את שאר הדברים ברמז

אבל בזה שענה לו על ידי שהכניסו כמה פעמים , אין לחוש אם יענה ברמז

מדוע לא ענה לו , יש לתת טעם, כון רק אחר כמה ימיםולא יכול להבין נ, לגינה

 .מיד
 .וכן הוא לפנינו בתרגום יונתן. כתבו שכן הוא בתרגום ירושלמי' התוס ג
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       'דף י   פרק ראשון   לפני אידיהןמסכת עבודה זרה     כד
 

, "מורידין ולא מעלים"שדינם , שהיה בורר לו עבדים שהם מינים

  ].ולכן היה מותר לו להורגם
  

לא ימצא , בזמן שאבוא אליך –והזהיר אנטונינוס את רבי 

  ].כדי שלא יודע הדבר[, איש עמך
  

נטונינוס לרבי חנינא בר חמא שהיה יושב יום אחד מצאו א

שבזמן , וכי לא אמרתי לך –אמר אנטונינוס . אצל רבי

  .שאבוא לא ימצא איש עמך
  

  ].אלא מלאך[אין זה בן אדם  –ענה לו רבי 
  

יאמר לעבד הישן בשער שיקום ) אם כן( –אמר לו אנטונינוס 

  .ויבוא
  

ולא רצה , ומצאו לעבד שהיה הרוג, הלך רבי חנינא בר חמא

ולא , כי אין משיבים על הקלקלה, לבוא ולומר שמצאו הרוג

שלא לעשות , כי יש בכך זלזול במלכות, רצה להניחו וללכת

  .התפלל עליו והחייהו ושלחו, מה עשה, את השליחות
  

, שהקטן שבכם מחיה מתים, יודע אני –אמר אנטונינוס לרבי 

  . לא ימצא איש עמך, בזמן שאני בא, ומכל מקום
  

, מאכילו, בסעודהבכל יום אנטונינוס היה משמש את רבי 

היה אנטונינוס , וכאשר רצה רבי לעלות למיטתו. ומשקהו

  . שיעלה עליו למטה, ואומר לרבי, גוחן לפני המיטה
  

  . אין דרך ארץ לזלזל במלך כל כך –אמר לו רבי 
  

  .מי ישימני מצע תחתיך לעולם הבא –אמר אנטונינוס 
  

 גזרו שלא ,כשנולד רביש ,חלב מטהר ,מטמא חלב, אמרו במדרש

, והביאו לרבי ואמו לפניו ,שלח קיסר .ואביו ואמו מלוהו ,למול

, עד שהביאתו לפני קיסר ,והניקתו ,והחליפתו אמו באנטונינוס

שמלו  אני ראיתי ,ואמר אותו הגמון ,ופטרום לשלום ,ומצאוהו ערל

  .הגזרה ובטלו ,ה עושה להם נסים בכל עת"אלא הקב ,את זה
  

ומל  ,ונתגייר, שלסוף למד אנטונינוס תורה, יש דעה בירושלמיו

  .אעצמו

  

  זרע עשו בעולם הבא

שכל זרע עשו , ללמד, "ְולֹא ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו"נאמר 

לא יהיה להם חלק לעולם , הרעיםהעושים כמעשי עשו 

יתכן שיהיה להם חלק , אבל מי שאינם מתנהגים כן. הבא

  .הבאלעולם 
  

ללמד " ְמָלֶכיָה ְוָכל ְנִׂשיֶאיהָ ֱאדֹום  ]בגיהנם[ָׁשָּמה "ונאמר 
                                                                                                                                                                                                                

 
מדוע הסתפק אם , כי אם נתגייר, אולם בסוגיה זו משמע קצת שלא נתגייר א

 .הוא בא לחיי העולם הבא

וכל שריה מקומם בגיהנם ודרשו את  ] רומי[=שמלכי אדום 

  :הכתוב כך
  

פרט . אבל לא כל מלכיה –] יהיו בגיהנם" [ְמָלֶכיָה "

  .לאנטונינוס בן אסוירוס שהיה ממלכי רומי ובא לעולם הבא
  

פרט . אבל לא כל שריה –] יהיו בגיהנם" [בְוָכל ְנִׂשיֶאיָה "

