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            בבבב- - - - פג, אפג, אפג, אפג, א .1
ָנה    ִמׁשְ

ים ּוְלַהֲעִריב,  ּכִ ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ְוָאַמר ָלֶהם ְלַהׁשְ   ַהׂשּ
ּלא ְלַהֲעִריב  ים ְוׁשֶ ּכִ ּלא ְלַהׁשְ ֲהגּו ׁשֶ ּנָ אי ְלכֹוָפן.  - ָמקֹום ׁשֶ ַ   ֵאינֹו ַרׁשּ

ֲהגּו ָלזּון  ּנָ   ָיזּון.  -ָמקֹום ׁשֶ
ק ְמִתיָקה  ק.  - ְלַסּפֵ   ְיַסּפֵ

  ִמְנַהג ַהְמִדיָנה. ַהּכֹל ּכְ 
  

ה ּבְ  ן ַמְתָיאַמֲעׂשֶ י יֹוָחָנן ּבֶ כֹור ָלנּו ּפֹוֲעִלין.  ַרּבִ ָאַמר ִלְבנֹו: ֵצא ׂשְ   ׁשֶ
  ָהַלְך ּוָפַסק ָלֶהם ְמזֹונֹות. 

א ֵאֶצל ָאִביו, ָאַמר לֹו:  ּבָ   ּוְכׁשֶ
ְע  ׁשַ לֹמה ּבְ ת ׁשְ ְסעּוּדַ ה ָלֶהם ּכִ ה עֹוׂשֶ ִני, ֲאִפיּלּו ִאם ַאתָּ ֶהן, ּבְ   ּתֹו לֹא ָיָצאָת ְיֵדי חֹוָבְתָך ִעּמָ

ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב.  ֵהן ּבְ   ׁשֶ
ְמָלאָכה ּלא ַיְתִחילּו ּבִ א ַעד ׁשֶ    ,ֶאּלָ

ְלַבד.  ת ְוִקְטִנית ּבִ א ּפַ ֵאין ָלֶכם ָעַלי ֶאּלָ   ֵצא ֶוֱאמֹור ָלֶהם: ַעל ְמָנת ׁשֶ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    אֹוֵמר: ַרּבָ

  לֹא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר, 
ִמְנַהג ַהְמִדיָנה   . ַהּכֹל ּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ְטָפא ְלהּו ַאַאְגַרְייהּו.    לֹא ְצִריָכא ּדִ
ֵתיָמא ֲהַדאי,  :ַמהּו ּדְ יתּו ּבַ ּכִ ְמַקְדִמיתּו ּוְמַחׁשְ ֲעָתא ּדִ ְטַפאי ְלכּו ַאַאְגַרְייכּו ַאּדַ   ָאַמר ְלהּו: ָהא ּדִ

א.  ָקא ַמ  יְרּתָ ּפִ א ׁשַ ָעְבִדיַנן ְלָך ֲעִביְדּתָ ֲעָתא ּדְ ָטַפת ָלן ַאּדַ ֲאַמרּו ֵליּה: ַהאי ּדְ ַמע ָלן ּדַ   ׁשְ
   

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ְכִניָסתֹו    פג,ב ּלֹו,  - ּפֹוֵעל ּבִ ֶ   ִמׁשּ
יִציָאתֹו  ִית,   - ּבִ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ֶ   ִמׁשּ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶמׁש ֵיָאֵס ׁשֶ ֶ ְזַרח ַהׁשּ צּון. "ּתִ   פּון ְוֶאל ְמעֹונָתם ִיְרּבָ

  . כג)-(תהלים קד, כב "ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב
  

   !ְוֶליֱחֵזי ֵהיִכי ְנִהיִגי
  

ה.  ִעיר ֲחָדׁשָ   ּבְ
  

  ְוֶניֱחֵזי ֵמֵהיָכא ָקא ָאתּו! 
  

ְנקּוָטֵאי.    ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ָאְגִריתּו ִלי אֹוַרְייָתא ָאַמר ְלהּו: ּדְ ּפֹוֵעל ּדְ    .ּכְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

השוכר את הפועלים: אינו יכול 
   . בגמרא פריך פשיטא:לכופן

   . ליפתן:מתיקה
. בעת מלכותו דמלך בשעתו

   והדיוט הוה:
. שהם בני אברהם יצחק ויעקב

גדולה וסעודתו של אברהם 
   משל שלמה כדמפרש בגמרא:

. דאין עד שלא התחילו במלאכה
כאן אלא דברים ודברים אין 
בהם משום מחוסרי אמנה 
דאילו משהתחילו לא תוכל 

   לחזור:
  

  גמ' 
. הוסיף על שכרן משאר דטפא

  פועלין:
   . לעיר:בכניסתו

. צריך לוותר משלו אצל משלו
   בעל הבית ולהחשיך אצלו:

   בבוקר: . למלאכתווביציאתו
. אינו צריך משל בעל הבית

   להקדים אלא עם הנץ החמה:
. החיות דלעיל מיניה יאספון

כתיב תשת חושך ויהי לילה בו 
תרמוש כל חיתו יער תזרח 
השמש וגו' וסמיך ליה יצא אדם 
לפעלו ולעבודתו עדי ערב עד 

   שתחשך:
. בעיר והכל וליחזי היכי נהיגי

כמנהג המדינה ודריש לקיש 
   :מאי היא
. שנתלקטו במקומות בנקוטאי

הרבה ויש מקום שמקדימין ויש 
מקום שמחשכין וליכא למיסמך 

  אלא אדאורייתא:
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        פד, אפד, אפד, אפד, א    ––––    פג, בפג, בפג, בפג, ב .2
ַרׁש  י ֵזיָראּדָ ֵני  ַרּבִ   : ַרב יֹוֵסףְוָאְמִרי ָלּה ּתָ

ְכִתיב ל ַחְיתֹו ָיַער" :ַמאי ּדִ ת חֶֹשְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ּכָ ׁשֶ   , (תהלים קד, כ) "תָּ
ת חֶֹשְך ִויִהי ָלְיָלה" ׁשֶ ה,  -  "ּתָ ּדֹוֶמה ְלַלְיָלה. ֶזה ָהעֹוָלם ַהּזֶ   ׁשֶ

ל ַחְיתֹו ָיַער" ַער.  - "ּבֹו ִתְרמֹׂש ּכָ ּיַ ּבַ ה ׁשֶ ּדֹוִמין ְלַחּיָ ּבֹו, ׁשֶ ִעים ׁשֶ   ֵאּלּו ְרׁשָ
צּון" ֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָתם ִיְרּבָ ֶ ְזַרח ַהׁשּ   ; (תהלים קד, כב) "ּתִ

ֶמׁש" ֶ ְזַרח ַהׁשּ יִקים,  - "ּתִ ּדִ   ַלּצַ
ם, ְר  -  "ֵיָאֵספּון" יִהּנָ ִעים ַלּגֵ   ׁשָ

צּון" ֵאין לֹו ָמדֹור ְלִפי ְכבֹודֹו.  -  "ְוֶאל ְמעֹונָתם ִיְרּבָ יק ׁשֶ יק ְוַצּדִ ל ַצּדִ   ֵאין ְלָך ּכָ
ָכָרן,  - (תהלים קד, כג) "ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו" ל ׂשְ יִקים ְלַקּבֵ   ֵיְצאּו ַצּדִ

ִמי -  (תהלים קד, כג) "ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב" ִלים ֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב.  ּבְ ִהׁשְ   ׁשֶ
  
  

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵבי,  ַרּבִ ּנָ ֵפיס ּגַ ָקא ּתָ ְרַהַגְוָנא ּדְ ח ְלַההּוא ּפַ ּכַ   ַאׁשְ
ֵחיָוָתא ְמִתיִלי?    ָאַמר ֵליּה: ֵהיִכי ָיְכַלּתְ ְלהּו, ָלאו ּכְ

ְכִתיב ל ַחְיתֹו ָיַער" :ּדִ   . קד, כ) (תהלים "ּבֹו ִתְרמֹׂש כָּ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ַאְרֵיה ְבֻסּכהֵמַהאי ְקָרא ָקָאַמר ֵליּה:  ר ּכְ ְסּתָ ּמִ 201""ֶיֱארב ּבַ

  .(תהלים י, ט) 
יֵעי?  ְבַקּתְ ְרׁשִ יֵקי ְוׁשָ ַקְלתְּ ַצּדִ ְלָמא ׁשָ   ּדִ

  
א הּוא.  ַמְלּכָ   ָאַמר ֵליּה: ּוַמאי ַאֲעֵביד? ַהְרָמָנא ּדְ

   
א ַאְגָמָרְך  ֲעֵבידָאַמר: ּתָ    ,ֵהיִכי ּתַ

ֵעי ַלֲחנּוָתא,  ע ׁשָ ַאְרּבַ   עּול ּבְ
יֵדיּה ְוָקא ְמַנְמֵנם ָסא ּבִ ֵתי ַחְמָרא ְוָקא ָנֵקיט ּכָ ָקא ׁשָ י ָחֵזית ִאיִניׁש ּדְ ֵויּה,  ,ּכִ אֹול ִעיּלָ   ׁשְ

ַנן הּוא ְוָנֵיים  ים ְלִגְרֵסיּה  - ִאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ   ַאְקּדּוֵמי ַקּדֵ
יּה,  -א ִאי ּפֹוֵעל הוּ  ים ָקא ָעֵביד ֲעִביְדּתֵ   ַקּדֵ

ֵליְלָיא  יּה ּבְ יד.  -ְוִאי ֲעִביְדּתֵ   ַרּדּוֵדי ַרּדֵ
ָבא הּוא ְוַתְפֵסיּה.  - ְוִאי לֹא  ּנָ   ּגַ

א,  י ַמְלּכָ ָתא ּבֵ ע ִמיּלְ ּמַ ּתַ   ִאיׁשְ
ְרַוְנָקא.  :ָאְמרוּ  א ִאיהּו ֶליֱהֵוי ּפַ ְרּתָ ִאיּגַ   ַקְרָייָנא ּדְ

ֵבי ְוָאֵזיל. ַר לְ  ַאְתיּוהַּ  ּנָ ֵפיס ּגַ ְמעֹון, ְוָקא ּתָ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ּבִ
  

ַלח ֵליּה  ן ָקְרָחהׁשָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ן ַיִין"! ַרּבִ   : "חֹוֶמץ ּבֶ
ל ֱאלֵֹהינּו ַלֲהִריָגה?  ה מֹוֵסר ַעּמֹו ׁשֶ   ַעד ָמַתי ַאּתָ

ֶרם.  ה ִמן ַהּכֶ ַלח ֵליּה: קֹוִצים ֲאִני ְמַכּלֶ   ׁשָ
לַ  ה ֶאת קֹוָציוׁשָ ֶרם ִויַכּלֶ ַעל ַהּכֶ    .ח ֵליּה: ָיבֹא ּבַ

  
יּה ַההּוא ּכֹוֵבס, ַקְרֵייּה  ַגע ּבֵ ן ַיִין".  :יֹוָמא ַחד ּפָ   "חֹוֶמץ ּבֶ

י ַהאי ֲחִציף ּכּוּלֵ יָעא הּוא.  ,ָאַמר: ִמּדַ ּה ְרׁשִ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
ְפסּוהּו.    ָאַמר ְלהּו: ּתִ

ְע  ָנח ּדַ ָפסּוהּו, ְלָבַתר ּדְ יּה. ּתְ   ּתֵ
ְתֵריּה ִלְפרּוֵקיּה ְולֹא ָמֵצי.    ֲאַזל ּבַ

רֹות ַנְפׁשֹו"ְקֵרי ֲעֵליּה:  יו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמּצָ   . (משלי כא, כג) "ׁשֵֹמר ּפִ
ֵכי.    ְזַקפּוהּו, ָקם ּתּוֵתי ְזִקיָפא ְוָקא ּבָ

ֲעלּו  הּוא ּוְבנֹו ּבָ ֵעיֶניָך ׁשֶ י, ַאל ֵיַרע ּבְ ּפּוִרים. ָאְמרּו ֵליּה: ַרּבִ יֹום ַהּכִ   ַנֲעָרה ְמאֹוָרָסה ּבְ
ֵני ֵמָעיו יַח ָידֹו ַעל ּבְ    ,ִהּנִ

ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ ֶכם ַעל ַאַחת ּכַ ּלָ ִאית ׁשֶ ְך, ַוּדָ ֶכם ּכָ ּלָ ֵפיקֹות ׁשֶ יׂשּו! ּוַמה ּסְ ֵני ֵמַעי, ׂשִ יׂשּו ּבְ   ָאַמר: ׂשִ
ה ְותֹוֵלָעה ׁשֹולֶ  ֵאין ִרּמָ ֶכם, ׁשֶ ֶכם. מּוְבָטח ֲאִני ּבָ   ֶטת ּבָ

יּה.  ְעּתֵ יְתָבא ּדַ   ַוֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ִמּיַ
א ּוְקָרעּו ִלְכֵריֵסיּה.  יׁשָ ׁשֵ יְנָתא ְוַעְיילּוהּו ְלֵביָתא ּדְ ׁשֵ א ּדְ ִקּיּוהּו ַסּמָ   ַאׁשְ

ּמּוז ְוָאב ּתַ א ּבְ ְמׁשָ ׁשִ א ּומֹוְתִבי ּבְ ַתְרּבָ יקּוֵלי ּדְ יקּוֵלי ּדִ יּה ּדִ קּו ִמיּנֵ   ְולֹא ַמְסְרֵחי.  ָהוּו ַמּפְ
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ַאְריֵ   ר ּכְ ְסתָּ ּמִ ּתוֹ ֶיֱארֹב ּבַ כֹו ְבִרׁשְ ָמׁשְ   ה ְבֻסּכֹה ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף ָעִני ַיְחטֹף ָעִני ּבְ

  רש"י
. שמניחין להן אלו רשעים שבו

יכולת להלך ברשעם ואין נפרעין 
   מהם:

   . לעולם הבא:תזרח השמש
. ואל מעונותם ירבצון

   הצדיקים:
   . עד יום מותו:עדי ערב
   ל מלך:. ממונה שפרהגונא

. בודק אחריהן תפיס גנבי
   ותופסן:

. להבין היכי יכלת להו
   תחבולותם:

. וכי לא לאו כחיותא מתילי
כחיות נמשלו שמתחבאות ביום 

   במסתריהם:
. הני דשקלת צדיקי דלמא
   נינהו:

. מצות הרמנא דמלכא הוא
   המלך היא:
. שהיא שעת סעודה בארבע שעי

   והכל נכנסין בחנויות וסועדין:
. ומי אקדים לגירסיהאקד

השכים בעוד לילה ולכך הוא 
   מנמנם:

   . שכיר יום:ואי פועל הוא
. אומן ואי עבידתיה בליליא

   שמלאכתו בלילה:
. תרגום (שמות לט) רדודי רדיד

וירקעו את פחי. ורדידו מותח 
חוטי נחושת וברזל לעשות 
מחטין ואומנותו בלילה לפי 
שמושכו בכלי אומנותו בנקבים 

דק מזה ואין קולו דקים זה 
נשמע בלילה ואפילו לא נשמע 
קול פטיש בביתו באותו לילה 
אין לך לתופסו על כך דלמא 

   רדודי רדיד:
. ולכך הוא ישן שניעור גנבא הוא

בלילה לארוב עוברי דרכים או 
   לחפור בתים:

   . משל הוא:קריינא דאיגרתא
   . שליח:פרוונקא

   . רשע בן צדיק:חומץ בן יין
. הקב''ה כי כרם רםיבא בעל הכ

   ה' צבאות בית ישראל:
. ויטול את קוציו של ויכלה
   כרם:

   . על הכובס:קרי עליה
   . תלאוהו:זקפוהו

   . רבי אלעזר:קם
   . תחת העץ:תותי זקיפא

. שהיא על נערה מאורסה
   בסקילה וכל הנסקלין נתלין:

. מקום שיש טעם ודאית שלכם
   בדבר כגון הנך דניימי בחנותא:

. סלים מלאים דתרבאדיקולי 
שומן לפי שבעל בשר היה 

   מאוד:
. לנסות אם יסריח בשמשא

  וירום תולעים:



448                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

א ַנִמי ָלא ְסִריַח!  ְרּבָ ל ּתַ   ּכָ
  

א  ְרּבָ ל ּתַ   ָלא ְסִריַח,  -ּכָ
ֵקי    ַמְסִריַח.  - ׁשּוַרְייֵקי סּוּמָ

ֵקי  ִאיָתא ׁשּוַרְייֵקי סּוּמָ ב ּדְ   לֹא ַמְסִריַח.  - ָהָכא ַאף ַעל ּגַ
  

יּה  ְפׁשֵ ּכֹן ָלֶבַטח"" :ָקֵרי ַאּנַ ִרי ִיׁשְ ׂשָ 202ַאף ּבְ
  .ט)-לים טז, ח(תהי 

  
י יֹוֵסיַאף וְ    פד,א ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ה ִליֵדיּה. ^ְמָטא  ַרּבִ י ַהאי ַמֲעׂשֶ   ּכִ

הּו, ָאַמר ֵליּה  יּה ֵאִלּיָ ַגע ּבֵ ל ֱאלֵֹהינּו ַלֲהִריָגה?  :ּפָ ה מֹוֵסר ַעּמֹו ׁשֶ   ַעד ָמַתי ַאּתָ
א הּוא!  ַמְלּכָ   ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַאֲעֵביד? ַהְרְמָנא ּדְ

  ֲאבּוְך ֲעַרק ְלַאְסָיא,   יּה:ָאַמר לֵ 
  ַאּתְ ֲערֹוק ְללּוְדְקָיא.  

