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 """"ַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִרים    יֹוםיֹוםיֹוםיֹום""""    ––––ח' ח' ח' ח' פרק פרק פרק פרק     יומאיומאיומאיומאמסכת מסכת מסכת מסכת 
        עד, אעד, אעד, אעד, א    ––––עג, ב עג, ב עג, ב עג, ב  .249

ָנה    ִמׁשְ

ּפּוִרים יֹום    :ָאסּור ,ַהּכִ
ֲאִכיָלה ה ּבַ ִתּיָ    ,ּוִבׁשְ

   ,ּוִבְרִחיָצה
   ,ּוְבִסיָכה

ל ּוִבְנִעיַלת ְנּדָ   , ַהסַּ
ִמיׁש  ה ּוְבַתׁשְ טָּ   . ַהּמִ

  

ֶלךְ  ה ְוַהּמֶ ּלָ ֵניֶהם ֶאת ִיְרֲחצוּ  - ְוַהּכַ   . ּפְ
ְנעֹול - ְוֶהָחָיה ל ֶאת תִּ ְנּדָ   , ַהסַּ

ְבֵרי י ּדִ   . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  . אֹוְסִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

כֹוֶתֶבת ָהאֹוֵכל ה ּכְ סָּ מֹוָה , ַהּגַ    ּוְכַגְרִעיָנָתּה, ּכָ
ֹוֶתה    – לּוְגָמיו ְמלֹא ְוַהׁשּ

יב   . ַחּיָ
  

ל   , ְלַכּכֹוֶתֶבת ִמְצָטְרִפין - ָהאֹוָכִלים ּכָ
ִקין ְוָכל ׁשְ   . לּוְגָמיו ִלְמלֹא ִמְצָטְרִפין - ַהּמַ

  . ִמְצָטְרִפין ֵאין -  ְוׁשֹוֶתה ָהאֹוֵכל
  

ָמָרא    ּגְ

ֵרת ָענּוׁש  ?!"ָאסּור"    !הּוא ּכָ
  

י ָאַמר י ְוִאיֵתיָמא ,ִאיָלא ַרּבִ   : ְמָיהִיְר  ַרּבִ
א ִנְצְרָכה לֹא יעּור ַלֲחִצי ֶאּלָ   . ׁשִ

  
ָאַמר ְלַמאן ָהִניָחא יעּור ֲחִצי" ּדַ   , "ַהּתֹוָרה ִמן ָאסּור -  ׁשִ

א ָאַמר ְלַמאן ֶאּלָ יעּור ֲחִצי" :ּדַ ר -  ׁשִ   , "ַהּתֹוָרה ִמן מּוּתָ
א ַמאי    ?ְלֵמיַמר ִאיּכָ

  
ִאיְתַמר    :ּדְ

יעּור ֲחִצי   , ׁשִ
י   : ַמרָא  יֹוָחָנן ַרּבִ

   .ַהּתֹוָרה ִמן הוא ָאסּור
  : ָאַמר ָלִקיׁש  ֵריׁש 

ר   . ַהּתֹוָרה ִמן מּוּתָ
  

ילְ  ָהִניָחא   . יֹוָחָנן ַרּבִ
א א ַמאי - ָלִקיׁש  ֵריׁש לְ  ֶאּלָ    ?ְלֵמיַמר ִאיּכָ

  
ָאסּור ָלִקיׁש  ֵריׁש  מֹוֶדה ַנן ׁשֶ ַרּבָ   . ִמּדְ

  
יב ָלא, ָהִכי ִאי ן ֲעֵליּה  ִניַחּיַ בוּ  ָקְרּבַ   , ָעהׁשְ

ָמא ַנן ַאּלָ   :ּתְ
בּוָעה"" ּלא ׁשְ ָקִצים ּוְטֵריפֹות ְנֵבילֹות ְוָאַכל" אֹוַכל ׁשֶ ים ׁשְ יב -  ּוְרָמׂשִ   . ַחּיָ

יוְ  ְמעֹון ַרּבִ   . (שבועות כב:) "ּפֹוֵטר ׁשִ
ּה  ְוָהֵויַנן אי: ּבָ יב ַאּמַ ע? ַחּיָ ּבָ   !הּוא ִסיַני ֵמַהר ְועֹוֵמד מּוׁשְ

מּוֵאלוּ  ַרב יוְ  ׁשְ ָאְמֵר  יֹוָחָנן ַרּבִ    :יּדְ

  רש"י
  מתני' 

יום הכפורים אסור באכילה 
. מפרש בגמרא דכל ובשתיה וכו'

הני איקרו עינוי וגבי יוה''כ ה' 
עינויי' כתיבי והני ה' הוו 

   דשתיה בכלל אכילה:
להיות נאה . דרכו ושבחו מלך

שנאמר (ישעיה לג) מלך ביפיו 
   תחזינה עיניך:

. צריכה נוי עד שתחבב והכלה
על בעלה וכל שלשים יום 

   לחופתה היא קרויה כלה:
   . יולדת:והחיה

. שהצנה קשה תנעול את הסנדל
   לה:

. אכולהו קאי דברי רבי אליעזר
   מלך וכלה וחיה:

  
  גמ' 

. כגון פחות לחצי שיעור
א שיעור מכותבת הגסה שהי

ליוה''כ כדתנן מתני' וכי לא 
שלים שיעורא כרת ליכא 

   איסורא איכא:
. כלומר פחות חצי שיעור

מכשיעור אסור מן התורה לקמן 
   בשמעתא דריש ליה מכל חלב:

. ומתני' נמי שאסור מדרבנן
   מדרבנן קאמר:

. דלריש לקיש אסור אי הכי
מיהא מדרבנן לא ניחייב עליה 

יאכל קרבן שבועה הנשבע שלא 
חצי שיעור מדבר אסור ואכל 
לא ניחייב עליה קרבן שבועת 
ביטוי דהא קיימא לן במסכת 
שבועות (דף כז.) נשבע לקיים 
את המצוה ולא קיים פטור או 

   נשבע לבטל ולא בטל פטור:
. מקרבן ורבי שמעון פוטר

   שבועה:
. והוה ליה מושבע ועומד הוא

  נשבע לקיים את המצוה:
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כֹוֵלל ָבִרים ּבְ ִרים ּדְ ָבִרים ִעם ַהּמּוּתָ   . ָהֲאסּוִרין ּדְ
  : ָאַמר ָלִקיׁש  ֵריׁש וְ 

ה ִאי א מֹוֵצא ַאּתָ ְמָפֵרׁש  ֶאּלָ יעּור ֲחִצי ּבִ א ׁשִ יּבָ ַנן ְוַאּלִ ַרּבָ    ,ּדְ
א^ ְסָתםאֹו ּבִ    א,עד יּבָ יּדְ  ְוַאּלִ ָכל ַעְצמוֹ  אֹוֵסר ָאָדם: ָאַמרּדְ  ֲעִקיָבא ַרּבִ הּוא ּבְ   ! ׁשֶ

יָמא ְוִכי יָון :ּתֵ ִאית ּכֵ ר ֵליּה  ּדְ ן ָחֵייל ָקא, ַהּתֹוָרה ִמן ֶהיּתֵ בּוָעה ָקְרּבַ   , ׁשְ
   :ְוָהְתַנן

בּוַעת א נֹוֶהֶגת ֵאיָנּה , ָהֵעדּות "ׁשְ ְראּוִיין ֶאּלָ   . (שבועות ל.)ְלָהִעיד"  ּבִ
ּה  ְוָהֵויַנן    ?ַמאי ְלַמעֹוֵטי :ּבָ

  
א ַרב ּפָ   : ָאַמר ּפַ

  . ֶמֶלךְ  ְלַמעֹוֵטי
  

ר ַאָחא ַרב   : ָאַמר בַיֲעקֹ  ּבַ
ֵחק ְלַמעֹוֵטי קּוְבָיא ְמׂשַ   .ּבְ

  
ֵחק ְוָהא קּוְבָיא ְמׂשַ אֹוַרְייָתא ּבְ    ,ָחֵזי ֶמיֱחֵזי ִמּדְ

ַנן בּוָעה ֲעֵליּה  ָחְייָלא ָקא ָלאוְ  ,ְפָסלּוהוּ ּדִ  הּוא ְוַרּבָ   ! ׁשְ
  

אֵני    :ָהָתם ׁשָ
יד לֹוא ִאם" :ְקָרא ָאַמרּדְ  276"ַיּגִ

  , )א, ה ויקרא( 
ר ָלאו ְוַהאי ָדה ּבַ ָלל הּוא ַהּגָ   . ּכְ

  
  
  

ֵרת ָענּוׁש ּדְ 277 ֵהיָכא ְוָכל ֵני ָלא, ּכָ    !?""ָאסּור ּתָ
   :ְוָהַתְנָיא

י ַעל "ַאף ָאְמרוּ  ּפִ ן" ָאסּור" ׁשֶ כּוּלָ   , ּבְ
ֵרת ָענּוׁש  ָאְמרוּ  לֹא א ּכָ ה ְוׁשֹוֶתה ָהאֹוֵכל ַעל ֶאּלָ ְלַבד" ְמָלאָכה ְועֹוׂשֶ   ! ּבִ

  
   :ָקָאַמר ָהִכי

ָאְמרוּ  ׁשֶ א ָאְמרוּ  לֹא ָאסּור ּכְ ַכֲחִצי ֶאּלָ יעּור ּבְ   , ׁשִ
יעּור ֲאָבל ׁשִ ֵרת ָענּוׁש  ּכְ   , ּכָ
י ַעל ְוַאף ָענּוׁש  ּפִ ֵרת ׁשֶ ֵרת ָענּוׁש  ֵאין ,ּכָ א ּכָ ה ְוׁשֹוֶתה האֹוֵכל ֶאּלָ   . ְלַבדּבִ  ְמָלאָכה ְועֹוׂשֶ

  
ֵעית ְוִאי    :ֵאיָמא ּבָ
י ָאָרא "ָאסּור" ָקָתֵני ּכִ ְ    .ַאׁשּ
  

ָתנוּ  ה ּדְ ָאר יֹוֵסף ַרבוְ  ַרּבָ ׁשְ ֵבי ִסיְפֵרי ּבִ    :ַרב ּדְ
ִיין ּפּוִרים ְליֹום "ִמּנַ ָאסּור ַהּכִ ְרִחיָצה ׁשֶ ִסיָכה ּבִ ל ּוִבְנִעיַלת ּבְ ְנּדָ ִמיׁש  ַהסַּ ה? ּוְבַתׁשְ טָּ    ַהּמִ

ְלמּוד תֹון" :לֹוַמר תַּ ּבָ בֹות – )לא, טז ויקרא( 278"ׁשַ   . "ׁשְ
  

                                                           
276
יד לֹוא ִאם   עוונו ונשא ַיּגִ
277
 הש"ס, כתבי יד, רש"י. תיקון גירסה על פי מסורת 
278
יֶתם ֶאת  תֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעּנִ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ת עֹוָלם.-ׁשַ   ַנְפׁשֵֹתיֶכם ֻחּקַ

  רש"י
שלא אוכל לא בשר . שבועה בכולל

שחוטה ולא בשר נבילה דמגו דחיילא 
אהתירא חיילא נמי אאיסורא ורבי 
שמעון פוטר דלית ליה איסור כולל ולא 

   אמרינן מגו:
. שיהא וריש לקיש אמר אי אתה מוצא

חייב קרבן שבועה על הנבילה אם אכל 
כזית שהוא מושבע עליו מהר סיני אלא 

ו באוכל חצי שיעור שאינו מושבע עלי
   מסיני ובשבועתו נאסר עליו:

   . שלא אוכל אפילו חצי שיעור:במפרש
. דאמרי בשבועות (דף יט:) ואליבא דרבנן

דהנשבע שלא אוכל סתם אוסר עצמו 
   בכשיעור:
. מצית לאוקומה ומיהו כשאכל או בסתם

לא אכל אלא חצי שיעור שאינו מושבע 
עליו מסיני ועל ידי שבועה שלא אוכל 

 סתם נאסר בו: 

. במס' שבועות אליבא דר' עקיבא דאמרו
(דף יט:) אדם הנשבע שלא אוכל סתם 
אוסר עצמו בכל שהוא דהכי תנן שבועה 
שלא אוכל ואכל כל שהוא ר' עקיבא 
מחייב וחכמים פוטרים הלכך הא דקתני 
חייב אי כרבנן סבירא ליה מוקמינן ליה 
במפרש ואי כרבי עקיבא סבירא ליה 

בי שמעון מוקמינן ליה אפי' בסתם ור
פוטר ר' שמעון לטעמיה דאמר בכל שהוא 
נמי מושבע מסיני הוא דתניא במסכת 
מכות (דף יז.) ר' שמעון אומר כל שהוא 
למכות ולא אמרו כזית אלא לענין קרבן 
ואי סבירא ליה לריש לקיש דחצי שיעור 
אסור מדרבנן היכי מוקי לה להא דתני 
חייב באוכל חצי שיעור והרי אף עליו 

   משום לאו דלא תסור (דברים יז):מושבע 
וכי תימא כיון דאית ליה היתר מן 

. אין זה מושבע מסיני וכי משתבע התורה
   עליה חיילא שבועה ומיחייב עלה:

. שחייב הכתוב עליה קרבן שבועת העדות
שבועה שנאמר (ויקרא ה) ושמעה קול 

   אלה:
. דלא תנן במתני' והוינן בה למעוטי מאי

רישא נוהגת באנשים בהדיא הא תנא ליה 
ולא בנשים ברחוקים ולא בקרובים 

   בכשרין ולא בפסולין:
. דתנן ביה (סנהדרין דף יח.) למעוטי מלך

   לא מעיד ולא מעידין אותו:
. בעירבון דהוי למעוטי משחק בקוביא

   גזלן מדרבנן ופסול לעדות:
. דלא הוי גזלן מדאורייתא מיחזא חזי

זל את דאורייתא אלא שגזל מידו כמו ויג
החנית מיד המצרי (ש''ב כג) כך מפרש 

   בב''ק (דף עט:):
. משמע מי שהגדה שלו אם לא יגיד

מועלת לבעל הדין והאי לא מהניא הגדה 
   דידיה הואיל ולא מקבלינן לה מדרבנן:

. וכל היכא דענוש כרת לא תני אסור
   דקשיא לך לעיל אסור ענוש כרת הוא:

רא . מתניתין אשאאיבעית אימא כי קתני
משום רחיצה וסיכה דליכא כרת תנא 

   אסור:
. דלאו תורת כהנים ספר שאר סיפרי

   וידבר ואלה הדברים:
. וגבי עינוי כתיב וכי היכי דשבתון שבתון

האמור בשבת אסמכו ביה רבנן שאר 
מלאכות שלא היו במשכן ואינה מלאכה 
גמורה ה''נ שבתון דגבי עינוי דכתיב 

על עינוי שבתון הוא לכם ועניתם להוסיף 
  אכילה ושתיה קאתי:
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        בבבב- - - - עד, אעד, אעד, אעד, א .250
  : גּוָפא

יעּור ֲחִצי"    :ׁשִ
י   : ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

   .ַהּתֹוָרה ִמן ָאסּור
  : ָאַמר ָלִקיׁש  ֵריׁש 

ר   . "ַהּתֹוָרה ִמן מּוּתָ
  
י"   , "ַהּתֹוָרה ִמן ָאסּור: ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

יָון ֲחֵזי ּכֵ   . ָאֵכיל ָקא ִאיּסּוָרא -  רּוֵפיְלִאיְצָט  ּדַ
ר: ָאַמר ָלִקיׁש  ֵריׁש "   , "ַהּתֹוָרה ִמן מּוּתָ
א ַרֲחָמָנא ָאַמר" ֲאִכיָלה"   . ְוֵליּכָ
  

י ֵאיִתיֵביּה    : ָלִקיׁש  ֵריׁש לְ  יֹוָחָנן ַרּבִ
א ִלי "ֵאין ל ֶאּלָ נוֹ  ּכָ ׁשְ ּיֶ עֹוֶנׁש  ׁשֶ נוֹ  ּבְ ׁשְ ַאְזָהָרה ּיֶ    ּבְ

יע ַוֲחִצי ּכֹוי עֹוֶנׁש  ְוֵאינוֹ  הֹוִאיל, ּורׁשִ ַאְזָהָרה? ֵאינוֹ  ָיכֹול ּבְ    ּבְ
ְלמּוד ל" :לֹוַמר תַּ 279"ֵחֶלב ּכָ

  ! ")כג, ז ויקרא( 
  

ַנן ַרּבָ    ,ִמּדְ
א ,ּוְקָרא ָעְלָמא ַאְסַמְכּתָ   . ּבְ

  
ָרא ַנִמי ָהִכי ּבְ   , ִמְסּתַ
ִאי ֲעָתךְ  ָסְלָקא ּדְ אֹוַרְייָתא ּדַ    ,ּדְ
  , הּוא ְסֵפיָקא ּכֹוי

   !ְסֵפיָקא ְלַאּתֹוֵיי ְקָרא ִאיְצְטִריךְ 
  

ּום ִאי   , ִאיְרָיא ָלא -  ָהא ִמׁשּ
  :יָקָסְבֵר 

ה ּכֹוי   ב,עד ִרּיָ ְפֵני ּבְ   . ִהיא ַעְצָמּה  ּבִ
ִאי יָמא ָלא ּדְ    ,ָהִכי ּתֵ
ר ִאיִדי ַרב ָאַמרּדְ  ָהא ל "ַאף :ָאִבין ּבַ 280""ּכָ

  .ּכֹוי ְלַאּתֹוֵיי - "
  ? ְסֵפיָקא ְלַרּבֹוֵיי ְקָרא ִאיְצְטִריךְ , הּוא ְסֵפיָקא ּכֹוי

א ה ֶאּלָ ִרּיָ אֵני ּבְ    ,ׁשָ
ה ַנִמי ָהָכא ִרּיָ אֵני ּבְ    .ׁשָ
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  ולבהמה לעוף תאכלו לא דם כל 

  רש"י
אין לי אלא שישנו בעונש ישנו 

. גבי חלב קאי דעונשו באזהרה
ואזהרתו סמוכים זה לזה כל 
חלב שור וכשב ועז לא תאכלו 
הרי אזהרה וסמיך ליה כי כל 
אוכל חלב מן הבהמה הרי עונש 
אין לי שיהא מוזהר אלא על 
כשיעור שהוא ענוש עליו כרת 

כתיב כל אחלב דגבי עונש לא 
אלא אאוכל דכתיב כי כל אוכל 

   חלב:
. שהוא ספק ואין בו כרת כוי

וחצי שיעור שאינו בעונש מניין 
   שהוא באזהרה:

. לא תאכלו תלמוד לומר כל חלב
הכא כתיב כל אחלב כלומר 

  אפילו כל שהוא: 
. אתא קרא לרבויי ספיקא

בתמיה אטו קמי שמיא ספיקא 
   הוא אי בהמה הוי אי חיה הוי:

. הא דאמר רב אידי בר אבין
בכריתות בפרק דם שחיטה (דף 
כא.) אף כל לאתויי כוי דקתני 
התם כל דם לא תאכלו לעוף 
ולבהמה מה עוף ובהמה 

  מיוחדים וכו':
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נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ

ַעּנוּ " 281"ַנְפׁשֵתיֶכם ֶאת "תְּ
  . )כט, טז ויקרא( 

ב ָיכֹול ה ֵיׁשֵ ַחּמָ ה אוֹ  ּבַ ּנָ ּצִ ֵדי ּבַ ְצַטֵער? ּכְ ּיִ    ׁשֶ
ְלמּוד   . )כט, טז ויקרא( "ַתֲעׂשוּ  לֹא ְמָלאָכה ְוָכל" :לֹוַמר תַּ

ָלאָכה ַמה ב - ּמְ ה ְוַאל ׁשֵ ֲעׂשֶ   , תַּ
ב - ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ַאף ה ְוַאל ׁשֵ ֲעׂשֶ   . "תַּ

  
ָיֵתיב ֵהיָכא: ְוֵאיָמא א ּדְ יְמׁשָ ׁשִ א ּתּוב קּום ֵליּה  ֵניָמא ָלא ֵליּה  ְוָחֵיים ּבְ טּוּלָ   ?ּבְ

א ָיֵתיב טּוּלָ א ּתּוב קּום ֵליּה  ֵניָמא ָלא ֵליּה  ְוָקִריר ּבְ יְמׁשָ ׁשִ    ?ּבְ
  

  , ְמָלאָכהּדִ  ּדּוְמָיא
ָלאָכה ַמה ּה  ָחַלְקּתָ  לֹא - ּמְ    ,ּבָ
ֲחלֹוק לֹא -  ִעּנּוי ַאף    .ּבוֹ  ּתַ

  
  

ְנָיא    :ִאיָדךְ  ּתַ
ַעּנוּ ""   , )כט, טז ויקרא( "ַנְפׁשֵתיֶכם ֶאת תְּ

ב ָיכֹול ה ֵיׁשֵ ַחּמָ ה ּבַ ּנָ    ְצַטֵער?ְויִ  ּוַבּצִ
ְלמּוד   , )כט, טז ויקרא( "ַתֲעׂשוּ  לֹא ְמָלאָכה ְוָכל": לֹוַמר תַּ

ָלאָכה ַמה ָבר - ּמְ יִבין ּדָ ַחּיָ ָמקֹום ָעָליו ׁשֶ   , ַאֵחר ּבְ
יִבין - ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ַאף ַחּיָ ָמקֹום ָעָליו ׁשֶ   , ַאֵחר ּבְ
  ? ֶזה ֶזה ְוֵאי
ּגּול ֶזה     ְונֹוָתר. ּפִ

ּגּול ָאִביא ֵהן נֹוָתרוְ  ּפִ ָכֵרת, ׁשֶ ֶבל ֶאת ָאִביא ְולֹא ּבְ ֵאינוֹ  ַהטֶּ ָכֵרת? ׁשֶ    ּבְ
ְלמּוד ַעּנוּ ": לֹוַמר תַּ   , "תְּ

יֶתם" ה - )כט, טז ויקרא( "ַנְפׁשֵתיֶכם ֶאת ְוִעּנִ   . ִריּבָ
ֶבל ָאִביא הּוא ַהטֶּ ִמיָתה, ׁשֶ ֵביָלה ֶאת ָאִביא ְולֹא ּבְ ֵאיָנּה  ַהּנְ ִמיָתה? ׁשֶ    ּבְ
ְלמוּ  ַעּנוּ " לֹוַמר: דתַּ יֶתם ... תְּ ה "ַנְפׁשֵתיֶכם ֶאת ְוִעּנִ   . ִריּבָ
ֵביָלה ֶאת ָאִביא הּוא, ַהּנְ ָלאו, ׁשֶ ין ֶאת ָאִביא ְולֹא ּבְ ֵאיָנן, ַהחּוּלִ ָלאו ׁשֶ   ? ּבְ

ְלמּוד ַעּנוּ ": לֹוַמר תַּ יֶתם...  תְּ ה "ַנְפׁשֵתיֶכם ֶאת ְוִעּנִ   . ִריּבָ
ין ָאִביא ֵאיָנן ַהחּוּלִ קּום ׁשֶ רּוָמה ֶאת ָאִביא ְולֹא, ֱאכֹול ּבְ ִהיא ַהתְּ קּום ׁשֶ   ֱאכֹול? ּבְ

ְלמּוד ַעּנוּ ": לֹוַמר תַּ יֶתם...  תְּ ה "ַנְפׁשֵתיֶכם ֶאת ְוִעּנִ   . ִריּבָ
רּוָמה ֶאת ָאִביא ֵאיָנּה  ַהתְּ ים ֶאת ָאִביא ְולֹא, "ּתֹוִתירוּ  ַבל"ּבְ  ׁשֶ ָדׁשִ ֵהן ַהּקֳ   , "ּתֹוִתירוּ  ַבל"ּבְ  ׁשֶ

ְלמּוד ַעּנוּ " לֹוַמר: תַּ יֶתם...  תְּ ה "ַנְפׁשֵתיֶכם ֶאת ְוִעּנִ   . ִריּבָ
ךְ  ְוִאם י": אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי לֹוַמר, ַנְפׁשָ ֶפׁש  ֶאת ְוַהֲאַבְדתִּ    – )ל, כג ויקרא( "ַהִהוא ַהּנֶ
הּוא ִעּנּוי ֶפׁש  ֲאֵביַדת ׁשֶ   , ַהּנֶ
   ֶזה? ֶזה ְוֵאי

ה ֲאִכיָלה ֶזה ִתּיָ   . "ּוׁשְ
  

ךְ  ְוִאם" יַמא    ?"לֹוַמר ַנְפׁשָ
  

יָמא ְוִכי ֲעָריֹות :ּתֵ ֵעי ָקא ּבַ ּתָ   , ְקָרא ִמיׁשְ
י": אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי ֶפׁש  ֶאת ְוַהֲאַבְדתִּ ׁש  ִעּנּוי - "ַהּנֶ ּיֵ   , ֶנֶפׁש  ֲאֵביַדת ּבוֹ  ׁשֶ
   ?ֶזה ֶזה ְוֵאי
ה ֵמֲאִכיָלה ֶזה ִתּיָ   . ּוׁשְ
  

ֵבי י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ ָנא ִיׁשְ    :ּתָ
אן ֱאַמרנֶ  ן ְוֶנֱאַמר "ִעּנּוי" ּכָ 282"ִעּנּוי" ְלַהּלָ

   ,)ג, ח דברים( 
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  וירעיבך ויענך 

  רש"י
. מצות מלאכת שבת שב ואל מה

תעשה הוא אף מצות עינוי שב 
ואל תעשה דבר המבטל ממך 
את העינוי הוא ואין זו אלא כגון 

מתניתין לא יאכל ולא הני ד
   ישתה ולא ירחץ:

. בכל מה מלאכה לא חלקת בה
צדדיה אסורה אף עינוי נמי 
שאיסורו בכל צדדיו קאמר 
יצאו חמה וצנה שאם ישב הרי 
הוא בעינוי ואם לא ישב אינו 

   מצוה לישב:
מה מלאכה דבר שחייבין עליו 

. כרת כי הכא כגון במקום אחר
בשבת אף עינוי בדבר אכילה 

שמצינו שחייב עליו  קאמר
   במקום אחר כגון פיגול ונותר:

. ואם יש בידך ואם נפשך לומר
להשיב על זה הרי ראיה אחרת 
דקרא של תענו את נפשותיכם 
עינוי שהוא אבידת הנפש בתוך 

   חלל הגוף מיירי:
וכי תימא בעריות קמשתעי 

. כלומר עינוי. דתשמיש קא קרא
משתעי קרא דתשמיש נמי 

קמן (דף עז.) אקרי עינוי כדל
וחייבין עליו כרת במקום אחר 
כגון עריות: ונאמר להלן עינוי 

  ויענך וירעיבך (דברים ח):
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ן ַמה ַהּלָ    ,ְרָעבֹון – ִעּנּוי ּלְ
אן ַאף   . ְרָעבֹון -  ִעּנּוי ּכָ

  
ה ִאם"ֵמ : ְוֵניַלף ַעּנֶ נֹ ֶאת תְּ   !)נ, לא בראשית( "ַתיּבְ

  
ִנין יםּדְ  ִעּנּוי ּדָ יםּדְ  ֵמִעּנּוי ,ַרּבִ   , ַרּבִ
נִ  ְוֵאין יםּדְ  ִעּנּוי יןּדָ    .ָיִחידּדְ  ֵמִעּנּוי ַרּבִ

  
  , ִמְצַרִיםּדְ  ֵמִעּנּוי ְוֵניַלף

ְכִתיב ְרא" :ּדִ    ,)ז, כו דברים( "ָעְנֵינוּ  ֶאת ַוּיַ
ִריׁשּות זוֹ : ְוָאְמִריַנן ֶרךְ  ּפְ   ! ֶאֶרץ ּדֶ

  
א ִנין: ֶאּלָ יֵדי ִעּנּוי ּדָ ַמִים ּבִ יֵדי ֵמִעּנּוי ׁשָ ַמִים ּבִ   , ׁשָ
ִנין ְוֵאין יֵדי ִעּנּוי ּדָ ַמִים ּבִ יֵדי ֵמִעּנּוי ׁשָ   . ָאָדם ּבִ

  
  
  
  

  רש"י
. ונילף מואם תענה את בנותי

דמוקי ליה לקמן (שם.) 
   אתשמיש:

. יוה''כ לכל ישראל עינוי דרבים
   ואכילת המן לכל ישראל:

. יום הכפורים עינוי בידי שמים
  ינוי המן:מצות מלך היא וכן ע
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ֲאִכְלךָ " ר ָמן ַהּמַ ְדּבָ ּמִ 283"ַעּנְֹתךָ  ְלַמַען...  ּבַ

  .)טז, ח דברים( 
  

י יוְ  ַאִמי ַרּבִ   , ַאִסי ַרּבִ
ׁש  ִמי ּדֹוֶמה ֵאינוֹ : ָאַמר ַחד ּיֵ ת לוֹ  ׁשֶ ַסּלוֹ  ּפַ ֵאין ְלִמי ּבְ ת לוֹ  ׁשֶ    .ַסּלוֹ ּבְ  ּפַ

רֹוֶאה ִמי ּדֹוֶמה ֵאינוֹ : ָאַמר ְוַחד ֵאינוֹ  ְלִמי ְואֹוֵכל ׁשֶ   . ְואֹוֵכל רֹוֶאה ׁשֶ
  

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
אן אֹוְכִלין ְלסּוִמין ֶרֶמז, ִמּכָ ֵבִעין ְוֵאין ׁשֶ   . ׂשְ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

ךְ  ִאית ַמאן, ִהְלּכָ א ֵליְכָלּה  ָלא ְסעּוְדָתא ֵליּה  ּדְ י ֶאּלָ   . ָמָמאּבִ
  

י ָאַמר   : ֵזיָרא ַרּבִ
   ?ְקָרא ַמאי

  . )ט, ו קהלת( "ָנֶפׁש  ֵמֲהָלךְ  ֵעיַנִים ַמְרֵאה טֹוב"
  

  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר
ה ֵעיַנִים ַמְרֶאה טֹוב ָ ִאׁשּ ל ִמּגּופוֹ  יֹוֵתר ּבְ ה ׁשֶ   , ַמֲעׂשֶ

ֱאַמר ּנֶ   . "ָנֶפׁש  ֵמֲהָלךְ  ֵעיַנִים ַמְרֶאה טֹוב": ׁשֶ
  
  

                                                           
283
ֲאִכְלךָ   ר ָמן ַהּמַ ְדּבָ ּמִ  ַעּנְֹתךָ  ְלַמַען אבותיך ידעון לא אשר ּבַ

  רש"י
ה''ג המאכילך מן במדבר וגו' 

. ולית רבי אמי ורבי אסי וכו'
הכא רומיא דקראי אלא קרא 
מפרש המאכילך למען ענותך 

   אוכל ומעונה:
. אוכל היום אין לו פת בסלו

   ודואג על למחר:
. אכילת המן אינו רואה ואוכל

טועם טעם כל המינים ואינו 
  רואה אלא מן: 
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י" ן ּכִ ּכֹוס ִיתֵּ ךְ  ֵעינוֹ  ּבַ ִרים ִיְתַהּלֵ ֵמיׁשָ    .)לא, כג משלי( "ּבְ

  

י יוְ  ַאִמי ַרּבִ    :ַאִסי ַרּבִ
ל: ָאַמר ַחד   א,עה כֹוסוֹ  ֵעינוֹ ^ ַהּנֹוֵתן ּכָ ן ֲעָריֹות -  ּבְ ִמיׁשֹור ָעָליו ּדֹומֹות ּכּוּלָ   . ּכְ

ל: ָאַמר ְוַחד כֹוסוֹ  ֵעינוֹ  ַהּנֹוֵתן ּכָ ִמיׁשֹור ָעָליו ּדֹוֶמה ּכּוּלוֹ  ָהעֹוָלם לכָּ  - ּבְ   . ּכְ
  
  
ָאָגה" ה ִאיׁש  ְבֶלב ּדְ ֶחּנָ    .)כה, יב משלי( "ַיׁשְ

  

י יוְ  ַאִמי ַרּבִ    :ַאִסי ַרּבִ
ֶחָנה: ָאַמר ַחד ְעּתוֹ  ַיׂשְ   .ִמּדַ

ה: ָאַמר ְוַחד יֶחּנָ   . ַלֲאֵחִרים ְיׂשִ
  
  
   .)כה, סה ישעיה( "ַלְחמוֹ  ָעָפר ְוָנָחׁש "

  

יוְ  ַאִמי יַרּבִ     :ַאִסי ַרּבִ
ל אֹוֵכל ֲאִפיּלוּ : ָאַמר ַחד י ּכָ ֶהם טֹוֵעם עֹוָלם ַמֲעַדּנֵ   , ָעָפר ַטַעם ּבָ

ל אֹוֵכל ֲאִפיּלוּ : ָאַמר ְוַחד י ּכָ ְעּתוֹ  ֵאין עֹוָלם ַמֲעַדּנֵ ֶבת ּדַ ֶ ּיֹ ַעד ָעָליו ְמיּוׁשּ   . ָעָפר אַכלׁשֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
י "ָאַמר   : יֹוֵסי ַרּבִ

ּלא ּוְרֵאה אּבוֹ  ת ׁשֶ ִמּדַ דֹוׁש  ּכְ רּוךְ  ַהּקָ ת הּוא ּבָ ר ִמּדַ ׂשָ   . ָוָדם ּבָ
ת ר ִמּדַ ׂשָ יו. ִעּמוֹ  יֹוֵרד ֲחֵבירֹו, ֶאת ַמְקִניט -  ָוָדם ּבָ    ְלַחּיָ
דֹוׁש  ֲאָבל רּוךְ  ַהּקָ ן ֵאינוֹ  הּוא ּבָ   , ּכֵ
ל ָחׁש  ֶאת ִקּלֵ ג עֹוֶלה, ַהּנָ ה יֹוֵרד, ִעּמוֹ  ְמזֹונֹוָתיו ַלּגַ   . ִעּמוֹ  ְמזֹונֹוָתיו ְלַמטָּ
ל ַנַען, ֶאת ִקּלֵ ַרּבוֹ  ַמה אֹוֵכל ּכְ ֶ ַרּבוֹ  ַמה ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל, ׁשּ    ׁשֹוֶתה. ׁשֶ
ל ה  ֶאת ִקּלֵ ָ   . ַאֲחֶריָה  ָרִצין ַהּכֹל -ָהִאׁשּ
ל ה" ִניּזֹוִנין ַהּכֹל - ָהֲאָדָמה ֶאת ִקּלֵ    .ֵהיֶמּנָ

  
  
  
  

  רש"י
   . אוהב שכרות:סועינו בכו

. כל העולם דומה עליו כמישור
   ממון אחרים דומה לו היתר:

. שמא ישיחנה לאחרים
   ישיאוהו עצה:

. פחד שדואג על הפסד דאגה
   שום דבר פן יבואהו:

. בכל דבר שהוא יורד עמו לחייו
יכול להקניטו ולהפסידו הוא 

  יורד:
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ָגה ֶאת ָזַכְרנוּ " ר ַהּדָ ִמְצַרִים אַכלנֹ  ֲאׁשֶ ם ּבְ    .)ה, יא במדבר( "ִחּנָ

  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
ִגים: ָאַמר ַחד    .ּדָ

  .ֲעָריֹות: ָאַמר ְוַחד
  

ֲאַמר ַמאן ִגים" :ּדַ ְכִתיב ",ּדָ    ."נֹאַכל" :ּדִ
ֲאַמר ּוַמאן ְכִתיב ",ֲעָריֹות" :ּדַ ם" :ּדִ   . "ִחּנָ

  
ֲאַמר ּוְלַמאן   , "ֲעָריֹות" ּדַ

ִתי ָהא   ! "ֹנאַכל" :בּכְ
  

ָנא ָ ָיא ִליׁשּ    ,ָנַקט ְמַעּלְ
ְכִתיב י לֹא ְוָאְמָרה ִפיָה  ּוָמֲחָתה ָאְכָלה" :ּדִ 284"ָאֶון ָפַעְלתִּ

  . )כ, ל משלי( 
  

ֲאַמר ּוְלַמאן ִגים" :ּדַ ם" ַמאי, "ּדָ    ?"ִחּנָ
  

ָהווּ     .ֵמֶהְפֵקיָרא ְלהוּ  ַמְייִתין ּדְ
  
   :ָמר ָאַמרּדְ 

ָהיוּ  ׁשֶ ָרֵאל ּכְ דֹוׁש , ַמִים ֹוֲאִביןׁש  ִיׂשְ רּוךְ  ַהּקָ תֹוךְ  ָלֶהם ַמְזִמין הּוא ּבָ ִים ּבְ ִגים ַהּמַ ים ּדָ יֶהן ְקַטּנִ ַכּדֵ   . ּבְ
  

ָלָמא ׁשְ ֲאַמר ְלַמאן ּבִ ִגים" :ּדַ ִריִצי ָלא ֲעָריֹות ֲאָבל, "ּדָ הוּ  ּפְ    ,ּבְ
ָכַתב ַהְיינוּ  ן" :ּדְ ה ֲאחִֹתי ָנעּול ּגַ 285"ַכּלָ

  . )יב, ד השירים שיר( 
א ֲאַמר ְלַמאן ֶאּלָ   ? "ָחתּום ַמְעָין" ַמאי, "ֲעָריֹות" ּדַ

  
ֲאִסיִרין ֵמָהָנךְ  ִריִצי ָלא ּדַ הוּ  ּפְ   . ּבְ

  
ָלָמא ׁשְ ֲאַמר ְלַמאן ּבִ ְכִתיב ַהְיינוּ  ",ֲעָריֹות" :ּדַ ַמע" :ּדִ ׁשְ המֹ  ַוּיִ חָֹתיו ֶכהּבֹ  ָהָעם ֶאת ׁשֶ ּפְ    ,)י, יא במדבר( "ְלִמׁשְ

חֹוָתיוִמׁשְ  ִעְסֵקי ַעל ֶאְסרוּ , ּפְ ּנֶ ב ָלֶהם ׁשֶ ּכַ   . ֶאְצָלם ִלׁשְ
א ֲאַמר ְלַמאן ֶאּלָ ִגים" :ּדַ חֹוָתיו ּבֹוֶכה" ַמאי, "ּדָ ּפְ   ? "ְלִמׁשְ

  
 .ֲהַואי ְוָהא ָהא
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ן  ה ֲאחִֹתי ָנעּול ּגַ  חתום מעין נעול גל ַכּלָ

  רש"י
. דנאסרו להם במדבר עריות

ו וידגו ודגה לשון תשמיש כמ
   לרוב (בראשית מח):

. מקנחת פיה של ומחתה פיה
מטה כמו כאשר ימחה הצלחת 
(מלכים ב כא) כמי שמקנח את 

   הקערה:
. במסכת סוטה בפרק דאמר מר

   קמא (דף א:):
. לא היו פרוצים לא פרצי בהו

   בעריות במצרים:
. אותן שהיו הנך דאסירין

נאסרות לבני נח כגון הנך 
דף נז:) דאמרינן בסנהדרין (

ערוה שב''ד של ישראל ממיתין 
עליה בן נח מוזהר עליה והן בכו 

  על הנוספות:
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ִאים ֵאת" ׁשֻ ִחים ְוֶאת ַהּקִ 286"ָהֲאַבּטִ

   .)ח, יא במדבר( 
  

י יוְ  ַאִמי ַרּבִ    :ַאִסי ַרּבִ
ל ַטַעם: ָאַמר ַחד יִנין ּכָ ן ָטֲעמוּ  ַהּמִ ּמָ   , ּבַ

ת ַטַעם יִנין ֲחֶמׁשֶ לוּ וְ  ַהּמִ    .ּבוֹ  ָטֲעמוּ  לֹא ,ַהּלָ
ל ַטַעם: ָאַמר ְוַחד יִנין ּכָ ן ַטְעָמן ָטֲעמוּ  ַהּמִ ׁשָ לּו ַטְעָמןוְ , ּוַמּמָ ן ְולֹא ַהּלָ ׁשָ   . ַמּמָ

  
  
ֶזַרע ְוהּוא" ד ּכְ 287"ְוַטְעמוֹ  ָלָבן ּגַ

  . )לא, טז שמות( 
  

י רָאַמ    : ַאִסי ַרּבִ
ִגיָדא – ָעגֹול    ,ּכְ
ִלית - ְוָלָבן ְרּגָ ּמַ   . ּכַ

  
נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ

ד"" ּדֹוֶמה "ּגַ ן ְלֶזַרע ׁשֶ תָּ ׁשְ ְבעֹוִלין ּפִ ּגִ   . ּבַ
  : אֹוְמִרים ֲאֵחִרים

ד"" ּדֹוֶמה -  ּגַ ָדה ׁשֶ ֶכת, ְלַהּגָ ּמֹוׁשֶ ל ִלּבוֹ  ׁשֶ ִים ָאָדם ׁשֶ ּמַ   . "ּכַ
  

ְנָיא    :ִאיָדךְ  ּתַ
ד יד -  ""ּגַ ּגִ ּמַ ָרֵאל ָלֶהם ׁשֶ   . ְלִיׂשְ
ן ִאי ָעה ּבֶ ׁשְ ן ְוִאי ָלִראׁשֹון תִּ ְבָעה ּבֶ   . ָלַאֲחרֹון ׁשִ

ין -  "ָלָבן" ְלּבִ ּמַ ל ֲעֹונֹוֵתיֶהן ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ    ."ִיׂשְ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ם ׁשֵ ִביא ּכְ ַהּנָ יד ָהָיה ׁשֶ ָרֵאל ָלֶהם ַמּגִ חֹוִרין הַמ  ְלִיׂשְ ּבַ ֶ ָדִקין ּוַמה ׁשּ סְּ ּבַ ֶ   , ׁשּ
ךְ  ן ּכָ יד ַהּמָ ָרֵאל ָלֶהם ַמּגִ חֹוִרין ַמה ְלִיׂשְ ּבַ ֶ ָדִקין ּוַמה ׁשּ סְּ ּבַ ֶ   . ׁשּ

יַצד   ? ּכֵ
ַנִים אוּ  ׁשְ ּבָ ה ִלְפֵני ׁשֶ ין מׁשֶ   , ַלּדִ

י: אֹוֵמר ֶזה ַנְבתָּ  ַעְבּדִ   , ּגָ
ה: אֹוֵמר ְוֶזה   . ִלי ְמַכְרּתוֹ  ַאתָּ
ה ָלֶהם רָאַמ  ט ַלּבֶֹקר: מׁשֶ ּפָ   . ִמׁשְ

ֵבית עֹוְמרוֹ  ִנְמָצא ִאם ְלָמָחר ָידּוַע  ִראׁשֹון ַרּבוֹ  ּבְ ה ּבְ ּזֶ ָנבוֹ  ׁשֶ   . ּגְ
ֵבית עֹוְמרוֹ  ִנְמָצא ְוִאם ִני ַרּבוֹ  ּבְ ָידּוַע  ׁשֵ ה ּבְ ּזֶ   . לוֹ  ְמָכרוֹ  ׁשֶ

ה ִאיׁש  ְוֵכן ָ אוּ  ְוִאׁשּ ּבָ ה ִלְפֵני ׁשֶ ין מֹׁשֶ   . ָעַלי ָסַרח הּוא אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ָעַלי ָסְרָחה ִהיא אֹוֵמר ֶזה, ַלּדִ
ה ָלֶהם ָאַמר ט ַלּבֶֹקר: מֹׁשֶ ּפָ   . ִמׁשְ

ֵבית עֹוְמָרּה  ִנְמָצא ִאם, ְלָמָחר ְעָלּה  ּבְ ָידּוַע  -  ּבַ ִהיא ּבְ   , ָעָליו ָסְרָחה ׁשֶ
ֵבית עֹוְמָרּה  ִנְמָצא ָידּוַע  -  ָאִביָה  ּבְ הּוא ּבְ   . "יָה ָעֶל  ָסַרח ׁשֶ

  
  

ִתיב ל ּוְבֶרֶדת" :ּכְ ֲחֶנה ַעל ַהּטַ ן ֵיֵרד ָלְיָלה ַהּמַ   , )ט, יא במדבר( "ָעָליו ַהּמָ
  , )ד, טז שמות( "ְוָלְקטוּ  ָהָעם ְוָיָצא": ּוְכִתיב
טוּ " :ּוְכִתיב   , )ח, יא במדבר( "ְוָלְקטוּ  ָהָעם ׁשָ

יַצד ָהא    ?ּכֵ
יִקים ַתח ַעל ָיַרד -  ַצּדִ יֶהם ּפֶ ּתֵ    .ּבָ

  . ְוָלְקטוּ  ָיְצאוּ  - ינֹוִניםּבֵ 
ִעים טוּ  ְרׁשָ   . ְוָלְקטוּ  ׁשָ
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ר-ַכְרנּו ֶאתזָ   ָגה ֲאׁשֶ ִחים ְוֶאת-ַהּדָ ִאים ְוֵאת ָהֲאַבּטִ ֻ ׁשּ ם ֵאת ַהּקִ ִמְצַרִים ִחּנָ ָצִלים ְוֶאת-ֶהָחִציר ְוֶאת-ֹנאַכל ּבְ ּוִמים-ַהּבְ   ַהׁשּ
287
ֶזַרע ְוהּוא  ד ּכְ  בדבש כצפיחית ְוַטְעמוֹ  ָלָבן ּגַ

  רש"י
. שהן קשין הללו לא טעמו

לעוברות ומיניקות כדאמרינן 
בספרי משל אומר לאשה לא 

  תאכלי בצל מפני התינוק:
והוא כזרע גד לבן אמר רבי  

. זרע הגד אינו לבן אבל אסי
א עגול הוא והכי קאמר קרא והו

   עגול כזרע גד ולבן כמרגלית:
   . גרעין של אליינדרי:כגידא

. שגם הוא שדומה לזרע פשתן
   עגול:

. מתוך שהיו שמלבין עונותיהן
דואגים שמא לא ירד מן למחר 

   היו משעבדים לבם למקום:
. לפי שנאמר אם בן תשעה וכו'

(שמות טז) וימודו בעומר בין 
שליקט הרבה בין שליקט מעט 

גולגולת ואם נמצא מוצא עומר ל
יתר בבית הראשון בידוע שבן 
תשעה לראשון הוא ואם בבית 
האחרון בידוע שבן האחרון 

   הוא:
. ותובעתו הוא סרח עלי

   כתובתה:
. אלמא בתוך ירד המן עליו

המחנה יורד וכתב ויצא העם 
ולקטו יציאה מחוץ למחנה 
משמע וכתיב שטו משמע 
למקום רחוק כמו משוט בארץ 

  (איוב א):
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ִתיב    ,)ד, טז שמות( 288"ֶלֶחם" :ּכְ
   ,)ח, יא במדבר( 289"ֻעגֹות" :ּוְכִתיב
   !)ח, יא במדבר( "ְוָטֲחנוּ " :ּוְכִתיב

יַצד ָהא    ?ּכֵ
  

יִקים    .ֶלֶחם – ַצּדִ
   .עּוגֹות – ֵבינֹוִנים
ִעים ֵרי ָטֲחנוּ  -  ְרׁשָ   . ַחִיםּבְ

  
  
דֹ  ָדכוּ  אוֹ " ּמְ   .)ח, יא במדבר( "ָכהּבַ

  

יָמא, ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר י ְוִאיּתֵ י ָחָמא ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ
ד ַרד ְמַלּמֵ ּיָ ָרֵאל ָלֶהם ׁשֶ ן ִעם ְלִיׂשְ יֵטי ַהּמָ ְכׁשִ ים ּתַ   , ָנׁשִ

ָבר יּדֹוךְ  ּדָ ּנִ דֹוָכה ׁשֶ ּמְ   . ּבַ
  
  
לוּ " ְ ּפָ  ּוִבׁשּ    .)ח, יא במדבר( "רּורּבַ

  

י ָאַמר   : ָחָמא ַרּבִ
ד ַרד ְמַלּמֵ ּיָ ָרֵאל ָלֶהם ׁשֶ ן ִעם ְלִיׂשְ   . ְקֵדיָרה ִציֵקי ַהּמָ

  
  
ּבֹ  ְנָדָבה עֹוד ֵאָליו ֵהִביאוּ  ְוֵהם" ּבֹ  ֶקרּבַ    .)ג, לו שמות( "ֶקרּבַ
  

ּבֹ " ַמאי ּבֹ  ֶקרּבַ   ? "ֶקרּבַ
  

י ָאַמר מּוֵאל ַרּבִ ר ׁשְ י ַמרָא  ַנֲחָמִני ּבַ   : יֹוָנָתן ַרּבִ
ָבר ַרד ִמּדָ ּיָ ּבֹ " ָלֶהם ׁשֶ ּבֹ  ֶקרּבַ   . "ֶקרּבַ
ד ְרדוּ  ְמַלּמֵ ּיָ ָרֵאל ָלֶהם ׁשֶ ִלּיֹות טֹובֹות ֲאָבִנים ְלִיׂשְ ן ִעם ּוַמְרּגָ   . ַהּמָ

ֱאַמר ּנֶ ִאם": ׁשֶ ׂשִ ֹ  ַאְבֵני ֵאת ֵהִביאוּ  ְוַהּנְ    .)כז, לה שמות( "ַהםַהׁשּ
  

ָנא   : ּתָ
יִאים ׁש". "ְנׂשִ    ַמּמָ

יִאים": אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ם ְורּוַח  ְנׂשִ   . ")יד, כה משלי( "ָאִין ְוֶגׁשֶ
  
  
ַטַעם ַטְעמוֹ  ְוָהָיה" ד ּכְ ֶמן ְלׁשַ ָ   . )ח, יא במדבר( "ַהׁשּ

  

י ָאַמר הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
ד ַמה ַ ינֹוק ֶזה ׁשּ ּה  טֹוֵעם ּתִ ה ּבָ ּמָ   , ְטָעִמים ּכַ
ן ַאף ל, ַהּמָ ׂשְ  ְזַמן ּכָ ּיִ ה ּבוֹ  מֹוְצִאין אֹותוֹ  אֹוְכִלין ָרֵאלׁשֶ ּמָ   . ְטָעִמים ּכַ

  
א ָאְמֵר  ִאיּכָ    :יּדְ
ד ׁש  ְלׁשֵ   , ַמּמָ

ךְ  ֶזה ֵשד ַמה ָווִנין ְלַכָמה ִמְתַהּפֵ ן ַאף -  ּגְ ךְ  ַהּמָ ה ִמְתַהּפֵ   . ְטָעִמים ְלַכּמָ
  
  
המֹ אֶמרַוּיֹ " ֵתת ׁשֶ ֶעֶרב ָלֶכם' ה ּבְ ר ּבָ ׂשָ ּבֹ  ֶקרּבֹ בַּ  ְוֶלֶחם לֶלֱאכֹ  ּבָ    .)ח, טז שמות( "ַע ִלׂשְ

  

ָנא ֵמיּה  ּתָ יּדְ  ִמׁשְ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ָקְרָחה ּבֶ
ר" ׂשָ ֲאלוּ  ּבָ ָ ׁשּ ּלא ׁשֶ הֹוֶגן ׁשֶ ן -, ּכְ ּלא ָלֶהם ִניּתַ הֹוֶגן ׁשֶ   .  ּכְ
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ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר   ַבר-מֹׁשֶ ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ּדְ ָ תֹוָרִתי ִאם-ַהׁשּ ּנּו ֲהֵיֵלְך ּבְ יֹומֹו ְלַמַען ֲאַנּסֶ   לֹא-יֹום ּבְ
289
רּור ְוָעׂשּו אֹתֹו ֻעגֹות ְוָהָיה ַטְעמוֹ   ּפָ לּו ּבַ ְ דָֹכה ּוִבׁשּ ּמְ טּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ּבַ ָ  ׁשָ ד ַהׁשּ ַטַעם ְלׁשַ   ֶמןּכְ

  רש"י
   . משמע אפוי:לחם

   . משמע קודם אפייה:עוגות
. בשמים שהן תכשיטי נשים

דוכות במדוכה ומתקשטות בהן 
   להיות ריחן ערב לבעליהן:

. תבלין לתבשיל ציקי קדירה
   ערב ומבושם:

. שירדו להן אבנים טובות
הביאו נדבה ממה שמוצאין 
בבקר בבקר כשיוצאין ללקוט 
את המן שנאמר וילקטו אותו 

   בקר בבקר:ב
   . עננים היו:נשיאים ממש

שד זה תינוק מוצא בו כל מיני 
  . שהאם אוכלת: טעמים
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ֲאלוּ  ֶלֶחם   ב,עה ָ ׁשּ הֹוֶגן ׁשֶ ן - , ּכְ הֹוֶגן ָלֶהם ִניּתַ    .ּכְ
אן ָדה ִמּכָ ֶרךְ  ּתֹוָרה ִלּמְ ּלא :ֶאֶרץ ּדֶ ר ָאָדם אַכליֹ ׁשֶ ׂשָ א ּבָ ְיָלה ֶאּלָ ּלַ ּבַ

290.  
  