לקטיעה בר שלום שהיה משרי רומי ומזומן לחיי העולם 

  .הבא

  

  שלום קטיעה ברמעשה 

אחד שהיה שונא את היהודים אמר לחשובים קיסר 

יקטענה  ,ברגלו ]בשר מת[=מי שעלה לו נימא  –שבמלכותו 

האם  ,כלומר שונא אני את היהודים[ ,או יניחנה ויצטער ,ויחיה

   ].או אניחם ואצטער, אהרגם ואשמח

   ].כלומר תהרגם[, יקטענה ויחיה – אמרו לו

להרוג את כולם לא תוכל  – קטיעה בר שלום םאמר לה

ללמד , "ַהָּׁשַמִים ֵּפַרְׂשִּתי ֶאְתֶכם ִּכי ְּכַאְרַּבע רּוחֹות"שנאמר 

י אפשר כך א ,בלא רוחותלהתקיים לעולם י אפשר כשם שאש

ואם תבוא להרוג מקצתם . בלא ישראללהתקיים לעולם 

כלומר מלכות חלשה מלכותא קטיעה יאמרו עליך שאתה 

  .שאינך יכול לעשות חפצך

דבריך טובים אולם כל המנצח את המלך  –ו הקיסר אמר ל

דינו להיות מושלך , מאחר שבייש בכך את המלך, בדבריו

  .ולכן דינך למות] קבר[=לבית מלא עפר 

אחת ] רומית[מטרוניתא הוליכוהו אמרה לו כאשר תפסוהו ו

אוי לה לספינה ההולכת בלא מכס כלומר אוי לך הואיל  –

ואתה נהרג על ישראל שלא תיטול שכר עימהם מאחר שאינך 

  .מהול

נתתי מכס אחלוף  –וחתכה ואמר  וש עורלתאנפל על ר

  .ואעבור

לרבי עקיבא נתונים כל נכסי  –אמר כאשר השליכו אותו 

  .וחבריו

ְוָהָיה ", נאמר בעניין לחם הפנים –צא רבי עקיבא ודרש י

כלומר , שאהרן נוטל כנגד כל הבנים, ללמד, "ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו

מאחר שהזכיר קטיעה , וכמו כן ,ומחצה לבניו ,מחצה לאהרן

                                                                                                                                                                                                                
 
רומיים שלא  שנשבעו ,מפורש בספר יוסיפוןהנשיא הוא הישיש ש ,י"רמר או ב

אלא שהיו  ,אשה אחת בחזקה בשביל אחד שלקח ,להמליך עליהם עוד מלך

ולסוף כמה שנים מלך עליהם . מאות יועצים ולו שלש ,ממנים ישיש אחד

ועל שמו נקראו כל המלכים שלאחריו בשם , "קיסר"ששמו אחד , בחזקה

 ,טנהונבקעת ב ,מתה אמו בלדתהש, "קיסר"והטעם שנקרא בשם . קיסר

  .בלשון רומי הוא לשון כרות בעבריתכי קיסר  ,"קיסר"ונקרא  ,ומצאוהו חי
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  כה     א"דף י   פרק ראשון   לפני אידיהןמסכת עבודה זרה     
 

רבי עקיבא , ואת כל חבריו יחד, את רבי עקיבא בפני עצמו

  .נוטל כנגד כל חבריו

לם קטיעה בר שלום מזומן לחיי העו ,יצתה בת קול ואמרה

   .הבא

ויש קונה עולמו  ,יש קונה עולמו בשעה אחת – בכה רבי ואמר

   .בכמה שנים

 -  

כאשר מת ו] כפי שנתבאר לעיל[ימש את רבי אנטונינוס ש

נתפרדה אהבתנו [=" נתפרדה החבילה" –אנטונינוס אמר רבי 

]שנקשרה נפש בנפש
   .א

 –אמר רב , וכאשר מת אדרכן את רב משיש ]שר גוי[אדרכן 

  ".נתפרדה החבילה"

  

  א"דף י

  