  
  

                                                           
202
יִתי ה חחחח  ּוִ ל ֶאּמֹוט 'ׁשִ י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד ּכִ ּכֹן ָלֶבַטח טטטט. ְלֶנְגּדִ ִרי ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי ַאף ּבְ ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ   ָלֵכן ׂשָ

  רש"י
. אא''כ יש כל תרבא לא מסרח

   בשר עמו:
. גוונים שורייקי סומקי

  אדומים והן מין הבשר:
. מינהו כי האי מעשה לידיה

  המלך לתפוס גנבים ולסטים:
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י ָהוּו ִמְקָלֵעי  י יֹוֵסיּכִ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי,  ַרּבִ   ּבַ

יַנְייהּו ְולֹא ֲהָוה ָנְגָע  תֹוֵרי ּבֵ ְקָרא ּדְ הּו. ֲהָוה ָעֵייל ּבָ   ה ּבְ
  

ֶכם.  ּלָ ֵניֶכם ֵאיָנם ׁשֶ   ָאְמָרה ְלהּו ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא: ּבְ
  

נּו.  ּלָ ֶ דֹול ִמׁשּ ֶהן ּגָ ּלָ   ָאְמרּו ָלּה: ׁשֶ
  

ן ּכֵ ל ׁשֶ    !ּכָ
  

ָאְמֵרי ָהִכי ָאְמרּו ָלּה:  א ּדְ בּוָרתֹו"ִאיּכָ י ָכִאיׁש ּגְ   . (שופטים ח, כא)  203"ּכִ
  

ָאְמֵרי, ָהִכי ָא  א ּדְ ר. ִאיּכָ ׂשָ   ְמרּו ָלּה: ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ֶאת ַהּבָ
  

ה ְלהּו ְלַאֲהדּוֵרי ָלּה?    ְוָלּמָ
ִתיב ְלּתוֹ  :ְוָהא ּכְ ִאּוַ ִסיל ּכְ ַען ּכְ 204""ַאל ּתַ

  ! (משלי, כו, ד) 
  

ֵניֶהם.  ּלא ְלהֹוִציא ַלַעז ַעל ּבְ   ׁשֶ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

יּדְ ֵאיְבֵריּה  ין.  יֹוָחָנן ַרּבִ ת ַקּבִ לֹׁשֶ ת ׁשְ ין, ְוָאְמִרי ָלּה ּבַ ת ַקּבִ ת ֲחֵמׁשֶ ֵחֶמת ּבַ   ּכְ
  

א ּפָ ַנאי.   ַרב ּפַ ַהְרּפְ קּוֵרי ּדְ י ּדִ   ּגּוֵפיּה ּכִ
   

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

יֵרי  ּפִ ַ יִרי ִמׁשּ ּיְ ּתַ ַלִים. ּדִ ֲאָנא ִאׁשְ   ְירּוׁשָ
  

ָבֵעי ֶמֱחֵזי ׁשּוְפֵר  י יֹוָחָנןּדְ יּה ַהאי ַמאן ּדְ    :ַרּבִ
י ִסְלֵקי,  א ִמּבֵ ַכְסּפָ ָסא ּדְ   ַנְייֵתי ּכָ

ָקא,  רּוָמָנא סּוּמָ ְרִציַדָיא ּדְ   ּוְנִמְלֵייּה ּפַ
ָקא ְלפּוֵמיּה,  א סּוּמָ ִליָלא ְדַווְרּדָ   ְוֶנְהַדר ֵליּה ּכְ

א,  א ְלטּוּלָ ְמׁשָ ין ׁשִ   ְונֹוְתֵביּה ּבֵ
י יֹוָחָנן. ּדְ יּה ַההּוא ַזֲהרּוֵרי ֵמֵעין ׁשּוְפֵר    ַרּבִ

  
  ִאיִני? 

ֲהָנאּדְ ְוָהָאַמר ָמר: ׁשּוְפֵריּה  הוּ ּדְ ֵמֵעין ׁשּוְפֵריּה  ַרב ּכָ י ַאּבָ   , ַרּבִ
הוּ ּדְ ׁשּוְפֵריּה  י ַאּבָ   ַיֲעקב ָאִבינּו, ּדְ ֵמֵעין ׁשּוְפֵריּה  ַרּבִ
  ֹון. ָאָדם ָהִראׁש ּדְ ַיֲעקב ָאִבינּו ֵמֵעין ׁשּוְפֵריּה ּדְ ׁשּוְפֵריּה 

י יֹוָחָנןְוִאיּלּו  יב ֵליּה!  ַרּבִ   לֹא ָקא ָחׁשֵ
  

אֵני  י יֹוָחָנןׁשָ ִנים לֹא ָהְוָיא ֵליּה. ּדְ  ַרּבִ   ַהְדַרת ּפָ
  

י יֹוָחָנן ֲעֵרי ְטִביָלה, ּדְ ֲהָוה ָאֵזיל ְוָיֵתיב  ַרּבִ   ׁשַ
י עּו ּבִ ִביַלת ִמְצָוה ִלְפּגְ ָרֵאל ִמּטְ נֹות ִיׂשְ י ָסְלָקן ּבְ ֵניָאַמר: ּכִ ֶלֱהוּו ְלהּו ּבְ י ֵהיִכי ּדְ ָווִתי,   , ּכִ יֵרי ּכְ ּפִ   ׁשַ

ָווִתי.  ִמיִרי אֹוַרְייָתא ּכְ   ּגְ
ַנןָאְמרּו ֵליּה    : ַרּבָ

א?  יׁשָ ֵפי ָמר ֵמֵעיָנא ּבִ   לֹא ִמְסּתְ
  

ְרָעא  א. ּדְ יֹוֵסף ָקָאִתיָנא, ּדְ ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ִמּזַ יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ   לֹא ׁשָ
ן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין" :ְכִתיבּדִ  ן ּפָֹרת יֹוֵסף ּבֵ   , (בראשית מט, כב) "ּבֵ
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ה וּ   ע קּום ַאתָּ ֲהרִֹנים ֲא ַוּיֹאֶמר ֶזַבח ְוַצְלֻמּנָ ַ ח ֶאת ַהׂשּ ּקַ ע ַוּיִ ֲהרֹג ֶאת ֶזַבח ְוֶאת ַצְלֻמּנָ ְדעֹון ַוּיַ ָקם ּגִ בּוָרתֹו ַוּיָ י ָכִאיׁש ּגְ נּו ּכִ יֶהםְפַגע ּבָ אֵרי ְגַמּלֵ ַצּוְ ר ּבְ   ׁשֶ
204
ה  ֶוה ּלֹו ַגם ָאתָּ ׁשְ ן תִּ ְלּתֹו ּפֶ ִאּוַ ִסיל ּכְ ַען ּכְ   ַאל תַּ

  רש"י
   . פנים אל פנים:לגבי הדדי

   . צמד בקר:תוריבקרא ד
. בין שניהן מתחת בינייהו

   כריסן מתוך שכריסן גדול:
   . שרית נכרית:מטרוניתא

. שאינכם יכולין אינם שלכם
   להזקק לנשותיכם:
. כריסם של שלהן גדול משלנו

   נשותינו גדול משלנו:
. אבר תשמיש. כי כאיש גבורתו

לשון אחר שלהן גדול תאוה של 
   אשה מרובה משל איש:

שתאותה מרובה ואינכם  .כ''ש
   נזקקים להן ונבעלות לאחרים:
. אהבה דוחקת את הבשר

ומתוך שתאותם מרובה על 
   תאותנו בשר שנינו נדחקו:

. סלים כי דקורי דהרפנאי
   שעושין בהרפניא:

   . נותרתי:אישתיירי
. זיהרורי תוארו וקירון שופרי

  [עור] פניו:
. כשיוצא מבית מבי סילקי

ראה להב האומן שהוא צהוב ממ
   האש:

   . בעלותו מן האש:בי סילקי
   . גרעינין:פרצידי

. יסובבנהו ונהדר ליה כלילא
   שפה לפיו סביב של ורד אדום:

. דנפקי מיניה על פני זיהרורי
   הארץ:

   . ולא הכל:מעין
   . זקן:הדרת פנים

. עולין למעלה מן העין עולי עין
והיא מלמטה שהיא אינה יכולה 

  לשלוט בהן:
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הוּ ְוָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ְקֵרי  א "עּוֵלי ָעִין".  "ֲעֵלי ָעִין"ַאל ּתִ   ֶאּלָ
  

ר ֲחִניָנא י יֹוֵסי ּבַ ֶקֶרב ָהָאֶרץ"ָאַמר ֵמָהָכא:  ַרּבִ 205"ְוִיְדּגּו ָלרֹב ּבְ
  , (בראשית מח, טז) 

ֶהן ַמה ּדָ  ים אֹוָתם, ְוֵאין ָהַעִין ׁשֹוֶלֶטת ּבָ ם ַמִים ְמַכּסִ ּיָ ּבַ ֶהן.   - ִגים ׁשֶ ל יֹוֵסף ֵאין ָהַעִין ׁשֹוֶלֶטת ּבָ   ַאף ַזְרעֹו ׁשֶ
  

                                                           
205
ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמכָּ   ֶקֶרב ָהָאֶרץַהּמַ ם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב ּבְ ִמי ְוׁשֵ ֵרא ָבֶהם ׁשְ ָעִרים ְוִיּקָ   ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ

  רש"י
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י יֹוָחָנןיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָסֵחי  ָנא.  ַרּבִ ַיְרּדְ   ּבְ

ְתֵרי ֵריׁש ָלִקיׁש ַחְזֵייּה  ָנא ַאּבַ ַוור ְלַיְרּדְ   ּה. ּוׁשְ
  ֵחיָלְך ְלאֹוַרְייָתא!  :ָאַמר ֵליּה 

י.    ָאַמר ֵליּה: ׁשּוְפָרְך ְלָנׁשֵ
אי.  יָרא ִמיּנַ ּפִ ׁשַ ָך ָיֵהיְבָנא ָלְך ֲאחֹוִתי, ּדְ   ָאַמר ֵליּה: ִאי ָהְדַרּתְ ּבְ

יל ֲעֵליּה.    ַקּבֵ
ֵעי ְלֶמיֱהַדר ַלֲאתּוֵיי ָמאֵניּה ְולֹא ָמֵצי ָהַדר.    ּבָ

א. ַאְקִרֵייּה ְוַאְתנִ  ְבָרא ַרּבָ ְוֵייּה ּגַ יּה ְוׁשַ   ּיֵ
א:  י ִמְדָרׁשָ ְלִגי ּבֵ   יֹוָמא ַחד ָהוּו ִמּפַ

ל ָקִציר, " ל ָיד ּוַמּגַ ְגיֹון ְוָהרֹוַמח, ַמּגַ ין ְוַהּפִ ּכִ ִייף ְוַהסַּ   ַהסַּ
ִלין טּוְמָאה    ?ֵמֵאיָמַתי ְמַקּבְ

ן ַמר ְמַלאְכתָּ ַעת ּגְ ְ   . "ִמׁשּ
ַמר ְמַלאְכ "ֵמֵאיָמַתי  ןּגְ   ? "תָּ
י יֹוָחָנן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ן ְבׁשָ ּכִ ָצְרֵפם ּבַ ּיְ ֶ    .ִמׁשּ
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 

ִים.  ּמַ ַצְחְצֵחן ּבַ ּיְ ֶ   ִמׁשּ
ִלְסִטּיּוֵתיּה ָיַדע!    ִלְסָטָאה ּבְ
  ָאַמר ֵליּה: ּוַמאי ַאֲהַנּתְ ִלי? 