ֵיי ְוָהָאַמר   : ַאּבַ
ִאית ַמאן ַהאי ָתא ֵליּה  ּדְ א ֵלאְכֵליּה  ָלא ,ְסעּוּדָ יָמָמא ֶאּלָ   ! ּבִ

  
ֵעין   . ָאְמִריַנן ָקא ְיָמָמא ּכְ

  
ר ַאָחא ַרב ָאַמר   : בַיֲעקֹ  ּבַ

ה ִחּלָ ּתְ ָרֵאל ָהיוּ  ּבַ ַתְרְנגֹוִלים ִמיןּדוֹ  ִיׂשְ ִרין ּכְ ַנּקְ ּמְ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ   , ּבָ
א ַעד ּבָ ה ׁשֶ   . ְסעּוָדה ְזַמן ָלֶהן ְוָקַבע מׁשֶ
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  )ח, טז שמות( לאכול בשר בערב 

  רש"י
. שאי אפשר לחם ששאלו כהוגן

   להיות בלא לחם:
. בבוקר שיש ניתן להם כהוגן

   שהות להכינו:
. מתוך בשר שאלו שלא כהוגן

כרס מלאה שהרי מקנה רב היה 
   להם:

. ירד להם עם שלא כהוגן
שעה שאינה ראויה  חשיכה

   לתקן אותה עד שעת הסעודה:
   . באור האבוקה:כעין יממא

. בבקר וקבע להם זמן סעודה
  ובערב:
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        עה, בעה, בעה, בעה, ב .256
ר" ׂשָ ין עֹוֶדּנוּ  ַהּבָ יֶהם ּבֵ ּנֵ 291"ׁשִ

   .)לג, יא במדבר( 
292"ָיִמים חֶֹדׁש  ַעד" :ּוְכִתיב

   !)כ, יא במדבר( 
יַצד ָהא    ?ּכֵ

  
ינֹוִנים   . ֵמתוּ  רְלַאְלּתַ  - ּבֵ
ִעים   . ָיִמים חֶֹדׁש  ַעד ְוהֹוְלִכין ִמְצַטֲעִרין -  ְרׁשָ

  
  
ְטחוּ " ׁשְ 293"ַוּיִ

  . )לב, יא במדבר( 
  

  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר
ְקֵרי ַאל ְטחוּ " ּתִ ׁשְ א "ַוּיִ ֲחטוּ ' ֶאּלָ ׁשְ ד -  'ַוּיִ יבוּ  ְמַלּמֵ ְתַחּיְ ּנִ ל ׂשֹוְנֵאיֶהן ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ִחיָטה ִיׂשְ   . ׁשְ

  
  
טוֹ "    .)לב, יא במדבר( "ַח ׁשָ

  

ָנא ֵמיּה  ּתָ יּדְ  ִמׁשְ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ָקְרָחה ּבֶ
יְקֵרי "ַאל טֹוַח " תִּ א "ׁשָ חֹוט ֶאּלָ    ','ׁשָ

ד ַרד ְמַלּמֵ ּיָ ָרֵאל ָלֶהם ׁשֶ ן ִעם ְלִיׂשְ ָבר ַהּמָ עּון ּדָ טָּ ִחיָטה. ׁשֶ   ׁשְ
י ָאַמר   : ַרּבִ

אן ְוִכי ה ִמּכָ    ָלֵמד?! ַאתָּ
ְמֵטר": ֶנֱאַמר ָברּכְ  ַוֲהלֹא ָעָפר ֲעֵליֶהם ַוּיַ ֵאר ּכֶ ים ּוְכחֹול ׁשְ ָנף עֹוף ָיּמִ   . ")כז, עח תהלים( "ּכָ

  
   :ְוַתְנָיא

י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
ר...  ְוָזַבְחתָּ " ֲאׁשֶ יִתךָ  ּכַ 294"ִצּוִ

ד - )כא, יב דברים(  ה ְמַלּמֵ ְצַטּוָ ּנִ ה ׁשֶ ט מֹׁשֶ ׁשֶ ֶנה, ְוַעל ַעל ַהּוֵ    ַהּקָ
עֹוף -  ֶאָחד רֹוב ַעל   , ּבָ

ַנִים רֹוב ְוַעל ֵהָמה - ׁשְ ּבְ   . ּבַ
א ְלמּוד ַמה ֶאּלָ טֹוַח " לֹוַמר תַּ    ?"ׁשָ

ד ַרד ְמַלּמֵ ּיָ ֵטיִחין ָלֶהם ׁשֶ ֵטיִחין" ַמׁשְ   . ַמׁשְ
  

ִתיב    , )ד, טז שמות( "ֶלֶחם"ּכְ
ֶמן" :ּוְכִתיב   , )ח, יא במדבר( "ׁשָ
ָבׁש ": ּוְכִתיב    !)לא, טז שמות( "ּדְ

  
י רָאַמ  י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ

ָעִרים   , ֶלֶחם - ַלּנְ
ֵקִנים ֶמן - ַלּזְ   , ׁשֶ

ינֹוקֹות ַבׁש  -  ַלּתִ   . ּדְ
  

ִתיב ָליו": ּכְ   !ְסָליו :ְוָקֵריַנן "ׁשְ
  

י ָאַמר   : ֲחִניָנא ַרּבִ
יִקים ְלָוה אֹותוֹ  אֹוְכִלין -  ַצּדִ ׁשַ    ,ּבְ
ִעים ִסיְלִוין ָלֶהן ְודֹוֶמה אֹותוֹ  אֹוְכִלין -  ְרׁשָ   . ּכְ

  
ר ָחִנין ַרב ָאַמר   : ָרָבא ּבַ

ָעה יו ִמיֵני ַאְרּבָ   : ֵהן ְוֵאּלוּ , ֵהן ְסּלָ
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ר  ׂשָ ין עֹוֶדּנוּ  ַהּבָ יֶהם ּבֵ ּנֵ  מאד רבה מכה בעם' ה ויך ׁשִ
292
 לזרא לכם והיה מאפכם יצא אשר עד ָיִמים חֶֹדׁש  ַעד 
293
ל  ָקם ָהָעם ּכָ ַאְספּו ֶאת-ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל-ַוּיָ ֳחָרת ַוּיַ ְיָלה ְוכֹל יֹום ַהּמָ ָלו ַהּמַ -ַהּלַ ְ ֲחֶנה.ַהׂשּ טֹוַח ְסִביבֹות ַהּמַ ְטחּו ָלֶהם ׁשָ ׁשְ ָרה ֳחָמִרים ַוּיִ    ְמִעיט ָאַסף ֲעׂשָ
294
ר לך' ה נתן אשר ומצאנך מבקרך ְוָזַבְחּתָ   ֲאׁשֶ יִתךָ  ּכַ  ִצּוִ

  רש"י
. שירד להם דבר שטעון שחיטה

ומלמד שהשליו דבר שטעון 
   שחיטה היה:

. ולא מצינו וזבחת כאשר צויתיך
בתורה ציווי הזביחה היאך 
מכאן אתה למד שנמסרו לו 

   ל פה:הלכות שחיטה ע
. השליו היה עשוי משטיחין

לפניהן על הארץ משטיחין 
ליטריד''ש בלעז: לחם יפה 
לבחורים ושמן לזקנים ודבש 
לתינוקות כתיב שמן כטעם לשד 
השמן ואין זה לשון שומן אלא 
לשון שמן לפיכך טעמו נקוד 
למעלה ומ''ם שלו נקוד פתח 
קטן ולפי שהוא סוף פסוק נהפך 

   ל:השי''ן לינקד בקמץ גדו
  . קוצים בלשון ארמי:כסילוים
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יְכִלי   , ׂשִ
  , ְוִקיְבִלי
  , ּוַפְסיֹוִני

ָליו   . ּוׂשְ
ָיא הוּ  ְמַעּלְ כּוּלְ יְכִלי -  ּדְ   , ׂשִ
ִריָעא הוּ  ּגְ כּוּלְ ָליו -  ּדְ ְ   . ׂשּ

א ְוָהֵוי ִציפֹוְרּתָ ַתּנּוָרא ָלּה  ִביַנןּומֹוְת  ,ּכְ ּנּוָרא ְמֵלי ַוֲהָוה ְוָתַפח ,ּבְ    .ּתַ
ֵליַסר ֵליּה  ּוַמְסִקיַנן א ֶנֱאֶכֶלת ֵאיָנּה  ַאֲחרֹוָנהוְ  ,ִריֵפי ַאּתְ   . ַתֲערֹוֶבת ְיֵדי ַעל ֶאּלָ

  
ח ְיהּוָדה ַרב ּכַ ּתַ י ֵליּה  ִמׁשְ ֵני ּבֵ    .ּדַ
א ַרב ח ִחְסּדָ ּכַ ּתַ י ֵליּה  ִמׁשְ    .ִציֵבי ּבֵ

ל ַאִריֵסיּה  ֵליּה  ַמְייֵתי ָבאָר    . ַאְייֵתי ָלא ַחד יֹוָמא. יֹוָמא ּכָ
  ? ַהאי ַמאי: ֲאַמר

ָרא ַסֵליק ָמֵעיּה , ְלִאיּגָ ָקָאַמר ִלינּוָקא ׁשְ י": ּדְ ַמְעתִּ ז ׁשָ ְרּגַ ְטִני ַותִּ 295"ּבִ
  . )טז, ג חבקוק( 

ַמע: ֲאַמר יּה  ׁשְ יּה  ָנח ִמּנֵ א ַרבּדְ  ַנְפׁשֵ ִדיל, ִחְסּדָ ה ּבְ ְלִמיָדא ָאֵכיל ַרּבָ   .ּתָ
  
  

ִתיב ַעל": ּכְ ְכַבת ַותַּ ל ׁשִ 296"ַהּטָ
  , )יד, טז שמות( 

ל ּוְבֶרֶדת": ּוְכִתיב 297"ַהּטַ
   !)ט, יא במדבר( 

  
י ָאַמר י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ

ה ְוַטל, ִמְלַמְעָלה ַטל ַמּטָ   , ִמּלְ
מוֹ  ְודֹוֶמה ח ּכְ ּמּוּנָ ּקּוְפָסא ׁשֶ   . ּבַ

  
  

                                                           
295
י  ַמְעּתִ ז ׁשָ ְרּגַ ְטִני ַוּתִ  יגודנו לעם לעלות צרה ליום אנוח אשר ארגז ותחתי בעצמי רקב יבוא שפתי צללו לקול ּבִ
296
ַעל  ְכַבת ַוּתַ ל ׁשִ  הארץ על ככפור דק מחוספס דק המדבר פני על והנה ַהּטָ
297
ל ּוְבֶרֶדת   עליו המן ירד לילה המחנה על ַהּטַ

  רש"י
. כך מנהגם ומותבינן לה בתנורא

   לצלות שפודיהם בתנור:
. מרוב שומנו הוא נתפח ותפח

   ונעשה עב:
. זו על זו ריפי אתליסר ריפי

   ככרות:
. מרוב ותחתונה אינה נאכלת

השומן הנבלע בה וכל שכן 
   העליונות:

. היו נמצאות לו משתכח ליה
שהיו ממציאין לו בין חביותיו 

   מן השמים:
. חמוה דרבא הוה רב חסדא
   ורבו הוה:

. בזכות הרב היה ובדיל רבה
   אוכל התלמיד:

. והנה כתיב ותעל שכבת הטל
על פני המדבר כשהיה הטל 
עולה מן הארץ לקראת החמה 
כדרכו היה נראה על פני המדבר 
דק מחספש למדנו שהיה הטל 
מכסה את המן עד שעה שהטל 

את החמה וכתיב ירד עולה לקר
   המן עליו אלמא טל מלמטה:

  . אשקרו''ן בלעז:קופסא
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        ה, בה, בה, בה, בעעעע .257
ק" ס ּדַ    .)יד, טז שמות( "ְמֻחְסּפָ

  

  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר
ָבר יּמֹוַח  ּדָ ּנִ ת ַעל ׁשֶ יּסַ ד ּפִ    .ַהּיָ

  
י   : ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

ָבר ְבָלע ּדָ ּנִ ָמאַתִים ׁשֶ ִעים ּבְ מֹוָנה ְוַאְרּבָ   .ֵאָבִרים ּוׁשְ
  

ס   ! ָהֵוי טּוָבא -  ""ְמחּוְסּפָ
  

ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ָחקִיְצ  ּבַ
ס" ִתיב "ְמֻחְסּפָ   !ּכְ
  
  

נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ
יִרים "ֶלֶחם" 298"ִאיׁש  ָאַכל ַאּבִ

ְלֲאֵכי ֶלֶחם -  )כה-כד, עח תהלים(  ּמַ ֵרת ׁשֶ ָ   , אֹותוֹ  אֹוְכִלין ַהׁשּ
ְבֵרי י ּדִ   . ֲעִקיָבא ַרּבִ

ֱאְמרוּ  ּנֶ ָבִרים ּוְכׁשֶ י ִלְפֵני ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   , ִיׁשְ
  ! ָטִעיָת  ֲעִקיָבא: ֲעִקיָבאַל  לוֹ  ִאְמרוּ וְ  ְצאוּ : ָלֶהם ָאַמר

ֵרת ַמְלֲאֵכי ְוִכי ָ    !?ֶלֶחם אֹוְכִלין ַהׁשּ
ָבר ַוֲהלֹא י לֹא ֶלֶחם": ֶנֱאַמר ּכְ ִתיִתי לֹא ּוַמִים ָאַכְלתִּ   ! )ט, ט דברים( "ׁשָ
א ם ֲאִני ָמה, ֶאּלָ יִרים" ְמַקּיֵ ְבָלע ֶלֶחם - "ַאּבִ ּנִ ָמאַתִים ׁשֶ ִעי ּבְ מֹוָנה םְוַאְרּבָ   . ֵאָבִרים ּוׁשְ
א ים ֲאִני ָמה ֶאּלָ ְהֶיה ְוָיֵתד": ִמַקּיֵ 299"ֲאֵזֶנךָ  ַעל ְלךָ  תִּ

   ,)יד, כג דברים( 
ה "ְוָיָצאָת  ּמָ ָ 300"חּוץ ׁשּ

   !)יג, כג דברים( 
ָבִרים ֵרי ּדְ ּגָ תַּ   . ָלֶהם אֹוָתן מֹוְכִרין ָהעֹוָלם אּוּמֹות ׁשֶ

י ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ    :אֹוֵמר ְּפָרָטא ּבֶ
ָבִרים ַאף ֵרי ּדְ ּגָ תַּ   . ְמִפיָגן ָמן ָלֶהן מֹוְכִרין ָהעֹוָלם אּוּמֹות ׁשֶ

א ים: ֲאִני ָמה ֶאּלָ ְהֶיה ְוָיֵתד" ִמַקּיֵ    ?"ֲאֵזֶנךָ  ַעל ְלךָ  תִּ
ְרחּו. ְלַאַחר סָּ    ׁשֶ

דֹוׁש  ָאַמר רּוךְ  ַהּקָ   : הּוא ּבָ
י ֲאִני ְהיוּ  ָאַמְרתִּ ַמְלֲאֵכי ּיִ ֵרת ּכְ ָ לֹׁש  אֹוָתם ַמְטִריַח  ֲאִני יוַעְכׁשָ , ַהׁשּ ְרָסאֹות ׁשָ    ,ּפַ

ְכִתיב: ן ַעל ַוַיֲחנוּ " ּדִ ְרּדֵ ית ַהּיַ י ִמּבֵ ים ָאֵבל ַעד תמֹ ַהְיׁשִ ּטִ ִ    .")מט, לג במדבר( "ַהׁשּ
  

ה ְוָאַמר ר ַרּבָ ר ּבַ   : ָחָנה ּבַ
ָלָתא ְוָהְוָיא ַאְתָרא ַההּוא ִלי ֲחִזי ְלִדיִדי ְרֵסי ּתְ   . ּפַ

  
  :ְוָתָנא

ְפִנין" ּנִ ׁשֶ א, ְלִצְדֵדיֶהן ְולֹא, ִלְפֵניֶהן לֹא ִנְפִנין ֵאין, ּכְ   . ַלֲאחֹוֵריֶהן" ֶאּלָ
  
  
ה" נוּ  ְוַעתָּ ה ַנְפׁשֵ 301"לּכֹ  ֵאין ְיֵבׁשָ

  . )ו, יא במדבר( 
  

ח ֶזה ָמן ָעִתיד: "ָאְמרוּ  יּפַ תִּ ֵמֵעיֶהם ׁשֶ   , ּבְ
לּום ה ְילּוד ֵיׁש  ּכְ ָ ְכִניס ִאׁשּ ּמַ   ? מֹוִציא וֹ ְוֵאינ אוכל ׁשֶ

ֱאְמרוּ  ּנֶ ָבִרים ּוְכׁשֶ י ִלְפֵני ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   , ִיׁשְ
ְקֵרי ַאל: ָלֶהם ָאַמר יִרים" תִּ א "ַאּבִ ָבר שהוא" ֵאיָבִרים" ֶאּלָ ְבַלע ּדָ ּנִ ָמאַתִים ׁשֶ ִעים ּבְ מֹוָנה ְוַאְרּבָ    ֵאיָבִרים. ּוׁשְ
א ים: ֲאִני ָמה ֶאּלָ ְהֶיה ְוָיֵתד" ִמַקּיֵ    ?"ֲאֵזֶנךָ  ַעל ְלךָ  תִּ

                                                           
298
יִרים ֶלֶחם למו נתן שמים ודגן לאכול מן עליהם וימטר   ִאיׁש  ָאַכל ַאּבִ
299
ְהֶיה ְוָיֵתד   צאתך את יסיתוכ ושבת בה וחפרת חוץ בשבתך והיה ֲאֵזֶנךָ  ַעל ְלךָ  ּתִ
300
ה ְוָיָצאָת  למחנה מחוץ לך תהיה ויד  ּמָ ָ  חּוץ ׁשּ
301
ה  נוּ  ְוַעּתָ ה ַנְפׁשֵ  עינינו המן אל בלתי ּכל ֵאין ְיֵבׁשָ

  רש"י
. מחוספס נימח על פיסת היד

   נוטריקון:
. אינו יוצא מן נבלע באיברים

   המעיים:
. שנתלוננו על כך לאחר שסרחו

שאמרו בלחם הקלוקל (במדבר 
   כא):

. שאין לא לפניהם ולא לצידיהם
יודעים לאיזה צד עננים 

   ם:הולכי
. דיודעים הם אלא לאחוריהם

שלא יחזרו לאחוריהן ואותן 
שלפנים צריכין לצאת לסוף 

  המחנה מאחור: 
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ְדָבִרים ִאין ּבִ ּבָ ִדיַנת ָלֶהם ׁשֶ ם ִמּמְ   . ַהּיָ
ָבר יִרים ֶלֶחם" :ַאֵחר ּדָ   .(תהלים עח, כה) "ִאיׁש  ָאַכל ַאּבִ

ַע  ֶזה   א,עו ַרד ְיהֹוׁשֻ ּיָ ֶנֶגד ָמן לוֹ  ׁשֶ ל ּכְ ָרֵאל ּכָ   . ִיׂשְ
ִתיב    ,"ִאיׁש " ָהָכא: ּכְ

ַע  ֶאת ְלךָ  ַקח" ָהָתם: ּוְכִתיב ן ְיהֹוׁשֻ ר ִאיׁש  נּון ּבִ 302"ּבוֹ  רּוַח  ֲאׁשֶ
  . ")יח, כז במדבר( 

  
המֹ  ְוֵאיָמא    ,ׁשֶ

ְכִתיב:  ה ְוָהִאיׁש "ּדִ    ?)ג, יב במדבר( "דְמאֹ  ָעָנו מׁשֶ
  

ִנין   , "ִאיׁש "ֵמ  "ִאיׁש " ּדָ
ִנין ְוֵאין   . "ְוָהִאיׁש "ִמ  ""ִאיׁש  ּדָ

  
  

ֲאלוּ  ְלִמיָדיו "ׁשָ י ֶאת תַּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : יֹוַחי ּבֶ
ֵני ָרֵאל ָלֶהם ָיַרד לֹא ָמה ִמּפְ ַעם ָמן ְלִיׂשְ ָנה ַאַחת ּפַ ָ ׁשּ   ? ּבַ
ל, ָלֶכם ֶאְמׁשֹול: ָלֶהם ָאַמר ָבר ְלָמה ָמׁשָ    ּדֹוֶמה? ַהּדָ

ר ְלֶמֶלךְ  ׂשָ ׁש  ָוָדם ּבָ ּיֵ ן לוֹ  ׁשֶ ַסק, ֶאָחד ּבֵ ַעם ְמזֹונֹוָתיו לוֹ  ּפָ ָנה ַאַחת ּפַ ָ ׁשּ   , ּבַ
יל ָהָיה ְולֹא ֵני ַמְקּבִ א ָאִביו ּפְ ַעם ֶאּלָ ָנה ַאַחת ּפַ ָ ׁשּ   . ּבַ

ָכל ְמזֹונֹוָתיו ּוָפַסק ָעַמד יל ְוָהָיה, יֹום ּבְ ֵני ַמְקּבִ ל ָאִביו ּפְ   . יֹום ּכָ
ָרֵאל ַאף ׁש  ִמי, ִיׂשְ ּיֵ ָעה לוֹ  ׁשֶ ה ַאְרּבָ ָ ִנים ַוֲחִמׁשּ    ,ּדֹוֵאג ָהָיה ּבָ

א: ְואֹוֵמר ּמָ ן ְמְצאוּ ְונִ , ְלָמָחר ָמן ֵיֵרד לֹא ׁשֶ ָרָעב ֵמִתים ּכּוּלָ   , ּבָ
ן ִנְמְצאוּ  וִנים ּכּוּלָ ם ֶאת ְמַכּוְ ַמִים ַלֲאִביֶהן ִלּבָ ָ ׁשּ ּבַ   . ׁשֶ

ָבר ָהיוּ : ַאֵחר ּדָ הּוא אֹותוֹ  אֹוְכִלין ׁשֶ ׁשֶ   . ַחם ּכְ
ָבר ֵני: ַאֵחר ּדָ אֹוי ִמּפְ ֶרךְ  ַמׂשּ   . "ַהּדֶ

  
  

י ָהָיה "ּוְכָבר יוְ  ַטְרפֹון ַרּבִ ִבין ּוְזֵקִנים ָמֵעאלִיׁשְ  ַרּבִ ת ְועֹוְסִקין יֹוׁשְ ָפָרׁשַ ן ּבְ   , ַהּמָ
י ְוָהָיה ב ַהּמֹוָדִעי ֶאְלָעָזר ַרּבִ יֵניֶהן יֹוׁשֵ   . ּבֵ
י ַנֲעָנה   : ְוָאַמר ַהּמֹוָדִעי ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ַרד ָמן ּיָ ָרֵאל ָלֶהן ׁשֶ בֹוהַּ  ָהָיה ְלִיׂשְ ים ּגָ ִ ׁשּ ה ׁשִ   . ַאּמָ
י לוֹ  ָאַמר ה ָמַתי ַעד, מֹוָדִעי: ְרפֹוןַט  ַרּבִ ב ַאתָּ ָבִרים ְמַגּבֵ    ָעֵלינּו? ּוֵמִביא ּדְ
ֵרה ֲחֵמׁש " :ּדֹוֵרׁש  ֲאִני ִמְקָרא: לוֹ  ָאַמר ה ֶעׂשְ ְברוּ  ִמְלַמְעָלה ַאּמָ ִים ּגָ   , )כ, ז בראשית( "ֶהָהִרים ַוְיֻכּסוּ  ַהּמָ

ֵרה ֲחֵמׁש  ְוִכי ה ֶעׂשְ ֵעֶמק ַאּמָ ֵרה ֲחֵמׁש  ,ּבָ ֵפָלהּבַ  ֶעׂשְ ְ ֵרה ֲחֵמׁש , ׁשּ ָהִרים ֶעׂשְ   ? ּבֶ
א ְוִכי   ָקְייֵמי? ׁשּוֵרי ׁשּוֵרי ַמּיָ

יָבה: ְועֹוד    ָסְגָיא? ֵהיִכי תֵּ
א ל "ִנְבְקעוּ , ֶאּלָ הֹום ַמְעְינֹות ּכָ ה תְּ ווּ  ַעד "ַרּבָ ַאׁשְ א ּדְ ֲהֵדי ַמּיָ    טּוֵרי, ּבַ
ֵרה ֲחֵמׁש " ַוֲהַדר ה ֶעׂשְ ְברוּ  ִמְלַמְעָלה ַאּמָ ִים ּגָ   . "ַהּמָ

ה ֶזה ֵאי ְוִכי ה ִמּדָ ה, ְמרּוּבָ ת אוֹ  טֹוָבה ִמּדָ   ? ּפּוְרָענּות ִמּדַ
ה: אֹוֵמר ֱהֵוי ה טֹוָבה ִמּדָ ת ְמרּוּבָ ּדַ   , ּפּוְרָענּות ִמּמִ

ת ִמּדַ ַמִים תַוֲאֻרּבֹ " :אֹוֵמר הּוא ּפּוְרָענּות ּבְ ָ חוּ  ַהׁשּ   . )יא, ז בראשית( "ִנְפתָּ
ה ִמּדָ ָחִקים ַוְיַצו" :אֹוֵמר ּואטֹוָבה ה ּבְ ַעל ׁשְ    ,ִמּמָ
ַמִים ְוַדְלֵתי ָתח ׁשָ ְמֵטר ּפָ ַמִים ּוְדַגן ,לֶלֱאכֹ  ָמן ֲעֵליֶהם ַוּיַ    .)כד-כג, עח תהלים( "ָלמוֹ  ָנַתן ׁשָ

  : 303ְוָתָנא
ה ּמָ ֶלת? ֵיׁש  ֲארּוּבֹות "ּכַ ּדֶ    ּבַ

ע ע ַאְרּבַ אן ֲהֵרי -  ַאְרּבַ מֹוֶנה ּכָ   , ׁשְ
ַרד ָמן ְוִנְמָצא ּיָ ָרֵאל ָלֶהם ׁשֶ בֹוהַּ  ְלִיׂשְ ים ּגָ ִ ׁשּ ה ׁשִ   . "ַאּמָ

  
ְנָיא    :ּתַ

ן ִאיִסי"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ּבֶ
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ַע  ֶאת ְלךָ  ַקח  ן ְיהֹוׁשֻ ר ִאיׁש  נּון ּבִ  עליו ידך את וסמכת ּבוֹ  רּוַח  ֲאׁשֶ
303
 ע"פ גירסת הגהות הב"ח, רשי. 

  רש"י
. שעלה עם משה עד זה יהושע

תחומי ההר שנאמר (שמות כד) 
ויקם משה ויהושע משרתו ויעל 
משה אל הר סיני והמתין לו 
יהושע שם כל מ' יום שנאמר 
וישמע יהושע את קול העם 

מדנו שלא היה עמהם ברעה ל
ושם היה יורד לו מן כנגד כל 

   ישראל:
עד מתי אתה מגבב דברים 

   . מאין לך:ומביא עלינו
. אם חמש עשרה אמה מלמעלה

תאמר מלמעלה לארץ ולא פירש 
בהר או בבקעה וכי חמש עשרה 

   בהר וכו':
. היאך עלתה תיבה היכי סגיא

לראשי ההרים אלא על כרחך 
הוא מלמעל' דקרא מן השמים 

והכי קאמר על ידי גשמים גברו 
ט''ו אמה ומן התהום יצאו 
תחלה למלאות הבקעות 
והשפלות עד שהשוו לראשי 

   ההרים:
. רבה על חברתה מדה מרובה

טובה מרובה על הרעה חמש 
מאות בה שבמדה טובה נאמר 
(שם לד) נוצר חסד לאלפים 
ובמדת פורענות הוא אומר על 
שלשים ועל רבעים אף כאן מדת 

וב של ירידת המן רבתה על הט
ירידת המבול: במדת פורענות 
הוא אומר וארובות השמים לא 
ירד מבול אלא דרך שתי 
ארובות ובמדה טובה הוא אומר 
דלתי שמים פתח. ותנא כמה 
ארובות יש באורך דלת ארבע 
הרי לב' דלתות ח' ארובות 
ואחרי ששתי ארובות הורידו 
גשמים גובה ט''ו אמה ח' 

דו מן ששים אמות ארובות הורי
שהרי אמרת מדה טובה מרובה 
על של פורענות וכ''ש שאינה 

  ממועטת הימנה:
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ַרד ָמן ּיָ ָרֵאל ָלֶהם ׁשֶ ר ָהָיה ְלִיׂשְ ּבֵ רֹוִאין ַעד ְועֹוֶלה ִמְתּגַ ל אֹותוֹ  ׁשֶ   , ּוַמֲעָרב ִמְזָרח ַמְלֵכי ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ֲערךְ " :ׁשֶ ְלָח  ְלָפַני תַּ 304"צְרָרי ֶנֶגד ןׁשֻ

  . )ה, כג תהלים( 
  
  
   ."ְרָוָיה ּכֹוִסי"

  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ַמע ּה  ׁשְ ָסא :ִמיּנָ ָאֵתי ְלָעְלָמא ָדִודּדְ  ּכָ   , ּדְ
ִרין ָמאָתן   , ַמֲחִזיק לֹוָגא ְוַחד ְוֶעׂשְ

ֱאַמר ּנֶ   , "ְרָוָיה ּכֹוִסי": ׁשֶ
ְטְרָיא - "ְרָוָיה" ִגיּמַ    .ָהֵוי ָהִכי ּבְ
  

ְמָיא ָלא ָהא    ,ּדָ
ִעין -  ָהָתם ַאְרּבְ   , יֹוִמין ּבְ
א ֲחָדא - ָהָכא ְעּתָ   . ׁשַ

  
   ,ָעְלָמא ְלכּוֵלי -  ָהָתם
ָרֵאל - ָהָכא   !ְטֵפי ְלהוּ  ְוָנֵפיׁש , ְלחּוֵדיּה  ְלִיׂשְ

  
י ִתיָחה" ַהּמֹוָדִעי ֶאְלָעָזר ַרּבִ ִתיָחה" "ּפְ ַמר "ּפְ   . ּגָ

  

                                                           
304
ֲערךְ   ְלָחן ְלָפַני ּתַ  רויה כוסי ראשי בשמן דשנת צְרָרי ֶנֶגד ׁשֻ

  רש"י
. אדר' אלעזר הא לא דמיא

   המודעי קאי:
. מה פתיחה פתיחה פתיחה גמר

האמורה בארובות המבול ט''ו 
לב' ארובות אף פתיחה האמורה 
בדלתות המן ט''ו אמה לכל ב' 

  ארובות:
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        בבבב- - - - עו, אעו, אעו, אעו, א .258
ּפּוִרים יֹום"[    :רָאסוּ  ],ַהּכִ

ֲאִכיָלה ה[ ּבַ ִתּיָ ל ּוִבְנִעיַלת ,ּוְבִסיָכה ,ּוִבְרִחיָצה ,ּוִבׁשְ ְנּדָ ִמיׁש , ַהסַּ ה ּוְבַתׁשְ טָּ   ]"ַהּמִ
  

ה ָהֵני ָ ֶנֶגד ִעּנּוִיין ֲחִמׁשּ   ? ִמי ּכְ
  

א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ
ֶנֶגד ה ּכְ ָ ּתֹוָרה ִעּנּוִיין ֲחִמׁשּ ּבַ   , ׁשֶ

305"ּוֶבָעׂשֹור"
  . )ז, כט במדבר( 

ָעׂשֹור ַאךְ "וְ  306"ּבֶ
  .)כז, כג ויקרא( 

ת" ּבַ תֹון ׁשַ ּבָ 307"ׁשַ
  . )לב, כג ויקרא( 

ת" ּבַ תֹון ׁשַ ּבָ 308"ׁשַ
  . )לא, טז ויקרא( 

309"ָלֶכם ְוָהְיָתה"
  . )כט, טז ויקרא( 

  
ה ָהֵני ָ א ַוֲאַנן ,ָהווּ  ֲחִמׁשּ יּתָ ַנן ׁשִ    !ּתְ

  
ה ִתּיָ ְכַלל ׁשְ   . ִהיא ֲאִכיָלה ּבִ

  
  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמרּדְ 

ִין ה ִמּנַ ִתּיָ ִהיא ִלׁשְ ְכַלל ׁשֶ    ?ֲאִכיָלה ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ר...  ֱאלֶֹהיךָ ' ה ִלְפֵני ְוָאַכְלתָּ ": ׁשֶ ָגְנךָ  ַמְעׂשַ ירֹ ּדְ ךָ תִּ 310"ְוִיְצָהֶרךָ  ׁשְ

  , )כג, יד דברים( 
ירֹוׁש    . "ְוָאַכְלתָּ " ֵליּה  ְוָקֵרי ,הּוא ַחְמָרא - ""תִּ

  
אי ָאְכֵלי ְוִדיְלָמא? ִמּמַ   ! ָאִניְגרֹון ְיֵדי ַעל, ּה ּדְ

  
ה ָאַמרּדְ  ר ַרּבָ מּוֵאל ּבַ   : ׁשְ

א -  ָאִניְגרֹון ִסיְלָקא ַמּיָ   , ּדְ
ִסיְגרֹון א -  ָאּכְ הוּ  ַמּיָ כּוּלְ ְלֵקי ּדְ   . ׁשִ

  
א ר ַאָחא ַרב ָאַמר ,ֶאּלָ   : בַיֲעקֹ  ּבַ

ה": ֵמָהָכא ֶסף ְוָנַתתָּ כֹ  ַהּכֶ ר לּבְ ה ֲאׁשֶ ַאּוֶ ךָ  תְּ בָּ  ,ַנְפׁשְ ִין אןּוַבּצֹ  ָקרּבַ ָכר ּוַבּיַ ֵ 311"ּוַבׁשּ
  , )כו, יד דברים( 

ָכר ה ׁשֵ ִתּיָ   . )כו, יד דברים( "ְוָאַכְלתָּ " ַרֲחָמָנא ְוַקְרֵייּה , הּוא ׁשְ
  

אי ֲאָכֵליּה  ַנִמי ָהָכא ְוִדיְלָמא? ִמּמַ   ! ָאִניְגרֹון ְיֵדי ַעל ּדַ
  
ָכר" ַתב "ׁשֵ י -  ּכָ רּדִ  ִמיּדֵ ּכֵ   . ְמׁשַ
  

ֵביָלה ְוִדיְלָמא    !ְקִעיִלית ּדְ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ֵביָלה "ָאַכל   ב,עו ָתה ְקִעיִלית, ּדְ ַבׁש  ְוׁשָ ׁש  ְוִנְכַנס ְוָחָלב, ּדְ ְקּדָ יב^ -  ַלּמִ "ַחּיָ

312 .  
  

א  ָכר" ָיֵליףֶאּלָ ָכר" "ׁשֵ ִזיר "ׁשֵ   , ִמּנָ
ן ַמה ַהּלָ אן ַאף, ַיִין ּלְ   . ַיִין ּכָ

                                                           
305
 נפשותיכם את ועניתם לכם יהיה קודש מקרא הזה השביעי לחודש ּוֶבָעׂשֹור 
306
ָעׂשֹור ַאךְ    נפשותיכם את ועניתם לכם יהיה קודש מקרא הוא הכיפורים יום הזה השביעי לחודש ּבֶ
307
ת  ּבַ תֹון ׁשַ ּבָ  נפשותיכם את ועניתם לכם הוא ׁשַ
308
ת  ּבַ תֹוןׁשַ  ׁשַ  נפשותיכם את ועניתם לכם היא ּבָ
309
 נפשותיכם את תענו לחודש בעשור השביעי בחודש עולם לחוקת ָלֶכם ְוָהְיָתה 
310
ר שם שמו לשכן יבחר אשר במקום ֱאלֶֹהיךָ ' ה ִלְפֵני ְוָאַכְלּתָ   ָגְנךָ  ַמְעׂשַ ךָ  ּדְ ירׁשְ  ְוִיְצָהֶרךָ  ּתִ
311
ה  ֶסף ְוָנַתּתָ כל ַהּכֶ ר ּבְ ַאוֶּ  ֲאׁשֶ ךָ  הּתְ ָקר ַנְפׁשְ ּבָ ִין ּוַבּצאן ּבַ ָכר ּוַבּיַ ֵ  ָשם ְוָאַכְלּתָ  נפשך תשאלך אשר ובכל ּוַבׁשּ
312
 )ט, י ויקרא( תשת אל יין ושכר 

  רש"י
הפקודים ואך  . דחומשובעשור

בעשור דשור או כשב שבת 
שבתון וגו' בכולהו כתיב תענו 

   ועניתם:
. מין מאכל שנותנין בו אניגרון

יין ובכמה מקומות שנינו 
בתוספ' אניגרון ואכסיגרון 

   שנותנין בו יין ושמן:
. מים ששלקו בהן מיא דסילקא

   תרדין:
. של שאר מיני דכולהו שלקי

   ירקי:
רות דרך . ואין שכמידי דמשכר

   אכילה:
  . שם מקום: קעילית

. משום שכר אל תשת חייב
   (ויקרא י):

. וביין אין שכרות אף כאן יין
  אלא בשתייתו:
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .259
  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר[

יִ  ה ןִמּנַ ִתּיָ ִהיא ִלׁשְ ְכַלל ׁשֶ    ?ֲאִכיָלה ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ר...  ֱאלֶֹהיךָ ' ה ִלְפֵני ְוָאַכְלתָּ ": ׁשֶ ָגְנךָ  ַמְעׂשַ ירֹ ּדְ ךָ תִּ 313"ְוִיְצָהֶרךָ  ׁשְ

  , )כג, יד דברים( 
ירֹוׁש    ]."ְוָאַכְלתָּ " ֵליּה  ְוָקֵרי ,הּוא ַחְמָרא - ""תִּ

  
ירֹוׁש וְ     !?הּוא ַחְמָרא ּתִ

   :ְוָהַתְנָיא
ירֹוׁש  ִמן "ַהּנֹוֵדר ָכל ָאסּור - ַהתִּ ר ְמִתיָקה, ִמיֵני ּבְ ַיִין" ּומּותָּ   ! ּבְ

  
   !?הּוא ַחְמָרא ְוָלאו

ֻתלֹות ְינֹוֵבב ְוִתירֹוׁש " :ְוָהְכִתיב   ! )יז, ט זכריה( "ּבְ
  

ָבר א ּדָ ירֹוׁש  ִמן ַהּבָ תּולֹות ְינֹוֵבב, ַהּתִ   .ּבְ
  

   !)י, ג משלי( "צוּ ְפרֹ יִ  ְיָקֶביךָ  ְוִתירֹוׁש " :ְוָהְכִתיב
  

ָבר א ּדָ ירֹוׁש  ִמן ַהּבָ   . ִיְפרֹוצוּ  ְיָקֶביךָ  ַהּתִ
  

ח ְוִתירֹוׁש  ְוַיִין ְזנּות" :ְוָהְכִתיב    !)יא, ד הושע( "ֵלב ִיּקַ
  

א י, ֶאּלָ כּוּלֵ ירֹוׁש  :ָעְלָמא ּדְ   , הּוא ַחְמָרא ּתִ
ךְ  ּוִבְנָדִרים ֵני ְלׁשֹון ַאַחר ַהּלֵ   . ָאָדם ּבְ

  
אי, ַיִין ֵליּה  ָקֵרי איְוַאּמַ  ירֹוׁש  ֵליּה  ָקֵרי ְוַאּמַ   ? ּתִ

  
ִביא - ַיִין ּמֵ   . ָלעֹוָלם ְיָלָלה ׁשֶ

ירֹוׁש  ל -  ּתִ ּכָ ֶרה ׁשֶ ְתּגָ ה ּבוֹ  ַהּמִ   . ָרׁש  ַנֲעׂשֶ
  
  

ֲהָנא ַרב    :ָרֵמי ּכָ
ִתיב יָרׁש " :ּכְ ירֹוׁש " ְוָקֵריַנן "תִּ   !"תִּ

ה - ָזָכה   , אׁש רֹ  ַנֲעׂשֶ
הנַ  - ָזָכה לֹא    .ָרׁש  ֲעׂשֶ

  
  

  : ָרֵמי ָרָבא314
ִתיב ַמח": ּכְ ח ְוָקֵריַנן "ְיׁשַ ּמַ   . ""ְיׂשַ

חוֹ  - ָזָכה ּמְ   , ְמׂשַ
מוֹ  – ָזָכה לֹא ּמְ    .ְמׁשַ

  
  : ָרָבא ֲאַמרּדְ  ְוַהְיינוּ 

ְקִחין ְוֵריָחֵני ַחְמָרא   . ּפַ
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ר שם שמו לשכן יבחר אשר במקום ֱאלֶֹהיךָ ' ה ִלְפֵני ְוָאַכְלּתָ   ָגְנךָ  ַמְעׂשַ ךָ  ּדְ ירׁשְ  ְוִיְצָהֶרךָ  ּתִ
314
  קבילה סנהדרין ע.גירסת מסורת הש"ס, וכך הוא במ 

  רש"י
. בפירות אסור בכל מיני מתיקה

   חדשים בתפוחים בענבים:
   . בן ארבעים:ומותר ביין

. זה יין ותירוש ינובב בתולות
טוב שהוא משכר את האדם 

אטומים לגלות סתרי לבו ה
   כבתולה:

. מן הענבים הבא מן התירוש
והכי קאמר קרא הענבים 
יוציאו לכם דבר אשר ינובב 

   בתולות:
. וכל יקב ותירוש יקביך יפרוצו

שבמקרא הוא הבור שלפני הגת 
ושם אין הענבים נתונים אלא 

   היין:
. והכי דבר הבא מתירוש וכו'

קאמר קרא ענבים יהיו לך 
ולם המפריצים יקביך ביין ולע

אין היין נקרא תירוש אלא 
   הענבים:

. והכתיב יין ותירוש יקח לב
   ואכילת ענבים אינה משכרת:

. ואין הלך אחר לשון בני אדם
דרכן לקרות את היין תירוש 

   לכך מותר ביין:
. ע''י היין רב שמביא יללה

הניאוף ופורענות באה לעולם. 
   יין לשון תאניה ויללה:

   . לשתות לפי מדה:זכה
. שמפקח לבו ה ראשנעש

   בחכמה:
. בשי''ן לשון שממה כתיב ישמח

   וקרינן יין ישמח לשון שמחה:
  . פקחוני עשאוני פקח:פקחין



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ת שמורותכל הזכויו                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

354

        עו, בעו, בעו, בעו, ב .260
ּפּוִרים יֹום"[ ֲאִכיָלה :ָאסּור ,ַהּכִ ה ּבַ ִתּיָ    ,ּוִבׁשְ

   ,ּוְבִסיָכה ,ְרִחיָצהּוִב 
ל ּוִבְנִעיַלת ְנּדָ ִמיׁש , ַהסַּ ה ּוְבַתׁשְ טָּ   ]."ַהּמִ

  
ֵרי ָלן ְמָנא, "ְוִסיָכה "ְרִחיָצה ִאיּקְ   ?ִעיּנּוי ּדְ

  
ְכִתיב י לֹא ֲחֻמדֹות ֶלֶחם" :ּדִ ר ָאַכְלתִּ י ֶאל ָבא לֹא ָוַיִין ּוָבׂשָ י לֹא ְוסֹוךְ  ּפִ   . )ג, י דניאל( "ָסְכתִּ

  
י לֹא ֲחֻמדֹות םֶלֶח " ַמאי   ? "ָאַכְלתִּ

   
ֵריּה  ְיהּוָדה ַרב ָאַמר ַרב ּבְ מּוֵאל ּדְ ר ׁשְ יַלת ּבַ   : ׁשֵ

י ַנֲהָמא ֲאִפיּלוּ  ִחיּטֵ ְכָייָתא ּדְ   . ֲאַכל ָלא, ּדַ
  

יב ָלן ּוְמָנא ָחׁשֵ ִעיּנּוי ּדְ    ?ּכְ
  

ְכִתיב יָרא ַאל ֵאַלי ַוּיאֶמר" :ּדִ אל תִּ    ,ָדִנּיֵ
י ר אׁשֹוןָהִר  ַהּיֹום ִמן ּכִ ךָ  ֶאת ָנַתתָּ  ֲאׁשֶ ְמעוּ  ֱאלֶֹהיךָ  ִלְפֵני ּוְלִהְתַעּנֹות ְלָהִבין ִלּבְ ָבֶריךָ  ִנׁשְ    ,ּדְ

ְדָבֶריךָ  ָבאִתי ַוֲאִני   . )יב, י דניאל( 315"ּבִ
  

ָחן ּכְ    ?ָלן ְמָנא ""ְרִחיָצה, ""ִסיָכה ַאׁשְ
  

י זּוְטָרא ַרב ָאַמר ַרּבִ ה ּבְ   : טֹוִבּיָ
   :ְקָרא ָאַמר

ִים באַותָּ " ִקְרּבוֹ  ַכּמַ ֶמן ּבְ ֶ ַעְצמֹוָתיו ְוַכׁשּ   . )יח, קט תהלים( "ּבְ
  

ה :ְוֵאיָמא ִתּיָ ׁשְ   ! ּכִ
  

ֶמןּדְ  ּדּוְמָיא   , ׁשֶ
ֶמן ַמה ֶ ַראי ׁשּ ַראי ַמִים ַאף, ֵמַאּבָ   . ֵמַאּבָ

  
א ְוָהא ּנָ ָכא ּתַ   , ָלּה  ָנֵסיב ָקא ִאיּפְ

ְתַנן    :ּדִ
ִין ִהיא ְלִסיָכה "ִמּנַ ִת  ׁשֶ ׁשְ הּכִ יֹום ּיָ ּפּוִרים ּבְ   ? ַהּכִ

י ַעל ַאף ֵאין ּפִ ָבר, ְרָאָיה ׁשֶ ָבר, ֵזֶכר ַלּדָ    ַלּדָ
ֱאַמר ּנֶ בא": ׁשֶ ִים ַותָּ ִקְרּבוֹ  ַכּמַ ֶמן ּבְ ֶ ַעְצמֹוָתיו ְוַכׁשּ   ! ")יח, קט תהלים( "ּבְ

  
א י ַרב ָאַמר ֶאּלָ   : ַאׁשִ

ְקָרא ִמּגּוֵפיּה  ְרִחיָצה ִמיַע  ּדִ   , ֵליּה  ׁשְ
ְכִתי י לֹא ְוסֹוךְ " :בּדִ   . )ג, י דניאל( "ָסְכתִּ
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י"וילנא שם בסוגרים כי זה לא המשך הפסוק:   ה ֲחמּודֹות ּכִ   )כג, ט דניאל(" ָאּתָ

  רש"י
. חטים נאות דחיטי דכייתא

ונקיות כדמתרגמינן את בגדי 
עשו החמודות (בראשית כז) 

   דכייתא:
. מים בקרבו דומיא דשמן

דכתיבי בקרא דומיא דכשמן 
ן מבחוץ סכין בעצמותיו מה שמ

אותו ונבלע בעצמותיו אף מים 
בקרבו הנבלעות דרך החוץ על 

   ידי רחיצה:
. אלמא מים שהיא כשתיה

דקרא שתיה הוא ושמן הוא 
דיליף ממים ואת ילפת מים 

   משמן:
אלא אמר רב אשי רחיצה 

. דדניאל דגבי מגופיה דקרא
סיכה נפקא לן מריבויא דלישנא 
וסוך לא סכתי ומצי למכתב ולא 

  כתי:ס
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        עז, אעז, אעז, אעז, א    ––––    עו, בעו, בעו, בעו, ב .261
ְדָבֶריךָ  ָבאִתי ַוֲאִני" ַמאי    ?)יב, י דניאל( "ּבִ

  
ְכִתיב ַהְיינוּ  ְבִעים" :ּדִ ְקֵני ִאיׁש  ְוׁשִ ָרֵאל ֵבית ִמּזִ ָפן ֶבן ְוַיֲאַזְנָיהוּ  ִיׂשְ תֹוָכם ֵמדעֹ  ׁשָ    ,ּבְ

ָידוֹ  ְרּתוֹ ִמְקַט  ְוִאיׁש  ,ִלְפֵניֶהם ְמִדיםעֹ  טֹ  ֲעַנן ַוֲעַתר ,ּבְ   . )יא, ח יחזקאל( "ֶלהעֹ  ֶרתַהּקְ
ַלח": 316ּוְכִתיב ׁשְ ְבִנית ַוּיִ ֵחִני ָיד תַּ ּקָ ִציִצת ַוּיִ ירֹ  ּבְ א ,אׁשִ ָ ׂשּ ין רּוַח  ִתיאֹ  ַותִּ ַמִים ּוֵבין ָהָאֶרץ ּבֵ ָ    ,ַהׁשּ
ֵבא ַלְיָמה ִתיאֹ  ַותָּ ַמְראֹות ְירּוׁשָ ַער ַתחּפֶ  ֶאל ,ֱאלִֹהים ּבְ ִניִמית ׁשַ    ,ָצפֹוָנה ַהּפֹוֶנה ַהּפְ

ר   א,עז ם^ ֲאׁשֶ ב ׁשָ ְנָאה ֵסֶמל מֹוׁשַ ְקֶנה ַהּקִ   , )ג, ח יחזקאל( "ַהּמַ
ֵבא" ית ֲחַצר ֶאל אִתי ַוּיָ ִניִמית' ה ּבֵ    ,ַהּפְ

ה ין ,'ה ֵהיַכל ֶפַתח ְוִהּנֵ ַח  ּוֵבין ָהאּוָלם ּבֵ ְזּבֵ ִרים ,ַהּמִ ֶעׂשְ ה ּכְ ָ    ,ׁש ִאי ַוֲחִמׁשּ
ה ֵקְדָמה ּוְפֵניֶהם' ה ֵהיַכל ֶאל ֲאחֵֹריֶהם ֲחוִ  ְוֵהּמָ תַּ ֶמׁש  ֵקְדָמה יםֶת ִמׁשְ ָ    .)טז, ח יחזקאל( "ַלׁשּ
ַמע ׁשְ ֱאַמר ִמּמַ ּנֶ    ?"'ה ֵהיַכל ֶאל "ֲאחֹוֵריֶהםׁשֶ  יֹוֵדַע  ֵאיִני "ֵקְדָמה ּוְפֵניֶהם": ׁשֶ

א ְלמּוד ַמה ֶאּלָ    ?'"ה לֵהיכַ  ֶאל ֲאחֵֹריֶהם" :לֹוַמר ּתַ
ד ָהיוּ  ְמַלּמֵ י ַמְתִריִזין ְוָהיוּ  ּפֹוְרִעין ׁשֶ ַלּפֵ ה ּכְ   . ַמּטָ

דֹוׁש  לוֹ  ָאַמר רּוךְ  ַהּקָ ְתךָ  ָסְרָחה! ִמיָכֵאל :ְלִמיָכֵאל הּוא ּבָ   . אּוּמָ
ל ִרּבֹונוֹ : ְלָפָניו ָאַמר ֶהם ַלּטֹוִבים ַדּיוֹ  עֹוָלם ׁשֶ ּבָ   ! ׁשֶ
ֶהם ַלּטֹוִביםוְ  אֹוָתם ׂשֹוֵרף ֲאִני: לוֹ  ָאַמר ּבָ    ,ׁשֶ
ד ים ְלֻבׁש  ָהִאיׁש  ֶאל אֶמרַוּיֹ ": ִמּיָ ּדִ ינֹות ֶאל אּבֹ  :אֶמרַוּיֹ  ַהּבַ ל ּבֵ ְלּגַ ַחת ֶאל ,ַלּגַ רּוב תַּ    ,ַלּכְ

א ינֹות ֵאׁש  ַגֲחֵלי ָחְפֶניךָ  ּוַמּלֵ ֻרִבים ִמּבֵ בֹ  ,ָהִעיר ַעל קּוְזרֹ  ,ַלּכְ   . )ב, י יחזקאל( "ְלֵעיָני אַוּיָ
ד ַלח": ִמּיָ ׁשְ רּוב ַוּיִ ינֹות ָידוֹ  ֶאת ַהּכְ רּוִבים ִמּבֵ ר ָהֵאׁש  ֶאל ַלּכְ ינֹות ֲאׁשֶ ֻרִבים ּבֵ    ,ַהּכְ

א ָ ׂשּ ן ַוּיִ תֵּ ים ְלֻבׁש  ָחְפֵני ֶאל ַוּיִ ּדִ ח ַהּבַ ּקַ ֵצא ַוּיִ   . )ז, י יחזקאל( "ַוּיֵ
  

ר ָחָנא ַרב ָאַמר יְזָנא ּבַ י ָאַמר ּבִ ְמעֹון ַרּבִ   : ֲחִסיָדא ׁשִ
נוּ  לֹא ָמֵלאִאילְ  ָחִלים ִנְצַטּנְ דוֹ  ּגֶ ל ִמּיָ רּוב ׁשֶ ל ְלָידוֹ  ּכְ ְבִריֵאל ׁשֶ    ,ּגַ
ירוּ  לֹא ּיְ ּתַ ֹוְנֵאיֶהן ִנׁשְ ל ִמׂשּ ָרֵאל ׁשֶ ִריד ִיׂשְ   . ּוָפִליט ׂשָ

ה": ּוְכִתיב ים ְלבּוׁש  ָהִאיׁש  ְוִהּנֵ ּדִ ר ַהּבַ ֶסת ֲאׁשֶ ָמְתָניו ַהּקֶ יב ּבְ ָבר ֵמׁשִ    :רֵלאמֹ ּדָ
ר יִתיָעׂשִ  ֲאׁשֶ יָתִני ּכַ   . )יא, ט יחזקאל( "ִצּוִ

  
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

אֹוָתּה  ָעה ּבְ ְרּגֹוד ֵמֲאחֹוֵרי ְלַגְבִריֵאל הֹוִציאוּ  ׁשָ   , ַהּפַ
ין ּוַמְחיּוהוּ  יּתִ נּוָרא ּפּוְלֵסי ׁשִ    ,ּדְ

   ,ֲעַבְדּתְ  ָלא -  ֲעַבְדּתְ  ָלא ִאי: ֵליּה  ֲאַמרוּ 
א -  ֲעַבְדּתְ  ִאי ִדְפָקדּוךְ  ֲעַבְדּתְ  ָלא יַאּמַ    ?ּכְ

יִבין ֵאין: ָלךְ  ֵלית, ַדֲעַבְדּתְ : ְועֹוד ְלָקָלה ַעל ְמׁשִ   ?ַהּקַ
יֵאלְלד ַאְייתּוהַּ  ָרא ּוּבִ ַפְרָסֵאי ׂשָ ֲחִריֵקיּה  ְואֹוְקֵמיּה  ,ּדְ ׁש  ,ּבַ ּמֵ ִרים ְוׁשִ   . יֹום ְוֶאָחד ֶעׂשְ

ְכִתיב ַהְיינוּ  ר" :ּדִ ַרס ַמְלכּות ְוׂשַ י דֵמ עֹ  ּפָ ִרים ְלֶנְגּדִ    ,יֹום ְוֶאָחד ֶעׂשְ
ה ִרים ַאַחד ִמיָכֵאל ְוִהּנֵ ָ א ,ִניםָהִראׁשֹ  ַהׂשּ י ַוֲאִני ,ְלָעְזֵרִני ּבָ ם נֹוַתְרתִּ    .)יג, י דניאל( "ָפָרס ַמְלֵכי ֵאֶצל ׁשָ
ִרין ֵליּה  ְיַהבוּ  ִהיגּדְ  ּוַפְרָווָתא ,ַמְלֵכי ְוַחד ֶעׂשְ   . ַמׁשְ
ִתיבוּ : ֲאַמר ָרֵאל ִלי ּכְ ְרָגא ְלִיׂשְ ַאּכַ ַתבוּ  -  ּבְ   . ֵליּה  ּכְ

ִתיבוּ  ַנן ִלי ּכְ א ַרּבָ ְרּגָ ַאּכַ ַתבוּ  - ּבְ    .ֵליּה  ּכְ
ָנא ִעיּדָ ְבִריֵאל ָעַמד - ָתםְלִמיְח  ְבעוּ ּדְ  ּבְ ְרגֹוד ֵמֲאחֹוֵרי ּגַ    ,ַהּפַ

ְוא": ְוָאַמר יֵמי ָלֶכם ׁשָ ּכִ ֶבת ְמַאֲחֵרי ,קּום ַמׁשְ    ,ׁשֶ
ן ,ָהֲעָצִבים ֶלֶחם ְכֵליאֹ  ן ּכֵ ָנא ִליִדידוֹ  ִיתֵּ    .)ב, קכז תהלים( "ׁשֵ
  

ן" ַמאי ן ּכֵ ָנא ִליִדידוֹ  ִיתֵּ    ?"ׁשֵ
  

י ָאַמר   : ִיְצָחק ַרּבִ
ל ְנׁשֹוֵתיֶהן ֵאּלוּ  ְלִמיֵדי ׁשֶ דֹות ֲחָכִמים ּתַ ְמַנּדְ יָנה ׁשֶ עֹוָלם ׁשֵ ה ּבָ א ָלעֹוָלם ְוזֹוכֹות ,ַהּזֶ   .ַהּבָ

  
יחוּ  ְולֹא ּגִ   . ָעָליו ִהׁשְ
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  הגהת מסורת הש"ס. 

