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 סוטהמסכת 

 פרק תשיעי  עגלה ערופה

 

 ד"דף מ

 

ר  ['ט-'א א"דברים כ] ה ֲאשֶׁ מָּ ֲאדָּ ל בָּ לָּ ֵצא חָּ מָּ י יִּ ה לֹא קֶׁ ֱאֹל 'הכִּ דֶׁ שָּ ּה ֹנֵפל בַּ ְשתָּ יָך ֹנֵתן ְלָך ְלרִּ

הּו כָּ י הִּ ע מִּ ל .נֹודַּ לָּ חָּ יֹבת הֶׁ ר ְסבִּ ים ֲאשֶׁ רִּ עָּ ל הֶׁ ְדדּו אֶׁ יָך ּומָּ יָך ְוֹשְפטֶׁ יר  .ְויְָּצאּו ְזֵקנֶׁ עִּ יָּה הָּ ְוהָּ

ה  ְשכָּ ר לֹא מָּ ּה ֲאשֶׁ ד בָּ ר לֹא ֻעבַּ ר ֲאשֶׁ קָּ ת בָּ ְגלַּ וא עֶׁ הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ ְקחּו זִּ ל ְולָּ לָּ חָּ ל הֶׁ ה אֶׁ ְקֹרבָּ הַּ

ְרפּו  .ְבֹעל ֵרעַּ ְועָּ זָּ ֵבד בֹו ְולֹא יִּ ר לֹא ֵיעָּ ן ֲאשֶׁ ל ֵאיתָּ חַּ ל נַּ ה אֶׁ ְגלָּ עֶׁ ת הָּ וא אֶׁ הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ דּו זִּ ְוהֹורִּ

ם ל שָּ חַּ נָּ ה בַּ ְגלָּ עֶׁ ת הָּ ר  .אֶׁ חַּ ם בָּ י בָּ י כִּ ים ְבֵני ֵלוִּ ֹכֲהנִּ ְגשּו הַּ ֵרְך ְבֵשם קֶׁ ֱאֹל 'הְונִּ ְרתֹו ּוְלבָּ  'היָך ְלשָּ

ע גַּ ל נָּ יב ְוכָּ ל רִּ ְהיֶׁה כָּ ם יִּ יהֶׁ ל פִּ ת  .ְועַּ ְרֲחצּו אֶׁ ל יִּ לָּ חָּ ל הֶׁ ים אֶׁ ְקֹרבִּ וא הַּ הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ ְוֹכל זִּ

ְגלָּ  עֶׁ ל הָּ ם עַּ לְיֵדיהֶׁ חַּ נָּ ה בַּ ֲערּופָּ ְפכּו .ה הָּ ֵדינּו לֹא שָּ ְמרּו יָּ נּו ְואָּ ה ְוֵעיֵנינּו לֹא  אְועָּ זֶׁ ם הַּ דָּ ת הַּ אֶׁ

אּו יתָּ  .רָּ דִּ ר פָּ ֵאל ֲאשֶׁ ְשרָּ ְמָך יִּ ֵפר ְלעַּ ם  'הכַּ הֶׁ ֵפר לָּ כַּ ֵאל ְונִּ ְשרָּ ְמָך יִּ ב עַּ רֶׁ י ְבקֶׁ קִּ ם נָּ ֵתן דָּ ל תִּ ְואַּ

ם דָּ דָּ  .הַּ ֵער הַּ ה ְתבַּ תָּ ר ְבֵעיֵני ְואַּ יָּשָּ ה הַּ ֲעשֶׁ י תַּ ָך כִּ ְרבֶׁ קִּ י מִּ קִּ נָּ  .'הם הַּ

 .כתיב" שפכה"א 

 

 עגלה ערופה

יוצאים זקני , ולא נודע מי הכהו, כשנמצא חלל באיזה מקום בארץ ישראל

ולאחר מכן באים זקני אותה , ומודדים מי העיר הקרובה לחלל, סנהדרין

ורוחצים ידיהם על , ם אותה שםועורפי, ה לנחל איתןלָּ גְ ומורידים עֶׁ , העיר

אּו", ואומרים, העגלה ה ְוֵעיֵנינּו לֹא רָּ זֶׁ ם הַּ דָּ ת הַּ ְפכּו אֶׁ ֵדינּו לֹא שָּ והכהנים , "יָּ

יתָּ ", אומרים דִּ ר פָּ ֵאל ֲאשֶׁ ְשרָּ ְמָך יִּ ֵפר ְלעַּ ְמָך  'הכַּ ב עַּ רֶׁ י ְבקֶׁ קִּ ם נָּ ֵתן דָּ ל תִּ ְואַּ

ֵאל ְשרָּ  ".יִּ

י "ופרטי הדינים הללו יתבארו בעזה, ערופהאלו הם עקרי דיני פרשת עגלה 

 .בחלקו הראשון של הפרק

 

 הזקנים והכהנים אומרים דבריהם בלשון הקדש

השזקני העיר הקרובה לחלל רוחצים ידיהם על , נתבאר ְגלָּ עֶׁ ֵדינּו ", ואומרים, הָּ יָּ

אּו ה ְוֵעיֵנינּו לֹא רָּ זֶׁ ם הַּ דָּ ת הַּ ְפכּו אֶׁ פֵ ", והכהנים אומרים, "לֹא שָּ ֵאל כַּ ְשרָּ ְמָך יִּ ר ְלעַּ

יתָּ  דִּ ר פָּ ֵאל 'הֲאשֶׁ ְשרָּ ְמָך יִּ ב עַּ רֶׁ י ְבקֶׁ קִּ ם נָּ ֵתן דָּ ל תִּ  ".ְואַּ

, שכן יש ללמוד בגזרה שווה, וכל הדברים הללו הם אומרים בלשון הקדש

ְמרּו"שנאמר בענין  נּו ְואָּ ם ", וכן נאמר בענין ברכות וקללות, "ְועָּ יִּ ְלוִּ נּו הַּ ְועָּ

ְמרּו , ג"כפי שנתבאר בדף ל, עתה כשם שברכות וקללות בלשון הקדשומ, "ְואָּ

 .אומרים אותם בלשון הקדש, כך הדברים שאומרים בעריפת העגלה

 

 הזקנים שיוצאים למדידת העיר הקרובה

תחילה יוצאים זקנים מבית דין הגדול , שכשנמצא חלל בארץ ישראל, נתבאר

יָך ", שנאמר, למדוד מי העיר הקרובה לחלל, שבירושלים יָך ְוֹשְפטֶׁ ְצאּו ְזֵקנֶׁ ְויָּ

ל לָּ חָּ יֹבת הֶׁ ר ְסבִּ ים ֲאשֶׁ רִּ עָּ ל הֶׁ ְדדּו אֶׁ כמה זקנים יוצאים , ונחלקו חכמים, "ּומָּ

 .למדידה זו

למדידה זו יוצאים שלושה זקנים , של משנתנו ורבי שמעון לדעת תנא קמא

יָך", שנאמר, מסנהדרין ְצאּו ְזֵקנֶׁ , קניםכלומר שני ז, מיעוט רבים שנים, "ְויָּ

אלא שיהא  ,שיהא יכול ליחלק שוה בשוה], ד שקול"שאין עושים בי, וכלל בידינו

הרי , ואם כן מוסיפים עליהם עוד אחד, [לקיים אחרי רבים להטות ,הרוב לצד אחד

 .כאן שלושה

, שנאמר, למדידה זו יוצאים חמישה זקנים מסנהדרין, ולדעת רבי יהודה

יָך" יָך ְוֹשְפטֶׁ ְצאּו ְזֵקנֶׁ ד "ואין בי, הרי כאן ארבעה, ושני שופטים, שני זקנים, "ְויָּ

 .הרי כאן חמישה, ואם כן מוסיפים עליהם עוד אחד, שקול

על שני בא ללמד לא , "ְושְֹׁפֶטיָך"עיקר הכתוב , ומסקנת הגמרא שלדברי הכל

מסנהדרין האמורים תחילה שיהיו אותם זקנים אלא ללמד , זקנים נוספים

היה הדבר מתקיים בכל זקנים , "ויצאו זקנים"וב שכן אם היה כת, גדולה

יָך"וכשנאמר , אפילו זקנים מהשוק, שהם ְצאּו ְזֵקנֶׁ כבר ידענו שיהיו זקנים , "ְויָּ

ולכן , אבל די היה בזקני סנהדרין קטנה של עשרים ושלושה, של סנהדרין

יָך"נאמר  , שיהיו אותם הזקנים מאלו ששופטים את כל ישראל, ללמד, "ְוֹשְפטֶׁ

 .כלומר זקני סנהדרין גדולה

, לא מעיקר הכתוב למד, ורבי יהודה שלמד מהכתוב הזה לשני זקנים נוספים

שכן לדעתו כדי ללמד שיהיו הזקנים מסנהדרין , "ְושְֹׁפֶטיָך"ו "מריבוי ויאלא 

יָך "די היה לכתוב , גדולה ְצאּו ְזֵקנֶׁ יָךוְ ְויָּ יָך "אבל עכשיו שנאמר , "ֹשְפטֶׁ ְזֵקנֶׁ

ומוסיפים , כלומר ארבעה, למדנו שיהיו שני זקנים ושני שופטים, "יָךֹשְפטֶׁ וְ 

ו "שאין ללמוד כאן מיתור וי, אומרורבי שמעון . הרי חמישה, עליהם עוד אחד

 [.ו לא משמע ליה"וי]=

יָך"עיקר הכתוב , שלדעת רבי יהודה, אבל אין לומר בא ללמד על שנים , "ְוֹשְפטֶׁ

למד בגזרה שווה מפר , אלו מסנהדרין גדולה וענין זה שיהיו זקנים, נוספים

היה לו ללמוד מגזרה שווה זו גם את מנין , שאם כן. העלם דבר של ציבור

 .שהם חמישה כפי דעתו בענין פר העלם דבר, הזקנים

 ה"דף מ

יוצאים כל שבעים , למדידת העיר הקרובה לחלל, ולדעת רבי אליעזר בן יעקב

שכך הוא דורש את הכתוב . וגם הכהן הגדול, וגם המלך, דייני סנהדרין גדולה

יָך" יָך ְוֹשְפטֶׁ ְצאּו ְזֵקנֶׁ יָך", "ְויָּ אם , מתחילה נסתפקו בגמרא], אלו סנהדרין" ְזֵקנֶׁ

שלדעתו צריך שיצאו כל שבעים , ומסקנת הגמרא, לדעתו די בשלושה זקנים או חמישה

יָך", [דייני סנהדרין מלך מצינו בו , יםזה מלך וכהן גדול הקרוים שופט" ְוֹשְפטֶׁ

ץ "בכתוב , שנקרא שופט רֶׁ יד אָּ ֲעמִּ ט יַּ ְשפָּ ְך ְבמִּ לֶׁ נָּהמֶׁ ְרסֶׁ יש ְתרּומֹות יֶׁהֶׁ  ט"משלי כ" )ְואִּ

ל "בכתוב , וכהן גדול מצינו בו שנקרא שופט, ('ד ם ְואֶׁ יִּ ְלוִּ ים הַּ ֹכֲהנִּ ל הַּ אתָּ אֶׁ ּובָּ

ֵהם  ים הָּ יָּמִּ ְהיֶׁה בַּ ר יִּ ֹשֵפט ֲאשֶׁ ְשתָּ ְוהִּ הַּ רַּ טְודָּ ְשפָּ מִּ ר הַּ ידּו ְלָך ֵאת ְדבַּ    (.'ט ז"דברים י" )גִּ
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 אין שליחות למדידת העיר הקרובה

יָך"נאמר בכתוב  ְצאּו ְזֵקנֶׁ , ללמד שהזקנים עצמם צריכים לצאת למדידה, "ְויָּ

 [.הן ולא שלוחיהן" ְויְָּצאּו]="ואינם יכולים למנות שליח לכך 

 

 גם כשהדבר ניכר צריך מדידה

ְדדּו", נאמר בכתוב יָך ּומָּ יָך ְוֹשְפטֶׁ ְצאּו ְזֵקנֶׁ שמצווה לעסוק במדידה , ללמד, "ְויָּ

ואפילו נמצא החלל באופן שניכר לכל איזו היא העיר הקרובה , תמיד

ְדדּו]="  [.מודדיםהיו  נמצא בעליל לעיר לושאפי "ּומָּ

 

 ד הגדול במקומם"זקן ממרא כשהמרה על שהורו בי

, ודינו מיתה, הרי זה זקן ממרא, הגדול ד"זקן שהורה בניגוד להוראת בי

ת ", שנאמר ם אֶׁ ת שָּ רֶׁ ֹעֵמד ְלשָּ ֹכֵהן הָּ ל הַּ י ְשֹמעַּ אֶׁ ְלתִּ דֹון ְלבִּ ה ְבזָּ ֲעשֶׁ ר יַּ יש ֲאשֶׁ אִּ ְוהָּ

ֵאלקֶׁ ֱאֹל 'ה ְשרָּ יִּ ע מִּ רָּ ְרתָּ הָּ עַּ הּוא ּובִּ יש הַּ אִּ ֹשֵפט ּוֵמת הָּ ל הַּ  (.ב"ז י"דברים י)" יָך אֹו אֶׁ

כשהורה בניגוד להוראה שהורו כשהם בלשכת שכל זה , ומבואר בברייתא

והורה בניגוד , ואמרו לו דעתם, אבל אם מצאם חוץ ללשכת הגזית, הגזית

ין ", שנאמר, אין זה זקן ממרא, לדעתם ין ְלדִּ ם ֵבין דִּ ם ְלדָּ ט ֵבין דָּ ְשפָּ מִּ ר לַּ בָּ ְמָך דָּ ֵלא מִּ פָּ י יִּ כִּ

יֹבת בִּ  ְבֵרי רִּ ע דִּ גַּ נֶׁ ע לָּ גַּ יָך ּוֵבין נֶׁ רֶׁ קֹוםְשעָּ מָּ ל הַּ יתָּ אֶׁ לִּ ְמתָּ ְועָּ המיוחד למשפט והוא לשכת ] ְוקַּ

ר  [הגזית ְבחַּ ר יִּ   .מלמד שהמקום גורם ('ח ז"דברים י" )יָך בֹוקֶׁ ֱאֹל 'הֲאשֶׁ

, והורו הוראה, והנה אם יצאו מקצת מדייני סנהדרין גדולה חוץ למקומם

שהרי אפשר , קן ממראדין פשוט הוא שאינו ז, והורה זקן בניגוד להוראתם

 .ששאר הדיינים של הסנהדרין מורים כמותו

כשהורה בניגוד , והאופן שבו היה צורך ללמדנו שאינו נחשב זקן ממרא

אף על , שבאופן הזה, והורו הוראה, כשיצאו כולם, הוא, ד"להוראתם חוץ לבי

מאחר שהיתה הוראתם חוץ , פי שהורה הוא בניגוד לדעת כל הסנהדרין

 .ינו זקן ממראא, למקומם

 

 יציאת סנהדרין חוץ ללשכת הגזית

ר"נאמר בשיר השירים  הַּ סַּ ן הַּ גַּ ְרֵרְך אַּ ג שָּ זֶׁ מָּ ר הַּ ְחסַּ ל יֶׁ ים סּוגָּה  אַּ טִּ ת חִּ ְטֵנְך ֲעֵרמַּ בִּ

ים נִּ שֹושַּ  .ודרשו את הכתוב הזה על הסנהדרין, ('ג' ש ז"שה" )בַּ

ְרֵרְך" ר. "אלרץ ישרשיושבת בטיבורה של א ,זה סנהדרין "שָּ הַּ סַּ ן הַּ גַּ , "אַּ

זה את  םרואי םו כוליכדי שיה ,םכחצי לבנה עגולה בשורת ישיבת םשעשויי

 . זה

ג" זֶׁ מָּ ר הַּ ל יְֶׁחסַּ , לא יחסר מהם במקומם כשיעור מזיגה של יין, כלומר, "אַּ

 ,נצרך אחד מהם לצאתשאם מלמד , שנותנים שני חלקים מים וחלק אחד יין

 ,יוצא ,שהם שליש סנהדרין, קטנה ןהדריסנכנגד אם יש שם עשרים ושלשה 

  .אינו יוצא ,ואם לאו

שזקן , כפי שנתבאר לעיל, אמנם יש פעמים שכל הסנהדרין יוצאים ממקומם

, ואמרו. אינו נחשב זקן ממרא, שהורה כנגד דעתם כשיצאו כולם ממקומם

. כשיש צורך מצווה בדברהוא , שהאופנים שכל הסנהדרין יוצאים ממקומם

צריכים , שכדי לקדש את התוספת, ו להוסיף על העיר ועל העזרותכגון כשבא

וכמו כן לדעת רבי . כמבואר במסכת סנהדרין, שיבואו שם כל הסנהדרין

 .לצאת למדידת עגלה ערופהמצוה על כל הסנהדרין , אליעזר בן יעקב

 

 שכחת טמון

ְקֹצר", שנאמר, אסור לשוב לקחתו, ושכח בו עומר, הקוצר את שדהו י תִּ  כִּ

ְחתֹו  שּוב ְלקַּ ה לֹא תָּ דֶׁ שָּ ר בַּ ְחתָּ ֹעמֶׁ כַּ ָך ְושָּ דֶׁ יְרָך ְבשָּ ן ְקצִּ עַּ ְהיֶׁה ְלמַּ ה יִּ נָּ ְלמָּ אַּ יָּתֹום ְולָּ ֵגר לַּ לַּ

ְכָך  רֶׁ יָךקֶׁ ֱאֹל 'הְיבָּ ֲעֵשה יָּדֶׁ  (.ט"י ד"דברים כ" )יָך ְבֹכל מַּ

, שכן לדעתו, לא נאמר דין שכחה אלא כשהיה העומר גלוי, לדעת רבי יהודה

ה"נת הכתוב כוו דֶׁ שָּ ר בַּ ְחתָּ ֹעמֶׁ כַּ אבל אם שכח , כלומר בגלוי, על פני השדה, "ְושָּ

 .אינו שכחה, עומר טמון

כוונת , שכן לדעתם, נאמר גם כשהיה העומר טמוןשכחה דין , ולדעת חכמים

ה"הכתוב  דֶׁ שָּ ר בַּ ְחתָּ ֹעמֶׁ כַּ  .וגם טמון בכלל זה, בתוך השדה ,"ְושָּ

ֶדה"כל מקום שנאמר , ת רבי יהודהשלדע, ומתחילה רצו לומר שָּׂ הכוונה , "בַּ

ה"כל מקום שנאמר ולדעת חכמים , ולא בתוכועל פני השדה  דֶׁ שָּ גם הכוונה " בַּ

ל ", האמור בענין עגלה ערופהוכמו כן נחלקו בכתוב . בתוכה לָּׂ ֵצא חָּׂ מָּׂ י יִּ כִּ

ה מָּׂ ֲאדָּׂ ולדעת , ןולא טמו, דווקא על פני האדמההכוונה , שלדעת רבי יהודה, "בָּׂ

שאם נמצא טמון לא מביאים , בה מבואר, ומשנתנו. טמוןלגם הכוונה , חכמים

 .כדעת רבי יהודההיא , עגלה ערופה

לענין עגלה ערופה . שבכל מקום הכתוב נדרש לפי עניינו, ורב דחה זאת ואמר

ֵצא"מאחר שנאמר , הכל מודים מָּ י יִּ , ואפילו טמון, שמשמע בכל אופן, "כִּ

ה"כשנאמר שוב  מָּׂ ֲאדָּׂ לומר דווקא על פני , למעט טמוןעל כרחך בא הכתוב , "בָּׂ

יְרָך "מאחר שנאמר , אבל לענין שכחה. ולא בתוכה, האדמה ְקֹצר ְקצִּ י תִּ כִּ

ר ְחתָּ ֹעמֶׁ כַּ ָך ְושָּ דֶׁ , כלומר, משמעות הכתוב היא לשכחת עומר כמו קציר, "ְבשָּ

ר שכן מאחדעת חכמים ול. גם השכחה היא בגלוי, כשם שקציר בגלוי

ֶדה"כשהוסיפה תורה וכתבה  שָּׂ . טמוןשכחת על גם ללמד על כרחך באה , "בַּ

ה"הכתוב ולדעת רבי יהודה  דֶׁ שָּ י "כפי שיתבאר בעזה, ללמד דין אחרבא " בַּ

 .בסמוך

 

 שכחת קמה

ר"אף על פי שנאמר בענין שכחה  ְחתָּ ֹעמֶׁ כַּ שדין , הכל מודים, כלומר קצור" ְושָּ

, ושכח לקצור קמה אחת, שאם היה קוצר, וברתשכחה נאמר גם בקמה מח

 .אסור לשוב לקחתה

ֶדה"מהריבוי דין זה למד , לדעת רבי יהודה שָּׂ שכל דבר , הבא ללמד, "בַּ

 .ואפילו קמה, שבשדה יש בו שכחה

ְחתָּׂ ", ענין זה למד מתחילת הכתוב, ולדעת חכמים כַּ ֶדָך ְושָּׂ שהכתוב , לומר, "ְבשָּׂ

 .מדבר גם בשכחה בשדה עצמו

 

 צפו עומרים לתוך שדה חבירו

אבל אם , שלא נאמר דין שכחה אלא כששכח עומרים והם בשדהו, הכל מודים
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כי היה סבור , ועל ידי זה שכחם, והטילה אותן לשדה אחר, נשבה בהם הרוח

 .אינם שכחה, שאינם שלו

ְחתָּׂ "מהכתוב לדעת רבי יהודה ענין זה למד  כַּ ֶדָך ְושָּׂ א לומר אין שכחה אל, "ְבשָּׂ

 .בשדך

ְחתָּ "וגם לדעת חכמים ענין זה למד הכתוב  כַּ ָך ְושָּ דֶׁ ואף שכבר למדו ממנו , "ְבשָּ