  התגייראונקלוס בר קלונימוס 

שלח קיסר רומי גדוד , כשהתגייר אונקלוס בר קלונימוס

אולם אונקלוס משך את ליבם אל , בם אחריו להביאורומאי

  .ונתגיירו כולם. על ידי הכתובים, הדת
  

שלא והזהירם , שוב שלח הקיסר גדוד אחר של רומאים

  .יאמרו לו דבר

אומר לכם דברים [ –אמר להם , והלכו, אולם כשנטלוהו

נפיורא נוטל ומחזיק את האבוקה לפני פפיורא , ]בעלמא

, והדוכס להגמון, ופפיורא מחזיק לפני הדוכס, ]אפיפיור[=

שכן כל אחר מחזיק את האבוקה למכובד , וההגמון למלך

  .לא –לו אמרו . האם מלך יחזיק נר בפני הדיוט, ממנו

 'הוַ "ה החזיק אבוקה לפני ישראל שנאמר "הקב –אמר להם 

 ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרְך 

  .ונתגיירו כולם". ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה
  

 שוב שלח הקיסר גדוד אחר של רומאים והזהירם שלא ידברו

  .בפניו דבר

הניח , ראה מזוזה המונחת על הפתח, כאשר נטלוהו והלכו

  .אמור אתה –ואמרו לו . מה זאת –עליה ידו ושאל אותם 

 ,מלך בשר ודם יושב מבפנים ,מנהגו של עולם –ם אמר לה

עבדיו  ,ואילו הקדוש ברוך הוא, ועבדיו משמרים אותו מבחוץ

                                                                                                                                                                                                                
 
דכשמת אחד , מכאן סמך למנהג העולם: ל"מ גדליה ליפשיץ ז"כתב הג א

 .שמעתה נסתלק חברותה שלהם ממנו, לומר למת, מחברים
, ו"כמבואר במסכת גיטין דף נ, כי היה מקורב למלכות, יתכן ששלח אחריו ב

 .נקלוס בר קלוניקוס בן אחותו של טיטוסשהיה או

ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ' ה" ,שנאמר, מבחוץ םוהוא משמר ,מבפנים

   .והתגיירו". ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  

  .ושוב לא שלח גדוד נוסף להביאו

  

  "ם ְּבִבְטֵנְך יָלּה ְׁשֵני גֹיִ  'הַוּיֹאֶמר "

זה , יםאאלא ג ,אל תקרי גוים :אמר רב יהודה אמר רב

, היו בעושר גדולש, ]שבא מיעקב[ורבי  ,]שבא מעשו[אנטונינוס 

ואף שרבי עצמו לא נהנה מהעולם [, ומרבים על שולחנם מאד

ולכן  ,]מכל מקום אוכלי שולחנו היו רבים, הזה אפילו באצבע קטנה

בין בימות החמה ובין בימות  ,מעל שולחנםו לא פסק

ואלו . שלושה דברים המסייעים להרבות בסעודה, הגשמים

  :הן

מ שיש עונה בשנה שהשורש "י[, המחתך את המאכל. צנון) א(

ובכל פעם היה עולה על שלחנם , ויש עונה בשנה שהעלים יפים, יפה

והעלים טובים רק בימות , מ שהשורש יפה בכל זמן"וי. החלק היפה

  ].החמה

  . המהפכת את המאכל שיתעכל יפה. חזרת) ב(

  .המרחיבים בני מעיים. קטנים קישואים) ג(

  

  יום הלידה

עושים , וכן ביום לידת בניהם, ביום הלידה של מלכי הרומים

וימים אלו , אותם ימים טובים בכל שנה ומקריבים בו זבחים

שלדעת תנא קמא אסור לשאת ולתת , הם מימי אידיהם

  . עימהם שלושה ימים לפני כן

  

  "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו"

  .'בתוס' שיטה א>>> 

אלא בחוקות הגוים שהוא , ראלהכתוב הזה לא בא לאסור את יש

  .מחמת עבודה זרה

כשיש ללמוד לעשות כן , ואף בחוק שהוא לשם עבודה זרה

  :האם הדבר אסור או לא, נחלקו חכמים, מהכתובים

, מאחר שאין אנו לומדים את הדבר הזה מהגוים –לדעת רבי מאיר 

ולכן אנו הורגים בסייף כמו [, אין בזה איסור, אלא מהכתוב בתורה

שיש ללמוד דברים אלו , ושורפים על המלכים כמו הגוים, ייםהגו

ושריפה על המלכים מהכתוב , "ָחֶרב ְלִפי"הרג מהכתוב , מהכתובים

ֲאבֹוֶתיָך ַהְּמָלִכים  גְּבָׁשלֹום ָּתמּות ּוְכִמְׂשְרפֹות", האמור לצדקיה

  "].ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפֶניָך ֵּכן ִיְׂשְרפּו ָלְך  ָהִראׁשִֹנים