י" ָקרּו ִלי,  - ָהָתם    "ַרּבִ
י" ָקרּו ִלי!  -ָהָכא    "ַרּבִ

  
  ֵליּה: ָאַמר 

ִכיָנה ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ ַאְקְרִביָנְך ּתַ   !ַאֲהַנאי ָלְך ּדְ
יּה  ְעּתֵ י יֹוָחָנן, ּדְ ֲחַלׁש ּדַ   ַרּבִ

  . ֵריׁש ָלִקיׁש ֲחַלׁש 
ְכָיא.  יּה ָקא ּבָ   ֲאַתאי ַאְחּתֵ

ַני  ִביל ּבָ ׁשְ ה ּבִ ה" :ָאַמר ָלּה  - ָאְמָרה ֵליּה: ֲעׂשֵ 206"ָעְזָבה ְיתֶֹמיָך ֲאִני ֲאַחּיֶ
  . ירמיה מט, יא)( 

ִביל ַאְלְמנּוִתי ׁשְ ה ּבִ ְבָטחּו"ָאַמר ָלּה:  -  ֲעׂשֵ   . (ירמיה מט, יא) "ְוַאְלְמנֹוֶתיָך ָעַלי ּתִ
יּה  ן ָלִקיׁש ָנח ַנְפׁשֵ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   , ַרּבִ

י יֹוָחָנןַוֲהָוה ָקא ִמְצַטֵער  ְתֵריּה טּוָבא.  ַרּבִ   ּבַ
ַנן: ַמאן ֵליִזיל ִליְתֵב  יּה? ָאְמרּו ַרּבָ   יּה ְלַדְעּתֵ

ָדתֵניִזיל  ן ּפְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַמֲעָתֵתיּה. ַרּבִ ִדין ׁשְ ְמַחּדְ   , ּדִ
יּה.    ֲאַזל ָיֵתיב ַקּמֵ

ֲהָוה ָאַמר  ָתא ּדַ ל ִמיּלְ י יֹוָחָנןּכָ יָעא ָלְך.  :ָאַמר ֵליּה  ַרּבִ ְמַסּיְ ְנָיא ּדִ   ּתַ
א?!  ַבר ָלִקיׁשָ   ָאַמר: ַאּתְ ּכְ

א, כִּ  ר ָלִקיׁשָ יָתא, ּבַ ּיָ ע קּוׁשִ ִרין ְוַאְרּבַ י ִלי ֶעׂשְ ָתא, ֲהָוה ַמְקׁשֵ   י ֲהָוה ָאִמיָנא ִמיּלְ
רּוֵקי,  ָעה ּפֵ ִרין ְוַאְרּבָ   ּוְמָפְרִקיָנא ֵליּה ֶעׂשְ

ַמֲעָתא.  יָלא ַרְווָחא ׁשְ   ּוִמּמֵ
יר  :ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ  ּפִ יַע ָלְך", ַאּטּו ָלא ָיַדֲעָנא ְדׁשַ ְמַסּיֵ ְנָיא ּדִ    ?!ָקָאִמיָנא"ּתַ

א" ר ָלִקיׁשָ א, ֵהיָכא ַאתְּ ּבַ ר ָלִקיׁשָ ֵכי ְוָאַמר: "ֵהיָכא ַאּתְ ּבַ    ?ֲהָוה ָקא ָאֵזיל ְוָקַרע ָמאֵניּה ְוָקא ּבָ
יּה.  יּה ִמיּנֵ ְעּתֵ ף ּדַ ׁשַ   ַוֲהָוה ָקא ָצַוח ַעד ּדְ

עּו  ַנןּבָ יּה.   ַרּבָ   ַרֲחֵמי ֲעֵליּה ְוָנח ַנְפׁשֵ
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ְבָטחוּ   ה ְוַאְלְמנֶֹתיָך ָעַלי תִּ   ָעְזָבה ְיתֶֹמיָך ֲאִני ֲאַחּיֶ

  רש"י
. שהיה חזייה ריש לקיש

   לסטים:
   . קפץ:שוור

   . ר' יוחנן:אמר ליה
. כמה כוחך יפה חילך לאורייתא

   לסבול עול תורה:
   . יופייך:שופרך

   . ראוי לנשים:לנשי
. לקפוץ כבראשונה ולא מצי

דמשקבל עליו עול תורה תשש 
   כוחו:

. משנה היא הסייף והסכין
   במס' [כלים] (פי''ד מ''ה):

   . אשפי':יוןהפיג
. פלציל''א ומגל יד ומגל קציר

   בלע''ז:
   . דקינ''ו בלע''ז:משיצרפם

. לפי ליסטאה בליסטיותיה ידע
שהיית לסטים אתה בקי באותן 

   כלי אומנות ליסטיות:
. רבן של לסטים וראש ר' קרו לי

   להן הייתי:
. דרבי יוחנן אשתו אתאי אחתיה
   דריש לקיש:

. דר' יוחנן וקא בכיא קמיה
   להתפלל על בעלה:

עזבה יתומיך אני אחיה 
. פסוק ואלמנותיך עלי תבטחו

   הוא בירמיה:
. מתחרט על שהמיתו מצטער

שלא היה מוצא תלמיד ותיק 
   כמותו:

. נעקרה ממנו דעתו דשף דעתיה
  ונשתטה:
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        פד, בפד, בפד, בפד, ב .5
יּה ַההּוא ּכֹוֵבס, ַקְרֵייּה יֹוָמ "[  ַגע ּבֵ ן ַיִין".  :א ַחד ּפָ   "חֹוֶמץ ּבֶ

י ַהאי ֲחִציף ּכּוּלֵ יָעא הּוא.  ,ָאַמר: ִמּדַ ּה ְרׁשִ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
ְפסּוהּו.    ָאַמר ְלהּו: ּתִ

יּה.  ְעּתֵ ָנח ּדַ ָפסּוהּו, ְלָבַתר ּדְ   ּתְ
ְתֵריּה ִלְפרּוֵקיּה ְולֹא ָמֵצי.    ֲאַזל ּבַ

רֹות ַנְפׁשֹו"ֵליּה: ְקֵרי ֲע  יו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמּצָ   . (משלי כא, כג) "ׁשֵֹמר ּפִ
ֵכי.    ְזַקפּוהּו, ָקם ּתּוֵתי ְזִקיָפא ְוָקא ּבָ

ּפּוִרים.  יֹום ַהּכִ ֲעלּו ַנֲעָרה ְמאֹוָרָסה ּבְ הּוא ּוְבנֹו ּבָ ֵעיֶניָך ׁשֶ י, ַאל ֵיַרע ּבְ   ָאְמרּו ֵליּה: ַרּבִ
יַח ָידֹו ַעל ֵני ֵמָעיו ִהּנִ    ,ּבְ

ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ ֶכם ַעל ַאַחת ּכַ ּלָ ִאית ׁשֶ ְך, ַוּדָ ֶכם ּכָ ּלָ ֵפיקֹות ׁשֶ יׂשּו! ּוַמה ּסְ ֵני ֵמַעי, ׂשִ יׂשּו ּבְ   ָאַמר: ׂשִ
ֶכם.  ה ְותֹוֵלָעה ׁשֹוֶלֶטת ּבָ ֵאין ִרּמָ ֶכם, ׁשֶ   מּוְבָטח ֲאִני ּבָ

יּה.  ְעּתֵ יְתָבא ּדַ   ַוֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ִמּיַ
א ּוְקָרעּו ִלְכֵריֵסיּה.  יׁשָ ׁשֵ יְנָתא ְוַעְיילּוהּו ְלֵביָתא ּדְ ׁשֵ א ּדְ ִקּיּוהּו ַסּמָ   ַאׁשְ

ּמּוז ְוָאב ְולֹא ַמְסְרֵחי ּתַ א ּבְ ְמׁשָ ׁשִ א ּומֹוְתִבי ּבְ ַתְרּבָ יקּוֵלי ּדְ יקּוֵלי ּדִ יּה ּדִ קּו ִמיּנֵ   ]."ָהוּו ַמּפְ
  

יּה, לֹא ָסַמְך ַרּבִ  - ֲאִפיּלּו ָהִכי    פד,ב ְעּתֵ ְמעֹון ַאּדַ י ׁשִ ַרּבִ   י ֶאְלָעָזר ּבְ
יל ֲעֵליּה ִיּסּוֵרי.    ַקּבֵ

ָמא ְוִכיָבא.  יְכֵלי ּדְ ין ְמׁשִ יּתִ ין ַנְמֵטי, ְלַצְפָרא ַנְגֵדי ִמּתּוֵתיּה ׁשִ יּתִ אֹוְרָתא ָהוּו ָמְייִכי ֵליּה ׁשִ   ּבְ
ין ִמיֵני ִלְפּדָ  יּתִ ֵביְתהּו ׁשִ   א ְוָאֵכיל ְלהּו ּוָבֵרי. ְלָמָחר, ֲעַבָדה ֵליּה ּדְ

י ֵהיִכי  א ּכִ ק ְלֵבי ִמְדָרׁשָ ֵביְתהּו ְלֵמיּפַ ְבָקא ֵליּה ּדְ ַנן, ּדְ ְוָלא ֲהַות ׁשָ   לֹא ִלְדַחקּוהּו ַרּבָ
אֹוְרָתא ָאַמר ְלהּו: ַאַחיי ְוֵרַעי, ּבֹואּו!    ּבְ

ֵני ִביּטּול ּתֹוָרה.  ַצְפָרא ָאַמר ְלהּו: ִזילּו ִמּפְ   ּבְ
ֵויְך! יֹוָמא ַח  ֵביְתהּו, ָאְמָרה ֵליּה: ַאּתְ ָקא ַמְייֵתית ְלהּו ִעיּלָ ְמָעה ּדְ   ד ׁשָ

א.  א ִאיְמְרָדה, ָאְזָלה ְלֵבית ָנׂשָ ית ַאּבָ ל ּבֵ ית ָממֹון ׁשֶ ּלִ   ּכִ
ין ַאְרנָ  יּתִ י ְנִקיֵטי ׁשִ ין ַעְבֵדי ּכִ יּתִ ין ְספֹוָנֵאי ַעְיילּו ֵליּה ׁשִ יּתִ   ֵקי, ְסִליקּו ְוָאתּו ָהָנְך ׁשִ

א ְוָאֵכיל ְלהּו.  ין ִמיֵני ִלְפּדָ יּתִ   ַוֲעַבדּו ֵליּה ׁשִ
ָנא?  ֲאבּוְך ַמאי ָקא ָעֵביד ָהִאיּדָ ִקי ּבַ ּה: ִזיִלי ּבָ   יֹוָמא ַחד ָאְמָרה ָלּה ִלְבַרּתָ

ֶהם.  ּלָ ֶ דֹול ִמׁשּ נּו, ּגָ ּלָ ְך: ׁשֶ   ָאְתָיא, ָאַמר ָלּה: ִזיִלי ִאְמִרי ְלִאּמֵ
י ְפׁשֵ ִביא ַלְחָמּה"ּה: ָקֵרי ַאּנַ ְרָחק ּתָ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר ִמּמֶ   . (משלי לא, יד) "ָהְיָתה ּכָ

א.  ֵתי ּוָבֵרי ְנַפק ְלֵבי ִמְדָרׁשָ   ָאַכל ְוׁשָ
ָמא  ין ִמיֵני ּדְ יּתִ יּה ׁשִ   ַטֲהִריְנהּו.  -ַאְייתּו ְלַקּמֵ

הוּ  ֲעָתְך ֵלית ּבְ ַנן ְוָאְמִרי: ָסְלָקא ּדַ ֵני ַרּבָ   ַחד ָסֵפק?!  ֲהָוה ָקא ְמַרּנְ
ם ְזָכִרים,  מֹוִתי הּוא ִיְהיּו ּכּוּלָ   ָאַמר ְלהּו: ִאם ּכְ

יֵניֶהם.  - ְוִאם ָלאו  ֵהא ְנֵקָבה ַאַחת ּבֵ   ּתְ
ם ְזָכִרים.    ָהיּו ּכּולָּ

ֵמיּה.  יקּו ְלהּו "ֶאְלָעָזר" ַעל ׁשְ   ְוַאּסִ
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "   : ַרּבִ

יטְּ  ה ּבִ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ה ּפְ ּמָ ָרֵאלּכַ ׂשְ ָעה זֹו ִמּיִ   .  "ָלה ְרׁשָ
   

  

  רש"י
. דאמר רבי אלעזר ואפילו הכי

ברבי שמעון לעיל ספיקות 
   שלכם כך:
קש . דעתיה אהכי מלבלא סמיך

רחמים ומחילה ביסורין שמא 
   חטא באחד מן הצדיקים:

באורתא הוו מייכין ליה שיתין 
. בערב היו מקפלין תחתיו נמטי

במשכבו ס' לבדים שקורין 
   פלשט''ר:

. כמין עריבות קטנות משיכלי
שמשתמשין בהן מים ושופכין 

   ובלשון לע''ז קונקר''י:
ונגדי מתותיה שיתין משיכלי 

ין מתחתיו . ומושכדמא וכיבא
ששים עריבות מלאות דם כאב 
דם לקוי שהלבין שזבו ממנו 

   משחין שבא עליו:
. מיני מאכל שעושים מיני לפדא

   מתאנים:
   . למכאוביו:אמר להו

. שהיה עוסק ביטול תורה
   בגירסתו תמיד בביתו:

. אתה את מייתת להו עליך
   מביאן עליך:
. במאכל ורקבון כלית ממון

   בגדים:
   די הים באניות:. יורספונאי

. לפי עיילו ליה שיתין עבדי
שעמד עליהן נחשול של ים 
והתפללו להנצל בזכותו של ר''א 
וניצולו בזכותו וכשעלו מן הים 

   שלחו לו דורון:
   . אשתו לברתא:אמרה לה

. בדקי באבוך מהו בקי באבוך
עושה בקי לשון בקיאות 

   וידיעה:
. ר' אלעזר לבתו זילי אמר

   אמרי:
   שר גדול משלהם:. עושלנו

. על התורה היתה כאניות סוחר
   נאמר:

   . ונתחזק:וברי
. אותו היום נפק לבי מדרשא

   שלא עיכבתו אשתו:
. שהראו לו שיתין מיני דמא

הנשים לראות אם דם נדה הוא 
אם דם טהור דקיימא לן נדה 
(דף יט.) חמשה דמים הן 
טמאים באשה ושאר מראות 

   דמים טהורין:
לבעליהן בלא  . להזקקטהרינהו

   טבילה:
. יתעברו כולן יהיו כולן זכרים

   הלילה זכרים:
. מלכות הרשעה רשעה זו

שמינתהו תופש גנבים ולא בא 
לבית המדרש תמיד להראות לו 
הנשים את דמן ל''א על אשתו 
שעיכבתו מלבא לבית המדרש 

  שנים רבות:
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יּה,  י ֲהָוה ָקא ִניָחא ַנְפׁשֵ   ּכִ

יר.  ּפִ י ׁשַ ְרִתיִחי ָעַלי, ְולֹא ִמיַעְסִקי ּבִ ַנן ּדִ ְדַרּבָ   ָאַמר ָלּה ִלְדֵביְתהּו: ָיַדֲעָנא ּבִ
אי.  ְדֲחִלין ִמיּנַ יַתאי ְוָלא תִּ ִעיּלִ   אֹוָגִנין ּבְ

  
מוּ ָאַמר  י ׁשְ ר ַנְחָמִניַרּבִ   : ֵאל ּבַ

יּה  ֲעָיא ִלי ִאיּמֵ ּתַ ֵביְתהּו ּדְ ִאיׁשְ ֲעָיא ָלּה ּדְ ּתַ ִאיׁשְ י יֹוָנָתן, ּדְ ְמעֹון: ּדְ ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ַרּבִ
ָמֵני ְסֵרי,  חֹות ִמּתְ   לֹא ּפָ

יָתא,  ִעיּלִ ִנין אֹוְגִניֵתיּה ּבְ ִרין ּוְתֵרין ׁשְ   ְולֹא ְטֵפי ֵמֶעׂשְ
י ֲה  ָמא. ּכִ יּה ֲהָוה ָאֵתי ּדְ יִניָתא ִמיּנֵ ָטא ּבִ ּמְ ּתַ י ֲהָוה ִמׁשְ ַמְזֵייּה, ּכִ ָנָנא ֵליּה ּבְ   ָוה ָסֵליְקָנא ְמַעּיְ

ֲעַתאי.  ָקא ָנֵפיק ֵמאּוֵניּה, ֲחַלׁש ּדַ א ּדְ   יֹוָמא ַחד ֲחַזאי ִריֲחׁשָ
ֶחְלָמא   ָאַמר ִלי: לֹא ִמיֵדי הּוא,  ,ִאיְתֲחִזי ִלי ּבְ

ְדָבֵעי ִלי. יֹוָמא ּדְ  ַנן ְולֹא ְמַחאי ּכִ צּוְרָבא ֵמַרּבָ ִזּלּוָתא ּדְ ָמִעי ּבְ   ַחד ׁשְ
  
  

ֵרי ְלִדיָנא,  י ּתְ י ָהוּו ָאתּו ּבֵ   ּכִ
ָבא,    ָהוּו ָקְייִמי ַאּבָ

ֵתיּה  ֵתיּה ּוָמר ִמיּלְ יֵתיּה,  -ָאַמר ָמר ִמיּלְ   ָנֵפיק ָקָלא ֵמִעיּלִ
ה ַחיָּ  לֹוִני ַאּתָ אי. ְוָאַמר: ִאיׁש ּפְ ה ַזּכַ לֹוִני ַאּתָ   יב, ִאיׁש ּפְ