די , שכן כדי ללמד על שכחת קמה, שני דברים יש ללמוד ממנו, שכחת קמה

ְחתָּ "ועכשיו שנאמר גם , "בשדה ושכחת"היה לכתוב  כַּ ָך ְושָּ דֶׁ למדנו גם , "ְבשָּ

 .שלך שאין השכחה אלא כשהדבר בשדה, זאת

 

 צפו עומרים לתוך שדהו

ְחתָּ "נתבאר שהכתוב  כַּ ָך ְושָּ דֶׁ שאין דין שכחה אלא כשהעומרים , מלמד, "ְבשָּ

האם הכוונה שיהיו מונחים על השדה עצמה , נסתפק רבי ירמיהו. בתוך שדהו

אף על פי שהם בתוך שדהו , אבל אם צפו על גבי אבן או עמוד גבוהים, דווקא

שגם כשצפו בשדהו יש בהם שכחה או , [לאו כשדה דמיאויר שדה ]=אינם שכחה 

 [. כשדה דמיאויר שדה ]=

, אין בהם שכחה, שעומרים שצפו לשדה חבירו, מהדין המבואר לעיל, ואין להביא ראיה

כי באמת . יש בהם שכחה, אבל צפו לתוך שדהו שלו, ומשמע דווקא כשצפו לשדה חבירו

שאין באים לשדה חבירו אלא על ידי , משום שכן הרגילות, מה שנקטו בדין זה צפו

כי לא מתקיים , אין בהם שכחה, אבל באמת הוא הדין גם כשהונחו בשדה חבירו, הצפה

ְחתָּ "בהם  כַּ ָך ְושָּ דֶׁ  ".ְבשָּ

 .היאך ניסו לפשוט ספק זה מהדין הבא, י"ולהלן יתבאר עוד בעזה

 

 והניחו על גבי חבירו עומר שהחזיק בו להוליכו לעיר

ולאחר , והניחו על גבי עומר אחר, בו בעל השדה להוליכו לעיר עומר שהחזיק

 .מכן שכח את שני העומרים

יש בו , לדעת תנא קמא. נחלקו חכמים אם יש דין שכחה בעומר התחתון

ולדעת רבי שמעון בן יהודה [. כדעת חכמים לעיל], אף על פי שהוא טמון, שכחה

 [.כדעת רבי יהודה לעיל] ,מפני שהוא טמון, אין בו שכחה, משום רבי שמעון

שהטעם , ומתחילה היה נראה. הכל מודים שאין בו שכחה, אבל בעומר העליון

ומכאן , שכן משמע מדברי רבי שמעון, ואינו מונח בשדה, לכך משום שהוא צף

, שעומרים שצפו בתוך שדהו, לומר, רצו לפשוט את ספיקו של רבי ירמיה לעיל

שהטעם לכך שאין בעומר העליון , רוואמ, אולם דחו זאת. אין בהם שכחה

מפני שהוא ומה שאמר רבי שמעון . אמשום שכבר החזיקו בעלים וזכה בו, שכחה

כאילו היה עודנו צף  ,שהוא פטור על שהחזיק בוכלומר  ,מפני שהוא כצףכוונתו , צף

 .מעל הקרקע ומונח בידו

 

 אופני מציאת חלל המצריכים עגלה ערופה

מָּ ", נאמר בפרשה י יִּ ה כִּ מָּ ֲאדָּ ל בָּ לָּ ה  ...ֵצא חָּ דֶׁ שָּ ומהכתוב הזה למדו , ..."ֹנֵפל בַּ

                                                                                                               
 [.י"רש. ]רק קמאמ בפ"כדאמר בב ,דבעינן שכוח מעיקרו ,ותו לא הוי שכחה א

 .באיזה אופן של מציאת חלל הפרשה מדברת

ל" לָּׂ ועוד למדו מהכתוב . ולא חנוק, כעין חרב, כלומר מוכה בכלי ברזל –" חָּׂ

ל" לָּ  .ולא מפרפר, שיהיה מת, "חָּ

ה" מָּׂ ֲאדָּׂ  . בגלולא טמון , כלומר בגלוי –" בָּׂ

 .באילןולא תלוי , לומר מונחכ –" נֵֹׁפל"

ֶדה" שָּׂ  .ולא צף על פני המים, כלומר על גבי קרקע –" בַּ

היו עורפים , כלומר מוכה בחרב, שכל שנמצא חלל, ורבי אלעזר חולק ואומר

שמתוך כך שנאמר , תלויאו טמון או צף או מפרפר היה אפילו ו, את העגלה

ל"בפרשה כמה פעמים  לָּ , ורה אלא שיהא חללשלא הקפידה ת, למדנו, "חָּ

 .כלומר מוכה בחרב

 

 שני חללים זה על גבי זה

מוכן , כאן בפומבדיתאהריני , ואמר, יום אחד היתה דעתו של אביי צלולה

בשוקי ודורש , שהיה חריף, כבן עזאי, בעומק ובחריפות, להשיב דבר לשואליי

 .טבריא

, י חבירומה הדין כשנמצאו שני חללים אחד על גב, שאל אותו אחד מהחכמים

וקרוב , וזה משוך מעט לצד שני, וקרוב יותר לעיר זו, זה משוך מעט לצד זה

 . ושני ספיקות יש בדבר. יותר לעיר אחרת

, שהרי העליון מכסה אותו, טמוןהוא כלגבי תחתון יש להסתפק אם נחשב 

, אינו נחשב טמון, או מאחר שהוא מכוסה במינו, ואם כן אין מודדים ממנו

 [.מין במינו הוי טמון או לא]= ומודדים ממנו

שהרי הוא מונח על התחתון , צףהוא כולגבי העליון יש להסתפק אם נחשב 

אינו , או מאחר שהוא מונח על מינו, ואם כן אין מודדים ממנו, ולא על האדמה

 [.מין במינו הוי צף או לא]=ומודדים ממנו , נחשב צף

נחלקו חכמים אם מין ש, ולומר, ואמר אביי לפשוט הספק לענין התחתון

שכן נתבאר לעיל שמי שהחזיק בעומר והניחו על גבי . במינו נחשב טמון או לא

. אם הוא שכחה או לא, חבירו נחלקו חכמים ורבי שמעון בן יהודה בתחתון

, כדעת רבי יהודה לעיל, שלדעת שניהם טמון אינו שכחה, ואמר אביי

, מר אחר שהוא מינושהיה טמון תחת עו, ומחלוקתם היא רק באופן הזה

ולדעת רבי שמעון , כי מין במינו לא נחשב טמון, יש בו שכחה, שלדעת חכמים

 .כי מין במינו נחשב טמון, בן יהודה אין בו שכחה

, שאפשר שלדברי הכל מין במינו נחשב טמון, ואמרו, אולם דחו ראיה זו

כי דעתם שאפילו טמון גמור יש בו דין , וחכמים שאומרים שהוא שכחה

 .שכחה

 

 נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה נוכרים

או שנמצא סמוך לעיר שרובה , כלומר סמוך לגבול, חלל הנמצא סמוך לספר

ל", שנאמר בפרשה, לא היו עורפים עליו עגלה ערופה, נוכרים לָּ ֵצא חָּ מָּ י יִּ , "כִּ

להוציא מקום שמצוי שיהיו בו , שארע כן עתה מה שלא היה עד עתה, לומר

 .או לעיר של נוכרים, ן סמוך לספרכגו, חללים
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 ד"נמצא סמוך לעיר שאין בה בי

ואינה , מניחים אותה, ד"והעיר הקרובה לחלל אין בה בי, אם נמצא חלל

וא"כי אין לקיים בה , מביאה עגלה ערופה הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ ְקחּו זִּ שהרי אין בה , "ְולָּ

יר " ,שנאמר ,ד"ומודדים לעיר הקרובה ביותר שיש בה בי. זקנים עִּ יָּה הָּ ְוהָּ

וא הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ ְקחּו זִּ ל ְולָּ לָּ חָּ ל הֶׁ ה אֶׁ ְקֹרבָּ שמאחר שכבר פתח , ריבוי הוא, "הַּ

ל", הכתוב והזכיר את העיר לָּ חָּ ל הֶׁ ה אֶׁ ְקֹרבָּ יר הַּ עִּ יָּה הָּ היה יכול לסיים , "ְוהָּ

יר"ומתוך כך שכתב , "ולקחו זקניה" עִּ ְקֵני הָּ ְקחּו זִּ  למדנו שבכל אופן יביאו, "ְולָּ

 .והיא העיר הקרובה ביותר שיש בה זקנים, זקני עיר אחת עגלה

 

 מת שנמצא מכוון בין שתי עיירות

שתהא , כלומר אפשר לדייק במדידה, אפשר לצמצם, לדעת רבי אליעזר

וימצאו , אפשר שימדדו, לדעתו כשימצא חלל באדמה, ואם כן, מדוייקת ביותר

ה לו יותר מזו אפילו כחוט ואין אחת קרוב, שהוא קרוב לשתי עיירות בשווה

 .השערה

כל אחת מהעיירות הללו מביאה עגלה ערופה , אם יארע כדבר הזה, ולדעתו

ה", כי אף שנאמר, בפני עצמה ְקֹרבָּ יר הַּ עִּ יָּה הָּ אין הכוונה , בלשון יחיד, "ְוהָּ

ה "כמו הכתוב ], שכן משמעות הכתוב היא גם ערים קרובות, לאחת דווקא ּוְבֵהמָּ

ה בָּ אפילו אם , ואם כן, [ומשמעותו בהמות רבות, האמור בלשון יחיד( א"י' ד יונה)" רַּ

 .כל אחת מהן מביאה עגלה ערופה, יהיו שתי ערים קרובות

, ולא יתכן שיהיו שתי ערים קרובות בשווה, אך לדעת האומרים שאי אפשר לצמצם

 ,נווית, יביאו שתי הערים עגלה אחת בשותפות, אלא באמת אחת קרובה יותר מהשניה

 .חלקנו יהא קנוי לכם ,ואם עירכם קרובה ,חלקכם יהא קנוי לנו ,אם שלנו קרובה

 

 אין ירושלים מביאה עגלה ערופה

אין , לדעתו, ולפיכך, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, לדעת התנא של משנתנו

ר ", שנאמר, ירושלים מביאה עגלה ערופה ה ֲאשֶׁ מָּ ֲאדָּ ל בָּ לָּ ֵצא חָּ מָּ י יִּ  יָךקֶׁ ֱאֹל 'הכִּ

ּהֹנֵתן ְלָך  ְשתָּׂ לומר אין הפרשה מדברת אלא כשנמצא במקום שנתחלק , "ְלרִּ

 .שלא נתחלקה לשבטים, להוציא את ירושלים, לירושת שבטים

 

 מת מצווה שראשו במקום אחד וגופו במקום אחד

, שמת מצוה קונה את מקומו, אחד מעשרה תנאים שהתנה יהושע עם ישראל

ולא , ויהיה לו מקומו קברו, במקומו יקברוהו, כלומר מת הנמצא בדרך

שמביאים , וכן הדין כשנמצא חלל. ]לחפש לו מקום קבורה, יטלטלוהו משם

ונחלקו חכמים מה הדין [. קבורתו של החלל במקום שנמצא, עליו עגלה ערופה

 .כשנמצא ראשו במקום אחד וכל גופו במקום אחר

, מקום שגופו נמצאשבוודאי ב, מוליכים הראש אצל הגוף, לדעת רבי אליעזר

 .והראש נטלטל משם למקום אחר, ושם קנה מקומו, שם הרגוהו

, שבוודאי במקום שראשו מוטל, מוליכים הגוף אצל הראש, ולדעת רבי עקיבא

המשיך בתנופה בלא , אלא שגופו שהיה במרוצה, ונפל ראשו, שם היכוהו

קנה  שם, אבל מאחר שהריגתו במקום שנפל ראשו, ונפל בריחוק מה, הראש

 .מקום קברו

 מהיכן מודדים לעיר הקרובה

ונחלקו חכמים מהיכן , מודדים ממנו לעיר הקרובה, שכשמוצאים חלל, נתבאר

 . מודדים

, כשבאים למדוד מהחלל לעיר הקרובה, לדעת רבי אליעזר ורבי עקיבא

עיקר חיותו , לדעת רבי אליעזר. מודדים ממקום שהוא עיקר חיותו של אדם

עיקר חיותו של , ולדעת רבי עקיבא. מטבורוולפיכך מודדים , של אדם בטבורו

 .מחוטמוולפיכך מודדים , אדם בחוטמו

, והוא הצואר, מודדים ממקום שנעשה חלל, ולדעת רבי אליעזר בן יעקב

ב ", ככתוב זָּ ְך כָּ ם לָּ ְקסָּ ְוא בִּ ְך שָּ ֲחזֹות לָּ ים בַּ עִּ ְלֵלי ְרשָּ ְּואֵרי חַּ ל צַּ ְך אֶׁ ֵתת אֹותָּ ר בָּ לָּ א ֲאשֶׁ

ם ְבֵעת ֲעֹון ֵקץ  .הרי שבצואר נעשה חלל, (ד"ל א"יחזקאל כ" )יֹומָּ

 

 תחילת יצירת הולד

יָך ", שנאמר, תחילת יצירת הוולד הוא הראש, בברייתאלדעת תנא קמא  לֶׁ עָּ

ן  טֶׁ בֶׁ י מִּ ְכתִּ ְסמַּ י נִּ ה גֹוזִּ תָּ י אַּ מִּ ְמֵעי אִּ ידמִּ מִּ י תָּ תִּ לָּ כלומר תחילת , ('ו א"תהלים ע" )ְבָך ְתהִּ

ְזֵרְך"ככתוב , צירתי הוא הראש שיש בו גיזהי י נִּ זִּ י  [שער ראשך]= גָּ יכִּ ְשלִּ י ְוהַּ ּוְשאִּ

ס  אַּ י מָּ ה כִּ ינָּ ם קִּ יִּ ל ְשפָּ תֹו 'העַּ ְברָּ ת דֹור עֶׁ ֹטש אֶׁ יִּ  (.ט"כ' ירמיהו ז" )וַּ

 .ומשלח שרשו אילך ואילך, מטיבורותחילת יצירת הוולד , ולדעת אבא שאול

תנאים הללו נחלקו במחלוקת רבי עקיבא ורבי שה, ומתחילה רצו לומר

שאין העניינים , אולם מסקנת הגמרא. היכן עיקר חיותו של אדם, אליעזר

, שאף על פי שתחילת יצירתו בטיבורו, ואפשר שגם אבא שאול מודה, שווים

יו ", ככתוב, חיותו בחוטמו פָּ ים ְבאַּ יִּ ת רּוחַּ חַּ ְשמַּ ר נִּ חָּ ֹכל ֲאשֶׁ ר בֶׁ ֹכל ֲאשֶׁ ה ֵמתּומִּ בָּ " רָּ

  (.ב"כ' בראשית ז)

 

ר  ּה ֲאשֶׁ ד בָּ ר לֹא ֻעבַּ ר ֲאשֶׁ קָּ ת בָּ ְגלַּ וא עֶׁ הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ ְקחּו זִּ ל ְולָּ לָּ חָּ ל הֶׁ ה אֶׁ ְקֹרבָּ יר הַּ עִּ יָּה הָּ ְוהָּ

ה ְבֹעל ְשכָּ  .לֹא מָּ

 

 זקני סנהדרין מודדים וזקני העיר מביאים העגלה

לדעת איזו , אלא למדידה, שאין צריכים לזקני סנהדרין גדולה, כבר נתבאר

ואחר שמדדו זקני סנהדרין גדולה איזו היא העיר . היא העיר הקרובה לחלל

ומתעסקים בעריפת , ובאים זקני העיר הקרובה. הולכים להם, הקרובה

 .העגלה

 ו"דף מ

 

 העגלה הכשרה לעריפה

נתבאר שאחר שמדדו איזו היא העיר הקרובה לחלל זקנו אותה העיר לוקחים 

ר", רוף אותה ונאמר באותה עגלה כךעגלה לע קָּ ת בָּ ְגלַּ ּה עֶׁ ד בָּ ר לֹא ֻעבַּ ר  ֲאשֶׁ ֲאשֶׁ

ה ְבֹעל ְשכָּ  ".לֹא מָּ
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ר. "א קָּׂ ת בָּׂ בן , שכל מקום שנאמר בתורה עגל סתם, בת שנתהכלומר ". ֶעְגלַּ

 .ואם עברה שנתה פסולה, אשנה הוא

ּה. "ב ד בָּׂ ֹׁא ֻעבַּ   .השום עבודכלומר שלא נעשית בה ". ֲאֶשר ל

ה ְבעֹׁל. "ג ְשכָּׂ ֹׁא מָּׂ , ואמר רב יהודה אמר רב. כלומר שלא משכה בעול". ֲאֶשר ל

אבל נתנו עליה , היא נפסלת, עם משא שנותנים עליה דווקא כשתמשוך ותלך

 .אינה פסולה, ולא משכה

שיהא המום פוסל את , ואמנם היה מקום לומר. אבל המום אינו פוסל בה. ד

שכשרה גם ], שאין שנים פוסלות בה, אדומה קלה ומה פרה, העגלה מקל וחומר

ּה מּום"ככתוב , המום פוסל בה, [באחר שנתה ר ֵאין בָּ , עגלה חמורה, "ֲאשֶׁ

אולם למעשה . קל וחומר שיהא המום פוסל בה, הנפסלת בשנים כפי שנתבאר

ּה מּום", נאמר מיעוט, כי כשפסלה תורה מום בפרה, אין הדבר כן ר ֵאין בָּ , "ֲאשֶׁ

ומהטעם . אבל עגלה כשרה גם כשיש בה מום, דווקא בה לא יהא מום, דללמ

 .שיהא המום פוסל את העגלה, הזה אין ללמוד גם בגזרה שווה מפרה

 

 הפרה הכשרה למי נידה

ר ֵאין ", נאמר, בענין שריפת פרה אדומה לטהר באפרה ה ֲאשֶׁ ימָּ ה ְתמִּ ה ֲאֻדמָּ רָּ פָּ

יהָּ עֹ  לֶׁ ה עָּ לָּ ר לֹא עָּ ּה מּום ֲאשֶׁ  ".לבָּ

ה. "א רָּׂ  . אין שיעור לשנותיה". פָּׂ

ה. "ב ה ֲאֻדמָּׂ ימָּׂ  .ולא מראה אחר, שכולה מראה אדום". ְתמִּ

ּה מּום. "ד   ".ֲאֶשר ֵאין בָּׂ

ֶליהָּׂ עֹׁל. "ה ה עָּׂ לָּׂ ֹׁא עָּׂ כל מלאכה אלא , לא רק העול פוסל אותהו, "ֲאֶשר ל

והמיעוט האמור . י בסמוך"כפי שיתבאר בעזה, פוסלת אותה, שיעשה בה

ּה", עגלהב ד בָּ ר לֹא ֻעבַּ ּה", "ֲאשֶׁ לא בא למעט פרה מפסול שעל , ולא באחרת" בָּ

 .י בסמוך"שיתבאר בעזה, אלא ללמד דבר אחר, ידי מלאכה

 

 בהמות שנעבדה בהן עבודה כשרות להקרבה

 . בהמות שנעבדה בהן עבודה אינן נפסלות בכך מהקרבה

ות מהקרבה מקל שתהא עבודה פוסלת בהמ, ואמנם היה מקום לומר. א

קדשים , עבודה פוסלת אותה, שאין המום פוסל בה, ומה עגלה קלה, וחומר

וקל וחומר זה שייך ], קל וחומר שיהיו נפסלים בעבודה, שהמום פוסל בהם

קלים , אבל אותם שאין השנים פוסלות, בקדשים ששנים פוסלות בהן כגון פסח וחטאת

, אולם למעשה אין הדבר כן[. עגלהואין להחמיר עליהן להיפסל במלאכה כ, מעגלה

נאמר , כי כשפסלה תורה עגלה במלאכה, ואין המלאכה פוסלת את הקדשים

ּה", מיעוט ד בָּׂ ֹׁא ֻעבַּ , דווקא בה כלומר בעגלה העבודה פוסלת, ללמד, "ֲאֶשר ל

 .אבל קדשים אינם נפסלים בעבודה

שני  נאמרו עוד, המלמד שאין קדשים נפסלים מעבודה, ומלבד הכתוב הזה

                                                                                                               
 [י"רש". ]ועגל וכבש בן שנה"דיליף מ א

אולם , אלא לאחר כמה שנים, לידתהשאינה כשרה משעת , שם מבואר, עיין בתחילת מסכת פרה ב

 .אינה נפסלת מחמת שנותיה לעולם, משעה שהוכשרה

 .כתובים המלמדים זאת

יבּו ֵאֶלה . "ב ְקרִּ ֹׁא תַּ ֶלֶפת ל ב אֹו יַּ רָּׂ ֶבֶלת אֹו גָּׂ רּוץ אֹו יַּ בּור אֹו חָּׂ ֶּוֶרת אֹו שָּׂ העַּ ה  'לַּ שֶׁ ְואִּ

ְזֵבחַּ  מִּ ל הַּ ם עַּ ְתנּו ֵמהֶׁ הלֹא תִּ אתה מקריב אבל , את אלה לא תקריבו, (ב"ב כ"ויקרא כ" )'לַּ

שהקדשים אינם , הכתוב הזה ללמדוהוצרך  .קדשים שנעבדה בהן עבודה

 .כגון בשבת או כלאים, גם כשנעבדה בהם עבודה של איסור, נפסלים

יבּו ֶאת ֶלֶחם ֱאֹל. "ג ְקרִּ ֹׁא תַּ ר ל יַּד ֶבן ֵנכָּׂ ל ֵאֶלהקֵ ּומִּ כָּׂ ם  יֶכם מִּ ם מּום בָּ הֶׁ ם בָּ תָּ ְשחָּ י מָּ כִּ

ם כֶׁ צּו לָּ ה מקריב קדשים אבל את, מכל אלו לא תקריבו, (ה"ב כ"ויקרא כ" )לֹא ֵירָּ