, אף על פי שניתן ללמוד דברים אלו מהתורה –ולדעת רבי יהודה 

כשם , הם אסורים הם לנו, מאחר שעשאום הגוים חוק לעבודה זרה

ומשעה שעשאוה הגוים , שמצינו שמצבה היתה אהובה בימי האבות

                                                                                                                                                                                                                
 
 ".ובמשרפות"בגמרא הגרסא היא  ג
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       א"דף י   פרק ראשון   לפני אידיהןמסכת עבודה זרה     כו
 

ולכן אין להרוג בסייף כמו שהגויים . [נאסרה לנו, חוק לעבודה זרה

כי אין זה , מותר לשרוף על המלכיםאבל . הורגים אלא באופן שונה

שאף הם אינם שורפים כחוק לעבודה , מחוקות הגוים לעבודה זרה

  ].אלא לכבוד בעלמא, זרה
 

  .י"שיטת ר>>> 

) א. (ל בא לאסור את ישראל בשני מיני חוקות הגוים"הכתוב הנ

בחוק שחקקו להיות להם דרך ) ב. (בחוק שהוא לשם עבודה זרה

  . ארץ בעלמא

  .ק בין שני הדברים הללוויש חילו

אסור לישראל אפילו אם יש ללמוד , חוק שחקקו לעבודה זרה

אסורה , מצבה שהיא חוק לעבודה זרה, ולכן. [לעשותו מהכתובים

  ]. אף על פי שהאבות עשו מצבה, לנו

אלא כשרוצים , אינו אסור לישראל, וחוק שחוקקו לשם נימוסיהם

מותר לישראל , מהתורהכשיש ללומדו אבל , לעשותו כמו הגויים

ולכן שורפים על . [כי אין למדים מהגוים אלא מהתורה, לעשותו

והגוים לא עשו זאת חוק , שכן יש ללמוד זאת מהכתובים, המלכים

  ].לעבודה זרה

ומה שנחלקו לעניין מיתת , ולא נחלקו חכמים בכללים אלו כלל

  :טעם אחר יש בדבר, סייף

ם מיתת סייף כדרך שהגוים יש ללמוד מהכתובי –לדעת רבי מאיר 

מותר להרוג , מאחר שאינו חוק להם לעבודה זרה, ואם כן, עושים

  .כמותם

אין ללמוד מהכתובים מיתת סייף כדרך  –ולדעת רבי יהודה 

אין , מאחר שהם עושים באופן מסוים, ואם כן, שהגוים עושים

  .לעשות באותו אופן אלא באופן אחר

  

  יום המיתה

והרי , הם עובדים לעבודת כוכבים, םביום מיתת מלכי הגוי

. וכן עושים יום איד משנה לשנה כל ימי בנו, זה כיום אידם

, שלדעת תנא קמא, והוא מהימים החשובים של אידיהן

  .אסורים במשא ומתן עימהם שלושה ימים קודם לכן

לעולם יום מיתת המלכים נחשבת כיום  –לדעת רבי מאיר 

  .אידם

עליו את כלי תשמישו ביום מלך ששרפו  –ולדעת חכמים 

ומלך ]. וכן בכל שנה ושנה[, יום מותו נחשב כיום אידם, מותו

יום מותו אינו , שלא שרפו עליו את כלי תשמישו ביום מותו

  .נחשב כיום אידם

  