  
  

א,  ְבּתָ ּבַ ֲהֵדי ׁשַ ֵביְתהּו ּבַ   יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ִמיְנְצָיא ּדְ
ן ִלְקבּוָרה.  ּלא ִניּתַ ַבְעָלּה ׁשֶ ֵהא ּכְ   ָאְמָרה ָלּה: ּתְ

  
אי ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא.  י ַהאי ַוּדַ ַנן: ּכּוּלֵ   ָאְמִרי ַרּבָ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

ֶחְלָמא: ַרּבִ  ן יֹוַחאי ִאיְתֲחַזאי ְלהּו ּבְ ְמעֹון ּבֶ   י ׁשִ
ם רֹוִצים ַלֲהִביָאּה ֶאְצִלי?  יֵניֶכם, ְוִאי ַאּתֶ ִריָדה ַאַחת ֵיׁש ִלי ּבֵ   ּפְ

א.  ִרּיָ ֵני ַעְכּבָ ַבקּו ּבְ יּה לֹא ׁשְ ַנן ְלִאֲעסּוֵקי ּבֵ   ֲאזּול ַרּבָ
ֲהָוה ָנֵיים  ֵני ּדַ ל ׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ּכָ ְמעֹוןַרּבִ י ׁשִ ה ָרָעה ְלָמַתְייהּו.  ַרּבִ יֵתיּה לֹא ְסֵליק ַחּיָ ִעיּלִ   ּבְ

  
ִכיּפּוֵרי ֲהָוה, ָהוּו ְטִריִדי.    יֹוָמא ַחד ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ

 . ֲאבּוהַּ קּוהּו ְלַעְרֵסיּה ְוַאְמִטּיּוּה ִלְמָעְרָתא ּדַ יִרי ְוַאּסְ ַנן ִלְבֵני ּבִ ַדרּו ַרּבָ   ׁשְ
חּוהַּ לְ  ּכַ ָהְדָרא ָלּה ִלְמָעְרָתא. ַאׁשְ   ַעְכָנא ּדְ

ן ֵאֶצל ָאִביו.  ֵנס ּבֵ יְך ְוִיּכָ ְתִחי ּפִ   ָאְמרּו ָלּה: ַעְכָנא ַעְכָנא! ּפִ
ַתח ְלהּו.    ּפָ

  
  

  רש"י
. על שנלקחין גנבים דרתחי עלי

   על ידי והיו להם קרובין:
. השכיבני אגניין בעיליתאי

   בעלייתי:
   . בשערו:במזייה
   . שער:ביניתא
   . תולעת:ריחשא

. דאגתי שמא חלש דעתאי
   מעתה יסריח וירקיב:

. משנודע לבריות כולי האי
שאינו חי ולא נקבר. אין זה 

   כבודו:
   . גוזל אחד:פרידה

   . אביו היה:יש לי ביניכם
. שם מקום שסמוך עכבריא
   לעירו:

. שם כפר אחד שהיו י בירילבנ
   קרובין:

   . נחש:עכנא
. ליה מערה הקיפה את דהדרא

המערה כעין גלגל וזנבה אצל 
   פיה:

. הרחיבי זנבך מעל פתחי פיך
  פיך ליתן מקום ליכנס:
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ַלח  יׁשָ ּתֹו.  ַרּבִ ִאׁשְ ר ּבְ   ְלַדּבֵ

ׁש  ּמֵ ּתַ ׁש ּבֹו קֹוֶדׁש ִיׁשְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ִלי ׁשֶ ְלָחה ֵליּה: ּכְ   ּבֹו חֹול? ׁשָ
  

ָלא.  א ָרֲעָיא קּוְלֵתיּה ּתְ ָלא ַזְייֵניּה ּכּוְלּבָ יָתא ּתְ ָמֵרי ּבֵ ֲאָתר ּדְ ן ָאְמִרין: ּבַ ּמָ   ּתַ
  

ַלח ָלּה:    ׁשָ
י,  ּנִ דֹול ִמּמֶ   ְנִהי ַבּתֹוָרה ּגָ

י? ּנִ דֹול ִמּמֶ ים טֹוִבים ִמי ּגָ ַמֲעׂשִ    !ֲאָבל ּבְ
  

ד ּתֹוָרה ִמיָהא ּגָ ְלָחה ֵליּה: ּבַ ָך ָלא ָיַדֲעָנא, ׁשָ   ֹול ִמּמְ
יל ֲעֵליּה ִיּסּוֵרי.  ָהא ַקּבֵ ים ָיַדֲעָנא, ּדְ ַמֲעׂשִ   ּבְ

  
ּתֹוָרה ַמאי ִהיא?    ּבַ

  
ִכי ָהוּו ָיְתִבי  ְמִליֵאלּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ן ָקְרָחהוְ  ַרּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְפְסֵלי ַרּבִ    ,ַאּסַ
ְייהּו  ַר ָיְתִבי ַקּמַ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹוןַרּבִ י ׁשִ יוְ  ּבִ   ַאַאְרָעא,  ַרּבִ

  ַמְקׁשּו ּוְמָפְרקּו. 
י ַקְרַקע?!  ,ָאְמִרי: ֵמיֵמיֶהן ָאנּו ׁשֹוִתים ּבֵ ִבים ַעל ּגַ   ְוֵהם יֹוׁשְ

ִקיְנהּו.    ֲעַבדּו ְלהּו ַסְפְסֵלי, ַאּסְ
ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהן  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ יֵניכֶ ַרּבָ ִריָדה ַאַחת ֵיׁש ִלי ּבֵ י? : ּפְ ָדּה ֵהיֶמּנִ ִשים ְלַאּבְ ם ְמַבּקְ   ם, ְוַאּתֶ
ילְ ַאְחּתּוהּו    . ַרּבִ

ן ָקְרָחהָאַמר ָלֶהן  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ׁש לֹו ָאב  ּיֵ   ִיְחֶיה,  - ִמי ׁשֶ
ֵאין לֹו ָאב    !ָימּות? -ּוִמי ׁשֶ

ְמעֹון. לְ ַאְחּתּוהּו ַנִמי  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ַרּבִ
ְעּתֵ  ָווִתי?ֲחַלׁש ּדַ ִביתּו ֵליּה ּכְ    !יּה, ָאַמר: ָקא ָחׁשְ

ְמעֹון,  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ יַע ֵליּה ַרּבִ ָתא ֲהָוה ְמַסּיֵ י ִמיּלְ י ָאַמר ַרּבִ   ַעד ַההּוא יֹוָמא ּכִ
יב" י: "ֵיׁש ִלי ְלָהׁשִ י ֲהָוה ָאַמר ַרּבִ אן ְוֵאיָלְך ּכִ    .ִמּכָ

ַר ָאַמר ֵליּה  י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹוןַרּבִ י ׁשִ יבּבִ ְך ְוָכְך ֵיׁש ְלָך ְלָהׁשִ ׁשּוָבְתָך. , וְ : ּכָ   זֹו ִהיא ּתְ
ׁש.  ֶהן ַמּמָ ֵאין ּבָ ׁשּובֹות ֲחִבילֹות ׁשֶ נּו ּתְ א ִהיַקְפּתָ ּתָ   ָהׁשְ

יּה  ְעּתֵ י. ּדְ ֲחַלׁש ּדַ   ַרּבִ
 .   ֲאָתא ָאַמר ֵליּה ַלֲאבּוהַּ

הּוא ֲאִרי  ִני, ַאל ֵיַרע, ׁשֶ ן ׁשּוָעל. ָאַמר ֵליּה: ּבְ ה ֲאִרי ּבֶ ן ֲאִרי, ְוַאּתָ   ּבֶ
יָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו    : ַרּבִ

ה ַעְנְווָתִנין ֵהן, ְוֵאּלּו ֵהן:" לׁשָ א,   ׁשְ  ַאּבָ
  ּוְבֵני ְבֵתיָרה,                                                פה,א

אּול ן ׁשָ   . "ְויֹוָנָתן ּבֶ
  
ְמִליֵאל " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ֲאָמַרן - ַרּבָ    .ָהא ּדַ
  
   :ָאַמר ָמרּדְ  - "ֵני ְבֵתיָרהּבְ "

יא ֲעֵליֶהן.  רֹאׁש ּוִמיּנּוהּו ְלָנׂשִ יבּוהּו ּבָ   הֹוׁשִ
  
אּול" ן ׁשָ ָקָאַמר ֵליּה ְלָדִוד:  - "יֹוָנָתן ּבֶ ֶנה"ּדְ ָרֵאל ַוֲאִני ֶאְהֶיה ְלָך ְלִמׁשְ ְמלְֹך ַעל ִיׂשְ ה ּתִ 207207207207"ְוַאּתָ

  , (שמואל א' כג, יז) 
  

אי?    ִמּמַ
ְלָמא יֹונָ  ִודּדִ ַתר ּדָ ָגֵריר ָעְלָמא ּבָ ֲחָזא ּדְ אּול ּדַ ן ׁשָ    !ָתן ּבֶ

  
ָחזּו  ֵני ְבֵתיָרה ַנִמי ּדְ ל לְ ּבְ ְייהּו, ּדְ ִהּלֵ   ֲעִדיף ִמיּנַ

  
א אי ַעְנְווָתן ֲהָוה.   ,ֶאלָּ ְמִליֵאל ַוּדַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
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  רש"י
   . שתנשא לו:לדבר באשתו
. בארץ ישראל תמן אמרי

   אומרים המשל הזה על כגון זה:
באתרא דמריה תלא זייניה 

. יתד רעיא קולתיה תלא כולבא
שהיה הגבור רגיל לתלות בו כלי 
זיינו הנבל הרועה תרמילו תלה 

   בולז''א בלע''ז:
. מיהת לדבריך הוא גדול בתורה

ממך בתורה אנא לא ידענא אלא 
   שפיך ענה בך:

. אני אבל במעשים טובים
יודעת שהוא גדול ממך דהא 

   קביל עליה יסורים:
   . אביו של רבי:רשב''ג

. ורבנן טובא יהושע ב''ק ורבי
בהדייהו אלא ששניהם גדולי 

   הדור:
. דבי מדרשא דיתבי אמרי רבנן

   אספסלי:
   . בן אחד:פרידה אחת

. שמא תשלוט בו לאבדה הימני
   עין רעה:

. דנח נפשיה דר''ש שאין לו אב
  בן יוחי:

. דקאמר אתה ר''ש הא דאמרן
   ארי בן שועל:

. במס' פסחים שהיו בני בתירה
ם ובשביל שראו להלל נשיאי

שהיה גדול בתורה ועלה אצלן 
מבבל עזבו נשיאותן ומינוהו 

   נשיא עליהן:
. דחזו להלל דעדיף מינייהו

והלכות שהיו נשאלות מהן 
בבית המדרש נעלמות מהן 

  ובושין בדבר:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א .8
יָאַמר     :ַרּבִ

  ֲחִביִבין ִיּסּוִרין. 
ל ֲעֵלי ֵני, ִקּבֵ ֵליַסר ׁשְ   ּה תְּ

ְצִמיְרָתא ית ּבִ    ,ׁשִ
ְצַפְרָנא.  ַבע ּבִ   ְוׁשֶ

ְצַפְרָנא.  ית ּבִ ְצִמיְרָתא, ְוׁשִ ְבָעה ּבִ   ְוָאְמִרי ָלּה: ׁשִ
  

ֵבי  יֵריּה ּדְ יַאהּוִרּיָ א.  ַרּבִ בֹור ַמְלּכָ ָ   ֲהָוה ֲעִתיר ִמׁשּ
א ְלֵחיָוָתא ֲהָוה ָאֵזיל ָקָלא  יְסּתָ ד ֲהָוה ָרֵמי ּכִ י. ּכַ ְתָלָתא ִמיּלֵ   ּבִ

א,  ּסֵ י ְלֵבית ַהּכִ ָעֵייל ַרּבִ א ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָרֵמי ּבְ ין ּדְ   ֲהָוה ְמַכּוֵ
א.  ַמעּו ֵליּה ָנחֹוֵתי ַיּמָ   ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ַמֲעַבר ֵליּה ָקֵליּה ְלָקַלְייהּו ּוׁשְ

  
ְמעּדְ ַוֲאִפיּלּו ָהִכי, ִיּסּוֵרי  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ י. ּדְ ִמ ֹון ֲעִדיִפי ַרּבִ   ַרּבִ

אּו ּוֵמַאֲהָבה ָהְלכּו,  ְמעֹון ֵמַאֲהָבה ּבָ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ִאיּלּו ַרּבִ
ה ָהְלכּו.  אּו, ְוַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֶ ה ּבָ י ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֶ   ָרּבִ

  
אוּ " ה ּבָ    ?ַמאי ִהיא - "ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֶ
  

ָהוּו ָקא ַמְמט ַההּוא ֶעְגָלא ּדְ ִחיָטה. ּדְ   ּו ֵליּה ִלׁשְ
ְכָנֵפיּה  יּה ּבִ ְלָיא ְלֵריׁשֵ ֵכי. ּדְ ֲאַזל ּתַ י ְוָקא ּבָ   ַרּבִ
 .   ָאַמר ֵליּה: ִזיל ְלָכְך נֹוַצְרּתָ

  ָאְמִרי [: הֹוִאיל ְוָלא ָקא ְמַרֵחם ֵליתּו ֲעֵליּה ִיּסּוִרין. 
  
ה ָהְלכוּ "   ".ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֶ

א ַאּמְ  ְנׁשָ יָתא, ּדְ ֵתיּה יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ּכָ י ּבֵ   ַרּבִ
א ְלהּו.  ְנׁשָ ָתא ְוָקא ּכָ ְרּכּוׁשְ ֵני ּכַ ְדָיא ּבְ   ֲהָוה ׁשַ

ִתיב:  ְבִקיְנהּו, ּכְ יו"ָאַמר ָלּה: ׁשִ ל ַמֲעׂשָ 208"ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
  . (תהלים קמה, ט) 

  ָאְמרּו: הֹוִאיל ּוְמַרֵחם ְנַרֵחם ֲעֵליּה. 
  