גם , שהקדשים אינם נפסלים, והוצרך הכתוב הזה ללמד .שנעבדה בהן עבודה

 .כשנעבדה בהם עבודה אחר שכבר הוקדשו

 

 פסול מלאכה של פרה אדומה

ֶליהָּׂ עֹׁל", שנאמר, שהעול פוסל את הפרה, בכתוב נתפרש ה עָּׂ לָּׂ ֹׁא עָּׂ , "ֲאֶשר ל

, י"הלן יתבאר בעזהול, אבל לא נתפרש אם גם שאר מלאכות פוסלות אותה

 .מנין שגם שאר מלאכות פוסלות את הפרה

 .פרה למדה מעגלה. א

ענין זה שכל מלאכות פוסלות את הפרה למד מעגלה , לדעת ברייתא אחת

( ב. )בקל וחומר( א. )ובשני אופנים יש ללמוד דיני פרה מדיני עגלה. ערופה

 .בגזרה שווה

, כל עבודה פוסלת אותה, סל בהשאין המום פו, ומה עגלה קלה. בקל וחומר( א)

 . קל וחומר שתהא נפסלת בכל עבודה, פרה שהמום פוסל בהם

, מצד שני פרה קלה מעגלה. א. אך יש להשיב על קל וחומר זה שתי תשובות

שמום , שכבר מצינו דבר נוסף, ועוד. ב. שכן העגלה נפסלת בשנים והעגלה לא

 .כן הוא הדין לפרה ואם, והוא קדשים, ואינו נפסל בעבודה, פוסל בו

כשם , ומעתה, "ְבֹעל"וכן נאמר בעגלה , "ֹעל"שנאמר בפרה . בגזרה שווה( ב)

 .כך כל עבודה פוסלת את הפרה, שכל עבודה פוסלת את העגלה

יש לנו , אמנם אם פסול כל מלאכה של פרה למד מפסול מלאכה של עגלה

כך , בעבודהשכשם שאין העגלה נפסלת אלא על ידי הליכה שתמשוך , ללמוד

אבל נתנו עליה משא בלא , אין הפרה נפסלת אלא בהליכה שתמשוך בעבודה

 .שתלך אינה נפסלת

 

 .פרה למדה ממה שנכתב בה. ב

למד מהכתוב , ענין זה שכל מלאכות פוסלות את הפרה, ולדעת ברייתא אחת

יהָּ ֹעל", האמור בה לֶׁ ה עָּ לָּ ר לֹא עָּ , שיש לדרוש את תחילתו בפני עצמו, "ֲאשֶׁ

ֶליהָּׂ " ה עָּׂ לָּׂ ֹׁא עָּׂ ואין ]. ולא רק עול, שום דברכלומר שלא עלה עליה , "ֲאֶשר ל

יהָּ ", שהכתוב נדרש בכלל ופרט, לומר לֶׁ ה עָּ לָּ ר לֹא עָּ ואין בכלל אלא , פרט" ֹעל", כלל" ֲאשֶׁ

ר"כי . מה שבפרט ללמד חילוק בין עול , בפירוש" ֹעל"ומה שנכתב  [.ריבוי הוא" ֲאשֶׁ

ושאר דברים אינם פוסלים בה אלא , ל בה בכל פעםהעול פוס. לשאר דברים

 . גכשנתנו עליה לשם מלאכה

                                                                                                               
אלא אקרי  ,ולא להוליכו ,שהניח שק עליה ,אבל אקראי בעלמא ,כלומר שעבודה זו לצורך היא ג
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שהם פוסלות אותה בנתינה , כל המלאכות שוות בה, לדעה זו, ומכל מקום

הניח עליה אגודה של , וזהו שאמר רב יהודה אמר רב. גם בלא שתמשוך, לבד

ריו ומבואר מדב. פסולה, אלא משא אחר, אף על פי שאין זה עול, שקים

 .אאף בלא הליכה, שהפרה נפסלת בעליה

 

 פסול מלאכה של עגלה

. ללמד שאם נעשתה בה מלאכה היא פסולה, שני כתובים נאמרו בעגלה ערופה

ּה( "א) ד בָּ ר לֹא ֻעבַּ ר ( "ב. )ובכלל זה גם מלאכת עול, כל מלאכה שהיא" ֲאשֶׁ ֲאשֶׁ

ה ְבֹעל ְשכָּ  ".לֹא מָּ

לחלק בין עול לשאר , בפני עצמו" לעו"שהסיבה שנכתב פסול של , ואמרו

בין בשעת עבודה ובין שלא בשעת , שהעול פוסל בה בכל פעם, וללמד, דברים

כלומר כשנתנו עליה , ושאר דברים אינם פוסלים בה אלא בשעת עבודה, עבודה

 .לשם מלאכה

ּה", שהכתוב נדרש בכלל ופרט, אבל אין לומר ד בָּ ר לֹא ֻעבַּ ר לֹא ", כלל" ֲאשֶׁ ֲאשֶׁ

ה ְבֹעל ְשכָּ ר"כי . ואין בכלל אלא מה שבפרט, פרט" מָּ  .ריבוי הוא" ֲאשֶׁ

 

 שיעור משיכת עול הפוסלת את העגלה

ה ְבֹעל"שנאמר , פסולה, שעגלה שמשכה בעול, כבר נתבאר ְשכָּ ר לֹא מָּ , "ֲאשֶׁ

, הוא טפח, ואמר רבי יוחנן ששיעור המשיכה של העול שעל ידה העגלה נפסלת

 . כרוחב העול

, ונפקא מינה למקח וממכר, שרוחב עול הוא טפח, תוך הדברים הללו למדנוומ

 .יש לו לתת עול רחב טפח, שהמתחייב לספק לחבירו עול

 

 מידה כנגד מידה בעגלה ערופה

 ,ה"אמר הקב, מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל, יוחנן בן שאול אמר רבי

ויערף במקום שאין , [עגלה בת שנתה לא ילדה]=א דבר שלא עשה פירות ויב

ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות , [נחל איתן קשה]=עושה פירות 

 .שהן פירות האדם, כלומר שלא הניחוהו לקיים מצוות ,[שהרגוהו]

 

ְרפּו שָּ  ֵרעַּ ְועָּ זָּ ֵבד בֹו ְולֹא יִּ ר לֹא ֵיעָּ ן ֲאשֶׁ ל ֵאיתָּ חַּ ל נַּ ה אֶׁ ְגלָּ עֶׁ ת הָּ וא אֶׁ הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ דּו זִּ ם ְוהֹורִּ

ל חַּ נָּ ה בַּ ְגלָּ עֶׁ ת הָּ  .אֶׁ

 

 מקום עריפת העגלה

דּו ", מבואר בכתוב שהיו מורידים את העגלה לעורפה בנחל איתן שנאמר ְוהֹורִּ

                                                                                                               
 [.י"רש. ]לא פסלה ,ואותיב

בלבד כי  והטעם לכך שנפסלת בעליה, שגם הוא למד בגזרה שווה, י"בתחילת הסוגיה פירש רש א

יהָּ ֹעל", כך נאמר בה בדבר שנתפרש בה לֶׁ ה עָּ לָּ ר לֹא עָּ והוא הדין לשאר מלאכות , ה בלבדיָּ עלִּ , "ֲאשֶׁ

 .א"אולם נראה שלא פירש כן אלא לפי ההו .בעליה לבד היא נפסלת, הלמדות בגזרה שווה

ל  ה אֶׁ ְגלָּ עֶׁ ת הָּ וא אֶׁ הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ ןזִּ ל ֵאיתָּׂ חַּ נחל "י מהו "ולהלן יתבאר בעזה, "נַּ

 ".איתן

ן", וכן לדעת ברייתא אחת, לדעת התנא של משנתנו , פירושו קשה "ֵאיתָּׂ

ר "כגון , כמבואר בכמה כתובים יֹאמַּ לֹו וַּ א ְמשָּ שָּ יִּ י וַּ ֵקינִּ ת הַּ יְַּרא אֶׁ ןוַּ  [חזק וקשה]= ֵאיתָּ

ָך נֶׁ ע קִּ לַּ סֶׁ ים בַּ ָך ְושִּ בֶׁ יב ", וכן (.א"כ ד"במדבר כ)" מֹושָּ ת רִּ ים אֶׁ רִּ ְמעּו הָּ  'השִּ

ים נִּ ֵאתָּ ץ  [הם ההרים] ְוהָּ רֶׁ יב ֹמְסֵדי אָּ י רִּ הכִּ ם 'לַּ ח עִּ כָּ ְתוַּ ֵאל יִּ ְשרָּ ם יִּ מֹו ְועִּ (. 'ב' מיכה ו" )עַּ

, אלא מקום עמוק, שנחל אינו מקום זרימת מים, י בכמה מקומות מבואר"מפירוש רש

אמנם דין זה נאמר . היינו מקום עמוק וקשה, נחל איתן, ואם כן, ואפילו הוא יבש

 .לכתחילה אך בדיעבד גם אם לא היה הנחל איתן הרי זה כשר

ן", חריםולדעת א ק ֵבית "כמו בכתוב , פירושו ישן" ֵאיתָּׂ ְרחָּ מֶׁ ם גֹוי מִּ יא ֲעֵליכֶׁ י ֵמבִּ ְננִּ הִּ

ֵאל ְנֻאם  ְשרָּ ם הּוא  'היִּ ן הּוא גֹוי ֵמעֹולָּ ֵברגֹוי ֵאיתָּ ה ְידַּ ע מַּ ְשמַּ ע ְלֹשנֹו ְולֹא תִּ " גֹוי לֹא ֵתדַּ

קע שבו ישנה ואם כן נחל איתן הוא נחל ישן כלומר נחל שהקר, (ו"ט' ירמיהו ה)

 .ולא הובא לשם קרקע חדשה ממקום אחר

 

 אופן עריפת העגלה

כלומר , ממול עורפה, מאחוריה[ כמין סכין גדול]=היו עורפים אותה בקופיץ 

 .במהצד האחורי של הצואר

ְרפּו", שנאמר בעגלה לשון עורף, ולמדו זאת בגזרה שווה וכן נאמר בחטאת , "ְועָּ

ת רֹאשֹו מִּ ", העוף ק אֶׁ לַּ ְרפֹוּומָּ מליקתה , וכשם שחטאת העוף, ('ח' ויקרא ה)" מּול עָּ

 .כך עגלה עריפתה ממול ערפה, ממול ערפה

 

 עבודות במקום עריפת העגלה

, אותו מקום אסור לעולם לזרוע בו ולעבוד בו, אחרי שערפו את העגלה בנחל

ֵרעַּ ", שנאמר זָּ ֵבד בֹו ְולֹא יִּ ר לֹא ֵיעָּ ן ֲאשֶׁ ל ֵאיתָּ חַּ ֵבד"תוב ואף שהכ, "נַּ ר לֹא ֵיעָּ " ֲאשֶׁ

ֵרעַּ "נאמר גם , כולל כל עבודות זָּ שלא אסרה תורה אלא עבודות , ללמד, "ְולֹא יִּ

שאינם ולנקר אבנים , אבל מותר לסרוק שם פשתן, כמו זריעה, בגוף הקרקע

 .עבודות הקרקע

ֵבד בֹו", שהכתוב נדרש בכלל ופרט, אבל אין לומר ר לֹא ֵיעָּ ְולֹא ", כלל" ֲאשֶׁ

זָּ  ר"כי . ואין בכלל אלא מה שבפרט, פרט" ֵרעַּ יִּ  .גריבוי הוא" ֲאשֶׁ

ובדין הזה שאחר עריפת העגלה אסור לעבוד באותו מקום ולא לזרוע הכל 

אך נחלקו חכמים אם צריך שיהיה מקום העריפה מקום שלא עשו . מודים בו

 .בו מלאכה גם בעבר

ֵבדאֲ "אלא , "ולא יעובד"מתוך שלא נאמר , לדעת רבי יאשיה ר לֹא ֵיעָּ , "שֶׁ

לשעבר " אשר]=". צריך להיות מקום שגם עד עכשיו לא עבדו בוש, למדנו

 [.דמשמע

                                                                                                               
 ,צוארהוא אחורי ה "מול עורף"ו ,הוא אחורי הפנים "עורף"שה ,ענין זה מבואר במקום אחר ב

 .שהוא מקום הרואה את העורף

ע אם מודה הוא שכל עבודות "יל ,להלן אמנם לדעת רבי יאשיה. כן הוא לדעת רבי יונתן להלן ג

 .שרק היא נאמרה לגבי העתיד ,או רק זריעה לבדה ,שבגוף הקרקע אסורות

רחיך על כ ,"אשר"אבל השתא דכתיב  ,"אשר"הני מילי בלאו  ,להבא משמע "לא יעבד"ג ד"אע ד
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שצריך להיות , היינו למדים, "אשר לא נעבד"אם היה נאמר , ולדעת רבי יונתן

ֵבד"אבל כשנאמר , מקום שגם עד עכשיו לא עבדו בו ר לֹא ֵיעָּ רק הכוונה , "ֲאשֶׁ

 [.איא הואריבו" אשר]=". מכאן ולהבא

 

ל חַּ נָּ ה בַּ ֲערּופָּ ה הָּ ְגלָּ עֶׁ ל הָּ ם עַּ ת ְיֵדיהֶׁ ְרֲחצּו אֶׁ ל יִּ לָּ חָּ ל הֶׁ ים אֶׁ ְקֹרבִּ וא הַּ הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ נּו  .ְוֹכל זִּ ְועָּ

אּו ה ְוֵעיֵנינּו לֹא רָּ זֶׁ ם הַּ דָּ ת הַּ ְפכּו אֶׁ ֵדינּו לֹא שָּ ְמרּו יָּ יתָּ . ְואָּ דִּ ר פָּ ֵאל ֲאשֶׁ ְשרָּ ְמָך יִּ ֵפר ְלעַּ  'הכַּ

ל  םְואַּ דָּ ם הַּ הֶׁ ֵפר לָּ כַּ ֵאל ְונִּ ְשרָּ ְמָך יִּ ב עַּ רֶׁ י ְבקֶׁ קִּ ם נָּ ֵתן דָּ   .תִּ

 

 רחיצת ידי הזקנים ודברים שאומרים

על מקום רוחצים את ידיהם , זקני העיר ההיא הקרובה, אחרי עריפת העגלה

ת יְ ", שנאמר, עריפתה ְרֲחצּו אֶׁ ל יִּ לָּ חָּ ל הֶׁ ים אֶׁ ְקֹרבִּ וא הַּ הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ ם ְוֹכל זִּ ֵדיהֶׁ

ל חַּ נָּ ה בַּ ֲערּופָּ ה הָּ ְגלָּ עֶׁ ל הָּ  .כלומר על מקום עריפתה, "עַּ

אּו", ולאחר מכן הם אומרים ֹׁא רָּׂ ֶזה ְוֵעיֵנינּו ל ם הַּ דָּׂ ְפכּו ֶאת הַּ ֹׁא שָּׂ ֵדינּו ל ואין , "יָּׂ

ד שופכי "שלא עלה על דעתנו שזקני בי, שלא שפכו הדם ממש, הכוונה כפשוטו

ולא ראוהו , ופטרוהו בלא מזונות שלא בא לידם, אלא הכוונה היא, דמים

שעל ידי , נחשבים הם כמי ששפכו דמו, שאם עשו כן, והניחוהו בלא לוייה

 .ועל כך נהרג, הוצרך ללסטם את הבריות, שפטרוהו בלא מזונות

ֵאל ֲאֶשר כַּ ", באת המשך הדברים שבפרשה והכהנים אומרים ְשרָּׂ ְמָך יִּ ֵפר ְלעַּ

יתָּׂ  דִּ ֵתן דָּׂ  'הפָּׂ ל תִּ ֵאלְואַּ ְשרָּׂ ְמָך יִּ י ְבֶקֶרב עַּ קִּ  ".ם נָּׂ

ם", וסוף הכתוב דָּׂ ֶהם הַּ ֵפר לָּׂ כַּ , אלא דבר בפני עצמו, אינו מדברי הכהנים, "ְונִּ

, שכשיעשו כסדר הפרשה, על ידי משהרוח הקדש מבשר את ישראל הוא ש

 .הדם מתכפר להם

 

 שכר הלוויה אין לה שיעור

מי שאינו רוצה ללוות את חבירו , כלומר ,ללויה םכופי, בי מאיר אומרהיה ר

כלומר גדול הוא , שיעור ויה אין לושכר הלוש. שילוהו ותוא כופים ,לדרך

 . כפי שניתן ללמוד ממעשה לכידת לוז בימי יהושע, ביותר

יש יֹוֵצא " ,שלא ידעו בני ישראל היאך יכבשו את העיר לוז ים אִּ שְֹׁמרִּ ְראּו הַּ יִּ וַּ

ֹׁאְמרּו לֹו הַּ  י יר וַּ עִּ ן הָּׂ ֶסדמִּ ְמָך חָּׂ ינּו עִּ שִּ יר ְועָּׂ עִּ א ֶאת ְמבֹוא הָּׂ  ,(ד"כ' שופטים א)" ְרֵאנּו נָּׂ

יר" עִּ ת ְמבֹוא הָּ ְרֵאם אֶׁ יַּ שאת כל העיר , ועשו עמו חסד גדול, (ה"כ' שופטים א) "וַּ

ב", ככתוב, הכו רֶׁ י חָּ יר ְלפִּ עִּ ת הָּ יַּכּו אֶׁ ֵלחּו", "וַּ ְחתֹו שִּ ְשפַּ ל מִּ יש ְוֶאת כָּׂ אִּ . ְוֶאת הָּׂ

ּה לּוז וַּ  א ְשמָּׂ ְקרָּׂ יִּ יר וַּ ֶבן עִּ יִּ ים וַּ תִּ חִּ יש ֶאֶרץ הַּ אִּ הֵיֶלְך הָּׂ זֶׁ יֹום הַּ ד הַּ ּה עַּ " הּוא ְשמָּ

היא לוז שבא , בה תכלת םהיא לוז שצובעי, ואמרו חכמים (.ו"כ-ה"כ' שופטים א)

ואף מלאך המות אין לו רשות , נבוכדנצר ולא החריבהבא , סנחריב ולא בלבלה

 ,חוץ לחומה םיוצאי, םקצה עליה םזקנים שבה בזמן שדעתאלא , לעבור בה

  .מתים םוה

, [כפי שיתבאר בסמוך], שלא דיבר בפיו ,ומה כנעני זה, ל וחומרוהלא דברים ק

                                                                                                               
 [.י"רש. ]מוכח עלה דלשעבר הוא

 [.י"רש. ]דלא תדרשיה בכלל ופרט... לרבות כל עבודות  א

 [.י"רש. ]ולא פירש על מי הם נגשים ,"ונגשו הכהנים בני לוי" ,כדכתיב לעיל ב

שאין מלאך המות  ,גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות, ולא הלך ברגליו

  .על אחת כמה וכמה ,מי שעושה לויה ברגליו, שולט בהם

 

 ראה האיש את מבוא העיר לוזהיאך ה

כשבקשו מאותו האיש שיראה להם את מבוא העיר לוז לא אמר להם דבר בפיו 

יר"אלא הראה להם בלבד ככתוב  עִּ ת ְמבֹוא הָּ ְרֵאם אֶׁ יַּ . ונחלקו חכמים בדבר". וַּ

  .באצבעו הראה להם ,יוחנן אמר בירו. בפיו עקם להם ,חזקיה אמר

גרם הצלה  ,שביל שכנעני זה הראה באצבעוב, ושנינו ברייתא כדעת רבי יוחנן

  .לו ולזרעו עד סוף כל הדורות

 

 מי שאין לו לויה

 ,שנאמר, יעסוק בתורה ,ואין לו לויה ,המהלך בדרך, אמר רבי יהושע בן לוי

יָך" ְרְגֹרתֶׁ ים ְלגַּ קִּ ֲענָּ ָך וַּ ְויַּת ֵחן ֵהם ְלרֹאשֶׁ י לִּ   ('ט' משלי א)" כִּ

 

 שכר פרעה על שליוה את אברהם

, גשלוה פרעה לאברהם ארבעה פסיעותבשביל , יהושע בן לוי ביאמר רו

ים " ,שנאמר שִּ ְרֹעה ֲאנָּ יו פַּ לָּ ו עָּ ְיצַּ ר לֹווַּ ל ֲאשֶׁ ת כָּ ְשתֹו ְואֶׁ ת אִּ ְלחּו ֹאתֹו ְואֶׁ ְישַּ  ב"בראשית י" )וַּ

י ֵגר" ,שנאמר, נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה, ('כ ע כִּ ם יָֹּדעַּ ֵתדַּ ְברָּ ר ְלאַּ יֹאמֶׁ ְרֲעָך  וַּ ְהיֶׁה זַּ יִּ

ם  הֶׁ ץ לֹא לָּ רֶׁ נָּהְבאֶׁ ע ֵמאֹות שָּ ְרבַּ ם אַּ נּו ֹאתָּ דּום ְועִּ ֲעבָּ  (.ג"י ו"בראשית ט)" וַּ

 

 מי שמלוים אותו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק

אינו ניזוק  ,כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר, אמר רב יהודה אמר רב

 .אותו היוצא לדרך

 .ובא לידו היזק וניצל ממנו, ארבע אמות בעירליוה את רבא בר יצחק רבינא 

 

 שיעור לויה למי שיוצא לדרך חוץ לעיר

 הרב צריך ללוות את תלמידו עד עיבורה של עיר, כשהתלמיד יוצא לדרך

שהוא בתוך שבעים אמה לבתי , כלומר עד הבית שחוץ לעיר, שיוצא ממנה

 .העיר

כלומר עד , ום שבתעד תחאותו  צריך ללוותשלו החבר , כשהחבר יוצא לדרך

 .אלפיים אמה חוץ לעיר

את רבו . אין שיעור למידה שצריך התלמיד ללוות את רבו, כשהרב יוצא לדרך

יש לו ללוות עד , ואת רבו המובהק. יש לו ללוות עד פרסה, שאינו מובהק

 .שלושה פרסאות

                                                                                                               
 ,שהמלוה את חבירו בעיר ,ואפשר לפי המבואר להלן. לא נתבאר מנין שליוה אותו ארבע פסיעות ג