  רש"י
. סיפיה ואני באתי בדבריך

דההוא קרא דלעיל אל תירא 
דניאל וגו' ואני באתי בדבריך 

   נכנסתי לתוך הפרגוד בשבילך:
. מתי נגרש מאי ואני באתי

  מתוכו שהוצרך ליכנס: 
. הוא גבריאל לבוש הבדים

   בספר דניאל:
   . מקלות של אור:פולסא דנורא
   . כלל:אי לא עבדת

ו מצדיקים . והיינלא עבדת
אותך לומר דוחה הוא את הדבר 
אולי ישוב הקב''ה מחרונו 

   ויתרצה להם:
. שתהא אתה נוטל כדפקדוך

הגחלים מבינות לכרובים ואתה 
   אמרת אל הכרוב לתתם לך:

   . במקומו:בחריקיה
. גבריאל אמר כן עומד לנגדי

   לדניאל:
. נמל ופרוותא דמשמהיג

   שקורין פורט:
לשון . דבר מלכות בדמשמהיג

פרסי לפי שהוא מעלה שם 
   מרגליות כדאמרינן בר''ה:

   . כסף גולגלתא:אכרגא
. כלומר כלום שוא לכם וכו'

הגונים האומות להיות החכמים 
מסורים בידם והלא המקרא 
משבחן שאף נשותיהם מנדדות 
שינה מעיניהן שוא לכם בעלי 
אומנות המשכימים ומאחרים 
למלאכתם אוכלי לחם בעצב 

יתן הזן את העולם  וביגיעה כן
מזונות ופרנסה לידידו שנא למי 

  שנדד שינה בשבילו:
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ָפָניו ָאַמר ל ִרּבֹונוֹ : ּלְ ל ִיְהיוּ  ִאם! עֹוָלם ׁשֶ ַכף ָהעֹוָלם אּוּמֹות ַחְכֵמי ּכָ   ,אְזַנִיםמֹ  ּבְ
אל ַכף ֲחמּודֹות ִאיׁש  ְוָדִנּיֵ ה ּבְ ִנּיָ ם ֶאת ַמְכִריַע  ִנְמָצא לֹא ׁשְ   ?! ּכּוּלָ

דֹוׁש  ָאַמר רּוךְ  ַהּקָ ד ֶזה הּוא ִמי: הּוא ּבָ ַלּמֵ ּמְ ַני ַעל ּותְזכ ׁשֶ   ? ּבָ
ל ִרּבֹונוֹ : ְלָפָניו ָאְמרוּ  ְבִריֵאל, עֹוָלם ׁשֶ   . ּגַ
  . אָיבֹ : ָלֶהם ָאַמר

ֱאַמר ּנֶ ְדָבֶריךָ  ָבאִתי ַוֲאִני": ׁשֶ   . )יב, י דניאל( "ּבִ
  . ֵליעּול: ְלהוּ  ָאַמר

ילּוהוּ    . ַאַעּיְ
ֵחיּה  ֲאָתא ּכְ יֵאללְ  ַאׁשְ ָנַקט דּוּבִ יּה  ֵליּה  ּדְ ְרּתֵ יֵדיּה  ְלִאיּגַ   , ּבִ
ָעא יּה  ְלִמְרָמא ּבְ ָלָעּה , ִמיּנֵ   . ּבְ

א ָאְמֵר  ִאיּכָ ב :יּדְ ִתיָבא ֲהָוה ִמיְכּתַ    .ַחְתָמא ָהֵוי ָלא ָתםִמיְח  ,ּכְ
א ָאְמֵר  ִאיּכָ ִדְבָלֵעיּה  ,ַחְתָמא ֲהָוה ַנִמי ָתםִמיְח  ַאף :יּדְ יּה  ָלּה  ָמֵחיק ּכְ   . ִמיּנֵ

  
ְבַמְלכּוָתא ַהְיינוּ  ָפַרס ּדִ א, ּדְ ָיֵהיב ִאיּכָ ְרָגא ּדְ א ּכַ ָלא ְוִאיּכָ ְרָגא ָיֵהיב ּדְ   . ּכַ

  
ה יֹוֵצא ַוֲאִני" ר ְוִהּנֵ א ָיָון ׂשַ א ָעֵוי ָעֵוי - )כ, י דניאל( "ּבָ ח ְוֵליּכָ ּגַ ַאׁשְ יּה  ּדְ    .ּבֵ
  
  

  רש"י
. על שדברתי בך: באתי בדבריך

אשכחיה לדוביאל דהוה נקט 
   איגרתא:

. ואני יוצא והנה שר יון בא
וכשהגיע זמן מלכות יון לבא 
אצא על כרחי שכבר נגזרה גזרה 

   ושר יון יבא במקומי:
על  . צעק וצוח גבריאלעוי עוי

זאת שלא ימשלו מלכי יון 
  בישראל:
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ֵרי ָלן ְמָנא, "ְוִסיָכה "ְרִחיָצה[ ִאיּקְ   ?].ִעיּנּוי ּדְ
  

ֵעית ְוִאי    :ֵאיָמא ּבָ
ֵרי ""ְרִחיָצה ִאיּקְ    ?ָלן ְמָנא ִעּנּוי ּדְ

  

ְכִתיב ֶלךְ  ָאַמר ַהּכֵֹהן ּוְלֶאְבָיָתר" :ּדִ ֶדיךָ  ַעל ֵלךְ  ֲעָנתֹת :ַהּמֶ י ,ׂשָ ה ָמֶות ִאיׁש  ּכִ    ,ַאתָּ
ה ּוַבּיֹום י ,ֲאִמיֶתךָ  לֹא ַהּזֶ אָת  ּכִ ִוד ִלְפֵני ֱאלִֹהים' ה ֲארֹון ֶאת ָנׂשָ    ,ָאִבי ּדָ

כל יָת ִהְתַענִּ  ְוִכי ר ּבְ ה ֲאׁשֶ   . )כו, ב' א מלכים( "ָאִבי ִהְתַעּנָ
יּה  ּוְכִתיב ָדִוד ּבֵ י": ּבְ ר ְוָצֵמא ְוָעֵיף ָרֵעב ָהָעם ָאְמרוּ  ּכִ ְדּבָ ּמִ   . )כט, יז' ב שמואל( "ּבַ
  , ֶלֶחםִמ  - ""ָרֵעב

ִים - ""ְוָצֵמא   , ִמּמַ
אי – ""ָעֵיף    ?ֵמְרִחיָצה ָלאו ?ִמּמַ

  
ִע  ְוִדיְלָמא ְנָדל יַלתִמּנְ   ? ַהּסַ

  
א י ָאַמר ֶאּלָ   : ִיְצָחק ַרּבִ

  . )כה, כה משלי( "ֲעֵיָפה ֶנֶפׁש  ַעל ָקִרים ַמִים" :ֵמָהָכא
  

ה ְוִדיְלָמא ִתּיָ ְ   ? ִמׁשּ
  

ִתיב ִמי ֶנֶפׁש  ָקִרים ַמִים": ּכְ ִתיב "ֲעֵיָפה ֶנֶפׁש  ַעל" ?!"ֲעֵיָפה ּבְ   . ּכְ
  
  
  

  רש"י
ולאביתר הכהן וגו' כי נשאת 

. את ארון ה' לפני דוד אבי
   כשהיה בורח מפני אבשלום:

וכי התענית בכל אשר התענה 
. למדנו שנקראת בריחתו אבי

של דוד מפני אבשלום עינוי 
וכתיב כי אמרו העם רעב ועיף 

   וצמא במדבר:
. מים קרים על נפש עיפה

מא מרחיצה מיקרי עיף ולא אל
מנעילת הסנדל וקרי ליה עינוי 

  דכתיב בכל אשר התענה אבי:
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ל" ּוְנִעיַלת" ְנּדָ    ?ָלן אְמנָ  ַהסַּ
  

ְכִתיב ַמֲעֵלה ֶלהעֹ  ְוָדִוד" :ּדִ יִתים ּבְ   .)ל, טו' ב שמואל( "ָיֵחף ֵלךְ הֹ  ְוהּוא ָחפּוי לוֹ  אׁש ְורֹ  ,ּובֹוֶכה ֶלהעֹ  ,ַהּזֵ
אי – ""ָיֵחף ִעיַלת ָלאו  ?ִמּמַ ל ִמּנְ ְנּדָ   ? ַהּסַ

  
  . ּוַמְרְטָקא ִמּסּוְסָיא ְוִדיְלָמא

  
א ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר ֶאּלָ   : ָחקִיְצ  ּבַ

ְחתָּ  ֵלךְ " :ֵמָהָכא ק ּוִפתַּ ַ    ,)ב, כ ישעיה( "ַרְגֶלךָ  ֵמַעל ַתֲחלֹץ ְוַנַעְלךָ  ָמְתֶניךָ  ֵמַעל הׂשּ
ַעשׂ " :ּוְכִתיב ן ַוּיַ   . )ב, כ ישעיה( "ְוָיֵחף ָערֹום ָהלֹךְ  ּכֵ

  
אי – ""ָיֵחף ִעיַלת ָלאו ?ִמּמַ ל ִמּנְ ְנּדָ   ? ַהּסַ

  
ִמְנָעִלים ְוֵאיָמא   ? ִאיםַהְמטּולָּ  ּבְ

ִאי יָמא ָלא ּדְ ׁש  ""ָערֹום ,ָהִכי ּתֵ   ? ַמּמָ
א ְבָגִדים ֶאּלָ לּוִיים ּבִ   , ּבְ
ִמְנָעִלים ַנִמי ָהָכא ִאים ּבְ   . ַהְמטּוּלָ

  
א ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר ֶאּלָ   : ִיְצָחק ּבַ

ֵחף ַרְגֵלךְ  ִמְנִעי" :ֵמָהָכא ְמָאה ּוְגרֹוֵנךְ  ִמּיָ    )כה, ב ירמיה( "ִמּצִ
ֵדי ,ַהֵחְטא ִמן ךְ ַעְצֵמ  ִמְנִעי ּלא ּכְ   , ִיחּוף ִליֵדי ַרְגֵלךְ  אָיבֹ  ׁשֶ
ָבִרים ְלׁשֹוֵנךְ  ִמְנִעי ֵטִלים ִמּדְ ֵדי ,ּבְ ּלא ּכְ רֹוֵנךְ  אָיבֹ  ׁשֶ   .ִצְמָאה ִליֵדי ּגְ

  
  

  רש"י
   . שוט הסוס:מרטקא
. בישעיה כתיב ישעיה ויעש כן

לא היה רגיל במרכבת סוסים 
ויחף דידיה בנעילת סנדל הוא 
והוא יגלה על יחוף דדוד נמי 

   דמנעילת הסנדל הוא:
. שלא יבוא רגלך לידי יחוף

 ך בגולה:בצאת
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ִמיׁש  ׁשְ ה "תַּ טָּ ֵרי "ַהּמִ ִאיּקְ    ?ָלן ְמָנא -  ִעּנּוי ּדְ

  
ְכִתיב ה ִאם" :ּדִ ַעּנֶ ח ְוִאם ַתינֹבְּ  ֶאת תְּ ּקַ ים תִּ   .  )נ, לא בראשית( "ָנׁשִ

ה ִאם"   ב,עז ַעּנֶ ִמיׁש  -  "תְּ ׁשְ   , ִמּתַ
ח ְוִאם" ּקַ רֹות -  "תִּ   . ִמּצָ
  

רֹות ְוִאיִדי ִאיִדי ְוֵאיָמא   ? ִמּצָ
  

ִתיב ִמי ח ִאם" ּכְ ּקַ ח ְוִאם""? ּתִ ּקַ ִתיב "תִּ   . ּכְ
  

רֹות ְוִאיִדי ִאיִדי ְוֵאיָמא   , ִמּצָ
יֵדיּה  רֹותְלָצ  -  ַחד   , ּדִ

ח ִאם"ּדְ  ּדּוְמָיא, ֵמָעְלָמא ֵליּה  ְדָאְתָיין ָצרֹותלְ  - ְוַחד ּקַ   ! "תִּ
  

ִתיב ִמי ח ִאם' ּכְ ּקַ ה ְוִאם 'ּתִ ַעּנֶ   ? 'ּתְ
ה ִאם" ַעּנֶ ח ְוִאם תְּ ּקַ ִתיב "תִּ    .ּכְ
  

א ַרב ֵליּה  ָאַמר ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ
ִמיׁש  ָהא ׁשְ   , יִעּנוּ  ִאיְקֵרי ּגּוָפּה  ּתַ

ְכִתיב ב" :ּדִ ּכַ ׁשְ ָה  אָֹתּה  ַוּיִ   ! )ב, לד בראשית( "ַוְיַעּנֶ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ּה  ָהָתם ִעיּנָ יאֹות ׁשֶ   . ֲאֵחרֹות ִמּבִ

  
  
  
  

  רש"י
. להשבית אם תענה מתשמיש

   עונתן:
. השביעו ואם תקח מצרות

כמשמעו שלא יוסיף להן צרות: 
ה''ג ואימא אידי ואידי מצרות 
מי כתיב אם תקח ואם תקח 
כתיב ואימא אידי ואידי מצרות 
חד לצרות דידיה וחד לצרות 
דאתיין ליה מעלמא דומיא 
דואם תקח מי כתיב אם תקח 

אם תענה ואם תקח ואם תענה 
כתיב. והכי פירושא ואימא אידי 
ואידי מצרות וה''ק אם תענה 
את בנותי ליקח נשים עליהן מי 
כתיב אם תענה אם תקח דליהוי 
אם תקא פי' דאם תענה ואם 
תקח כתיב מילתא אחריתי 

   היא:
ואימא אידי ואידי מצרות חד 

. שלא יעשה בלהה לצרות דידים
ר וזלפה גבירות שוות להן והד

אשבעיה אם תקח נשים דהיינו 
צרות דאתיין להו לבתר הכי 
מעלמא והכי מסתברא דומיא 

   דואם תקח:
. מי כתיב אם תקח ואם תענה

צרות דעלמא קשות להן מן 
הראשונות וברישא הוה ליה 
לאשבועיה אצרות דעלמא והדר 
הוה ליה לאשבועיה אצרות 
דידיה דלא מישתעי איניש הכי 
 להזהירו תחילה על הקל

   ולבסוף על הקשה:
. שהיתה מביאות אחרות

מתאוה לו ולא בא עליה בעונתה 
בימים שעמדה אצלו ואני 
שמעתי שעינה מביאות אחרות 
שבא עליה שלא כדרכה וקשיא 
לי א''כ אימא אם תענה את 
בנותי נמי הכי אשבעיה שלא 
יענה אותן מביאות אחרות ועוד 
שעינה בביאות אחרות מיבעי 

  ליה:
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ָכל - ּגּופוֹ  ִמְקָצת ִלְרחֹוץ "ָאסּור   , ּגּופוֹ  ּכְ
ִטיט ְמלּוְכָלךְ  ָהָיה ְוִאם ַדְרּכוֹ  רֹוֵחץ -  ּוְבצֹוָאה ּבְ ׁש  ְוֵאינוֹ  ּכְ   . חֹוׁשֵ

ָכל - ּגּופוֹ  ִמְקָצת ָלסּוךְ  ָאסּור   , ּגּופוֹ  ּכְ
ָהיוּ  אוֹ , חֹוֶלה ָהָיה ְוִאם רֹאׁשוֹ  ֲחָטִטין לוֹ  ׁשֶ ַדְרּכוֹ  ָסךְ  -  ּבְ ׁש" ְוֵאינוֹ  ּכְ   . חֹוׁשֵ

  
  

ָנא ֵבי ּתָ ה ּדְ ֶ   : ְמַנׁשּ
ן" ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ּגַ

ה ָחהְמִדי ָ ִים ַאַחת ָיָדּה  ִאׁשּ ּמַ   , ּבַ
ת ְונֹוֶתֶנת ינֹוק ּפַ ת ְוֵאיָנּה , ַלתִּ ׁשֶ   . חֹוׁשֶ

אי ַעל ָעָליו ָאְמרוּ  ּמַ ֵקן ׁשַ ּלא ַהּזָ ָידוֹ  ְלַהֲאִכיל ָרָצה ׁשֶ    ַאַחת, ּבְ
י ְלַהֲאִכיל ָעָליו ְוָגְזרוּ  תֵּ ׁשְ   . ָיַדִים" ּבִ

  
   ?ַטְעָמא ַמאי

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
וּ  יְבָתא םִמׁשּ   . ׁשִ

  
  

  רש"י
. לפי שרוח רעה את ידה מדיחה

שורה על הלחם הנלקח בידים 
שלא נטלן שחרית ושם השד 

   שיבתא:
. שלא רצה להאכיל בידו אחת

אפי' ידו אחת לא היה נוטל 
לתת פת לבנו קטן ביום 

  הכפורים:
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יל ַההֹוֵלךְ " ֵני ְלַהְקּבִ ֵני אוֹ  ָאִביו ּפְ ֵני אוֹ , ַרּבוֹ  ּפְ דֹול ִמי ּפְ ּגָ ּנוּ  ׁשֶ   , ִמּמֶ
ארוֹ  ַעד עֹוֵבר ִים ַצּוָ ּמַ ׁש" ְוֵאינוֹ  ּבַ   . חֹוׁשֵ

  
ְעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ

ְלִמיד ֵאֶצל ָהַרב   ? ַמאי ּתַ
  

א    :ַמעׁשְ  ּתָ
ר ִיְצָחק ַרב ָאַמרּדְ  ר ּבַ   : ָחָנה ּבַ

י ַדֲאַזל ְזִעיִרילִ  ֲחִזיֵתיּה  ֲאָנא יא ַרב ְלַגּבֵ ר ִחּיָ י ּבַ ְלִמיֵדיּה  ַאׁשִ   . ּתַ
  

י ַרב   : ֲאַמר ַאׁשִ
יא ַרב ,ַההּוא ר ִחּיָ י ּבַ ֲאַזל הּוא ַאׁשִ יּה  ּדַ יּה  ְזִעיִריּדִ  ְלַגּבֵ    .ַרּבֵ

  
א ְלֵמֲעַבר ְיִמיָנא רֲעַב  ִלְבֵני ָראׁשָ  ָרָבא ַמּיָ יֵרי ִלְנטּוֵרי ּבְ    .ּפֵ

  
ֵיי ֵליּה  ֲאַמר   : ָרָבאלְ  ַאּבַ
ְנָיא יע ּתַ ְמַסּיַ    :ָלךְ  ּדִ

ירֹות "ׁשֹוְמֵרי אָרן ַעד עֹוְבִרין ּפֵ ִים ַצּוָ ּמַ ין" ְוֵאין ּבַ ׁשִ   . חֹוׁשְ
  

ָרא יֹוֵסף ַרב י ִלְבֵני ְלהוּ  ׁשְ א ְלֵמיֲעַבר ַתְרּבוּ  ּבֵ ַמּיָ   ,ְלִפיְרָקא ְלֵמיֵתי ּבְ
ָרא ָלא ְלֵמיַזל    .ְלהוּ  ׁשְ

  
ֵיי ֵליּה  ֲאַמר   : ַאּבַ

ן ִאם ה ּכֵ יָלן ַאּתָ    !אָלבֹ  ֶלָעִתיד ַמְכׁשִ
  
  

א ָאְמֵר  ִאיּכָ    :יּדְ
  

ָרא ָרא ְלֵמיֵתי ְלהוּ  ׁשְ    .ְלֵמיַזל ְלהוּ  ּוׁשְ
  

ֵיי ֵליּה  ֲאַמר   : ַאּבַ
ָלָמא ׁשְ י - ְלֵמיֵתי ּבִ   , ְלַחּיֵ

א    ?ַטְעָמא ַמאי ְלֵמיַזל ֶאּלָ
  

ֵדי ּלא ּכְ ֵהא ׁשֶ יָלן ּתְ   . אָלבֹ  ֶלָעִתיד ַמְכׁשִ
  

מּוֵאל ַרבוְ  ְיהּוָדה ַרב ר ׁשְ א ְנַהרּדִ  ַאּגּוָדא יָקְייֵמ  ָהווּ  ְיהּוָדה ּבַ ּפָ ְבָרא ,ּפַ דּדְ  ַאּמַ    ,ַחְצּדַ
ר ָרִמי ָקֵאי ַוֲהָוה א ּבַ ּפָ יָסא ֵמַהךְ  ּפַ    ,ּגִ
ְייכוּ  ְלֵמיֵתי ְלֵמיֲעַבר, ַמהוּ : ָקָלא ְלהוּ  ְרָמא ַאל ְלַגּבַ ַמֲעָתא ְלִמׁשְ   ? ׁשְ

  
  : ְיהּוָדה ַרב ֵליּה  ֲאַמר

מּוֵאל ַרב ָאְמִרי ּוׁשְ ְרַוְייהוּ  ּדְ ּלא ּוִבְלַבד עֹוֵבר :ּתַ ַחת ָידוֹ  יֹוִציא ׁשֶ   . ֲחלּוקוֹ  ֵחֶפת ִמּתַ
  

א ָאְמֵר  ִאיּכָ    :יּדְ
  

מּוֵאל ַרב ֵליּה  ֲאַמר ר ׁשְ   : ְיהּוָדה ַרב ּבַ
ֵניָנא    :ּתָ

ּלא ּוִבְלַבד, "עֹוֵבר ַחת ָידוֹ  יֹוִציא ׁשֶ   . ֲחלּוקֹו" ֵחֶפת ִמתַּ
  
  

  רש"י
   . משום רחיצה:ואינו חושש

. שהיו להם לנטורי פירי
   פרדסים בעבר הנהר:

   . שם הכפר:בי תרבו
   שהיו דורשין ביוה''כ: .לפירקא

. לשנה אחרת לא לעתיד לבא
יבואו הואיל ולא התרת' לעבור 

   את המים ולחזור:
. מקום מעבר אמברא דחצדד

   הנהר מול חצדד:
. שפת חלוקו מתחת חפת

להגביה שולי חלוקו על זרועו 
דאינו נראה כמלבוש אלא 
כנושא על כתיפו ואמר מר (שבת 
דף קמז.) היוצא בטלית 

על כתיפו בשבת חייב מקופלת 
  חטאת:
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  : יֹוֵסף ַרב ָלּה  ַמְתִקיף
י חֹולּוְב  ְוָנא ַהאי ּכִ ֵרי ִמי ּגַ    ?!ׁשָ

ִתיב    :ְוָהּכְ
ָמד"" ה ֶאֶלף ַוּיָ ַאּמָ ֲעִבֵרִני ּבָ ִים ַוּיַ אן - )ג, מז יחזקאל( "ָאְפָסִים ֵמי ַבּמַ ר ִמּכָ ּמּותָּ   . ַאְפַסִיים"" ַעד ַלֲעבֹור ׁשֶ
ָמד" ֲעִבֵרִני ֶאֶלף ַוּיָ ִים ַוּיַ ִים ַמִים ַבּמַ ְרּכָ אן -  )ד, מז יחזקאל( "ּבִ ר ִמּכָ ּמּותָּ ִים ַעד ַלֲעבֹור ׁשֶ    .ִבְרּכַ
ָמד" ֲעִבֵרִני ֶאֶלף ַוּיָ אן - )ד, מז יחזקאל( "ָמְתָנִים ֵמי ַוּיַ ר ִמּכָ ּמּותָּ   . ָמְתַנִים ַעד ַלֲעבֹור ׁשֶ

אן ָמד" ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ר ַנַחל ֶאֶלף ַוּיָ   ! ")ה, מז יחזקאל( "רַלֲעבֹ  אּוַכל לֹא ֲאׁשֶ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
אֵני ְרִדיִפי ַנַחל ׁשָ א ּדִ   . ַמּיָ

  
ִסיחּוי? ַיֲעִביֶרּנוּ  "ָיכֹול    ּבְ

ְלמּוד י": לֹוַמר תַּ ִים ָגאוּ  ּכִ חוּ  ֵמי ַהּמַ    .")ה, מז אליחזק( "ׂשָ
  

חוּ  ֵמי" ַמאי    ?"ׂשָ
  

ּיּוָטא   , ׁשִ
ן ּכֵ ְייָטא קֹוִרין ׁשֶ    .ָסְייָחא – ְלׁשָ

  
ה? ַיֲעִביֶרּנוּ  "ָיכֹול בּוְרִני ְקַטּנָ    ּבְ

ְלמּוד ל": לֹוַמר תַּ ֵלךְ  ּבַ ִיט ֳאִני ּבוֹ  תֵּ   . )כא, לג ישעיה( "ׁשַ
בּוְרִני ַיֲעִביֶרּנוּ  ָיכֹול דֹוָלה? ּבְ    ּגְ

ְלמוּ  יר ְוִצי": לֹוַמר דתַּ   . ")כא, לג ישעיה( "ַיַעְבֶרּנוּ  לֹא ַאּדִ
  

ַמע ַמאי   ?ַמׁשְ
  

ִד  םּכְ   : יֹוֵסף ַרב ְמַתְרּגֵ
יּה  ֵתִזיל ָלא ְסִפיַנת ּבֵ יִדין ּבִ ִתי ּובּוְרִני ,ַצּיָ גֹוִזיָנּה  ָלא ַרּבָ   . ּתְ

  
י ָאַמר ן ְיהּוָדה ַרּבִ ִזי ּבֶ   : ּפָ

ֶות ַמְלַאךְ  ַאף תֹוכוֹ  ַלֲעבֹור ְרׁשּות לוֹ  ֵאין ַהּמָ    ,ּבְ
ִתיב ל" :ָהָכא ּכְ ֵלךְ  ּבַ ִיט ֳאִני ּבוֹ  תֵּ    ,"ׁשַ

ּוט :ָהָתם ּוְכִתיב ָאֶרץ "ִמׁשּ 317"ּבָ
  . )ז, א איוב( 

  
י ָאַמר ְנָחס ַרּבִ ּום ּפִ   : ִצּפֹוָרָאה הּוָנא ַרב ִמׁשּ
ית ַהּיֹוֵצא ַמְעָין י ִמּבֵ ים ָקְדׁשֵ ָדׁשִ ה - ַהּקֳ ִחיּלָ ּתְ   , ֲחָגִבים ְלַקְרֵני ֶמהְודוֹ  ּבַ
יָון יַע  ּכֵ ִהּגִ ה -  ֵהיָכל ְלֶפַתח ׁשֶ חּוט ַנֲעׂשֶ ל ּכְ ִתי ׁשֶ   , ׁשְ
יָון יַע  ּכֵ ִהּגִ ה - ָלאּוָלם ׁשֶ חּוט ַנֲעׂשֶ ל ּכְ   , ֵעֶרב ׁשֶ
יָון יַע  ּכֵ ִהּגִ ַתח ֶאל ׁשֶ ה - ֲעָזָרה ּפֶ ִפי ַנֲעׂשֶ ךְ  ּכְ   , ָקָטן ּפַ

ְתַנן ְוַהְיינוּ     :ּדִ
י" ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : אֹוֵמר בַיֲעקֹ  ּבֶ

ין^ ַמִים   א,עח ַחת יֹוְצִאין ִלְהיֹות ֲעִתיִדין ְמַפּכִ ן ִמתַּ ִית ִמְפתַּ   . ַהּבַ
אן ר ָהָיה ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ּבֵ יַע  ַעד ,ְועֹוֶלה ִמְתּגַ ּגִ ּמַ ית ְלֶפַתח ׁשֶ ִוד ּבֵ    .ּדָ

יָון יַע  ּכֵ ּגִ ּמַ ית ְלֶפַתח ׁשֶ ִוד ּבֵ ה ּדָ נַ  ַנֲעׂשָ ּבוֹ  ,ׁשֹוֵטף ַחלּכְ   , ְויֹוְלדֹות ִנּדֹות ְוָזבֹות ָזִבין רֹוֲחִצין ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ּיֹום": ׁשֶ ח ָמקֹור ִיְהֶיה ַההּוא ּבַ ִויד ְלֵבית ִנְפתָּ ֵביּוְליֹ  ּדָ ם ׁשְ לִָ את ְירּוׁשָ ה ְלַחּטַ   . (מידות ב, ו) ")א, יג זכריה( "ּוְלִנּדָ

  
  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר

אן ִריָכה הְלִנּדָ  ֶרֶמז ִמּכָ ּצְ ב ׁשֶ אָרּה  ַעד ֵליׁשֵ ִים ַצּוָ ּמַ   . ּבַ
  

ָווֵתיּה  ִהיְלְכָתא ְוֵלית . ּכְ

                                                           
317
ּוט ויאמר' ה את השטן ויען  ָאֶרץ ִמׁשּ  בה ומהתהלך ּבָ

  רש"י
. דקתני לעיל עד כי האי גוונא

צוארו במים והאיכא סכנה 
   שלא ישטפוהו המים:

. המלאך הראה וימד אלף
ליחזקאל נחל היוצא מבית 
קה''ק תחילתו כחוט והולך 
וגדל וכל אלף אמה אורך 
משיצא חוץ לירושלים לא היה 
עמוק אלא מי אפסים מי 

   קרצולין:
. שניות והעמיקו עד וימד אלף

   ברכים:
. קרי ליה אשר לא מכאן ואילך

אוכל לעבור אלמא אסור לעבור 
   למעלה ממתנים:

. היוצא מבית קה''ק שאני נחל
שהיו מימיו רודפים הולכים 

   מהר ושוטפים:
   . בשייט:בסיחוי

. ת''ל כי גאו המים מי שחו
   ראויות לשוט:

. היא ציון חוץ לפתח בית דוד
 לירושלים: 

. כמין הפך הן כשמגיעין פכיןמ
   למפתן ההיכל:

. מדלא קרי ליה מכאן רמז לנדה
ראוי לנדה עד שמתגבר כנחל 
שוטף שמגיע לפתח בית דוד 
רמז שצריכה לטבילת מים 
עמוקים שתשב בהן עד צוארה 
ואע''ג דלא רמיז קרא עד 
צוארה רמיז מיהא דניהוו 
עמוקים עומק הראוי וזה 

  כראוי:
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יַנח ּפּוִרים יֹום ּתֵ א ַהּכִ ֵליּכָ    ,ִמְנָעל ּדְ
ת ּבָ א ,ׁשַ ִאיּכָ   ? ַמאי, ִמְנָעל ּדְ

  
ֵבי ַחְתֵניּה  ְנֶחְמָיה ָאַמר יָאה ּדְ   : ְנׂשִ
ילְ  ֲחִזיֵתיּה  ֲאָנא יַר וְ  ַאִמי ַרּבִ ָמטוּ  ַאִסי ּבִ א עּוְרקּוָמא ּדְ ַמּיָ ֶרךְ  ְוַעְברּוָה  ּדְ   . ַמְלּבּוׁש  ּדֶ

  
יַנח ל ,ִמְנָעל ּתֵ א ַמאי ַסְנּדָ    ?ְלֵמיַמר ִאיּכָ

  
  : ִריחּוִמי ַרב ָאַמר
ֶרךְ  ָעַברּדְ  ָרִביָנאלְ  ֲחִזיֵתיּה  ֲאָנא   . ַמְלּבּוׁש  ּדֶ

  
י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ

ל ה ַסְנּדָ ִחּלָ    .לֹא ְלַכּתְ
  

לּוָתא ֵריׁש  ַלע ּגָ הוּ  ַרְפַרם, ָנָתן ַרב ְלֵבי ְלַהְגרֹוְנָיא ִאיּקְ ַנן ְוכּוּלְ   , ְלִפיְרָקא ָאתוּ  ַרּבָ
  . ֲאָתא ָלא ָרִביָנא
ֵעי, ְלָמָחר לּוָתא ֵריׁש ּדְ  ִמַדֲעֵתיּה  ָרִביָנאלְ  ְלַאּפֹוֵקי ַרְפַרם ּבָ    .ּגָ

   ?ְלִפיְרָקא ָמר ֲאָתא ָלא ַטְעָמא ַמאי
ֵאיב ֲהָוה: יּה לֵ  ֲאַמר ְרַעאי ִלי ּכָ   . ּכַ

ֵעי   . ְמָסאֵני ְלֵמיַסם ָלךְ  ִאיּבָ
א ּבָ ַכְרָעא ּגַ   . ֲהָוה ּדְ

ֵעי   . ַסְנְדָלא ְלִמְרָמא ָלךְ  ִאיּבַ
א עּוְרְקָמא: ֵליּה  ֲאַמר ַמּיָ אֹוְרָחא ֲהָוה ּדְ   . ּבְ
ֵעי: ֵליּה  ֲאַמר ֶרךְ  ְלֵמַעְבֵריּה  ָלךְ  ִאיּבַ    .ַמְלּבּוׁש  ּדֶ

י ַרב ֲאַמרּדְ  ְלָהא ָמר ֵליּה  ָסַבר ָלא: ֵליּה  רֲאַמ  ל: ַאׁשִ ה ַסְנּדָ ִחּלָ    ?לֹא ְלַכּתְ
  
  

  רש"י
הכפורים לא גרסינן התינח יום 

. וה''ג שבת דאיכא מנעל מאי
מי שרי לעבור במים או דילמא 
חיישינן דילמא נפקי מכרעיה 

   ואתי לאיתויינהו:
. בנעליהם ועברוה דרך מלבוש

   עברו אותו:
. שאינו יכול להדקו סנדל מאי

   ולקשרו יפה ברגלו כמו מנעל:
   . ושבת שם:איקלע להגרוניא

   תא:. לדרשא דריש גלולפירקא
. שלא מדעתיה דריש גלותא

   ישנאהו:
. שהוא איבעי לך למירמא סנדל

  רחב:
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ֵני ר ְיהּוָדה ּתָ רֹוָגרֹות ּבַ   : ּגְ

ב "ָאסּור י ַעל ֵליׁשֵ יֹום ִטיָנא ַגּבֵ ּפּוִרים" ּבְ   . ַהּכִ
  

י ָאַמר ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ֵלִוי ּבֶ
ִטיָנא ַחת ּבְ   . ְמַטּפַ

  
ֵיי רָאַמ    : ַאּבַ

טֹוֵפַח  יַח  ְמָנת ַעל ּבְ   . ְלַהְטּפִ
  

  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
ר ן מּוּתָ ֵפירֹות ְלִהְצַטּנֵ   . ּבְ

  
ן ְיהּוָדה ַרב   . ָקָראּבְ  ִמְצַטּנֵ

ה ן ַרּבָ ָינּוָקא ִמְצַטּנֵ    .ּבְ
ן ָרָבא ָכָסא ִמְצַטּנֵ א ּבְ ַכְסּפָ   . ּדְ

  
א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ
ָסא א ּכָ ַכְסּפָ    :ּדְ

  , ָאסּור - ֵלאָמ 
ֵרי -  ָחֵסר   . ׁשָ

ַפְחָרא   : ּדְ
  , ָאסּור -  ְוִאיִדי ִאיִדי

ּום ַחל ִמׁשּ ִמיׁשְ ֵחיל ּדְ   . ׁשָ
  

י ַרב   : ֲאַמר ַאׁשִ
ָסא א ּכָ ַכְסּפָ   , ָאסּור ַנִמי - ָחֵסר ּדְ

ּום ֵריב ִמׁשּ ִמְזּדָ   .  ּדְ
   

  

  רש"י
. שלחלוח הטיט על גבי טינא

   הוי עונג קרוב לרחיצה:
   . מקיאה מים:מטפחת

. שמא ישפכו מים על מלא אסור
   בשרו:

. פולט מים שבולע משחל שחיל
   טרישטריש''א בלע''ז:

. מחליק ונשמט מידו דמזדריב
  המים עליו:וישפכו 
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ר ְזֵעיָרא יִזְכִנין ָחָמא ּבַ ּפִ יּדְ  אּוׁשְ יוְ  ִמיַא  ַרּבִ יוְ  ַאִסי ַרּבִ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ הוּ  ֵלִוי ּבֶ ַנן ּוְדכּוּלְ ֵקיָסֵרי ַרּבָ   . ֲהָוה ּדְ
ֵריּה  יֹוֵסף ַרבלְ  ֵליּה  ֲאַמר י ּבְ ַרּבִ ַע  ּדְ ן ְיהֹוׁשֻ   : ֵלִוי ּבֶ

ר א! ַאְרָיא ּבַ ָתא ָלךְ  ֵאיָמא ּתָ ָיָתא ִמיּלְ ֲהָוה ְמַעּלְ   : ֲאבּוךְ  ָעֵביד ּדַ
ַחת ֶעֶרב לוֹ  ָתהָהיְ  ִמְטּפַ ּפּוִרים יֹום ּבְ ִים אֹוָתּה  ְוׁשֹוֶרה, ַהּכִ ּמַ ה ּבַ ִמין אֹוָתּה  ְועֹוׂשֶ ִלים ּכְ   , ְנגּוִבין ּכֵ

ַח  ּוְלָמָחר ּה  ְמַקּנֵ ָניו ּבָ   . ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ
ָעה ֶעֶרב ׁשְ ָאב ּתִ ִים אֹוָתּה  ׁשֹוֶרה, ּבְ ּמַ י ַעל ַמֲעִביָרּה  ּוְלָמָחר ּבַ ּבֵ   . ֵעיָניו ּגַ

  
י ְוֵכן ה ֲאָתא ּכִ ר ַרּבָ   : ָאַמר ָמִרי ּבַ

ֶעֶרב ָעה ּבְ ׁשְ ָאב ּתִ ַחת לוֹ  ְמִביִאין - ּבְ ִים אֹוָתּה  ְוׁשֹוֶרה ִמְטּפַ ּמַ יָחּה  ּבַ ַחת ּוַמּנִ   , ְמַרֲאׁשֹוָתיו ּתַ
ַח  ּוְלָמָחר    ָניו ְמַקּנֵ   . ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ

ֶעֶרב ּפּוִרים יֹום ּבְ ַחת לוֹ  ְמִביִאין -  ַהּכִ ִים אֹוָתּה  ְוׁשֹוֶרה ִמְטּפַ ּמַ ה, ּבַ ִמין אֹוָתּה  ְועֹוׂשֶ ִלים ּכְ   , ְנגּוִבין ּכֵ
י ַעל ַמֲעִביָרּה  ּוְלָמָחר     ּבֵ   .ֵעיָניו ּגַ

  
י ֵליּה  ָאַמר ילְ  בַיֲעקֹ ַרּבִ ר ִיְרְמָיה ַרּבִ ֲחִליָפא ּבַ   : ּתַ

ָכא    ,ָלן ָאְמַרּתְ  ִאיּפְ
   .ְסִחיָטה ְואֹוִתיְבָנךְ 

  

  רש"י
. סודר כמין כלים מטפחת

נגובים ואני שמעתי דה''ג ערב 
יום הכפורים מביאין לו מטפחת 
ומקנח בה ידיו ולמחר פושטה 
ומעבירה על עיניו והיא לחה 

   קצת מקינוח הידים דאתמול:
. בתשעה באב איפכא אמרת לן

עושה אותן כמין כלים נגובים 
ובערב יוה''כ לא אמרת עושה 

כמין כלים נגובים אותן 
ואותיבנך סחיטה לשון 
ששמעתי הכי קאמר איפכא 
אמרת לן ערב תשעה באב מקנח 
בה ידיו ולמחר פושטה וכו' 
וערב יום הכפורים שורה אותה 
במים ועושה אותה כמין כלים 
נגובים ואותיבנך סחיטה דכמין 
כלים נגובים עדיין יש כדי 

  לסחוט:
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ָיא ַרב ָאַמר ר ְמַנׁשְ ֲחִליָפא ּבַ ה ָאַמר ַעְמָרם ַרב ָאַמר ּתַ ר ַרּבָ ר ּבַ   : ָחָנה ּבַ

ֲאלוּ  י ֶאת ׁשָ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ב ָזֵקן יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ יר ְרׁשּות ִליּטֹול ָצִריךְ , ּבִ כֹורֹות ְלַהּתִ   ? ָצִריךְ  ֵאינוֹ  אוֹ , ּבְ

  
ֵעי ָקא ַמאי    ?ְלהוּ  ִמיּבָ

ֵעי ָקא יָהכִ     :ְלהוּ  ִמיּבָ
י ר ִאיִדי ַרב ָאַמרּדְ  ָהא ּכִ ָבר: ָאִבין ּבַ יחוּ , ֶזה ּדָ יָאה ְלֵבי ָלֶהם ַהּנִ ֵדי ְנׂשִ ר ּכְ ּדֵ   , ּבוֹ  ְלִהְתּגַ

יְלָמא אוֹ , ְרׁשּות ִליּטֹול ָצִריךְ  יָון ּדִ ב ָזֵקןּדְ  ּכֵ יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ    ?ָצִריךְ  ֵאין, ּבִ
  

י ָעַמד   : ְוָאַמר, ַרְגָליו ַעל ֲחלּוָקה ןּבֶ  ָצדֹוק ַרּבִ
י ֶאת ָרִאיִתי ֲאִני ן יֹוֵסי ַרּבִ ֵקן ִזיְמָרא ּבֶ ּזָ ב ׁשֶ יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ ַמְעָלה ְוָעַמד ָהָיה ּבִ ֵקנוֹ  ּבְ ל ִמּזְ   , ֶזה ׁשֶ

יר ְרׁשּות ְוָנַטל כֹורֹות ְלַהּתִ   . ּבְ
  

י ֵליּה  ָאַמר א ַרּבִ   : ַאּבָ
ךְ  לֹא ה ָהָיה ּכָ א, ַמֲעׂשֶ ךְ  ֶאּלָ ה ָהָיה ּכָ   : ַמֲעׂשֶ
י ן יֹוֵסי ַרּבִ   , ָהָיה ּכֵֹהן ִזיְמָרא ּבֶ

ְעָיא ָקא ְוָהִכי י ֲהָלָכה :ֵליּה  ִמיּבָ ַרּבִ ָבר ֶהָחׁשּוד: ָאַמרּדְ  ֵמִאיר ּכְ ּדָ נוֹ  לֹא ּבַ   . ְמִעידוֹ  ְולֹא, ּדָ
יְלָמא אוֹ  ן ֲהָלָכה ּדִ ַרּבָ ְמעֹון ּכְ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ ל ַעל הּוא ֶנֱאָמן :ָאַמרּדְ  ּגַ ל ַעל ֶנֱאָמן ְוֵאינוֹ  ֲחֵבירוֹ  ׁשֶ   . ַעְצמוֹ  ׁשֶ

ט ן ֲהָלָכה :ֵליּה  ּוָפׁשַ ַרּבָ ְמעֹון ּכְ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ   . ּגַ
  
  
  
  

  רש"י
. גרסינן שאלו את רבי אלעזר

   הוא רבי אלעזר בן פדת:ו
. אמרינן זקן ויושב בישיבה וכו'

בסנהדרין (דף ה.) שאין חכם 
מתיר את הבכור ביחיד לראות 
את מומו אלא אם כן נטל רשות 
מן הנשיא פעם אחת והכא 
מיבעיא להו דאם זקן יושב 
בישיבת סנהדרין הוא מי צריך 
רשות' או לא והא דנקט לה 
הכא משום דבעי למימר ותו 

עיא להו מהו לצאת בסנדל קמב
   של שעם ביוה''כ:

   . נטילת הרשות:דבר זה
   . לשון גדולה:להתגדר

. לפני למעלה מזקנו של זה
זקינו של נשיא זה שבדורנו: 
כהנים חשודין על מומי הבכור 
להתיר את האסור ואף להטיל 
בו מום לפי שהבכור בזמן הזה 
אין לו תקנה אלא אם כן יש בו 

פל בו מום ועל הכהן ליט
משנתנוהו לו לשומרו ולזונו 
דרבי מאיר ודרבן שמעון 

  במסכת בכורות (דף לה.):
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ְעָיא ָקא ְותוּ    : ְלהוּ  ִמּבָ

ל ָלֵצאת ַמהוּ    ב,עח ַסְנּדָ ל ּבְ ַעם^ ׁשֶ יֹום ׁשַ ּפּוִרים ּבְ   ? ַהּכִ
  

י ָעַמד ן ִיְצָחק ַרּבִ   : ְוָאַמר, ַרְגָליו ַעל ַנֲחָמִני ּבֶ
י ֶאת ָרִאיִתי ֲאִני ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ ָצא ֵלִוי ּבֶ ּיָ ל ׁשֶ ַסְנּדָ ל ּבְ ַעם ׁשֶ יֹום ׁשַ ּפּוִרים ּבְ   . ַהּכִ

ַתֲעִנית: ֵליּה  ְוָאִמיָנא   ? ַמאי, ִצּבּור ּבְ
ָנא ָלא: ִלי ֲאַמר    .ׁשְ

  
ה ָאַמר ר ַרּבָ ר ּבַ   : ָחָנה ּבַ

י ֶאת ָרִאיִתי ִניֲא  ִמן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ָצא, ִנְנֵוה ּדְ ּיָ ל ׁשֶ ַסְנּדָ ל ּבְ ַעם ׁשֶ ַתֲעִנית ׁשַ    ,ִצּבּור ּבְ
יֹום :ֵליּה  ְוָאִמיָנא ּפּוִרים ּבְ   ? ַמאי ַהּכִ

ָנא ָלא: ִלי ֲאַמר    .ׁשְ
  

ְדִהיְטֵני ָנֵפק ְיהּוָדה ַרב   . ּבִ
ֵיי ְדהּוֵצי ָנֵפק ַאּבַ   . ּבִ
  . ְדַיְבֵליּבִ  ָנֵפק ָרָבא

  
ה ר ַרּבָ ֵריך הּוָנא ַרב ּבַ ְרֵעיּה  סּוָדָרא ּכָ   . ְוָנֵפיק ַאּכַ

  
ר ָרִמי ְמִתיב   : ָחָמא ּבַ

ַע  יטֵּ ַקב יֹוֵצא "ַהּקִ ּלוֹ  ּבְ   , ׁשֶ
ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

יוְ    . (שבת סה:) אֹוֵסר" יֹוֵסי ַרּבִ
   :ֲעָלּה  ְוָתֵני

ִוין ָאסּור "ְוׁשָ ּפּוִרים" יֹוםּבְ  ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ   ! ַהּכִ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ִאית ָהָתם יּה  ּדְ ִתיִתין ּבֵ ּום ,ּכְ ֲענּוג ִמׁשּ   . ּתַ

  
  : ָרָבא ֵליּה  ֲאַמר

ִתיִתין ,הּוא ָמָנא ָלאו ְוִאי י ּכְ ּוֵ ַ    !?ָמָנא ֵליּה  ְמׁשּ
  

  : ְועֹוד
ל ֲענּוג ּכָ ָלאו ּתַ יֹום ָאסּור ִמי, הּוא ִמְנָעל ּדְ ּפּוִרים ּבְ    ?ַהּכִ

  
ה ְוָהא ר ַרּבָ ֵריךְ  ֲהָוה הּוָנא ַרב ּבַ ְרֵעיּה  סּוָדָרא ּכָ   ! ְוָנֵפיק ַאּכַ

  
  : ְועֹוד

ָקָתֵני    :ֵסיָפא ִמּדְ
ית לוֹ  ֵיׁש  "ִאם ִתיִתין ִקּבּול ּבֵ   , ָטֵמא" ּכְ

ָלל א ִמּכְ ֵריׁשָ ְדִאית ָלאו ּדְ ִתיִתין ֵליּה  ּבִ    !ָעְסִקיַנן ּכְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
כּולֵ  ְלעֹוָלם ִמְנָעל ָעְלָמא יּדְ   , הּוא ּכְ

ת ּבָ ָהא ּוְבׁשַ ִליֵגי, ּבְ    ּפְ
ְזִריַנן :ָסַבר ָמר יְלָמא ּגָ ֵמיט ּדִ ּתַ ע ְלַאּתֹוֵיי ְוָאֵתי ִמׁשְ   . ַאּמֹות ַאְרּבַ

ְזִריַנן ָלא :ָסַבר ּוָמר    .ּגָ
  

  רש"י
. קמיה דרבי ותו קמבעיא להו

  אלעזר: 
   . מין גומא שקורין פוי''י:שעם

. הנגזר על בתענית צבור
הגשמים דתנן במסכת תענית 

   (דף יב:) אסור בנעילת הסנדל:
   . מין שעם:בדהיטני

כפות  . סנדל שלבדהוצי
   תמרים:
   . של עשבים:בדיבלי

. בשבת קב יוצא בקב שלו
   אשקצ''א:

. קסבר לאו ורבי יוסי אוסר
מנעל הוא הואיל ואינו שוה בכל 
ואפילו הכי שוין שאסור לצאת 
בו ביום הכפורים אלמא אף על 
גב דלרבי יוסי לאו מנעל הוא 
אפי' הכי אסיר והוא הדין לשל 

   שעם:
טנות . חתיכות בגדים קכתיתין

שהם נוחות לו לסמוך שוקו 
   עליהם:

. מקבל טומאה דלאו טמא
   פשוטי כלי עץ הוא:

. הלכך ביוה''כ אסור מנעל הוא
אבל דהיטני ודהוצא לאו מנעל 

  נינהו:
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נוּ  ַנן ּתָ   : ַרּבָ

ינֹוקֹות ִרין "תִּ ן, מּותָּ כּוּלָ    ּבְ
ִעיַלת חּוץ ל" ִמּנְ ְנּדָ   . ַהסַּ

  
ָנא ַמאי ְנָדל ְנִעיַלת ׁשְ    ?ַהּסַ

ָאְמֵרי י: ּדְ    ,ֵליּה  ֲעַבדוּ  ֱאיָנׁשֵ
י: ָאְמִרי ַנִמי ָהָנךְ    ! ְוִסיָכה ְרִחיָצה ֵליּה  ֲעַבדוּ  ֱאיָנׁשֵ

  
  . ֵליּה  ָעְבִדי ֵמֶאְתמֹול ֵאיַמר

  
ל   ! ֵליּה  ָעְבִדי ֵמֶאְתמֹול ֵאיַמר ַנִמי ַסְנּדָ

  
ל רֶא  לֹא ,ַסְנּדָ   . ֵליּה  יָעְבֵד  ֵמֶאְתמֹולּדְ  ְפׁשָ

  
מּוֵאל ֲאַמרּדְ    : ׁשְ

ָבֵעי ַמאן ַהאי ִמיתּוָתא ַטְעָמא ְלִמיְטַעם ּדְ ם ּדְ    .ְוִליְגִני ְמָסאֵני ִליַסּיִ
  

ִרין" ְוָהא ה "מּותָּ ִחּלָ    !ָקָתֵני ְלַכּתְ
  

א ָלאו ָהָנךְ  ,ֶאּלָ ַזרוּ  ְיהוּ יְרִביַת  ּדְ הוּ  ּגְ ַנן ּבְ   , ַרּבָ
ְרִביַתְייהוּ  ךְ ָהנָ  ַזרוּ  ָלא ּדִ הוּ  ּגְ ַנן ּבְ   . ַרּבָ
  
ֵיי ָאַמרּדְ    : ַאּבַ

  : ֵאם ִלי ֲאַמָרה
ינּוָקא ְרִביֵתיה א - ּדִ ָחא ֲחִמיִמי ַמּיָ   . ּוִמׁשְ

א ָגַדל יֲעָתא - ּפּוְרּתָ ָחא ּבֵ כּוּתָ   . ּבְ
ַדל א ּגָ ּבּוֵרי - ּפּוְרּתָ   . ָמאֵני ּתַ

  
י הּדְ  ָהא ּכִ ִזיִזי ָמאֵני וּ ְלה ְזִבין ַרּבָ ַפְחָרא ּגְ ֵרי ִלְבֵניה ּדְ    .ְלהוּ  ּוְמַתּבְ
  
  

  רש"י
. בכל הני מותרין בכולן

דמתניתין אכילה ושתיה 
   ורחיצה וסיכה:

. גדולים עשו לו אינשי עבדו ליה
 והתורה הזהירה גדולים על

הקטנים שלא יעשו להם בידים 
דבר האסור כדאמרינן במסכת 
יבמות (דף קיד.) לא תאכלום 
לא תאכילום להזהיר גדולים על 

   הקטנים:
. ויהא ישן לא אפשר מאתמול

   כל הלילה והם ברגליו:
. הא מותרין לכתחלה קתני

שאם בא לימלך אומרים לו 
האכילהו ורחוץ אותו והאי 

   שפיר ידע דהיום עשאו לו:
   . לרחיצה:מיא חמימי

   . לסוך:ומשחא
   . ביצים בכותח:ביעתא בכותחא

. להפקיר לו כלים תבורי מאני
   לשבר ולמלאות תאותו:
. כלים מאני גזיזי דפחרא

  סדוקים של חרס בדמים קלים:
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ֶלךְ  ה "ַהּמֶ ּלָ ֵניֶהם" ֶאת ִיְרֲחצוּ  ְוַהּכַ   .ּפְ

  
י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ

  
י ן ֲחַנְנָיא ַרּבִ ַרְדיֹון ּבֶ   , ִהיא ּתְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶלךְ  ה "ַהּמֶ ּלָ ֵניֶהם ֶאת ִיְרֲחצוּ  לֹא ְוַהּכַ   . ּפְ

י ן ֲחַנְנָיא ַרּבִ ַרְדיֹון ּבֶ ּום אֹוֵמר תְּ י ִמׁשּ   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ֶלךְ  ה ַהּמֶ ּלָ ֵניֶהם ֶאת ִיְרֲחצוּ  ְוַהּכַ   . ּפְ

  

ְנעֹול לֹא -  ֶהָחָיה ל. ֶאת תִּ ְנּדָ    ַהסַּ
י ן ֲחַנְנָיא ַרּבִ ַרְדיֹון ּבֶ ּום אֹוֵמר תְּ י ִמׁשּ   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ְנעֹול ֶהָחָיה ְנּדָ  ֶאת תִּ   . ל"ַהסַּ
  

"ֶמֶלְך"
   ?ַטְעָמא ַמאי 318

  
ּום ְכִתיב ִמׁשּ ָיְפיוֹ  ֶמֶלךְ " :ּדִ ֱחֶזיָנה ּבְ   . )יז, לג ישעיה( "ֵעיֶניךָ  תֶּ

  
ה ּלָ    ?ַטְעָמא ַמאי ""ּכַ

  
ֵדי ּלא ּכְ ה ׁשֶ ּנֶ ְתּגַ   . ַבְעָלּה  ַעל ּתִ

  
ילְ  ַרב ֵליּה  ָאַמר יא ַרּבִ   : ִחּיָ

ה ּלָ ה ַעד ""ּכַ ּמָ   ? ּכַ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ַתְנָיאכִּ     :ּדְ

יִטין מֹוְנִעין "ֵאין ְכׁשִ ה ִמן תַּ ּלָ ל ַהּכַ ים ּכָ לֹׁשִ   . יֹום" ׁשְ
  

ְנעֹול "ֶהָחָיה ל ֶאת תִּ ְנּדָ    ?"ַהסַּ
  

ּום ה ִמׁשּ   . ִציּנָ
  

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
ַנת ֵמֲחַמת ִאם ר - ַעְקָרב ַסּכָ   . מּוּתָ
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  גירסת מסורת הש"ס, רי"ף, רא"ש, ועוד סברה לפי ההמשך. 