ֵני ִיּסּוֵרי  הּו ׁשְ לֹא ִזְמֵניּה. ַרּבִ ּדְ ּכּולְּ ֵכיב ִאיִניׁש ּבְ   י ֶאְלָעָזר לֹא ׁשָ
ֵני ִיּסּוֵרי  הּו ׁשְ י לֹא ִאיְצְטִריְך ָעְלָמא ְלִמיְטָרא. ּדְ ּכּולְּ   ַרּבִ

יָלאָאַמר ּדְ  ר ַרב ׁשֵ ה ּבַ   : ַרּבָ
ִדיָנא.  יֹוָמא ּדְ ִמיְטָרא ּכְ י יֹוָמא ּדְ ֵ   ַקׁשּ

  
  : ַאֵמיָמרְוָאַמר 

ִלי ֵליּה. ָצִריְך לְ ּדְ ִאי ָלאו  ַנן ַרֲחֵמי ֲעֵליּה ּוְמַבּטְ עּו ַרּבָ   ָעְלָמא ּבָ
א.   יָרא ַמְלָיא ַמּיָ ָרא ֲהָוה ַקְייָמא ּבֵ ׁשְ י ָהוּו ָעְקִרי ּפּוְגָלא ִמּמִ   ֲאִפיּלּו ָהִכי, ּכִ
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יו  ל ַמֲעׂשָ   טֹוב ְיהָוה ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ

  רש"י
. שראה שהועילו חביבין יסורין

יסורין של ר''א שלא שלטה בו 
   רימה:

. אבן שבמקום בצמירתא
   טנים:ק

. חולי שבתוך הפה ושמו צפירנא
   מישג''א:

   . שומר סוסין:אהורייריה
   . מספוא:כיסתא

   . דרבי:עבר קליה
   . דחיותא:לקלייהו

. תליא לרישיה בכנפי דרבי
החביא את ראשו תחת כנפי 

   כסותו:
   . ברקיעא:אמרי

   . מכבדת הבית:כנשא ביתא
. היו שדיין בני כרכושתא

   מוטלין שם בני חולדה:
. דלא אתא מיטרא ואפי' הכי
   בהנהו שני:

   . צנון:כי הוו עקרי פוגלא
   . מן הערוגה:ממשרא

. הוה קיימא בירא מליא מיא
היתה הגומא עומדת מליאה 

  מים:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א .9
יִאיְקַלע  ְמעֹוןּדְ ְלַאְתֵריּה  ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   , ַרּבִ

יק?  ָאַמר ְלהּו: ן ְלאֹותֹו ַצּדִ   ֵיׁש לֹו ּבֵ
ן מָֹנה  ,ָאְמרּו לֹו: ֵיׁש לֹו ּבֵ ׁשְ ַנִים ׂשֹוַכְרּתֹו ּבִ ׁשְ ֶרת ּבִ ּכֶ ׂשְ ּנִ   ְוָכל זֹוָנה ׁשֶ
י"ָאְתֵייּה, ַאְסְמֵכיּה ּבְ  ַלֵמיּה לְ  "ַרּבִ ן ִאיִסיְוַאׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ָלקֹוְנָיא ַרּבִ יּה.  ּבֶ ִאּמֵ   ָאחֹות ּדְ

ל יֹוָמ    א ֲהָוה ָאַמר: ְלִקְרָייִתי ֲאָנא ֵאיִזיל. ּכָ
ים ֲעַבדּו ָיָתְך,   ָאַמר ֵליּה:    ַחּכִ

ְרסּו ֲעָלְך,  ַדֲהָבא ּפָ   ְוגּוְלָתא ּדְ
י" ָקרּו ָלְך,    ְו"ַרּבִ

   ?!ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ְלִקְרָייִתי ֲאָנא ֵאיִזיל
א.    ָאַמר ֵליּה: מֹוֵמי: ֲעזּוָבה ּדָ

ַדל ֲאָתא ָיֵתי י ּגָ א ּכִ ְמִתיְבתָּ יּדְ ב ּבִ ָמֵעיּה ְלָקֵליּה, ַרּבִ   , ׁשְ
ֵמי ְלָקֵליּה  ְמעֹון. ּדְ ָאַמר: ָהא ָקָלא ּדָ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ַרּבִ

ֵריּה הּוא.    ָאְמרּו ֵליּה: ּבְ
ים ְולֵֹקַח ְנָפׁשֹות ָחָכם"  ָקֵרי ֲעֵליּה: יק ֵעץ ַחּיִ ִרי ַצּדִ    ,(משלי יא, ל) "ּפְ

י ִרי ַצּדִ ים""ּפְ ְמעֹון.  -  ק ֵעץ ַחּיִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ֶזה ַרּבִ
ן ָלקֹוְנָיא.  - "ְולֵֹקַח ְנָפׁשֹות ָחָכם" ן ִאיִסי ּבֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ֶזה ַרּבִ

  
 , ֲאבּוהַּ א ּדַ יּה ַאְמטּוהּו ִלְמָעְרּתָ י ָנח ַנְפׁשֵ   ּכִ

  ֲהָוה ָהְדָרא ָלּה ַעְכָנא ִלְמָעְרָתא. 
ן ֵאֶצל ָאִביו ֵנס ּבֵ יָך ְוִיּכָ ַתח ּפִ ְתָחא ְלהּו.  -  ָאַמר ֵליּה: ַעְכָנא ַעְכָנא! ּפְ   לֹא ּפָ

ה,  דֹול ִמּזֶ ה ּגָ ּזֶ ְסבּוִרים ָהָעם לֹוַמר ׁשֶ   ּכִ
ַצַער ְמָעָרה, ְוֶזה לֹ  א ֶזה ָהָיה ּבְ ה, ֶאּלָ דֹול ִמּזֶ ה ּגָ ּזֶ ֵני ׁשֶ ת קֹול ְוָאְמָרה: לֹא ִמּפְ ַצַער ְמָעָרה. ָיְצָתה ּבַ   א ָהָיה ּבְ

  
  

יִאיְקַלע  י ַטְרפֹוןּדְ ְלַאְתֵריּה  ַרּבִ   , ַרּבִ
ָניו?  ַח ֶאת ּבָ ָהָיה ְמַקּפֵ יק ׁשֶ ן ְלאֹותֹו ַצּדִ   ָאַמר ְלהּו: ֵיׁש לֹו ּבֵ

ַנִים ׂשֹוַכְרּתוֹ  ׁשְ ֶרת ּבִ ּכֶ ׂשְ ּנִ ת ֵיׁש לֹו, ְוָכל זֹוָנה ׁשֶ ן ּבַ ן ֵאין לֹו, ּבֶ מָֹנה.  ָאְמרּו לֹו: ּבֵ ׁשְ   ּבִ
יּה.    ַאְתיּוהּו ְלַקּמֵ

אי.  ַרּתַ ְך ָיֵהיְבָנא ָלְך ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ִאי ָהְדַרּתְ ּבָ
יּה.    ֲהַדר ּבֵ

ָאְמֵרי א ּדְ ּה.  :ִאיּכָ יְרׁשָ   ְנָסָבּה ְוּגֵ
א ְדָאְמִרי ִביל זֹו ָחַזר ֶזה.  :ִאיּכָ ׁשְ לֹא יֹאְמרּו: ּבִ ֵדי ׁשֶ ָלל, ּכְ   לֹא ְנָסָבּה ּכְ

  
י ַהאי? וְ  ה ֵליּה ּכּוּלֵ   ָלּמָ
  
  , ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

אְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   , ַרּבִ
ר ַנְחָמִניְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ן ֲחֵבירֹו ּתֹוָרה  ד ֶאת ּבֶ ל ַהְמַלּמֵ ל ַמְעָלה,  - ּכָ יָבה ׁשֶ יׁשִ ב ּבִ   זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲעמֹד"ׁשֶ יְבָך ְלָפַני ּתַ ׁשּוב ַוֲאׁשִ   . (ירמיה טו, יט)  209"ִאם ּתָ

ן ַעם ָהָאֶרץ ּתֹוָרה  ד ֶאת ּבֶ ִבילֹו,  -ְוָכל ַהְמַלּמֵ ׁשְ ָלּה ּבִ ֵזיָרה ְמַבּטְ רּוּך הּוא ּגֹוֵזר ּגְ דֹוׁש ּבָ   ֲאִפיּלּו ַהּקָ
נֶּ  ִפי ִתְהֶיה"ֱאַמר: ׁשֶ   .  (ירמיה טו, יט) "ְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ּכְ

   
  
  

                                                           
209
ֲעמֹד ְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל כְּ  'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה  יְבָך ְלָפַני תַּ ׁשּוב ַוֲאׁשִ ה לֹא ָתׁשּוב ֲאֵליֶהםִאם תָּ ה ֵאֶליָך ְוַאתָּ בּו ֵהּמָ   ִפי ִתְהֶיה ָיׁשֻ

  רש"י
   . מחמת יופיו:שוכרתו בשמונה
. שיהו קורין אסמכיה ברבי

אותו רבי כדי שיתקנא וישים 
   (אל) לבו על ת''ת:

בי שמעון . מסרו לרואשלמיה
   ללמדו תורה:

   . אותו הבן:כל יומא הוה אמר
. לעירי אני לקרייתי אנא אזיל

   חפץ לילך:
. בשבועה הנחתי מומי עזובה דא

   זאת ולא אשאל עוד לילך:
. המלמדו תורה ולוקח נפשות

   קונהו לבן:
. שנתחבאו שם ר' צער מערה

שמעון בן יוחי ור' אלעזר בנו י''ג 
   :שנה במס' שבת (דף לג:)

. שהיה רגיל שמקפח את בניו
   לאמר אקפח את בני כשנשבע:

. לחזור ורבי למה ליה כולי האי
על בני אחרים לשאול אם יש לו 

   בן:
. ישראל למוטב אם תשוב

בתוכחתך ואשיבך אלי ולפני 
תעמוד הקב''ה אמר לי שאעמוד 
ואתקיים לפניו אם אוכל 

   להשיבכם:
  . ת''ח מע''ה:יקר מזולל
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        פה, אפה, אפה, אפה, א .10
ְרָנךְ ָאַמר  י ּפַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

הּוא ל ׁשֶ ְלִמיד ָחָכם,   :ּכָ   ּתַ
ְלִמיד ָחָכם    ,ּוְבנֹו ּתַ

ְלִמיד ָחָכם  נֹו ּתַ ְר  - ּוֶבן ּבְ   עֹו ְלעֹוָלם, ׁשּוב ֵאין ּתֹוָרה ּפֹוֶסֶקת ִמּזַ
ֱאַמר:  ּנֶ ִריִתיׁשֶ יךָ  לֹא ָימּוׁשּו  ... "ַוֲאִני זאת ּבְ    ,ִמּפִ

י ַזְרֲעךָ     ,ּוִמּפִ
י ֶזַרע ַזְרֲעָך    ּוִמּפִ

ה ְוַעד עֹוָלם"   . (ישעיהו נט, כא) 210ָאַמר ה' ֵמַעּתָ
  

  ? "ָאַמר ה'"ַמאי 
  

רּוּך הּוא:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ
ָדָבר   ֶזה.  ֲאִני ָעֵרב ְלָך ּבְ

  
ה ְוַעד עֹוָלם"ַמאי    ? "ֵמַעּתָ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ

ּה.  ּלָ ֶרת ַעל ַאְכַסְנָיא ׁשֶ אן ְוֵאיָלְך ּתֹוָרה ְמַחּזֶ   ִמּכָ
  
  

ֲעִניָתא, ְוַאְקִרּיּוהוּ  ַרב יֹוֵסף ִעין ּתַ יָך" :ְיֵתיב ַאְרּבְ   . "לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ
ֲעִניָתא ַאֲחִרי ִעים ּתַ י ַזְרֲעָך" :ֵני ְוַאְקִרּיּוהוּ ְיֵתיב ַאְרּבָ יָך ּוִמּפִ   . "לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ

ֲעִניָתא ַאֲחִריֵני ֲאָתא ְוִאיְקִרּיּוהוּ  י ֶזַרע ַזְרֲעָך" :ְיֵתיב ְמָאה ּתַ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ   . "לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ
  

אן ְוֵאיָלְך ָלא ְצִריְכָנא ֶרת  ,ָאַמר: ִמּכָ ּה. ּתֹוָרה ְמַחּזֶ ּלָ   ַעל ַאְכַסְנָיא ׁשֶ
  
  

י ֵזיָרא ָרֵאל ַרּבִ ִיׂשְ י ְסֵליק ְלַאְרָעא ּדְ    ,ּכִ
י ֵהיִכי  יּה ּכִ ְבָלָאה ִמיּנֵ ָמָרא ּבַ ח ּגְ ּכַ ּתַ ִלׁשְ ֲעִניָתא ּדְ ְרֵדיּה. ּדְ ְיֵתיב ְמָאה ּתַ   לֹא ִנּטַ

נֵ ּדְ ְיֵתיב ְמָאה ַאֲחִריִניָתא  ׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבִ ּכּוב ַרּבִ ִצּבּוָרא. לֹא ִלׁשְ י ּדְ ֵויּה ִמיּלֵ   יּה, ְוָנְפִלין ִעיּלָ
ם. ּדְ ִויֵתיב ְמָאה ַאֲחִריֵני  ֵגיִהּנָ יּה נּוָרא ּדְ לֹוט ּבֵ   לֹא ִנׁשְ

  
יּה  ֵדיק ַנְפׁשֵ ָלִתין יֹוֵמי ֲהָוה ּבָ ל ּתְ    ,ּכָ

יּה נּוָרא.  ְלָטא ּבֵ יּה ְולֹא ֲהָוה ׁשָ ַגּוֵ ּנּוָרא ָסֵליק ְוָיֵתיב ּבְ ַגר ּתַ   ׁשְ
ֵקיּה". י ֵקיּה, ְוָקרּו ֵליּה "ָקִטין ֲחִריְך ׁשָ ַנן ֵעיָנא ְוִאיַחְרכּו ׁשָ   ֹוָמא ַחד ָיֲהבּו ַרּבָ
  

                                                           
210
ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה  י ֶזַרע ַזְרֲעָך ָא  'ַוֲאִני זֹאת ּבְ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ִפיָך לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ י ּבְ ְמתִּ ר ׂשַ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ ה ְוַעד ע 'ַמר הרּוִחי ֲאׁשֶ   ֹוָלםֵמַעתָּ

  רש"י
מפי זרעך ומפי זרע זרעך מפיך ו

. אמר ה' מעתה ועד עולם
הקב''ה אמר כך אני ערב מעתה 

   שלא ימוש עד עולם:
. שלא תפסוק ארבעין תעניתא

   תורה מזרעו:
   . גמרא שלנו:גמרא דבבלאי

. כשעלה לארץ דלא ניטרדיה
ישראל ללמוד מפי ר' יוחנן 
ואמוראין שבארץ ישראל לא 
היו בני מחלוקת ונוחין זה לזה 
כשמן כדאמרי' בסנהדרין (דף 
כד.) ומיישבין את הטעמים בלא 

   קושיות ופירוקין:
. דאיניש גוצא קטין חריך שקי

  הוה:
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        בבבב- - - - פה, אפה, אפה, אפה, א .11
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְכִתיב י ה' ֵאָליו :ַמאי ּדִ ר ּפִ ּבֶ ר ּדִ    ,"ִמי ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת ַוֲאׁשֶ
ָדּה ַעל ָמה ָאְבָדה   , (ירמיה ט, יא)  211"ָהָאֶרץ ְוַיּגִ

ָבר ֶזה     פה,ב יְרׁשּוהּו, ^ּדָ   ָאְמרּו ֲחָכִמים ְולֹא ּפֵ
יְרׁשּוהּו,    ָאְמרּו ְנִביִאים ְולֹא ּפֵ

ַעְצמֹו.  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ יְרׁשֹו ַהּקָ ּפֵ   ַעד ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ י ִלְפנֵ ׁשֶ ר ָנַתּתִ   . (ירמיהו ט, יב)  212יֶהם""ַוּיאֶמר ה' ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ֲאׁשֶ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ה.  ִחיּלָ ּתֹוָרה ּתְ ְרכּו ּבַ ּלא ּבֵ   ׁשֶ
  

  : ַרב ָחָמאָאַמר 
ְכִתיב ֵדַע" :ַמאי ּדִ ּוָ ִסיִלים ּתִ נּוַח ָחְכָמה ּוְבֶקֶרב ּכְ ֵלב ָנבֹון ּתָ    ?(משלי יד, לג) "ּבְ

נּוַח ָחְכָמה" ֵלב ָנבֹון ּתָ לְ  - "ּבְ ְלִמיד ָחָכם, ֶזה ּתַ ן ּתַ   ִמיד ָחָכם ּבֶ
ֵדַע" ּוָ ִסיִלים ּתִ ן ַעם ָהָאֶרץ.  -  "ּוְבֶקֶרב ּכְ ְלִמיד ָחָכם ּבֶ   ֶזה ּתַ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

י ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ ָלִגיָנא ִקיׁש ִקיׁש ָקְרָיא.  :ַהְיינּו ּדְ יָרא ּבְ   ַאְסּתֵ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ְכִתיב ַמאי י ֵמֲאדָֹניו" :ּדִ ם הּוא ְוֶעֶבד ָחְפׁשִ    ?(איוב ג, יט) "ָקטֹן ְוָגדֹול ׁשָ

ם הּוא" :ַאּטּו ָלא ָיְדִעיַנן   ? "ָקָטן ְוָגדֹול ׁשָ
ה  עֹוָלם ַהּזֶ ְבֵרי תֹוָרה ּבָ ְקִטין ַעְצמֹו ַעל ּדִ ל ַהּמַ א: ּכָ א,  -ֶאלָּ דֹול ְלעֹוָלם ַהּבָ ה ּגָ   ַנֲעׂשֶ

י ׂשִ ה ְוָכל ַהּמֵ עֹוָלם ַהּזֶ ְבֵרי תֹוָרה ּבָ ֶעֶבד ַעל ּדִ א.   - ם ַעְצמֹו ּכְ י ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ָחְפׁשִ   ַנֲעׂשֶ
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י ה  ר ּפִ ּבֶ ר ּדִ ִלי עֵֹבר 'ִמי ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת ַוֲאׁשֶ ר ִמּבְ ְדּבָ ָתה ַכּמִ ָדּה ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ִנּצְ   ֵאָליו ְוַיּגִ
212
ְמעּו ְבקֹוִלי ְולֹא ָהְלכּו בָ  'ַוּיֹאֶמר ה  י ִלְפֵניֶהם ְולֹא ׁשָ ר ָנַתתִּ   ּה ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ֲאׁשֶ

  רש"י
  . על מה אבדה הארץ:דבר זה

   . מי האיש החכם:אמרו חכמים
. אשר דבר פי ה' אמרו הנביאים

   אליו:
. שלא ברכו בתורה תחילה

כשהיו עוסקין בתורה לא היו 
ה קרא יתירא מברכין לפני

דאשר נתתי לפניהם קא דרש 
ברכת אשר (נתן לנו תורת אמת) 
שהיא לפניה של דברי תורה 
וכיון דלא מברכי גליא דעתייהו 

   שאינה מתנה חשובה להם:
. מודיע לכל ומתפאר תודע

   בכתרה:
. היינו בקרב בן עם הארץ

   כסילים משפחת כסילים:
. סלע אחד איסתירא בלגינא

   בלגינא:
. מתקשקש קריא קיש קיש

ומשמיע קול ואם היה מלא 
  סלעים. לא היה משמיע קול:
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        פה, בפה, בפה, בפה, ב .12

  ג'יקסו בלעז]שיטת [ שיטת רבי חייא בהוראה
  

ַנן,  ֵריׁש ָלִקיׁש  ַרּבָ ין ְמָעָרָתא ּדְ   ֲהָוה ְמַצּיֵ
י ְמָטא ִלְמָעְרֵתיּה  יאּדְ ּכִ י ִחּיָ יּה. ִאיַעְלָמא  ַרּבִ   ִמיּנֵ

יּה.  ְעּתֵ   ֲחַלׁש ּדַ
מֹותֹו? י ּתֹוָרה ּכְ ְלּתִ ְלּפַ ל עֹוָלם! לֹא ּפִ    !ָאַמר: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו:יָ  מֹותֹו   ְצָתה ּבַ ,  - ּתֹוָרה ּכְ ְלּתָ ְלּפַ   ּפִ
מֹותֹו  .  - ּתֹוָרה ּכְ ְצּתָ   לֹא ִריּבַ

  
י ָהוּו ִמיְנצוּ  י ֲחִניָנא ּכִ י וְ  ַרּבִ יאַרּבִ   , ִחּיָ

י ֲחִניָנאָאַמר ֵליּה  יאלְ  ַרּבִ י ִחּיָ יִדי ָקא ִמיְנֵצית?ַרּבִ ֲהֵדי ּדִ    !: ּבַ
יְלּפּוִלי.  ְרָנא ָלּה ִמּפִ ָרֵאל ְמַהּדַ ׂשְ ָחא ּתֹוָרה ִמּיִ ּכְ ּתַ   ַחס ְוָחִליָלה, ִאי ִמׁשְ

יאָאַמר ֵליּה  י ִחּיָ י ֲחִניָנאלְ  ַרּבִ יִדי ָקא ִמיְנֵצ ַרּבִ ֲהֵדי ּדִ    !ית?: ּבַ
ֲעַבִדי ַלּתֹוָרה  ָרֵאל. ּדְ ּדַ ׂשְ ח ִמּיִ ּכַ תַּ ׁשְ   לֹא ּתִ

  
   ?ַמאי ָעֵביְדָנא

י,  ּבֵ ָנא ְוָגְדֵליָנא ִניׁשְ יּתָ ֵדיָנא ּכִ   ָאְזִליָנא ְוׁשָ
   ,ְוָצִייְדָנא ָטֵבי

ַרְייהּו ְלַיְתֵמי ׂשְ    ,ּוַמֲאִכיְלָנא ּבִ
ה חוּ  ָ י, ַוֲאִריְכָנא ְמִגיָלָתא ּוְכַתְבָנא ֲחִמׁשּ   ְמׁשֵ

י,  ה חּוְמׁשֵ ָ ֲחִמׁשּ ה ָינּוֵקי ּבַ ָ   ְוָסֵליְקָנא ְלָמָתא ּוַמְקֵריָנא ֲחִמׁשּ
א ִסְדֵרי יתָּ א ָינּוֵקי ׁשִ יּתָ    ,ּוַמְתֵניָנא ׁשִ

ָהַדְרָנא ְוָאֵתיָנא ַאְקרּו ַאֲהָדֵדי ְוַאְתנּו ַאֲהָדֵדי :ַוֲאַמְרָנא ְלהוּ     .ַעד ּדְ
ּתַ ּדְ ֲעַבִדי ַלּתֹוָרה  ׁשְ ָרֵאל. לֹא תִּ ׂשְ ח ִמּיִ   ּכַ

  
יָאַמר ּדְ ַהְיינּו    : ַרּבִ

יא!  י ִחּיָ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ה ּגְ ּמָ   ּכַ
  

י יֹוֵסיָאַמר ֵליּה  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ר?    ֲאִפיּלּו ִמּמָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ִאין. 
  

א? ִמ ֲאִפיּלּו    ַאּבָ
  

יִ  :ָאַמר ֵליּה  זֹאת ּבְ ֵהא ּכָ ָרֵאלַחס ְוָחִליָלה! לֹא ּתְ    .ׂשְ
  

  רש"י
. שלא מציין מערתא דרבנן

יכשלו כהנים לעבור עליהן 
ולהאהיל שלא תארע תקלה על 

   ידי צדיקים:
. לא יכול למצוא איעלמא מיניה

   מקומה:
. לאחרים לשון (מ''ק דף ריבצת

   ו:) המרביץ שדהו משקה:
   מא:. בר' חרבי חנינא

. זורע אני זרעוני שדינא כיתנא
   פשתן:
   . משליך:שדינא

. וקולע אני ממנו וגדילנא נישבי
   רשתות ומכמורות:

   . ואני צד צביים:וציידנא טבי
. ומתקן אני ואריכנא מגילתא

   מעורותיהן קלפים:
. למקום שאין וסליקנא למתא
   מלמדי תינוקות:

   . לכל אחד ספרו:לחמשה ינוקי
פה שיתא סדרי  . עלומתנינא

   משנה לשיתא ינוקי:
. לימדו זה את זה אקרו אהדדי

   מקראות:
. לימדו זה את זה ואתנו אהדדי

   סדרו:
. לא לא תהא כזאת בישראל

  תאמר זאת בישראל:
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י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ

י ֲחִניָנא.  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ֶאֶמׁש ִנְרָאה ִלי ַרּבִ
קּוַע?  ה ּתָ י לֹו: ֵאֶצל ִמי ַאּתָ   ָאַמְרּתִ

י יֹוָחָנן.    ָאַמר ִלי: ֵאֶצל ַרּבִ
י יֹוָחָנן ֵאֶצל ִמי?    ְוַרּבִ

אי.  י ַיּנַ   ֵאֶצל ַרּבִ
אי ֵאֶצל ִמי? י ַיּנַ    ְוַרּבִ

י ֲחִניָנא,    ֵאֶצל ַרּבִ
י ֲחִניָנא ֵאֶצל ִמי    ?ְוַרּבִ

יא.  י ִחּיָ   ֵאֶצל ַרּבִ
   

י לֹו:    ָאַמְרּתִ
יא, לֹא?  י ִחּיָ י יֹוָחָנן ֵאֶצל ַרּבִ   ְוַרּבִ

ן?!  ָחא ְלַתּמָ ר ַנּפָ יל ּבַ א ַמאן ְמַעּיֵ ֶאׁשָ נּוָרא ּוְבעּוִרין ּדְ ִזּקּוִקין ּדְ ֲאַתר ּדְ   ָאַמר ִלי: ּבַ
  

  : ַרב ֲחִביָבאר ָאַמ 
ֵעי ִלי  ּתָ ר סּוְרָמֵקיִאׁשְ   : ַרב ֲחִביָבא ּבַ

ִכיַח  ֲהָוה ׁשְ ַנן ּדַ יּה, ּדְ ֲחִזי ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ ּבֵ הּו ּגַ יָרן ֵעיֵניּה,   ֵאִלּיָ ּפִ ְלַצְפָרא ָהוּו ׁשַ   ּדִ
נּוָרא.  ְדִמיְקִלין ּבְ ְמָיין ּכִ   ּוְלאֹוְרָתא ּדַ

  ָאַמִרי ֵליּה: ַמאי ַהאי? 
א  י ָסְלִקי ִלְמִתיְבּתָ ַנן ּכִ הּו: ַאֲחֵוי ִלי ַרּבָ ָאַמִרי ֵליּה ְלֵאִלּיָ   ָרִקיַע. ּדְ ְוָאַמר ִלי: ּדְ

הּו, ְלַבר ִמּגּוַהְרָקא  ּכּוֵלי ּבְ הּו ָמֵצית ִאְסּתַ כּוּלְ יּה. ּדְ ָאַמר ִלי: ּבְ ל ּבֵ ּכֵ ְסּתַ ָלא תִּ יא ּדְ י ִחּיָ   ַרּבִ
  ַמאי ִסיַמְנַייהּו? 

כּולְּ  י ָסְלִקי ְוָנְחֵתי, ְלַבר ִמּגּוַהְרָקא ּבְ יּה ָסֵליק ְוָנֵחית. ּדְ הּו ָאְזִלי ַמְלֲאֵכי ּכִ ְפׁשֵ ִמּנַ יא ּדְ י ִחּיָ   ַרּבִ
אי,  ְפׁשַ   לֹא ְמַצאי ְלאֹוְקָמא ַאּנַ

ְבָרא ְוַסֵמיְנהּו לְ  נּוָרא ּוַמְחיּוהּו ְלַההּוא ּגַ ֵרי ּבּוִטיֵטי ּדְ ּה, ָאתּו ּתְ ִלי ּבָ ּכַ   ֵעיֵניּה. ִאְסתַּ
אי.  ּסַ ָמר ַמְתֵניָנא, ְוִאּתַ יָתא ּדְ ָעְרֵתיּה, ָאִמיָנא: ַמְתִנּיָ ִחי ַאּמְ ּטְ ּתַ   ְלָמָחר ֲאַזִלי ִאׁשְ

  
א  ְמִתיְבּתָ ִכיַח ּבִ הּו ֲהָוה ׁשְ י, ּדְ ֵאִלּיָ   ַרּבִ

  יֹוָמא ַחד ֵריׁש ַיְרָחא ֲהָוה, ְנַגּה ֵליּה ְולֹא ֲאָתא. 
   ?ְנַגּה ֵליּה ְלָמרָאַמר ֵליּה: ַמאי ַטְעָמא 

י וַמְגִניָנא ֵליּה  יָנא ְיֵדיּה ּוְמַצּלֵ אֹוִקיְמָנא ַאְבָרָהם ּוַמׁשִ     ,ָאַמר ֵליּה: ַאּדְ
  ְוֵכן ְלִיְצָחק ְוֵכן ְלַיֲעקֹב. 

ֲהֵדי ֲהָדֵדי!    ְולֹוְקִמיְנהּו ּבַ
לֹא ִזְמֵניּה.  יַח ּבְ ַרֲחֵמי ּוַמְייִתי ֵליּה ָמׁשִ ְקִפי ּבְ   ָסְבִרי ּתָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ה?  עֹוָלם ַהּזֶ   ְוֵיׁש ּדּוְגָמָתן ּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
א  יאִאיּכָ י ִחּיָ   ּוָבָניו.  ַרּבִ

ַזר  יּגָ יא ּוָבָניו.  ַרּבִ י ִחּיָ ֲעִניָתא, ַאְחִתיְנהּו ַרּבִ   ּתַ
יב ָהרּוַח"  :ָאַמר ִ ָבה ִזיָקא,  -"ַמׁשּ   ְוָנׁשְ
ם"  :ָאַמר ׁשֶ   ָרא, ַוֲאָתא ִמיְט  - "מֹוִריד ַהּגֶ

י ְמָטא ְלֵמיַמר ִתים"  :ּכִ ה ַהּמֵ   ָרַגׁש ָעְלָמא.  - "ְמַחּיֶ
ין ּפּוְלֵס  ּתִ הּו, ַמְחיּוהּו ׁשִ הּו. ַאְתיּוהּו ֵאִלּיָ ָעְלָמא? ָאְמִרי: ֵאִלּיָ י ַרְזָיא ּבְ ּלֵ ְרִקיָעא: ַמאן ּגַ נּוָרא. ָאְמִרי ּבִ   י ּדְ

נּוָרא, ַעל ּבֵ  א ּדְ דּוּבָ   יַנְייהּו ּוְטַרִדיְנהּו.  ֲאָתא ִאיְדִמי ְלהּו ּכְ
   

  

  רש"י
   . בחלום:אמש נראה לי

   . וישב בישיבה של מעלה:תקוע
. ור' יוחנן אצל ר' חייא לא

אמרתי אני וכי אין ר' יוחנן 
   לישב אצל ר' חייא: ראוי

   . תרגום דלפידין:ובעורין
. דמצפרא הוו שפירין עיניה

בבקר ראיתי את עיניו יפות 
ולערב ראיתיו דומות כאילו 

   נשרפו באור:
   . אמרתי לו:אמרי ליה

   . אמרתי לאליהו:דאמרי
   . קתדרא:גוהרקא
. ניצוצות בוטיטי

   אישטנצילוי''ש בלע''ז:
 . תוספתאמתני' דמר קמתנינא

של אדוני שסידרה לששה 
סדרים אני שונה תמיד דר' 
חייא סדרה לתוספתא כדאמרי' 
בעלמא רבי לא שנאה ר' חייא 
מנא ליה ואמרי' כל מתניתא 
דלא מיתנייא בי רבי חייא ורבי 
אושעיא לא תותבו מינה בבי 

   מדרשא:
   . מרבין בתפלה:תקפי ברחמי

. לכך ומייתי למשיח בלא זמניה
   להעמידן יחד:אין ניתן לי רשות 

. שתהא תפלתן יש דוגמתן
   נשמעת:

  . חבטת מלקות:פולסי
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מּוֵאל ַיְרִחיָנָאה יּדְ ָאָסֵייּה  ׁשְ   ֲהָוה.  ַרּבִ

ֵעיֵניּה.  י ּבְ   ֲחַלׁש ַרּבִ
א.    ָאַמר ֵליּה: ִאיְמִלי ָלְך ַסּמָ

  ָאַמר ֵליּה: ָלא ָיֵכיְלָנא. 
ַטר.  ַטר ָלְך ִמׁשְ   ִאׁשְ

  ָאַמר ֵליּה: ָלא ָיֵכיְלָנא. 
י. ֲהָוה מ ּסֵ ֵני ּתּוֵתי ֵבי ַסְדֵייּה, ְוִאיּתַ ַסּמָ גּוְבָתא ּדְ   ֹוִתיב ֵליּה ּבְ

יֲהָוה ָקא ִמְצַטֵער  ָתא.  ַרּבִ ְייָעא ִמיּלְ   ְלִמְסְמֵכיּה, ְולֹא ֲהָוה ִמְסּתַ
  ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּדְ ָאַמר ֵליּה: ָלא ִלְצַטֵער ָמר, ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי ִסיְפָרא 

י   פו,א מּוֵאל ַיְרִחיָנָאה  ּוְכִתיב ּבֵ ים"  ̂ ּה: ׁשְ   ִיְתְקֵרי,  - "ַחּכִ
י"    לֹא ִיְתְקֵרי,  -"ַרּבִ

ֵהא.  י ַעל ָידֹו ּתְ   ַוֲאסּו ַרּבִ
י ָנָתן  י ְוַרּבִ ָנה.  -ַרּבִ   סֹוף ִמׁשְ

י ְוָרִביָנא    סֹוף הֹוָרָאה.  -ַרב ַאׁשִ
י ֵאל ָאִביָנה ְלַאֲחִר ְוִסיָמָנְך:  ׁשֵ   .  (תהלים עג, יז) יָתם""ַעד ָאבֹוא ֶאל ִמְקּדְ

   
  
  

  רש"י
. הוא שמואל שמואל ירחינאה

בר אבא חבירו של רב ועל שהיה 
בקי בסוד העיבור כדאמרי' 
במס' ר''ה (דף כ:) אמר שמואל 
יכילנא לתקוני כולה גלותא קרי 

   ליה ירחינאה:
   . בתוך העין:אימלי לך סמא

אמשח לך  .אשטר לך משטר
ע''ג העין משטר מטפח מוליו''ר 
בלע''ז כדאמרי' גבי כותח 
הבבלי (חומץ האדומי) בפסחים 
(דף מד.) משטר קשטר. מטבל 

   פתו:
   . קנה חלול:גובתא

. תחת מראשותיו תותי בי סדיא
ובוקע כח חוזק הסם והולך דרך 

   עצם גולגלתו ומוחו עד עיניו:
. הוה מצטער רבי למיסמכיה

לסומכו לפי  טרח ומתעסק
   שחכם בקי היה כל כך:

. ולא הוה מסתייעא מילתא
שהיתה השעה נטרפת או לא היו 

  החכמים נאספים:
. חכים איתקרי רבי לא ה''ג

   אתקרי:
. שהראהו ספרא דאדם הראשון

הקב''ה דור דור וסופריו דור 
   דור ודורשיו דור דור וחכמיו:

. כל רבי ורבי נתן סוף המשנה
   זה כתוב לשם:

. סוף תנאים עד המשנה סוף
ימיהן אמרו איש את דבריו 
בבית המדרש והיו תלמידים 
גורסים שמועה שמועה לבדה 
ולא היו מסכתות סדורות וסדר 
וקבץ על הסדר והם כללו 
האמור בדורות שלפניהם וסדרו 
את המסכתות ואחריהם לא 

   יוסיפו אלא מעט:
. סוף כל האמוראין סוף הוראה

על  עד ימיהם לא היתה גמרא
הסדר אלא כשהיתה שאלה 
נשאלת בטעם המשנה בבית 
המדרש או שאלה על מעשה 
המאורע בדין ממון או איסור 
והיתר כל אחד ואחד אומר 
טעמו ורב אשי ורבינא סידרו 
שמועות אמוראין שלפניהם 
וקבעו על סדר המסכתות כל 
אחד ואחד אצל המשנה הראויה 
והשנויה לה והקשו קושיות 

קים שראוים שיש להשיב ופירו
לתרץ הם והאמוראים שעמהם 
וקבעו הכל בגמ' כגון איתיביה 
מיתיבי ורמינהי איבעיא להו 
והתרוצים שעליהן מה ששיירו 
אותן שלפניהן ואותן שאמרו 
לפניהם הקושיות והתירוצין 
שעליהם לא קבעום בגמ' על 
סדר המסכתות והמשנה שסידר 
רבי ובאו רב אשי ורבינא 

   וקבעום:
אבוא אל מקדשי וסימנך עד 

. מקדשי סימנא דרב אשי אל
אבינה. סימנא דרבינא 

  לאחריתם סימן סוף הוראה:
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ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ֵעי ִלי  ּתָ יּה ִאיׁשְ ַרּתֵ ר ּבְ   : ָחָסאּדְ  ַרב ַחָמא ּבַ
יּה.  ָמָדא ָנח ַנְפׁשֵ ב ׁשְ ר ַנְחָמִני ַאּגַ ה ּבַ   ַרּבָ

א,  י ַמְלּכָ יּה קּוְרָצא ּבֵ   ֲאַכלּו ּבֵ
ָק  יהּוָדֵאי ּדְ ְבָרא ּבִ א ַחד ּגַ ָרֵאלָאְמרּו: ִאיּכָ ׂשְ ֵריָסר ַאְלֵפי ַגְבֵרי ִמּיִ ל ּתְ    ,א ְמַבּטֵ

א.  ַמְלּכָ א ּדְ ְרּגָ ִסְתָוא ִמּכַ ַקְייָטא ְוַיְרָחא ּבְ   ַיְרָחא ּבְ
ֵחיּה.  ּכַ ְתֵריּה ְולֹא ַאׁשְ א ּבַ ַמְלּכָ ָקא ּדְ ַדרּו ְפִריְסּתָ   ׁשְ

ִדיָתא ְלַאְקָרא,    ֲעַרק ַוֲאַזל ִמּפּוְמּבְ
  וֵמַאְקָרא ְלַאְגָמא, 

ִחין, וּ    ֵמַאְגָמא ְלׁשִ
ִחין ִלְצִריָפא,  ִ   ּוִמׁשּ

ַמִים,  ִריָפא ְלֵעיָנא ּדְ   ּוִמּצְ
ִדיָתא.  ַמִים ְלפּוְמּבְ   ּוֵמֵעיָנא ּדְ

ֵחיּה.  ּכַ ִדיָתא ַאׁשְ פּוְמּבְ   ּבְ
  

יָזא  ּפִ א ְלַההּוא אּוׁשְ ַמְלּכָ ָקא ּדְ הּדְ ִאיְקַלע ְפִריְסּתָ   . ַרּבָ
יּה ְוַא  א ַקּמֵ ּכָ ְרצּוֵפיּה ַלֲאחֹוֵריּה. ְקִריבּו ּתַ יּה, ֲהַדר ּפַ ּמֵ א ִמּקַ ֵסי, ְוַדְליּוּה ְלַתּכָ ֵרי ּכָ קּוהּו ּתְ   ׁשְ

א הּוא!  ַמְלּכָ ְבָרא ּדְ   ָאְמרּו ֵליּה: ַמאי ַנֲעֵביד ֵליּה? ּגַ
ּמֵ  א ִמּקַ ָסא, ְוִדְליּוהּו ְלַתּכָ קּוהּו ַחד ּכָ יּה, ְוַאׁשְ א ְלַקּמֵ ּכָ י. ָאַמר ְלהּו: ְקִריבּו ּתַ ּסֵ   יּה ְוִלּתַ

י.  ּסֵ   ֲעַבדּו ֵליּה ָהִכי ְוִאּתַ
ֵעיָנא ָהָכא הּוא.  ָקא ּבָ ַגְבָרא ּדְ   ָאַמר: ֵמיָדע ָיַדְעָנא ּדְ

ֵחיּה.  ּכַ ְתֵריּה ְוַאׁשְ ֵחיׁש ַאּבַ   ּבָ
יָנא,  ְבָרא לֹא ְמַגּלֵ   ָאַמר: ָאְזִליָנא ֵמָהא, ִאי ִמְקַטל ָקְטלּו ְלַההּוא ּגַ

יָנא. ְוִאי ְנִגיִדי ְמ  ִדין ֵליּה ְמַגּלֵ   ַנּגְ
יּה.  ַאְנּפֵ יֵליּה ְלִאְדרֹוָנא ּוְטַרֵקיּה ְלָבָבא ּבְ יּה, ַעּיְ   ַאְתיּוהּו ְלַקּמֵ

יָתא ֲעַרק ְוָאֵזיל ְלַאְגָמא.  ַרק ָאׁשִ ָעא ַרֲחֵמי, ּפְ   ּבְ
ֵריס.  ִדּקּוָלא ְוָקא ּגָ יְרָדא ּדְ   ֲהָוה ָיֵתיב ַאּגִ

ְמִתיְבּתָ  ְלִגי ּבִ ְרִקיָעאָקא ִמיּפַ ָער ָלָבן  :א ּדִ ֶהֶרת קֹוֶדֶמת ְלׂשֵ   ָטֵמא,  - ּבַ
ָער ָלָבן קֹוֵדם ְלַבֶהֶרת      ָטהֹור.  -ׂשֵ

רּוְך הּוא אֹוֵמר: ָטהֹור,  -ָסֵפק  דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ְרִקיָעא ָאְמִרי: ָטֵמא.  א ּדִ הּו ְמִתיְבּתָ   ְוכּוּלְ

  ְוָאְמִרי: ַמאן נֹוַכח? 
ר ַנְחָמִנינֹוַכח  ה ּבַ   . ַרּבָ

ר ַנְחָמִניָאַמר ּדְ  ה ּבַ ְנָגִעים,   : ַרּבָ   ֲאִני ָיִחיד ּבִ
ֳאָהלֹות,    ֲאִני ָיִחיד ּבָ

ְתֵריּה  ִליָחא ּבַ ַדרּו ׁשְ ֶות ְלִמְקַרב ֵליּה, ִמ  ,ׁשְ ְרֵסיּה. ְד לֹא ֲהָוה ָמֵצי ַמְלַאְך ַהּמָ ֵסיק ּפּוֵמיּה ִמּגִ   לֹא ֲהָוה ָקא ּפָ
ב ִזיָקא ְוָאֵויׁש  ָהִכי ְנׁשַ יֵני ָקֵני,  ַאּדְ   ּבֵ

י הּוא.  ָרׁשֵ ּפָ   ְסַבר ּגּוְנָדא ּדְ
ַמְלכּוָתא.  יָדא ּדְ ֵסר ּבִ ְבָרא, ְולֹא ִיּמָ ַההּוא ּגַ יּה ּדְ יַנח ַנְפׁשֵ   ָאַמר: ּתֵ

יּה  י ֲהַוה ָקא ַנְיָחא ַנְפׁשֵ   ָאַמר: ָטהֹור, ָטהֹור.  ,ּכִ
ר ַנְחָמנִ  ה ּבַ ֶריָך ַרּבָ ת קֹול ְוָאְמָרה: ַאׁשְ ּגּוְפָך ָטהֹור, ָיָצאת ּבַ   י ׁשֶ

"ָטהֹור".  ָמְתָך ּבְ   ְוָיְצאָתה ִנׁשְ
ִדיָתא פּוְמּבְ ְתָקא ֵמְרִקיָעא ּבְ ל ַמְעָלה: "ָנַפל ּפִ יָבה ׁשֶ יׁשִ ׁש ּבִ ּקֵ ר ַנְחָמִני ִנְתּבַ ה ּבַ   . "ַרּבָ

ֵייְנַפקּו  יּה.  ָרָבאוְ  ַאּבַ ַנן ְלִאיֲעסּוֵקי ּבֵ הּו ַרּבָ   ְוכּוּלְ
יּה.  לֹא ָהוּו ָיְדִעי   ּדּוְכּתֵ

ֵלי ְוַקְייִמי,  ֵרי ִדְמַטּלְ   ָאְזלּו ְלַאְגָמא, ָחזּו ִצּפָ
ּה ָהָתם הּוא.  ַמע ִמיּנָ   ָאְמִרי: ׁשְ

ָלָתא יֹוֵמי ּוְתָלָתא ֵליְלָוָתא.    ְסַפדּוהּו ּתְ
ל ַהּפֹוֵרׁש  ְתָקא: ּכָ ִניּדּוי,  - ָנַפל ּפִ   ְיֵהא ּבְ

ְבָעה יֹוֵמי.    ְסַפדּוהּו ׁשִ
לֹום. ָנַפל ּפִ    ְתָקא: ְלכּו ְלֵביְתֶכם ְלׁשָ

  
יּה  ָנח ַנְפׁשֵ    ,ַההּוא יֹוָמא ּדְ

יָסא  ְמָלא ֵמַהאי ּגִ י ָרֵכיב ּגַ יָעא ּכִ ְלֵייּה ַזֲעָפא ְוָדֵרי ְלַההּוא ַטּיָ יָסא. ּדִ ּדַ ַהְך ּגִ ְדֵייּה ּבְ א ְוׁשַ ּפָ   ְנַהר ּפַ
  

  רש"י
. בר פלוגתיה דרב רבה בר נחמני

   יוסף:
. מחמת אגב שמדא נח נפשיה

   אימת מלכות מת:
. שנקבצין אליו דקא מבטל וכו'

בניסן ותשרי לשמוע דרשות של 
פסח ושל חגים וכשמבקשין 

ות המס שלוחי המלך לגב
גולגולת של כל חדש וחדש אינם 

   נמצאים בבתיהם:
   . שליח:פריסתקא

. ללון באותו איקלע פריסתקא
   פונדק שהיה רבה נחבא בו:

אשקיה תרין כסי ודליוה 
. ושדים הממונים על לתכא

הזוגות מזיקין את השותה 
זוגות ובני הבית לא נתכוונו 

   לכך:
. מאי אמרו לו בני הפונדק לרבה

   נעביד:
. ואם ייסרוני נגודי מנגדי לי
   ביסורים אגלה:

   . סגר הדלת:וטרקיה לבבא
   . נפלה החומה:פרק אשיתא

. על גזע דקל אגירדא דדיקלא
   קצוץ:

אם בהרת קדמה לשער לבן 
. דשער לבן שפרח בו הוא טמא

סימן לטומאה כדכתיב (ויקרא 
   יג) והנה נהפך שער לבן בבהרת:

   . לפי מה שכתוב בתורה:טהור
. גדוד של פרשים ונדאג

   שמחפשין אחריו:
. והוא ראש ישיבה בפומבדיתא

   בה:
   . עושין צל בכנפיהן:מטללי

  . גבה רוח סערה:דלי זעפא
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  ָאַמר: ַמאי ַהאי? 
  