ולא הלך  ,על ידי שציוה פרעה אנשים ללוות את אברהם ,ואם כן ,רבע פסיעותשיעור הלויה א

 .ודי בכך שפרעה ילוה אותו ארבע פסיעות ,כהולך בעיראברהם מעתה נחשב  ,בדרך לבדואברהם 



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

הלומד תורה  כל (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"לקבלת העלון בדוא
bekitsur1@gmail.com 
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 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע
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 מעשה שליוה רב כהנא את רב שימי בר אשי

עד  ,[פי הנהר]=קום הנקרא פום נהרא ממ, רב כהנא ליווה את רב שימי בר אשי

 [.מקום שגדלים בו דקלים הרבה]מקום הנקרא בי ציניתא דבבל 

 ,ניתא דבבליהני צ ,ודאי דאמריתו, אמר רב כהנא, כשהגיעו לאותם דקלים

האם יתכן , כלומר, אפשר שאמר זאת בלשון שאלה]. אדם הראשון איתנהומשני 

 [.אקיימים מימות אדם הראשון ועד עתהשדקלים אלו , דבר זה שאומרים בני אדם

 הכתובשביאר את   ,רבי יוסי ברבי חנינאהזכרת לי את דברי , ענה לו רב שימי

ֵיה " ְמרּו אַּ ץ  'הְולֹא אָּ רֶׁ ה ְבאֶׁ ה ְושּוחָּ בָּ ץ ֲערָּ רֶׁ ר ְבאֶׁ ְדבָּ מִּ נּו בַּ יְך ֹאתָּ מֹולִּ ם הַּ יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶׁ נּו ֵמאֶׁ ה ֹאתָּ ֲעלֶׁ מַּ הַּ

ת  וֶׁ ְלמָּ יָּה ְוצַּ םבְ צִּ ם שָּ דָּ ב אָּ יש ְולֹא יָּשַּ ּה אִּ ר בָּ בַּ ץ לֹא עָּ רֶׁ כל ש, מלמד, ('ו' ירמיהו ב)" אֶׁ

ארץ שלא גזר עליה אדם  ,נתישבה ,ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב

אין הכוונה  ,וזה שאומרים מימות אדם הראשון הם] ,לא נתישבה ,הראשון לישוב

אבל אין [. מקום לישוב דקלים שהוא גזר על אותואלא הכוונה , שהם ישנים כל כך

ולא ישב שם , שמדובר בארץ שלא עבר בה איש, לפרש את הכתוב כפשוטו

יש"די לומר , כי אם כן, אדם ּה אִּ ר בָּ בַּ ץ לֹא עָּ רֶׁ ודאי , שכן מאחר שלא עבר, "ְבאֶׁ

ם", ולמה נאמר גם, לא ישב ם שָּ דָּ ב אָּ  ".ְולֹא יָּשַּ

 

 מעשה שליוה רב מרדכי את רב שימי

מקום הנקרא עד , הגרוניאמקום הנקרא מ, ליווה את רב שימיכי מרדרב 

  .בי דוראמקום הנקרא א עד "וי. כיפי

 

י  [ד"כ-ט"י' מלכים ב] ר ֲאֹדנִּ ֲאשֶׁ יר טֹוב כַּ עִּ ב הָּ ֵנה נָּא מֹושַּ ע הִּ ישָּ ל ֱאלִּ יר אֶׁ עִּ ְנֵשי הָּ יֹאְמרּו אַּ וַּ

ת לֶׁ כָּ ץ ְמשַּ רֶׁ אָּ ים ְוהָּ עִּ ם רָּ יִּ מַּ ה ְוהַּ יֹאמֶׁ  .ֹראֶׁ ְקחּו וַּ יִּ ח וַּ לַּ ם מֶׁ ימּו שָּ ה ְושִּ שָּ ית ֲחדָּ י ְצֹלחִּ ר ְקחּו לִּ

יו ר  .ֵאלָּ מַּ ר ֹכה אָּ יֹאמֶׁ ח וַּ לַּ ם מֶׁ ְך שָּ ְשלֶׁ יַּ ם וַּ יִּ מַּ א הַּ ל מֹוצָּ ֵיֵצא אֶׁ ה לֹא  'הוַּ ֵאלֶׁ ם הָּ יִּ מַּ י לַּ אתִּ פִּ רִּ

ת לֶׁ כָּ ת ּוְמשַּ וֶׁ ם עֹוד מָּ שָּ ְהיֶׁה מִּ יֹום הַּ  .יִּ ד הַּ ם עַּ יִּ מַּ פּו הַּ ֵירָּ ֵברוַּ ר דִּ ע ֲאשֶׁ ישָּ ר ֱאלִּ ְדבַּ ה כִּ ל ][  זֶׁ עַּ יַּ וַּ

יֹאְמרּו לֹו ֲעֵלה  ְלסּו בֹו וַּ ְתקַּ יִּ יר וַּ עִּ ן הָּ ים יְָּצאּו מִּ נִּ ים ְקטַּ רִּ ְך ּוְנעָּ רֶׁ דֶׁ ה בַּ ם ֵבית ֵאל ְוהּוא ֹעלֶׁ שָּ מִּ

ְלֵלם ְבֵשם  .ֵקֵרחַּ ֲעֵלה ֵקֵרחַּ  ְיקַּ ְרֵאם וַּ יִּ יו וַּ ֲחרָּ ן אַּ פֶׁ יִּ אנָּ  'הוַּ ֵתצֶׁ ר וַּ עַּ יַּ ן הַּ ים מִּ ם ֻדבִּ יִּ ה ְשתַּ

ים דִּ ים ּוְשֵני ְילָּ עִּ ְרבָּ ם אַּ ְענָּה ֵמהֶׁ קַּ ְתבַּ  .וַּ

 

 כאילו שופך דמים ,כל שאינו מלוה ומתלוה

יצאו אחריו , ויצא משם, שאחר שריפא אלישע את מי יריחו, מבואר בכתובים

יֹאְמרּו לֹו ֲעֵלה", נערים קטנים מן העיר ְלסּו בֹו וַּ ְתקַּ יִּ  כלומר, "ֵקֵרחַּ ֲעֵלה ֵקֵרחַּ  וַּ

שתחילה כשהיו שם מים  ,שהקרחת עלינו את המקום, והסתלק מכאןעלה 

, והוא ביטל פרנסתם, היתה פרנסתם להביא לשם מים טובים מרחוק, רעים

 .ונהרגו, גירה בהם דובים, ועל ידי שאמרו לו כן

 ,ומתלוה כל שאינו מלוהש, מכאן יש ללמוד, אמר רבי יוחנן משום רבי מאירו

לא גירה דובים , ליווהו אנשי יריחו לאלישעו שאיל, כאילו שופך דמים

 .לתינוקות

 

                                                                                                               
כלומר , שאמר זאת בלשון מוחלט, ביאר, ברכות מסכתה הנדפסים בסוף "ובחידושי הגראמ א

 .ללולב ולכן פסולים, דקלים אלו ישנים

ים" נִּ ים ְקטַּ רִּ  "ְנעָּׂ

ים"נקראו בכתוב , אותם שיצאו אחרי אלישע והתקלסו בו נִּ ים ְקטַּ רִּ , "ְנעָּ

 .ולכאורה יש בכך סתירה שנערים אינם קטנים וקטנים אינם נערים

ואפשר שהיו ], ולא קטנים ממש, ערים ממששלא היו נ, וביאר רבי אלעזר

על שהיו , קטניםונקראו , על שהיו מנוערים מהמצוות, נעריםונקראו  ,[בוגרים

 .שהיו דואגים שפסקה פרנסתם בשביל שנתרפאו המים, מקטני אמנה

עצמם  [ביזו]=בזבזו ונקראו קטנים כי , נערים ממשובברייתא מבואר שהיו 

 .כמו קטנים

ונקראו נערים על שם , לא נאמר שהיו קטנים ממשלמה , ורב יוסף הקשה

ים ", וכמו שמצינו בכתוב, שבאו ממקום הנקרא נעורן, מקומם ם יְָּצאּו ְגדּודִּ ֲארָּ וַּ

ֵאל  ְשרָּ ץ יִּ רֶׁ ְשבּו ֵמאֶׁ יִּ ה וַּ נָּ ה ְקטַּ ֲערָּ ןנַּ ֲעמָּ ת נַּ ְפֵני ֵאשֶׁ י לִּ ְתהִּ שביאר רבי פדת , ('ב' ה' מלכים ב" )וַּ

כי מפורש , שבכאן אין לומר כן, ותירצו. הנקרא נעורןשהיתה קטנה מהמקום 

  .בכתוב שהיו מיריחו ולא מנעורן

 

 מה ראה אלישע בנערים הקטנים

ְלֵלם ", מאחר שנתקלסו אותם נערים קטנים באלישע ְיקַּ ְרֵאם וַּ יִּ יו וַּ ֲחרָּ ן אַּ פֶׁ יִּ וַּ

 .ונחלקו חכמים מה ראה, "'הְבֵשם 

כל , רבן שמעון בן גמליאלוכמאמר , ובכך נתקללו, ראה אותם ממשלדברי רב 

  .או מיתה או עוני ,מקום שנתנו חכמים עיניהם

  .ביום הכיפורים םאמ םנתעברה בה םשכול ,ראה, שמואללדברי ו

  .כאמוריים םבלורית ראה לה ,רבי יצחק נפחאלדברי ו

וביאר רבי אלעזר . ראה שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה ,רבי יוחנןלדברי ו

  .לא בהם ולא בזרעם לחלוחית של מצוהשלא ראה 

 

 ז"דף מ

 

 סופם של אותם נערים קטנים

ְלֵלם ְבֵשם ", כשנתקלסו אותם נערים קטנים באלישע ְיקַּ ְרֵאם וַּ יִּ יו וַּ ֲחרָּ ן אַּ פֶׁ יִּ  'הוַּ

ים דִּ ים ּוְשֵני ְילָּׂ עִּ ְרבָּׂ ה ֵמֶהם אַּ ְענָּׂ קַּ ְתבַּ ר וַּ יַּעַּ ן הַּ ים מִּ ם ֻדבִּ יִּ ה ְשתַּ ֵתֶצאנָּׂ חלקו ונ, "וַּ

 .רב ושמואל בדבר זה

ועל ידי , שמתחילה היה שם יער בלא דובים, נס אחד היה, לדעת אחד מהם

 .נס היו שם דובים

שמתחילה לא היה שם לא דובים ולא יער , נס בתוך נס היה, ולדעת אחד מהם

והסיבה לכך . ועל ידי נס היה שם יער ודובים, [לא יער הוה ולא דובים הוו]=

כי אם לא היה שם יער שיוכלו , יער ולא די בנס שיהיו דוביםשנעשה נס שיהיה 

 .לברוח אליו היו הדובים יראים מהם

 ,בשביל ארבעים ושנים קרבנות שהקריב בלק מלך מואב, ואמר רבי חנינא



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

הלומד תורה  כל (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"לקבלת העלון בדוא
bekitsur1@gmail.com 

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"ה בת הר"ע ולביץאלישבע שנ מרת "לע
 ל"ר משה מאיר ז"ל בן הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"הרנ "לע

  67ליון חיג
 ט"מ – ד"ממסכת סוטה 
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 .הובקעו מישראל ארבעים ושנים ילדים

 

 מתוך שלא לשמה בא לשמה

שלא  ואף על פי ,תלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצו ,אמר רב יהודה אמר רב

 .שמתוך שלא לשמה בא לשמה ,לשמה

שלא בשכר ארבעים ושנים קרבנות שהקריב ש, וכמו שמצינו בבלק מלך מואב

שהרבו להקריב  ,שיצאו ממנה דוד ושלמה, זכה ויצתה ממנו רות, לשמה

בָּ ", כמו שכתוב, לשמה קרבנות יא הַּ י הִּ ם כִּ ְזֹבחַּ שָּ ה לִּ ְבֹענָּ ְך גִּ לֶׁ מֶׁ ְך הַּ ֵילֶׁ ה וַּ ְגדֹולָּ ה הַּ ף מָּ לֶׁ אֶׁ

ה ְשֹלֹמה  ֲעלֶׁ הּואֹעלֹות יַּ ְזֵבחַּ הַּ מִּ ל הַּ  (.'ד' ג' מלכים א" )עַּ

בתו  ,רות, וענין זה שיצאה רות מבלק מבואר מדברי רבי יוסי בן חוני שאמר

  .של עגלון בנו של בלק היתה

למעט את , ואמנם מאחר שתאוותו של בלק היתה להקריב הקרבנות לקללה

ומחמתו נהרגו אותם ארבעים ושנים , קיימה גם כוונתו הרעהנת, ישראל

 .ילדים

 

 שלשה חינות הן

יר טֹוב ", כשישב אלישע ביריחו עִּ ב הָּ ֵנה נָּא מֹושַּ ע הִּ ישָּ ל ֱאלִּ יר אֶׁ עִּ ְנֵשי הָּ יֹאְמרּו אַּ וַּ

ת לֶׁ כָּ ץ ְמשַּ רֶׁ אָּ ים ְוהָּ עִּ ם רָּ יִּ מַּ ה ְוהַּ י ֹראֶׁ ר ֲאֹדנִּ ֲאשֶׁ ברים והד, (ט"י' ב' מלכים ב)" כַּ

ואמר , במה מושב העיר טוב ,מים רעים וארץ משכלתתמוהים שכן מאחר שה

נראה להם  ,הוא רעכשאפילו ש ,חן מקום על יושביומכאן למדנו ש, רבי חנין

 .טוב

תמיד  חן אשה( ב. )חן מקום על יושביו( א: )שלשה חינות הן ,אמר רבי יוחנןו

  .חן מקח על מקחו( ג. )נושאת חן בעיניו ,היא מכוערת לואפיש ,על בעלה

 

 חלה אלישע פעמים שלש

( ב. )שגירה דובים בתינוקותבעון , אחד חולי( א. )חלה אלישע םשלשה חלאי

( ג)[. י בהמשך"כפי שיתבאר בעזה] שדחפו לגחזי בשתי ידיםבעון  ,אחדחולי ו

וזה לא בא מחמת עוון אלא כדרך כל הארץ שקודם מותם הם ], אחד שמת בוחולי ו

  [.חולים

, בו נזכרו באלישע שלושה חולאים, וענין זה שחלה שלוש פעמים מבואר בכתוב

ע" ישָּ ֱאלִּ ה( א) וֶׁ לָּ ְליֹו ( ב) חָּ ת חָּ ר יָּמּות בֹו ( ג)אֶׁ יו ֲאשֶׁ נָּ ל פָּ ֵיְבְך עַּ ֵאל וַּ ְשרָּ ְך יִּ לֶׁ ש מֶׁ יו יֹואָּ ד ֵאלָּ ֵירֶׁ וַּ

יו שָּ רָּ ֵאל ּופָּ ְשרָּ ב יִּ כֶׁ י רֶׁ בִּ י אָּ בִּ ר אָּ יֹאמַּ   (.ד"י ג"י 'מלכים ב" )וַּ

 

 הדרך עם התלמידים הרעים

לא כאלישע שדחפו , שמאל דוחה וימין מקרבתלעולם תהא , אמרו חכמים

ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו  ,[י בסמוך"כפי שיתבאר בעזה] לגחזי בשתי ידיו

  [.י בסמוך"כפי שיתבאר בעזה], לאחד מתלמידיו בשתי ידיו

 

 אלישע דוחף את גחזי בשתי ידים

ולא הסכים , ביקש נעמן לתת מתנות לאלישע, אלישע את צרעת נעמןכשריפא 

למה לא יקחו דבר מה , והיה הדבר רע בעיני גחזי נער אלישע, אלישע לקבל

 . מנעמן

י ֵלאֹמר ", ואמר לו בשקר, רדף גחזי אחר נעמן, ולאחר שיצא נעמן נִּ חַּ י ְשלָּ ֲאֹדנִּ

ים  רִּ י ְשֵני ְנעָּ אּו ֵאלַּ ה בָּ ה זֶׁ תָּ ֵנה עַּ ר הִּ כַּ ם כִּ הֶׁ א לָּ ה נָּ ים ְתנָּ יאִּ ְנבִּ ְבֵני הַּ ם מִּ יִּ ְפרַּ ר אֶׁ ֵמהַּ

ים דִּ פֹות ְבגָּ ף ּוְשֵתי ֲחלִּ סֶׁ ם "(. ב"כ' ה' מלכים ב)" כֶׁ יִּ רָּ כָּ ח כִּ ן הֹוֵאל קַּ ֲעמָּ ר נַּ יֹאמֶׁ ץ וַּ ְפרָּ יִּ וַּ

ים וַּ  דִּ פֹות ְבגָּ ים ּוְשֵתי ֲחלִּ טִּ ְשֵני ֲחרִּ ף בִּ סֶׁ ם כֶׁ יִּ ְכרַּ ר כִּ יָּצַּ יובֹו וַּ נָּ ְשאּו ְלפָּ יִּ יו וַּ רָּ ל ְשֵני ְנעָּ ֵתן אֶׁ ' ה' מלכים ב" )יִּ

  (.ג"כ

ְך ", הכיר אלישע במה שעשה, וכששב גחזי לפני אלישע לַּ י הָּ בִּ יו לֹא לִּ ר ֵאלָּ יֹאמֶׁ וַּ

ת ת אֶׁ חַּ קַּ ֵעת לָּ ָך הַּ אתֶׁ ְקרָּ ְבתֹו לִּ ְרכַּ ל מֶׁ יש ֵמעַּ ְך אִּ פַּ ר הָּ ֲאשֶׁ ת  (א) כַּ חַּ קַּ ף ְולָּ סֶׁ כֶׁ  (ב)הַּ

דִּ  ים  (ג)ים ְבגָּ ים  (ד)ְוֵזיתִּ מִּ ר  (ו)ְוצֹאן  (ה)ּוְכרָּ קָּ ים  (ז)ּובָּ דִּ ֲעבָּ חֹות (ח)וַּ ' ה' מלכים ב)" ּוְשפָּ

( א), אף על פי שלא לקח גחזי אלא שני דברים, הזכיר אלישע שמונה דברים (.ו"כ

שבאותה שעה היה אלישע עוסק בפרק , וביאר רבי יצחק. ובגדים( ב)כסף 

תורתך שכר בעולם הזה הגיע עת ליטול  ,רשע, ו לגיחזיואמר ל, אשמונה שרצים

ם " ?שמנה שרציםשלמדת  ְרֲעָך ְלעֹולָּ ק ְבָך ּוְבזַּ ְדבַּ ן תִּ ֲעמָּ ת נַּ עַּ רַּ ע ְוצָּ יו ְמֹצרָּ נָּ ְלפָּ ֵיֵצא מִּ וַּ

ג לֶׁ שָּ יּו ", שנאמר, ונתקיים בו ובבניו, (ז"כ' ה' מלכים ב" )כַּ ים הָּ שִּ ה ֲאנָּ עָּ ְרבָּ ְואַּ

ים  עִּ תַּ ְמֹצרָּ ְתנּופֶׁ ד מָּ ים ֹפה עַּ ְחנּו ֹיְשבִּ ה ֲאנַּ ל ֵרֵעהּו מָּ יש אֶׁ יֹאְמרּו אִּ ר וַּ עַּ שָּ , ('ג' ז' מלכים ב" )ח הַּ

  .זה גחזי ושלשת בניו ,אמר רבי יוחנןו

 

 אלישע הולך להשיב את גחזי ולא שב

ק ", לאחר זמן נאמר שֶׁ מֶׁ ע דַּ ישָּ יָּבֹא ֱאלִּ יֻגַּ וַּ ה וַּ ם ֹחלֶׁ ְך ֲארָּ לֶׁ ד מֶׁ ן ֲהדַּ יש ּובֶׁ א אִּ ד לֹו ֵלאֹמר בָּ

ֱאֹל ד ֵהנָּהקִּ הָּ  ,שהלך להחזירו לגחזי בתשובה ,יוחנן ואמר רבי, ('ז' ח' מלכים ב" )ים עַּ

  .ולא חזר

כל מי  ,כך מקובלני ממך ,גחזי אמר לו. חזור בך, אלישע לגחזיאמר לו שכש

  .בידו לעשות תשובה םאין מספיקי ,שחטא והחטיא את הרבים

 

 חטאו של גחזי

 .ולהלן יתבאר במה החטיא, שגחזי החטיא את הרבים, ארנתב

כלומר נתן מגנט על גבי עגלי , תלה אבן שואבת לחטאת ירבעםש, יש אומרים

והיה הדבר גורם , והמגנט הגביה את העגלים באויר, הזהב שעשה ירבעם

 .שהם תלוים באויר בין שמים לארץ, כשראו בהם פלא זה, שיטעו אחריהם

' אנכי ה", ועל ידו היו אומרים, שם שמים בפה העגליםחקק ויש אומרים ש

והיה הדבר גורם שיטעו , "לא יהיה לה אלקים אחרים על פני... אלקך 

 .אחריהם

, היה דוחה תלמידים אחרים מלפניו, בעודו משמש את אלישעש, ויש אומרים

נֵ ", וזהו שנאמר אחר סילוקו ע הִּ ישָּ ל ֱאלִּ ים אֶׁ יאִּ ְנבִּ יֹאְמרּו ְבֵני הַּ קֹום וַּ מָּ א הַּ ה נָּ

יָך נֶׁ ם ְלפָּ ים שָּ ְחנּו ֹיְשבִּ ר ֲאנַּ נּו [בית המדרש של רבנן] ֲאשֶׁ מֶׁ ר מִּ עד ש, ('א' ו' מלכים ב)" צַּ