  רש"י
. אין מונעין תכשיטין וכו'

ברייתא היא ומייתינן לה בריש 
בתולה נישאת בכתובות הרי 

ח ויינו מזוג שהיה טבחו טבו
ומת אביו של חתן או אמה של 
כלה מכניסין את המת לחדר 
ואת החתן ואת הכלה לחופה 
ובועל בעילת מצוה ופורש ואחר 
כך קוברין את המת ואין מונעין 
תכשיטין מן הכלה מחמת האבל 
כל שלשים יום אלמא כל 

   שלשים בעי' נוי:
. מקום אם מחמת סכנת עקרב

 שיש לחוש לעקרבים מותר כל
  אדם לנעול: 
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        עח, בעח, בעח, בעח, ב .274
כֹוֶתֶבת "ָהאֹוֵכל ָסה" ּכְ   . ַהּגַ

  
ֵעי א בַר  ּבָ ּפָ   :  ּפַ

כֹוֶתֶבת   א,עט ָאְמרוּ  ּכְ ַגְרִעיָנָתּה  ׁשֶ לֹא אוֹ , ּבְ ְרִעיָנָתּה  ּבְ   ? ּגַ
  

ֵעי י ַרב ּבָ   : ַאׁשִ
עֹוָרה ׂשְ ָתּה , ּכִ ְקִליּפָ לֹא אוֹ  ּבִ ָתּה  ּבְ   ?ְקִליּפָ

ה אוֹ  ַלָחהּבְ  יֵבׁשָ   ? ּבִ
  

י ַרב ֲעָיא ָלא ַאׁשִ א ַרבּדְ  ָהא ֵליּה  ִמּבָ ּפָ   . ּפַ
ה" סָּ ל ,יְתַמרִא  "ּגַ ה ּכָ ּמָ הּדְ  ּכַ   .ַגּסָ
  

א ַרב ּפָ ֲעָיא ָלא ּפַ י ַרבָהא ּדְ  ֵליּה  ִמּבָ   , ַאׁשִ
ּבֹוֶלת - 'ַלָחה'    .ִמיְקֵרי ׁשִ
ּלא' ָתּה  ׁשֶ ְקִליּפָ ָלא - 'ּבִ    .ִמיְקֵרי אּוׁשְ

  

  רש"י
. בגרעינתה או שלא בגרעינתה

והא דקתני מתניתין וכגרעינתה 
מיבעיא ליה היכי קאמר כמוהו 
וכגרעינתה יחד או דלמא הכי 

   קאמר כמוה כגרעינתה:
. הלכך יבישה אושלא קרי לה

  בקליפתה הוא דמקרי' שעורה:
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  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר ָרָבה ָאַמר

ה "ּכֹוֶתֶבת סָּ ָאְמרוּ  "ַהּגַ   , ׁשֶ
יָצהִמ  ְיֵתיָרה ּבֵ   . ּכַ

ַנן ְלהוּ  ְוִקים ְבָהִכי ְלַרּבָ ָבא ּדִ ֲעֵתיּה  ִמַיּתְ   . ּדַ
ִציר ָבא ָלא - ֵמָהִכי ּבְ ֲעֵתיּה  ִמַיּתְ    .ּדַ

  
   ֵמיִתיֵבי:

ה ןְל  ְוֵהִביאוּ  "ַמֲעׂשֶ ן יֹוָחָנן ַרּבָ אי ּבֶ יל ֶאת ִלְטעֹום ַזּכַ ְבׁשִ   , ַהתַּ
ןּוְל  ְמִליֵאל ַרּבָ י ּגַ תֵּ ל ִליּוְד  כֹוָתבֹות ׁשְ   . ַמִים ׁשֶ

ה" ַהֲעלּום: ְוָאְמרוּ    . (סוכה כו:) ַלּסּוּכָ
   :ֲעָלּה  ְוָתֵני
ֵני "לֹא ֲהָלָכה ִמּפְ ךְ  ׁשֶ   , ּכָ

א ָרצוּ  ֶאּלָ   . ַעְצָמן ַעל ְלַהְחִמיר ׁשֶ
ְתנוּ  ּנָ יְל  לוֹ  ּוְכׁשֶ חֹות אֹוֶכל ָצדֹוק ַרּבִ יָצה ּפָ ּבֵ    ,ִמּכַ

ה ְנָטלוֹ  ּפָ ּמַ הַלּס  חּוץ ַוֲאָכלוֹ  ּבַ יַרךְ  ְולֹא, ּוּכָ   .  "ַאֲחָריו ּבֵ
יָצה ָהא   ב,עט ּבֵ ֵעי ּכַ ה ּבָ    .סּוּכָ

ֲעָתךְ  ָסְלָקא ְוִאי ה ּכֹוֶתֶבת :ּדַ ּסָ ָאְמרוּ  ַהּגַ יָצה ְיֵתיָרה ׁשֶ ּבֵ   , ּכַ
א ּתָ י ָהׁשְ ּתֵ לֹא ּכֹוָתבֹות ׁשְ ְרִעיָנן ּבְ יָצה ָהווּ  ָלא ּגַ ּבֵ   , ּכַ
ה ּכֹוֶתֶבת ּסָ יָצה ְיֵתיָרה ָהֵוי ִמי ּה ְוַגְרִעיָנָת  ַהּגַ ּבֵ   ?! ִמּכַ

  
י ָאַמר   : ִיְרְמָיה ַרּבִ

  , ִאין
י ּתֵ לֹא ּכֹוָתבֹות ׁשְ ְרִעיָנָתן ּבְ יָצה ָהווּ  ָלא ּגַ ּבֵ   , ּכַ

ה ּכֹוֶתֶבת ּסָ יָצה ְיֵתיָרה ָהֵוי ְוַגְרִעיָנָתּה  ַהּגַ ּבֵ   . ִמּכַ
  

א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ
ָאְמֵרי ַהְיינוּ  י ּדְ   : ֱאיָנׁשֵ

י ֵריּתְ  ָתְמֵרי ַקּבֵ א ַחד ּדְ ָיָתא ַקּבָ ַקׁשְ    .ּוְסִריַח  ּדְ
  

  : ֲאַמר ָרָבא
ּום ַטְעָמא ַהְיינוּ  -  ָהָתם ָהווּ  ִמׁשּ יֵרי ֵליּה  ּדְ עוּ  ָלא ּוֵפיֵרי ,ּפֵ ה ּבָ   . סּוּכָ

  
   ֵמיִתיֵבי:

י "ָאַמר   : ַרּבִ
ָהִיינוּ  ׁשֶ י ֵאֶצל ּתֹוָרה לֹוְמִדים ּכְ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ    ,ּמּוַע ׁשַ  ּבֶ

ֵאִנים ְלָפֵנינּו: ֵהִביאוּ  ה" חּוץ ֲאַרעי ֲאִכיַלת ַוֲאַכְלנּום ַוֲעָנִבים תְּ   . ַלּסּוּכָ
   ,ִאין – "ֲאַרעי "ֲאִכיַלת

  ! ָלא - ֶקַבע ֲאִכיַלת
  

ֲאִכיַלת ָאַכְלנּום :ֵאיָמא ה חּוץ ֲעַראי ּכַ   . ַלּסּוּכָ
  

ִעית ִאי    :ֵאיָמא ּבָ
  , ֶקַבע ֲאִכיַלת ֲאַכְלנּום
ֲהַדְייהוּ  ֲעַראי ֲאִכיַלת ַפת ְוָאַכְלנוּ  ה חּוץ ּבַ   . ַלּסּוּכָ

  
יע ֵליָמא   : ֵליּה  ְמַסּיַ

ִלים ִאם, "ְלִפיָכךְ  ִמיֵני ִהׁשְ יָמא ּבְ   . (סוכה כז.) "ָיָצא – ַתְרּגִ
ֲעָתךְ  ָסְלָקא ְוִאי יֵרי :ּדַ עוּ  ּפֵ ה ּבָ ירֹות ִליְתֵני סּוּכָ   ! ּפֵ

  
יָמא "ִמיֵני ַמאי   . ירֹותּפֵ  "ַתְרּגִ

  

  רש"י
. ואע''ג דכל קים להו לרבנן וכו'

זית היא שיעור אכילת איסור בכ
הני מילי היכא דכתיב' אכילה 
אבל הכא אשר לא תעונה כתיב 
וכל כמה דלא מיתבא דעתיה 

   ענוי הוא:
. שלשה נטלו במפה ואכלו וכו'

קולין נהג בו אחת שלא נטל ידיו 
אלא במפה כרך ידיו משום 
אנינות הדעת וחוץ לסוכה אכלו 

  ולא בירך אחריו: 
. אלמא הא כביצה בעי סוכה

דאמרן לעיל לא שתי כותבות 
   שהלכה כן פחותות הן מכביצה:
. שתי כותבות בלא גרעינן

שאכלן רבן גמליאל בסוכה 
   ואמרו עלייהו לא שהלכה כן:

. בגרעינהון הוו תרי קבי דתמרי
   קבא דקשייתא:

. יש בהן קב גרעינין ויותר וסריח
אלמא הגרעין יותר מן הכותבת 
וסריח לשון עודף כמו תסרח על 

   (שמות כו):אחורי המשכן 
. י''ד סעודות שאדם אם השלים

חייב לאכול בסוכה לדברי רבי 
 אליעזר במסכת סוכה:

  . ליפתן:תרגימא
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ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ
ַאְתָרא ָלא ּבְ ִכיֵח  ּדְ יֵרי יׁשְ    .ּפֵ

  
  

  : ָאַמר ְזִביד ַרב
ה ּכֹוֶתֶבת ּסָ ָאְמרוּ  ַהּגַ יָצה ֲחֵסָרה ׁשֶ ּבֵ   , ִמּכַ

ְתַנן    :ּדִ
ית" אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ

אֹור ִית -  ׂשְ ַכּזַ   , ּבְ
  . ְבַכּכֹוֶתֶבת" – ָחֵמץ
ּה  ְוָהֵויַנן ֵב  ַטֲעַמְייהוּ  יַמא :ּבָ אי יתּדְ ּמַ   ? ׁשַ

  
ֵעי ְוָלא, "ָחֵמץ" ַרֲחָמָנא ִנְכּתֹוב אֹור" ּבָ   , "ׂשְ

ֵאין ָחֵמץ ּוֶמה: ָאִמיָנא ַוֲאָנא ה ִחּמּוצוֹ  ׁשֶ ִית ָאסּור ָקׁשֶ ַכּזַ   , ּבְ
אֹור ִחּמּוצוֹ  ׂשְ ה ׁשֶ ל לֹא -  ָקׁשֶ ן ּכָ ּכֵ   ? ׁשֶ

ַפְלִגיְנהוּ  ָדה - ַרֲחָמָנא ִמּדְ יעּורוֹ  ךָ לְ  ִליּמְ ל ׁשִ יעּורוֹ  לֹא ֶזה ׁשֶ ׁשִ ל ּכְ   . ֶזה ׁשֶ
אֹור ִית ׂשְ ַכּזַ   . ְבַכּכֹוֶתֶבת ָחֵמץ, ּבְ

  
ֲעָתךְ  ָסְלָקא ְוִאי ה ּכֹוֶתֶבת ּדַ ּסָ ָאְמרוּ  ַהּגַ יָצה ְיֵתיָרה ׁשֶ ּבֵ   , ִמּכַ

ִדי ית ִמּכְ אי ּבֵ ּמַ יעּוָרא ׁשַ ִ ָנֵפיׁש  ַאׁשּ ִית ּדְ ּזַ ִרי ָקא ִמּכַ    ,ְמַהּדְ
יָצה ְתֵניִלי ּבֵ   . ּכַ

י ַנִמי ְוִאי יָצה ִניְתֵני ,ִניְנהוּ  ֲהָדֵדי ּכִ ּבֵ   ! ּכַ
  

א ַמע ָלאו ֶאּלָ ּה  ׁשְ חּוָתה ּכֹוֶתֶבת ִמיּנָ יָצה ּפְ ּבֵ   . ִמּכַ
  

אי   ? ִמּמַ
יְלָמא ה ּכֹוֶתֶבת ָלךְ  ֵאיָמא ְלעֹוָלם ּדִ ּסָ ָאְמרוּ  ַהּגַ יָצה ְיֵתיָרה ׁשֶ ּבֵ   , ִמּכַ

י ְסָתָמא ָהא ּבֵ   . ָצהּכַ
  

   ,ַנִמי ְוִאי
י   , ִניְנהוּ  ֲהָדֵדי ּכִ

ְייהוּ  ַוֲחָדא   . ָנַקט ִמיּנַ
א   : ֵמָהָכא, ֶאּלָ
ָמה "ַעד ִנין? ּכַ    ְמַזּמְ
ִית ַעד ּזַ   , ּכַ

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
יָצה ַעד ּבֵ   . (ברכות מה.) "ּכַ

  
ַמאי   ? ָקא ִמיְפְלֵגי ּבְ

  
י    :ַברָס  ֵמִאיר ַרּבִ

  , ֲאִכיָלה זוֹ  -  )י, ח דברים( 319"ְוָאַכְלתָּ "
ָבְעתָּ " ה זוֹ  -  "ְוׂשָ ִתּיָ    .ׁשְ
ִית - ֲאִכיָלהוַ  ַכּזַ   . ּבְ
  

י   : ָסַבר ְיהּוָדה ַרּבִ
ָבְעתָּ  ְוָאַכְלתָּ " ׁש  ֲאִכיָלה - "ְוׂשָ ּיֵ ּה  ׁשֶ ִביָעה ּבָ   , ׂשְ

   ?ֶזה ֶזה ְוֵאי
יָצה ּבֵ   . ּכַ
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  אלוהיך' ה את וברכת ושבעת ואכלת 

  רש"י
. לענין בל יראה שאור בכזית

   ובל ימצא:
שיעורו של זה לא כשיעורו של 

. על כרחך דחמץ נפיש מכזית זה
ולהכי כתב שאור דאי לא 
כתביה וגמר מחמץ הוה אמינא 

הדין להיות כנדון  דיו לבא מן
ולא מיחייב עליה אלא בשיעורא 
רבה להכי כתביה רחמנא 
לחיוביה אכזית דאילו בפחות 
מכזית ליכא למימר דלא תהא 
ראיה חמורה מאכילה דסתם 
אכילה בכזית על כרחך החמור 

   בכזית והקל ביותר מכזית:
. לא אמרו מכדי בית שמאי

ככותבת אלא משום דבעו שיעור 
ור שהוא חמץ טפי משל שא

בכזית מדאיצטריך קרא 
למכתבינהו ואם מצאו שיעור 
פחות מככותבת והוא יתר על 
כזית היו משערין בו ואם כביצה 
פחותה מככותבת ליתני כביצה 
ואי נמי כי הדדי נינהו לימא 
כביצה שהוא שגור במשנה יותר 
מככותבת לענין טומאת 

   אוכלין:
. ובית כותבת סתמא כביצה

   מור:שמאי כותבת סתמא א
. מברכין על המזון מזמנין

  אחריו: 
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ֲעָתךְ  ָסְלָקא ְוִאי ה ּכֹוֶתֶבת :ּדַ ּסָ ָאְמרוּ  ַהּגַ יָצה ְיֵתיָרה ׁשֶ ּבֵ   , ִמּכַ
א ּתָ יָצה ָהׁשְ ּבֵ ּבּוֵעי ּכַ ָעא ׂשַ ּבְ ֲעָתא, ַמׂשְ ָבא ָלא ּדַ   ?! ִמַיּתְ

  
א ַמע ,ָלאו ֶאּלָ ּה  ׁשְ    :ִמיּנָ

ה ּכֹוֶתֶבת ּסָ ָאְמרוּ  ַהּגַ חֹות - ׁשֶ יָצה ּפָ ּבֵ   . ִמּכַ
יָצה ָעא ַכּבֵ ּבְ    .ַמׂשְ

ּכֹוֶתֶבת ָבאִמ  -  ּכַ ּתְ יּה  ּיַ ְעּתֵ   . ּדַ
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        פ, אפ, אפ, אפ, א    - - - - עט, ב עט, ב עט, ב עט, ב  .276
ְנָיא    :ּתַ

י"   :  אֹוֵמר ַרּבִ
ל   א,פ יעּוִרין ּכָ ִ ן ַהׁשּ ִית - ּכּוּלָ ַכּזַ   , ּבְ

ה אֹוָכִלין ִמּטּוְמַאת חּוץ יּנָ ִ ׁשּ תּוב ׁשֶ ָמָען ַהּכָ ַמׁשְ יּנוּ , ּבְ יעּוָרן ֲחָכִמים ְוׁשִ ׁשִ   . ּבְ
ָבר: ּוְרָאָיה ּפוּ  יֹום ַלּדָ   .ִרים"ַהּכִ

  
ה ַמאי יּנָ תּוב "ׁשִ ָמעוֹ  ַהּכָ ַמׁשְ    ?"ּבְ

  
ה לֹא"ִמ  320"ְתֻעּנֶ

  . )כט, כג ויקרא( 
  

יּנוּ  ּוַמאי יעּוֵריּה  ֲחָכִמים "ׁשִ ׁשִ    ?"ּבְ
  

   .ַכּכֹוֶתֶבת
  

ָבר "ְרָאָיה ּוַמאי ִרים" יֹום ַלּדָ ּפֻ   ?ַהּכִ
  

ִאי ְקָרא אֹוְרָחא ָאִמיָנא ֲהָוה, ֵמָהָתם ּדְ   . הּוא ּדִ
  
  

יָצה אֹוָכִלין ַאתטּוְמ  ּבֵ    ?ָלן ְמָנא, ּכַ
  

י ָאַמר הוּ  ַרּבִ י ָאַמר ַאּבָ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
   :ְקָרא ָאַמרּדְ 
ל" ר ָהאֶֹכל ִמּכָ 321"ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ

  , )לד, יא ויקרא( 
א אֹוֶכל יַצת ?ֶזה ְוֵאיֶזה, אֹוֶכל ֵמֲחַמת ַהּבָ ְרְנגֹוֶלת ּבֵ   . ּתַ

  
ִדי :ְוֵאיָמא   !ּגְ

  
ר ִח  ְמחּוּסַ   . יָטהׁשְ

  
קּוָעה ןּבֶ  :ְוֵאיָמא   ! ּפְ

  
  . ְקִריָעה ָטעּון

  
יַצת :ְוֵאיָמא ר ּבֵ   ! יֹוָכִני ּבַ

  
ַפְסּתָ  ה ּתָ ַפְסּתָ  לֹא -  ְמרּוּבֶ   ּתָ
ַפְסּתָ  ַפְסּתָ  -  מּוָעט ּתָ   . ּתָ

  
יֲעָתא ֵאיָמאוְ  א ּבֵ זּוָטר ְדִציּפֹוְרּתָ   ! טּוָבא ּדְ
  

י הוּ  ַרּבִ יֵדיּה  ַאּבָ   : ֲאַמר ּדִ
ר ֶכלָהאֹ  לִמכָּ " ה אֹוֶכל - "ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ ַאּתָ ַבת ְלאֹוְכלוֹ  ׁשֶ   . ַאַחת ּבְ

יֲערוּ  ית ֵאין: ֲחָכִמים ְוׁשִ ִליָעה ּבֵ יַצתִמ  יֹוֵתר ַמֲחִזיק ַהּבְ ְרְנגֹוֶלת ּבֵ   . ּתַ
  

                                                           
320
ה לֹא אשר הנפש כל יכ   ְתֻעּנֶ
321
ל  ר ָהאֶֹכל ִמּכָ  יטמא מים עליו יבוא אשר ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ

  רש"י
. האמורין כל השיעורין

   באוכלין:
. לקמן קמפרש ששינה הכתוב

   ליה:
. למה שאמרתי וראיה לדבר

שלפי ששינה הכתוב במשמען 
שינו חכמים בשיעורן יש ראיה 
מיום הכפורים שאף בו שינו 
חכמים בשיעורן מפני ששינה בו 

   הכתוב במשמעו:
. ולא כתיב אשר עונהאשר לא ת

   תאכל:
. למה לו להביא מאי ראיה

ראיה מאי אולמא דהאי מהאי 
מה פורש ביום הכפורים במשנה 
להודיענו שהטעם משום דשינה 
הכתוב הוא יותר משלא פירשו 
התם בטומאה נמי חזינן דשינה 
הכתוב במשמעו ושינו חכמים 

   בשיעורא:
. מדשינה הכתוב אי מהתם

ן שם בטומאה הוה אמינא אי
שינוי הכתוב דאורחיה הוא 
למיכתב מכל האוכל אשר יאכל 
כי היכי דכתיב גבי משקה אשר 
ישתה קא משמע לן יום 
הכפורים דהתם ודאי שינה 
הכתוב במשמעו ושינו חכמים 
בשיעורן אמור מעתה את ששינו 
בטומאה נמי משום טעמא 
דשינה הכתוב הוא דאשר יאכל 

   שינוי משמעו חשיב להו:
. כשיצא מתוך טהמחוסר שחי

האוכל שנוצר בו לאו אוכל 
מיקרי לענין טומאה לא הוא 

   ולא אמו דהא מחסרי שחיטה:
. שנמצא בתוך ואימא בן פקועה

בהמה שנשחטה דקיימא לן 
(חולין דף עד.) שחיטת אמו 

   מטהרתו:
. דתנן (שם) קורעו טעון קריעה

   ומוציא את דמו:
. עוף גדול הוא דבר יוכני

ת (דף נז:) כדאמרינן בבכורו
שטבעה ביצתו ששים כרכים: 
זוטר טובא לא גרסינן אלא ה''ג 

   ואימר כביעותא דציפרתא:
. רבי אבהו דידיה אמר וכו'

פירש במשמעו של מקרא פירוש 
אחר שלא פירש בו ר' אלעזר 

  רבו ואין להשיב עליו:
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        פ, אפ, אפ, אפ, א .277
י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ַמן ֵחֶלב ָהאֹוֵכל ּזְ ה ּבַ ְכּתֹוב ָצִריךְ  ַהּזֶ ּיִ יע לוֹ  ׁשֶ    ,ּורׁשִ
א ּמָ ית אָיבֹ  ׁשֶ ין ּבֵ ה ַאֵחר ּדִ יעּוִרין ְוַיְרּבֶ ׁשִ   . ּבְ

  
ה" ַמאי יעּוִרין ַיְרּבֶ ׁשִ   ? "ּבְ

  
יִבי ֵניָמא ִאי ְמַחּיְ ן ּדִ ִיתַא  ָקְרּבָ ּזַ   , ָקָטן ּכַ

   :ְוָהַתְנָיא
ר" יָנה לֹא "ֲאׁשֶ ָגָגה ֵתָעׂשֶ ׁשְ ם ּבִ 322"ְוָאׁשֵ

  , )כב גם וראה. כז, ד ויקרא( 
ב ָ ן ֵמִביא -  יִדיָעתוֹ ִמ  ַהׁשּ ְגָגתוֹ  ַעל ָקְרּבָ   . ׁשִ

ב לֹא ן ֵמִביא ֵאין - ִמיִדיָעתוֹ  ׁשָ ְגָגתוֹ  ַעל ָקְרּבָ   ! "ׁשִ
  

א יִבי ָלאּדְ , ֶאּלָ ן ְמַחּיְ א ַעד ָקְרּבָ ִאיּכָ ִית ּדְ ּזַ דֹול ּכַ    .ּגָ
  

ָסֵליק ּוְלַמאי ֲעֵתיּה  ּדְ ָרא ַאּדַ יִביּדִ  ,ֵמִעיּקָ ן ְמַחּיְ זַּ ַא  ָקְרּבָ ה" ַמאי, ָקָטן ִיתּכַ יעּוִרין ַיְרּבֶ ׁשִ   "? ּבְ
  

ָמא ה ׁשֶ נֹות ַיְרּבֶ ָקְרּבָ יעּוִרין ֵמֲחַמת ּבְ   .ׁשִ
  
  

                                                           
322
ר' ה ממצוות אחת בעשותה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש ואם  יָנה לֹא ֲאׁשֶ ָגָגה ֵתָעׂשֶ ׁשְ ם ּבִ  ְוָאׁשֵ

  רש"י
. האוכל חלב בזמן הזה וכו'

   מפרש לה ואזיל:
ית אי נימא דמחייבי קרבן אכז

. והכי קאמר האוכל פחות קטן
מכזית בזמן הזה יכתוב כשיעור 
זה אכלתי שמא יבנה בית 
המקדש בימיו ויתחדש בית דין 
ותתחדש הלכה ויאמרו שחייב 
קרבן על כזית קטן ולקמן פריך 

   א''כ ימעט בשיעורין מבעי ליה:
. כלומר וכי אתי והתניא וכו'

ב''ד ומחדש הלכה מי מחייב 
נתחדשה האי דאכל קודם ש

הלכה והא האידנא לאו שב 
מידיעתו הוא דאי נמי הוה ידע 
דחלב הוא הוה אכיל ליה דהא 
השתא קים לן (ברכות דף לט.) 
דלא חייבה תורה אלא על כזית 

   איגורי שהוא כזית בינוני:
. משמע שאילו אשר לא תעשינה

ידע לא עשה אבל בשגגה עשה 
   ואשם:

אלא דלא מחייבי קרבן עד 
. והכי קאמר גדולדאיכא כזית 

האוכל כזית בינוני אל יכתוב 
מחוייבני חטאת אלא יכתוב 
כזית בינוני אכלתי שמא יבא 
בית דין ויפטרנו מקרבן ונמצא 
מביא חולין לעזרה: ה''ג עונשין 
מיכתב כתיבי אלא הכי קאמר 
שיעורין של עונשין וכו'. שיעורי 
עונשין שעל ידן הוא ענוש הלכה 

ור הוא למשה מסיני באיזה שיע
  ענוש:
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        פ, אפ, אפ, אפ, א .278
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

עּוִרין ין ׁשִ ה ֲהָלָכה - ְועֹוָנׁשִ יַני ְלמׁשֶ   . ִמּסִ
  
ין" ב "עֹוָנׁשִ ִתיִבי ִמְכּתַ    !ּכְ
  

א   : ָקָאַמר ָהִכי ,ֶאּלָ
  : יֹוָחָנן יַרּבִ  ָאַמר

יעּוִרים ל ׁשִ ין ׁשֶ ה ֲהָלָכה - עֹוָנׁשִ יַני ְלמׁשֶ   . ִמּסִ
  

ְנָיא    :ָהִכי ַנִמי ּתַ
יעּוִרין ל "ׁשִ ין ׁשֶ ה ֲהָלָכה - עֹוָנׁשִ יַני ְלמׁשֶ   . ִמסִּ

  : אֹוְמִרים ֲאֵחִרים
ית ינוֹ  ּבֵ ל ּדִ ץ ׁשֶ נּום" ַיְעּבֵ יּקְ   . תִּ

  
ה": ְוָהְכִתיב ְצֹות ֵאּלֶ   , )לד, כז אויקר( "ַהּמִ

ֵאין אי ָנִביא ׁשֶ ַ ׁש  ַרׁשּ ָבר ְלַחּדֵ ה ּדָ   ! ֵמַעּתָ
  

א   , ֶאּלָ
ָכחּום   . ִויָסדּום ְוָחְזרוּ , ׁשְ

  
  

  רש"י
  . הוא עתניאל בן קנז:יעבץ
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        בבבב----פ, אפ, אפ, אפ, א .279
יב[ לּוְגָמיו ְמלֹא "ַהשֹוֶתה   . ]"ַחּיָ

  
מּוֵאל ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר   : ׁשְ

ׁש  לּוְגָמיו" "ְמלֹא לֹא א, ַמּמָ ל ֶאּלָ ִאיּלוּ  ּכָ ְמלֹא ְוֵיָרֶאה ֶאָחד ְלַצד ֶקּנוּ ְיַסלְּ  ׁשֶ   . לּוְגָמיו ּכִ
  

ַנן ֲאַנן ְוָהא    :ּתְ
  ! "לּוְגָמיו ְמלֹא"
  

ְמלֹא: ֵאיָמא   . לּוְגָמיו ּכִ
  

   ֵמיִתיֵבי:
ה ּמָ ה "ּכַ תֶּ יב ִויֵהא ִיׁשְ   ? ַחּיָ

ית אי ּבֵ ּמַ   , ְרִביִעית: אֹוְמִרים ׁשַ
ל ֵביתוּ    . לּוְגָמיו ְמלֹא: אֹוְמִרים ִהּלֵ

ּום אֹוֵמר ְיהּוָדה יַרּבִ  י ִמׁשּ ְמלֹא: ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   . לּוְגָמיו ּכִ
י ן ְיהּוָדה ַרּבִ ֵתיָרה ּבֶ ֵדי: אֹוֵמר ּבְ ִמיָעה" ּכְ   ! ּגְ

  
ְתִניִתין ֲעִדיָפא ִמי אֹוִקיְמָנא ִמּמַ ֵדי" ּדְ ָרֶאה ּכְ ּיֵ   ", ׁשֶ

ֵדי ,ַנִמי ָהִכי ָרֶאה ּכְ ּיֵ   ! ׁשֶ
  

י ַהְיינוּ  ,ָהִכי ִאי    !ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

א יַנְייהוּ  ִאיּכָ    :ּבֵ
חּוק לּוְגָמיו ְמלֹא   . ּדָ

  
ֲעָיא ַרב ָלּה  ַמְתִקיף   : הֹוׁשַ

ן ִאם י ֵליּה  ֲהָוה, ּכֵ ית ִמּקּוּלֵ אי ּבֵ ּמַ ית ּוֵמחּוְמֵרי ׁשַ ל ּבֵ   ! ִהּלֵ
  

 :  ֵליּה  ֲאַמר
י   ב,פ יל ּכִ עֹוג ִאְתׁשִ ן ֶמֶלךְ  ּבְ ׁשָ יל ַהּבָ   , ִאְתׁשִ

ָהווּ  ית יּה לֵ  ּדְ אי ּבֵ ּמַ    .ְלחּוְמָרא ׁשַ
  

י ָלּה  ַמְתִקיף   : ֵזיָרא ַרּבִ
ָנא ַמאי ַככ ְוַחד ַחד ָכלּדְ  ֲאִכיָלה ׁשְ    ?ֹוֶתֶבתּבְ

ָנא ּוַמאי ה ׁשְ ִתּיָ ִדיֵדיּה  ְוַחד ַחד ָכלּדְ , ׁשְ    ?ּבְ
  

ֵיי ֵליּה  ֲאַמר   : ַאּבַ
ַנן ְלהוּ  ִקים ְככ ְלַרּבָ   , ֹוֶתֶבתּבִ

ְבָהִכי    ,ֲעֵתיּה ּדַ  ֵמיְתָבא ּדִ
ִציר   . ֵמיְתָבא ָלא - ֵמָהִכי ּבְ

ה ִתּיָ ׁשְ ִדיֵדיּה , ּבִ ֲעֵתיּה  ֵמיְתָבא ּבְ   , ּדַ
ְדַחְבֵריּה  ֲעֵתיּה  ֵמיְתָבא ָלא -  ּבִ    .ּדַ

  
י ָלּה  ַמְתִקיף    :ֵזיָרא ַרּבִ

ַככ כּוּלוֹ  ָהעֹוָלם ְוָכל ן ֶמֶלךְ  עֹוגוְ  ,ֹוֶתֶבתּבְ ׁשָ ַככ ַהּבָ    !?ֹוֶתֶבתּבְ
  

ֵיי ּה ֵלי ֲאַמר   : ַאּבַ
ַנן ְלהוּ  ִקים ְבָהִכי ְלַרּבָ ֲעֵתיּה  ֵמיְתָבא ּדִ   , ּדַ

ִציר ֲעֵתיּה  ֵמיְתָבא ָלא - ֵמָהִכי ּבְ    .ּדַ
י, ִמיהוּ     ,טּוָבא – ָעְלָמא ּכּוּלֵ

ן ֶמֶלךְ  עֹוגוְ  ׁשָ א -  ַהּבָ   . ּפּוְרּתָ

  רש"י
. מדבית הלל כמה ישתה

   קפריך:
הכי גרסינן איכא בינייהו כמלא 

. לבית הלל בעינן לוגמיו דחוק
כדי שיסלקנו לצד אחד ויראה 
כמלא לוגמיו בריוח ולרבי 

   אליעזר כמלא לוגמיו דחוק:
. דלבית הלל מיחייב בכדי אם כן

ליה בציר  שיסלקנו וכו' הוה
מרביעית והויא לה מקולי בית 
שמאי וליתנייה במסכת עדיות 
גבי קולי בית שמאי שכולן 

  שנויות שם: 
. בבי מדרשא הך כי איתשיל

דלעיל כמה ישתה ויהא חייב 
לענין עוג מלך הבשן כלומר 
לענין אדם כענקים איתשיל 
והוו להו בית שמאי לחומרא 

  דמחייבי ברביעית:
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י ָלּה  ַמְתִקיף   : ֵזיָרא ַרּבִ

ר ׂשָ ֵמן ּבָ ַככ ׁשָ ַככ ְגָפִנים ילּוְלֵב , ֹוֶתֶבתּבְ    !?ֹוֶתֶבתּבְ
  

ֵיי ֵליּה  ֲאַמר   : ַאּבַ
ַנן ְלהוּ  ִקים ְבָהִכי ְלַרּבָ ֲעֵתיּה  ֵמיְתָבא ּדִ    ,ּדַ

ִציר ֲעֵתיּה  ֵמיְתָבא ָלא - ֵמָהִכי ּבְ    .ּדַ
ר ִמיהוּ  ׂשָ ֵמן ּבָ    ,טּוָבא – ׁשָ

א – ְגָפִנים לּוְלֵבי    .ּפּוְרּתָ
  

  : ָרָבא ָלּה  ַמְתִקיף
ִית ּזַ כְ  ּכַ ָרס ֲאִכיַלת ֵדיּבִ   , ּפְ

ְכֵדי ֹוֶתֶבתְוכ ָרס ֲאִכיַלת ּבִ   ?! ּפְ
  

ֵיי ֵליּה  ֲאַמר   : ַאּבַ
ַנן ְלהוּ  ִקים ְבָהִכי ְלַרּבָ ֲעֵתיּה  ֵמיְתָבא ּדִ   , ּדַ

ְטֵפי א - ֵמָהִכי ּבִ ֲעֵתיּה  ֵמיְתָבא ּלָ    .ּדַ
  

  : ָרָבא ָלּה  ַמְתִקיף
כֹוֶתֶבת ְכֵדי ּבְ ָרס ֲאִכיַלת ּבִ   , ּפְ

ָרס ֲחִציוַ  ְכֵדי - ּפְ ָרס ֲאִכיַלת ּבִ   ?!  ּפְ
   

א ַרב ֵליּה  ָאַמר ּפָ   : ּפַ
ח ה ְלטּוְמַאת ַהּנַ ִווּיָ ָלאו ּגְ אֹוַרְייָתא ּדְ   . ִהיא ּדְ

  
א ַרב ֲאַמר ּוִמי ּפָ   ? ָהִכי ּפַ

אוּ  "ְולֹא :ְוָהְכִתיב ּמְ ֶהם ִתּטַ ם ְוִנְטֵמֶתם ּבָ 323"ּבָ
   ,)מג, יא ויקרא( 

א ַרב ְוָאַמר ּפָ ּטּוְמַאת אןִמכָּ : ּפַ ה ׁשֶ ִווּיָ אֹוַרְייָתא ּגְ   ! ִמּדְ
  

ַנן ַרּבָ א ּוְקָרא, ִמּדְ ָעְלָמא ַאְסַמְכּתָ   .ּבְ
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אוּ  ְולֹא השורץ שרץ בכל נפשותיכם את תשקצו אל  ּמְ ֶהם ִתּטַ  םּבָ  ְוִנְטֵמֶתם ּבָ

  רש"י
. קים לן כילת פרסכזית בכדי א

(כריתות דף יב:) בכל אותן 
איסורין ששיעורן בכזית שאם 
שהה בין תחילת אכילת השיעור 
לגמר אכילתו יותר מכדי אכילת 
פרס אין מצטרף עד שיאכל כל 
השיעור בתוך כדי שהיית 
סעודה והיא אכילת חצי ככר 
ששיערו בו את העירוב שהוא 
מזון ב' סעודות כדתנן חציה 

גע שתלה הכתוב לבית המנו
שהייתו לטמא בגדים כשיעור 

   אכילה:
. ככותבת בכדי אכילת פרס

בתמיה יום הכפורים ששיעור 
אכילתו בככותבת אף הוא 
שיעורו צירוף אכילתו בכדי 
אכילת פרס ואם שהה יותר 
מכאן אין מצטרף ופטור והא 
כיון דשיעורו גדול בעי שהיי' 
טפי לצירוף אכילתו והשתא 

   :קולא דפטרי ליה
. אם שהה יותר בטפי מהכי

מיכן לא מייתבא דעתיה ויוה''כ 
ביישוב הדעת תליא מילתא 
דכתיב אשר לא תעונה (ויקרא 

   כג):
. ששיעורו לפסול את חצי פרס

הגויה לאוכל אוכלין טמאין חצי 
פרס נפסל גופו מלאכול 
בתרומה וחצי פרס שיעור גדול 
הוא כשתי ביצים שוחקות 

פג.) ואף כדאמרי' בעירובין (דף 
ביה משוינן שהיית צירופו בכדי 
אכילת פרס ותו לא כיון 
דשיעורא רבה הוא בטפי מהכי 

   ליצטרף:
הנח לטומאת גויה דלאו 

   . ואקילו רבנן בה:דאורייתא
. גבי אכילה ולא תטמאו בהם

כתיב אל תשקצו את נפשותיכם 
דהיינו אכילה ולא תטמאו בהם 
לא זו היא אזהרת טומאה שהרי 

ל מוזהרין מליטמא אין ישרא
דכתיב אמור אל הכהנים וגו' 
(ויקרא כא) כהנים מוזהרין ואין 
ישראל מוזהרין אלא אזהרת 
אכילתן וכתיב ונטמתם בם 
משמע שעל ידי אכילתן 

   תטמאו:
. על ידי מכאן לטומאת גויה

   אוכלין טמאין דאורייתא:
. דקרא לאו לטומאה מדרבנן

אתא שאין לך דבר מטמא אדם 
לה אלא נבלת עוף על ידי אכי

   טהור:
. ועיקר אלא אסמכתא בעלמא

קרא דרשינן בפרק אמר להם 
הממונה (לעיל דף לט.) אדם 
מטמא עצמו מעט מטמאין 

  אותו הרבה:
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ל"   ]."ְלַכּכֹוֶתֶבת ִמְצָטְרִפין -[ ָהאֹוָכִלין ּכָ
  

א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ
  . ִמְצָטֵרף -  ּוִמיְלָחא אּוְמָצא ֲאַכל
ב ַעל ְוַאף ָלאו ּגַ יָון, ִהיא הֲאִכילָ  ּדְ ָאְכִלי ּכֵ י ּדְ   . ִמְצָטְרִפין ֱאיָנׁשֵ

  
  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר

ַעל ִציר י ׁשֶ ּבֵ יֹום ֹוֶתֶבתִלְככ ִמְצָטֵרף -  ָיָרק ּגַ ּפּוִרים ּבְ   . ַהּכִ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ַמהוּ  ֶקה :ּדְ    ,הּוא ַמׁשְ
ַמע ָקא ל: ָלן ַמׁשְ    .אהוּ  אּוְכָלא -  אּוְכָלא ַאְכׁשּוֵרי ּכָ

  
  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר

ה ֲאִכיָלה ָהאֹוֵכל ּסָ יֹום ּגַ ּפּוִרים ּבְ טּור – ַהּכִ    .ּפָ
  

   ?ַטְעָמא ַמאי
  
ר" ה לֹא ֲאׁשֶ ִתיב )כט, כג ויקרא( "ְתֻעּנֶ   , ּכְ

ָרט ִזיק ּפְ   . ַלּמַ
  

י ָאַמר   : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר ִיְרְמָיה ַרּבִ
ָאַכל ָזר רּוָמה ׁשֶ ה ֲאִכיָלה ּתְ ּסָ ם ּגַ ּלֵ ֶרן ֶאת ְמׁשַ   , ַהּקֶ

ם ְוֵאינוֹ  ּלֵ   . ַהחֹוֶמׁש  ֶאת ְמׁשַ
י 324אַכל"יֹ  "ּכִ

ָרט - )יד, כב ויקרא(  יקְלַמ  ּפְ    .ּזִ
  

י ָאַמר י ָאַמר ִיְרְמָיה ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ּכֹוֵסס^ ָזר   א,פא עֹוִרים ׁשֶ ל ׂשְ רּוָמה ׁשֶ ם ּתְ ּלֵ ֶרן ֶאת ְמׁשַ ם ְוֵאינוֹ , ַהּקֶ ּלֵ   , ֹוֶמׁש ַהח ֶאת ְמׁשַ

י" ָרט - )יד, כב ויקרא( "אַכליֹ  ּכִ יק ּפְ ּזִ   . ַלּמַ
  

יְזִבי ַרב ָאַמר י ָאַמר ׁשֵ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ַלע ָזר ּבָ ָזִפין ׁשֶ ל ׁשְ רּוָמה ׁשֶ   , ַאַחר ַאֵחר ַוֲאָכָלן ֶוֱהִקיָאן ּתְ

ם -  ִראׁשֹון ּלֵ    ,ָוחֹוֶמׁש  ֶקֶרן ְמׁשַ
ִני ם ֵאין -  ׁשֵ ּלֵ א ְמׁשַ ֵמי ֶאּלָ ְלָבד ָלִראׁשֹון ֵעִצים ּדְ   . ּבִ
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י ואיש   הקודש את לכהן ונתן עליו חמישיתו ויסף בשגגה קודש יאַכל ּכִ

  רש"י
   . שעליה:אומצא ומילחא

. משקה הבא אכשורי אוכלא
   למתק את האוכל אוכלא הוא:

. שאכל לילי יום אכילה גסה
הכפורים על השבע שהיה שבע 

סעודה שהפסיק בה וכל מה מ
שאכל משחשיכה אכילה גסה 

   היתה ושלא להנאה:
. לזה שאינו מבטל פרט למזיק

ממנו שום עינוי על ידי אכילה זו 
אלא מזיק הוא את האוכלין 

   ואת עצמו:
. בשוגג שחייבו זר שאכל תרומה

הכתוב תשלומי קרן וחומש 
   פטור אם אכלה על השבע:

  . את התרומה: פרט למזיק
. כל דבר שהוא אוכלו ססשכו

שלא כדרך אכילתו קרי ליה 
   כוסס:
. פרונ''ש בלע''ז שבלע שזפין

   בלא כסיסה:
. שאף ראשון משלם קרן וחומש

   היא דרך אכילתן:
. ושני משלם דמי עצים לראשון

שהרי קנאן הראשון ונתחייב 
בתשלומיהן והן אינן ראויות 

  עוד אלא להסקה:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ת שמורותכל הזכויו                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

380

        פא, אפא, אפא, אפא, א .281
ֹוֶתה "ָהאֹוֵכל   . "ִמְצָטְרִפין ֵאין ְוַהׁשּ

  
א ַמאן ּנָ   ? ּתַ

  
א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ

ַמֲחלֹוֶקת נּוָיה ּבְ    ,ׁשְ
יוְ  ַע  ַרּבִ   . ִהיא ְיהֹוׁשֻ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָלל י ָאַמר "ּכְ ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ

ל יעּורוֹ  ׁשטּוְמָאתוֹ  ּכָ וֶ  ְוׁשִ    ִמְצָטֵרף. - ה ׁשָ
יעּורוֹ  ְולֹא טּוְמָאתוֹ    , ׁשִ
יעּורוֹ     טּוְמָאתֹו, ְולֹא ׁשִ

יעּורוֹ  ְולֹא טּוְמָאתוֹ  לֹא   . (מעילה יז, א) ִמְצָטְרִפין" ֵאין -  ׁשִ
  

  : ָאַמר ַנְחָמן ַרב
יָמא ֲאִפיּלוּ  ַנן :ּתֵ    ,ַרּבָ

אן ַעד ַנן יָאְמֵר  ָקא ָלא ּכָ א, ָהָתם ַרּבָ   , טּוְמָאה ְלִעְנַין ֶאּלָ
םּדְ    . ִהיא ַחד טּוְמָאה ׁשֵ

ּום ָהָכא ֲאָבל ֲעָתא ַיּתֹוֵבי ִמׁשּ ָבא ָלא ְוַהאי, הּוא ּדַ ֲעֵתיּה  ִמַיּתְ   . ּדַ
  

  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר ְוֵכן
ַמֲחלֹוֶקת נּוָיה ּבְ   ,ׁשְ

יוְ  ַע  ַרּבִ    .ִהיא ְיהֹוׁשֻ
  
יוְ     :ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

יָמא ֲאִפיּלוּ  ַנן ּתֵ    ,ַרּבָ
אן ַעד ַנן יָקָאְמֵר  ָלא ּכָ א ָהָתם ַרּבָ   , טּוְמָאה ְלִעְנַין ֶאּלָ

ּום ָהָכא ֲאָבל ֲעֵתיּה  ַיּתֹוֵבי ִמׁשּ ָבא ָקא ָלא ְוַהאי, הּוא ּדַ ֲעֵתיּה  ִמַיּתְ    .ּדַ
  
  

  רש"י
אחר . השנויה במקום במחלוקת

שנויה במשנתנו ולא דברי הכל 
   היא אלא רבי יהושע היא:
. כגון שטומאתן ושיעורן שוה

שני חצאי זיתים משני מתים או 
משתי נבילות או שתי חצאי 
עדשה משני שרצים שזמן 
טומאתן שוה ושיעורן שוה 

   לטמא בשיעור אחד:
. כגון שרץ טומאתו ולא שיעורו

ונבילה ששניהן טומאת ערב 
יעורן שוה לטמא אבל אין ש

   שזה בכזית וזה בכעדשה:
. כגון מת שיעורו ולא טומאתו

ונבילה ששניהן בכזית וזה 
  טומאת שבעה וזה טומאת ערב:
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ָנה    ִמׁשְ

ָתה ָאַכל ֶהְעֵלם ְוׁשָ יב ֵאינוֹ  -  ֶאָחד ּבְ א ַחּיָ את ֶאּלָ   . ַאַחת ַחטָּ
הְוָע  ָאַכל יב -  ְמָלאָכה ׂשָ ֵתי ַחּיָ אֹות ׁשְ   . ַחטָּ
ֵאיָנן אֹוָכִלין ָאַכל ָתה ַלֲאִכיָלה, ְראּוִין ׁשֶ ִקין ְוׁשָ ֵאיָנן ַמׁשְ ה ְראּוִין ׁשֶ ִתּיָ   , ִלׁשְ

ָתה ָ טּור – מֹוַרְייס אוֹ  ִציר, ְוׁשּ   .ּפָ
  

ָמָרא    ּגְ

  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר
ֵני   ? ִעיּנּויּבְ  ַאְזָהָרה ֶנֶאְמָרה לֹא ַמה ִמּפְ

ּום לֹא ִמׁשּ ר ּדְ   . ֶאְפׁשָ
  

  ? ִנְכּתֹוב ֵהיִכי
ִית ֲאִכיָלה - 'יאַכל לֹא': ַרֲחָמָנא ִנְכּתֹוב ַכּזַ    ?ּבְ
ה לֹא' :ַרֲחָמָנא ִנְכּתֹוב ַמע ֱאכֹול וקּום - 'ְתֻעּנֶ   . ַמׁשְ

  
ֲעָיא ַרב ָלּה  ַמְתִקיף   : הֹוׁשַ
ֵמר' ַרֲחָמָנא ִנְכּתֹוב ָ ן ִהׁשּ הְתֻע  לֹא ּפֶ   ! 'ּנֶ

  
ן ִאם י ּכֵ   . ָלאֵוי ְלהוּ  ְנִפיׁשִ

  
יָבי ַרב ָלּה  ַמְתִקיף ר ּבֵ ֵיי ּבַ   : ַאּבַ
ֵמר: ַרֲחָמָנא ִנְכּתֹוב ָ ִמְצַות ִהׁשּ   "! ִעּנּוי ּבְ

  
ן ִאם ֵמר' ּכֵ ָ    ,ָלאו – ָלאוּדְ  'ִהׁשּ

ֵמר' ָ הּדַ  'ִהׁשּ ה -  ֲעׂשֵ   ! ֲעׂשֵ
  

י ַרב ָלּה  ַמְתִקיף   : ַאׁשִ
  ! 'ָהִעיּנּוי ִמן סּורּתָ  ַאל' ִנְכּתֹוב

  
ָיא    !ַקׁשְ

  
א   : ֵמָהָכא ָלּה  ַמְייִתי ְוַתּנָ

יֶתם"" 325"ַתֲעׂשוּ  לֹא ְמָלאָכה לְוכָ  ֵתיֶכםַנְפׁשֹ  ֶאת ְוִעּנִ
   .)ז, כט במדבר( 

   ?ְמָלאָכה ּתֹוֶסֶפת ַעל ָענּוׁש  ְיֵהא ָיכֹול
ְלמּוד ֶפׁש  ְוָכל": לֹוַמר תַּ ר ַהּנֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ל תַּ ֶעֶצם ָכהְמָלא ּכָ ה ַהּיֹום ּבְ   ,)ל, כג ויקרא( "ַהּזֶ

ל ִעיּצּומוֹ  ַעל ֵרת ָענּוׁש  - יֹום  ׁשֶ   , ּכָ
ֵרת ָענּוׁש  ְוֵאינוֹ    . ְמָלאָכה ּתֹוֶסֶפת ַעל ּכָ
ֵרת ָענּוׁש  ְיֵהא לֹא ָיכֹול ֵרת ָענּוׁש  ְיֵהא ֲאָבל, ְמָלאָכה ּתֹוֶסֶפת ַעל ּכָ   ִעיּנּוי? ּתֹוֶסֶפת ַעל ּכָ

ְלמּוד י": ַמרלוֹ  תַּ ֶפׁש  ָכל ּכִ ר ַהּנֶ ה לֹא ֲאׁשֶ ֶעֶצם ְתֻעּנֶ ה ַהּיֹום ּבְ    ,)כט, כג ויקרא( "ְוִנְכְרָתה ַהּזֶ
ל ַעל ִעיּצּומוֹ  ֵרת ָענּוׁש  -  יֹום ׁשֶ   ,ּכָ

ֵרת ָענּוׁש  ְוֵאינוֹ    . ִעיּנּוי ּתֹוֶסֶפת ַעל ּכָ
ְכָלל ְיֵהא לֹא ָיכֹול    ְמָלאָכה? ֶסֶפתּתוֹ  ַעל מּוְזָהר ְיֵהא ֲאָבל עֹוֶנׁש, ּבִ

ְלמּוד ֲעׂשוּ  לֹא ְמָלאָכה ְוָכל": לֹוַמר תַּ ֶעֶצם תַּ ה ַהּיֹום ּבְ   , )כח, כג ויקרא( "ַהּזֶ
ל ִעיּצּומוֹ  ַעל    מּוְזָהר, הּוא יֹום ׁשֶ

  . ְמָלאָכה ּתֹוֶסֶפת ַעל מּוְזָהר ְוֵאינוֹ 
   ִעיּנּוי? ּתֹוֶסֶפת ַעל ְזָהרמוּ  ְיֵהא ֲאָבל, ְמָלאָכה ּתֹוֶסֶפת ַעל מּוְזָהר ְיֵהא לֹא ָיכֹול
ָלאָכה ּוַמה הּוא: ְוִדין ּנֹוֶהֶגת ּמְ תֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ   , ֲעֶליָה  מּוְזָהר ֵאינוֹ  טֹוִבים ְוָיִמים ּבְ
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ִרים הּוא ִמְקָרא זזזזככככ  ּפֻ ה יֹום ַהּכִ ִביִעי ַהּזֶ ְ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ יֶתם ֶאת-ַאְך ּבֶ ה ַליהָוה.-קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעּנִ ֶ ם ִאׁשּ      ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוִהְקַרְבּתֶ
הְמלָ -ְוָכל כחכחכחכח        ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ י  אָכה לֹא ַתֲעׂשּו ּבְ ִרים יֹום ּכִ ּפֻ ר הּוא ּכִ   כח)-(ויקרא כג, כז יֶכם.ֱאלֵֹה  ְיהָוה ִלְפֵני ֲעֵליֶכם ְלַכּפֵ

ה ִמְקָרא זזזז ִביִעי ַהּזֶ ְ יֶתם ֶאת- ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ל-קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעּנִ   (במדבר כט, ז) ׂשּו.ְמָלאָכה לֹא ַתֲע -ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּכָ

  רש"י
  מתני' 

. אינו חייב אלא חטאת אחת
דחד שמא הוא דאכילה ושתיה 

   מחד קרא נפקי:
. תרי שמות אכל ועשה מלאכה

   נינהו דמתרי קראי נפקי:
  

  גמ' 
. משמע והתורה יתאכילה בכז

לא חייבה עליו אלא ביישוב 
   הדעת:

. השמר פן השמר פן לא תעונה
   תבא לידי לא תעונה:
. השמר ופן א''כ נפישי להו לאוי

ששניהן לא תעשה הן ואנן לאו 
אחד אמרינן שמא לא רצה 

   להרבות בו לאוין:
. כגון השמר בנגע השמר דלאו

הצרעת (דברים כד) שלא יקוץ 
   בהרתו:
   . השמר שתתענה:דעשההשמר 

. אזהרה בעינוי ותנא מייתי
   מהכא:

. אם לא על תוספת מלאכה
הוסיף מחול על הקודש להפסיק 

   מן המלאכה מבעוד יום:
  . בלאו:יהא מוזהר
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ֵאינוֹ , ִעיּנּוי תֹות נֹוֵהג ׁשֶ ּבָ ׁשַ ין ֵאינוֹ  טֹוב ְויֹום ּבְ ּלא ּדִ   ?ָעָליו מּוְזָהר ְיֵהא ׁשֶ
   ָלַמְדנּו. לֹא ַעְצמוֹ  יֹום לׁשֶ  ְלִעיּנּוי ַאְזָהָרה ֲאָבל

ִיין?    ִמּנַ
ְמָלאָכה עֹוֶנׁש  יֹאַמר לֹא ָגַמר, ּבִ    ְמִעיּנּוי, ּדְ

ֵאינוֹ  ִעיּנּוי ּוָמה תֹות נֹוֵהג ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֵרת, ָענּוׁש  טֹוִבים ְוָיִמים ּבְ    ּכָ
ּנֹוֶהֶגת ְמָלאָכה תֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ל לֹא טֹוִבים, ְוָיִמים ּבְ ן? ּכָ ּכֵ    ׁשֶ

   ֶנֱאַמר? הָלּמָ 
יׁש  מּוְפֶנה ּנוּ  ְוָלדּון ְלַהּקִ ֵזָרה ִמּמֶ ָוה ּגְ   : ׁשָ
ִעיּנּוי, עֹוֶנׁש  ֶנֱאַמר ְמָלאָכה עֹוֶנׁש  ְוֶנֱאַמר ּבְ   , ּבִ

ָלאָכה ַמה א ָעַנׁש  לֹא ּמְ ן ִאם ֶאּלָ   , ִהְזִהיר ּכֵ
א ָעַנׁש  לֹא ִעיּנּוי ַאף ן ִאם ֶאּלָ   . ִהְזִהיר" ּכֵ

  
א    :ְלִמיְפַרךְ  ִאיּכָ

ִעיּנּוי ַמה ּלא ּלְ ר ׁשֶ ָללוֹ  הּוּתַ ְמָלאָכה אַמרּתֹ , ִמּכְ ָרה ּבִ הּוּתְ ָלָלּה  ׁשֶ   ! ִמּכְ
  

א ִעיּנּוי עֹוֶנׁש  אַמריֹ לֹא ,ֶאּלָ ָגַמר, ּבְ ָלאָכה ּדְ   . ִמּמְ
ָלאָכה ַמה ָרה ּמְ הּוּתְ ָלָלּה  ׁשֶ ֵרת ָענּוׁש  ִמּכְ    ,ּכָ

ּלא ִעיּנּוי ר ׁשֶ ָללוֹ  הּוּתַ ל לֹא ִמּכְ ןׁשֶ  ּכָ    ?ּכֵ
ה    ?ֶנֱאַמר ָלּמָ

יׁש  מּוְפֶנה ה ְוָלדּון ְלַהּקִ ּנָ ֵזיָרה ִמּמֶ ָוה ּגְ   : ׁשָ
ִעיּנּוי עֹוֶנׁש  ֶנֱאַמר ְמָלאָכה עֹוֶנׁש  ְוֶנֱאַמר ּבְ   , ּבִ

ָלאָכה ַמה   . ְוִהְזִהיר ָעַנׁש  ִעיּנּוי ַאף ְוִהְזִהיר ָעַנׁש  ּמְ
  

א    :ְלִמיְפַרךְ  ִאיּכָ
ְמָלאָכה ַמה ן ּלִ ּכֵ תֹות נֹוֶהֶגת ׁשֶ ּבָ ׁשַ   . טֹוִבים ְוָיִמים ּבְ

ִעיּנּוי אַמרּתֹ ֵאינוֹ  ּבְ תֹות נֹוֵהג ׁשֶ ּבָ ׁשַ    !טֹוִבים ְוָיִמים ּבְ
  

  : ָרִביָנא ָאַמר
א ַהאי ּנָ ַמר "ֶעֶצם" 326"ֶעֶצם": ּתַ   . ּגָ

   .ּמּוְפֶנה
ִאי    ,מּוְפָנה ָלא ּדְ

א ְדָפְרִכיַנן ְלִמיְפַרךְ  ִאיּכָ    .ּכִ
  

   .מּוְפֶנה ֵייַאְפנוּ , ָלֵאי
ה ָ ִתיִבי ְקָרֵאי ֲחִמׁשּ   , ְמָלאָכהִב  ּכְ

יָמָמא ַאְזָהָרהלְ  ַחד    ,ּדִ
ֵליְלָיא ְלַאְזָהָרה ְוַחד   , ּדְ
יָמָמא ְלעֹוֶנׁש  ְוַחד    ,ּדִ
ֵליְלָיא ְלעֹוֶנׁש  ְוַחד   , ּדְ
ָלאָכה ִעיּנּוי ְלִמְגַמר ְלַאְפנּוֵיי ְוַחד   , ִמּמְ
ין יָמָמא ּבֵ ין ּדִ ֵלילְ  ּבֵ    .ָיאּדְ

  
ֵבי י ּדְ ָמעֵאל ַרּבִ ָנא ִיׁשְ    :ּתָ

אן "ֶנֱאַמר ן ְוֶנֱאַמר, 'ִעיּנּוי' ּכָ 'ִעיּנּוי', ְלַהּלָ
327 .  