  שורפים על המלכים ועל הנשיאים

ולכן , שלא ישתמשו אחרים בכליהם] והנשיא[כבוד המלך 

, רפו את כל כלי תשמישםשיש, כבוד הוא להם, כשהם מתים

להורות שלא , ]כגון מטותיהם ושאר דברים המיוחדים להם[

ומעשה שמת רבן גמליאל ושרף עליו . יהנו מהם אחרים

ואין בזה משום [. אונקלוס הגר כלים בשווי שבעים מנה צורי

וכל , כי דבר זה כבודו של המלך והנשיא, "לֹא ַתְׁשִחית"איסור 

  ].ובכלל זה שריפת כליו, את המלךהוצאה שווה כדי לכבד בה 

כלומר חותך ועוקר [, וכן מעקרים את הבהמות שהשתמש בהם

ועגלה שמשכה , כגון סוס שרכב עליו ,]פרסות רגלי הבהמה

כי כבוד מלך שהוא כבוד , ואין בזה משום צער בעלי חיים[, בקרונו

  ].דוחה צער בעלי חיים, כל ישראל

אלא באופן , בהמותשאין היתר לעקר את ה, י מפרש"רש - 

אבל , ולמטה) ברך(=כלומר מן הארכובה , שלא יהיו טריפות

, כלומר מן הארכובה ולמעלה, עיקור שעושה אותם טריפות

  .כי אסור לגרום לבהמה שתהיה טריפה, אסור

שלא מצאנו איסור , שבכל אופן הדבר מותר, מפרשים' ותוס -

שלעניין היתר וכאן אמרו רק , ]אלא בקדשים[, להטריף בהמה

ואם , אסורה באכילה ומותרת רק בהנאה, אם היא טריפה, הבהמה

ואין לאוסרה לכל משום כבוד , מותרת אף באכילה, אינה טריפה

  .שלא יהנו מבהמתו, המלך

  

  ימי איד שאינם אסורים אלא 

  ]ואותו האיש בלבד[אותו היום 

אלא כל , שאין להם זמן קבוע לרבים, יש ימי איד לרומיים

, שמקריב בו לעבודה זרה, ביומו הראוי לו הוא יום אידו אחד

שאסור לשאת ולתת , ולאותו אדם אותו יום נחשב כיום אידו

, ואותו האיש בלבד, אבל אינו אסור אלא אותו היום, עמו

מותר לשאת ולתת אפילו עם אותו , אבל בימים שלפניו[

ועם שאר אנשים מותר לשאת ולתת אפילו באותו , האיש

  . ואלו המבוארים בסוגיה ].היום

  .יום תגלחת זקנו והנחת בלוריתו ויום העברת בלוריתו. ב- א

להניח , ]ראשם וזקנם[רגילים היו בכל פעם שמסתפרים 

  .ואין מגלחים את הבלורית אלא פעם בשנה, בלורית מאחור

, ומניחים את הבלורית, ובכל פעם שמגלחים ראשם וזקנם

  .הוא יום אידם

. הוא יום אידם, שמגלחים את הבלורית וכן בכל שנה ביום

לא היו , י ביום שהיו מגלחים את הבלורית"לפירוש רש[

גם ביום שהיו מגלחים את ', ולפירוש התוס .מגלחים את הזקן

  ].הבלורית היו מגלחים את הזקן

  . יום שעלה בו מהים. ג

  . יום שיצא מבית האסורים. ד

  .יום שעשה בו משתה לבנו. ה
  

  שעושים אחת לשבעים שנה יום איד ברומי

אחר יש להם יום איד עוד : אמר רב יהודה אמר שמואל

  ].שאינו שנוי במשנה[, ברומי
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  כז     א"דף י   פרק ראשון   לפני אידיהןמסכת עבודה זרה     
 