                                                                                                               
ע למה לא פירש שהיה עוסק "ויל. י פירש שהיה עוסק בפרק שמונה שרצים במסכת שבת"רש א

 .בדיני טומאה של שמונה שרצים
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וספו התלמידים שהיה גחזי ונתעל ידי ש, ועתה נעשה צר, עתה היה מקום

 .דוחה

 

 יהושע בן פרחיה דוחף אחד מתלמידיו בשתי ידים

שמעון בן שטח החביאה אותו אחותו אשת  ,כשהרג ינאי המלך את החכמים

 .ורבי יהושע בן פרחיה ברח לאלכסנדריא של מצרים, ינאי

ני ירושלים ממ, שלח לו שמעון בן שטח, ויכלו החכמים לשוב, וכשהיה שלום

יהושע בן פרחיה שהיה ] בעלי ,אחותי ,לך אלכסנדריא של מצרים ,עיר הקודש

  .ואני יושבת שוממה, שרוי בתוכך [נשיא

ובדרכם . יהושע בן פרחיה שמענו מדבריו שיש שלום ויכולים אנו לחזוראמר 

ועשתה להם כבוד , שירתה אותם בעלת הבית היטב, כשנזדמנו למקום אחד

 . גדול

ונתכוון , זומארחת כמה נאה , ישב יהושע בן פרחיה ושבח את המארחת ואמר

והיה סבור  ,אך אחד מתלמידיו לא הבין כוונתו. במעשיהלומר שהיא נאה 

עיניה טרוטות  ,רבי, ולפיכך הקשה לו, שנתכוון לומר שהיא נאה במראה שלה

מסתכל באשת שאתה  ,בכך אתה עוסק ,רשע, אמר לו. ואין הדבר יפה, עגולות

 .ונידה אותו בארבע מאות שופרות המכריזים על נידויו, איש

יום אחד היה . ולא קיבלו, בכל יום בא לפניו אותו תלמיד כדי שישוב ויקבלנו

והראה לו , ובאותה פעם היתה דעתו לקבלו, ובא לפניו, קורא קריאת שמע

ועבדה , הלך זקף לבנה, והיה סבור שדוחה אותו, והוא לא הבין, בידו שיקבלנו

 .עבודה זרה

כל החוטא  ,כך מקובלני ממך, השיב לו. חזור בך ,ו רבי יהושע בן פרחיהאמר ל

והוא החטיא את , בידו לעשות תשובה מספיקיםאין  ,ומחטיא את הרבים

  .והחטיא את ישראל ,והדיח ,והסית ,כישף, הרבים שכך אמרו עליו

 

 שלושה נוספים תהא שמאל דוחה וימין מקרבת

נתבאר שתלמיד שסרח אין לדחותו בשתי ידים אלא תהא שמאל דוחה וימין 

 .מקרבת

( א). ן מקרבתששלושה אלו תהא שמאל דוחה וימי, רבי שמעון בן אלעזר אומרו

 ,פן יברח ,תינוק( ב) .שלא יקוץ בפריה ורביה ,תקרבנו בימין ,של תשמיש יצר

תצא לתרבות  ,ואם ירדפוה ,אף היא דעתה קלהש ואשה( ג) .ויאבד את עצמו

 .רעה

 

ר ְבֵעיֵני  יָּשָּ ה הַּ ֲעשֶׁ י תַּ ָך כִּ ְרבֶׁ קִּ י מִּ קִּ נָּ ם הַּ דָּ ֵער הַּ ה ְתבַּ תָּ  .'הְואַּ

 

 נמצא ההורג

ה נתבאר שאם נמצא חלל ולא נודע מי הכהו העיר הקרובה מביאה עגלה עד עת

 .ערופה ולהלן יתבאר מה הדין אם נמצא ההורג

ומאחר שעוד , שוב אין בה צורך, אם נמצא ההורג קודם שנערפה העגלה. א

עם שאר  תצא ותראה בעדר, והרי היא כשאר חולין, לא נאסרה, לא נערפה

 .אבהמות חולין

ואסורה בהנאה , תקבר במקומה, ורג אחר שנערפה העגלהאם נמצא הה. ב

לכפר על ישראל עד , שכן מתחילה באה על הספק, בכדין עגלה שהיה בה צורך

 .וכיפרה ספיקה, ועד שנמצא עשתה את שלה ,שימצא ההורג

, אף על פי שכבר נערפה העגלה קודם שנמצא ההורג, ובאופן האחרון

ר ", שנאמר, רגנהאלא , אינו נפטר בעריפתה, כשנמצא ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ ת הָּ יפּו אֶׁ ֲחנִּ ְולֹא תַּ

ץ  רֶׁ אָּ ת הָּ יף אֶׁ ֲחנִּ ם הּוא יַּ דָּ י הַּ ּה כִּ ם בָּ תֶׁ ם אַּ ם ְבדַּ י אִּ ּה כִּ ְך בָּׂ ם ֲאֶשר ֻשפַּ דָּׂ ר לַּ ֹׁא ְיֻכפַּ ֶרץ ל אָּׂ ְולָּׂ

  (.ג"ל ה"במדבר ל)" שְֹׁפכֹו

 

 כשיש עד אחד שראה את ההורג

מָּ ", בענין עגלה ערופה נאמר י יִּ ר כִּ ה ֲאשֶׁ מָּ ֲאדָּ ל בָּ לָּ יָך ֹנֵתן ְלָך קֶׁ ֱאֹל 'הֵצא חָּ

הּו כָּ י הִּ ע מִּ ה לֹא נֹודַּ דֶׁ שָּ ּה ֹנֵפל בַּ ְשתָּ שאין הפרשה מדברת אלא , ללמד, "ְלרִּ

אבל יש אפילו עד אחד בסוף , כשאין אפילו אחד שיודע מי הכה את החלל

 .אין מביאים עגלה ערופה, העולם שיודע מי הכהו

אין אף על פי ש ,את זה שהרג את החללסנהדרין אם ראו  ,רבי עקיבא אומר

שנאמר , ם את העגלהלא היו עורפי, ואינם יכולים לדונו ,אותו םמכירי

אּו", בפרשה  .אינם עורפים, מלמד שאם ראו ,"ְוֵעיֵנינּו לֹא רָּ

 

 עד אחד אומר ראיתי ועד אחד אומר לא ראית

את החלל לא היו עורפים שאם יש אפילו עד אחד שראה את זה שהרג , נתבאר

 .את העגלה

, הרי כאן שנים, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, כלל אמר עולא, והנה

, אין בדבריו של שני כלום, אם יבוא עד אחד להכחיש את הראשון, ומעתה

 .שאין דבריו של אחד במקום שנים

הראשון , ועד אחד אומר לא ראית, כשעד אחד אומר ראיתי את ההורגואם כן 

 .ואין עורפים את העגלה, והשני נדחה, אמןנ

שאנו שונים בה בדין זה , הגיהו עולא ורבי יצחק את משנתנו, ומאחר שכן הדין

 ".לא היו עורפים"והם אמרו שצריך לשנות , "היו עורפים"

שכן כשאמרו שבמקום , שאין צריך להגיה את משנתנו, ורבי חייא אמר

ואין בדבריו של אחד המכחישו , שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשנים

, ללא עוררין אין זה אלא כשבא שני אחר שכבר נתקבלה עדות הראשון, כלום

מאחר שמתחילת  ,העידו שניהם בתוך כדי דיבורו, אבל כשבאו בבת אחת

, אין הראשון נאמן יותר מהשני, עדותו של ראשון בטלו דבריו בהכחשת שני

ועד אחד אומר , ראיתי את ההורג שאם עד אחד אומר, ועל האופן הזה שנינו

 .ולכן היו עורפים, עדיין הדבר בספק, לא ראית

                                                                                                               
וירידתה לנחל איתן  ,עגלה ערופה נאסרה מחיים ,והאי תנא לית ליה הא דאמרינן בכמה דוכתי א

 [.י"רש. ]ובמסכת כריתות מוקמינן לה למילתא בפלוגתא דתנאי .אוסרתה

 [.י"רש. ]דכפרה כתיב בה כקדשים ב
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 עד אומר נטמאת ושנים אומרים לא נטמאת

ואין עורפים , שכשעד אחד אומר ראיתי את ההורג הוא נאמן כשנים, נתבאר

אין דבריו של שני , ואפילו העיד עד אחד כנגדו לומר לא ראית, את העגלה

 .שב כשניםבמקום ראשון הנח

והכחישו , אבל אם באו שנים, הראשון נחשב כשנים, אמנם דווקא כנגד אחד

העד הראשון , כנגד השנים הללו, לא ראית את ההורג, ואמרו, את הראשון

 .ולפיכך חזר הדין לקדמותו ועורפים את העגלה, ועדותו בטלה, נחשב כיחידי

כשרים להכחיש את לא רק כשבאו שני עדים כן הדין , וללשון ראשון בגמרא

והכחישו את , כגון שתי נשים, אף כשבאו שני עדים פסוליםאלא , הראשון

המכחישים , מקבלים את השנים האחרונים, לא ראית, ואמרו, העד הראשון

, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, וכמאמר רבי נחמיה. את העד הראשון

כשרים ופסולים  אלא, לומר עד כשר עדיף על עד פסול, אין כאן תורת עדות

, אף שהן פסולות לעדות, ולפיכך שתי נשים, והלך אחר רוב דעות, שווים הם

 .אף על פי שהוא כשר לעדות, מכחישות עד אחד

אלא , אין השנים הבאים לבסוף מכחישים את הראשון, וללשון שני בגמרא

כגון ]או הוא והם פסולים , כגון הוא והם כשרים, כשהם שווים לו בדינם

אבל , אמר רבי נחמיה הלך אחר רוב דעות, שרק כשכולם שווים ,[נשים

אין האחרונים מכחישים את הראשון , והאחרונים פסולים, כשהראשון כשר

, שאפילו מאה פסולים אין נחשבים אלא כעד אחד כשר, אפילו הם מרובים

, ואמר לא ראית, ולאחר מכן בא עד אחד והכחישו, והרי זה כעד שהעיד שראה

 .בלים את עדות האחרוןשאין מק

 

 שנים אומרים נטמאת ואחד אומר לא נטמאת

, ואמר ראיתי את ההורג, שאם מתחילה בא אפילו עד אחד בלבד, כבר נתבאר

 .ואין עורפים את העגלה, ושוב אין עד אחד מכחישו, הוא נאמן כשנים

אין עד ש, והעידו שראו את ההורג, וכל שכן כשמתחילה באו שני עדים ממש

 .ואין עורפים את העגלה, כחישםאחד מ

אלא אף כשהיו השנים , לא רק כשהיו השנים כשריםומבואר שכן הדין 

שבמקום , שכשאמר רבי נחמיה, ולא עדות היחיד, מקבלים עדותם, פסולים

כששנים , אמר כןלא רק להחמיר , שהאמינו עד אחד הולכים אחר רוב דעות

, ועורפים את העגלה, ם לשניםשמאמיני, ואחד אומר ראיתי, אומרים לא ראית

, ואחד אומר לא ראיתם, וכששנים אומרים ראינו, אמר כןאלא אף להקל 

 .ואין עורפים את העגלה, מאמינים לשנים

 

מסודרים על סדר , הנני להעתיק לכאן שוב את כל דיני פרשת עגלה ערופה: אמר הכותב

 .א"ק בשנת תשס"כפי שנדפסו במהדו, הפסוקים

אלקיך נתן לך לרשתה נֹׁפל בשדה לא נודע מי ' א חלל באדמה אשר הכי ימצ: פסוק א

 .הכהו

סמוך לספר או כגון , מקום שהמוות מצוי תדיר להוציאכלומר באופן מקרי  – כי ימצא

 .לעיר שרובה גויים

ורבי אליעזר . ]ולהוציא את החנוק והמפרפר, בכלי כמו חרבאין חלל אלא הרוג  – חלל

 [.עורפים את העגלה, פרשאף על הנמצא מפר, סובר

. ולהוציא את הנמצא טמון תחת הגל, על פני האדמה בגלוי דווקא כשנמצא – באדמה

משום , האם עורפים עליו את העגלה, כשנמצא טמון תחת מת אחר, וספק בגמרא]

עורפים עליו את , שכל חלל, ואומר, על זה ורבי אלעזר חולק[. שבמינו אינו נחשב כטמון

 .העגלה

, על זה ורבי אלעזר חולק. שאינו נופל על הקרקע, באילן הוציא את התלויל – נֹׁפל

 .עורפים עליו את העגלה, שכל חלל, ואומר

, וספק בגמרא. ]שאינו מונח על הקרקע, על פני המים להוציא את הצף – בשדה

משום שמינו אינו חוצץ בינו , אם נחשב כמונח על הקרקע, כשנמצא מונח על מת אחר

 .עורפים עליו את העגלה, שכל חלל, ואומר, על זה י אלעזר חולקורב[. לקרקע

שירושלים אינה , ללמדשבא הכתוב , יש אומרים – לרשתהאלקיך נותן לך ' אשר ה

 .כי לא נתחלקה לשבטי ישראל לירושה, מביאה עגלה ערופה

אבל , אלא כשאין ידיעה מי הרוצח, מלמד שאין עגלה ערופה באה – לא נודע מי הכהו

אבל לא מכירים , או שראתה הסנהדרין את הרצח, אפילו בעד אחד, ידוע מי הרוצחאם 

 . לא היו עורפים, את הרוצח

 .ויצאו זקניך ושֹׁפטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל: פסוק ב

 .הם ולא שלוחיהם – ויצאו

 –" זקניך. ]"מהסנהדרין הגדולהדיינים  שלושהיוצאים : לרבי שמעון – זקניך ושֹׁפטיך

מלמד שיהיו מהסנהדרין  –" וֹשפטיך. "ד שקול"ומוסיפים שלישי כי אין בי. שניים

. מהסנהדרין הגדולהדיינים  חמישהיוצאים : לרבי יהודה[. הגדולה של לשכת הגזית

"[. וֹשפטיך"ו של "מהוא, אלא שמרבה עוד שנים, שדורש את הפסוקים כמו רבי שמעון]

וגם , עים ואחד הדיינים של הסנהדרין הגדולהכל שביוצאים : לרבי אליעזר בן יעקב

 [.מלך וכהן גדול –ֹשפטיך . סנהדרין גדולה –זקניך . ]וגם הכהן הגדול, המלך

מי העיר הקרובה מצווה  אפילו אם ניכר לעין –אל הערים אשר סביבות החלל  ומדדו

ולרבי עקיבא מודדים . של המת מטיבורולרבי אליעזר מודדים . להתעסק במדידה

 .של המת מצווארוולרבי אליעזר בן יעקב מודדים . של המת וטמומח

, אבל עריפת העגלה מוטלת על זקני העיר, אלא במדידה, ואין זקנים אלו מתעסקים

 .כמבואר בפסוק הבא, שנמצאת קרובה אל החלל

והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא : פסוק ג

 .כה בעולֻעבד בה אשר לא מש

כל אחת , שתי ערים קרובות בשווה שאם היו, יש לומדים מכאן – והיה העיר הקרובה

ולא נאמר שרק אחת קרובה ". ]העיר הקרובה"כי כל אחת נקראת תביא עגלה ערופה 

 [.שתעלה למי שקרובה באמת, ויאמרו, ויביאו אחת בלבד, באמת

ואם בעיר , ד"ר שיש בה ביאין מודדים אלא לעיש, מכאן – ולקחו זקני העיר ההיא

 .ד"מודדים לקרובה מבין אלו שיש בהן בי, ד"הקרובה ביותר אין בי

 [. אבל לאחר מכן פסולה. ]אבת שנתה –בקר  עגלת

ובלבד שנשאה אותו . ]פסולה, נשאה משא כלשהו שאם, מלמד – אשר לא ֻעבד בה

 [. ומשכה בו כשיעור מהלך טפח, לשם עבודה

, פסולה, אפילו שלא בשעת עבודה, עלה עליה עול שאם, מדמל – אשר לא משכה בעול

                                                                                                               
 .עיין בתחילת מסכת פרה כמה דעות בעניין זה א
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 .כשיעור מהלך טפח, ובלבד שתמשוך בו

והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע : פסוק ד

 .וערפו שם את העגלה בנחל

ולא כפי , עמקהוא , פירוש המילה נחל, י"שלרש, מבואר בכמה מקומות – נחל]

 [.ראים היום למקום זרימת מים נחלשקו

ויש . ומכל מקום בדיעבד אף שאינו קשה כשר, קשהיש אומרים שאיתן פירושו  – איתן

אלא מה שהיה , שלא יהיה בנחל הזה קרקע ממקום אחר, ישןאומרים שאיתן פירושו 

 . בו מעולם

לא יעבדו ש, שזה ציווי, ויש אומרים. שלא נעבד בו מעולם, יש אומרים – אשר לא יעבד

, ומכל מקום, חוץ מזריעה המפורשת בסמוך, ולרבות איסור לשאר עבודות, בו להבא

 . כעין זריעה, עבודות שהם בגופה של קרקעדווקא 

 . שאסור לזרוע מקום שנערפה בו העגלה, מלמד – ולא יזרע

יש [. סכין גדול]=בקופיץ , [ממול ערפה]= מאחריהמלמד שעורפים אותה  –שם  וערפו

ויש [. ואפילו ימצאו אחר כך את הרוצח], נאסרה בהנאה, שמשעה שנערפה, יםאומר

 . היא נאסרת בהנאה, משעה שמורידים אותה לנחלש, אומרים

, ולא הניחוהו לקיים מצוות, לכפר על זה שהרגוהו, מקום שאינו עושה פירות – בנחל

 . שהן פירות האדם

ועל פיהם ' יך לשרתו ולברך בשם האלק' ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר ה :פסוק ה

 .יהיה כל ריב וכל נגע

וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה : פסוק ו

 .בנחל

ולא , שצריכים לרחוץ ידיהם באותו מקום שערפוה, מלמד – על העגלה הערופה בנחל

 .וירחצו ידיהם עליה, יקחוה למקום אחר

 .רו ידינו לא שפֻכה את הדם הזה ועינינו לא ראווענו ואמ: פסוק ז

שנאמר בהם , מברכות הר גרזים, הדבר נלמד בגזרה שווה. ]בלשון הקודש – וענו ואמרו

 [.וכבר נתבאר לעיל שנאמרו בלשון הקודש" וענו הלוויים ואמרו"

 שלאוכוונתם , כןזקני העיר אומרים  –את הדם הזה ועינינו לא ראו  ידינו לא שפֻכה

 . שלחוהו בלא לווייהו, ראוהוולא , פטרוהו בלא מזונותו, אוהור

ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר ' כפר לעמך ישראל אשר פדית ה: פסוק ח

 .להם הדם

הכהנים דבר זה  –ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ' אשר פדית ה כפר לעמך ישראל

 . אומרים

מכופר להם , שאם עשו כסדר האמור, רוח הקודש מבשרתדבר זה  – ונכפר להם הדם

 . הדם

 .'ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני ה :פסוק ט

ולארץ לא יכופר "שנאמר , אינה פוטרת אותו, אחרי שנערפה העגלה, נמצא ההורגאם 

 ".לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו

 

 

 ביטול עגלה ערופה

שכן אין העגלה באה אלא על , בטלה עגלה ערופה, םמשרבו הרוצחנים הידועי

יודעים היו מי הרגילים , אבל באותו זמן, כשאין יודעים מי הרוצח, הספק

 . ואין כאן ספק, לרצוח

, [ותחינה בן פרישה], שהיה הדבר הזה בזמנו של אליעזר בן דינאי, ומבואר

 .וחזרו לקרותו בן הרצחן, ומתחילה היה נקרא תחינה בן פרישה

 

 ביטול המים המרים

, וטעמו, םורבי יוחנן בן זכאי הפסיק ,פסקו המים המרים ,משרבו המנאפים

ּה", משום שנאמר בענין ת ֲעֹונָּ א אֶׁ שָּ וא תִּ הִּ ה הַּ שָּ אִּ ֹון ְוהָּ יש ֵמעָּ אִּ ה הָּ קָּ ' במדבר ה)" ְונִּ

המים , שרק בזמן שהאיש מנוקה מעון ניאוף באשה האסורה לו, ללמד, (א"ל

אין המים בודקים את , אבל כשהאיש אינו מנוקה מעון, שתובודקים את א

 . אשתו

אלא גם כשיש , אין המים בודקים את אשתו, ולא רק כשיש באיש עצמו עון

ְפקֹוד", שנאמר, אין המים בודקים את אשתו, בבניו או בנותיו עוון על ] לֹא אֶׁ

ְזנֶׁ  [והטעם לכך, ניאוף נשותיכם לבודקם י תִּ ם כִּ ל ְבנֹוֵתיכֶׁ י עַּ ם כִּ לֹוֵתיכֶׁ ל כַּ ה ְועַּ ינָּ

ה ְפנָּ אַּ  (.ד"י' הושע ד)" ְתנָּ

אלא גם כשיש , אין המים בודקים את אשתו, ולא רק כשיש בו עון אשת איש

י ֵהם"שנאמר , בו עוון ניאוף עם פנויה ֵרדּו [הבעלים] כִּ ֹזנֹות ְיפָּ ם הַּ שהם נואפים ] עִּ

ֵבחּו [כפרדים ְקֵדשֹות ְיזַּ ם הַּ   ".ְועִּ

ֵבט"תוב וסוף הכ לָּ ין יִּ בִּ ם לֹא יָּ להם נביא ביארו רבי אלעזר שכך אמר , "ְועָּ

אין , ואם לאו, נשותיכם םמים בודקי, על עצמכם םאם אתם מקפידי, לישראל

  .נשותיכם בודקיםהמים 

ובטל אותם , שוב לא היו המים בודקים נשותיהם, משרבו המנאפים, ולפיכך

 .רבן יוחנן בן זכאי

 