ן ַמה ַהּלָ א ָעַנׁש  לֹא ּלְ ן ִאם ֶאּלָ אן ַאף, ִהְזִהיר ּכֵ א ָעַנׁש  לֹא ּכָ ן ִאם ֶאּלָ   . "ִהְזִהיר ּכֵ
  

ר ַאָחא ַרב    :ָאַמר בַיֲעקֹ  ּבַ
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ה ֶעֶצםְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ּבְ -ְוָכל כחכחכחכח  י  ַהּיֹום ַהּזֶ ִרים יֹום ּכִ ּפֻ ר הּוא ּכִ     .ֱאלֵֹהיֶכם ְיהָוה ִלְפֵני ֲעֵליֶכם ְלַכּפֵ
י ָכל כטכטכטכט                             ר לֹא-ּכִ ֶפׁש ֲאׁשֶ ה -ַהּנֶ ֶעֶצםְתֻעּנֶ יָה. ּבְ ה ְוִנְכְרָתה ֵמַעּמֶ     ַהּיֹום ַהּזֶ
ל-ְוָכל לללל                             ה ּכָ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֶפׁש ֲאׁשֶ י ֶאת ֶעֶצםְמָלאָכה ּבְ -ַהּנֶ ה ְוַהֲאַבְדּתִ ּה.-ַהּיֹום ַהּזֶ ֶרב ַעּמָ ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ   ַהּנֶ
327
  )כד, כב (דברים" רעהו אשת את עינה אשר דבר על 

  רש"י
. כלומר עונש מה לעינוי וכו'

דמלאכה לאו מופנה הוא שאם 
באת ללמדו מעינוי יש להשיב 
מלאכה הותרה מקצתה אצל 

   גבוה:
. ה קראי כתיבי במלאכהחמש

ארבעה לאוין וכרת אחד באחרי 
מות ובפ' אך בעשור (שבחומש 

   הפקודים):
. דאם אינו וחד לעונש דליליא

   ענין לאזהרה תנהו לענין עונש:
. על דבר אשר ונאמר להלן עינוי

  ענה את אשת רעהו (דברים כב):
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ת" ָיֵליף ּבַ תֹוןׁשַ  ׁשַ ת "ּבָ ּבַ ַ ית ִמׁשּ ֵראׁשִ   , ּבְ
ן ַמה ַהּלָ א ָעַנׁש  לֹא ּלְ ן ִאם ֶאּלָ   , ִהְזִהיר ּכֵ
אן ַאף א ָעַנׁש  לֹא ּכָ ן ִאם ֶאּלָ   . ִהְזִהיר ּכֵ

  
א ַרב ּפָ   :  ָאַמר ּפַ

ת' ּגּוֵפיּה  הּוא   ב,פא ּבָ ֵרי 'ׁשַ   , ִאיּקְ
ְכִתיב תוּ  :ּדִ ּבְ ׁשְ ֶכם "תִּ תְּ ּבַ 328"ׁשַ

  . )לב, כג ויקרא( 
ָלָמא ׁשְ א ַרב ּבִ ּפָ ַרב ָאַמר לֹא ּפַ ר ַאָחא ּכְ    ,בַיֲעקֹ ּבַ

ְקָרא ְכִתיב ּדִ גּוֵפיּה  ּדִ    .ֲעִדיף ּבְ
א ר ַאָחא ַרב ֶאּלָ ַרב ֲאַמר ָלא ַטְעָמא ַמאי, ַיֲעקב ּבַ א ּכְ ּפָ   ? ּפַ

  
ֵעי    :ִלְכְדַתְנָיא ֵליּה  ִמיּבָ

יֶתם"" ָעה ֵתיֶכםַנְפׁשֹ  ֶאת ְוִעּנִ ִתׁשְ 329"ַלחֶֹדׁש  ּבְ
  , )לב, כג ויקרא( 

ה ַיְתִחיל ָיכֹול ָעה? ְוִיְתַעּנֶ ִתׁשְ    ּבְ
ְלמּוד ֶעֶרב" :לֹוַמר תַּ   ,"ּבָ

ֶעֶרב ִאי ְך? ָיכֹול ּבָ ְחׁשַ תֶּ ֶ    ִמׁשּ
ְלמּוד ָעה" :לֹוַמר תַּ ִתׁשְ   . "ּבְ

יַצד ָהא   ? ּכֵ
ה ַמְתִחיל עֹוד ּוִמְתַעּנֶ   יֹום. ִמּבְ

אן ּמֹוִסיִפין ִמּכָ   . ֹוֶדׁש ַהּק  ַעל ֵמחֹול ׁשֶ
א ִלי ְוֵאין ְכִניָסתֹו. ֶאּלָ    ּבִ

יִציָאתוֹ  ִין? ּבִ    ִמּנַ
ְלמּוד   . )לב, כג ויקרא( "ֶעֶרב ַעד ֵמֶעֶרב" :לֹוַמר תַּ

א ִלי ְוֵאין יֹום ֶאּלָ ּפּוִרים ּבְ תֹות, ַהּכִ ּבָ ׁשַ
ִיין 330   ? ִמּנַ

ְלמּוד תוּ " :לֹוַמר תַּ ּבְ ׁשְ   . )לב, כג ויקרא( "תִּ
א ִלי ֵאין תֹות, טֹוִבים ִמיםיָ  ֶאּלָ ּבָ ִין? ׁשַ    ִמּנַ

ְלמּוד ֶכם" :לֹוַמר תַּ תְּ ּבַ    .)לב, כג ויקרא( "ׁשַ
יַצד ָהא   ? ּכֵ
ל ֱאַמר: ָמקֹום ּכָ ּנֶ בֹות' ׁשֶ   . "ַהּקֹוֶדׁש  ַעל ֵמחֹול מֹוִסיִפין -  'ׁשְ

  
א ָעה" ַהאי, "ֶעֶצם" "ֶעֶצם" ְוַתּנָ ִתׁשְ   ? ֵליּה  ָעֵביד ַמאי "ַלחֶֹדׁש  ּבְ

  
ֵע  ָתִני ֵליּה  יִמיּבָ יא ַרב ִלְכּדְ ר ִחּיָ י ַרב ּבַ יְפּתִ   : ִמּדִ

יֶתם"" ָעה ַנְפׁשֵתיֶכם ֶאת ְוִעּנִ ִתׁשְ   , )לב, כג ויקרא( "ּבְ
ָעה" ְוִכי ִתׁשְ ין "ּבְ ָעׂשֹור ַוֲהלֹא? ִמְתַעּנִ ין ּבֶ   ! ִמְתַעּנִ

א ל: ְלךָ  לֹוַמר ֶאּלָ יִעי ְוׁשֹוֶתה ָהאֹוֵכל ּכָ ׁשִ תְּ תּוב וָעָלי ַמֲעֶלה ּבַ ִאיּלוּ  ַהּכָ ה ּכְ יִעי ִהְתַעּנָ ׁשִ יִרי תְּ   . "ַוֲעׂשִ
  
  

                                                           
328
תוּ  ערב עד מערב  ּבְ ׁשְ ֶכם ּתִ ּתְ ּבַ  ׁשַ
329
יֶתם  ָע  ַנְפׁשֵתיֶכם ֶאת ְוִעּנִ ִתׁשְ  שבתכם תשבתו ערב עד מערב בערב ַלחֶֹדׁש  הּבְ
330
  הגהת מסורת הש"ס. 

  רש"י
. ובלאו היא גופה שבת איקרי

דכיון ג''ש נמי נפקא מיניה וביה 
דאיקרי שבת לענין עינוי הוה 

   ליה כשבת לעונש ואזהרה:
. ומשבת שבתון תשבתו שבתכם

לא גמר דאיקרי שבת 
דאיצטריך ליה לרבויי כל הענין 
כדאמר בריש פרקין (דף עד.) 
שבתון שבות אי נמי שבת 
שבתון היא לאו יומא איקרי 
שבת אלא הכי קאמר מנוח' 
מרגוע היא לכם והיכא נמי 

בת שבתון הוא לשון דכתיב ש
זכר אף לשון מנוחה הוא לשון 
זכר אבל יומא לא איקרי שבת 
להכי נקט תשבתו שבתכם 
   יתירא דהוא גופיה איקרי שבת:

. לשאר מיבעיא ליה לכדתניא
ימים טובים ולא איום כפורים 

   קאי:
. מדאיצטריך ותנא דעצם עצם

למעוטי לתוספת החול מעונש 
ומאזהרה ממילא שמעינן 

ין והאי ועניתם בתשעה דמוסיפ
   מאי עביד ליה:

. והכי כל האוכל ושותה וכו'
משמע קרא ועניתם בתשעה 
כלומר התקן עצמך בתשעה 
שתוכל להתענות בעשרה 
ומדאפקיה קרא בלשון עינוי 
לומר לך הרי הוא כאלו מתענה 

  בתשעה:
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ֵאין ְראּוִיין אֹוָכִלין "ָאַכל טּור –... [ ַלֲאִכיָלה ׁשֶ   . ]"ּפָ

  
  : ָרָבא ָאַמר

ס ֵלי ּכַ ְלּפְ יֹוָמא ּפִ ִכּפּוֵרי ּבְ טּור - ּדְ   . ּפָ
ס ִביָלא ּכַ יֹוָמא ַזְנּגְ ִכּפּוֵרי ּבְ טּור -  ּדְ   . ּפָ

  
   ֵמיִתיֵבי:

י "ָהָיה    :אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
ַמע ׁשְ ֱאַמר ִמּמַ ּנֶ ם" :ׁשֶ ְריוֹ  ֶאת ָעְרָלתוֹ  ַוֲעַרְלתֶּ 331"ּפִ

ֵעץ יֹוֵדע ֵאיִני -  )כג, יט ויקרא(    ! הּוא? ַמֲאָכל ׁשֶ
א ְלמּוד ַמה ֶאּלָ   ? "ַמֲאָכל ֵעץ" לֹוַמר: תַּ

ַעם - ֵעץ טַּ ֶוה ּוִפְריוֹ  ֵעצוֹ  ׁשֶ   . ׁשָ
ִלין. ֶזה ֵמראוֹ  ֱהֵוי ְלּפְ    ּפִ

ְדךָ  ִלין ְלַלּמֶ ְלּפְ ַהּפִ יִבין ׁשֶ ָעְרָלה ַחּיָ   . ּבְ
ָרֵאל ֶאֶרץ ְוֵאין לּום ֲחֵסָרה ִיׂשְ   , ּכְ

ֱאַמר: ּנֶ ּה  לּכֹ  ֶתְחַסר לֹא" ׁשֶ   ! ")ט, ח דברים( "ּבָ
   

ָיא ָלא    :ַקׁשְ
ְרִטיְבָתא -  ָהא   , ּבִ

ָתא – ְוָהא יֵבׁשְ    .ּבִ
  

  : ָמֵריָמרלְ  ָרִביָנא ֵליּה  ֲאַמר
  : ַנְחָמן ַרב ְוָהָאַמר

א ַהאי ָאֵתי ִהיַמְלּתָ י ּדְ ְרָיא ִהְנדּוֵאי ִמּבֵ   , ׁשַ
ִרי ּבֹוֵרא: "ֲעֵליּה  ּוְמָבְרִכיַנן   ! "ָהֲאָדָמה ּפְ

  
ָיא ָלא    :ַקׁשְ
ְרִטיְבָתא -  ָהא   , ּבִ

ָתא – ְוָהא יֵביׁשְ    .ּבִ
  

                                                           
331
 שנים שלוש פריו את ערלתו וערלתם מאכל עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו וכי 

  רש"י
. אין זה יישוב הדעת כס פלפלין

   שאין זה דרך אכילתו:
מא מאכל קרי . אלמיתיבי וכו'

   ליה:
. מין שהפלפלין חייבין בערלה

   אילן הוא:
   . חזי למיכל:רטיבא

. ליטוריג''ה שמפטמים הימלתא
   בשמים כתושים בדבש:

   . מארץ כוש:מבי הנדואי
. ואין בו משום בישולי שריא

נכרים שנאכל כמות שהוא חי 
ולא משום גיעולי נכרים דנותן 
טעם לפגם ומדקאמר אין בו 

ולי נכרים ש''מ דרך משום ביש
  אכילתו כשהוא חי:
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נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ

טּור -  ָקִנים ֲעֵלי "ָאַכל   . ּפָ
יב" – ְגָפִנים לּוְלֵבי   . ַחּיָ

  
  ?ְגָפִנים" "לּוְלֵבי ֵהן ֵאּלוּ 

  
י ָאַמר   : ִמְגָדָלָאה ִיְצָחק ַרּבִ

ל ְבְלבוּ  ּכָ ּלִ ָנה ֵמראׁש  ׁשֶ ָ ּפּוִרים יֹום ְוַעד ַהׁשּ   . ַהּכִ
  
ֲהָנא ַרבוְ    : ָאַמר ּכָ

ל ים ּכָ לֹׁשִ   . יֹום ׁשְ
  

ְנָיא ָווֵתיּה  ּתַ יּדְ  ּכְ   : ִמְגָדָלָאה ָחקִיְצ  ַרּבִ
טּור -  ָקִנים ֲעֵלי "ָאַכל   , ּפָ

יב - ְגָפִנים ְולּוְלֵבי   . ַחּיָ
   ְגָפִנים? לּוְלֵבי ֵהן ֵאּלוּ 
ל ְבְלבוּ  ּכָ ּלִ ָנה ֵמראׁש  ׁשֶ ָ ּפּוִרים" יֹום ְוַעד ַהׁשּ   . ַהּכִ

  

  רש"י
. אבל מר''ה עד יום הכפורים

לבלבו קודם ר''ה כבר נעשו 
  קשים ועץ בעלמא נינהו:
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ָתה" טּור" – מֹוַרְייס אוֹ  ִציר ׁשָ   . ּפָ
  

יב - חֹוֶמץ ָהא   . ַחּיָ
  

י ִניִתיןַמְת     ?ַמּנִ
  

י   . ִהיא ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   : אֹוֵמר ַרּבִ

יב חֹוֶמץ ֶפׁש" ֶאת ֵמׁשִ   .ַהּנֶ
  

ֵרׁש  ל ַרב ּדָ יּדֵ ר ּגִ ה ּבַ ֶ יֵרי ְמַנׁשּ ֶנֶרׁש  ִמּבִ   : ּדְ
י ֲהָלָכה ֵאין ַרּבִ   . ּכְ

ָנה ָ י ָנְפִקי ַלׁשּ תוּ  ָמְזגוּ  ָעְלָמא ּכּוּלֵ א ְוׁשָ   , ַחּלָ
ַמע יּדֵ  ַרב ׁשָ ד לּגִ   . ְוִאיְקּפַ
ֲאַמִרי ֵאיַמר: ֲאַמר יֲעַבד ֲאָנא ּדַ ה, ּדִ ִחּלָ   ? ֲאַמִרי ִמי ְלַכּתְ

  
ֲאַמִרי ֵאיַמר א ֲאָנא ּדַ   , ּפּוְרּתָ
  ? ֲאַמִרי ִמי טּוָבא

  
ֲאַמִרי ֵאיַמר    ?!ֲאַמִרי ִמי ָמזּוג ,ַחי ֲאָנא ּדַ

  

  רש"י
. ומבטל את משיב את הנפש

   העינוי:
  . נתנו בו מים להתיש כחו: מזגו

  



  ס לצורך לימוד אישילהדפיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                               ""יֹום ַהִּכּפּוִרים –מסכת יומא פרק ח' 

         
387

        פב, אפב, אפב, אפב, א .286
ָנה   א,פב    ִמׁשְ

ינֹוקֹות ין ֵאין ַהתִּ יֹום ןאֹוָת  ְמַעּנִ ּפּוִרים ּבְ   , ַהּכִ
ִכין ֲאָבל ָנה ִלְפֵני אֹוָתן ְמַחּנְ ָנַתִים ְוִלְפֵני ׁשָ ִביל, ׁשְ ׁשְ ְהיוּ  ּבִ ּיִ ִמְצֹות ְרִגיִלין ׁשֶ   . ּבְ

  

ָמָרא    ּגְ

א ּתָ ְפֵני ָהׁשְ ִים ּבִ ּתַ ִכין ׁשְ ְפֵני ְלהוּ  ְמַחּנְ ָנה ּבִ ֲעָיא ׁשָ    ?!ִמּבָ
  

א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ
יָ  ָלא    :אַקׁשְ
  , חֹוֶלהּבְ  -  ָהא
ִריאּבְ  -  ָהא   . ּבָ

  

  רש"י
  מתני' 

. אין חייבין אין מענין אותן
   למנוע מהן מאכל:

עות לפני שנה . לשמחנכין אותן
שהיא סמוכה לפירקן פירקן הוי 
בן שלש עשרה לנקבה וארבע 
עשרה לזכר שדרך תינוקות 
להביא שתי שערות בשתים 
עשרה ויום אחד דהיינו בתוך 
שנת י''ג והיא פירקה לעונשין 
ותינוק בי''ג ויום אחד נמצא 
שנת י''ד פרקו לעונשין ושנת י''ג 
היא שנה הסמוכה לפרקו ושנת 

א שנה לפני שנה הסמוכה י''ב הי
   לפרקו:

. שהיא לפני או לפני שתי שנים
שתי שנים סמוך לפרקו דהיינו 
שלש שנים לפני פרקן ובגמרא 
פריך השתא לפני שתים דהיינו 
ג' שנים אמרת מחנכין לפני שנה 

   דהיינו שתים מיבעיא:
  

  גמ' 
  . כחוש ותשוש כח:בחולה
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  : הּוָנא ַרב ָאַמר

ן מֹוֶנה ּבֶ ע ּוֶבן ׁשְ ׁשַ ִכין -  ּתֵ עֹות אֹותוֹ  ְמַחּנְ   . ְלׁשָ
ן ר ּבֶ ֵרה ַאַחת ּוֶבן ֶעׂשֶ ִליִמין -  ֶעׂשְ ַנן ַמׁשְ ַרּבָ    .ִמּדְ
ן ים ּבֶ ּתֵ ֵרה ׁשְ ִליִמין -  ֶעׂשְ אֹוַרְייָתא ַמׁשְ ִת , ִמּדְ   . ינֹוֶקתּבְ
  
  : ָאַמר ַנְחָמן ַרבוְ 

ן ע ּבֶ ׁשַ ן ּתֵ ר וּבֶ ִכין - ֶעׂשֶ עֹות אֹוָתן ְמַחּנְ    .ְלׁשָ
ן ֵרה ַאַחת ּבֶ ן ,ֶעׂשְ ים ּבֶ ּתֵ ֵרה ׁשְ ִליִמין -  ֶעׂשְ ַנן ַמׁשְ ַרּבָ    .ִמּדְ
ן לֹׁש  ּבֶ ֵרה ׁשְ ִליִמין - ֶעׂשְ אֹוַרְייָתא ַמׁשְ ִתינֹוק ,ִמּדְ   .ּבְ
  
יוְ    : רָאַמ  יֹוָחָנן ַרּבִ

ָלָמה ַנן ַהׁשְ ַרּבָ א ּדְ   , ֵליּכָ
ן ר ּבֶ ֵרה ַאַחת ּוֶבן ֶעׂשֶ ִכין -  ֶעׂשְ עֹות אֹותוֹ  ְמַחּנְ    .ְלׁשָ
ן ים ּבֶ ּתֵ ֵרה ׁשְ ִליִמין -  ֶעׂשְ אֹוַרְייָתא ַמׁשְ    .ִמּדְ
  

ַנן   : ּתְ
ינֹוקֹות ין ֵאין "ַהתִּ יֹום אֹוָתן ְמַעּנִ ּפּוִרים, ּבְ ִכין ֲאָבל ַהּכִ ָנה ִלְפֵני אֹוָתן ְמַחּנְ ִים" ְוִלְפֵני ׁשָ תַּ   . ׁשְ

ָלָמא ׁשְ ָנה "ִלְפֵני: ַנְחָמן ְוַרב הּוָנא ַרבלְ  ּבִ ִים" ְוִלְפֵני ׁשָ תַּ   ,ׁשְ
ָנה "ִלְפֵני   ,ְלִדְבֵריֶהן - "ׁשָ
ִים "ִלְפֵני תַּ   . 332ְלִדְבֵרי תֹוָרה – "ׁשְ

א י ֶאּלָ ָיא, יֹוָחָנן ְלַרּבִ   !ַקׁשְ
  

י ְלךָ  ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָנה ַמאי ִים אוֹ  "ׁשָ תַּ    .ְלִפיְרָקן ָסמּוךְ  ?"ׁשְ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ָתֵני  הּדְ ר ַרּבָ מּוֵאל ּבַ   : ׁשְ
ינֹוקֹות ין ֵאין - "תִּ יֹום אֹוָתן ְמַעּנִ ּפּוִרים ּבְ   , ַהּכִ

ִכין ֲאָבל ָנה אֹוָתן ְמַחּנְ ִים אוֹ  ׁשָ תַּ   . ְלִפיְרָקן" ָסמּוךְ  ׁשְ
ָלָמא ׁשְ ילְּ  ּבִ א ,ִניָחא ןיֹוָחנָ  ַרּבִ ָיא – ַנְחָמן ּוְלַרב הּוָנא ְלַרב ֶאּלָ    !ַקׁשְ

  
ַנן ָלךְ  יָאְמֵר    : ַרּבָ
ָקָתֵני ַנִמי 'ִחיּנּוךְ ' ַמאי ָלָמה – ּדְ   .ַהׁשְ

  
ָלָמה ְלִחיּנּוךְ  ָקֵרי ּוִמי   ?ַהׁשְ

ְנָיא ְוָהא    :ּתַ
  ? ִחיּנּוךְ  ֶזה "ֵאי
י ֶלֱאכֹול ָרִגיל ָהָיה תֵּ ׁשְ עֹות ּבִ לֹׁש  אֹותוֹ  יִליןַמֲאִכ  -  ׁשָ   .ְלׁשָ

לֹׁש  ׁשָ ע" אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין -  ּבְ ַאְרּבַ   . ּבְ
  

ר ָרָבא ָאַמר א ּבַ   : עּוּלָ
ֵרי   . ָהווּ  ִחּנּוֵכי ּתְ
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 גירסת הגהות הב"ח 

  רש"י
. לבריא אמר רב הונא בן שמונה

שמנה ונכנסת לתשע שעברה 
ובתינוקת כדמסיים מילתיה 
דהוי שנת תשע ארבע שנים לפני 

   פרקה:
. לחולה שעברה שנת ובן תשע

תשע ונכנסה לתוך עשר דהיינו 
ג' שנים לפני פרקה מחנכין 

   לשעות:
. לבריאה שעברה עשר בן עשר

ונכנסה לאחד עשר ובן אחת 
עשרה לתינוקת חולה ונכנסה 

בן י''ב לי''ב משלימין מדרבנן 
ונכנסה לי''ג משלימין מדאוריי' 
שהיא פירקן בתינוקת הבריאה 

   והחולה שוות בו:
. לא פליג רב ורב נחמן אומר וכו'

נחמן אדרב הונא אלא מר פירש 
מילי דתינוקת ומר פירש מילי 

   דתינוק:
. מחנכין אותו לשעות לפני תנן

שנה דהיינו שתי שנים ולפני 
שתים דהיינו שלש בשלמא לרב 

חמן ולרב הונא דאמרי איכא נ
השלמה מדרבנן כדקאמר אע''ג 
דלדידהו הוי חינוך הבריא 
ארבע שנים מצי לתרוצ' למתני' 
כולה בחולה וה''ק מחנכין אותו 
לשעות שתי שנים לפני השלמת 
דבריהם שהם שלש לפני 
השלמת דד''ת כדקאמר רב 
הונא דשנה עשירית מחנכין את 
התינוקת החולה לשעות שהיא 

שנה הסמוכה לפרק  לפני
השלמת דבריהם שהיא בשנת 
י''ב לחולה דהיינו לפני שתים 

   הסמוכים לפרק דאורייתא:
. לדידיה אלא לר' יוחנן קשיא

לא מיתוקמא מתניתין כלל 
דהא אמרינן השלמה מדרבנן 
ליכא דתימא מתני' חדא קתני 
כדאוקימנא אליבא דרב הונא 
ורב נחמן ורישא בחולה וסיפא 

מא רב חסדא בבריא כדאוקי
נמי לא תוקמא דמתני' קתני 
שלש לבריא ושתים לחולה ור' 
יוחנן אמר שתים לבריא ואחת 

   לחולה:
. לא תתני אמר לך רבי יוחנן

לפני שנה דמשמע שתים ולפני 
שתים דמשמע ג' שנים אלא 
אימא מחנכין אותה שנה סמוך 

   לפרק' בחולה ושתים לבריא:
. תא שמע דתנא רבה בר שמואל

שתים כר' יוחנן ולא תני שנה או 
   לפני שנה ולפני שתים:

. ומוקי לה שנה לר' יוחנן ניחא
   לחולה ושתים לבריא:

אלא לרב הונא ולרב נחמן 
. דהא חינוך לשעות הוא קשיא

ופחות שבחינוכין לשעות 
לדידהו ג' שנים הוי דהא אמר 
רב הונא בתינוקת חולה 
שמחנכין אותה בעשירית 

נוכין וברייתא קתני גדול שבחי
   שתי שנים:

. מאי חינוך דקתני השלמה
דדבריהם ולדידן נמי השלמה 
דדבריהם שתים לבריא לפני 
השלמה דאורייתא אחת 

  לחולה:
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ָנה    ִמׁשְ

ָרה ֵהִריָחה עּוּבָ יב ַעד אֹוָתּה  ַמֲאִכיִלין -  ׁשֶ ׁשִ תָּ ּה  ׁשֶ   . ַנְפׁשָ
י ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין -  חֹוֶלה ִקיִאין ּפִ   . ּבְ
ם ֵאין ְוִאם ִקיִאין ׁשָ י ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין - ּבְ ּיֹאַמר ַעד ַעְצמֹו, ּפִ י ׁשֶ   . ּדַ

  

ָמָרא    ּגְ

נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ
ָרה ֵהִריָחה "עּוּבָ ר ׁשֶ ׂשַ ר אוֹ  קֹוֶדׁש  ּבְ ׂשַ רֹוֶטב ּכּוׁש  ָלּה  ּתֹוֲחִבין -  ֲחִזיר ּבְ יִחין ּבָ יָה  ַעל ָלּה  ּוַמּנִ   , ּפִ

ָבה םִא  ְ ּה  ִנְתַייׁשּ ְעתָּ ב - ּדַ   , מּוטָּ
  . ַעְצָמּה  רֹוֶטב אֹוָתּה  ַמֲאִכיִלין -ָלאו  ְוִאם
ָבה ִאם ְ ּה  ִנְתַייׁשּ ְעתָּ ב - ּדַ   , מּוטָּ

ן אֹוָתּה  ַמֲאִכיִלין - ָלאו ְוִאם   . ַעְצמוֹ  ׁשּוּמָ
ֵאין ָבר ְלךָ  ׁשֶ עֹוֵמד ּדָ ְפֵני ׁשֶ ּקּוַח  ּבִ ִפיכּות ֲעָריֹות ְוִגיּלּוי ָזָרה הְמֲעבֹוָד : חּוץ, ֶנֶפׁש  ּפִ ִמים" ּוׁשְ   . ּדָ

  
   ?ְמָנָלן "ָזָרה "ֲעבֹוָדה

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   : אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ךָ  ְבָכל" ֶנֱאַמר: ִאם 333"ַנְפׁשְ

ה )ה, ו דברים(    ? )ה, ו דברים( "ְמאֶדךָ  ְבָכל" ֶנֱאַמר: ָלּמָ
ה "ֶדךָ ְמאֹ  ְבָכל" ֶנֱאַמר: ְוִאם ךָ  ְבָכל" ֱאַמר:נֶ  ָלּמָ    ?"ַנְפׁשְ
ּגּופוֹ  ָאָדם ְלךָ  ֵיׁש  ִאם מֹונוֹ  ָעָליו ָחִביב ׁשֶ ךָ  ְבָכל": ֶנֱאַמר ְלָכךְ , ִמּמָ    ."ַנְפׁשְ

מֹונוֹ  ָאָדם ְלךָ  ֵיׁש  ְוִאם ּמָ   .""ְמאֶדךָ  ּוְבָכל": ֶנֱאַמר ְלָכךְ , ִמּגּופוֹ  ָעָליו ָחִביב ׁשֶ
  

יּלּוי ִפיַכת ֲעָריֹות "ּגִ ִמי ּוׁשְ    ?ָלן ְמָנא -  "םּדָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
י" ר ּכִ ֲאׁשֶ ן ֶנֶפׁש  ּוְרָצחוֹ  ֵרֵעהוּ  ַעל ִאיׁש  ָיקּום ּכַ ָבר ּכֵ ה ַהּדָ   , )כו, כב דברים( "ַהּזֶ

  ? ַהְמאֹוָרָסה ְלַנֲעָרה ֵמרֹוֵצַח  ָלַמְדנוּ  ִעְנָין ָמה ְוִכי
א א ֶזה ֲהֵרי: ֶאּלָ ד ּבָ   . ָלֵמד ְוִנְמָצא, ְלַלּמֵ

ֲעָרה ַמה ן ַהְמאֹוָרָסה ּנַ יָלּה  ִניתָּ ַנְפׁשוֹ  ְלַהּצִ   , ּבְ
ן רֹוֵצַח  ַאף ילוֹ  ִניתָּ ַנְפׁשוֹ  ְלַהּצִ   , ּבְ
  .  ַיֲעבֹור" ְוַאל ֵיָהֵרג ַהְמאֹוָרָסה ַנֲעָרה ַאף, ַיֲעבֹור ְוַאל ֵיָהֵרג רֹוֵצַח  ָמה

  
   ?ָלן ְמָנא - ּגּוֵפיּה  ְורֹוֵצַח  ב,פב

  
  . ִהיא ְסָבָרא

ֲאָתא ַההּואּדְ  יּה  ּדַ   : ֵליּה  ֲאַמר, ָרָבאּדְ  ְלַקּמֵ
   !"ָלךְ  ָקִטיְלָנא -  ָלא ְוִאי, ִלְפָלְנָיא ְקַטֵליּה ": דּוָראי ָמִרי ִלי ֲאַמר
ְקטֹול ְוָלא ִנְקְטָלךְ : ֵליּה  ֲאַמר   . ּתִ
ָדָמא ָחֵזית ַמאי יָדךְ  ּדְ ק ּדִ ָמא ִדיְלָמא? ְטֵפי סּוּמָ ַההּוא ּדָ ְבָרא ּדְ קסוּ  ּגַ   . ְטֵפי ּמָ
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 מאודך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך' ה את ואהבת 

  רש"י
  מתני' 

. העובר מריח עוברה שהריחה
ריח תבשיל והוא מתאוה לו 
ואם אינה אוכלת שניהן 

   מסוכנין:
. אם יאמרו שני ע''פ בקיאין

ינו רופאים שהוא מסוכן אם א
   אוכל:

  
  גמ' 
. פלך תוחבין לה כוש כוש

   ברוטב של אותו בשר ומוצצתו:
. למה נאמר בכל מאודך וכו'

יאמר החביב שבהן וכ''ש שאינו 
   חביב:

. בנערה כי כאשר יקום
   המאורסה כתיב:

מה למדנו מרוצח לנערה 
. שהוא כמשפט המאורסה

   הרוצח כן משפט הדבר הזה:
מה נערה המאורסה ניתן 

למציל להצילה מבעילת . רשות
זו בנפשו של בועל זה להורגו עד 
שלא בא עליה כדכתיב אין 
מושיע לה (דברים כב) הא יש 
מושיע יושיענה בכל צידי 

   תשועה:
. אם אמרו רוצח יהרג ואל יעבור

לו הרוג חבירך ואם לאו אהרוג 
אותך יהרג ואל יעבור עבירה זו 

   כדמפרש לקמן:
. אם יאמרו אף נערה המאורסה

בעול ארוסת חבירך או תיהרג 
יהרג ואל יעבור אבל היא אינה 
מצווה למסור את נפשה דהיא 
אינה עושה כלום דקרקע עולם 
בעלמא היא וראיה לדבר 

  אסתר: 
. דיהרג ואל ורוצח גופיה מנלן

   יעבור:
. שלטון של כפר מרי דוראי

   שאני דר שם:
מאי חזית דדמא דידך סומק 

 . כלומר מאי דעתיך למשריטפי
מילתא משום וחי בהם ולא 
שימות בהם טעמו של דבר לפי 
שחביבה נפשן של ישראל לפני 
המקום יותר מן המצות אמר 
הקב''ה תבטל המצוה ויחיה זה 
אבל עכשיו שיש כאן ישראל 
נהרג והמצוה בטילה למה ייטב 
בעיני המקום לעבור על מצותו 
למה יהיה דמך חביב עליו יותר 

  מדם חבירך ישראל:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ת שמורותכל הזכויו                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

390

        פג, אפג, אפג, אפג, א    ––––ב ב ב ב פב, פב, פב, פב,  .289
ָרה[  ֵהִריָחה עּוּבָ יב ַעד אֹוָתּה  ַמֲאִכיִלין -  ׁשֶ ׁשִ תָּ ּה  ׁשֶ   ]."ַנְפׁשָ

  
ָרה ַהִהיא ָאְרָחא עּוּבָ   , ּדְ

יּה  ָאתוּ  יּדְ  ְלַקּמֵ יֹוָמא ָלּה  ְלחֹוׁשוּ  ִזילוּ : ְלהוּ  ֲאַמר, ַרּבִ ִכיּפּוֵרי ּדְ   . הּוא ּדְ
אְוִאיְלִח  ָלּה  ְלחּוׁשוּ    . יׁשָ

ֶטֶרם": ֲעֵליּה  ָקֵרי ְרךָ  ּבְ ֶטן ֶאּצָ יךָ  ַבּבֶ 334"ְיַדְעתִּ
  , )ה, א ירמיה( 

ּה  ַפקנָ  י -  ִמיּנָ   . יֹוָחָנן ַרּבִ
  

ָרה ַהִהיא ָאְרָחא עּוּבָ   , ּדְ
יּה  ָאתוּ  יּדְ  ְלַקּמֵ   . ֲחִניָנא ַרּבִ
א ָלאוְ  ָלּה  ְלחֹוׁשוּ : ְלהוּ  ֲאַמר   . ִאיְלִחיׁשָ

ִעים זֹרוּ "^ :ֲעֵליּה  ָקֵרי   א,פג   . )ד, נח תהלים( "ֵמָרֶחם ְרׁשָ
ּה  ַפקנָ  ַתאי :ִמיּנָ ּבְ ר ׁשַ יֵרי ַאּצַ   . ּפֵ
  
  
  

                                                           
334
ֶטֶרם  ְרךָ  ּבְ ֶטן ֶאּצָ יךָ  ַבּבֶ  קדשתיךה מרחם תצא ובטרם ְיַדְעּתִ

  רש"י
. שהריחה ההיא עוברה דארחא

   ויום הכפורים היה:
. באזנה שיוה''כ הוא לחושו לה

   היום אולי תוכל להתאפק:
. קיבלה את הלחישה ואלחישה

  שפסק העובר מתאותו: 
. נעשו זרים זורו רשעים מרחם

   ונתנכרו לאביהם שבשמים:
. להפקיע שערים אצר פירי

ותניא (ב''ב דף צ:) אין אוצרין 
ישראל וכל דבר פירות בארץ 

שהוא חיי נפש לפי שמפקיעין 
  את השערים:
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י ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין "חֹוֶלה ִקיִאין" ּפִ   . ּבְ

  
י ָאַמר אי ַרּבִ   : ַיּנַ

   ,ָצִריךְ  ֵאינוֹ  -  אֹוֵמר ְורֹוֵפא, ָצִריךְ  - אֹוֵמר חֹוֶלה
   .ַלחֹוֶלה ׁשֹוְמִעין

  
   ?ַטְעָמא ַמאי

  
   .)י, יד משלי( "ַנְפׁשוֹ  ָמַרת יֹוֵדַע  ֵלב"
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ַמהוּ     ,ְטֵפי ֵליּה  ִקים רֹוֵפא :ּדְ
ַמע ָקא    .ָלן ַמׁשְ

  
   ,ָצִריךְ  ֵאינוֹ  -  אֹוֵמר ְוַהחֹוֶלה, ָצִריךְ  - אֹוֵמר רֹוֵפא

  . ָלרֹוֵפא ׁשֹוְמִעין
  

   ?ַטְעָמא ַמאי
  

א   . ֵליּה  ָנֵקיטּדְ  הּוא ּתּוְנּבָ
  

ַנן   : ּתְ
י ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין "חֹוֶלה ִקיִאין" ּפִ   . ּבְ

י "ַעל ִקיִאין ּפִ    ,ִאין – "ּבְ
י ַעל   ! ָלא -  ַעְצמוֹ  ּפִ

  
י "ַעל ִקיִאין ּפִ   , ִאין -  "ּבְ

י ַעל ִקי ּפִ   !ָלא – ֶאָחד ּבָ
  

ַמאי ָהָכא    :ָעְסִקיַנן ּבְ
  .ְצִריְכָנא ָלא ֲאַמר

  
י ַעל ֵליּה  ְוִליְספוּ  ִקי ּפִ   ! ּבָ

  
   ,ְצִריָכא ָלא

א ִאיּכָ ֲהֵדיּה  ַאֲחִריָנא ּדְ ֲאַמר ּבַ    ,ָצִריךְ  לֹא ּדַ
י ַעל אֹותוֹ  "ַמֲאִכיִלין ִקיִאין ּפִ    ."ּבְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  ! ְלָהֵקל ְנָפׁשֹות ּוְסֵפק, הּוא ְנָפׁשֹות ְסֵפק
  

א :ְצִריָכא ָלא ִאיּכָ ֵרי ּדְ ֲהֵדיּה  ַאֲחִריֵני ּתְ ָאְמֵר  ּבַ   . ָצִריךְ  לֹא :יּדְ
ב ַעל ְוַאף ֵרי: ָסְפָרא ַרב ָאַמרּדְ  ּגַ ֵמָאה ּתְ ְתֵרי ּוֵמָאה ּכְ   , ּכִ
י ָהֵני   , ֵעדּות ְלִעְנָין :ִמיּלֵ

ָנא ְלִעְנָין ֲאָבל ַתר אּוְמּדָ עֹות ּבָ    .ָאְזִליַנן ּדֵ
  

י ְוָהֵני ָנא ְלִעְנָין ִמיּלֵ ָממֹוָנא אּוְמּדָ   , ּדְ
  . הּוא ְנָפׁשֹות ֵפקְס  ָהָכא ֲאָבל

  
ָקָתֵני ְוָהא ם "ֵאין :ֵסיָפא ִמּדְ ִקיִאין ׁשָ י ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ּבְ   , "ַעְצמוֹ  ּפִ

  רש"י
. שטות אשטורדישו''ן תונבא

   מחמת חוליו:
. תרי ע''פ בקי לא על פי בקיאין

וע''פ עצמו לא תיובתא דר' ינאי 
   בתרוייהו:

. דאמר חולה הכא במאי עסקינן
לא צריך ואשמועינן מתני' 

   דשומעין לרופאין:
דהא  .וניספו ליה על פי בקי

באחד נמי אמר ר' ינאי דשומעין 
   לרופא:

. דהא ואע''ג דאמר רב ספרא
דאמור רבנן תרי כמאה ומאה 
כתרי לענין עדות הוא דאמור 
אבל לענין אומדנא בתר דעות 
אזלינן אשמעי' במתני' דכי 
אמרינן זיל בתר דעות באומדנא 
דממונא כגון בשומא ששמין 
לבעל חוב אבל באומדנא דחולה 

דרובא אמרי לא צריך  אף על גב
כיון דאיכא תרי דאמרי צריך 

   ספק נפשות להקל:
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ָלל א ִמּכְ ֵריׁשָ   ! ָצִריךְ  ֲאַמרּדְ  ּדְ
  

ָרא ַחּסֹוֵרי    :ָקָתֵני ְוָהִכי ִמיַחּסְ
ה" ּמֶ ָבִרים ּבַ   , ֲאִני ָצִריךְ  לֹא ָאַמרּדְ  :ֲאמּוִרים ּדְ

  , ֲאִני ָצִריךְ  :ָאַמר ֲאָבל
ם ֵאין ִקיִאין ׁשָ ֵרי ,ּבְ א ,ּתְ י ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין - ָצִריךְ  לֹא :ָאַמרּדְ  ַחד ֶאּלָ   . ַעְצמוֹ  ּפִ

  
ר ָמר י ַרב ּבַ   : ָאַמר ַאׁשִ
ל ָאַמר ֵהיָכא ּכָ   , ֲאִני ָצִריךְ  :ּדְ

א ֲאִפיּלוּ  ָאְמֵרי: ֵמָאה ִאיּכָ    ,ְמִעיַנןׁשָ  ְלִדיֵדיּה  -  ָצִריךְ  לֹא ּדְ
ֱאַמר ּנֶ   .  )י, יד משלי( "ַנְפׁשוֹ  ָמַרת יֹוֵדַע  ֵלב": ׁשֶ

   
ַנן    :ּתְ

ם ֵאין ִאם" ִקיִאין ׁשָ י ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין - ּבְ   . ַעְצמֹו" ּפִ
  

א ַטְעָמא ֵליּכָ ִקיִאין ּדְ   , ּבְ
א ָהא ִקיִאין ִאיּכָ   ! ָלא -  ּבְ

  
   :ָקָאַמר ָהִכי

ה ּמֶ ָבִרים ּבַ    :םֲאמּוִרי ּדְ
  ". ֲאִני ָצִריךְ  לֹא" ָאַמרּדְ 

ם ֵאין -  "ֲאִני ָצִריךְ " :ָאַמר ֲאָבל ִקיִאין ׁשָ ָלל ּבְ    ,ּכְ
י ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין   , ַעְצמוֹ  ּפִ
ֱאַמר ּנֶ    ."ַנְפׁשוֹ  ָמַרת יֹוֵדַע  ֵלב": ׁשֶ

  
  

  רש"י
. מכלל דרישא דאמר צריך

ואפ''ה קתני מתני' ע''פ בקיאין 
   אין ע''פ עצמו לא:

. דמאכילין במה דברים אמורים
אותו ע''פ בקיאין כלומר דבעינן 
בקיאין דאמר לא צריך ואמרי 
בקיאין צריך מאכילין אותו 

צריך אני אם אין שם אבל אמר 
בקיאין תרי דאמרי לא צריך 
אלא חד מאכילין אותו ע''פ 
עצמו כר' ינאי דאמר שומעין 

   לחולה:
. הך סיפא מר בר רב אשי אמר

לא תפרש הכי דמשמע דהיכא 
דאמר צריך אני ואיכא תרי 
דאמרי לא צריך לא צייתינן ליה 
הא לא אמרי' דהיכא דאמר 
צריך אני ואפי' איכא מאה 

רי לא צריך צייתינן ליה דאמ
מאי טעמא לב יודע מרת נפשו: 
הכי גר' תנן אם אין שם בקיאין 
מאכילין אותו על פי עצמו 
טעמא דליכא בקיאין הא איכא 
בקיאין לא הכי קאמר במה 
דברים אמורים דאמר לא צריך 
אבל אמר צריך אני אין שם 
בקיאין כלל מאכילין אותו וכו'. 
אין שם בקיאין כלומר אין 

  בקיאותן כלום:
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ָנה    ִמׁשְ

ֲאָחזוֹ  ִמי    אֹותֹו, ַמֲאִכיִלין ּבּוְלמֹוס ׁשֶ
   ְטֵמִאים, ָבִריםּדְ  ֲאִפיּלוּ 

אֹורוּ  ַעד   . ֵעיָניו ׁשּיֵ
  

כוֹ  ִמי ׁשָ ּנְ ֶלב ׁשֶ    ׁשֹוֶטה, ּכֶ
ֵבד ֵמֲחַצר אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֵאין ּלוֹ  ּכַ   . ׁשֶ

יוְ  ן ַמְתָיא ַרּבִ יר. :ָחָרׁש  ּבֶ    ַמתִּ
  

י ָאַמר ְועֹוד ן ַמְתָיא ַרּבִ   : ָחָרׁש  ּבֶ
ׁש  ְגרֹונוֹ  ַהחֹוׁשֵ יִלין ּבִ יו תֹוךְ ּבְ  ַסם לוֹ  ַמטִּ ת ּפִ ּבָ ַ ׁשּ   , ּבַ

ֵני הּוא ִמּפְ   , ְנָפׁשֹות ְסֵפק ׁשֶ
ת ֶאת ּדֹוֶחה ְנָפׁשֹות ְסֵפק ְוָכל ּבָ ַ   . ַהׁשּ

  

ְפָלה ִמי ּנָ   , ַמּפֹוֶלת ָעָליו ׁשֶ
ם, הּוא ָסֵפק ם ֵאינוֹ  ָסֵפק ׁשָ   , ׁשָ
  , ֵמת ָסֵפק ַחי, ָסֵפק
ָרֵאל, ָסֵפק, ּגֹוי ָסֵפק    ִיׂשְ

ִחין ל ֶאת ָעָליו ְמַפּקְ   . ַהּגַ
ִחין - ַחי ְמָצאּוהוּ    , ְמַפּקְ

יחּוהוּ  - ֵמת ְוִאם   . ַיּנִ
  

ָמָרא    ּגְ

נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ
ִיין ֵהִאירוּ  יֹוְדִעין ָהיוּ  "ִמּנַ ְבִחין ֵעיָניו ׁשֶ ּיַ ין ִמׁשֶ   . ָלַרע" טֹוב ּבֵ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

  . ּוְבַטְעָמא
  

  רש"י
  מתני' 

. חולי האוחז מי שאחזו בולמוס
מחמת רעבון עיניו כהות והוא 
מסוכן למות וכשמראיתו חוזרת 

   בידוע שנתרפא:
   . מפרש בגמ':כלב שוטה

. אין מאכילין מחצר כבד שלו
ואע''פ שנוהגין הרופאים 
ברפואה זו אינה רפואה גמורה 
להתיר לו איסור בהמה טמאה 

   על כך:
. קסבר ור' מתיא בן חרש מתיר

   רפואה גמורה היא:
  

  גמ' 
. משיודע אמר אביי ובטעמא

להבחין בין טעם תבשיל יפה 
  לטעם תבשיל רע:
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נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ
ֲאָח  "ִמי ל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ּבּוְלמֹוס זוֹ ׁשֶ ל ַהּקַ   , ַהּקַ

  ְנֵביָלה. אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין -  ּוְנֵביָלה ֶטֶבל
ִביִעית ֶטֶבל ִביִעית" – ּוׁשְ   . ׁשְ

  
ֵאי – ּוְתרּוָמה ֶטֶבל    .ִהיא ַתּנָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

רּוָמה אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ְוֵאין ֶטֶבל אֹותוֹ  "ַמֲאִכיִלין   . תְּ
ן י ּבֶ   : אֹוֵמר ָמאתֵּ

רּוָמה   . "ֶטֶבל ְולֹא תְּ
  

ה ָאַמר   : ַרּבָ
רּדְ  ֵהיָכא יןּבְ  ֶאְפׁשָ י, חּוּלִ כּוּלֵ ִליֵגי ָלא ָעְלָמא ּדְ ַמְתְקִניַנן ּפְ   . ֵליּה  ּוַמְסִפיָנן ֵליּה  ּדְ

י ִליֵגי ּכִ ְדלֹא ּפְ ר ּבִ חּוִלין ֶאְפׁשָ    ,ּבְ
  , ָחמּור ֶטֶבל :ָסַבר ָמר

רּוָמה :ָסַבר ּוָמר   . ֲחמּוָרה ּתְ
  
רּוָמה ֲאָבל - "ָחמּור ֶטֶבל :ָסַבר ָמר"    ּכֵֹהן.לַ  ַחְזָיא ּתְ
רּוָמה :ָסַבר ּוָמר" ר ֶטֶבל ֲאָבל - "ֲחמּוָרה ּתְ    .ְלַתּקֹוֵניּה  ֶאְפׁשָ
 

ר"   ב,פג ין ֶאְפׁשָ חּוּלִ יָטא – "ּבְ ׁשִ    !ּפְ
  

ת ְצִריָכא ָלא ּבָ ַ ׁשּ   . ּבַ
  

ת ּבָ ַ ׁשּ יָטא ַנִמי ּבַ ׁשִ    ,ּפְ
ַנן ְלטּולִט  ַרּבָ   ! הּוא ִמּדְ
  

ַמאי ָהָכא    :ָעְסִקיַנן ּבְ
ָעִציץ ֵאינוֹ  ּבְ ַנן ָנקּוב ׁשֶ ַרּבָ    .ּדְ

  
   .ָחמּור ֶטֶבל :ָסַבר ָמר

רּוָמה :ָסַבר ּוָמר   .ֲחמּוָרה ּתְ
  

ֵאי ֵליָמא ּנָ    :ִהיא ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

כוֹ  "ִמי ׁשָ ּנְ קֹום רֹוֵפא לוֹ  קֹוִרין -  ָנָחׁש  ׁשֶ   , ֹוםְלָמק ִמּמָ
ְרְנגֹוֶלת ֶאת לוֹ  ּוְמָקְרִעין   , ַהתַּ

ין ֶאת לוֹ  ְוגֹוְזִזין ִריׁשִ   , ַהּכְ
  , אֹותוֹ  ּוַמֲאִכיִלין

ר, ָצִריךְ  ְוֵאין ֵ    ְלַעׂשּ
ְבֵרי י ּדִ   . ַרּבִ

י י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   : אֹוֵמר ׁשִ
ר" ַעד יֹאַכל לֹא ֵ ַעׂשּ ּיְ   . ׁשֶ

י ֵניָמא ַר  ֶאְלָעָזר ַרּבִ יּבְ ְמעֹון ּבִ י ְולֹא, ִהיא ׁשִ   ! ַרּבִ
  

יָמא ֲאִפיּלוּ  י :ּתֵ   , ַרּבִ
אן ַעד י ָאַמר ָלא ּכָ א ָהָתם ַרּבִ ר ְלִעְנָין ֶאּלָ ַנן ָיָרק ַמְעׂשַ ַרּבָ    ,ּדְ

ר ֲאָבל ַמְעׂשַ ָגן ּבְ אֹוַרְייָתא ֶטֶבלּדְ  ּדָ י ֲאִפיּלוּ , הּוא ּדְ   , מֹוֶדה ַרּבִ
ִאי ֵרית ּדְ ָעִציץ ֵליּה  ׁשָ ֵאינוֹ  ּבְ ָעִציץ ְלֵמיַכל ָאֵתי ָנקּוב ׁשֶ הּוא ּבְ    .ָנקּוב ׁשֶ

  רש"י
. אם מאכילין אותו הקל הקל

אין לנו דברים מותרים כדי 
צרכו ויש לפנינו מיני איסורין 
מאכילין אותו הקל הקל 

   שבהם:
טבל ושביעית מאכילין אותו 

. לאחר זמן הביעור עיתשבי
שהטבל במיתה בידי שמים 

   והשביעית בעשה:
. שיש די בחולין בדאפשר בחולין

של טבל זה להאכילו לאחר 
   שתינטל תרומתו:

דכולי עלמא לא פליגי 
. דמתקנינן ליה ומספינן ליה

חולין ואין מאכילין אותו לא 
   טבל ולא תרומה:

. כי פליגי דלא אפשר בחולין
את כולו  אלא אם כן אוכל

וקאמר מאכילין אותו הטבל 
כמות שהוא ולא יפרישו ממנו 
תרומתו להאכילו תרומה 
לעצמה וחולין לעצמן ובן תימא 
אומר מוטב שיפרישו תרומתו 
ויאכילוהו כל אחד לעצמו ולא 

   יאכילוהו טבל כמות שהוא:
. שאפי' מר סבר טבל חמור

   לכהנים אינו ראוי:
. שאין ומר סבר תרומה חמורה

היתר אבל טבל אפשר לה 
דמתקן להו וחולין יהו ראוין 

  לכל אדם: 
. אפשר בחולין פשיטא

   דמתקנינן ליה:
. שאפי' הוא לא צריכא בשבת

שבת שאסור להפריש תרומה 
ומעשר יפרישוה ולא יאכילוהו 

   טבלים:
. דטבל שלו בעציץ שאינו נקוב

מדרבנן ושבות דהפרשת 
מעשרות בשבת דרבנן אשמועינן 

ת ולא יאכילוהו שידחה השבו
טבל דרבנן דאתו למשרי נמי 

   טבל דאורייתא כי האי גוונא:
. הך דרבה לימא תנאי היא

דאמר בדאפשר בחולין מתקנינן 
ליה ודחינן שבות דהפרשת 
תרומה בשבת מקמי אכילת 

   טבל דעציץ שאינו נקוב דרבנן:
   . בשבת:קורין לו רופא

. לתת על וקורעין לו תרנגולת
   ואתו:המכה שזו היא רפ
. מן המחובר וגוזזין לו כרישין

   להאכילו:
   . כרתי:כרישין

. הא דרבה ר' אלעזר בר' לימא
שמעון היא דאמר מפרישין לו 
תרומה בשבת ואל יאכילוהו 
טבל דרבנן כגון ירק ולא רבי 
   דאי רבי האמר אין צריך לעשר:

עד כאן לא קאמר רבי אלא 
. דלא לענין מעשר ירק דרבנן

ורייתא אבל מיחלף בטבל דא
דגן דאורייתא הוא אפי' רבי 
מודה דאף בעציץ שאינו נקוב 

  מעשר דמיחלף בדאורייתא:
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נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ
ֲאָחזוֹ  "ִמי ַבׁש  אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ּבּוְלמֹוס ׁשֶ   , ְמִתיָקה ִמיֵני ְוָכל ּדְ

ַבׁש  ַהּדְ ל ֵעיָניו ְמאֹור ְמִאיִרין ְמִתיָקה ִמיֵני ְוָכל ׁשֶ   . ָאָדם ׁשֶ
י ַעל ְוַאף ֵא  ּפִ ָבר ְרָאָיה יןׁשֶ   , ַלּדָ
ָבר ֵזֶכר י ָנא ְראוּ ": ַלּדָ י ֵעיַני רוּ אֹ  ּכִ י ּכִ ַבׁש  ְמַעט ָטַעְמתִּ ה ּדְ   . ")כט, יד' א שמואל( "ַהּזֶ