 םומרכיבי, ]כנגד עשו[ ,אדם שלם םמביאי ,אחת לשבעים שנה

להורות , שהיה צולע על ירכו, כנגד יעקב[ ,אותו על אדם חיגר

בגדי אדם את העליון  םומלבישי, ]שעשו שולט על יעקב

את לו בראשו  םומניחי, ]הם בגדי חמודות שהיו לעשו[ ,הראשון

 ,מהרוגי מלכותשהיה [, כהן גדולשל רבי ישמעאל עור הקרקפת 

, וחנטה אותו באפרסמון, לחמדת בת קיסר, והפשיטו את עורו

ותולים , ]רומי מונח בגנזיהוא ועדיין  ,ולא ישתנה יהיה מקוייםש

 ,]אינה מצויה בעולםש, אבן יקרה מאוד[, בצוארו אבן פז

  ].נופך[=ומחפים את השווקים באינך , זוז 200ומשקלה 

  :ומכריזים לפניו

י "רש. שקר[=פלסתר , ]נ האדון"הקצין א[=קירי  ]חשבון[=סך 

שקרא לבניו לומר , מפרש שכוונתם לומר שהחשבון של יעקב הקצין

מפרשים שכוונתם לומר ' ותוס. שקר הוא, להם מתי קץ הימין

שקר הם שכן אין יעקב ) שהוא זקנם(שנתן יצחק האדון  שהברכות

  . ]נוטל את הברכות הללו

כוונתם . אדוננו הזייפן) עשו(אחי ) יעקב[=( זייפנא אחוה דמרנא

על שם שרימה , ומכנים אותו כן, שיעקב אחי עשו הוא זייפן, לומר

אולם פיהם . ליטול את הברכות להיות גביר לאחיו, את עשו

, שיעקב הוא אחי אדונם הזייפן, משמעות דבריהםשכן , הכשילם

  ].כלומר עשו הוא הזייפן

ודלא חמי , ]רואה[=חמי  ,]הרואה בשמחה זו עכשיו[=דחמי 

כי עד שבעים , לא יראה עוד[=לא חמי  ,]ומי שאינו רואה עכשיו[=

  ].שנה אינה נעשית

, ]מה הועיל הרמאי ברמאותו[=מאי אהני לרמאה ברמאותיה 

כלומר לא . ומה הועיל הזייפן בזיופו[=ייפנותיה ולזייפנא בז

  ].הצליח יעקב בכך שרימה את עשו ולקח את הברכות

או לזה [=ווי לדין כד יקום דין  –ם את דבריהם כך ומסיימי

  ].כלומר אוי לעשו כשיקום יעקב, כשיקום זה

  

  ימי איד נוספים

, הם ימי אידם של הרומאים, כל ימי האיד שנתבארו עד כאן

ומקצתם נזכרו , לעמים אחרים יש ימי איד אחרים אולם

  :כאן בגמרא

  .מוהרין) ד(מוהרנקי ) ג(יסקי יטור) ב(מוטרדי ) א( –לפרסים 

עשר ) ד( בחנוני ) ג( 'אקניתי) ב(מוהרנקי ) א( – לבבלים

  .באדר
  

, מקומות שכל ימות השנה מקריבים בהם לעבודה זרהויש 

  :וכל השנה הוא יום אידם

) ב( .בית בל בבבל) א( –קבועים  עבודת כוכביםחמשה בתי 

 .צריפא שבאשקלון) ד( .רעתא שבמפגות) ג( .בית נבו בכורסי

  .נשרא שבערביא) ה(

. ללשון ראשון היה בעין בכי[, יריד) א( –ואחר כך נוספו 

ללשון ראשון [, נדבכה או נתברא) ב]. (וללשון שני היה בעכו

  ].וללשון שני היה בעין בכי. היה בעכו
  

  בגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד: אמר שמואל

כי ביניהם , מ משום שאי אפשר שלא לשאת לתת עימהם"י - 

  .ופרנסתנו מהם, אנו יושבים

  .מ משום שאנו יראים מהם"וי - 

מ משום שאינם עובדים עבודה זרה אלא מחמת מנהג "וי - 

ולכן אינם נחשבים , אבל אינם אדוקים בה, אבותיהם

  ].'י בדף ז"רש. [עבודה זרהכעובדי 
  

  חגא דטייעי

לאכול  כל סוחרי העיר ם בומתקבציש, יש יום אחד בשנה

חגא "ונקרא  ,ולשתות ולחוג לשם עבודת כוכבים פלונית

  ].חג הסוחרים[=" דטייעי

ולכן , אינו נחשב כלל כיום אידםיום זה , ולדעת רב יהודה

  .התיר למכור להם ביום זה יין וחיטים

כלומר אינם חוששים , כי יום זה אינו קבוע להם, לכךוהטעם 

אינו , וכל חג שאינו חוששים לביטולו, אם יתבטל לפעמים

  .נחשב יום איד שלהם

 -  

אינו אסור במשא ומתן ושאר  ,עיר שיש לה יום איד לעבודה זרה

אבל מותר לשאת ולתת עם היושבים חוצה  ,דברים אלא עם יושביה

  .שכן המנהג כל אחד עובד את שלו ,שאינם נמשכים אחריה ,לה
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