 קלקול בעלי הנאה

אין , שמתוך שהדיינים בעלי הנאה, םנתעותו הדיני שרבו בעלי הנאהמ

ומתוך כך , ובאיסור והיתר להורות לציבור, מטריחים עצמם לעיין בדין

ואין עולמו , ה נחת רוח בעולמו"אין לו להקב, וכיון שכך, נתקלקלו המעשים

 .נוח לו

 

 קלקול רואי פנים בדין

גּו" בטל ,משרבו רואי פנים בדין ֹׁא תָּׂ ישרּו ל ְפֵני אִּ ט ֵלאֹל מִּ ְשפָּ מִּ י הַּ ופסק  ,"ים הּואקִּ כִּ

ירּו " כִּ ֹׁא תַּ טל ְשפָּ מִּ ים בַּ נִּ עּון פָּ ְשמָּ ֹדל תִּ גָּ ֹטן כַּ קָּ ונתנו עליהם עול  ,ופרקו עול שמים ,"כַּ

  .בשר ודם

 

 קלקול לוחשי לחישות בדין

 ,םינימתלחשים עם הדיש ,םעורכי הדייניהם , משרבו לוחשי לחישות בדין

שעל , רבה חרון אף בישראל ,לפתוח להם פתח בזכותו של זה ובחובתו של זה

 ,"וחרה אפי ...אם ענה תענה אותו " ,שנאמר ,הטיית המשפט חרון אף בא
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ף " ,משום שנאמר ,ונסתלקה השכינה סָּ ְזמֹור ְלאָּ ת ֵאלקִּ ֱאֹלמִּ ֲעדַּ ב בַּ צָּ בזמן ] ים נִּ

ְשֹפט [שמתקיים ים יִּ ב ֱאֹלהִּ רֶׁ   (.'א ב"תהלים פ)" ְבקֶׁ

 

 קלקול ההולכים אחר הבצע

ם ֹהֵלְך", אותם המקיימיםמשרבו  בָּ ם לִּ ְצעָּ ֲחֵרי בִּ הֹוי " רבו( א"ל ג"יחזקאל ל)" אַּ

ע  טֹוב רָּ ע טֹוב ְולַּ רַּ ים לָּ ֹאְמרִּ רהָּ תֹוק ְלמָּ תֹוק ּומָּ ר ְלמָּ ים מַּ מִּ ְך שָּ ְך ְלאֹור ְואֹור ְלֹחשֶׁ ים ֹחשֶׁ מִּ " שָּ

 .את הרשעים םשמשבחי, ('כ' ישעיהו ה)

ע"ומשרבו  טֹוב רָּ ע טֹוב ְולַּ רַּ ים לָּ ֹאְמרִּ נתרבו כלומר , בעולם" הֹוי" "הֹוי"רבו , "הָּ

 ".הֹוי"שכן באותה פרשה נאמר פעמים הרבה , הצרות

 

 קלקול מושכי הרוק

רבו  ,[שמוצצים הרוק קודם הדיבור ומידת גאוה היא], משרבו מושכי הרוק

עניות של  ,סימן לגסות הרוחמרו חכמים שכך א] ונתמעטו התלמידים ,היהירים

 .אולי תמצא מי שילמדנהוהתורה חוזרת על לומדיה  ,[תורה

שאין דורינו רואה  ,התחילו בנות ישראל להנשא ליהירים ,משרבו היהיריםו

  .אלא לפנים

 

 היהירים אינם מקובלים אפילו על נשותיהם

ק מתחילתן היו ר, אמנם, נתבאר שבנות ישראל היו חפצות להינשא ליהירים

מאן , וכמו שאמרו חכמים, נמאסים בעיניהן, אך לאחר זמן, בוחרות בהם

אפילו על בני ביתו ]=אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל  ,[מי שהוא יהיר]= דמיהר

ה" ,שנאמר, [אינו מקובל ְנוֶׁ יר ְולֹא יִּ הִּ ר יָּ בֶׁ  לולא ינוה אפילומר  ,('ה' חבקוק ב) "גֶׁ

  .בנוה שלו

 

 מלאי על בעלי בתיםקלקול מטילי 

כלומר שנותנים ממונם לבעלי , מטילי מלאי על בעלי בתיםדיינים משרבו 

 ,והטיית משפט ,רבה השוחד, לסחור בהם, בתים היודעים בטיב הסחורה

  .ופסקה טובה

 

 קלקול דיינים מחזיקי טובה

הדיינים שמקבלים טובות מבני אדם ומחזיקים להם טובה על כך משרבו 

יו יֲַּעֶשה"רבו  ,[ך ומחזקני טובותיךמקבלני טובת]= ר ְבֵעינָּׂ יָּׂשָּׂ יש הַּ  ('ו ז"שופטים י)" אִּ

 ,ואינו מתיירא מהם ,מסבירים לו פנים מפני טובה שעשה לו םשרואה שהדייני

ואין  ,שאין אימת הגדולים על הקטנים, והגבוהים הושפלו ,שפלים הוגבהו

 .הולכת ומתנוולת ומלכות ,ניכר בין גבוה לשפל

 

 לקול צרי העיןק

גזלנים ומאמצי , כלומר, וטורפי טרף ,מלהנות אחרים בממונם משרבו צרי עין

ועברו על מה  ,רבו מאמצי הלב וקופצי ידים מלהלוות ,הלב מן העניים לרחם

ת " ,שכתוב בתורה ה ְשנַּ ְרבָּ ל ֵלאֹמר קָּ עַּ יַּ ְבָך ְבלִּ ם ְלבָּ ר עִּ בָּ ְהיֶׁה דָּ ן יִּ ר ְלָך פֶׁ מֶׁ שָּ הִּ

ע ְש  בַּ שֶׁ ֵתן לֹו הַּ ְביֹון ְולֹא תִּ אֶׁ יָך הָּ חִּ ה ֵעיְנָך ְבאָּ עָּ ה ְורָּ טָּ ְשמִּ ת הַּ ל נַּ יָך אֶׁ לֶׁ א עָּ רָּ יָּה  'הְוקָּ ְוהָּ

  ('ט ו"דברים ט" )ְבָך ֵחְטא

 

 קלקול נטויות גרון

ם אְנטּויֹות"משרבו  יִּ ְקרֹות ֵעינָּ רֹון ּוְמשַּ כלומר , רבו מים המרים ,(ז"ט' ישעיהו ג) "גָּ

אלא שפסקו  ,והיה למים המרים להרבות ,יהםרבו המקנאים לנשות

 .משרבו המנאפים בודקיםשאין המים כפי שנתבאר לעיל , מלהשקותם

 

 מקבלי מתנותקלקול 

ֹעֵכר ֵביתֹו בֹוֵצעַּ " שנאמר ,ונתקצרו השנים ,נתמעטו הימים ,משרבו מקבלי מתנות

ע  צַּ ְחיֶׁהבָּ ֹנת יִּ תָּ  (ז"כ ו"משלי ט)" ְושֹוֵנא מַּ

 

 הלב קלקול זחוחי

וסומכים על  ,את אזנם לשמוע יפה מפי רבם םשאין מטי, משרבו זחוחי הלב

  .רבו מחלוקת בישראל ,בינתם לדקדק שמועתם

 

 קלקול תלמידים שלא שימשו כל צרכם

 ,רבו מחלוקת בישראל ,םמשרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צורכ

  .ונעשית תורה כשתי תורות

 

 ריםקלקול מקבלי צדקה מן הנוכ

 ,ישראל למעלה והם למטההיו  ,משרבו מקבלי צדקה מן העובדי כוכבים

כלומר להיפך אלא שלא רצה לפרש הרע על ישראל ] .והם לאחור ישראל לפנים

 [.והיפך

 

 ביטול האשכולות

יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש ירושלים בטלו  ומשמת

תורה באמיתה בלא דופי  ,כלומר בטלו אנשים שיש בהם הכל ,האשכולות

י" ,שנאמר], ושכחה ומחלוקת ְפשִּ ה נַּ ְּותָּ ה אִּ כּורָּ ֱאכֹול בִּ ְשכֹול לֶׁ  ,[('א' מיכה ז)" ֵאין אֶׁ

היו אומרים דברים  םכול ,לא היה מחלוקת בחכמי ישראל םעד ימיהש

 ,ביום טובהראשונים שנחלקו בסמיכת קרבנות  םוה ,למשה מסיני םכנתינת

 .אשון שהיה בישראל בדברי תורהוהוא היה מחלוקת ר

                                                                                                               
 .כתיב". נטוות" א
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 יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר

שבשעה שגומרים להפריש את המעשרות של השנה , ב"כבר נתבאר בדף ל

לא , כל המעשרות של שלוש השנים שעברו שיש לו בביתו, השלישית למעשרות

, ובא ואומר וידוי מעשרות, אלא יתן כל מעשר לראוי לו, יעכבם עוד אצלו

ְפֵני ", ובככת ְרתָּ לִּ מַּ תקֶׁ ֱאֹל 'הְואָּ יִּ בַּ ן הַּ ש מִּ ֹקדֶׁ י הַּ ְרתִּ עַּ זה מעשר שני ונטע ]= יָך בִּ

ם [רבעי י [לרבות תרומה וביכורים]= ְוגַּ ֵלוִּ יו לַּ תִּ יָּתֹום  [זה מעשר ראשון]= ְנתַּ ֵגר לַּ ְולַּ

ה נָּ ְלמָּ אַּ י [זה מעשר עני]= ְולָּ נִּ יתָּ ּוִּ ר צִּ ְתָך ֲאשֶׁ ְצוָּ ל מִּ  ".'כו ְככָּ

ואמר רבי יוסי ברבי חנינא . יוחנן כהן גדול ביטל אמירת וידוי מעשרות זהו

שמדין תורה מעשר . לפי שאין נותנים את המעשרות כתקנם, שהטעם לכך

ראשון ניתן ללוי ומאחר שעזרא קנס את הלוויים אנו נותנים את המעשר 

ככל וגם נתתיו ללוי " ,לומר םאין יכולי ,וכתקנ םאין נותנישוכיון , לכהן

 ".מצותך

 ח"דף מ

בלא שיתוודה על נתינת , ואי אפשר שיתוודה על נתינת שאר מעשרות כתקנם

כל בית שאין מתודה על מעשר , ריש לקיששכך אמר , מעשר ראשון כתקנו

הואיל ופתח בו , וביאר אביי הטעם. שוב אין מתודה על שאר מעשרות, ראשון

  .אהכתוב תחילה

שהם מפרישים כל תרומות ומעשרות , יםותקנה זו הוצרך לתקן עבור חבר

 .אינם מתוודים, ומשום שנותנים מעשר ראשון לכהן, שלהם

כפי , שהם בחזקת שאינם מפרישים כלל, אבל לעמי הארץ לא הוצרך לתקן

 .ובוודאי לא יוכלו להתוודות, י בסמוך"שיתבאר בעזה

 

 יוחנן כהן גדול גזר על הדמאי

, לבדוק אם מפרישים תרומות ומעשרות, לשלח בכל גבול ישראיוחנן כהן גדול 

מעשר ראשון אבל , אלא תרומה גדולה בלבד ,םמפרישיהכל וראה שאין 

  .םאין מעשרי םומקצת םמעשרי םמקצת ,ומעשר שני

כך , יש בה עון מיתה ,כשם שתרומה גדולה, בואו ואומר לכם ,בני ,אמר להם

והם לא  ,עם הארץמ םוכשאתם לוקחי ,יש בהן עון מיתה ,תרומת מעשר וטבל

 .ואתם נענשים מיתה ,עודנו טבל למעשרות ,הפרישו אלא תרומה

מפריש מהם כל המעשרות , ם הארץהלוקח פירות מע, עמד והתקין להם

שיש ואחר כך מפריש מתוך מעשר ראשון תרומת מעשר . להוציאם מידי טבל

בה עון ויש , שהרי תרומת מעשר אסורה לזרים, ונותן לכהן, ללוי להפריש ממנו

מותרים שהם , מעכב לעצמומעשר ראשון ומעשר עני ו. במיתה כמו תרומה

ומעשר שני . המוציא מחבירו עליו הראיהו ,ואין בהן אלא גזל כהן ,לזרים

 . עולה ואוכלו בירושלים

                                                                                                               
לא תוכל "דכתיב  .זה מעשר שני ,"בשעריך" .זה מעשר עני ,"לגר" .זה מעשר ראשון ,"ונתת ללוי" א

 [.י"רש". ]לאכול בשעריך

כשם שהוא מעכב אצלו מעשר ראשון  ,ןשלא לעכבו אצלו ולמכור לכה ,אחמור עלייהוולפיכך  ב

 .אכיל ליה ,גזירה דלמא כי משהי ליה גביה ,ואומר המוציא מחבירו עליו הראיה ,ומעשר עני

 [.י"רש]

, שבימי יוחנן כהן גדול אין אדם צריך לשאול לחבירו על הדמאי, וזהו ששנינו

 .מעשר, שכל הלוקח מעם הארץ, קיןשהרי הוא הת, אם מעושר אם לאו

 

 יוחנן כהן גדול ביטל את המעוררים

ן " ,ואומרים ,היו עומדים לוים על דוכן ,בכל יום ויום ישַּ ה תִּ מָּ ה לָּ ה  'העּורָּ יצָּ קִּ הָּ

ח צַּ נֶׁ ח לָּ ְזנַּ ל תִּ  (.ד"כ ד"תהלים מ" )אַּ

ֵנה" ,והלא כבר נאמר? וכי יש שינה לפני המקום ,ם יוחנן כהן גדולאמר לה  הִּ

ֵאל ְשרָּ ן שֹוֵמר יִּ ישָּ נּום ְולֹא יִּ  .ועמד וביטלם(. 'ד א"תהלים קכ)" לֹא יָּ

ן "והכתוב  ישַּ ה תִּ מָּ ה לָּ ועובדי , בצער םזמן שישראל שרויימדבר על , "'העּורָּ

 .כוכבים בנחת ושלוה

 

 יוחנן כהן גדול ביטל את הנוקפים

קדשים בתחילה כשהיו רוצים להפיל עגל , רב יהודה אמר שמואל לדברי

ולא יוכל , כדי שיפול דם בעיניו, היו מסרטים לו בין קרניו, לארץ כדי לשוחטו

בא יוחנן כהן גדול וביטל . ולא יהא מתחזק על רגליו שלא יפילוהו, גלראות

  . משום שבכך הקרבנות נראים כבעלי מומים, זאת

כשהיו רוצים להפיל עגל קדשים לארץ כדי , שמתחילה, ובמתניתא שנו

. אותו לפני עבודת כוכבים שעושיםכדרך , היו חובטים אותו במקלות, לשוחטו

 טריפות םעד מתי אתם מאכילי ,אמר להםש, בא יוחנן כהן גדול וביטל זאת

  .שעל ידי ההכאות יכול להינקב קרום של מוח, למזבח

, להכניס צואר בהמה לתוכו ,והתקין להם טבעות בקרקע, יוחנן כהן גדולעמד 

 .נקלוכך ישחטוהו ב

 

 יוחנן כהן גדול ביטל הכאת פטיש בירושלים במועד

היה פטיש מכה בירושלים בבית הנפחים בחולו של , של יוחנן כהן גדולעד ימיו 

 .לעשות מלאכת דבר האבד שמותרת במועד ,מועד

 ,נשמע למרחוק םמפני שקול ,אפילו בדבר האבד ,ועמד הוא וגזר על הנפחים

  .בדשהיא לדבר הא םואין הכל יודעי

 

 ביטול השיר מבית המשתאות

ן " ,שנאמר ,בטל השיר מבית המשתאות ,משבטלה סנהדרין יִּ ְשתּו יָּ יר לֹא יִּ שִּ בַּ

יו ר ְלֹשתָּ ר ֵשכָּ , וענין זה נתקיים כשבטלה סנהדרין שנאמר(. 'ט ד"ישעיהו כ" )ֵימַּ

ם" תָּ ינָּ ְנגִּ ים מִּ חּורִּ תּו בַּ בָּ ר שָּ עַּ שַּ ים מִּ  (ד"י' איכה ה)" ְזֵקנִּ

[ סף]=זמר בבית יחרב מפתן , ואמר רבא. אוזן ששמעה זמר תעקר, מר רבא

ב", שנאמר, אותו בית לֹון ֹחרֶׁ חַּ ף [חורבן]= קֹול ְישֹוֵרר בַּ סַּ   (.ד"י' צפניה ב)" בַּ

                                                                                                               
. דף ניקוף מרצה כדם עולה .אצבעו לואין אדם מנקף אפי ,נןכדאמרי ,ונוקפין לשון חבטה ומכה ג

 [.י"רש]
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ה", וסוף הכתוב ה ֵערָּ ְרזָּ י אַּ אם יהיה , אפילו בית המסוכך בארזיםמלמד ש, "כִּ

 . בו זמר הרי זה מתרועע

 

 הבית מהסף תחילת חורבן

ף [חורבן]= חֶֹׁרב"שנאמר אמר רב אשי מתוך כך  סַּ למדנו שכשמתחיל הבית , "בַּ

 .להיחרב החורבן מתחיל מהסף כלומר מאסקופת הבית ופתחיו

ר"מהכתוב זאת ויש לומדים  עַּ ת שָּׂ יָּׂה יֻכַּ כלומר בית , (ב"י ד"ישעיהו כ)" ּוְשאִּ

וכותתים , ומנגחים, על ידי שעירים שמרקדים שם, שומם מוכה בשעריו

  .אני ראיתי אותו והוא מנגח כשור, אמר מר בר רב אשיו. שעריו

 

 זמר של בעלי מלאכות

שאינו , מותר, מושכי ספינות בחבלכלומר זמר של  ,זמרא דנגדי, אמר רב הונא

, כלומר זמר של החורשים עם הבקר ,דבקריכן זמרא ו .אלא לזרזם במלאכה

את השוורים  לכווןאינו אלא ש, מותר, שהם מזמרים בשעת החרישה

, אבל זמרא דגרדאי. ערב עליהםשהוא  ,לקול השיר שהולכים ,לתלמיהם

 .שאינו אלא לשחוק, אסור, כלומר זמר של האורגים

 

 ביטול הזמר הביא שפע

והוזלו , שגזר על דורו שלא יזמרו בביתם ובבית משתאות, רב הונא ביטל הזמר

ואף , ומאה סאה חיטה בזוז, אווזים בזוזעד שנמכרו מאה , האווזים והחיטים

מרוב טובה שהיה לכל , לא היו רוצים לקנותם במחיר זה, שהיו זולים כל כך

 .אחד משלו

עד , נתייקרו האווזים, שלא הקפיד למחות בהם, בא רב חסדא וזלזל בגזרה זו

 .וגם במחיר זה בקושי היה למצוא, שהיה מחירו של אחד בזוז

 

 גבריםזמר ועניה של נשים ו

, הרי זו פריצות, כשהגברים מזמרים והנשים עונות אחריהם, אמר רב יוסף

ובנקל , הרי זה חמור יותר, אבל כשהנשים מזמרות והאנשים עונים אחריהן

 .שנדלקת בנקלכאש בנעורת , באים לידי חטא

לפי , והטעם לכך שהאופן השני שהאנשים עונים אחר הנשים חמור יותר

ונמצאו האנשים נותנים  ,וע את המזמר לענות אחריומטה אזנו לשמ ,שהעונה

אבל  ,ומבעיר את יצרו כאש בנעורת ,וקול באשה ערוה ,לבם לקול הנשים

קול באשה ש ,קצת פריצות ישבאופן הראשון שהנשים עונות אחר הנשים 

 .שאין המזמרים מטים אזנם לקול העונים ,אבל אינו מבעיר יצרו כל כך ,ערוה

כלומר לבטולי הא מקמי הא , אופן השני חמור יותרבמה שהונפקא מינה 

נקדים לבטל את זה שהוא כאש  ,לנו לבטל את שניהם םאם אין שומעיש

 .בנעורת

 

 השותה בארבעה מיני זמר

 . מביא חמש פורעניות לעולם ,כל השותה בארבעה מיני זמר, יוחנן ביאמר ר

ְרֹדפּו " ,שנאמר ר יִּ ר ֵשכָּ ֹבקֶׁ יֵמי בַּ ְשכִּ יֵקםהֹוי מַּ ְדלִּ ן יַּ יִּ ף יַּ שֶׁ נֶׁ ֲחֵרי בַּ יָּה . ְמאַּ ( א)ְוהָּ

נֹור ֶנֶבל( ב) כִּ יל( ד) תֹׁף( ג) וָּׂ לִּ ל  ְוחָּׂ ם ְוֵאת ֹפעַּ ְשֵתיהֶׁ ן מִּ יִּ יַּ יטּו  'הוָּ בִּ יו לֹא לֹא יַּ דָּ ֲעֵשה יָּ ּומַּ

אּו  . הרי שותה בארבעה מיני זמר, (א"י' ישעיהו ה" )רָּ

ת " ,ככתוב אחרי כן מביא חמש פורענויות לעולםו עַּ י דָּ ְבלִּ י מִּ מִּ ה עַּ לָּ ֵכן גָּ לָּ

א מָּ ֵחה צָּ ֲהמֹונֹו צִּ ב וַּ עָּ ים ...  ּוְכבֹודֹו ְמֵתי רָּ יש ְוֵעיֵני ְגֹבהִּ ל אִּ ְשפַּ יִּ ם וַּ דָּ ח אָּ שַּ יִּ וַּ

ה ְלנָּ ְשפַּ  (.ו"ט-ג"י' ישעיהו ה)" תִּ

ת. "א עַּ י דָּ ְבלִּ י מִּ מִּ ה עַּ לָּ ֵכן גָּ   .לעולםגלות שגורם , "לָּ

בּוְכבֹודֹו ְמֵת . "ב עָּ   .לעולם רעבשמביא , "י רָּ

א. "ג מָּ ֵחה צָּ ֲהמֹונֹו צִּ  .גורם לתורה שתשתכח מלומדיהש, "וַּ

יש. ד ל אִּ ְשפַּ יִּ ם וַּ דָּ ח אָּ שַּ יִּ אין איש ש ,ה"שפלות לשונאו של הקב םגורמיש ,"וַּ