  
י ַעל ַאף": ּוַמאי ֵאין ּפִ ָבר ְרָאָיה ׁשֶ    ?"ַלּדָ

  
ָהָתם   . ַאֲחֵזיּה  ּבּוְלמֹוס ָלאו ּדְ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

נוּ  לֹא א, ׁשָ   , ֲאִכיָלה ַחרְלַא  ֶאּלָ
ֵריר ִמְגַרר ֲאִכיָלה קֹוֶדם ֲאָבל   , ּגָ

ְכִתיב ְמְצאוּ " :ּדִ ֶדה ִמְצִרי ִאיׁש  ַוּיִ ָ ׂשּ ְקחוּ  ּבַ ִוד ֶאל תוֹ אֹ  ַוּיִ נוּ  ,ּדָ תְּ ֻקהוּ  ַוּיאַכל ֶלֶחם לוֹ  ְוּיִ ׁשְ   . ָמִים ַוּיַ
נוּ  תְּ ֵבָלה ֶפַלח לוֹ  ַוּיִ ֵני ּדְ ִקים ּוׁשְ ׁשָ  ,אַכלַוּיֹ  ִצּמֻ    ,ֵאָליו רּוחוֹ  בַותָּ

י ָתה ְולֹא ֶלֶחם ָאַכל לֹא ּכִ ה ַמִים ׁשָ לֹׁשָ ה ָיִמים ׁשְ לֹׁשָ   . )יב-יא, ל' א שמואל( "ֵלילֹות ּוׁשְ
  

מּוֵאל ָאַמר ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ׁשְ
ֲאָחזוֹ  ִמי ְדַבׁש  ַאְלָיה אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ּבּוְלמֹוס ׁשֶ   .ּבִ
  

ֵריּה  הּוָנא ַרב ַרב ּבְ ַע  ּדְ   : ָאַמר ְיהֹוׁשֻ
ה סֹוֶלת ַאף ְדַבׁש  ְנִקּיָ   . ּבִ

  
א ַרב ּפָ   : ָאַמר ּפַ

ֲעֵרי ִקְמֵחי ֲאִפיּלוּ  ׁשַ א ּדְ ִדיְבׁשָ   . ּבְ
  

י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ַעם    ,ּבּוְלמֹוס ֲאָחַזִני ַאַחת ּפַ

י ל ְלִמְזָרָחּה  ְוַרְצּתִ ֵאָנה ׁשֶ י, ּתְ יְמּתִ ַעְצִמי ְוִקּיַ ה ַהָחְכָמה": ּבְ ַחּיֶ   . )יב, ז קהלת( "ְבָעֶליָה  תְּ
  

ָתֵני   : יֹוֵסף ַרב ּדְ
ֵאָנה ַטַעם ִלְטעֹום "ָהרֹוֶצה   , ְלִמְזָרָחּה  ִיְפֶנה תְּ
ֱאַמר ּנֶ ֶגד" :ׁשֶ בּואֹ  ּוִמּמֶ ֶמׁש  תתְּ   . ")יד, לג דברים( "ׁשָ

  
י יוְ  ְיהּוָדה ַרּבִ אֹוְרָחא יָאְזלֵ  ָקא ָהווּ  יֹוֵסי ַרּבִ    ,ּבְ

ילְ  ּבּוְלמֹוס ַאֲחֵזיּה  ֵחיּה , ְיהּוָדה ַרּבִ א ָאְכֵליּה  ְלרֹוֶעה ַקּפְ    .ְלִריְפּתָ
י ֵליּה  ָאַמר ְחּתָ : יֹוֵסי ַרּבִ   !ָהרֹוֶעה ֶאת ִקּפַ

י ילְ  ּבּוְלמֹוס ַאֲחֵזיּה  ְלָמָתא ָמטוּ  ּכִ ָלֵגי ַאַהְדרּוהוּ , יֹוֵסי ַרּבִ    .ְוָצֵעי ּבְ
י ֵליּה  ָאַמר י ֲאִני: ְיהּוָדה ַרּבִ ְחּתִ ה, ֹוֶעהָהר ֶאת ִקּפַ ְחּתָ  ְוַאּתָ ּה  ָהִעיר ֶאת ִקּפַ   . ּכּוּלָ

  
  : ְותוּ 
י י ֵמִאיר ַרּבִ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ אֹוְרָחא יָאְזלֵ  ָקא ָהווּ  יֹוֵסי ְוַרּבִ   , ּבְ
י ָמא ָדֵייק ֲהָוה ֵמִאיר ַרּבִ ׁשְ   , ּבִ
י י ְיהּוָדה ַרּבִ ָמא ָדְייקוּ  ָהווּ  ָלא יֹוֵסי ְוַרּבִ ׁשְ   . ּבִ

י א הּואְלַה  ָמטוּ  ּכִ עוּ  ּדּוְכּתָ יָזא ּבְ ּפִ    ְלהוּ  ְיַהבוּ  אּוׁשְ
ְמךָ  ַמה: לוֹ  ָאְמרוּ  ִ   ? ׁשּ
ידֹור: "ְלהוּ  ָאַמר   ". ּכִ
ַמע: ָאַמר ּה  ׁשְ ע ָאָדם :ִמיּנָ   , הּוא ָרׁשָ

ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ כֹ  דֹור ּכִ ְהּפֻ ה תתַּ   .)כ, לב דברים( "ֵהּמָ
י י ְיהּוָדה ַרּבִ ִלימוּ  יֹוֵסי ְוַרּבִ יַסְייהוּ  ּה ֵלי ַאׁשְ   . ּכִ
י ִלים ָלא ֵמִאיר ַרּבִ יֵסיּה  ֵליּה  ַאׁשְ י אֹוְתֵביּה  ֲאַזל ,ּכִ ֲאבּוּה  ִקיְבֵריּה  ּבֵ   . ּדַ

  רש"י
. ביהונתן ראו נא כי אורו עיני

כתיב: הכי גר' מאי אין ראיה 
לדבר דהתם לאו בולמוס 

   אחזיה:
. ממשיך את הלב מגרר גריר

   לתאות רעבון:
. לחם והדר ויתנו לו פלח ויאכל

   דבילה:
   . בשר שמן מאד:אליה

. שהשמש למזרחה של תאנה
מכה שם מן הבקר עד חצות 

   היום והשמש ממתק את הפרי:
   . לשון מעדנים:וממגד

   . כפאו ונטל ככרו הימנו:קפחיה
. סבבוהו בני אהדרוהו בלגי וצעי

העיר והקיפוהו לגינין של דבש 
   ומתיקה וקערות של תבשילין:

. בשמו של בעל דייק בשמא
   ה אם כעור:הבית אם נא

. ערב אשלימו ליה כיסייהו
  שבת היה והפקידו אצלו כיסם:
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ֲחִזי א: ְבֶחְלֵמיּה  ֵליּה  ִאּתַ ֵקיל ּתָ יָסא ׁשְ ח ּכִ ַמּנַ א ּדְ ַההּוא ַאֵריׁשָ ְבָרא ּדְ   . ּגַ
ְחִזי ָהִכי: ְלהוּ  ֲאַמר ְלָמָחר   . ְבֶחְלַמאי ִלי ִאּתַ
ֵבי ֶחְלָמא: ֵליּה  ָאְמִרי י ּדְ ְמׁשֵ הוּ  ֵלית ׁשִ א ּבְ ׁשָ י ֲאַזל ַמּמָ י ּוְנָטֵריּה  ֵמִאיר ַרּבִ   . ְוַאְייֵתיּה  יֹוָמא ּכּוּלֵ

יַסן ָלן ַהב: לוֹ  ָאְמרוּ  ְלָמָחר    ,ּכִ
ָבִרים ָהיוּ  לֹא :ְלהוּ  ֲאַמר   . ֵמעֹוָלם ּדְ
י ְלהוּ  ֲאַמר אי: ֵמִאיר ַרּבִ ְייִק  ָלא ַאּמַ ָמא יתוּ ּדָ ׁשְ   ? ּבִ

אי: ֵליּה  ֲאַמרוּ    ? ָמר ָלן ָאְמַרּתְ  ָלא ַאּמַ
א ֲאָנא ַדֲאַמִרי ֵאיַמר: ְלהוּ  ֲאַמר ׁשָ   ? ֲאַמִרי ִמי ַאְחזּוֵקי, ֲחׁשָ

כּוהוּ  ילּוהוּ  ְמׁשָ ָפֵמיּה  ְטָלְפֵחי ֲחזוּ , ַלֲחנּוָתא ְוַעּיְ   , ַאׁשְ
ַקלּוה ִלְדִביְתהוּ  ִסיָמָנא ִויַהבוּ  ֲאַזלוּ    .ְוַאְייתוּ  ְלִכיַסְייהוּ  וּ ּוׁשְ
ֵתיּה  ּוְקַטֵליּה  ִאיהוּ  ֲאַזל   . ְלִאיּתְ

ַתְנָיא ַהְיינוּ    : ּדְ
ר ֶהֱאִכילוּ  - ִראׁשֹוִנים "ַמִים ׂשַ   , ֲחִזיר ּבְ
ֶפׁש  ֶאת ָהְרגוּ  -  ַאֲחרֹוִנים ַמִים    ."ַהּנֶ

  
ְייִקי ָהווּ  ּוְלַבּסֹוף ָמא ּדָ ׁשְ    ,ּבִ

י יָתא ְלַההּוא ָמטוּ  ּכִ ֵמיּה ּדִ  ּבֵ ָלה" ׁשְ יּה  ָעְיילוּ  ָלא", ּבָ   . ְלַגּבֵ
ַמע: יָאְמֵר  ְ ּה  ׁשּ ע ִמיּנָ ְכִתיב ,הּוא ָרׁשָ ָלה ַמרָואֹ " :ּדִ   ,)מג, כג יחזקאל( "ִנאּוִפים ַלּבָ
מוֹ  י ָהְיָתה ְבלִֹתי ַאֲחֵרי": ּכְ    )יב, יח בראשית( "ֶעְדָנה ּלִ

לֹוַמר ִנאּוִפים ְזֵקָנה: ּכְ   . ּבְ
  
  
  
  
  

  רש"י
   . של ערבי שבתות:דבי שמשי

. מתוך שאדם לית בהו ממשא
במנוחה מהרהר ורואה חלומות 
ומתכוון היה לדחותו שלא ילך 

   ויטלנו:
. ראו חזו טלפחי אשפמיה

   עדשים על שפמו:
. בעליך יהבו סימנא לדביתהו

נו כיסינו וזה לך אמר שתתני ל
   סימן שאכלתם היום עדשים:

מים ראשונים האכילו בשר 
. פונדק ישראל היה מוכר חזיר

לישראל דברים המותרים 
ומאכילם ומוכר לנכרים בשר 
חזיר מבושל בא ישראל לפונדק 
וראהו שלא נטל ידיו כשהסב 

   לאכול ונתן לפניו בשר חזיר:
. מים אחרונים הרגו את הנפש

של זה שאילו נטל זו היא אשתו 
מים אחרונים דרך הנוטלים 
ידים לקנח את שפמם בידים 

  טופחות ולא היו עדשים נראין:
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כוֹ  "ִמי ׁשָ ּנְ ֶלב ׁשֶ ֵבד ֵמֲחַצר אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֵאין[ ׁשֹוֶטה ּכֶ ּלוֹ  ּכַ   . ׁשֶ

יוְ  ן ַמְתָיא ַרּבִ יר :ָחָרׁש  ּבֶ   ]."ַמתִּ
  

נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ
ה ָ ָבִרים "ֲחִמׁשּ ֶכֶלב ֶנֶאְמרוּ  ּדְ   : ׁשֹוֶטה ּבְ

יו תּוַח  ּפִ   , ּפָ
  , נֹוֵטף ְוִרירוֹ 

  , ְסרּוחֹות ְוָאְזָניו
ח ּוְזָנבוֹ    , ַיְרכֹוָתיו ַעל מּוּנָ

י ּוְמַהֵלךְ  ִציּדֵ   . ְדָרִכים ּבְ
  : אֹוְמִרים ֵיׁש וְ 

ָמע" קֹולוֹ  ְוֵאין נֹוֵבַח  ַאף   . ִנׁשְ
  

אי   ? ָהֵוי ִמּמַ
  

  : ָאַמר ַרב
ים ָפִנּיֹות ָנׁשִ ׁשְ ֲחקֹות ּכַ    .ּבוֹ  ְמׂשַ

  
מּוֵאלוּ    : ָאַמר ׁשְ

  . ָעָליו ׁשֹוָרה ָרָעה רּוַח 
  

יַנְייהוּ  ַמאי    ?ּבֵ
  

א יַנְייהוּ  ִאיּכָ   :ּבֵ
ָדָבר ְלִמְקְטֵליּה    א,פד ְזָרק ּבְ   . ַהּנִ

  
ְנָיא ָווֵתיּה  ּתַ מּוֵאלּדִ  ּכְ   : ׁשְ

הֹוְרִגין ׁשֶ א אֹותוֹ  הֹוְרִגין ֵאין -  אֹותוֹ  "ּכְ ָדָבר ֶאּלָ ְזָרק. ּבְ    ַהּנִ
ָחֵייף יּה  ּדְ ן - ּבֵ ּכֵ   , ִמְסתַּ
ָנֵכית   .ָמֵיית" – ֵליּה  ּדְ

  
ָחֵייף יּה  "ּדְ ן –ּבֵ ּכֵ    ."ִמְסתַּ

יּה  ַמאי ְנּתֵ ּקַ    ?ּתַ
  

ַלח   . ְוִניְרִהיט ָמאֵניּה  ִניׁשַ
  

ֵריּה  הּוָנא ַרב ַרב ּבְ ַע  ּדְ יּה  ַחף ְיהֹוׁשֻ ְייהוּ  ַחד ּבֵ ׁשּוָקא ִמיּנַ   , ּבְ
ַלִחיְנהוּ    . ְוָרֵהיט ְלָמאֵניּה  ׁשְ

י: ָאַמר יְמּתִ ַעְצִמי ִקּיַ ַחיֶּ  ַהָחְכָמה" :ּבְ   . )יב, ז קהלת( "ְבָעֶליָה  התְּ
  
  

ָנֵכית   .ָמֵיית" -  ֵליּה  "ּדְ
יּה  ַמאי ְנּתֵ ּקַ   ? ּתַ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
א ֵניֵתי ּכָ א ַמׁשְ ַאּפָ ִדיְכָרא ּדְ   , ּדְ

ָלְנָיא ֲאָנא": ֲעֵליּה  ְוִניְכּתֹוב ר ּפְ ָלִניָתא ּבַ א ּפְ ּכָ ׁשְ א ַאּמַ ַאּפָ יְכָרא ּדְ ֵתיְבָנא ּדִ נְ : ֲעָלךְ  ּכָ יּכַ י ּתִ ְנּתִ   . ְקִלירּוס ּכַ
  .ְקלֹורֹוס ַקְנִדי ַקְנִדי :ָלּה  ְוָאְמִרי

  . "ֶסָלה ָאֵמן ָאֵמן ְצָבאֹות' ה ה-יָ  ה-יָ 
ְלִחיְנהוּ  ִריְנהוּ  ְלָמאֵניּה  ּוְנׁשַ י ְוִלְקּבְ ֵריָסר ַעד ִקְבִרי ּבֵ א ַיְרֵחי ּתְ ּתָ    ,ׁשַ

ִקיְנהוּ  ַתּנּוָרא ְוִנְקִליְנהוּ  ְוַנּפְ ֵמיּה  ְדִריְנהוּ ְוִנְב  ,ּבְ תַא  ְלִקּטְ ָרׁשַ ָרִכים ּפָ    .ּדְ

  רש"י
. גדולות וכפולות ואזניו סרוחות

   למטן:
. מראות בו משחקות בו

  כשפיהם לשחוק: 
. למ''ד למקטליה בדבר הנזרק

רוח רעה שורה עליו לא יקרב 
אצלו להרגו בידים אלא זורק בו 

   סכין והורגו: חץ או
   . המתחכך בו:דחייף ביה
   . שהכלב נושכו:דנכית ליה

   . יפשיט בגדיו:נישלח למאניה
. הוא הצבוע משכא דאפא

   ובלע''ז פוטויי''ש:
   . צבוע זכר:דאפא דיכרא
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ֵריָסר ְוָהָנךְ  א ַיְרֵחי ּתְ ּתָ י, ׁשַ ֵתי ּכִ י ָלא ַמָיא ׁשָ ּתֵ א ִליׁשְ גּוְבָתא ֶאּלָ א ּבְ ְנָחׁשָ   , ּדִ
יְלָמא בּוָאה ֲחֵזי ּדִ א ּבָ יּדָ ׁשִ ן ּדְ ּכֵ    .ְוִליְסּתַ

  
י אּדְ  ָהא ּכִ ר ַאּבָ א הּוא ָמְרָתא ּבַ ר ַאּבָ   , ַמְניּוֵמי ּבַ

יּה  ֵליּה  ָעְבָדא ַדֲהָבא ּגּוְבָתא ִאיּמֵ   . ּדְ
  
  

  רש"י
. על ידי קנה של בגובתא דנחשא

   נחשת:
. דילמא חזי לבבואיה דשד

  שקפץ מן הכלב עליו ומסתכן:
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י ָאַמר "ְועֹוד ן[ ַמְתָיא ַרּבִ   : ָחָרׁש  ּבֶ

ׁש  ְגרֹונוֹ  ַהחֹוׁשֵ יִלין ּבִ תֹוךְ  ַסם לוֹ  ַמטִּ יו ּבְ ת ּפִ ּבָ ַ ׁשּ   , ּבַ
ֵני הּוא ִמּפְ   , ְנָפׁשֹות ְסֵפק ׁשֶ

תַה  ֶאת ּדֹוֶחה ְנָפׁשֹות ְסֵפק ְוָכל ּבָ ַ    ].ׁשּ
  

י ָבּה  ֲאַזל. ְצִפיְדָנאּבִ  ָחׁש  יֹוָחָנן ַרּבִ ַהִהיא ּגַ   , ַמְטרֹוִניָתא ּדְ
ָתא ֵליּה  ָעְבָדא א ,ִמּלְ ָתא ּוַמֲעֵלי ַחְמׁשָ ּבְ   . ׁשַ

ת: ָלּה  ֲאַמר ּבָ ַ ׁשּ   ? ַמאי ּבַ
  . ְצִריַכת ָלא :ֵליּה  ֲאַמָרה

  ? ַמאי ִמְצָטֵריְכָנא ִאי
ּבַ : ֵליּה  ֲאַמָרה ּתַ ָלא ִלי עִאיׁשְ ית ּדְ   , ְמַגּלֵ

ע ּבַ ּתַ ָרֵאל ֵלאָלָהא: ִאיׁשְ ִיׂשְ יָנא ָלא ּדְ   . ְמַגּלֵ
ּה  ְנַפק ַרׁשָ ִפיְרָקא ּדְ   . ּבְ

  
ע ְוָהא ּבַ ּתַ   ! ָלּה  ִאיׁשְ

  
ָרֵאל ֵלאָלָהא ִיׂשְ יָנא ָלא -  ּדְ    ,ְמַגּלֵ

ָרֵאל ְלַעּמוֹ  ָהא יָנא - ִיׂשְ   . ְמַגּלֵ
  

א ְוָהא ם ִחּלּול ִאיּכָ ֵ   !ַהׁשּ
  

י ְמַגּלֵ ָרא ָלּה  ּדִ   . ֵמִעיּקָ
  

  ? ֵליּה  ָעְבָדא ַמאי
  

ֵריּה  ַאָחא ַרב ָאַמר ַרב ּבְ   : ַאִמי ּדְ
אֹור ֵמי ֶמן ,ׂשְ   . ּוֶמַלח, ַזִית ׁשֶ
  

  : ָאַמר ֵייַמר ַרב
אֹור ֶמן, ּגּוֵפיּה  ׂשְ   . ּוֶמַלח, ַזִית ׁשֶ

  
י ַרב   : ֲאַמר ַאׁשִ

ָחא ַגְדָפא ִמׁשְ ַאְווָזא ּדְ   . ּדְ
  

ֵיי רֲאַמ    : ַאּבַ
הוּ  ֲעַבִדי ֲאָנא אי ְוָלא ְלכּוּלְ ּסַ   , ִאיּתַ

יָעא ַההּוא ִלי ֲאַמרּדְ  ַעד   : ַטּיָ
ְייָתא ַאְייֵתי ַ ֵזיָתא ַקׁשּ ָלא ּדְ א ְמלוּ  ּדְ יְלּתָ נּוָרא ּוְקֵליְנהוּ  ,ּתִ ָרא ּבְ א ַאּמָ יק ַחְדּתָ ָכֵכי ְוַאְדּבֵ   . ָדֵריּה  ּבְ
אי ָהִכי ֲעַבִדי ּסַ   . ְוִאיּתַ

  
איִמ    ? ֲהָוה ּמַ
  

י ֲחִמיֵמי ֵמֲחִמיֵמי ִחיּטֵ   , ּדְ
ּיּוֵרי ִ ָסא ּוִמׁשּ ַהְרָסָנא ּכָ   . ּדְ

  
   ?ִסיָמֵניּה  ּוַמאי

  
ד י ָרֵמי ּכַ ָכֵכיּה  ִמיּדֵ ָמא ַוֲאָתא ּבְ י ּדְ   . ָדֵרי ִמּבֵ

  

  רש"י
. חולי השינים והחניכים נאצפיד

ומתחיל בפה וגומר בבני מעיים 
  ומסוכן הוא:

   . נכרית היתה:מטרוניתא
עבדא ליה רפואה חמשא ומעלי 

   . יום ה' בשבת וע''ש:שבתא
. שהיא והאיכא חלול השם

   סבורה שעבר על שבועתו:
. מההיא דמגלי לה מעיקרא

שעתא גלי לה לא נשבעתי לך כי 
   כך אמרתי:

. שומן מוח א דאוזאמשחא דגדפ
עצם קטן שבראש כנף העוף 
שקורין כניי''ל סכה אותו יעל 

   צדעיו:
   . גרעיני זיתים:קשייתא דזיתי

. שלא הביאו דלא מלו תילתא
   שליש:

. על מר חדש אמרא חדתא
   שקורין פושוי''ר:

. הדבק ודביק בככי דדריה
   בשורת השינים:

. על ידי מה בא החולי ממאי הוי
   הזה:

. האוכל חמימי דחיטי מחמימי
   פת חמה יותר מדאי:

. דגים מטוגנים כסא דהרסנא
   עם הקמח בשמן שלהן:

   . שעבר עליו הלילה:שיורי
   . של אותו חולי:מאי סימניה

. כשנותן כד רמי מידי בככיה
כלום בשיניו זב הדם משורת 

  שיניו:
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י י יֹוָחָנן ַרּבִ ָתא ָהִכי ֲעַבד, ְצִפיְדָנאּבִ  ָחׁש  ּכִ ּבְ ׁשַ ּסֵ  ּבְ   . יְוִאיּתַ

  
י   ? ָהִכי ָעֵביד ֵהיִכי יֹוָחָנן ְוַרּבִ

  
ר ַנְחָמן ַרב ֲאַמר   : ִיְצָחק ּבַ
אֵני ֶפה ּוַמְתִחיל הֹוִאיל ְצִפיְדָנא ׁשַ ְבֵני ּגֹוֵמר ּבַ   . ֵמַעִיים ּבִ

  
י ֵליּה  ֲאַמר יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ ילְ  ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ַמאן    ?ּכְ
יכְּ  ן ַמְתָיא ַרּבִ   : ָאַמרּדְ , ָחָרׁש  ּבֶ

ׁש  ִפיו "ַהחֹוׁשֵ יִלין ּבְ ת ַסם לוֹ  ַמטִּ ּבָ ַ ׁשּ   . "ּבַ
  

  : ֵליּה  ֲאַמר
ֲאִני זוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ ַאֶחֶרת ְולֹא, ּבָ   . ּבְ

  
  : ֵליּה  ְמַסַייע ֵליָמא

ֲאָחזוֹ  ִמי" ר אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֵיָרקֹון ׁשֶ ׂשַ   , ֲחמֹור ּבְ
כוֹ  ִמי ׁשָ ּנְ ֶלב ׁשֶ ֵבד ֵמֲחַצר אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ׁשֹוֶטה ּכֶ ּלוֹ  ּכָ   , ׁשֶ

ׁש  ִפיו ְוַהחֹוׁשֵ יִלין ּבְ ת ַסם לוֹ  ַמטִּ ּבָ ַ ׁשּ   , ּבַ
ְבֵרי י ּדִ ן ַמְתָיא ַרּבִ   . ָחָרׁש  ּבֶ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֵאיּלוּ  ֶהם ֵאין ּבְ ּום ּבָ   . ְרפּוָאה" ִמׁשּ

  
ֵאּלוּ "   ? ַמאי ְלַמעֹוֵטי - "ּבְ
  

  ? ַסם ְלַמעֹוֵטי ָלאו ַמאי
  

יִזין: עֹוֵטיְלַמ , ָלא ם ַמּקִ   . ְסרֹוְנִכילִ  ּדָ
  

ָרא ַנִמי ָהִכי ּבְ    :ִמְסּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה לֹׁשָ ָבִרים "ׁשְ י ָאַמר ּדְ ָמעֵאל ַרּבִ י ִיׁשְ ַרּבִ ַמע יֹוֵסי ּבְ ָ ׁשּ ּום ׁשֶ י ִמׁשּ ן ַמְתָיא ַרּבִ   : ָחָרׁש  ּבֶ
יִזין ם ַמּקִ ת ִלְסרֹוְנִכי ּדָ ּבָ ַ ׁשּ   , ּבַ

כוֹ  ּוִמי ׁשָ ּנְ ֶלב ׁשֶ ֵבד ֵמֲחַצר אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ׁשֹוֶטה ּכֶ ּלוֹ  ּכָ   , ׁשֶ
ׁש  ִפיו ְוַהחֹוׁשֵ יִלין ּבְ ת ַסם לוֹ  ַמטִּ ּבָ ַ ׁשּ   . ּבַ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֵאיּלוּ  ֶהן ֵאין ּבְ   . ְרפּוָאה" ִמׁשּום ּבָ

ֵאיּלוּ "    ?ַמאי ְלַמעֹוֵטי - "ּבְ
י ָלאו ַמאי ְרּתֵ יָתא ַאּתַ ְתַרּיְ א עֹוֵטיּוְלַמ  ,ּבַ ֵריׁשָ   ! ּדְ

  
י, ָלא ְרּתֵ א ַאּתַ ֵריׁשָ ָייָתא ּדְ   , ַקּמַ

ֵסיָפא ּוְלַמעֹוֵטי   .  ּדְ
  

א   ב,פד ַמע ּתָ    :ׁשְ
ָתֵני ה ּדְ ר ַרּבָ מּוֵאל ּבַ    :ׁשְ

ָרה ֵהִריָחה "עּוּבָ ׁשּוב ַעד אֹוָתּה  ַמֲאִכיִלין ׁשֶ תָּ ּה  ׁשֶ   . ַנְפׁשָ
כוֹ  ּוִמי ׁשָ ּנְ ֶלב ׁשֶ ֵבד ֵמֲחַצר אֹותוֹ  יןַמֲאִכיִל  ׁשֹוֶטה ּכֶ ּלוֹ  ּכָ   , ׁשֶ

ׁש  ִפיו ְוַהחֹוׁשֵ יִלין ּבְ ת ַסם לוֹ  ַמטִּ ּבָ ַ ׁשּ   , ּבַ
ְבֵרי י ּדִ י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ָאַמר, יֹוֵסי ּבְ ּום ׁשֶ י ִמׁשּ ן ַמְתָיא ַרּבִ   . ָחָרׁש  ּבֶ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
זוֹ  ַאֶחֶרת" ְולֹא ּבָ   . ּבְ

  רש"י
. ורבי יוחנן היכי עביד הכי וכו'
ת לא גרסינן לה הכא אלא במסכ

   ע''ז:
. לתת סם כמאן עביד ר' יוחנן

בשבת בשביל חולי השינים 
   דקאמר לה אי מצריכנא מאי:

. מודים לו שאני אומר בזו
חכמים שהיא רפואה לו בכלב 

   שוטה בחצר כבד שלו:
. חולי שפניו מוריקות: ירקון

הכי גרסינן וחכמים אומרים 
באלו אין בהן משום רפואה 
 באלו למעוטי מאי לאו למעוטי

סם. והכי קאמרי ליה בשתים 
הראשונות אין זו רפואה גמורה 
לעבור עליהן דבר תורה 
ולמעוטי סם דיש בו משום 
רפואה: לא למעוטי מקיזין דם 
לסרונכי: בשבת לעולם אכולי 
הנך פליגי ומאי באלו משום 
דשמעוה לר' מתיא דאמר אכתי 

   אחריתי:
. חולי ששמו לסרונכי

ט אשטרנגליו''ן הוא בו''ן מלנ
ובההיא מודה ליה: ה''ג הכי נמי 
מסתברא דתניא שלשה דברים 
אמר רבי אלעזר בן עזריה משום 
ר' מתיא בן חרש מקיזין דם 
לסרונכי בשבת ומי שנשכו כלב 
סוטה מאכילין אותו מחצר כבד 
שלו והחושש בפיו מטילין לו 
סם בשבת וחכמים אומרים 
באלו אין בהם משום רפואה 

תרתי באלו למעוטי מאי לאו א
בתרייתא ולמעוטי דרישא לא 
אתרתי דרישא ולמעוטי 

 דסיפא: 

ת''ש דתני רב יוסף עוברה 
שהריחה וכו' ומי שנשכו וכו' 

. והחושש בפיו וכו' וחכ''א בזו
  אנו מודים ולא באחרת:
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זוֹ " יא "ּבְ   ? ַאַהּיָ
ָרה ֵליָמאִאי יָטא - ַאעּוּבָ ׁשִ   ! ּפְ

ָרה א ִמי עּוּבָ ֲאַמר ְלַמאן ִאיּכָ ָלא ּדַ א !?ּדְ ם ַלאו ֶאּלָ   . ַאּסַ
ַמע ּה  ׁשְ   . ִמיּנָ

  
י ַרב ִ   : ָאַמר ַאׁשּ

ְיָקא ַנִמי ַמְתִניִתין   : ּדַ
י ָאַמר "ְועֹוד ן ַמְתָיא ַרּבִ   : ָחָרׁש  ּבֶ

ׁש  ִפיו ַהחֹוׁשֵ יִלין ּבְ ַ  ַסם לוֹ  ַמטִּ ׁשּ ת"ּבַ   , ּבָ
ִליֵגי ְוָלא ַנן ּפְ   . ֲעֵליּה  ַרּבָ
ְפִליִגי ִאיָתא ְוִאם ַנן ּדִ    ,ֲעֵליּה  ַרּבָ

ַנן ְוִליְפְלגוּ , ְוִליְתִניְנהוּ  ִליַעְרִביְנהוּ  ֵסיָפא ַרּבָ   , ּבְ
ַמע ּה  ׁשְ    .ִמיּנָ

  
  

  רש"י
בזו אהייא אי נימא אעוברה 

. וכי עוברה שהריחה ר' פשיטא
   מתיא קתני לה סתמא היא:

ימי דאילו . קיאלא לאו אסם
אחצר כבד תנן פלוגתא במתני' 

  ש''מ דבסם מודו:
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י ָאַמר "ְועֹוד[ ן ַמְתָיא ַרּבִ   : ָחָרׁש  ּבֶ

ׁש  ְגרֹונוֹ  ַהחֹוׁשֵ תֹוךְ  ַסם לוֹ  יִליןַמטִּ  ּבִ יו ּבְ ת ּפִ ּבָ ַ ׁשּ ֵני] ּבַ ֵפק ִמּפְ סְּ    ,הּוא ְנָפׁשֹות ׁשֶ
ת ֶאת ּדֹוֶחה ְנָפׁשֹות ְסֵפק ְוָכל[ ּבָ ַ   ]."ַהׁשּ
  

ת ֶאת ּדֹוֶחה ְנָפׁשֹות ְסֵפק ְוָכל": ְלֵמיַמר ּתוּ  ִלי ָלָמה ּבָ ַ   ? "ַהׁשּ
  

  : ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
ת ְסֵפק לֹא ּבָ ְלַבד זוֹ  ׁשַ א, ָאְמרוּ  ּבִ ת ְסֵפק ֲאִפיּלוּ  ֶאּלָ ּבָ   . ַאֶחֶרת ׁשַ

  
   ?ָדֵמי ֵהיִכי

  
גֹון ֲאַמּדּוהַּ  ּכְ א ְויֹוָמא ,יֹוֵמי ִלְתַמְנָיא ּדַ ָתא ַקּמָ ּבְ    ,ׁשַ
ֵתיָמא ַמהוּ  ב :ּדְ י ,ְלאֹוְרָתא ַעד ִליַעּכַ ָלא ֵהיִכי ּכִ ֵרי ֲעֵליּה  ֵניחּול ּדְ ָתא ּתְ ּבְ    ,ׁשַ
ַמע ָקא   . ָלן ַמׁשְ

  
ְנָיא    :ָהִכי ַנִמי ּתַ

ין ין "ְמַחּמִ ת ַלחֹוֶלה ַחּמִ ּבָ ַ ׁשּ   , ּבַ
ין קֹותֹו, ּבֵ ין ְלַהׁשְ   , ְלַהְברֹותוֹ  ּבֵ

ת ְולֹא ּבָ ְלַבד זוֹ  ׁשַ ת ָאְמרּו, ּבִ ּבָ א ְלׁשַ   . ַאֶחֶרת ֶאּלָ
ין: אֹוְמִרים ְוֵאין א לוֹ  ַנְמתִּ ּמָ   , ַיְבִריא ׁשֶ

א ין ֶאּלָ ד לוֹ  ְמַחּמִ ֵני ִמּיָ ֵפק ִמּפְ סְּ ת, ֶאת ּדֹוֶחה ְנָפׁשֹות ׁשֶ ּבָ ַ    ַהׁשּ
ת ְסֵפק ְולֹא ּבָ א זוֹ  ׁשַ ת ְסֵפק ֲאִפיּלוּ  ֶאּלָ ּבָ   . ַאֶחֶרת ׁשַ
ין ְוֵאין ָבִרים עֹוׂשִ לוּ  ּדְ ים ְיֵדי ַעל ְולֹא ּגֹוִים ְיֵדי ַעל לֹא ַהּלָ א ּכּוִתּיִ ָרֵאל ְגדֹוֵלי ְיֵדי ַעל ֶאּלָ   . ִיׂשְ
ָבִרים ֵיָעׂשוּ  ִריןאֹוְמ  ְוֵאין לוּ  ּדְ י ַעל לֹא ַהּלָ ים ּפִ י ַעל ְולֹא ָנׁשִ ים ּפִ   , ּכּוִתּיִ
  . ַאֶחֶרת" ְלַדַעת ִמְצָטְרִפין ֲאָבל

  
  

  רש"י
. לא לא ספק שבת זו בלבד

שיהא ספק הנפשות לשבת זו 
אלא אפילו אין הספק לשבת זו 
דפשיטא לן דהיום לא ימות 
אלא ספק שאם לא יעשו לו 

   היום שמא ימות לשבת הבאה:
. והיכי דמי כגון דאמדוה

רופאים לעשות לו הרפואה 
   ימים: שמנה

. רחיצה שמא יבריא להברותו
   מאיליו:

. אם נשים או על פי נשים
כותים אומרים צריך אין 

   מחללין על פיהן:
. אבל מצטרפין לדעת אחרת

כגון שנים אומרים צריך ושלשה 
אומרים אין צריך ואשה או 
כותי אומרים צריך מצטרפין 
למהוי פלגא ופלגא וספק נפשות 

  להקל:
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        פד, בפד, בפד, בפד, ב .298
נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ

ִחין ּקּוַח  "ְמַפּקְ ת ֶנֶפׁש  ּפִ ּבָ ַ ׁשּ   , ּבַ
ִריז ח ֶזה ֲהֵרי -  ְוַהּזָ   , ְמׁשּוּבָ

ית ׁשּותְר  ִליּטֹול ָצִריךְ  ְוֵאין ין ִמּבֵ   . ּדִ
יַצד ָהא   ? ּכֵ

ינֹוק ָרָאה ַפל תִּ ּנָ ם ׁשֶ ם ִמן ּוַמֲעֵלהוּ  ְמצּוָדה ּפֹוֵרׁש  ַלּיָ ִריז - ַהּיָ ח, ֶזה ֲהֵרי ְוַהּזָ    ְמׁשּוּבָ
ית ְרׁשּות ִליּטֹול ָצִריךְ  ְוֵאין ין ִמּבֵ    .ּדִ

  
ב ַעל ְוַאף ָקא ּגַ ְווֵרי ָצֵייד ּדְ   . ּכַ

  
ינֹוק ָרָאה נָּ  תִּ    ַלּבֹור, ַפלׁשֶ

ִריז, ּוַמֲעֵלהוּ  חּוְלָיא עֹוֵקר ח ֶזה ֲהֵרי וַהּזָ   , ְמׁשּוּבָ
ית ְרׁשּות ִליּטֹול ָצִריךְ  ְוֵאין ין ִמּבֵ   . ּדִ

ב ַעל ַאף ן ּגַ ְמַתּקֵ א. ּדִ ְרּגָ    ּדַ
  

ְנֲעָלה ָרָאה ּנִ ֶלת ׁשֶ ְפֵני ּדֶ   , ּומֹוִציאוֹ  ׁשֹוְבָרּה , ִתינֹוק ּבִ
ִריז ח, הזֶ  ֲהֵרי -  ְוַהּזָ ית ְרׁשּות ִליטֹול ָצִריךְ  ְוֵאין ְמׁשּוּבָ ין ִמּבֵ    .ּדִ

  
ב ַעל ְוַאף ָקא ּגַ ר ִמיַכֵוין ּדְ יֵפי ְלִמיְתּבַ ׁשִ    .ּבְ

  
ת ּבָ ׁשַ ֵליָקה ּבְ ֵני ַהּדְ ין ּוַמְפִסיִקין ִמּפְ    ,ְמַכּבִ

ִריז ח, ֶזה ֲהֵרי -  ְוַהּזָ    ְמׁשּוּבָ
ית ְרׁשּות ִליטֹול ָצִריךְ  ְוֵאין   . יןּדִ  ִמּבֵ

  
ב ַעל ְוַאף    .יכֵ וּ כּ ַמ  יךְ כֵּ ַמ א ְמ ָק ּדְ  ּגַ

  
   .איכַ ִר ְצ וּ 

   ,םן יָ ינַ ִע מוּ ׁשְ י ַא ִא ּדְ 
   .יּה ל לֵ זַ י ָא כִ ָה י וְ כִ ָה ּדְ ַא ם ּדְ וּ ׁש ִמ 
   ,אא לֹ יָמ ֵא  - יב ִת א יָ ָק ר ּדְ וֹ ל בּ ָב ֲא 
   .איכַ ִר ְצ 
  
   ,ר משום דקא מיבעיתוֹ בּ  :ןינַ ִע מוּ ׁשְ י ַא ִא וְ 

   ,ומשביש ליה באמגוזי ,ר דיתיב בהאי גיסאאפש ,אבל ננעלה דלת
   .איכַ ִר ְצ 
  
  
ין ּוַמְפִסיִקין"    ."ְמַכּבִ
  

ה    ?ִלי ָלּמָ
  

ֲאִפיּלוּ     .לחצר אחרת  ּדַ
  

  רש"י
רנ''ש בלע''ז בכל . דשקומבפקוח

דבר שצריך לו לנפש להעביר 
   סכנת מות:

. עמו כל הני ואע''ג דצייד כוורי
אע''ג דקאמר הכא משנה יתירה 
דייק דקתני ואינו צריך ליטול 
רשות למה ליה דתני הכא הא 
תני ליה והזריז ה''ז משובח 
אלא הא אתא לאשמועינן 

   שאפי' הוא צריך לדבר:
שפת . כדי להשפיל עוקר חוליא

   הבור ויהא נוח ליכנס:
   . והתינוק נבעת:ננעלה דלת

. נסרים שצריך למתבר' בשיפי
להם לישנא אחרינא בשיפי 

   קיסמין להדלקה:
. ומפסיקין מפני הדליקה

בכלים של מתכת או של חרס 
מלאים מים ובדליקה שיש בה 

   סכנת נפשות קאמר:
. משפיל ומציע דקא מכיך מכוכי

   ב:הגחלים לצלות עליהם לער
. אם ילך לבית דין דאדהכי והכי

   לישאל אזיל ליה לאיבוד:
. מפתהו ומקרקש לו משבש ליה

   אגוזים:
. דליקה דאפילו לחצר אחרת

בחצר זו ונפשות בחצר אחרת 
  והם חולים או קטנים:
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   :שמואלאמר  רב יהודהאמר  רב יוסףאמר 

   .לא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב
  

   ?היכי דמי
   !רובא ישראל נינהו - יהו אי נימא דאיכא תשעה ישראל וכותי אחד ביני

  
  אי נמי, 

   ,פלגא ופלגא
   .ספק נפשות להקל

  
   ,וישראל אחד ,דאיכא תשעה כותיים ,אלא

   !הא נמי פשיטא
   .וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ,דהוה ליה קבוע

  
   ,לא צריכא

   .דפרוש לחצר אחרת
   ,כל דפריש מרובא פריש :מהו דתימא

ַמע ָקא    .ח נפש אחר הרובדלא הלכו בפקו :ָלן ַמׁשְ
  

   ?איני
   :והאמר ר' אסי א''ר יוחנן

   ,תשעה כותיים וישראל אחד
   ,באותה חצר מפקחין

   !אין מפקחין - בחצר אחרת
  

   :לא קשיא
   .דפרוש כולהו - הא 
   .דפרוש מקצתייהו - הא 

  
   ?ומי אמר שמואל הכי

   :והתנן
ָלְך, " ינֹוק ֻמׁשְ   ָמָצא ָבּה תִּ

ָרֵאלִאם רֹב ָנְכִרים, ָנְכ  ָרֵאל. ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה, ִיׂשְ ָרֵאל, ִיׂשְ    .(מכשירין ב, ז) "ִרי, ְוִאם רֹב ִיׂשְ
   :רבואמר 

   ,לא שנו אלא להחיותו
  .לא –אבל לייחסו 

מּוֵאלוּ    א,פה    :ָאַמר ׁשְ
ַח  ל ֶאת ָעַליו ְלַפּקֵ   ! ַהּגַ

  
י מּוֵאלּדִ  ִאיְתַמר ּכִ א ׁשְ    :ִאיְתַמר ַאֵריׁשָ
  , ּגֹוי" – םּגֹויִ  רֹוב ִאם"

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
ּקּוַח  ּוְלִעְנַין ן ֵאינוֹ  ֶנֶפׁש  ּפִ   . ּכֵ

  
   ?ִהיְלְכָתא ְלַמאי -  "ּגֹוי -  ּגֹוִים רֹוב "ִאם

  
א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ

  . ְנֵבילֹות ְלַהֲאִכילוֹ 
  

ָרֵאל רֹוב "ִאם ָרֵאל" – ִיׂשְ    ?ִהיְלְכָתא ְלַמאי -  ִיׂשְ
  

  רש"י
לא הלכו בפיקוח נפש אחר 

. דאם ספק כותי או ספק הרוב
ישראל מפקחין ואע''ג דרובא 

   כותים הוו התם:
אי נימא תשעה ישראל וחד 

. ונפל' מפולת על אחד מהן כותי
ואין ידוע אם ישראל אם כותי 

   הוא:
אלא דאיכא תשעה כותים וחד 

. ואשמועינן דאף על גב ישראל
דרובא כותים חיישינן שמא 
ישראל הוא ומפקחין הא נמי 
פשיטא דקי''ל כל קבוע כמחצה 
על מחצה דמי דנפקא לן 

ארב לו בסנהדרין ובכתובות מו
   פרט לזורק אבן לגו:

. לא צריכא דפרוש לחצר אחרת
ושם נפלה על האחד מפולת 
דבכל דוכתא אמרינן כל דפריש 
מרובא פריש במידי דניידי והכא 
לא אמרי' הכי ואע''ג דבפרישתן 

   כולהו ניידי:
. הואיל הא דפרוש כולהו

ואיתחזק ישראל בהאי חצר 
שנפלה בו מפולת מפקחין ואע''ג 

(ליה) לא אזלינן בתר דניידי 
   רובא:

. ולא הא דפרוש מקצתייהו
ידעינן אי הוה ישראל בהאי 
חצר אזלינן בתר רובא הואיל 

   ולא איתחזק:
. משנה והא תנן תינוק מושלך

היא בסדר טהרות בעיר 
   שישראל וכותים דרים בה:

. דאם רוב ישראל לא שנו
מחזקינן ליה לישראל אלא 

   להחיותו:
אם נקבה היא . כגון אבל לייחסו

שיהא כהן מותר בה לא ואפי' 
ליכא למיחש לאסופי כגון הנך 
דאמרי' במס' קידושין (דף עג:) 
תלי בדיקולא תלי פיתקא רמי 
חומרא משלטי הדמי' חיישינן 
שמא כותית היא וגיורת אסורה 
לכהונה ואע''ג דרוב ישראל 
מעלה עשו ביוחסין דבעינן תרי 
רובי כדאמרי' בכתובות בפ''ק 

  טו.):  (דף
ושמואל אמר לפקח עליו את 

. קאמר דאם רוב ישראל הגל
אבל במחצה על מחצה לא וכ''ש 

   ברוב כותים:
. דאמר אפילו ברוב אינו כן

   כותים מפקחין:
. הוי כותי אליבא למאי הילכתא

דשמואל כיון דאמר מפקחין 
עליו כל שכן דמצוה להחיותו 

   ולמאי הילכתא הוי כותי:
שיגדל  . עדלהאכילו נבילות
   ויקבל עליו גירות:

אם רוב ישראל ישראל למאי 
. הוי ישראל ברוב הילכתא

ישראל טפי ממחצה על מחצה 
אי שלא להאכילו נבילות 
במחצה על מחצה לא ספינן 

  ליה:
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   .ֲאֵביָדתוֹ  לוֹ  ְלַהֲחִזיר
  

ָרֵאל -  ֶמֱחָצה ַעל "ֶמֱחָצה    ?ִהיְלְכָתא ְלַמאי -  "ִיׂשְ
  

  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר
  . ְנָזִקין

  
ֵמי ֵהיִכי    ?ּדָ

  
ְנָגֵחיּה  ֵניָמא ִאי ן ּתֹוָרא ּדִ יּדַ יּה  ְלתֹוָרא ּדִ יּדֵ   , ּדִ

קֹול ְרָאָיה ַנְייֵתי   ! ְוִנׁשְ
  

יּה  ּתֹוָרא ִדְנָגֵחיּה  ,ְצִריָכא ָלא יּדֵ ן ָראְלתוֹ  ּדִ יּדַ   , ּדִ
א ְלּגָ   ,ֵליּה  ָיֵהיב ּפַ
א ִאיָדךְ  ְלּגָ ָלאו ְרָאָיה ַאְייֵתי: ֵליּה  ֵניָמא, ּפַ ָרֵאל ּדְ קֹול ֲאָנא ִיׂשְ    .ּוׁשְ

  
  
  

  רש"י
. שור של ישראל שנגח לנזקין

של כותי פטור ושור של כותי 
שנגח של ישראל בין תם בין 
מועד משלם נזק שלם ושל 

ל שנגח של ישראל תם ישרא
משלם חצי נזק מועד משלם נזק 

   שלם:
אי נימא דנגחיה תורא דידן 

. וקאמרינן לתורא דידיה
   דמחייבינן ליה לשלומי:

. דישראל הוא נייתי ראיה
ונשקול וכל זמן שלא טבל בבית 
דין לשם גירות לא מצינן 

   לישראל לחיובי לשלומי:
. משלם כישראל אידך פלגא

זה תובעו נזק פלגא ספק הוא ו
שלם כדין כותי אמר ליה אייתי 

  ראיה דלאו ישראל אנא ושקול:
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ַפל "ִמי ּנָ    :ַמּפֹוֶלת ָעָליו ׁשֶ

ם, הּוא ָסֵפק[ ם ֵאינוֹ  ָסֵפק ׁשָ   , ׁשָ
  , ֵמת ָסֵפק ַחי, ָסֵפק
   ָרֵאל,ִיׂשְ  ָסֵפק, ּגֹוי ָסֵפק

ִחין ל ֶאת ָעָליו ְמַפּקְ   . ַהּגַ
ִחין - ַחי ְמָצאּוהוּ    , ְמַפּקְ

יחּוהוּ  - ֵמת ְוִאם   ]ַיּנִ
  

  ? ָקָאַמר ַמאי
  

ֲעָיא ָלא   : ָקָאַמר ִמיּבָ
ֲעָיא ָלא ם הּוא ָסֵפק ִמיּבָ ם ֵאינוֹ  ָסֵפק ׁשָ ִאי, ׁשָ ִחיןּדִ  הּוא ַחי ִאיֵתיּה  ּדְ ַפּקְ   , ּמְ

א ִחין -  ֵמת ָסֵפק ַחי קָסֵפ  ֲאִפיּלוּ  ֶאּלָ   . ְמַפּקְ
  

ֲעָיא ְוָלא ָרֵאלּדְ , ֵמת ָסֵפק ַחי ָסֵפק ִמיּבָ ׂשְ    ,ּיִ
א ָרֵאל ָסֵפק ּגֹוי ָסֵפק ֲאִפיּלוּ  ֶאּלָ ִחין -  ִיׂשְ   . ְמַפּקְ

  
  

  רש"י
. כל הני ספיקי מאי קאמר

  דקתני מאי אתו לאשמועינן:
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ִחין ַחי "ְמָצאּוהוּ    . "ְמַפּקְ

  
יָטא – "ַחי "ְמָצאּוהוּ  ׁשִ    !ּפְ

  
ָעה יַחיֵּ  ֲאִפיּלוּ ּדַ  ְצִריָכא ָלא   . ׁשָ
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יחּוהּו" – ֵמת ְוִאם"   . ַיּנִ
  

יָטא ַנִמי ָהא ׁשִ    !ּפְ
  

ילְ  ְצִריָכא ,ָלא ן ְיהּוָדה ַרּבִ   . ָלִקיׁש  ּבֶ
ַתְנָיא    :ּדְ

יִלין "ֵאין ת ֶאת ַמּצִ ֵני ַהּמֵ ֵליָקה ִמּפְ   , ַהּדְ
י ָאַמר ן ְיהּוָדה ַרּבִ   : ָלִקיׁש  ּבֶ

י ַמְעתִּ יִלין ׁשָ ּצִ ּמַ תַה  ֶאת ׁשֶ ֵני ּמֵ ֵליָקה" ִמּפְ   .  ַהּדְ
  
י ֲאִפיּלוּ וַ  ן ְיהּוָדה ַרּבִ א ָקָאַמר ָלא ָלִקיׁש  ּבֶ ָאָדם ִמּתֹוךְ  ֶאּלָ הּול ׁשֶ ֵרית ָלא ִאי ֵמתוֹ  ַעל ּבָ   . ְלַכּבֹוֵיי ָאֵתי ֵליּה  ׁשָ

ֵרית ָלא ִאי -  ָהָכא ֲאָבל   ? ְלֶמֱעַבד ֵליּה  ִאית ַמאי -  ֵליּה  ׁשָ
  
  
  

  רש"י
. לחצר שמצילין את המת

המעורבת דליכא איסור אלא 
   טלטול:

. כי לא שרית ליה אבל הכא
לפקוחי מאי אית ליה למיעבד 
דתיהוי איסורא דאורייתא 

  שרי הא מקמי הך:דנ
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נוּ     :ַנןַרּבָ  ּתָ

  ? ּבֹוֵדק הּוא ֵהיָכן ַעד"
  . חֹוְטמוֹ  ַעד

  . ִלּבוֹ  ַעד: אֹוְמִרים ֵיׁש וְ 
  

ַדק ָבר: אַמריֹ לֹא, ֵמִתים ֶעְליֹוִנים ּוָמָצא ּבָ ְחּתֹוִנים ֵמתוּ  ּכְ   . ַהתַּ
  

ה ים" ְוַתְחּתֹוִנים ֵמִתים ֶעְליֹוִנים ּוָמְצאוּ  ,ָהָיה ַמֲעׂשֶ   . ַחּיִ
  

ֵאי ָהֵני ֵניָמא ּנָ י ּתַ ֵאי ָהֵני ּכִ ּנָ    ,ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָלד "ֵמֵהיָכן    נֹוָצר? ַהּוָ
  , אׁשוֹ ֵמרֹ

ֱאַמר ּנֶ ֵעי" :ׁשֶ י ִמּמְ ה ִאּמִ   , )ו, עא תהלים( "גֹוִזי ַאתָּ
י" :ְואֹוֵמר ּזִ ִליִכי ִנְזֵרךְ  ּגָ   . )כט, ז ירמיה( "ְוַהׁשְ

א אּול ַאּבָ   : אֹוֵמר ׁשָ
יּבּורוֹ    , ִמטִּ
ַח  ּלֵ ָרׁשָ  ּוְמׁשַ   . "ְוֵאיָלךְ  ֵאיָלךְ  יוׁשָ

  
יָמא ֲאִפיּלוּ  א ּתֵ אּול ַאּבָ   , ׁשָ

אן ַעד א ֲאַמר ָקא ָלא ּכָ אּול ַאּבָ א ָהָתם ׁשָ ָכל, ְיִציָרה ְלִעְנַין ֶאּלָ י ּדְ ִציָעֵתיּה  ִמיּדֵ   , ִמיְתַצר ִמּמְ
ּקּוַח  ְלִעְנַין ֲאָבל א ֲאִפיּלוּ  ֶנֶפׁש  ּפִ אּול ַאּבָ ר מֹוֵדי ׁשָ ִעּקַ יּה  ָתאִחּיוּ  ּדְ ַאּפֵ   , הּוא ּבְ

ְכִתיב ר ּכל": ּדִ ַמת ֲאׁשֶ ים רּוַח  ִנׁשְ יו ַחּיִ ַאּפָ   . )כב, ז בראשית( "ּבְ
  

א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ
ה ַמֲחלֹוֶקת ּטָ   , ְלַמְעָלה ִמּמַ

ְעָלה ֲאָבל ה ִמּמַ יָון, ְלַמּטָ ָבַדק ּכֵ   , ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ׁשּוב חֹוְטמוֹ  ַעד ֵליּה  ּדְ
ְכִתיב רֲא  ּכל" :ּדִ ַמת ׁשֶ ים רּוַח  ִנׁשְ יו ַחּיִ ַאּפָ   .)כב, ז בראשית( "ּבְ

  
  
  
  

  רש"י
. אם דומה עד היכן הוא בודק

למת שאינו מזיז איבריו עד 
   היכן הוא מפקח לדעת האמת:

. ואם אין חיות עד חוטמו
בחוטמו שאינו מוציא רוח ודאי 

   מת ויניחוהו:
הכי גרסינן אמר רב פפא 

. מחלוקת מלמטה למעלה
מחלוקת דהנך תנאי דמר אמר 
עד לבו ומר אמר עד חוטמו 

למטה למעלה שמוצאו דרך מ
מרגלותיו תחלה ובודק והולך 
כלפי ראשו דמר אמר בלבו יש 
להבחין אם יש בו חיות 
שנשמתו דופקת שם ומר אמר 
עד חוטמו דזימנין דאין חיות 