ה  'ה" ,ה שנאמר"אלא הקב מָּ ְלחָּ יש מִּ   (.'ג ו"שמות ט" )ְשמֹו 'האִּ

ים תִּ . "ה הְוֵעיֵני ְגֹבהִּ ְלנָּ   .שפלות של ישראל םגורמיש ,"ְשפַּ

ּה ", עם כל זה נאמרו רָּ ד ֲהדָּ י ֹחק ְויָּרַּ ְבלִּ יהָּ לִּ ה פִּ ֲערָּ ּה ּופָּ ְפשָּ ה ְשאֹול נַּ יבָּ ְרחִּ ֵכן הִּ לָּ

ּה ֵלז בָּ ּה ְועָּ ּה ּוְשאֹונָּ ֲהמֹונָּ חמש פורעניות הללו אחר שהביאו ש, (ד"י' ישעיהו ה)" וַּ

 .בגיהנם םנופלי םסופ ,לעולם

 

 ל אורים ותומיםביטו

 .משמתו נביאים ראשונים בטלו אורים ותומיםמבואר במשנתנו ש

שבמותם , שנביאים ראשונים אלו הם דוד ושמואל ושלמה, ואמר רב הונא

 .בטלו אורים ותומים

, ורב נחמן אמר שכבר בימי דוד פעמים נענו באורים ותומים ופעמים לא נענו

שאל אביתר באורים  ,שליםיצא מירוו ,שהרי כשברח דוד מפני אבשלום

דֹוק ", שהשיבוהו שנאמר ,שאל צדוק ועלתה לו, ותומים ולא עלתה לו ם צָּ ֵנה גַּ ְוהִּ

ֱאֹל ית הָּ ת ֲארֹון ְברִּ ים אֶׁ תֹו ֹנְשאִּ ם אִּ יִּ ְלוִּ ל הַּ ים קִּ ְוכָּ ֱאֹלהִּ ת ֲארֹון הָּ קּו אֶׁ יַּצִּ ר ים וַּ תָּ ְביָּ ל אֶׁ עַּ יַּ ל וַּ ד ֹתם כָּ עַּ

יר עִּ ן הָּ ֲעבֹור מִּ ם לַּ עָּ מפני שלא נענה  ,שנסתלק מן הכהונה ,(ד"ו כ"ט' שמואל ב) "הָּ

  .אבאורים ותומים

שהיה בימי המלך , הלא גם בימי זכריה בנו של יהוידע, ורבה בר שמואל הקשה

ְדֹרש ֱאֹל", ככתוב, עדיין שאלו באורים ותומים, יואש י לִּ ְיהִּ יֵמיקִּ וַּ ְריָּהּו בים בִּ  ְזכַּ

ֱאֹל ְרֹאת הָּ ין בִּ ֵמבִּ ת ים ּוקִּ הַּ ְרשֹו אֶׁ יֵמי דָּ ֱאֹל 'הבִּ יחֹו הָּ ְצלִּ (. 'ו ה"כ' י ב"דה)" יםקִּ הִּ

ולא באורים , שהכוונה לדרישת אלוקים בנביאים, ואמרו, ודחו קושייתו

 .ותומים

אולם בברייתא מבואר שעד חורבן בית ראשון עדיין היו שואלים באורים 

ופסקו  ,בטלו ערי מגרש ,ראשוןית המקדש משחרב ב, שכך שנינו, ותומים

                                                                                                               
 ,עד שעלה במעלה הזיתים ,יצא עמו ,מפני אבשלוםובברחו  ,והכי תניא בסדר עולם גבי ארון א

ויאמר "כדכתיב  ,נכנס צדוק תחתיו ,ונסתלק אביתר מן הכהונה גדולה ,ונשאל באורים ותומים

 [.י"רש". ]'המלך לצדוק השב את הארון וגו

 ".כל ימי"גרסת הגמרא  ב
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הלא נאמר בספר  ,ואם לחשך אדם לומר. ופסק מלך מבית דוד ,אורים ותומים

ד ֲעֹמד ֹכֵהן ", עזרא ים עַּ שִּ דָּ קֳּ ש הַּ ֹקדֶׁ ר לֹא יֹאְכלּו מִּ ם ֲאשֶׁ הֶׁ א לָּ תָּ ְרשָּ תִּ ר הַּ יֹאמֶׁ וַּ

ים ים ּוְלֻתמִּ היו עתידים שגם בבית שני , ומשמע מדבריו, (ג"ס' עזרא ב)" ְלאּורִּ

שלא זו היתה , אמור לו, ואז יהיו אוכלים בקדשים, אורים ותומיםלהיות להם 

עד שיחיו מתים ויבא לא יאכלו בקדשים , אלא כך אמר להם, כוונת התרשתא

 .אבל מכל מקום עד סוף בית ראשון היו אורים ותומים .משיח בן דוד

, שנביאים ראשונים הנזכרים במשנתנו, אמר רב נחמן בר יצחקולפיכך 

להוציא , הם כל הנביאים שהיו בבית ראשון, ו אורים ותומיםשבמותם פסק

 .את חגי זכריה ומלאכי שהתנבאו בתחילת הבית השני

 

 ביטול רוח הקודש מישראל ושימוש בבת קול

כן היו  ואף על פי, נסתלקה רוח הקודש מישראל ,משמתו חגי זכריה ומלאכי

  .משתמשים בבת קול

נתנה עליהן בת קול מן , ריא ביריחובעליית בית גו םשפעם אחת היו מסובי

אלא שאין , שראוי שתשרה שכינה עליו ,יש בכם אדם אחד, ואמרה ,השמים

הי חסיד הי עניו  ,הספידוהו ,וכשמת, נתנו עיניהם בהלל הזקן, דורו ראוי לכך

  .תלמידו של עזרא

, בת קול מן השמים םנתנה לה, בעלייה ביבנה םושוב פעם אחרת היו מסובי

אלא שאין דורו  ,שראוי שתשרה שכינה עליו חדיש בכם אדם א ,םהואמרה ל

הי עניו הי חסיד  ,הספידוהו ,וכשמת, נתנו עיניהם בשמואל הקטן, לכך םזכאי

  .תלמידו של הלל

ורבי  ,רבן שמעון שהיה נשיא], שמעון וישמעאל, ואף הוא אמר בשעת מיתתו

, [שהרגתם מלכות יון, בחרבליהרג  םשעתידי] לחרבא, [ישמעאל בן אלישע כהן גדול

 ,לקטלא ,[ורבי יהודה בן בבא, ורבי חנניה בן תרדון, כגון רבי עקיבא], וחברוהי

חנניה בן  ביור ,סרקו בשרו במסריקות פיפיות של ברזלרבי עקיבא ש ,לשאר מיתות]

 ושאר עמא לביזא, [לונביאות של ברזלתקעו בו ורבי יהודה בן בבא  ,תרדיון נשרף

וצרות גדולות עתידות ]= ועקן סגיאין עתידין למיתי על עמא ,[לבזושאר העם ]=

  [.לבוא על העם

 ,אלא שנטרפה שעה ,הי חסיד הי עניו ,יהודה בן בבא בקשו לומר ביואף על ר

 .מאימת המלך על הרוגי מלכות מספידיםשאין מפני , שמיחו בידם

 

 ביטול השמיר

 ,[י להלן"כפי שיתבאר בעזה, האפודוכתבו בו אבני , שבנו בו בית המקדש], שמיר זה

ואין כל דבר קשה יכול לעמוד  ,ומששת ימי בראשית נברא ,ברייתו כשעורה

 .בפניו

אותו באיטני  ומניחים, של צמר םאותו בספוגי םכורכי? במה משמרין אותוו

  .שעוריםמליאה סובי עופרת של 

 .ומבואר במשנתנו שמשחרב בית המקדש בטל השמיר

 

 ת המקדשחיתוך אבני בי

מאחר שחצבום , אבנים שבנה שלמה את בית המקדש, לדעת רבי יהודה

ה ", שנאמר, שוב לא סתתו אותם בכלי ברזל, מההר ן ְשֵלמָּ בֶׁ ֹנתֹו אֶׁ בָּ ת ְבהִּ יִּ בַּ ְוהַּ

ֹנתֹו בָּ ת ְבהִּ יִּ בַּ ע בַּ ְשמַּ ל לֹא נִּ ְרזֶׁ י בַּ ל ְכלִּ ן כָּ ְרזֶׁ גַּ בֹות ְוהַּ קָּ ה ּומַּ ְבנָּ ע נִּ סָּ , ('ז' ו 'מלכים א)" מַּ

 .היו משתמשים בשמיר, וכשהיו צריכים לחתוך את האבנים

ים " ,והלא כבר נאמר? וכי אפשר לומר כן ,נחמיה ביאמר לו ר נִּ ה ֲאבָּ ל ֵאלֶׁ כָּ

ֹרת  ית ְיקָּ זִּ ֹדת גָּ ה ְכמִּ ְמֵגרָּ רֹות בַּ ְגדֹולָּ ְמֹגרָּ ֵצר הַּ חָּ ד הֶׁ חּוץ עַּ חֹות ּומִּ ְטפָּ ד הַּ ד עַּ סָּ מַּ חּוץ ּומִּ ת ּומִּ יִּ בַּ " המִּ

, ומה שנאמר, הרי שהיו מחתכים את האבנים בכלי ברזל, ('ט' ז' מלכים א)

ֹנתֹו" בָּ ת ְבהִּ יִּ בַּ ע בַּ ְשמַּ ל לֹא נִּ ְרזֶׁ י בַּ ל ְכלִּ ן כָּ ְרזֶׁ גַּ בֹות ְוהַּ קָּ , בבית עצמו לא נשמע, "ּומַּ

 .היו מתקנים מבחוץ ומכניסים מוכן פנימהש

 ביודברי ר, מקדשבהם הם שבנה דברי רבי יהודה באבני םנראי, אמר רביו

  .ביתום שבנה בהם את נחמיה באבני

 

 חקיקת שמות השבטים על אבני אפוד וחושן

לא היו , שהיו צריכים לכתוב עליהם שמות השבטים, אבני חושן ואפוד

ם"שהרי נאמר , כותבים עליהם בדיו תּוֵחי חֹותָּ שמשמע , (א"כ ח"שמות כ)" פִּ

ם"שנאמר , ם באיזמלעליה םואין מסרטי. חקיקה ולא כתיבה ֻלֹאתָּ שמות )" ְבמִּ

 .שיהיו מלאות ולא חסירות ועל ידי איזמל הן נחסרות (ג"ט י"ל

והן נבקעות  ,על פני הדיו שמיר מבחוץ םומראה לה ,אלא כותב עליהם בדיו

וכבקעה זו  ,ואינה חסירה כלום ,כתאינה זו שנבקעת בימות החמה ,מאליהן

  .רה כלוםואינה חסי ,שנבקעת בימות הגשמים

 

 דברים נוספים שבטלו בחורבן בית ראשון

 ,[יקרמין משי ] שירא פרנדאבטלה  ,משחרב מקדש ראשון, אמר רבי אמי

 ,בטלה שירא פרנדא ,משחרב מקדש ראשון, וכן שנינו בברייתא .וזכוכית לבנה

הדומה כעיגולי  ,הבא משניריין קרוש א אף "וי. ורכב ברזל ,וזכוכית לבנה

  .דבילה

 

 רב בית המקדש בטלו נופת צופיםמשח

מבואר במשנתנו שמשחרב בית המקדש השני בטלו נופת צופים ונחלקו חכמים 

 .למה הכוונה

כלומר , צפה על גבי נפהמרוב שומן שבה היא סולת שהכוונה ל ,רבלדברי 

  .ודומה לעיסה שנילושה בדבש ושמן, נדבקת בנפה

בשתי דפנות של ככרות שתי הכוונה לכך שכשהיו מדביקים  ,לוילדברי ו

כצוף זה , היו הככרות תופחות כל כך עד שהיו נוגעות זו בזו, זו כנגד זו, תנור

 .שגדל ומתפשט והולך ותולה באויר כן אלו צפות ותפוחות באויר

ההרים הם , ופיםדבש הבא מן הצהכוונה ל ,רבי יהושע בן לוילדברי ו

יש ללמדו , ן ההריםוענין זה שדבש בא מ. שמשם צופה למרחוק ,הגבוהים

ה ", את הפסוק[ ג רב יוסף"וי]מהתרגום שתרגם רב ששת  ינָּ ֲעשֶׁ ר תַּ ֲאשֶׁ כַּ
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ים ְדֹברִּ כמא דנתזן דבריאתה ושייטן ברומי עלמא ומתיין , (ד"מ' דברים א)" הַּ

כמו שהדבורים עפות ושטות בגובה העולם ומביאות דבש ]=דובשא מעישבי טורא 

 [.מעשבי ההרים

 

 נצוק

אין הקילוח מצרף מה , ערה רוב משקים מכלי טהור לכלי טמאהיוצק ומ

 .ולטמא את מה שבכלי העליון, שבשני הכלים להיחשב מחוברים

, שהם משקים עבים מאד, אוהצפיחים( ב)דבש הזיפים ( א)יוצאים מכלל זה 

הקילוח מצרף מה שבשני הכלים יחד להחשב , והמערה אותם מכלי לכלי

 . ת העליוןוהתחתון מטמא א, במחוברים

, רבי יוחנן אומר שהוא דבש שמזייפים בו. ונחלקו חכמים מהו דבש הזיפים

וריש לקיש . בו יםואין נכר ,בו מים ויין םמערבי ,מתוך שהוא טוב ועב, כלומר

, הנזכר בכתוב, שבא מהמקום הנקרא זיף, הוא נקרא כןעל שם מקומו  ,אמר

לֹות" ם ּוְבעָּ לֶׁ טֶׁ יף וָּ   (.ד"כ ו"יהושע ט)" זִּ

 

 הזיפים שהסגירו את מקום דוד

, כמו שנאמר, באו הזיפים וגילו לשאול את מקומו, כשברח דוד מפני שאול

נּו" מָּ ֵתר עִּ ְסתַּ ד מִּ וִּ אּול ֲהלֹא דָּ יֹאְמרּו ְלשָּ ים וַּ יפִּ זִּ   (.'ב ד"תהלים נ)" ְבבֹוא הַּ

רבי יוחנן אומר שהם בני אדם שמזייפים . ונחלקו חכמים מי הם הזיפים הללו

הם  םעל שם מקומ ,אמרבי אלעזר ור. שקרנים והולכי רכיל, כלומר, בריהםד

לֹות", הנזכר בכתוב, שבא מהמקום הנקרא זיף, קרויים כן ם ּוְבעָּ לֶׁ טֶׁ יף וָּ " זִּ

  (.ד"כ ו"יהושע ט)

 

 פסקו אנשי אמנה

ה " ,שנאמר, פסקו אנשי אמנה מישראל, ית המקדשמשחרב ב יעָּ ר  'ההֹושִּ מַּ י גָּ כִּ

י  יד כִּ סִּ םחָּ דָּ ְבֵני אָּ ים מִּ סּו ֱאמּונִּ   (.'ב ב"תהלים י)" פַּ

לוותר ממונם  ,ה"בהקב םמאמיני םשה ,בני אדםשהכוונה ל, אמר רבי יצחקו

וסומכים עליו , ולהוצאת שבתות וימים טובים ,ולצדקה ,לנוי הדור מצוה

 .לעשות טוב ואין דואגים לחסרון

מה אוכל  ,ואומר ,פת בסלוכל מי שיש לו , רבי אליעזר הגדול אומר, וכן שנינו

  .אינו אלא מקטני אמנה ,למחר

 

נֹות" ז ְליֹום ְקטַּ י בַּ י מִּ  "כִּ

נֹות" ,את הכתוב אלעזר בירכך ביאר  ז ְליֹום ְקטַּ י בַּ י מִּ ז " ,('י' זכריה ד) "כִּ י בַּ מִּ

שכר  םשאין מקבלי, לעתיד לבא םמי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנ ,"ְליֹום

נֹות" ,שלם   .ה"שלא האמינו בהקב ,םשהיה בה ות אמנהקטנ ,"ְקטַּ

                                                                                                               
 [.י"רש. ]ונכנסת השעוה עם הדבש ,שהן עבות ,ז"א בלע"ברשק א

 [.י"רש. ]פוסק הוא הולך מלמטה למעלהשכשהקילוח  ב

ז ְליֹום", ביאר את הכתוב כךרבא ו י בַּ דין רשעים [ קורא]=מבזבז מי  ,"מִּ

נֹות" ,לעתיד לבוא שאומרים , בנים קטנים שהיו להם ומתו בחייהם ,"ְקטַּ

למה הענשתם , אם סופך להיפרע מהם בעולם הבא, ה"הבנים הללו לפני הקב

 .במיתתנו בעולם הזה

 

 ט"דף מ

 

 תפילת דוד הצילה ישראל מעניות

, היו כל ישראל מוכרי רבב, לולא תפילתו של דוד, אילעא בר יברכיה ביאמר ר

ואין לך , ונמאסים, שהם דברים הנדבקים בבגדים, ב ושומןלֶׁ כלומר מוכרים חֵ 

 .אדם מתעסק בהם אלא עני

ְביֹון", שכך התפלל דוד ח אֶׁ כַּ שָּ ח יִּ צַּ נֶׁ י לֹא לָּ ים [וגם] כִּ יִּ ת ֲענִּ ְקוַּ ד [לא] גתִּ עַּ ד לָּ  .תֹאבַּ

ה  יָך 'הקּומָּ נֶׁ ל פָּ ם עַּ ְפטּו גֹויִּ שָּ ֹעז ֱאנֹוש יִּ ל יָּ ה  .אַּ יתָּ ם 'השִּ הֶׁ ה לָּ תן להם לאותם ] מֹורָּ

ם [ועל ידי זה, עניים מרות ועושר ה [שהם כלומר הגוים] ֵיְדעּו גֹויִּ לָּ ה סֶׁ  ֱאנֹוש ֵהמָּ

 (.א"כ-ט"י' תהילים ט)" [הגים בישראל כבודועל ידי זה יהיו נו, ואינם אלהות]

 

 תפילת חבקוק הצילה תלמידי חכמים מעניות

תלמידי חכמים  שניתפלתו של חבקוק היו לולא , אילעא בר יברכיה ואמר רבי

  .בתורה םעוסקירק כך ו ,משום עוני מתכסים בטלית אחת

י  'ה", שכך התפלל חבקוק ֵראתִּ ְמֲעָך יָּ י שִּ ְעתִּ מַּ עָּ  'השָּ ֵייהּו פָּ ים חַּ נִּ ב שָּ רֶׁ ב ְלָך ְבקֶׁ רֶׁ ְבקֶׁ

ְזכֹור ֵחם תִּ ז רַּ יעַּ ְבֹרגֶׁ ים תֹודִּ נִּ ֵייהּו" יאל תקר ('ב' חבקוק ג" )שָּ ים חַּ נִּ ב שָּ רֶׁ אלא , "ְבקֶׁ

ֵייהּו" ם חַּ יִּ ב ְשנַּ רֶׁ  םששנים צריכי ,אותה פעולה שהיא בקירוב שניםכלומר , "ְבקֶׁ

ֵייהּו", להתקרב יחד בכיסוי אחד  .והרווח להם ותן להם חיותם ,רפאהו ,"חַּ

 

 דברי תורה םבדרך ואין ביניה םהמהלכי ח"שני ת

ואין  ,בדרך םשני תלמידי חכמים המהלכי, אילעא בר יברכיה ביואמר ר

י" ,שנאמר ,ישרף באשהל םראוי ,דברי תורה םביניה ְיהִּ ה  וַּ  [אליהו ואלישע] ֵהמָּ

ֵבר לֹוְך ְודַּ ים הָּ ב ֵאש וְ  [בדברי תורה] ֹהְלכִּ כֶׁ ֵנה רֶׁ יָּהּו הִּ ל ֵאלִּ עַּ יַּ ם וַּ דּו ֵבין ְשֵניהֶׁ ְפרִּ יַּ ְוסּוֵסי ֵאש וַּ

ם יִּ מָּ שָּ ה הַּ רָּ ְסעָּ לא נשרפו מרכב האש , בזכות שדברו בדברי תורה ,(א"י' ב' מלכים ב" )בַּ

 היה שורף אותם, אבל אם לא היו מדברים, שבא עליהם לשרפם

 

 לזה בהלכה זה ןבעיר אחת ואין נוחי םהדרי ח"שני ת

ואין  ,בעיר אחת םהדרי כמיםחלמידי שני ת, אילעא בר יברכיה ואמר רבי

על שהרג את חבירו ], ואחד גולה ,[על ידי חבירו]אחד מת  ,זה לזה בהלכה םנוחי

ת" ,שנאמר, [בשגגה עַּ י דַּ ְבלִּ ת ֵרֵעהּו בִּ ח אֶׁ ְרצַּ ר יִּ ה רֹוֵצחַּ ֲאשֶׁ מָּ נֻס שָּ ' דברים ד) "לָּ

ת "שנאמר  ,תורה ואין דעת אלא ,(ב"מ עַּ דָּ י הַּ ְבלִּ י מִּ מִּ ְדמּו עַּ ְסתָּ נִּ אַּ ת מָּ עַּ דַּ ה הַּ תָּ י אַּ כִּ

                                                                                                               
 .כתיב" ענוים" ג
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ְסָך ְמאָּ י  אְואֶׁ ֵהן לִּ כַּ ת ֱאֹלמִּ ח תֹורַּ ְשכַּ תִּ ייָך קֶׁ וַּ נִּ יָך גַּם אָּ נֶׁ ח בָּ ְשכַּ ואם כן הסיבה , ('ו' הושע ד" )אֶׁ

עם לכך שרצח את חבירו וצריך לגלות כי לא היה להם דעת להיות למדים זה 

 .זה

 

 העוסק בתורה מתוך הדחקלמיד חכם כל ת

 ,העוסק בתורה מתוך הדחקלמיד חכם כל ת, חייא בייהודה בריה דר ביאמר ר

יֹון ֵיֵשב" ,שנאמר ,תפלתו נשמעת ם ְבצִּ י עַּ ִּם  [אלו יושבי ישיבת תורה] כִּ לָּ ירּושָּ בִּ

ְמעָּ  ָך ְכשָּ ֲעקֶׁ ְחְנָך ְלקֹול זַּ נֹון יָּ ה חָּ ְבכֶׁ כֹו לֹא תִּ ְךבָּ נָּ הכתוב מדבר ו (.ט"י' ישעיהו ל)" תֹו עָּ

ם ", שנאמר אחרי כן, בלומד תורה מתוך הדחק כֶׁ ן לָּ תַּ ץ  'הְונָּ חַּ ם לָּ יִּ ר ּומַּ ם צָּ חֶׁ לֶׁ

יָך ת מֹורֶׁ יָך ֹראֹות אֶׁ יּו ֵעינֶׁ יָך ְוהָּ ֵנף עֹוד מֹורֶׁ כָּ  םשמזונותיו קשי ('כ' ישעיהו ל)" ְולֹא יִּ

 .יושב ועוסק בתורה ואף על פי כן ,עליו

ת "שנאמר , אותו מזיו שכינה םמשביעי, אבהו אומר ביר יָך ֹראֹות אֶׁ יּו ֵעינֶׁ ְוהָּ

יָך  ".מֹורֶׁ

ְולֹא "שנאמר , ננעל בפניו [מחיצה]=אף אין הפרגוד , אחא בר חנינא אמר ביר

יָך ֵנף עֹוד מֹורֶׁ כָּ  .לא יתכסה ממך בכנף בגדו ומחיצתו, כלומר"  יִּ

 

 משחרב הבית אין יום שאין בו קללה

אין , ית המקדשמיום שחרב ב ,יהושע ביהעיד ר ,אומר שמעון בן גמליאלרבן 

  .יום שאין בו קללה

ר " ,שנאמר, מרובה קללתו משל חבירו ,בכל יום ויום, אמר רבאו ר תֹאמַּ ֹבקֶׁ בַּ

ר  ֵתן ֹבקֶׁ י יִּ ר מִּ ב תֹאמַּ רֶׁ עֶׁ ב ּובָּ רֶׁ ֵתן עֶׁ י יִּ ְרֵאה עֵ מִּ מַּ ד ּומִּ ְפחָּ ר תִּ ְבָך ֲאשֶׁ ד ְלבָּ חַּ פַּ ר מִּ יָך ֲאשֶׁ ינֶׁ

ה ְראֶׁ ואין לומר שבכל פעם מבקש את הערב הבא ואת הבקר , (ז"ס ח"דברים כ" )תִּ

שרואה עכשיו , אלא מבקש את שעבר, כי מנין לו שיהיו טובים יותר, הבא

 .שכל יום קללתו מרובה מקודמו, שהיה טוב יותר

( א. )הדברים שהעולם עומד עליו הם שנים, ומאחר שהקללה מתרבה תמיד

בתורה בכל יום דבר  םו כל ישראל עוסקיישיהכדי תקנוה ש. אמירת קדושה דסדרא

 ,וכיון שנוהג בכל ישראל ,והן כעוסקין בתורה ,שאומר קריאתו ותרגומו ,מועט

( ב). חביב הוא ,קדושת השם ותלמוד התורה ,ויש כאן שתים ,בתלמידים ובעמי הארץ

שהדרשן . בדברי אגדהשעונים אחר הדרשה , ועניית יהא שמיה רבא מברך

 ,לפי שאינו יום של מלאכה ,כל העם לשמוע םושם היו נקבצי ,דורש ברבים בכל שבת

וענין זה שהעולם עומד עליהם מבואר מהכתוב  .וקידוש השם ,ויש כאן תורה

ל" ע ְכמֹו ֹאפֶׁ ֹתפַּ ים וַּ רִּ ת ְולֹא ְסדָּ וֶׁ ְלמָּ ל צַּ ה ְכמֹו ֹאפֶׁ תָּ ץ ֵעיפָּ רֶׁ כלומר  ,(ב"כ' איוב י) "אֶׁ

פרשיות תורה תופיע של  סדריםכשיש כשאין סדרים יש אופל וצלמות אבל 

 .מאופל

 

 קלקולים נוספים מיום שחרב בית המקדש

, מיום שחרב בית המקדש, עוד אמר רבן שמעון בן גמליאל שהעיד רבי יהושע

ולדעת רבי שמעון בן אלעזר ]. וניטל טעם הפירות( ב. )לא ירד הטל לברכה( א)

 .ניטל שומן הפירותאף , רבי יוסי אומר( ג) [.לה דבר זההטהרה בט, להלן

                                                                                                               
 .כתיב" ואמאסאך" א

 

 קלקולים שארעו על ידי ביטול טהרה ומעשרות

בטלה את היא , שפסקה מישראלהטהרה ( א. )שמעון בן אלעזר אומררבי 

ה מטהר "אף הקב ,בטהרה כשהיו טהורים ונוהגיםש, טעם הפירות וריחם

 המעשרובעוון שפסק ( ב. )רועכשיו בטל הדב, מריח רע ומטעם רע םפירותיה

 . הפסיק שומן הדגן

 

 אהבה לבן גדולה מאהבה לאב

נטלו , שהוא שמן ויש בו ריח טוב, מצא תמר ממין הנקרא חינוניתארב הונא 

בני טהרה , אמר לו. מריח אני חינוניתא, ואמר לו, בא רבה בנו. וכרכה בסודרו

 .ונתנה לו, אצלךולא פסק הריח מ, ולכן היא מוציאה לך ריח טוב, יש בך

 .ונתנו לבנו, נטל רבה את התמר, בנו של רבה בר רב הונא, ובתוך כך בא אבא

 ,והקהיתה את שיני ,בטהרתך שמחת את לבי ,בני, אמר לו רב הונא לרבה בנו

 .שנטלת ממני ונתת לו ,יותר מעלי ,שהראיתני שאהבתך על בנך

 ,רחמי דבני, [לבנואהבת האב ]= דאבא אבני רחמי, וזהו שאומרים בני האדם

  [.אהבת הבן לבנים שיהיו לו]= אבני דהוו ליה

 

 גדל נכדיך ולא יכבדוך

וביקש ממנו , וכשגדל נכדו זה, גידל את רב יעקב בן בתורב אחא בר יעקב 

 .איני בנך, השיב לו, שישקנו מים

ואין עלי  איני בנךו]בר ברתך אנא  [גדל גדל]= רבי רבי, וזהו שאומרים בני האדם

 [.בדך כבןלכ

 

 קלקול זנות וכשפים

  .כילו את הכל ,הזנות והכשפים ,חכמים אומרים

 

 .אך הם שייכים כאן, הדברים הבאים הובאו בגמרא אחר המשנה הבאה

 

 מצב העם משחרב בית המקדש

בושו חברים ובני חורין , ית המקדשמשחרב ב ,פנחס בן יאיר אומר ביר

שהם עשירים ואלו  ,ים ממזריםשגברה יד עזי פנ, וחפו ראשם [מיוחסין]=

ואין  ,וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ,אין חש להםש, ונדלדלו אנשי מעשה ,עניים

על  ,על מי לנו להשען ,ואין שואל ,ואין מבקש עליהם רחמים ,לישראל דורש

  .אבינו שבשמים

התחילו ]= שרו חכימיא ,מיום שחרב בית המקדש ,הגדול אומרבי אליעזר ר

וספריא  [.שהם קטנים מן החכמים ,מלמדי תינוקות]= וי כספריאלמה [החכמים

 ועמא דארעא ,[כעמי הארץ] וחזניא כעמא דארעא ,[וסופרים כחזנים]= כחזניא
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על מי יש  ,ואין מבקש ,ואין שואל ,[הולכים ודלים ומתנוולים]= אזלא ודלדלה

  .להשען על אבינו שבשמים

 

 מצב העם בסוף הגלות

 חוצפא יסגא ,לפני ביאת משיח ,בסוף הגלותר כלומ, בעקבות משיחא

ואף על פי כן  ,הגפן תתן פריה [.יוקר יתרבה]= ויוקר יאמיר [.החוצפה תגדל]=

 ,ואין תוכחת .ומלכות תהפך למינות .במשתאות םהכל עוסקיכי , היין ביוקר

 ,שכולם נכשלים בחטאות, את חבירואין לך אדם שיוכל להוכיח ש

, בית זנותיהיה ל של חכמים בית וועד .תה כמוניא ,אומר לו ,םוכשמוכיח

ובעלי זימה מתגודדים  ,ויהא חרב מאין איש ,ואין לומד תורה ,כלו החכמיםיש

 .והגבלן ישום ,והגליל יחרב [.מפני שחוץ לעיר היו בתי מדרשות שלהם] ,שם

ויראי  .וחכמות סופרים תסרח .ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו

זקנים יעמדו מפני  .נערים פני זקנים ילבינו .והאמת תהא נעדרת .וחטא ימאס

 .אויבי איש אנשי ביתו .כלה בחמותה .בת קמה באמה .בן מנוול אב .קטנים

על אבינו  ,ועל מה יש לנו להשען .הבן אינו מתבייש מאביו .פני הדור כפני הכלב

  .שבשמים

 

 גזרות שגזרו בפולמוס של אספסיינוס

 .ס להילחם על ירושלים גזרו חכמים שתי גזרותכשבא אספסיינו

ונחלקו , גזרו שלא יצאו חתנים בעטרות, כלומר. גזרו על עטרות חתנים. א

 .חכמים על אלו עטרות גזרו

שהיו עושים מהם עטרות , רק על עטרות של מלח וגופריתגזרו , לדעת רב

 .אבל עטרות של הדס ושל וורד מותרים. צלולות כאבן בדולח

של קנים אבל עטרות . גם על עטרות של הדס ושל וורדגזרו , מואלולדעת ש

  .מותר ,[כמין גומא הגדל במים]= ושל חילת

אף וכן שנה לוי במשנתנו . של קנים ושל חילתגם על עטרות גזרו , לדעת לויו

  .אסור ,של קנים ושל חילת

ר כלומ, שהכוונה לטבלא דחד פומא, וביאר רבי אלעזר. גזרו על האירוס. ב

 .שמקשקשים בו לשיר בבתי משתאות, שיש בו עינבל אחד, פעמון

עשוי שהוא ], הוא כמין תוף, טנבורא לבנו שהעש ,בר רב הונאומעשה ברבה 

על פיו עור  ושוטחים ,של ברזל חוטיםבדפנותיו  םוקושרי ,דפנות עגולות כעין נפה

הוא מוציא קול  ,וכשמכין עליו במקל דק ,והוא מתייבש שם מאליו ,ומותח ,כשהוא לח

[. עד שנשמע כמין שיר ,להכות עליו מכה אחר מכה כסדר שיודעים אומניםויש  ,צלול

שגזרו עליו , טנבורא זו דומה היא בקולה לאירוס, אמר לו, בא אביו ושברו

לך ועשה על . יבואו להתיר גם את האירוס, ואם יעשה את הטנבורא, חכמים

 .פי חבית או כל פי כלי חרס קטן

 

 ות שגזרו בפולמוס של טיטוסגזר

כשהביאו הורקנוס לסייע , כשבא טיטוס להילחם על ירושלים בפעם הראשונה

שתים נזכרו במשנתנו ], גזרו שלוש גזירות, אלו להילחם עם אריסטובלוס אחיו

 [.ואחת נזכרת בברייתא

עיר שהכוונה ל ,יוחנן בירבה בר בר חנה אמר רואמר . גזרו על עטרות כלות. א

וכן שנינו . ועיר של זהב מצויירת עליה ,עטרה של זהבכלומר , בשל זה

אבל עושה אותה כיפה של , עיר של זהב, שאסרו איזהו עטרות כלות, בברייתא

 .כובע של צמר לבןוהיא כעין  ,מילת

היא שחופת חתנים , וביארו, ענין זה נזכר בברייתא. גזרו על חופת חתנים. ב

 םטסי זהב שמעמידי םובו קבועי ,ועה שניטלית צבכלומר , זהורית המזהבות

זהורית , שאסרואלו הן חופת חתנים , וכן שנינו בברייתא. אותה כמין כיפה

 ,םכמו שאנו עושי ,כמין כיפה של מעגלי עץ ,אבל עושה פפירית, המוזהבות

 .םכמו שאנו עושי ,ורדידי זהב םצניפיכל מה שירצה כגון בה  םותולי

שלא גזרו על . י להלן"ענין זה יתבאר בעזה. ביווניתגזרו שלא ילמד את בנו . ג

ואין  ,שמדברים בו בני פלטין ,לשון חכמההיא ], אלא על חכמת יונית, לשון יונית

אבל על אותם , לא גזרו אלא על רוב העם, וכמו כן[. בו מכיריםשאר העם 

 .לא גזרו, כבית רבן גמליאל, וצריכים לאותה חכמה, הקרובים למלכות

 

 גזרו שלא ילמד את בנו יווניתגזרה ש

הורקנוס ואריסטובלוס שני אחים היו מזרע החשמונאים והיו נלחמים זה בזה 

 ,והביא עמו חייל רומיים, היה הורקנוס צר על ירושלים מבחוץו, על המלוכה

 .ואריסטובלוס מבפנים

 ,מתרומת הלשכה, בקופה כסף דינרילהם מהעיר  םבכל יום ויום היו משלשלי

 .ים להם כנגדם כבשים לקרבן התמידהם מעלו

 לעז להם לאותן שבחוץ, שהיה מכיר בחכמת יוונית ,מבפנים היה שם זקן אחד

  .בידכם םאין נמסרי ,כל זמן שעוסקים בעבודה ,םאמר להו ,בחכמת יוונית

 ,כיון שהגיע לחצי חומה, והעלו להם חזיר ,למחר שלשלו להם דינרים בקופה

מחמת המלך שבערה על  ,ארבע מאות פרסהישראל  רץנזדעזעה או, נעץ צפרניו

 .חילול שמו

וארור אדם שילמד לבנו חכמת , ארור אדם שיגדל חזירים ,אותה שעה אמרו

  .יוונית

 

, שנינו, שהחריבו החיילות את הזרעים שסביבות ירושלים ,ועל אותה שנה

בשאר ש, "ושתי הלחם מבקעת עין סוכר, מעשה ובא עומר מגגות צריפים"

ובאותה שנה לא מצאו  ,גמצות העומר להביא מן הקרוב לירושלים ,יםהשנ

 .אלא רחוק

 

                                                                                                               
 [.י"רש. ]כדאמר בסדר עולם ,ובין זה לזה היו חמשים ושתים שנה א

 .לכאורה באותו מעמד גזרו גם כן שלא לגדל חזירים ואם כן ארבע גזרות היו ב

מתייבש  ,א בא מרחוקוכשהו ,שיהא הזרע לח והכר מלא ממנו ,"כרמל תקריבו"כדכתיב  ג

 [.י"רש. ]ואין כר השבלת מלא מן הגרעין ,ומתמעך
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 הלשון הראויה לדבר בארץ ישראל

לשון  וא ,לשון הקודש ואאלא  ,למה אלשון סורסירץ ישראל בא ,אמר רבי

 .והיה לו לספר בו ,ולשון יון יפה מזה ,לארץ יון קרוביםשהיו  ,יוונית

 

 הלשון הראויה לדבר בבבל

 .פרסילשון  ולשון הקודש א ואאלא  ,למה ארמילשון בבל ב ,יוסף ר רבאמ

 

 רבן שמעון בן גמליאל ובן אחיו נשארו מתוך אלף

י ", רבן שמעון בן גמליאלאמר רב יהודה אמר שמואל משום  ְפשִּ ה ְלנַּ י עֹוְללָּ ֵעינִּ

י ירִּ ֹכל ְבנֹות עִּ אלף ש, עמיכלומר יש לי להצטער ביותר על שארע , (א"נ' איכה ג)" מִּ

וחמש מאות למדו חכמת , חמש מאות למדו תורה, ילדים היו בבית אבא

  .ולא נשתייר מהן אלא אני כאן ובן אחי אבא בעסיא, יוונית

 

 דברים שהתירו לקרובים למלכות

הרי זה מדרכי , ומניח בלורית מאחוריו, שמספר שער שלפניו, המספר קומי. א

אבטולוס בן ראובן אולם ל, ביםשהם עושים כן לשם עבודת כוכ, האמורי

 .שהוא קרוב למלכות ,התירו לספר קומי

של בית רבן גמליאל התירו להן אולם , אסורה כפי שנתבאר חכמת יונית. ב

  .למלכות םמפני שקרובי ,חכמת יוונית

 

 גזרה שגזרו בפולמוס אחרון

גזרו , שאז החריב את הבית, כשבא טיטוס להילחם על ירושלים בפעם שניה

אותה מבית  םשהיו מוליכי ,שלא תצא הכלה באפריון בתוך העירים חכמ

 .ואפריון של מעילים וטליתות מוזהבות מוקפות לה ,אביה לבית בעלה

  .משום צניעות, שתצא הכלה באפריון בתוך העיר ורבותינו התירו

 

 דברים שבטלו במיתת החכמים

 ,עה הרבהשהיה בעל הלכות מפי שמו, פר תורהמשמת רבי אליעזר נגנז ס

הרבה תורה , מו שאמר במסכת סנהדריןכ ,וסדורות בפיו כאילו כתוב בספר

ולא עוד אלא שאני שונה שלשת אלפים הלכות בנטיעות  ,למדתי מרבותיי

 .ושלש מאות בבהרת עזה ,קישואים

 ,ובקי בהלכות ,שהיה זהיר בדרשות ,משמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה

וכמבואר במסכת חגיגה שכשעמד  ,רמזיהםולהבין ב ,ובתשובת האפיקורסים

אבדה עצה מבני , למות אמרו לו חכמים מה יהא עלינו ממינים ואמר להם

 .נסרחה חכמה של עובדי כוכבים ,ישראל

                                                                                                               
א "ואומות העולם קורין אותו לינג ,ואומר אני שזה לשון גמרת ירושלמי ,קרוב הוא ללשון ארמי א

 [.י"רש. ]א"שוריי

שהיו נותנים אות ואמתלא וטעם , בטלו מושלי משלים בי מאירמשמת ר

ליש שהיה דורש ש, כמו שאמרו על רבי מאיר, להיכנס בה בשערי בינה, לחכמה

 .ושליש משלים, ושליש באגדה, בשמועה

על דלתות בית המדרש לילה ויום  םשוקדיה ,בטלו השקדנים משמת בן עזאי

מה אעשה שנפשי כמו שהיה בן עזאי שביטל מפריה ורביה משום שאמר אבל 

 .חשקה בתורה

כמו ששנינו  ,שהיה בקי בטעמי המקראות ,משמת בן זומא בטלו הדרשנים

  .עד שדרשה בן זומא ,כיתי שתאמר יציאת מצרים בלילותלא ז, במסכת ברכות

שהיה נותן לבו לדרוש כל קוץ וקוץ של  ,בטל כבוד התורהבי עקיבא משמת ר

שאין  ,וזהו כבוד תורה גדול תיבות יתירות ואותיות יתירותל שכן וכ ,כל אות

עומק , כלומר, בטלו זרועי תורהבי עקיבא משמת רוכמו כן . בה דבר לבטלה

ואותיות היתרים  ,ולסמוך טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראות ,סברא

  .ונסתתמו מעיינות החכמה ,ולשונות המשתנים במקרא

כמו , שהוא היה עשיר גדול ,בטלו עטרות חכמה משמת רבי אלעזר בן עזריה

ת "ונאמר , שהיה מעשר שנים עשר אלף עגלים בכל שנה מעדרו, שאמרו רֶׁ ֲעטֶׁ

ם  ְשרָּ ים עָּ מִּ תֲחכָּ לֶׁ ּוֶׁ ים אִּ ילִּ ת ְכסִּ לֶׁ ּוֶׁ  (ד"כ ד"משלי י" )אִּ

ועושה  ,בטוח בחשיבותושהיה  ,חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה בימשמת ר

יאמר לחומץ , כמבואר במסכת תענית יאריכו הקורות ,מעשים מופלאים

 .ולעזים להביא זאבים בקרניהם ,וידלוק

שהיה  ,תאולמה נקרא שמו קטנ ,יוסי קטנתא פסקו חסידים בימשמת ר

והוא היה מקטניהם  ,שהיו החסידים הולכים וכלים ,קטנתא של חסידים

 .וסופן

 .בשמת רבן יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמהמ

, והוא מה שאמרו במסכת מגילה], הזקן בטל כבוד התורהבן גמליאל שמת רמ

 ,משמת הוא ,תורה אלא מעומד םולא היו למדי ,היה בריאות בעולם ,שעד שמת הוא

 .ומתה טהרה ופרישות ,[והוצרכו ללמוד תורה מיושב ,חולי לעולםירד 

וכהנים  ,שהיה חכם ועשיר ,שמת רבי ישמעאל בן פאבי בטלה זיו הכהונהמ

 .על שולחנו םרבים אוכלי

  .עלה גובאי ורבו צרות רבן שמעון בן גמליאלמשמת 

  .בטל ענוה ויראת חטאוכן  ,הוכפלו צרותשמת רבי מ

שהרי , שהיה שונה לפניו משניות אל תשנה שבטלה ענווהואמר רב יוסף למי 

 .ואני ענוותן, אני קיים

, אל תשנה שבטלה יראת חטא, ואמר רב נחמן למי שהיה שונה לפניו משניות

 .ואני ירא חטא, שהרי אני קיים

 מסכת סוטהכל עגלה ערופה וסליק פרק 

 כי טוב כי לעולם חסדו' הודו לה

 ח"דש תמוז תשסבחמישי בשבת שלושים יום לחו

                                                                                                               
 [.י"רש. ]זה לא ידענא מאי היא ב
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