  ניכר בלבו וניכר בחוטמו:
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        בבבב----פה, אפה, אפה, אפה, א .304
י ָהָיה "ּוְכָבר ָמֵעאל ַרּבִ יוְ  ִיׁשְ יוְ  ֲעִקיָבא ַרּבִ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ִכין ֲעַזְרָיה ּבֶ ֶרךְ  ְמַהּלְ ּדֶ    ,ּבַ

ר ֵלִויוְ  ּדָ יוְ  ַהּסַ ָמֵעאל ַרּבִ נוֹ  ִיׁשְ ל ּבְ י ׁשֶ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ִכין ַזְרָיהֲע  ּבֶ   . ַאֲחֵריֶהן ְמַהּלְ
ֲאָלה ֵאָלה ִנׁשְ ְפֵניֶהם זוֹ  ׁשְ   : ּבִ

ִיין ּדֹוֶחה ֶנֶפׁש  ְלִפּקּוַח  ִמּנַ ת ֶאת ׁשֶ ּבָ   ? ַהׁשַ
  

י ַנֲעָנה ָמֵעאל ַרּבִ   : ְוָאַמר ִיׁשְ
ֶרת ִאם" ְחתֶּ ּמַ ֵצא ּבַ ב ִיּמָ ּנָ 335"ַהּגַ

   ,)א, כב שמות( 
ה, ּוַמה ֵפק ּזֶ סָּ א ְנָפׁשֹות ַעל ָסֵפק אּבָ  ָממֹון ַעל ׁשֶ   , ּבָ

ִפיכּות ִמים ּוׁשְ א ּדָ ּמֵ ָהָאֶרץ ֶאת ִמטַּ
336
,  

ִכיָנה ְוגֹוֵרם ְ ק ַלׁשּ ּלֵ ְסתַּ ָרֵאל ֶשתִּ ׂשְ ִמּיִ
337
,   

ן ילוֹ  ִניתַּ ַנְפׁשוֹ  ְלַהּצִ   , ּבְ
ּדֹוֶחה ֶנֶפׁש  ְלִפּקּוַח  ָוחֹוֶמר ַקל ת ֶאת ׁשֶ ּבָ   . ַהׁשַ

  

י ַנֲעָנה   : ְוָאַמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ִחי ֵמִעם הָמ ְר ָע בְ  גוֹ ְר ָה לְ  ֵרֵעהוּ  ַעל ִאיׁש  ָיִזד ְוִכי" ֶחּנוּ  ִמְזּבְ ּקָ    .)יד, כא שמות( "ָלמּות תִּ

ִחי "ֵמִעם ִחי ֵמַעל ְולֹא -  "ִמְזּבְ   . ִמְזּבְ
ה ְוָאַמר ר ַרּבָ ר ּבַ י ָאַמר ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

נוּ  לֹא     ב,פה א, ׁשָ ִחי ֵמַעל ֲאִפיּלוּ , תְלַהֲחיוֹ  ֲאָבל^ ,ְלָהִמית ֶאּלָ   . ִמְזּבְ

ה ּוַמה ֵפק, ּזֶ סָּ ׁש  ֵיׁש  ׁשֶ ְדָבָריו ַמּמָ ׁש  ֵאין ָסֵפק ּבִ ְדָבָריו, ַמּמָ    ּבִ
ת ּדֹוָחה ַוֲעבֹוָדה ּבָ ּדֹוֶחה, ֶנֶפׁש  ְלִפּקּוַח  ָוחֹוֶמר ַקל, ׁשַ ת ֶאת ׁשֶ ּבָ   . ַהׁשַ

  

י ַנֲעָנה   : ְוָאַמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ
יָלה ּוַמה ִהי ּמִ אַתִים ֶאָחד אׁשֶ ִעים ִמּמָ מֹוָנה ְוַאְרּבָ ָאָדם ֵאיָבִרים ּוׁשְ ּבָ ת ֶאת ּדֹוָחה ׁשֶ ּבָ   , ַהׁשַ
ּדֹוֶחה ּגּופוֹ  ְלָכל ָוחֹוֶמר ַקל ת ֶאת ׁשֶ ּבָ ַ   . ַהׁשּ

  

י י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ּבְ
תַֹתי ֶאת" ּבְ מרוּ  ׁשַ ׁשְ   , )יג, לא שמות( "תִּ

   ַלּכֹל? ָיכֹול
ְל  ק - "ַאךְ ": לֹוַמר מּודתַּ   . ִחּלֵ

  

י ן יֹוָנָתן ַרּבִ   : אֹוֵמר יֹוֵסף ּבֶ
י" ֶיְדֶכם ְמסּוָרה ִהיא - )יד, לא שמות( "ָלֶכם ִהוא ֶדׁש קֹ  ּכִ ם ְולֹא ּבְ ָיָדּה  ְמסּוִרים ַאתֶּ   . ּבְ

  

י ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ְמַנְסָיא ּבֶ
ְמרוּ " ָרֵאל ְבֵני ְוׁשָ ת ֶאת ִיׂשְ ּבָ ַ   , )טז, לא שמות( "ַהׁשּ

ל: ּתֹוָרה ָאְמָרה ת ָעָליו ַחּלֵ ּבָ ֵדי ַאַחת ׁשַ מֹור ּכְ ׁשְ ּיִ תֹות ׁשֶ ּבָ ה" ׁשַ   . ַהְרּבֵ
  

מּוֵאל ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר   : ׁשְ
יִדי ָאִמיָנא ֲהָוה ָהָתם ֲהַואי ִאי יְדהוּ  ֲעִדיָפא ּדִ   , ִמּדִ
ֶהם ָוַחי" 338"ּבָ

מּות ְולֹא -) ה, יח ויקרא(  ּיָ ֶהם ׁשֶ   . ּבָ
  

  : ָרָבא ָאַמר
הוּ  יְרָכא ְלהוּ  ִאית ְלכּוּלְ ר, ּפִ מּוֵאלִמּדִ  ּבַ ֵלית ׁשְ ְרָכא ֵליּה  ּדְ   . ּפִ

  
יּדְ  ָמֵעאל ַרּבִ ְד  – ִיׁשְ יְלָמא ּכִ    ,ָרָבאּדִ
  : ָרָבא ָאַמרּדְ 

ֶרתּדְ  ַטְעָמא ַמאי   ? ַמְחּתֶ
  . ָממֹונוֹ  ַעל ַעְצמוֹ  ַמֲעִמיד ָאָדם ֵאין, ֲחָזָקה
ָקֵאי ָיַדע ֵמיַדע ְוַהאי יּה  ּדְ אי ָקֵאי ִאי: ָאַמרוְ , ְלַאּפֵ   , ֵליּה  ָקִטיְלָנא ְלַאּפַ

א: ָאְמָרה ְוַהּתֹוָרה ם ְלָהְרָגךְ  ּבָ ּכֵ   . ְלָהְרגוֹ  ַהׁשְ

                                                           
335
ֶרת ִאם  ְחּתֶ ּמַ ֵצא ּבַ ב ִיּמָ ּנָ  דמים לו אין ומת והוכה ַהּגַ
336
  )לד, לה במדבר( הארץ את תטמא ולא 
337
  )לד, לה במדבר( ישראל בתוך שוכן' ה אני כי בתוכה שוכן אני אשר 
338
ֶהם ָוַחי האדם אתם יעשה אשר משפטי ואת חוקותי את ושמרתם   ּבָ

  רש"י
   . ונזר הוא שער הראש:גזי נזרך

. נמי אפילו תימא אבא שאול
סבירא ליה עד חוטמו: ולוי 

   הסדר לא פורש לי מהו:
. שהותר לבעל ושפיכות דמים

בית לשפוך דמו של זה להצלת 
ספק נפשו עבירה חמורה היא 
שמטמאת את הארץ כדכתיב 
(במדבר לה) ולא תטמא את 

   הארץ גבי פרשת רוצחין:
. וגורם לשכינה שתסתלק

כדכתיב (שם) אשר אני שוכן 
בתוכה הא אם תטמאו איני 

   שוכן וגבי רוצח כתיב:
. אם כהן הוא שבא מעם מזבחי

   לעבוד עבודה:
. אם התחיל ולא מעל מזבחי

בעבודה אין מפסיק לבא לידון 
  אלא משלים עבודתו: 

. כגון שיודע ללמד אבל להחיות
זכות על אדם שנדון בב''ד 

   ליהרג:
. חמורה שדוחה את ועבודה

   השבת מפסיקה להצלת נפש:
. שהיא תיקון אחד ומה מילה

ם דוחה את מאיבריו של אד
השבת לפי שחייבין עליה כרת 
לאחר זמן כך שנויה בתוספתא 

   דשבת:
   . אפי' לפיקוח נפש:יכול לכל

. ושמרו בני ישראל את השבת
כדי לעשות שבתות אחרות 
יזהרו בשבת זו בקיום שמירת 

   שבתות הרבה:
. אין אדם מעמיד את עצמו

מלהציל את ממונו מיד גנב 
והאי גנב דאתי במחתרת מידע 
ידע דקאי בעל הבית באפיה 
ואדעתא דהכי אתא דמימר 
אמר כי קאי לאפאי קטילנא 
ליה ואין זה ספק נפשות אלא 
ודאי נפשות והתורה אמרה לו 
כאן אחרי שבא להורגך השכם 

   להורגו:
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ַחן ּכְ אי ְוַאׁשְ    ?ְמָנָלן ָסֵפק, ַוּדַ
  
יּדְ  יְלָמא -  ַנִמי ֲעִקיָבא ַרּבִ ְד  ּדִ ֵייּכִ    ,ַאּבַ
ֵיי ָאַמרּדְ    : ַאּבַ
ַנן זּוָגא ֵליּה  ְסִריַנןָמ  ַרּבָ ׁש  ִאם ֵליַדע ּדְ ְדָבָריו ַמּמָ    ,ּבִ
ַחןוְ  ּכְ אי ַאׁשְ    ?ָלן ְמָנא ָסֵפק, ַוּדַ
  

הוּ  ַחן ְוכּוּלְ ּכְ אי ַאׁשְ    ?ָלן ְמָנא ָסֵפק, ַוּדַ
מּוֵאלְוִד  אי ,ׁשְ יְרָכא ֵליּה  ֵלית ַוּדַ    .ּפִ
  

ר ַנְחָמן ַרב ְוִאיֵתיָמא ָרִביָנא ָאַמר   : ָחקִיְצ  ּבַ
ְלָתא ַחד ָטָבא ְלּפֵ לֹא ֲחִריָפא ּפִ א ִמּמְ ָקֵרי ַצּנָ   . ּדְ

  
  
  

  רש"י
. בסנהדרין (דף מג.) דאמר אביי

על היוצא ליסקל ואמר יש לי 
זכות ללמד על עצמי דקתני 

ו אפילו ארבע התם מחזירין אות
וחמש פעמים ובלבד שיהא ממש 
בדבריו והוינן בה מנא ידעי 
ואמר אביי מסרינן ליה זוגא 
דרבנן שמלוין אותו עד בית 
הסקילה ואם אמר יש לי ללמד 
זכות על עצמי ישמעו אלו אם 
יש ממש בדבריו אם לאו והכי 
נמי גבי כהן העובד איכא למימר 

   נמי דהכי עבדי ליה:
דאודאי פיקוח . מהכא ואשכחן

נפש מחללין אבל ספק לא 
שמעינן מינה וכולהו נמי כגון 
אך חלק איכא למימר דודאי 
פיקוח נפש קא ממעט ולא ספק 
וכן ולא אתם מסורין בידה 
למות ודאי וכן חלל עליו כדי 

   שישמור ודאי שבתות הרבה:
. אשר דשמואל לית ליה פירכא

יעשה האדם המצות שיחיה 
עשייתה בהם ודאי ולא שיבא ב

לידי ספק מיתה אלמא מחללין 
   על הספק:

  . גרעין אחד:חדא פלפלתא
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ָנה    ִמׁשְ

את ם ַחטָּ אי ְוָאׁשָ ִרין - ַוּדַ   . ְמַכּפְ
ּפּוִרים ְויֹום ִמיָתה ִרין -  ַהּכִ ׁשּוָבה ִעם ְמַכּפְ   . ַהתְּ

ׁשּוָבה    :תְּ
ֶרת    ַקּלֹות: ֲעֵבירֹות ַעל ְמַכּפֶ

ה ַעל   , ֲעׂשֵ
ה לֹא ְוַעל ֲעׂשֶ   . תַּ
  , ּתֹוֶלה :ַהֲחמּורֹות ְוַעל
בֹא ַעד ּיָ ּפּוִרים יֹום ׁשֶ ר ַהּכִ   . ִויַכּפֵ

  

יִקין ֵאין - " ְוָאׁשּוב ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא: "ָהאֹוֵמר ָידוֹ  ַמְסּפִ ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ּבְ   .  תְּ
ּפּוִרים ְויֹום ֶאֱחָטא ר ַהּכִ ּפּוִרים יֹום ֵאין - ְמַכּפֵ ר ַהּכִ   , ְמַכּפֵ

  
ין ֲעֵבירֹות ּבֵ קֹום ָאָדם ׁשֶ ּפּוִרים יֹום - ַלּמָ ר ַהּכִ   , ְמַכּפֵ
ין ֲעֵבירֹות ּבֵ ּפּוִרים יֹום ֵאין -  ַלֲחֵבירוֹ  ָאָדם ׁשֶ ר ַהּכִ ה ַעד, ְמַכּפֵ ַרּצֶ ּיְ   . ֲחֵבירוֹ  ֶאת ׁשֶ

  
י ָדַרׁש  ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ   : ֲעַזְרָיה ּבֶ

ְטָהרוּ ' ה ִלְפֵני ַחּטאֵתיֶכם ִמּכל"   , )ל, טז ויקרא( "תִּ
ין ֲעֵבירֹות ּבֵ קֹום ָאָדם ׁשֶ ּפּוִרים יֹום - ַלּמָ ר ַהּכִ   , ְמַכּפֵ
ין ֲעֵבירֹות ּבֵ ּפּוִרים יֹום ֵאין -  ַלֲחֵבירוֹ  ָאָדם ׁשֶ ר ַהּכִ ה ַעד ,ְמַכּפֵ ַרּצֶ ּיְ   . ֲחֵבירוֹ  ֶאת ׁשֶ

  
י ָאַמר   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

ֵריֶכם ָרֵאל ַאׁשְ   ! ִיׂשְ
ם ִמי ִלְפֵני ֲהִרין ַאתֶּ   ? ֶאְתֶכם ְמַטֵהר ִמי ?ִמטַּ

ַמִים ֲאִביֶכם ָ ׁשּ ּבַ   , ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ ם ְטהֹוִרים ַמִים ֲעֵליֶכם ְוָזַרְקתִּ   , )כה, לו יחזקאל( "ּוְטַהְרתֶּ

ָרֵאל ִמְקֵוה": ְואֹוֵמר   , )יג, יז ירמיה( '"ה ִיׂשְ
ְקֶוה ַמה ֵמִאים ֶאת ְמַטֵהר -  הּמִ    ,ַהטְּ
דֹוׁש ַה  ַאף רּוךְ  ּקָ ָרֵאל ֶאת ְמַטֵהר -  הּוא ּבָ   . ִיׂשְ

  

ָמָרא    ּגְ

ם אי ָאׁשָ ם ,ִאין – ַוּדַ לּוי ָאׁשָ    ?לֹא – ּתָ
ָרה ְוָהא ּפָ ִתיָבא ּכַ יּה  ּכְ    !ּבֵ

  
ֵר  ָהָנךְ  ָרה -  יְמַכּפְ ּפָ מּוָרה ּכַ   , ּגְ

ם לּוי ָאׁשָ ר ֵאינוֹ  -  ּתָ ָרה ְמַכּפֵ ּפָ מּוָרה ּכַ   . ּגְ
  

   ,ַנִמי ִאי
ר ַאֵחר ֵאין -  ָנךְ ָה  ָרָתן ְמַכּפֵ ּפָ   , ּכַ

ם לּוי ָאׁשָ ר ַאֵחר -  ּתָ ָרָתן ְמַכּפֵ ּפָ    .ּכַ
ְתַנן    :ּדִ

יֵבי אֹות "ַחּיָ מֹות ַחטָּ ִאין ַוֲאׁשָ ָעַבר ַוּדָ ּפּוִרים יֹום ֲעֵליֶהן ׁשֶ יִבין - ַהּכִ   , ַחּיָ
מֹות לּוִיין ֲאׁשָ טּוִרין" - תְּ   . (כריתות כה.) ּפְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. הם אשם חטאת ואשם ודאי
גזילות ומעילות ויש אשם שהוא 
תלוי הבא על שגגת ספק כרת 
ובגמ' פריך והא ביה נמי כפרה 

   כתיבא:
. חטאת ואשם ודאי מכפרין

ומסתמא תשובה איכא שאם 
מביא  לא היה מתחרט לא היה

   קרבן:
  

  גמ' 
. וכפר עליו הא כפרה כתיב ביה

הכהן על שגגתו אשר שגג 
   (ויקרא ה) באשם תלוי כתיב:

אשם תלוי אינו מכפר כפרה 
. אלא תולה להגן עליו מן גמורה

היסורין עד שיודע לו שודאי 
חטא ויביא חטאת הכי ילפי' לה 

   בכריתות (דף כו:):
. דיום הכפורים מכפר פטורין

עמא מפרש בכריתות עליהן וט
  (דף כה:):
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ּפּוִרים ְויֹום יָתה"ִמ  ִרין ַהּכִ ׁשּוָבה" ִעם ְמַכּפְ   . ַהתְּ

  
ׁשּוָבה "ִעם ְפֵני ,ִאין – "ַהתְּ   . ָלא -  ַעְצָמן ּבִ
יכְּ  ָלאּדְ  ֵניָמא   . ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
ל ַעל ּתֹוָרה ֲעֵבירֹות ּכָ ּבַ ין, ׁשֶ ה ּבֵ ׁשּוָבה ָעׂשָ ין תְּ ה לֹא ּבֵ ׁשּוָבה ָעׂשָ ּפּוִרים יֹום - תְּ ר ַהּכִ   , ְמַכּפֵ

   :חּוץ
  , עֹול ִמּפֹוֵרק
ה ִנים ּוְמַגּלֶ ּתֹוָרה ּפָ   , ּבַ
ִרית ּוֵמיֵפר ר ּבְ ׂשָ   , ּבָ
ִאם ה ׁשֶ ׁשּוָבה ָעׂשָ ּפּוִרים יֹום - תְּ ר ַהּכִ   , ְמַכּפֵ
ה לֹא ְוִאם ׁשּוָבה ָעׂשָ ּפּוִרים יֹום ֵאין - תְּ ר" ַהּכִ   . ְמַכּפֵ

  
יָמא ֲאִפיּלוּ  י, ַר  ּתֵ   ּבִ

ׁשּוָבה ֲעָיא ּתְ ּפּוִרים יֹום ּבָ    ,ַהּכִ
ּפּוִרים יֹום ֲעָיא ָלא ַהּכִ ׁשּוָבה ּבָ   . ּתְ

  
  

  רש"י
   . כופר בהקב''ה:חוץ מפורק עול

. דורש את מגלה פנים בתורה
התורה לגנאי כגון מנשה שהיה 
דורש באגדות של דופי לא היה 
לו למשה לכתוב אלא ותמנע 

   היתה פלגש וגו':
. מילה ומיפר ברית בשר

ובמסכת שבועות יליף לה 
  מקראי: 
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ׁשּוָבה ֶרת "תְּ ה ַעל ,ַקּלֹות ֲעֵבירֹות ַעל ְמַכּפֶ ה אּלֹ  ְוַעל ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ   . "תַּ

  
א ּתָ ה לֹא ַעל ָהׁשְ ֲעׂשֶ ֶרת ּתַ ה ַעל, ְמַכּפֶ ֲעָיא ֲעׂשֵ    ?ִמיּבָ

  
  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
   :ָקָאַמר ָהִכי

ה ַעל" ה לֹא ְוַעל ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ק ּתַ יּתַ ּנִ ה ׁשֶ   .ַלֲעׂשֵ
  

ה לֹא ְוַעל ֲעׂשֶ מּור ּתַ    !?לֹא ּגָ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ה: "ַקּלֹות" ֵהן "ֵאּלוּ    א,פו ה ְולֹא ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ א לֹא"ִמ  חּוץ^ תַּ    !")ו, כ שמות( 339"ִתׂשָ
  
א לֹא"    .ֵליּה  ָדֵמיּדְ  ְוָכל "ִתׂשָ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ל הּוא ּכָ א לֹא"ִמ  ׁשֶ ה "ִתׂשָ ׁשּוָבה - ּוְלַמטָּ ֶרת תְּ   , ְמַכּפֶ
א לֹא"ִמ  ׁשּוָבה - ּוְלַמְעָלה "ִתׂשָ ּפּוִרים ְויֹום, ּתֹוָלה תְּ ר" ַהּכִ   . ְמַכּפֵ
  
א לֹא" ָדֵמי ְוָכל "ִתׂשָ   . ֵליּה  ּדְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ֱאַמר ְלִפי" ּנֶ חֹוֵרב ׁשֶ ׁשּוָבה' ּבְ ה 'תְּ   , ""ְוַנּקֶ

א לֹא" ַאף ָיכֹול ֶהן? "ִתׂשָ    ִעּמָ
ְלמּוד ה לֹא": לֹוַמר תַּ    .)ז, כ שמות( "ְיַנּקֶ

ָאר ַאף ָיכֹול יֵבי ׁשְ ן? ָלאִוין ַחּיָ    ּכֵ
ְלמּוד מוֹ  ֶאת": לֹוַמר תַּ מוֹ  -  "ׁשְ ֵאינוֹ  הּוא ׁשְ ה, ּדְ ָאר הְמַנּקֶ  ֲאָבל ְמַנּקֶ יֵבי ׁשְ   ! ָלאִוין" ַחּיָ

  
ֵאי ּנָ   , ִהיא ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ׁשּוָבה ַמה "ַעל ֶרת? תְּ    ְמַכּפֶ
ה ַעל ה לֹא ְוַעל ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ק תַּ יתַּ ּנִ ה ׁשֶ    .ַלֲעׂשֵ

ׁשּוָבה ַמה ְוַעל ּפּוִרים ְויֹום ּתֹוָלה תְּ ר? ַהּכִ    ְמַכּפֵ
ִריתֹות ַעל ית ִמיתֹות ְוַעל ּכְ ין ּבֵ ה לֹא לְוַע , ּדִ ֲעׂשֶ מּור" תַּ   . ּגָ

  
  

  : ָמר ָאַמר
ֱאַמר ְלִפי" ּנֶ חֹוֵרב ׁשֶ ה" ּבְ   . ""ְוַנּקֵ
  

  ? ָלן ְמָנא
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   : אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ר ִאי ה" לֹוַמר ֶאְפׁשָ ָבר -  )ז, לד שמות( "וַנּקֵ ּכְ ה לֹא" ֶנֱאַמר: ׁשֶ    ,)ז, לד שמות( "ְיַנּקֶ
ר ְוִאי ה לֹא" לֹוַמר ֶאְפׁשָ ָבר - "ְיַנּקֶ ּכְ ה" ֶנֱאַמר: ׁשֶ    !"וַנּקֵ
יַצד ָהא   ? ּכֵ

ה ִבין, – הּוא ְמַנּקֶ    ַלׁשָ
ה ְוֵאינוֹ  ֵאיָנן -  ְמַנּקֶ ִבין" ְלׁשֶ   .ׁשָ

                                                           
339
א ֶאת  ָ ם- לֹא ִתׂשּ ְואֱאלֶֹה  'ה-ׁשֵ ָ י  יָך ַלׁשּ ה לֹא ּכִ ר ֵאת 'ה ְיַנּקֶ א-ֲאׁשֶ ָ מוֹ -ֶאת ִיׂשּ ְוא ׁשְ ָ   ַלׁשּ

  רש"י
סלקא  . קאחוץ מלא תשא

   דעתך משום דכתיב לא ינקה:
   . לא תעשה גמור:וכל דדמי ליה

לפי שנאמר בחורב תשובה 
. לאחר מעשה העגל ונקה

כשעלה משה להתפלל עליהן 
   ולקמן מפרש לה:

. ינקה יכול אף לא תשא
   בתשובה:

אי אפשר לומר נקה שכבר 
. דכתיב נקה לא נאמר לא ינקה
  ינקה גבי הדדי:
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ַאל י "ׁשָ ן ַמְתָיא ַרּבִ י ֶאת ָחָרׁש  ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ רֹוִמי ֲעַזְרָיה ּבֶ   : ּבְ

ַמְעתָּ  ָעה ׁשָ ָרה,ַכ  ִחּלּוֵקי ַאְרּבָ ָהָיה ּפָ י ׁשֶ ָמֵעאל ַרּבִ   ? ּדֹוֵרׁש  ִיׁשְ
ה: לו ָאַמר לֹׁשָ ל ִעם ּוְתׁשּוָבה, ֵהן ׁשְ   . ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ
ה ַעל ָעַבר ב ֲעׂשֵ ם ָזז ֵאינוֹ  -  ְוׁשָ ָ ּמֹוֲחִלין ַעד ִמׁשּ   , לוֹ  ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ִנים ׁשּובוּ ": ׁשֶ 340"ׁשֹוָבִבים ּבָ
  . )כב, ג ירמיה( 

ֲע  לֹא ַעל ָעַבר התַּ ה ׂשֶ ׁשּוָבה ְוָעׂשָ ׁשּוָבה - תְּ ּפּוִרים ְויֹום ,ּתֹוָלה תְּ ר ַהּכִ   . ְמַכּפֵ
ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ ה ַבּיֹום ּכִ ר ַהּזֶ ל...  ֲעֵליֶכם ְיַכּפֵ 341"ַחטאֵתיֶכם ִמּכָ

  . )ל, טז ויקרא( 
ִריתֹות ַעל ָעַבר ית ּוִמיתֹות ּכְ ין ּבֵ ה ּדִ ׁשּוָבה ְוָעׂשָ ׁשּוָבה - תְּ ּפּוִריםַה  ְויֹום תְּ    ְמָמְרִקין, ְוִיּסּוִרין, ּתֹוִלין ּכִ

ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ ֶבט ּוָפַקְדתִּ ָעם ְבׁשֵ ׁשְ   . )לג, פט תהלים( "ֲעֹוָנם ּוִבְנָגִעים ּפִ
ׁש  ִמי ֲאָבל ּיֵ ם ִחיּלּול ׁשֶ ָידוֹ  ַהׁשֵ    – ּבְ
ְתׁשּוָבה ּכַֹח  לוֹ  ֵאין    ִלְתלֹות, ּבִ
יֹום ְולֹא ּפּוִרים ּבְ ר, ַהּכִ    ְלַכּפֵ
ִיּסּוִרין ְולֹא   , ְלָמֵרק ּבְ

א ן ֶאּלָ    ְמָמֶרֶקת, ּוִמיָתה, ּתֹוִלין ּכּוּלָ
ֱאַמר ּנֶ ר ִאם ְצָבאֹות' ה ְבָאְזָני ְוִנְגָלה": ׁשֶ ה ֶהָעֹון ְיֻכּפַ ֻמתּון ַעד ָלֶכם ַהּזֶ   . ")יד, כב ישעיה( "תְּ

  
ֵמי ֵהיִכי ם ִחיּלּול ּדָ ֵ   ? ַהׁשּ

  
  : ַרב ָאַמר
גֹון ִקיְלָנא יִא , ֲאָנא ּכְ ָרא ׁשָ יׂשְ ָחא ּבִ ּבָ ֵמי ָיֵהיְבָנא ְוָלא ִמּטַ ר ּדָ    .ְלַאְלּתַ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

נוּ  לֹא א ׁשָ ַאְתָרא ֶאּלָ ָלא ּבְ    ,יָתְבֵע  ּדְ
ַאְתָרא ֲאָבל ָתְבֵע  ּבְ ּה  ָלן ֵלית - יּדְ    .ּבָ

  
  : ָרִביָנא ָאַמר

ָתְבֵע  ַאְתָרא -  ְמַחְסָיא ָמָתאוּ    . הּוא יּדְ
  

יֵ  ֵקיל יַאּבַ ְדׁשָ ָרא ּכִ יׂשְ ֵרי ּבִ ֵפי ִמּתְ    ,ְלַהאי ְוזּוָזא ְלַהאי זּוָזא ָיֵהיב, ׁשּוּתָ
י ְלהוּ  ְמָקֵרב ַוֲהַדר ּבֵ ָנא ְוָעֵביד ֲהָדֵדי ּגַ ּבְ   . חּוׁשְ

  
י   : ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ
גֹון יָנא ֲאָנא ּכְ ְמַסּגֵ ע ּדִ לֹא ַאּמֹות ַאְרּבַ ין ּוְבלֹא ּתֹוָרה ּבְ ִפיּלִ   . ּתְ

  
ֵבי ִיְצָחק י ּדְ אי ַרּבִ   : ָאַמר ַיּנַ

ל ֲחֵביָריו ּכָ ין ׁשֶ יׁשִ ּיְ מּוָעתוֹ  ֵמֲחַמת ִמְתּבַ ם ִחיּלּול ַהְיינוּ , ׁשְ ֵ   . ַהׁשּ
  

ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ִיְצָחק ּבַ
גֹון ָקא ּכְ י ָאְמִרי ּדְ ָרא :ֱאיָנׁשֵ   . ִלְפָלְנָיא ָמֵריּה  ֵליּה  ׁשְ

  
ֵיי   : ָאַמר ַאּבַ

ְדַתְניָ     :אּכִ
ֵהא -  )ה, ו דברים( "ֱאלֶֹהיךָ ' ה ֵאת ְוָאַהְבתָּ "" ּיְ ם ׁשֶ ַמִים ׁשֵ   . ָיְדךָ  ַעל ִמְתַאֵהב ׁשָ

ֵהא ּיְ ׁש  ְוׁשֹוֶנה קֹוֵרא ׁשֶ ּמֵ ְלִמיֵדי ּוְמׁשַ    ֲחָכִמים, תַּ
אוֹ  ִויֵהא ָ נוֹ  ַמׂשּ ַנַחת ּוַמתָּ ִרּיֹות ִעם ּבְ   , ַהּבְ

ִרּיֹות ָמה    ָעָליו? אֹוְמרֹות ַהּבְ
דוֹ  ָאִביו ֵריַאׁשְ  ּמְ ּלִ   , ּתֹוָרה ׁשֶ

ֵרי דוֹ  ַרּבוֹ  ַאׁשְ ּמְ ּלִ   , ּתֹוָרה ׁשֶ
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י  ה ַבּיֹום ּכִ ר ַהּזֶ ל אתכם לטהר ֲעֵליֶכם ְיַכּפֵ  ַחטאֵתיֶכם ִמּכָ

  רש"י
חלוקין . שחלוקי כפרה

   בכפרתן זה כך וזה כך:
. שלש הן הנחלקין אמר לו

שיש עבירה שהיא צריכה לזה 
ואינה צריכה לזה אבל תשובה 
אינה מן החלוקין שהיא 

   צריכה לכולן:
. ומיד ארפא למדת שובו בנים

שיש עבירה שמכפרת בתשובה 
   לבדה:

. למדת שיש כי ביום הזה יכפר
   עבירה שצריכה יוה''כ:

. למדת פשעםופקדתי בשבט 
שיש עבירה שצריכה יסורין 
ומסתברא הקל לקלה והחמור 

   לחמורה:
. חוטא ומחטיא חילול השם

   אחרים:
. אמר הנביא באזני ה' צבאות

באזני אמר הקב''ה אם יכופר 
העון עד תמותון למדנו שיש 
עבירה שאין לה כפרה אלא 

   במיתה:
. ולא יהיבנא דמי לאלתר

וכשאני מאחר לפרוע הוא 
שאני גזלן ולמד ממני אומר 

   להיות מזלזל בגזל:
. שאין דרך באתרא דלא תבעי

הטבח לילך ולתבוע הקפותיו 
ועל הלוקח להביא לו מעותיו 

   לביתו:
. מקומו של ומתא מחסיא

   רבינא:
. יהיב זוזא להאי וזוזא להאי

שמא לא ידע חבירו שנתתיו לו 
   ויש כאן חילול השם:

. וחוזרין ועביד חושבנא
לו בשר כנגד מה ונותנין 

   שנטלו:
. ואין כגון אנא דמסגינא וכו'

הכל יודעין שנחלשתי בגרסתי 
ולמדין הימני להבטל מתלמוד 

   תורה:
. מחמת שם רע מחמת שמועתו

   היוצא עליו:
. ימחול יוצרו שרא ליה מריה

   על מעשיו:
   . לחבירך:מתאהב על ידך

   . מקרא:קורא
   . משנה:ושונה

. ומשמש תלמידי חכמים
מוד (תורה) היא יישוב לל

טעמי המשניות מה טעמן 
  ומהיכן למדו:
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ִרּיֹות ָלֶהם אֹוי ּלא ַלּבְ   . ּתֹוָרה ָלְמדוּ  ׁשֶ
לֹוִני דוֹ  ּפְ ּמְ ּלִ ה ְראוּ  -  ּתֹוָרה ׁשֶ ּמָ ָרָכיו, ָנִאים ּכַ ה ּדְ ּמָ ִנים ּכַ יו ְמתּוּקָ   . ַמֲעׂשָ
תּוב ָעָליו י ִלי רַוּיאֶמ " :אֹוֵמר ַהּכָ ה ַעְבּדִ ָרֵאל ָאתָּ ר ִיׂשְ ךָ  ֲאׁשֶ ָאר ּבְ   . )ג, מט ישעיה( "ֶאְתּפָ
ּקֹוֵרא ִמי ֲאָבל ׁש  ְוׁשֹוֶנה ׁשֶ ּמֵ ְלִמיֵדי ּוְמׁשַ   , ֲחָכִמים תַּ
אוֹ  ְוֵאין ָ נוֹ  ַמׂשּ ֱאמּוָנה ּוַמתָּ   , ּבֶ
ּבּורוֹ  ְוֵאין ַנַחת ּדִ ִרּיֹות ִעם ּבְ   , ַהּבְ
ִרּיֹות ָמה    ָעָליו? אֹוְמרֹות ַהּבְ
ַמד ִלְפלֹוִני לוֹ  אֹוי ּלָ   , ּתֹוָרה ׁשֶ
דוֹ  ְלָאִביו לוֹ  אֹוי ּמְ ּלִ   , ּתֹוָרה ׁשֶ
דוֹ  ְלַרּבוֹ  לוֹ  אֹוי ּמְ ּלִ   . ּתֹוָרה ׁשֶ

לֹוִני ַמד ּפְ ּלָ ה ְראוּ  ּתֹוָרה ׁשֶ ּמָ יו, ְמקּוְלָקִלין ּכַ ה ַמֲעׂשָ ָרָכיו ְמכֹוָעִרין ְוַכּמָ   , ּדְ

תּוב ְוָעָליו ֱאמֹר": אֹוֵמר ַהּכָ ה' ה ַעם ָלֶהם ּבֶ   . ")כ, לו יחזקאל( "ָיָצאוּ  ּוֵמַאְרצוֹ  ֵאּלֶ
  
  
  

  רש"י
. את זו באמור להם עם ה' אלה

קרא הכתוב חילול השם 
כשאדם חשוב עובר עבירה 
ופורענות באה עליו והכל 
אומרים מה הועילו לו ראה 
החסידים והחכמים רעה באה 
עליהם שנאמר ויחללו את שם 
קדשי ובמה חללוהו באמור 

נכרים שגלו ביניהן ראו עליהם ה
עם ה' אלה ולא יכול להצילם 
שלא יגלו נמצא שם שמים 

  מתחלל וכבודו מתמעט:
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י ָאַמר ר ָחָמא ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ

דֹוָלה ׁשּוָבה ּגְ ִביָאה ּתְ ּמְ   , ָלעֹוָלם ִרְפאּות ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ א": ׁשֶ   . )ה, יד הושע( "ְנָדָבה ֲהֵבםאֹ  ְמׁשּוָבָתם ֶאְרּפָ

  
י יּבַ  ָחָמא ַרּבִ   : ָרֵמי ֲחִניָנא ַרּבִ

ִתיב ִנים ׁשּובוּ " :ּכְ   , )כב, ג ירמיה( "ׁשֹוָבִבים ּבָ
ָרא ֵמִעיּקָ ם ""ׁשֹוָבִבים – ּדְ   , ַאּתֶ

ה": ּוְכִתיב   ! )כב, ג ירמיה( "ֵתיֶכםְמׁשּובֹ  ֶאְרּפָ
  

ָיא ָלא    :ַקׁשְ
אן   , ֵמַאֲהָבה - ּכָ
אן ְרָאה - ּכָ   . ִמּיִ

  
  , ָרֵמי ְיהּוָדה ַרב

ִתיב ִנים ׁשּובוּ ": ּכְ א ׁשֹוָבִבים ּבָ   , )כב, ג ירמיה( "ֵתיֶכםְמׁשּובֹ  ֶאְרּפָ
י"ּוְכִתיב:  י ָאנִכי ּכִ ַעְלתִּ י ָבֶכם ּבָ ַנִים ֵמִעיר ֶאָחד ֶאְתֶכם ְוָלַקְחתִּ ָחה ּוׁשְ ּפָ ׁשְ   !)יד, ג ירמיה( "ִמּמִ

  
ָיא ָלא    :ַקׁשְ

אן ְרָאה אוֹ  ֵמַאֲהָבה - ּכָ   , ִמּיִ
אן   .ִיּסּוִרין ְיֵדי ַעל - ּכָ

  
י ָאַמר   : ֵלִוי ַרּבִ

דֹוָלה ׁשּוָבה ּגְ ַעת ּתְ ּגַ ּמַ א ַעד ׁשֶ ּסֵ בֹוד ּכִ   , ַהּכָ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל ׁשּוָבה" :ׁשֶ   .  )ב, יד הושע( "ֱאלֶֹהיךָ ' ה ַעד ִיׂשְ

  
י ָאַמר   ב,פו   : יֹוָחָנן ַרּבִ

דֹוָלה ׁשּוָבה ּגְ ּדֹוָחה ּתְ ה לֹא ֶאת ׁשֶ ֲעׂשֶ ּתֹוָרה ּתַ ּבַ   , ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ח ֵהן ,רֵלאמֹ ": ׁשֶ ּלַ ּתוֹ  ֶאת ִאיׁש  ְיׁשַ    ,ַאֵחר ְלִאיׁש  ְוָהְיָתה ֵמִאּתוֹ  ְוָהְלָכה ִאׁשְ
ֱחַנף ָחנֹוף ֲהלֹא ?עֹוד ֵאֶליָה  ֲהָיׁשּוב    !ַהִהיא ָהָאֶרץ תֶּ

ים ֵרִעים ָזִנית ְוַאתְּ     .)א, ג ירמיה( 342'"ה ְנֻאם ֵאַלי ְוׁשֹוב – ַרּבִ
  

י ָאַמר   : ָתןיֹונָ  ַרּבִ
דֹוָלה ׁשּוָבה ּגְ ָקֶרֶבת ּתְ ּמְ אּוָלה ֶאת ׁשֶ   , ַהּגְ

ֱאַמר ּנֶ ֵבי ּגֹוֵאל ְלִצּיֹון ּוָבא": ׁשֶ ע ּוְלׁשָ ַיֲעקֹ  ֶפׁשַ    .)כ, נט ישעיה( "בּבְ
ַעם ַמה    ?"ּגֹוֵאל ְלִצּיֹון ּוָבא" :ּטַ

ּום ֵביּדְ  ִמׁשּ ע "ׁשָ ַיֲעקֹ  ֶפׁשַ   . "בּבְ
  

  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר
דֹוָלה ׁשּוָבה ּגְ דֹונֹות ּתְ ּזְ ָגגֹות לוֹ  ַנֲעׂשֹות ׁשֶ ׁשְ   . ּכִ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל ׁשּוָבה": ׁשֶ י ֱאלֶֹקיךָ ' ה ַעד ִיׂשְ ְלתָּ  ּכִ ֲעֹוֶנךָ  ָכׁשַ    .)ב, יד הושע( "ּבַ
  

   '.ִמְכׁשֹול' ֵליּה  ָקֵרי ְוָקא ,הּוא ֵמִזיד - "ָעֹון" ָהא
  
  ?! יִניֵא 

  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ְוָהָאַמר
דֹוָלה ׁשּוָבה ּגְ דֹונֹות ּתְ ּזְ ְזֻכּיֹות לוֹ  ַנֲעׂשֹות ׁשֶ   , ּכִ

ֱאַמר ּנֶ ע ּוְבׁשּוב": ׁשֶ ָעתוֹ  ָרׁשָ ה ֵמִרׁשְ ט ְוָעׂשָ ּפָ   ! )יט, לג יחזקאל( "ִיְחֶיה הּוא ֲעֵליֶהם ּוְצָדָקה ִמׁשְ
  

ָיא ָלא    :ַקׁשְ
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  )ד, כד דברים( טמאההו אשר אחרי לאשה לו להיות לקחתה לשוב שלחה אשר הראשון בעלה יוכל לא 

  רש"י
. דמעיקרא שובבים אתם

כשתעשו תשובה מעלה עליכם 
כאילו תחילת החטא על ידי 

   נערות ושטות ושובבות:
. משמע מכאן וכתיב ארפא

ואילך כבעל מום שנתרפא 
   שמקצת שמו עליו:

. השב מאהבה כאן מאהבה
   נעקר עונו מתחלתו:

. אלמא בעלי כתיב שובו בנים
   תשובה קרויין בנים:

. וכתיב כי אנכי בעלתי בכם
   אלמא עבדים מיקרו:

. קרויין כאן מאהבה ומיראה
   בנים:

. שלא שבו עד כאן על ידי יסורין
שנתיסרו ביסורין קרויין עבדים 
ואית דגרסי כתיב שובו אלי 

י בעלתי ואשובה וכתיב כי אנכ
בכם כתיב ואשובה אליכם 
לאחר תשובה וכתיב כי אנכי 
בעלתי בכם כבר קודם שתשובו 
כאן מאהבה או מיראה קא 

  אמר כי אנכי בעלתי בכם: 
. לא יוכל לא תעשה שבתורה

   בעלה הראשון וגו':
. עונך יחשב כי כשלת בעונך

   כמכשול שהיא שגגה:
. על כל עליהם (חיו) [הוא] יחיה

  על העבירות:מה שעשה ואף 
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אן   , ֵמַאֲהָבה - ּכָ
אן ְרָאה – ּכָ    .ִמּיִ

  
י ָאַמר מּוֵאל ַרּבִ ר ׁשְ י ָאַמר ֲחָמִנינַ  ּבַ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

דֹוָלה ׁשּוָבה ּגְ ֲאֶרֶכת ּתְ ּמַ נֹוָתיו ׁשֶ ל ׁשְ   , ָאָדם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ע ּוְבׁשּוב": ׁשֶ ָעתוֹ  ָרׁשָ 343"ְיַחֶיה הּואֲעֵליֶהם  הָק ָד צְ וּ  טּפָ ׁשְ ִמ  הָש ָע וְ  ֵמִרׁשְ

  . )לג, יט \כז , יח יחזקאל( 
  

י ָאַמר   : ִיְצָחק ַרּבִ
ַמַעְר  ָאְמִרי ֵמיּה  ָבאּבְ הּדְ  ִמׁשְ ר ַרּבָ   : ָמִרי ּבַ

ּלא ּוְרֵאה אּבֹ  ת ׁשֶ ִמּדַ דֹוׁש  ּכְ רּוךְ  ַהּקָ ת הּוא ּבָ ר ִמּדַ ׂשָ   , ָוָדם ּבָ
ת ר ִמּדַ ׂשָ ְקִניט, ָוָדם ּבָ ְדָבִרים ֲחֵבירוֹ  ֶאת ּמַ יס ָסֵפק -  ּבִ ּיֵ יס ֵאין ָסֵפק, ֵהיֶמּנוּ  ִמְתּפַ ּיֵ   . ֵהיֶמּנוּ  ִמְתּפַ
יסִמ  ּתאַמר ְוִאם ּיֵ יס ָסֵפק - ֵהיֶמּנוּ  ְתּפַ ּיֵ ְדָבִרים ִמְתּפַ יס ֵאין ָסֵפק, ּבִ ּיֵ ְדָבִרים ִמְתּפַ    .ּבִ
דֹוׁש  ֲאָבל רּוךְ  ַהּקָ ֶתר ֲעֵביָרה עֹוֵבר ָאָדם :הּוא ּבָ יס ,ַבּסֵ ּיֵ ּנוּ  ִמְתּפַ ְדָבִרים ִמּמֶ   , ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ֶכם ְקחוּ ": ׁשֶ ָבִרים ִעּמָ   . )ג, יד הושע( '"ה ֶאל ְוׁשּובוּ  ּדְ
א, עֹוד ְולֹא ֲחִזיק ֶאּלָ ּמַ   , טֹוָבה לוֹ  ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ   . )ג, יד הושע( "טֹוב ְוַקח": ׁשֶ
א עֹוד ְולֹא ֲעֶלה ֶאּלָ ּמַ תּוב ָעָליו ׁשֶ ִאיּלוּ  ַהּכָ ִרים ִהְקִריב ּכְ   , ּפָ

ֱאַמר ּנֶ ָמה": ׁשֶ ּלְ ָפֵתינוּ  ָפִרים ּוְנׁשַ   . )ג,יד הושע( "ׂשְ
א ּמָ ֵר  אַמרּתֹ ׁשֶ    ?חֹוָבה יּפָ

ְלמּוד א": לֹוַמר ּתַ   . )ה, יד הושע( "ְנָדָבה ֲהֵבםאֹ  ְמׁשּוָבָתם ֶאְרּפָ
  

ְנָיא     :ּתַ
י ָהָיה"   : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ

דֹוָלה ׁשּוָבה ּגְ ִביל, תְּ ׁשְ ּבִ ה ָיִחיד ׁשֶ ָעׂשָ ׁשּוָבה ׁשֶ    ּכּוּלֹו, ָהעֹוָלם ְלָכל מֹוֲחִלין תְּ
ֱאַמר ּנֶ א" :ׁשֶ י ְנָדָבה ֲהֵבםאֹ  ָתםְמׁשּובָ  ֶאְרּפָ ב ּכִ י ׁשָ ּנוּ  ַאּפִ    ,)ה, יד הושע( "ִמּמֶ

   ֶנֱאַמר, לֹא -  ֵמֶהם

א ּנוּ " ֶאּלָ   . ""ִמּמֶ
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ט ּוְצָדָקה הּוא ֶאת  ּפָ ַעׂש ִמׁשְ ה ַוּיַ ר ָעׂשָ ָעתֹו ֲאׁשֶ ע ֵמִרׁשְ ה. -ּוְבׁשּוב ָרׁשָ   (יחזקאל יח, כז)ַנְפׁשֹו ְיַחּיֶ
ט ּוְצָדָקה ֲעֵליֶהם הּוא ִיְחֶיה        ּפָ ה ִמׁשְ ָעתֹו ְוָעׂשָ ע ֵמִרׁשְ  (יחזקאל לג, יט) ּוְבׁשּוב ָרׁשָ

  רש"י
. מקבל הימנו מתפייס הימנו

   פיוסים:
. במקום ונשלמה פרים שפתינו

   פרים:
. מקובלת ברצון יותר נדבה

   מחובה:
  . מן היחיד:ארפא משובתם
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        פו, בפו, בפו, בפו, ב .310
ֵמי ֵהיִכי ַעל ּדָ ׁשּוָבה ּבַ   ? ּתְ

  
  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
גֹון את ּכְ ּבָ ַבר ְלָידוֹ  ׁשֶ ַעם ֲעֵביָרה ּדְ ה ִראׁשֹוָנה ּפַ ִנּיָ ל ּוׁשְ הֵה  ְוִניּצַ   . יֶמּנָ

  
אֹוָתּה  :ְיהּוָדה ַרב ַמֲחֵוי ה ּבְ אֹותוֹ , ִאׁשָ ֶרק ּבְ   .ָמקֹום ְבאֹותוֹ  ,ּפֶ

  
  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר

ֵרי": ָרֵמי ַרב ע ְנׂשּוי ַאׁשְ ׁשַ סּוי ּפֶ   , )א, לב תהלים( "ֲחָטָאה ּכְ
ה" :ּוְכִתיב ָעיו ְמַכּסֶ   ! )יג, כח משלי( "ַיְצִליַח  לֹא ְפׁשָ

  
ָיא ָלא    :ַקׁשְ
ֵחְטא -  ָהא   . ְמפּוְרָסם ּבְ
ֵחְטא -  ָהא ֵאינוֹ  ּבְ    .ְמפּוְרָסם ׁשֶ

  
ר זּוְטָרא ַרב ה ּבַ   : ַנְחָמן ַרב ָאַמר טֹוִבּיָ

אן ֲעֵבירֹות - ּכָ ין ּבַ ּבֵ   , ַלֲחֵבירוֹ  ָאָדם ׁשֶ
אן ֲעֵבירֹות - ּכָ ין ּבַ ּבֵ קֹום ָאָדם ׁשֶ   . ַלּמָ

  
ְנָיא    :ּתַ

י" ר יֹוֵסי ַרּבִ   : ֵמראוֹ  ְיהּוָדה ּבַ
ַעם ֲעֵביָרה עֹוֵבר ָאָדם   , לוֹ  מֹוֲחִלין -  ִראׁשֹוָנה ּפַ
ה ִנּיָ   , לוֹ  מֹוֲחִלין -  ׁשְ

ית ִליׁשִ   , לוֹ  מֹוֲחִלין - ׁשְ
  , לוֹ  מֹוֲחִלין ֵאין -  ְרִביִעית
ֱאַמר ּנֶ ה ַעל' ה ָאַמר הּכֹ " :ׁשֶ לֹׁשָ ֵעי ׁשְ ׁשְ ָרֵאל ּפִ ָעה ְוַעל ִיׂשְ יֶבּנוּ  לֹא ַאְרּבָ   , )ו, ב וסעמ( "ֲאׁשִ

ל ֶהן" :ְואֹוֵמר ה ּכָ ֲעַמִים ֵאל ִיְפַעל ֵאּלֶ לֹׁש  ּפַ ֶבר ִעם ׁשָ   . ")כט, לג איוב( "ּגָ
  

  ? "ְואֹוֵמר" ַמאי
  

יָמא ְוִכי י ָהֵני: ּתֵ ִציּבּור ִמיּלֵ ָיִחיד ֲאָבל ,ּבְ   ,  לֹא ּבְ
א ַמע ּתָ ל ֶהן" :ׁשְ ה ּכָ ֲעַמִים ֵאל ִיְפַעל ֵאּלֶ לֹׁש  ּפַ ֶבר ִעם ׁשָ   . )כט, לג איוב( "ּגָ

אן   , לוֹ  מֹוֲחִלין ֵאין ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ
ֱאַמר ּנֶ ה ַעל": ׁשֶ לֹׁשָ ֵעי ׁשְ ׁשְ ָרֵאל ּפִ ָעה ְוַעל ִיׂשְ יֶבּנוּ  לֹא ַאְרּבָ   . )ו, ב עמוס( "ֲאׁשִ

  
  

  רש"י
. שנכשל שבא דבר עבירה לידו

   בה כבר:
. באותה אשה באותו מקום

שעבר שם העבירה ואותו פרק 
מתוך שדומה מכל וכל לזמן 

ל בו כבר יצרו מתגבר עליו שנכש
ואומר לו ראה פלונית ואותו 
מקום ואותו פרק הוא קום עשה 

   מה שעשית כבר:
   . שלא נתגלה עונו:כסוי חטאה

. טוב לו שיודה בחטא מפורסם
   ויתבייש ולא יכפור בו:
. לא יגלה בחטא שאינו מפורסם

חטאו וכבוד השם הוא שכל מה 
שאדם חוטא בפרהסיא מיעוט 

   הוא: כבוד שמים
. עבירות שבין אדם לחבירו

יגלה לרבים שיבקשו ממנו 
  שימחול לו:
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        פז, אפז, אפז, אפז, א    ––––    פו, בפו, בפו, בפו, ב .311
נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ

ה "ֲעֵבירֹות ִהְתַוּדָ ּפּוִרים יֹום ֲעֵליֶהן ׁשֶ הִיְת  לֹא - ֶזה ַהּכִ ּפּוִרים יֹום ֲעֵליֶהן ַוּדֶ   . ַאֵחר ַהּכִ
ָנה ְוִאם ֶהן  ׁשָ יֹום ְלִהְתַוּדֹות ָצִריךְ  - ּבָ ּפּוִרים ּבְ   . ַאֵחר ַהּכִ
ָנה לֹא ְוִאם ֶהן, ׁשָ ה ְוָחַזר ּבָ    –ֲעֵליֶהן  ְוִהְתַוּדָ
תּוב ָעָליו ֶכֶלב" :אֹוֵמר ַהּכָ ב ּכְ ִסיל ֵקאוֹ  ַעל ׁשָ ְלּתוֹ  ׁשֹוֶנה ּכְ   . )יא, כו משלי( "ְבִאּוַ
י ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : אֹוֵמר ַיֲעקֹב ּבֶ
ל ן ּכָ ּכֵ הּוא ׁשֶ ח ׁשֶ   , ְמׁשּוּבָ

י" :ֶנֱאַמר ַעי ּכִ אִתי ֵאָדע ֲאִני ְפׁשָ י ְוַחּטָ   . ")ה, נא תהלים( "ָתִמיד ֶנְגּדִ
  

א ים ֲאִני ָמה ֶאּלָ ֶכֶלב" ְמַקּיֵ ב ּכְ    ?"ֵקאוֹ  ַעל ׁשָ
  

ְד    , הּוָנא ַרבּכִ
  : הּוָנא ַרב ָאַמרּדְ 

יָון ָעַבר ּכֵ ָנה ֲעֵביָרה ָאָדם ׁשֶ ּה  ְוׁשָ ָרה -  ּבָ   . לוֹ  הּוּתְ
  

ָרה ֲעָתךְ  ָסְלָקא לוֹ  הּוּתְ   ?! ּדַ
  

א ית: ֵאיָמא ֶאּלָ ר לוֹ  ַנֲעׂשֵ ֶהיּתֵ   . ּכְ
  

  , ַהֵחְטא ֶאת ִלְפרֹוט "ְוָצִריךְ 
ֱאַמר ּנֶ א" :ׁשֶ ה ָהָעם ָחָטא ָאּנָ ֲעשׂ  ְגדָלה ֲחָטָאה ַהּזֶ    ,)לא, לב שמות( "ָזָהב ֱאלֵֹהי ָלֶהם וּ ַוּיַ

ְבֵרי י ּדִ ן ְיהּוָדה ַרּבִ ָבא ּבֶ   . ּבָ
י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ֱאַמר ָצִריךְ  ֵאין ּנֶ ֵרי" :ׁשֶ ע ְנׂשּוי ַאׁשְ ׁשַ סּוי ּפֶ    .")א, לב תהלים( "ֲחָטָאה ּכְ

  
א ָאַמר ַמהוּ  ֶאּלָ המֹ  ׁשֶ ֲעׂשוּ ": ׁשֶ   ? )לא, לב שמות( "ָזָהב ֱאלֵֹהי ָלֶהם ַוּיַ

  
ְד  יּכִ אי ַרּבִ   . ַיּנַ

י ָאַמרּדְ  אי ַרּבִ   : ַיּנַ
המֹ  ָאַמר דֹוׁש  ִלְפֵני ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ   : הּוא ּבָ
ל ִרּבֹונוֹ  ֶסף! עֹוָלם ׁשֶ יָת  ְוָזָהב ּכֶ ִהְרּבֵ ָרֵאל ָלֶהם ׁשֶ ָאְמרוּ  ַעד ְלִיׂשְ י ׁשֶ    ,ּדַ

ַרם ֲעׂשוּ  ָלֶהם ּגָ ּיַ   . ָזָהב ֱאלֵֹהי ׁשֶ
  
  

ֵני ָרֵאל ָלֶהם ָעְמדוּ  טֹוִבים ַפְרָנִסים "ׁשְ ה: ְלִיׂשְ   . ְוָדִוד מׁשֶ
ה ֵתב: ָאַמר מׁשֶ   , סּוְרָחִני ִיּכָ

ֱאַמר ּנֶ ם לֹא ַיַען" :ׁשֶ י ֶהֱאַמְנתֶּ ִני ּבִ יׁשֵ   , )יב, כ במדבר( "ְלַהְקּדִ
ִוד ֵתב ַאל: ָאַמר ּדָ   . סּוְרָחִני ִיּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֵרי" :ׁשֶ ע ְנׂשּוי ַאׁשְ ׁשַ   . )א, לב תהלים( "ֲחָטָאה סּויכְּ  ּפֶ
  

ל ה ָמׁשָ מׁשֶ ָבר ְלָמה ְוָדִוד ּדְ    ּדֹוֶמה? ַהּדָ
י תֵּ ים ִלׁשְ קוּ  ָנׁשִ ּלָ ֵבית ׁשֶ ין ּבְ   , ּדִ
ָאְכָלה ְוַאַחת ִקְלְקָלה ַאַחת י ׁשֶ ּגֵ ִביִעית ּפַ   . ׁשְ

ָאְכָלה אֹוָתּה  ָלֶהן ָאְמָרה י ׁשֶ ּגֵ ִביִעית ּפַ ה: ׁשְ ׁשָ ַבּקָ ם ּבְ   , לֹוָקה ִהיא ַמה ַעל ֹוִדיעוּ ה, ִמּכֶ
ּלא ּזוֹ  ַמה ַעל יאְמרוּ  ׁשֶ   . לֹוָקה לֹוָקה, ׁשֶ

י ֵהִביאוּ  ּגֵ ִביִעית ּפַ אָרּה  ְוָתלוּ  ׁשְ ַצּוָ ִביִעית ִעְסֵקי ַעל: ְואֹוְמִרין ְלָפֶניָה  ַמְכִריִזין ְוָהיוּ , ּבְ   . לֹוָקה ִהיא ׁשְ
  

ֵני, ַהֲחֵנִפין ֶאת ְמַפְרְסִמין ם לִחיּלוּ  ִמּפְ ֵ   , ַהׁשּ
ֱאַמר ּנֶ יק ּוְבׁשּוב" :ׁשֶ ְדקוֹ  ַצּדִ ה ִמּצִ י ָעֶול ְוָעׂשָ   .")כ, ג יחזקאל( "ְלָפָניו ִמְכׁשֹול ְוָנַתתִּ

  
  

  רש"י
. איני סבור וחטאתי נגדי תמיד

שכפרת לי והרי הוא תמיד 
   כאילו הוא נגדי עומד:

. כשהוא וצריך לפרט את החטא
מתודה אומר חטא פלוני 

   חטאתי:
. לא הזכיר העון אלא כדר' ינאי

למעטו ולומר אתה גרמת להם 
לאדם שהיה לו בן נאה  משל

ומאכילו ומשקהו ותולה לו כיס 
של דינרין בצוארו והושיבו 
בפתח זונות מה יעשה שלא 

   יחטא:
הכי גרס בספרי משה אמר 
יכתב סורחני שנאמר יען לא 

. בכל מקום שנכתב האמנתם בי
מיתתו שם נכתב סרחונו. אלמא 

   ניחא למכתביה זמנין טובא:
   . שלוקות:לשתי נשים

. זנתה והתרו בה קלהאחת קל
למלקות כך דור המדבר מתו 
במדבר שהאמינו למרגלים 
(משה) מת במדבר על שמעו נא 
המורים אמר יכתב סורחני שלא 
   יאמרו אף אני קלקלתי כמותם:

. תאנים שלא פגי שביעית
בישלו כל צרכן ורחמנא אמר 
והיתה שבת הארץ לכם לאכלה 
(ויקרא כה) לאכלה ולא 

   להפסד:
. שהן ת החנפיןמפרסמין א

רשעים ומראין עצמן כצדיקים 
אם יש מכיר במעשיו מצוה 
לפרסמו מפני חילול השם שבני 
אדם למידין ממעשיו שסבורין 
עליו שהוא צדיק ועוד כשבא 
עליו פורענות בני אדם אומרים 

   מה הועיל לו זכותו:
. שנאמר ובשוב צדיק מצדקו

סיפיה דקרא ונתתי מכשול 
חטא גלוי  לפניו אני ממציא לידו

  לכל שיכשל בו וידעו את מעשיו:
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ׁשּוַבת ֶבת - ַהּמּוְחָלִטין "תְּ   . ַהּפּוְרָענּות ְמַעּכֶ
י ַעל ְוַאף ם ּפִ ְחתַּ ּנֶ ַזר ָעָליו ׁשֶ ין ּגְ ל ּדִ   . ּפּוְרָענּות ׁשֶ

ְלַות ִעיםָה  ׁשַ ָלה סֹוָפּה  ְרׁשָ ּקָ   , תַּ
ֶרת ְוָהָרׁשּות ָעֶליָה  ֶאת ְמַקּבֶ   , ּבְ

ה ֵיֵצא ְוָערֹום ָלּה, ִנְכַנס ָערֹום ּנָ   , ִמּמֶ
ֵהא ּוְלַואי תְּ ִביָאה ְיִציָאה ׁשֶ   . "ּכְ

  
י ַרב יָנא ְלֵמיַדן ָנֵפיק ֲהָוה ּכִ    ,ּדִ

ְצבוּ  :ָהִכי ֲאַמר יּה  ּבִ   . ָנֵפיק ִלְקָטָלא ַנְפׁשֵ
יֵתיּה  בוּ ּוְצ    , ָעֵביד הּוא ֵלית ּבֵ

   ,ָאֵזיל ְלֵביֵתיּה  ְוֵריָקן
ֵהא ּוְלַואי ּתְ יָאה ׁשֶ יִציָאה ּבִ   . ּכִ

  
י ָרָבא   :ָהִכי ֲאַמר ְלִדיָנא ָנֵפיק ֲהָוה ּכִ

ְצבוּ    א,פז יּה  ּבִ   , ָנֵפיק ִלְקָטָלא ַנְפׁשֵ
יֵתיּה  ּוְצבוּ     ,ָעֵביד הּוא ֵלית ּבֵ

  , ילָאזֵ  ְלֵביֵתיּה  ְוֵריָקן
ֵהא ּוְלַואי ּתְ יָאה ׁשֶ יִציָאה ּבִ   . ּכִ

ְתֵריּה  ַאְמּבּוָהא ָחֵזי ָהִוי ְוִכי   , ַאּבַ
ַמִים ַיֲעֶלה ִאם": ָאַמר ָ יאוֹ  ַלׁשּ יַע  ָלָעב אׁשוֹ ְורֹ  ׂשִ ֶגְללוֹ . ַיּגִ   . )ז ו, כ איוב( "ַאּיוֹ  אְמרוּ יֹ  ָאיורֹ אֵבדיֹ  ָלֶנַצח ּכְ

  
י, זּוְטָרא ַרב ָתא ֵליּה  ִפיְמַכּתְ  ָהווּ  ּכִ ּבְ ׁשַ ִריְגָלא ּבְ    ,ּדְ

י": ָאַמר ֲהָוה   . )כד, כז משלי( "ָודֹור ְלדֹור ֵנֶזר ְוִאם חֶֹסן ְלעֹוָלם לֹא ּכִ
  
ֵאת"" ֵני ׂשְ ע ּפְ    .)ה, יח משלי( "טֹוב לֹא ָרׁשָ

ִעים ָלֶהם טֹוב לֹא ִאין ָלְרׁשָ ּנֹוׂשְ ִנים ָלֶהם ׁשֶ עֹוָלם ּפָ ה ּבָ   . ַהּזֶ
  

אוּ  ְלַאְחָאב לוֹ  טֹוב לֹא ׂשְ ִנים לוֹ  ֶשּנָ עֹוָלם ּפָ ה ּבָ   , ַהּזֶ
ֱאַמר ּנֶ י ַיַען" :ׁשֶ ַני ִנְכַנע ּכִ ָיָמיו ָהָרָעה ָאִביא לֹא ִמּפָ   . )כט, כא' א מלכים( "ּבְ

יק ְלַהּטֹות" 344"ַצּדִ
  ,)ה, יח משלי( 

יִקים ָלֶהם טֹוב ּדִ ֵאין ַלּצַ ִאין ׁשֶ ִנים ָלֶהם נֹוׂשְ עֹוָלם ּפָ ה ּבָ   . ַהּזֶ
ה לוֹ  טֹוב ּלא ְלמׁשֶ אוּ  ׁשֶ ִנים לוֹ  ָנׂשְ עֹוָלם ּפָ ה ּבָ   , ַהּזֶ

ֱאַמר ּנֶ ם לֹא ַיַען" :ׁשֶ י ֶהֱאַמְנתֶּ ִני ּבִ יׁשֵ   , )יב, כ במדבר( "ְלַהְקּדִ
ם ִאיּלוּ  -  ָהא י ֶהֱאַמְנתֶּ יַע  לֹא ֲעַדִיין ּבִ ם ִהּגִ ֵטר ְזַמּנָ   . ָהעֹוָלם ִמן ִליּפָ

  
ֵריֶהם יִקים! ַאׁשְ ּדִ    ַלּצַ

ין לֹא ּיָ ֵהן ּדַ א זֹוִכין, ׁשֶ ין ֶאּלָ ַזּכִ ּמְ ל סֹוף ַעד ְבֵניֶהם ְוִלְבֵני ִלְבֵניֶהם ׁשֶ   . ַהּדֹורֹות ּכָ
ה ּמָ ּכַ ִנים ׁשֶ ְראּוִיין ְלַאֲהרֹן לוֹ  ָהיוּ  ּבָ ֵרף ׁשֶ ָ ָנָדב ִליׂשּ   , ַוֲאִביהּוא ּכְ

ֶנֱאַמר א - )טז, י ויקרא( "םי"ַהּנֹוָתִר  :ׁשֶ ָעַמד ֶאּלָ   . ֲאִביֶהם ְזכּות ֶהםָל  ׁשֶ
  

ִעים ָלֶהם אֹוי    !ָלְרׁשָ
ין לֹא ּיָ יִבין. ּדַ ַחּיְ ּמְ א ַעְצָמן ׁשֶ יִבין ֶאּלָ ַחּיְ ּמְ ל סֹוף ַעד ְבֵניֶהם ְוִלְבֵני ִלְבֵניֶהם ׁשֶ   . ַהּדֹורֹות ּכָ

ה ִנים ַהְרּבֵ ְראּוִיין ִלְכַנַען לוֹ  ָהיוּ  ּבָ ָטִבי, ִליָסֵמךְ  ׁשֶ ל ַעְבּדוֹ  ּכְ ְמִליֵאל, ןַרּבָ  ׁשֶ    ּגַ
א חֹוַבת ֶאּלָ ְרָמה ֲאִביֶהן ׁשֶ   . ָלֶהן ּגָ

  
ל ה ּכָ ים ֶאת ַהְמַזּכֶ א ֵחְטא ֵאין -  ָהַרּבִ   , ָידוֹ  ַעל ּבָ

ֲחִטיא ְוָכל ים ֶאת ַהּמַ יִקין ֵאין ִכְמַעט -  ָהַרּבִ ָידוֹ  ַמְסּפִ ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ּבְ   . "תְּ
  

ל ה "ּכָ ים ֶאת ַהְמַזּכֶ א ֵחְטא ֵאין ָהַרּבִ    ָידֹו". ַעל ּבָ
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יקַצ  ְלַהּטֹות   במשפט ּדִ

  רש"י
   . רשעים גמורין:המוחלטין

. שלות רשעים סופה תקלה
מתוך שלותם הם יושבין 

   ומהרהרין בעבירות:
   . הרבנות:והרשות

. שנאמר (שמות מקברת בעליה
א) וימת יוסף תחילה ואח''כ כל 

   אחיו:
. ממנה בלא ולואי שתהא יציאה

   חטא כביאה:
  . להיות דן דין: ינאנפיק לד

   . ברצון עצמו:בצבו נפשיה
. לישא עונש חטא לקטלא אזיל

שמא ישגה בדין ועל עצמו אמר 
   כן:

. בכל וצבו ביתיה לית הוא עביד
זה לא יעשה צורכי ביתו ולא 

   ישתכר כלום בדבר:
. שישוב ולואי שתהא ביאה

   ויכנס לביתו בלא חטא כיציאה:
 . גדודי בני אדם הולכיןאמבוהא

   אחריו לכבודו:
אם יעלה לשמים שיאו וגו' 

. וכל זה סופו כגללו לנצח יאבד
   אמר שלא תזוח דעתו:

. זקן היה ונושאין מכתפי ליה
אותו באלנקי בכתפיהם בבית 
המדרש שלא להטריח את 

   הציבור לקום מפניו:
. אלמא אף הן שנאמר הנותרים

   היו ראויין לישרף ונותרו:
'ה . הקב'אין חטא בא על ידו

מדחה מפניו את העבירה שלא 
  תבא לידו:
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   ?ַטְעָמא ַמאי
  
ֵדי  ּלא ּכְ ם הּוא ְיֵהא ׁשֶ ֵגיִהּנָ ַגן ְוַתְלִמיָדיו ,ּבְ   . ֵעֶדן ּבְ

ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ י בַתֲעזֹ  לֹא ּכִ אֹול ַנְפׁשִ ן לֹא ִלׁשְ ַחת ִלְראֹות ֲחִסיְדךָ  ִתתֵּ    .)י, טז תהלים( "ׁשָ
  

ל ֲחִטיא "ּכָ ים ֶאת ַהּמַ ָידוֹ  יִקיןַמְסּפִ  ֵאין -  ָהַרּבִ ׁשּוָבה" ַלֲעׂשֹות ּבְ    .תְּ
  

ּלא ַגן הּוא ְיֵהא ׁשֶ ם ְוַתְלִמיָדיו ֵעֶדן ּבְ   . ְבֵגיִהּנָ
ֱאַמר ּנֶ ק ָאָדם": ׁשֶ ַדם ָעׁשֻ   . )יז, כח משלי( "בוֹ  ִיְתְמכוּ  ַאל ָינּוס ּבֹור ַעד ָנֶפׁש  ּבְ

  
  
  

  רש"י
. למדנו כי לא תעזוב נפשי

שהקב''ה מונע את החטא 
   מלהכשילו:

. מחויב בנפש עשוק בדם נפש
   שאבדה על ידו:

. שלא יפול אלא אל יתמכו בו
מניחין אותו ויפול בבור 

  בגיהנם:
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יִקין יןֵא  - [ ְוָאׁשּוב ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב ֶאֱחָטא :"ָהאֹוֵמר ָידוֹ  ַמְסּפִ ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ּבְ   ]."תְּ

  
ה ֵרי "ְוָאׁשּוב ֶאֱחָטא, ְוָאׁשּוב ֶאֱחָטא" :ְלֵמיַמר ִלי ָלּמָ   ? ִזיְמֵני ּתְ

  
ְד    . ַרב ָאַמר הּוָנא ַרבּכִ

  : ַרב ָאַמר הּוָנא ַרב רַמ ָא ּדְ 
יָון ָעַבר ּכֵ ָנה ֲעֵביָרה ָאָדם ׁשֶ ּה  ְוׁשָ ָרה ּבָ   . לוֹ  הּוּתְ

  
ָרההוּ  ֲעָתךְ  ָסְלָקא לוֹ  ּתְ    ?!ּדַ
  

א ית: ֶאּלָ ר לוֹ  ַנֲעׂשֵ ֶהיּתֵ   . ּכְ
  
  
  

  רש"י
. דכיון דחטא תרי כדרב הונא

זימני שוב אין מספיקין בידו 
לעשות תשובה לפי שהעבירה 

  דומה עליו היתר:
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ּפּוִרים ְויֹום "ֶאֱחָטא ר ַהּכִ ּפּוִרים יֹום ֵאין - ְמַכּפֵ ר ַהּכִ   . "ְמַכּפֵ

  
ָלא ַמְתִניִתין ֵליָמא יכְּ  ּדְ    .ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
ל ַעל ּתֹוָר  ֲעֵבירֹות ּכָ ּבַ ין, הׁשֶ ה ּבֵ ׁשּוָבה ָעׂשָ ין תְּ ה לֹא ּבֵ ׁשּוָבה ָעׂשָ ּפּוִרים יֹום - תְּ ר" ַהּכִ   ! ְמַכּפֵ

  
יָמא ֲאִפיּלוּ  י ּתֵ    ,ַרּבִ

ב אֵני ַאּגַ   . ׁשָ
  
  
  

  רש"י
. דאמר לעיל לימא דלא כרבי

   אפי' לא עשה תשובה מכפר:
. מאחר שעליו הוא אגב שאני

  סומך לחטוא אינו מכפר:
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ין "ֲעֵבירֹות ּבֵ ּפּוִרים יֹום -[ ְלָמקֹום ָאָדם ׁשֶ ר ַהּכִ   , ְמַכּפֵ
ין ֲעֵבירֹות ּבֵ ּפּוִרים יֹום ֵאין -  ַלֲחֵבירוֹ  ָאָדם ׁשֶ ר ַהּכִ ה ַעד, ְמַכּפֵ ַרּצֶ ּיְ   . ]"ֲחֵבירוֹ  ֶאת ׁשֶ

  
ר יֹוֵסף ַרב ֵליּה  ָרֵמי ילְ  ָחבוּ  ּבַ הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ

ין "ֲעֵבירֹות ּבֵ ּפּוִרים יֹום ֵאין ַלֲחֵבירוֹ  ָאָדם ׁשֶ ר ַהּכִ   , "ְמַכּפֵ
ִתיב ְוָהא   ! )כה, ב' א ואלשמ( "ֱאלִֹהים ּוִפְללוֹ  ְלִאיׁש  ִאיׁש  ֶיֱחָטא ִאם" :ּכְ

  
יָנא ?"ֱאלִֹהים" ַמאן ּיָ    .ּדַ

  
ל ִמי ִאיׁש  ֶיֱחָטא' ַלה ְוִאם" :ֵסיָפא ֵאיָמא, ָהִכי ִאי ּלֶ   ! )כה, ב' א שמואל( "לוֹ  ִיְתּפַ
  

  .לוֹ  ִיְמחֹול ֱאלִֹהים ,ּוִפְללוֹ  ְלִאיׁש  ִאיׁש  ֶיֱחָטא ִאם" :ָקָאַמר ָהִכי
לֵּ  ִמי "ִאיׁש  ֶיֱחָטא' ַלה ְוִאם" ֲעדוֹ  לִיְתּפַ ׁשּוָבה ?ּבַ ים ּתְ   . טֹוִבים ּוַמֲעׂשִ
  

  רש"י
. וקא והכתיב ופללו אלהים

סלקא דעתך ופללו לשון תפלה 
ופיוס הוא שהקב''ה מפללו 

   ומפייסו ומכפר לו:
. והאי ופללו מאן אלהים דיין

לשון ונתן בפלילים (שמות כא) 
   הדיין ישפוט ביניהם:

. דפללו דקרא לשון אי הכי
משפט נינהו אימא סיפא מי 
יתפלל לו מי ישפטנו בשביל 
המקום וכי אין שלוחין הרבה 

   למקום ליפרע הימנו:
. הכי נמי דפילול הכי קאמר

דקרא לשון פיוס הוא והכי 
קאמר אם יחטא איש לאיש 

ו לחבירו וריצהו האלהים ופלל
   ימחול לו:

ואם לה' יחטא איש מי יתפלל 
. אם אינו שב מעבירות בעדו

שבידו כך היה עלי הכהן מוכיח 
  את בניו שישובו מרעתם:
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י ָאַמר   : ִיְצָחק ַרּבִ

ל ְקִניט ּכָ ְדָבִרים ֲאִפיּלוּ , ֲחֵבירוֹ  ֶאת ַהּמַ יסוֹ  ָצִריךְ  - ּבִ   , ְלַפּיְ
ֱאַמר ּנֶ ִני": ׁשֶ ַקְעתָּ  ,ְלֵרֶעךָ  ָעַרְבתָּ  ִאם ּבְ יךָ  ַלָזר תָּ ּפֶ    .ּכַ
תָּ  ה יךָ פִ  ְבִאְמֵרי נֹוַקׁשְ ִני ֵאפֹוא אתזֹ  ֲעׂשֵ ֵצל ּבְ    ,ְוִהּנָ

י ס ֵלךְ  ֵרֶעךָ  ְבַכף ָבאָת  ּכִ    .)אג, ו משלי( "ֵרֶעיךָ  ּוְרַהב ִהְתַרּפֵ
ָיְדךָ  ֵיׁש  ָממֹון ִאם ר - ּבְ ת לוֹ  ַהּתֵ ּסַ   , ָיד ּפִ

ה -  ָלאו ְוִאם   . ֵריִעים ָעָליו ַהְרּבֵ
  

א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ
יסוֹ  ְוָצִריךְ  ׁשָ  ְלַפּיְ ל ׁשּורֹות לֹׁש ּבְ ה ׁשֶ לֹׁשָ ֵני ׁשְ   , ָאָדם ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ים ַעל ָיׁשר": ׁשֶ ר ָחָטאִתי ַוּיאֶמר ֲאָנׁשִ ָוה ְולֹא ֶהֶעֵויִתי ְוָיׁשָ   . )כז, לג איוב( "ִלי ׁשָ
  

י ָאַמר ר יֹוֵסי ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ
ל ׁש  ּכָ ׁש  ַאל ֵמֲחֵבירוֹ  ָמטוּ  ַהְמַבּקֵ ּנוּ  ְיַבּקֵ ָ  יֹוֵתר ִמּמֶ ָעִמים לֹׁש ִמׁשּ    ,ּפְ

ֱאַמר ּנֶ א ָאָנא": ׁשֶ ה...  ָנא ׂשָ א ְוַעתָּ 345"ָנא ׂשָ
  . )יז, נ בראשית( 

ָרה ֵמִביא -  ֵמת ְוִאם ֵני ֲעׂשָ   , ִקְברוֹ  ַעל ּוַמֲעִמיָדן ָאָדם ּבְ
ָרֵאל ֱאלֵֹהי' ַלה ָחָטאִתי: "ְואֹוֵמר י ְוִלְפלֹוִני ִיׂשְ ָחַבְלּתִ   ". ּבוֹ  ׁשֶ

  
י ָתא ֵליּה  ָוהֲה  ִיְרְמָיה ַרּבִ ילְ  ִמיּלְ א ַרּבִ ֲהֵדיּה  ַאּבָ   , ּבַ
א ֵאיִתיב ֲאַזל ָ ׁשּ יּדְ  ַאּדַ א ַרּבִ   . ַאּבָ

ֲהֵדי ְדָיא ּבַ ׁשַ ֵתיּה  ּדְ א ַאּמְ א ַזְרִזיֵפי ְמָטא ַמּיָ ַמּיָ א ּדְ אּוִני: ָאַמר ,ַאֵריׁשָ ה ֲעׂשָ ּפָ ַאׁשְ    .ּכָ
יּה  ְקָרא ְפׁשֵ ּפֹ ": ַאּנַ   . )ז, קיג תהלים( "ֶאְביֹון ָיִרים תֵמַאׁשְ

ַמע י ׁשָ א ַרּבִ יּה  ְוָנֵפיק ַאּבָ    .ְלַאּפֵ
א: ֵליּה  ֲאַמר ּתָ ֲעָתךְ  ְלֵמיַפק ְצִריְכָנא ָהׁשְ    ,ַאּדַ

ְכִתיב:  ס"ּדִ   . )ג, ו משלי( "ֵרֶעיךָ  ּוְרַהב ִהְתַרּפֵ
  

י י ֵזיָרא ַרּבִ ֲהֵדיּה  ִמיְלָתא ֵליּה  ֲהָוה ּכִ יּה לְ  ְוָתֵני ָחֵליף ֲהָוה, ִאיִניׁש  ּבַ    ,ֵליּה  ּוַמְמִציא ַקּמֵ
י ֵניֵתי ֵהיִכי ּכִ ֲעֵתיּה  ֵליּה  ְוֵניפֹוק ּדְ   . ִמּדַ
  

ָתא ֵליּה  ֲהָוה ַרב ֲהֵדי ִמיּלְ ָחא ַההּוא ּבַ   , ַטּבָ
יּה  ֲאָתא ָלא   . ְלַקּמֵ

ַמֲעֵלי   . ֵליּה  ְלַפּיֹוֵסי ֲאָנא ֵאיִזיל: ִאיהוּ  ֲאַמר ְדִכּפּוֵרי יֹוָמא ּבְ
ַגע יּה  ּפָ    ?ָמר ָאֵזיל ָקא ְלֵהיָכא: ֵליּה  ֲאַמר, ָנאהוּ  ַרב ּבֵ

  . ִלְפַלְנָיא ְלַפּיֹוֵסי: ֵליּה  ֲאַמר
א ָאֵזיל: הּוָנא ַרב ֲאַמר א ְלִמיְקַטל, ַאּבָ   . ַנְפׁשָ
ֵויּה  ְוָקם ֲאַזל ֵלי ְוָקא ָיֵתיב ֲהָוה  ,ִעיּלָ א ּפָ   , ֵריׁשָ
ֵלי א: ֵליּה  ֲאַמר ְוַחְזֵייּה  ֵעיֵניּה  ּדְ ָתא ִלי ֵלית, ִזיל? ַאּתְ  ַאּבָ ֲהָדךְ  ִמיּלְ   . ּבַ

ֲהֵדי ָקא ּבַ ֵלי ּדְ א ּפָ ְתִמיט ֵריׁשָ ְרָמא ִאיׁשְ   . ּוְקַטֵליּה  ְבקֹוֵעיּה  ּוַמְחֵייּה  ּגַ
  

ֵסיק ֲהָוה ַרב יּה  ִסיְדָרא ּפָ ידּ  ַקּמֵ   .  ְַרּבִ
י ֲאָתא^ ָעֵייל   ב,פז יא ַרּבִ א ֲהַדר - ִחּיָ    ,ְלֵריׁשָ

ר ָעֵייל ָרא ּבַ א ַדרֲה  -  ַקּפָ    ,ְלֵריׁשָ
י ֲאָתא ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ א ֲהַדר -  ּבְ   , ְלֵריׁשָ
י ֲאָתא ר ֲחִניָנא ַרּבִ י: ֲאַמר, ָחָמא ּבַ    .ֲהַדר ָלא? ְוֵניֵזיל ִנֲהַדר ַהאי ּכּוּלֵ

יד י ִאיְקּפִ   , ֲחִניָנא ַרּבִ
יּה  ַרב ֲאַזל ֵליַסר ְלַגּבֵ יַּ  ְוָלא ְדִכּפּוֵרי יֹוֵמי ַמֲעֵלי ּתְ    .יסִאיּפַ

  
  ? ָהִכי ָעֵביד ְוֵהיִכי

י ְוָהָאַמר ר יֹוֵסי ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ
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א ָאָנא  ה גמלוך רעה כי וחטאתם אחיך פשע ָנא ׂשָ א ְוַעּתָ  ָנא ׂשָ

  רש"י
בני אם ערבת לרעך תקעת לזר 

. בשביל זר לערבו בממון כפיך
או אם נוקשת באמרי פיך 
שהקנטתו בדברים עשה זאת 

רעך על והנצל כי באת בכף 
   עסקי ממון:
. יד ופרע לו ועל לך התרפס

מוקש אמרי פיך אם הקנטתו 
רהב רעיך הרבה רעים לבקש 
הימנו מחילה. רעיך בתרא 
דקרא מלא כתיב לפי שהוא 

   לשון רבים:
. שלש פעמים בשלש שורות

יפייסוהו בשלשה אנשים בכל 
פעם שנאמר ישור לשון שורה 
ואין שורה פחותה משלשה בני 

   אדם:
. הרי פעם אחת וישר אתיחט

העויתי הרי שתים ולא שוה לי 
   הרי שלשה:

. אין אנא שא נא ועתה שא נא
   נא אלא לשון בקשה:

הוה ליה מילתא לר' אבא 
. ר' אבא היה לו בהדיה

להתרעם על ר' ירמיה שחטא לו 
אזל ר' ירמיה איתיב אדשא דר' 

  אבא:
. התזת טיפי זרזיפי דמיא

שופכין שהיתה השפחה שופכת 
וזרזיפי טיפין ודומה לו 
כרביבים זרזיף ארץ בספר 

   תהלים (עב):
. לפני מי שחטא ממציא נפשיה

לו אולי יבקש ממנו מחילה 
   וימחול לו:
. עובר ושונה ומשלש חליף ותני

   פעמים רבות:
   . הטבח חטא לו:בהדי טבחא
   . רביה:קאזיל אבא

. עכשיו הוא למקטל נפשיה
   מענישו למות:

עצמות ראש  . משברתבר רישא
   של בהמה:

   . בגרגרתו:בקועיה
. פרשת מקרא של סידרא

  נביאים או של כתובים: 
. וגם הוא היה חפץ אתא ר' חייא

לפסוק עמו וחזר בשבילו לראש 
  הפרשה:



  ס לצורך לימוד אישילהדפיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                               ""יֹום ַהִּכּפּוִרים –מסכת יומא פרק ח' 

         
427

ל ׁש  ּכָ ׁש  ַאל ֵמֲחֵבירוֹ  ָמטוּ  ַהְמַבּקֵ ּנוּ  ְיַבּקֵ לֹׁש  יֹוֵתר ִמּמֶ ָ ָעִמים ִמׁשּ   ! ּפְ
  

אֵני ַרב   . ׁשַ
  

י   ? ָהִכי ָעֵביד ֵהיִכי, ֲחִניָנא ְוַרּבִ
ל: ָרָבא ְוָהָאַמר ֲעִביר ּכָ ל ַעל לוֹ  ַמֲעִביִרין ּדֹוָתיוִמ  ַעל ַהּמַ ָעיו ּכָ ׁשָ   ! ּפְ

  
א י, ֶאּלָ ְזַקפּוהוּ  ְלַרב ֵליּה  ָחֵזי ֶחְלָמא ֲחִניָנא ַרּבִ ִדיְקָלא ּדִ    ,ּבְ

ָכל: ּוְגִמיִרי ְזַקפּוהוּ  ּדְ ִדיְקָלא ּדִ א ּבְ   . ָהֵוי ֵריׁשָ
ַמע: ֲאַמר ּה  ׁשְ ֵעי ִמיּנָ    .ׁשּוָתאָר  ְלֶמֱעַבד ּבָ
י ְוָלא ּיַ י סִאיּפַ ֵליֵזיל ֵהיִכי ּכִ ָבֶבל אֹוַרְייָתא ְוַלְגַמר ּדְ   . ּבְ

  
  
  

  רש"י
   . מחמיר היה לעצמו:רב שאני

. ראה חלום חלמא חזא ליה לרב
על רב שתלאוהו בדקל והוא 
סימן נשיאות ראש וגדולה ור' 

נינא ראש ישיבה היה כדאמר ח
רבי (כתובוח דף קג:) בשעת 
פטירתו חנינא בר חמא ישב 
בראש וכשראה חלום זה על רב 
דאג למות לפי שאין מלכות 
נוגעת בחברתה אמר אדחייה 
מהכא ויברח לבבל מפני ושם 
יהיה ראש ולא נדחין למות 

  בשבילו:
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נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ

ֶעֶרב ִויּדּוי "ִמְצַות ּפּוִרים יֹום ּבְ ָכה ִעם ַהּכִ   . ֲחׁשֵ
ה: ֲחָכִמים ָאְמרוּ  ֲאָבל ּיֹאַכל קֹוֶדם ִיְתַוּדֶ ה, ׁשֶ תֶּ    ְוִיׁשְ

א ּמָ ֵרף ׁשֶ טָּ ְעּתוֹ  תִּ ה ּדַ עּוּדָ סְּ   . ּבַ
י ַעל ְוַאף ה ּפִ ִהְתַוּדָ ָאַכל קֹוֶדם ׁשֶ ָתה, ׁשֶ ה ְוׁשָ ּיֹאַכל ְלַאַחר ִמְתַוּדֶ ה ׁשֶ תֶּ   , ְוִיׁשְ

א ּמָ ַבר ֵאיַרע ׁשֶ ה ַקְלָקָלה ּדְ עּוּדָ סְּ   . ּבַ
י ַעל ְוַאף ה ּפִ ִהְתַוּדָ ה ַעְרִבית ׁשֶ ֲחִרית ִיְתַוּדֶ   . ׁשַ

ֲחִרית ה ׁשַ מּוָסף, ִיְתַוּדֶ    ּבַ
מּוָסף יִ  הּבַ ְנָחה ְתַוּדֶ ּמִ   , ּבַ

ְנָחה ּמִ ה -  ּבַ ִעיָלה ִיְתַוּדֶ ּנְ   . ּבַ
  

  ? אֹוְמרוֹ  ְוֵהיָכן
  

תוֹ  ַאַחר -  ָיִחיד ִפּלָ   , תְּ
ִליַח  ֶאְמַצע – אֹוְמרוֹ  ִצּבּור ּוׁשְ   . "ּבָ

  
  ? ָאַמר ַמאי

  
   :ַרב ָאַמר
ה   . עֹוָלם ָרֵזי יֹוֵדַע  ַאּתָ

  
מּוֵאלוּ    : ָאַמר ׁשְ

י ֲעַמּקֵ ב ִמּמַ   . ַהּלֵ
  
  : ָאַמר ֵלִויוְ 
תּוב ּוְבתֹוָרְתךָ "    ."רֵלאמֹ ּכָ
  

י   : ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ
  . ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון

  
י   : ָאַמר ְיהּוָדה ַרּבִ

י ְמנֹות ַרּבוּ  ֲעֹונֹוֵתינוּ  ּכִ ּפֹ  ָעְצמוּ  אֵתינוּ ְוַחּטֹ  ִמּלִ   . רִמּסְ
  

  : ָאַמר ַהְמנּוָנא ַרב
ּלא ַעד, ֱאלַֹהי י ׁשֶ יו, ְכַדאי יִניֵא  נֹוַצְרּתִ י ַעְכׁשָ ּנֹוַצְרּתִ ִאיּלוּ  ׁשֶ י לֹא ּכְ   , נֹוַצְרּתִ
י ֲאִני ָעָפר ִמיָתִתי ָוחֹוֶמר ַקל ְבַחּיָ   . ּבְ
ְכִלי ְלָפֶניךָ  ֲאִני ֲהֵרי ה ָמֵלא ּכִ ה ּבּוׁשָ   , ּוְכִלּמָ
ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי ּלא ִמּלְ ָחָטאִתי ּוַמה ,ֶאֱחָטא ׁשֶ ַרֲחֶמיךָ  ְמרֹוק ׁשֶ   . ִיּסּוִרין ְיֵדי ַעל לֹא ֲאָבל, ּבְ

  
ּה  ָרָבאּדְ  ִויּדּוָיא ְוַהְיינוּ  א ּכּוּלָ ּתָ    ,ׁשַ

יֹוָמא זּוָטא ַהְמנּוָנא ַרבּוְד  ִכּפּוֵרי ּבְ    .ּדְ
  

  : זּוְטָרא ָמר ָאַמר
א, ֲאַמַרן ָלא   , ָחָטאנוּ  ֲאַנְחנוּ  ֲאָבל: ֲאַמר ָלאּדְ  ֶאּלָ

  . ָצִריךְ  ָלא ּתוּ  ,ָחָטאנוּ  ֲאַנְחנוּ  ֲאָבל: ָאַמר ֲאָבל
  
ר ָאַמרּדְ  דּוֵדי ּבַ   : ַהּמְ

יּה  ָקֵאיְמָנא ֲהָוה מּוֵאלּדִ  ַקּמֵ    ,ׁשְ
ִליָחא ְמָטא ְוִכי ָיֵתיב ַוֲהָוה ִצּבּוָרא ׁשְ    .ֵמיַקם ָקם" ָחָטאנוּ  ֲאַנְחנוּ  ֲאָבל" :ַוֲאַמר ּדְ
ַמע :ָאַמר ּה  ׁשְ ר ִמיּנָ   . הּוא ַהאי ִויּדּוי ִעיּקַ

  רש"י
. לאחר אכילה עם חשיכה

   משקיבל עליו יוה''כ:
. מחמת תטרף דעתו שמא

   שכרות:
   . של חטא:דבר קלקלה

   . תפלה היא:ממעמקי הלב
. כי ביום הזה בתורתך כתוב

   יכפר:
. כי לא על רבון העולמים
  צדקותינו וכו':
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ַנן    :ָהָתם ּתְ

ה לֹׁשָ ׁשְ ָרִקים "ּבִ ָנה ּפְ ָ ׁשּ ִאין ּכֲֹהִנים ּבַ יֶהן ֶאת נֹוׂשְ ּפֵ ָעה ּכַ ָעִמים ַאְרּבָ ּיֹום ּפְ   : ּבַ
ֲחִרית ַ ׁשּ מּוָסף, ּבַ ְנָחה, ּבַ ּמִ ָעִרים ּוִבְנִעיַלת, ּבַ   . ׁשְ

ה ֵהן ְוֵאּלוּ  לֹׁשָ ָרִקים ׁשְ   : ּפְ
ֲעִנּיֹות תַּ   , ּבַ

ֲעָמדֹות   , ּוַבּמַ
ּפּוִרים" ּוְביֹום   . (תענית כו.) ַהּכִ

  
ָעִרים "ְנִעיַלת ַמאי   ? "ׁשְ

  
  : ָאַמר ַרב

   .ְיֵתיְרָתא ְצלֹוָתא
  
מּוֵאלוּ    : ָאַמר ׁשְ

ינוּ  ֶמה ָאנוּ  ָמה   . ַחּיֵ
  

   ֵמיִתיֵבי:
ּפּוִרים יֹום "אֹור ֵלל ַהּכִ ַבע ִמְתּפַ ה, ׁשֶ   . ּוִמְתַוּדֶ

ֲחִרית ַ ׁשּ ל ּבַ ּלֵ ַבע ִמְתּפַ   , הּוִמְתַוּדֶ  ׁשֶ
מּוָסף ֵלל ּבְ ַבע ִמְתּפַ ה ׁשֶ   , ּוִמְתַוּדֶ
ְנָחה ּמִ ֵלל ּבַ ַבע ִמְתּפַ ה ׁשֶ   , ּוִמְתַוּדֶ
ִעיָלה ּנְ ל ּבַ ּלֵ ַבע ִמְתּפַ ה. ׁשֶ  ּוִמְתַוּדֶ

346 
ִויּדּוי, ְוחֹוֵתם    ּבְ

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ל ּלֵ ַבע ִמְתּפַ   . חֹוֵתם" ִויּדּויּבְ  ַלְחּתֹום ָרָצה ְוִאם, ׁשֶ
א יּוְבּתָ מּוֵאלּדִ  ּתְ   ! ׁשְ
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
  
  

                                                           
ֵאי" ס מוחק כאן פחות מילים:הגהות הגר"א מוחק מילים, ומסורת הש" 346 ּנָ ַתְנָיא:, ִהיא ּתַ ּפּוִרים "יֹום ּדְ יָכה ִעם ַהּכִ ל ֲחׁשֵ ּלֵ ַבע ִמְתּפַ ה ׁשֶ  "ּוִמְתַוּדֶ

  רש"י
   . של גשמים:בתענית

. ארבעה ימים בכל ובמעמדות
שבת שאנשי משמר ישראל 
מתכנסין בעריהן ומתענין 
וקורין במעשה בראשית 

רינן במס' תענית (דף כו.) כדאמ
והתם מקשינן ותעניות 
ומעמדות מי אית בהו מוסף 
ומשנינן הכי קאמר כהנים 
נושאין את כפיהן כל זמן 
שמתפללין ואפי' במנחה לפי 
ששלשה פרקים הללו תעניות 
הם ואין שכרות במנחה אבל 
שאר ימות השנה אין נשיאות 
כפים במנחה ויש מהן ארבע 

   פעמים ביום:
. מתפלל שבע יתירתאצלותא 

   כשאר התפלות:
ושמואל אמר מה אנו ומה 

   . אומר ואינו מתפלל:חיינו
. ליל יום אור יום הכפורים

   הכפורים:
. גרס בתוספתא וחותם בוידוי

אינו חותם מקדש ישראל אלא 
האל הסולחן וחכמים אומרים 
כל מקום שזקוק לשבע אף 
בשאר התפלות אם רצה לחתום 

תי אבל לא בוידוי חותם כך שמע
גרס לה בתוספתא הכי אלא 
וחכמים אומרים מתפלל שבע 
ואם רצה לחתום בוידוי חותם 
ואנעילה קיימי קתני מיהת 
נעילה מתפלל שבע ומתודה 

  תיובתא דשמואל תיובתא:
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א ר עּוּלָ יּה  ָנֵחית ַרב ּבַ   . ָרָבאּדְ  ַקּמֵ
ַתח ה"ּבְ  ּפָ נוּ  ַאּתָ ים" ְבַחְרּתָ ינוּ  ֶמה ָאנוּ  ָמה"ּבְ  ְוִסּיֵ ֵחיּה " ַחּיֵ ּבְ   . ְוׁשַ

  
ֵריּה  הּוָנא ַרב ַרב ּבְ   : ָאַמר ָנָתן ּדְ

תוֹ  ַאַחר אֹוְמָרּה  ָיִחידוְ  ִפּלָ   . ּתְ
  
  

  : ַרב ָאַמר
ת ִפּלַ ל ֶאת ּפֹוֶטֶרת ְנִעיָלה ּתְ   . ַעְרִבית ׁשֶ

  
   ,ְלַטְעֵמיּה  ַרב

  , ִהיא ְיֵתיָרא ְצלֹוָתא: ָאַמרּדְ 
ֵלי ְוֵכיָון ּצַ   . ָצִריךְ  לֹא ּתוּ  ,ֵליּה  ּדְ

  
  ? ָהִכי ַרב ָאַמר ּוִמי
  : ַרב ָאַמרְוָה 

ִדְבֵר  ֲהָלָכה ת ָהאֹוֵמר יּכְ ִפּלַ   !ְרׁשּות ַעְרִבית ּתְ
  

   .ָקָאַמר חֹוָבה ָהאֹוֵמר ְלִדְבֵרי
  

   ֵמיִתיֵבי:
ּפּוִרים יֹום "אֹור ל -  ַהּכִ ַבע ִמְתַפּלֵ ה ׁשֶ   , ּוִמְתַוּדֶ

ֲחִרית ַבע - ׁשַ ה ׁשֶ   , ּוִמְתַוּדֶ
ַבע -  ּמּוָסף ה ׁשֶ   , ּוִמְתַוּדֶ

ִעיָלה ּנְ ל - ּבַ ּלֵ ַבע ִמְתּפַ הּוִמְת  ׁשֶ   , ַוּדֶ
ל -  ַעְרִבית ּלֵ ַבע ִמְתּפַ מֹוֶנה ֵמֵעין ׁשֶ ֵרה ׁשְ   . ֶעׂשְ

י ן ֲחִניָנא ַרּבִ ְמִליֵאל ּבֶ ּום ּגַ   : ֲאבֹוָתיו ִמׁשּ
ל ּלֵ מֹוֶנה ִמְתּפַ ֵרה ׁשְ ֵלימֹות, ֶעׂשְ   ׁשְ

ֵני   א,פח ָצִריךְ  ִמּפְ ָלה לֹוַמר ׁשֶ חֹוֵנן ַהְבּדָ ַעת" ּבְ   !ַהּדָ
  

ֵאי   . ִהיא ַתּנָ
ַתְניָ     :אּדְ
ל יֵבי "ּכָ ן טֹוְבִלין - ְטִבילֹות ַחּיָ ַדְרּכָ יֹום ּכְ ּפּוִרים ּבְ   . ַהּכִ
ה ן טֹוְבלֹות - ְויֹוֶלֶדת ִנּדָ ַדְרּכָ ֵליֵלי ּכְ ּפּוִרים יֹום ּבְ   . ַהּכִ
ַעל ְנָחה ַעד ְוהֹוֵלךְ  טֹוֵבל -  ֶקִרי ּבַ   . ַהּמִ
י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
ל   . ּכּוּלֹו" ַהּיֹום ּכָ

  
   :ְנהוּ ּוְרִמי

ב ָבה "ַהּזָ ה ּובֹוֵעל ְוַהְמצֹוַרַעת ַהְמצֹוָרע ְוַהּזָ ן טֹוְבִלין -  ֵמת ּוְטֵמא ִנּדָ ַדְרּכָ יֹום ּכְ ּפּוִרים ּבְ   , ַהּכִ
ה ן טֹוְבלֹות ְויֹוֶלֶדת ִנּדָ ַדְרּכָ ֵליֵלי ּכְ ּפּוִרים יֹום ּבְ   . ַהּכִ
ַעל ל ְוהֹוֵלךְ  טֹוֵבל ֶקִרי ּבַ   , ּכּוּלוֹ  ַהּיֹום ּכָ

יַר    : אֹוֵמר יֹוֵסי ּבִ
ְנָחה ִמן   ! "ִלְטּבֹול ָיכֹול ֵאין ּוְלַמְעָלה ַהּמִ

  
ָיא ָלא    :ַקׁשְ
ַצ  -  ָהא יּדְ ת ּלֵ ִפּלַ   , ְנִעיָלה ּתְ
ָלא -  ָהא י ּדְ   . ַצּלֵ

  
י ִאי ַצּלֵ ַנן ַטְעַמְייהוּ  ַמאי ּדְ ַרּבָ   ? ּדְ
  

  רש"י
. בנעילה נחית קמיה דרבא

ולשון נעילה פליגי אמוראי 
בברכו' ירושלמי חד אמר נעילת 

ת שערי שמים וחד אמר נעיל
   שערי עזרה:
. משחשיכה תו לא וכיון דצלי

   צריך:
. במס' ברכות והא אמר רב

תפלת ערבית רשות ומאי 
   פוטרת דקאמר:

. דזו לדברי האומר חובה קאמר
   פוטרתה:

. קתני נעילה וקתני מיתיבי וכו'
   ערבית:

. ג' שבע מעין שמונה עשרה
ראשונות וג' אחרונות כתיקנן 
ואומר הביננו באמצע שיש בה 
מעין שלש עשרה ברכות והיא 
תפלה קצרה שתיקנו לעוברי 
דרכים ולמוצאי יוה''כ התירו 

  לצאת בה מפני הטורח: 
. אי פטרה נעילה את תנאי היא

של ערבית אי לא: הכי גרסינן 
בתוספתא כל חייבי טבילות 
טובלין כדרכן ביום הכפורים 
הנדה ויולדת טובלות כדרכן 

   בלילי יוה''כ:
בדברי תורה . שאסור בעל קרי

כדקיימא לן (ב''ק דף פב.) עזרא 
   תיקן טבילה לבעלי קריין:
. אם טובל והולך עד המנחה

אירע לו קרי קודם לכן טובל 
כדי שיוכל להתפלל תפלת 
המנחה אבל ראה קרי מן 
המנחה ולמעלה אין מותר 
לטבול אלא ימתין עד שתחשך 
ויטבול דסבירא להו לרבנן 
דתפלת נעילה בלילה ולדידהו 
פוטרת את של ערבית כדרב והא 
דקתני אינה פוטרת ר' יוסי היא 
דאמר כל היום מותר לטבול 
ואפילו ראה קרי לאחר תפלת 
המנחה טובל ביום כדי להתפלל 
תפלת נעילה אלמא קסבר 
תפלת נעילה אין זמנה בלילה 
ולדידיה אינה פוטרת את של 
ערבית: ה''ג בתוספתא הזב 
והזבה והמצורע והמצורעת 

נדה וטמא מת טובלין  ובועל
כדרכן ביוה''כ נדה ויולדת 
טובלות כדרכן בלילי יום 
הכפורים בעל קרי טובל והולך 
כל היום כולו ר' יוסי אומר מן 
המנחה ולמעלה אין יכול 
לטבול. קשיא דרבי יוסי אדרבי 

   יוסי ורבנן אדרבנן:
. הא דאמר ר' יוסי לא קשיא

הכא מן המנחה ולמעלה אין 
   יכול לטבול:

. ביום קודם בדצלי תפלת נעילה
שראה קרי והא דאמרינן לעיל 
כל היום בדלא צלי תפלת נעילה 

   כשראה הקרי:
. אי דצלי מאי טעמא דרבנן

דמתניתא בתרייתא דאמרי כל 
  היום:
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ַנן ָסְבִרי ָקא    :ַרּבָ
ּה  ְטִביָלה ְזַמּנָ   . ִמְצָוה - ּבִ

  
ָללִמ  יּדְ  ,ּכְ   . ִמְצָוה ָלאו :ָסַבר יֹוֵסי ַרּבִ

   :ְוָהַתְנָיא
ָהָיה "ֲהֵרי ם ׁשֶ תּוב ׁשֵ רוֹ  ַעל ּכָ ׂשָ    – ּבְ
  , ִיְרַחץ לֹא ֶזה ֲהֵרי
  , ָיסּוךְ  ְולֹא
ְמקֹום ַיֲעמֹוד ְולֹא ּנֹוֶפת ּבִ   . ַהטִּ

ָנה ּמְ ִמי ָעָליו ּכֹוֵרךְ  ִמְצָוה, ְטִביַלת לוֹ  ִנְזּדַ   . ְוטֹוֵבל ְויֹוֵרד ּגֶ
י    אֹוֵמר: יֹוֵסי ַרּבִ

ַדְרּכוֹ  ְוטֹוֵבל יֹוֵרד ּלא ּוִבְלַבד ּכְ ף" ׁשֶ ְפׁשֵ   . ְיׁשַ
ִב  ָלן ְוַקְייָמא ּה  ְטִביָלהּדְ ְזַמּנָ ִליֵגי! ִמְצָוה, ּבִ    ּפְ

  
י ַהִהיא ר יֹוֵסי ַרּבִ   . ִהיא ְיהּוָדה ּבַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ר יֹוֵסי ַרּבִ   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ּבַ
יָּ  ִביָלה ּה ּדַ ֵהא ַלטְּ תְּ ַאֲחרֹוָנה" ׁשֶ   . ּבָ
  

נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ
יֹום ֶקִרי "ָהרֹוֶאה ּפּוִרים ּבְ ף ְוָלֶעֶרב, ְוטֹוֵבל יֹוֵרד ַהּכִ ְפׁשֵ   . "ְיׁשַ

  
ֲהָוה ַמאי? ָלֶעֶרב""    !ֲהָוה ּדַ
  

א ֶעֶרב :ֵאיָמא ֶאּלָ ף ִמּבָ ְפׁשֵ    .ְיׁשַ
ף ִמְצָוה :ָסַבר ָקא ְפׁשֵ   . ְלׁשַ

  
  
א ֵניּתָ  ּנָ יּה  ּתַ   : ַנְחָמן ַרבּדְ  ַקּמֵ

יֹום ֶקִרי "ָהרֹוֶאה ּפּוִרים ּבְ   . לֹו" ְמחּוִלין ֲעֹונֹוָתיו -  ַהּכִ
  

   :ְוָהַתְנָיא
  ! ְסדּוִרין" "ֲעֹונֹוָתיו

  
   ?""ְסדּוִרין ַמאי

  
ֵחל ְסדּוִרין   . ִליּמָ

  
ָנא ֵבי ּתָ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

יֹום ֶקִרי "ָהרֹוֶאה ל ִיְדַאג -  ּפּוִריםַהּכִ  ּבְ ָנה ּכָ ָ ּה. ַהׁשּ   ּכּוּלָ
ָנה לוֹ  ָעְלָתה ְוִאם הּוא לוֹ  מּוְבָטח - ׁשָ ן ׁשֶ א ָהעֹוָלם ּבֶ   . "ַהּבָ

  
ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ִיְצָחק ּבַ
ַדע לׁשֶ  ,ּתֵ ֵבַע  ְוהּוא ָרֵעב ּכּוּלוֹ  ָהעֹוָלם ּכָ   . ׂשָ

  
י יִמי ַרב ֲאָתא ּכִ   : ֲאַמר ּדִ

יׁש  י ַמּפֵ י ַחּיֵ י ַסּגֵ    ". 347ּוַמָסּגֵ
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  )י, נג שעיהי( ימים יאריך זרע יראה 

  רש"י
. קא סברי טבילה בזמנה מצוה

וזמנה ביום הוא דכתיב (דברים כג) 
והיה לפנות ערב ירחץ הלכך דחיא 

כפורים ולאו היינו הך רחיצה דיום ה
רבנן דלעיל ותרתי פלוגתא נינהו 
במתני' קמייתא פליגי בזמן תפלת 
נעילה דלרבנן בלילה ולר' יוסי ביום 
ורבנן דהתם סבירא להו טבילה 
בזמנה לאו מצוה דתדחה יום 
הכפורים ובמתניתא בתרייתא פליגי 

  בטבילה בזמנה מצוה:
   . שלא ימחוק את השם:לא ירחוץ 

. להגין עליו משטף גמי כורך עליו
   המים:

. במסכת שבת דבטבילה וקיימא לן
בזמנה מצוה פליגי דלרבנן טבילה 
בזמנה לאו מצוה ואם אין לו גמי 

   ימתין עד למחר ויבקשנו:
. דאמרי' לעיל ר' יוסי אומר ההיא

מן המנחה ולמעלה לא יטבול עד 
שתחשך דטבילה בזמנה לאו מצוה 

   ר' יוסי בר יהודה היא:
. לטבילה שתהא באחרונהדיה 

ברייתא היא דמייתינן לה במסכת 
נדה בגמרא דהמפלת (דף כט:) 
האשה שיצתה מלאה ובאת ריקנית 
והביאה לפנינו שלשה שבועים 
טהורים ועשרה שבועים אחד טמא 
ואחד טהור משמשת אור לשלשים 
וחמש ומטבילין אותה תשעים 
וחמש טבילות דברי ב''ש וב''ה 

וכולהו אומרים שלשים וחמש 
מפרש להו התם וטעמא משום 
טבילה בזמנה מצוה רבי יוסי בר 
יהודה אומר דיה לטבילה שתהא 
באחרונה דטבילה בזמנה לאו מצוה 
ור' יוסי דגמי הוא ר' יוסי בן 

   חלפתא:
   . משום חציצה:ולערב ישפשף

. מכי טביל וסליק מאי לערב ס''ד
מהני ליה שפשוף חציצה דהואי 

   הואי:
דאתמול ישפשף כל . אימא מבערב

אדם עצמו בחמין שאם יראה קרי 
  למחר יכול לטבול בלא חציצה:

   . ולא במתכוין:הרואה קרי ביוה''כ
. סימן טוב הוא זה עונותיו מחולין

   יראה זרע ויאריך ימים:
. שמא לא ידאג כל השנה כולה

קיבלו תעניתו והשביעוהו במה 
שבידם להשביעו כעבד המוזג כוס 

   תון על פניו:לרבו ושפך לו קי
. שלא מת מובטח ואם עלתה לו שנה

לו שמעשים טובים יש בידו שהגינו 
   עליו ובן עולם הבא הוא:

. תדע שהרי כל העולם רעב
מתשמיש והוא שבע ולא נתענה 
בזאת ושלא מדעתו השביעוהו 
ואעפ''כ עלתה לו שנה יש לדעת 

   שצדיק גמור הוא:
. זה שראה קרי ביום מפיש חיי
   הכפורים:

. בבנים ובני בנים שכך גי ומסגיס
הסימן יראה זרע יאריך ימים 

 [ישעיה נג]:

  