  ָאְמִרי ֵליּה: 
יּה  ר ַנְחָמִניּדְ ָנח ַנְפׁשֵ ה ּבַ   . ַרּבָ

יָדְך,  ר ַנְחָמִני ּדִ ה ּבַ יָדְך הּוא, ְוַרּבָ י ָעְלָמא ּדִ ל עֹוָלם! ּכּוּלֵ   ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יָדְך  ה ּדִ ה ְוַרּבָ אי ָקא ַמֲחַרַבּתְ ֵליּה ְלָעְלָמא?   - ַאּתְ ַרּבָ   ַאּמַ

  ָנח ַזֲעָפא 
  
  

א ן ֲחַלְפתָּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר ֲהָוה. ּבַ  ַרּבִ ׂשָ   ַעל ּבָ
טּוָרא.  א ּדְ יּנָ ִ   יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲחִמיָמא ֵליּה, ֲהָוה ָסֵליק ְוָיֵתיב ַאׁשּ

ִרין  ּכָ ן ִליְך ּכִ ְמִניָפא, ַוֲאִני ֶאּתֵ י, ָהִניִפי ָעַלי ּבִ ּתִ יּה: ּבִ . ּדְ ָאַמר ָלּה ִלְבַרּתֵ   ֵנְרּדְ
כָּ  ה ּכִ ּמָ ָבא ִזיָקא, ָאַמר: ּכַ ָהִכי ָנׁשְ יִכי.  ּדְ ִרין ַאּדְ   ֵנְרּדְ ְלָמִרי ּדִ

   
  
  
  

  רש"י
. אתה אוהבו של את דרבה

   רבה:
. רבי שמעון בן חלפתא כו'

משום דאיירי ברישא דאגדתא 
   בבעלי בשר נקט לה:

. אגודות של נרד ככרין דנרד
   שיבולין:והוא עשוי כ

  . לבעליו של רוח זה:למרי דיכי
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ִמְנַהג ַהְמִדיָנה"   . "ַהּכֹל ּכְ
  

   ?ַלֲאתּוֵיי ַמאי "ַהּכֹל"
  

ָקא.  ה ַאְנּפָ ּתֶ א ּוִמׁשְ ְנִהיִגי ִמְכַרְך ִריְפּתָ ַאְתָרא ּדִ   ַלֲאתּוֵיי ּבְ
ימּו ְוַאְייִתי ְלכּו.  ִאי ָאַמר ְלהּו ַקּדִ   ּדְ

ִמיָנְך.   ָאְמרּו לֹו: לֹא ל ּכְ   ּכָ
   

  
ה ּבְ " ן ַמְתָיא יַרּבִ ַמֲעׂשֶ כֹור יֹוָחָנן ּבֶ ָאַמר ִלְבנֹו ֵצא ּוׂשְ   ָלנּו ּפֹוֲעִלין.  ׁשֶ

  ָהַלְך ּוָפַסק ָלֶהם ְמזֹונֹות. 
א ֵאֶצל ָאִביו, ָאַמר לֹו:  ּבָ   ּוְכׁשֶ

ׁשַ  לֹמה ּבְ ת ׁשְ ְסעּוּדַ ה ָלֶהם ּכִ ה עֹוׂשֶ ִני, ֲאִפיּלּו ִאם ַאתָּ ֶהן, ּבְ   ְעּתֹו לֹא ָיָצאָת ְיֵדי חֹוָבְתָך ִעּמָ
ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב.  ֵהן ּבְ   ׁשֶ

ְמָלאָכה ּלא ַיְתִחילּו ּבִ א ַעד ׁשֶ    ,ֶאּלָ
ְלַבד ת ְוִקְטִנית ּבִ א ּפַ ֵאין ָלֶכם ָעַלי ֶאּלָ   ."ֵצא ֶוֱאמֹור ָלֶהם: ַעל ְמָנת ׁשֶ

  
ה ִלְסּתֹור   ! ?ַמֲעׂשֶ

  
   :ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמַחּסְ 

ַסק ָלֶהן ְמזֹונֹות "   פו,ב ה ָלֶהן.  ^ְוִאם ּפָ   ִריּבָ
הוּ  ן ַמְתָיאּבְ ַנִמי  ַמֲעׂשֶ י יֹוָחָנן ּבֶ   , ַרּבִ

ָאַמר ִלְבנֹו: ֶהן,  ׁשֶ ְעּתֹו לֹא ָיָצאָת ְיֵדי חֹוָבְתָך ִעּמָ ׁשַ לֹמה ּבְ ת ׁשְ ְסעּוּדַ ה ָלֶהן, ּכִ ה עֹוׂשֶ   ֲאִפיּלּו ַאתָּ
ֵה  ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקבׁשֶ   . "ן ּבְ

  
ְסעּוָדָתא  לֹמה? ּדִ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲעִדיָפא ִמ ּדְ ְלֵמיְמָרא ּדִ   ׁשְ

ים ּכֹר ָקַמח.  :ְוָהְכִתיב ִ ׁשּ ים ּכֹר סֶֹלת ְוׁשִ לׁשִ לֹמה ְליֹום ֶאָחד ׁשְ   "ַוְיִהי ֶלֶחם ׁשְ
ָקר ְרִעי  ָרה ּבָ ִרִאים ַוֲעׂשָ ָרה ָבָקר ּבְ    ,ּוֵמָאה צֹאןֲעׂשָ

ִרים ֲאבּוִסים" ל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ּוַבְרּבֻ   ! ג)-(מלכים א' ה, ב ְלַבד ֵמַאּיָ
  

ן ַאְסְטיֹוןְוָאַמר  ֵמיּה  ּגּוְריֹון ּבֶ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ִחים.  ל ַטּבָ לּו, ַלֲעִמיָלן ׁשֶ   ַהּלָ

  
י ִיְצָחקוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

לּו ְלִציֵקי ְקֵדיָרה.    ַהּלָ
  

  : י ִיְצָחקַרּבִ ְוָאַמר 
לֹמה,  ים ָהיּו ִלׁשְ   ֶאֶלף ָנׁשִ

ְך.  ֵביָתּה ּכָ ָתה לֹו ּבְ ל ַאַחת ְוַאַחת ָעׂשְ   ּכָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

א ֶאְצִלי סֹוֵעד ַהּיֹום,  ּמָ   זֹו ְסבּוָרה ׁשֶ
א ֶאְצִלי סֹוֵעד ַהּיֹום.  ּמָ   ְוזֹו ְסבּוָרה ׁשֶ

ִתיב:  י ַאְבָרָהם ּכְ ּבֵ ָק ְוִאיּלּו ּגַ ָקר ַרְך ָוטֹוב""ְוֶאל ַהּבָ ן ּבָ ח ּבֶ ּקַ   . (בראשית יח, ז)  213ר ָרץ ַאְבָרָהם ַוּיִ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
ָקר" ן ּבָ   ֶאָחד,  - "ּבֶ

ַנִים,  -  "ַרְך"   ׁשְ
ה!  -  "ָוטֹוב" לׁשָ   ׁשְ

  
ְבֵרי,  ָלָתא ּתֹוֵרי ִלְתָלָתא ּגַ   ָהָתם ּתְ

ָרֵאל ִויהּוָדה,    ָהָכא ְלָכל ִיׂשְ
נֶּ  םֱאַמר: ׁשֶ ַפת ַהּיָ ר ַעל ׂשְ חֹול ֲאׁשֶ ים כַּ ָרֵאל ַרּבִ   . (מלכים א' ד, כ)  214""ְיהּוָדה ְוִיׂשְ
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ַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתוֹ   ן ֶאל ַהּנַ תֵּ ָקר ַרְך ָוטֹוב ַוּיִ ן ּבָ ח ּבֶ ּקַ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוּיִ   ְוֶאל ַהּבָ
214
ֵמִחים  ם ָלרֹב אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ּוׂשְ ר ַעל ַהּיָ חֹול ֲאׁשֶ ים ּכַ ָרֵאל ַרּבִ   ְיהּוָדה ְוִיׂשְ

  רש"י
   . כלי מחזיק רביעית:אנפקא

. וכי דרך בני אדם מעשה לסתור
להביא מעשה על דבריו לסותרו 
דקתני ברישא הכל כמנהג 
המדינה ותנא מעשה אפילו 
אתה עושה להם כסעודת שלמה 

  כו':
. יותר על המנהג דכיון ריבה להן

זוני דלא צריך לאתנויי ואתני. מ
   יתירי קאמר:

   . הקמח והסולת:הללו
. חלות לעמילן של טבחים

עשויות לכסות פי הקדרות 
   לשאוב זוהמת התבשיל:

. הבקר והצאן המנוין בזה הללו
   הפסוק:

. קדירה. אינו אלא למין לציקי
מאכל ששמו ציקי קדירה 

  אשרו''ד בלע''ז:
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ְרּבּוִרים ֲאבּוִסים"ַמאי    ? "ּבַ

  
  : ַרבָאַמר 

ְרָחם.  ַעל ּכָ אֹוְבִסים אֹוָתם ּבְ   ׁשֶ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ֲאבּוִסים ְועֹוְמִדים ֵמֵאֵליֶהם.    ׁשֶ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ְרִעיתֹו  ָתּה  ,לֹא ֲאִניסְד ּבִ ְמִביִאין ּתֹור ִמּמַ ּפָ   לֹא ֲאִניָסא. ְד ּבִ ְוַתְרְנגֹוֶלת ֵמַאׁשְ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ֵהמֹות  ּבְ ּבַ   ׁשֹור,  - מּוְבָחר ׁשֶ
עֹופֹות  ּבָ ְרְנגֹוֶלת.  - מּוְבָחר ׁשֶ   ּתַ

  
  : ַאֵמיָמרָאַמר 

ְט  י ּבַ ְמָתא ּבֵ ְסָיא ַקְנָיא.  ָזְגָתא אּוּכָ ָלא ַמְצָיא ּפָ יֵני ָעְצֵרי, ּדְ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ִמׁשְ   ִניָתא ּדְ
   

  
  
  

  רש"י
   . תרנגולין:ברבורים

. שאובסין אותן בעל כרחן
וחבין להם מאכל בפיהם ת

   בחזקה:
   . שור:תור

   . שלא עשה מלאכה:בדלא אניס
   . בגידול אפרוחין:בדלא אניסא

   . תרנגולת:זגתא
. המפטמת בבית לשון פטניתא

   אחר בטניתא בעלת כרס:
. בין דמשתכחא בי עצורי

   הגיתות ואוכלת החרצנים:
. שאינה דלא מצי פסיא קניא

  יכולה לפסוע קנה מרוב שמנה:
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  . (בראשית יח, ז) 

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָקר" ן ּבָ   ֶאָחד,  - "ּבֶ
ַנִים,  -  "ַרְך"   ׁשְ

ה – "ָוטֹוב" לׁשָ   .ׁשְ
  

יְך ְוַטב! ְוֵאיָמא ַח  י: ַרּכִ ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ד, ּכִ
  

   ?"ָוטֹוב", ַמאי 'ַרְך טֹוב'ִלְכּתֹוב 
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ֵרי!    ֵאיָמא ּתְ

  
ה,  "טֹוב"ּדְ ִמ    ִלְדָרׁשָ

ה.  "ַרְך"   ַנִמי ִלְדָרׁשָ
  

אְמִתיב  ר עּוּלָ ה ּבַ   , ַרּבָ
ֲעָיא :ְוִאיֵתיָמא   , ַרב הֹוׁשַ
ֲעָיאַרב ָנָתן ּבְ  :ְוִאיֵתיָמא י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

ַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות אתֹו" ן ֶאל ַהּנַ ּתֵ   ! "ַוּיִ
  

ל ַחד ְוַחד ְיָהֵביּה ְלַנַער ַחד.   ּכָ
  

ן ִלְפֵניֶהם" ּתֵ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ָקר ֲאׁשֶ ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהּבָ ּקַ   ! (בראשית יח, ז) "ַוּיִ
  

ָמְטָיא, ַאְייֵתי ְלַקּמַ  א ּדְ א ַקּמָ ַקּמָ   ְייהּו. ּדְ
  

ַחד!  י ּבְ ְסּגֵ ָלָתא? ּתִ ה ִלי ּתְ   ְוָלּמָ
  

ר ָרָבאָאַמר    : ַרב ָחָנן ּבַ
ל.  ַחְרּדָ לׁש ְלׁשֹונֹות ּבְ ֵדי ְלַהֲאִכיָלן ׁשָ   ּכְ

  
ר ֲחִניָלאיָאַמר  ְנחּום ּבַ י ּתַ   : ַרּבִ

ְנָהג,  ה ָאָדם ִמן ַהּמִ ּנֶ   ְלעֹוָלם ַאל ְיׁשַ
רֹום ְולֹ  ה ָעָלה ַלּמָ ֲהֵרי מׁשֶ   א ָאַכל ֶלֶחם, ׁשֶ

ה ְוָאְכלּו ֶלֶחם.  ֵרת ָיְרדּו ְלַמּטָ ָ   ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
  

ֲעָתְך?!    ְוָאְכלּו ָסְלָקא ּדַ
  

א ֵאיָמא תּו.  :ֶאלָּ ָאְכלּו ְוׁשָ ִמי ׁשֶ   ִנְראּו ּכְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ַעְצמֹו,  ֵרת ּבְ ָ ה ַאְבָרָהם ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ   ּכָ

ַעְצמֹו, ָעׂשָ  רּוְך הּוא ְלָבָניו ּבְ דֹוׁש ּבָ   ה ַהּקָ
ִליַח  ה ַאְבָרָהם ַעל ְיֵדי ׁשָ ָעׂשָ ֶ ִליַח.  -ְוָכל ַמה ׁשּ רּוְך הּוא ְלָבָניו ַעל ְיֵדי ׁשָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ   ָעׂשָ

  
ָקר ָרץ ַאְבָרָהם" 216""ְורּוַח ָנַסע ֵמֵאת ה' - (בראשית יח, ז) "ְוֶאל ַהּבָ

   .(במדבר יא, לא)  
ח ֶחְמָאה ְוָחָלב" 217"ַוִיּקַ

ָמִים" -  (בראשית יח, ח)  ָ   . (שמות טז, ד) 218"ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ
ַחת ָהֵעץ ם ַעל ַהּצּור -  (בראשית יח, ז) ""ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ּתַ ָ   . (שמות יז, ו)  219""ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ׁשּ
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ח בֶּ   ּקַ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוּיִ ַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתוֹ ְוֶאל ַהּבָ ן ֶאל ַהּנַ תֵּ ָקר ַרְך ָוטֹוב ַוּיִ   ן ּבָ
216
ֶדֶרְך יֹום ּכֹה ּוְכֶדֶרְך יֹום ּכֹה ְס   ֲחֶנה ּכְ ּטֹׁש ַעל ַהּמַ ם ַוּיִ ְלִוים ִמן ַהּיָ ָגז ׂשַ ֵני ָהָאֶרץְורּוַח ָנַסע ֵמֵאת ְיהָוה ַוּיָ ַתִים ַעל ּפְ ֲחֶנה ּוְכַאּמָ   ִביבֹות ַהּמַ
217
ַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלוּ וַ   ן ִלְפֵניֶהם ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם תַּ תֵּ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ָקר ֲאׁשֶ ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהּבָ ּקַ   ּיִ
218
יֹומֹו ְלַמַע   ַבר יֹום ּבְ ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ּדְ ָ ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ תֹוָרִתי ִאם לֹאן ֲאַנּסֶ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֹׁשֶ   ּנּו ֲהֵיֵלְך ּבְ

  רש"י
. ראשון קמא קמא דמטאי

   שמגיע לאכול שנגמר בישולו:
. מעדן מלכים לשונות בחרדל

   ושרים הוא:
. כגון שלוים הגיז מאת ה'

  בעצמו:



                 ""ַהׂשֹּוֵכר ֶאת ַהּפֹוֲעִלים –מסכת בבא מציעא פרק ז' 
467

ם ְלׁשַ  ָחם""ְוַאְבָרָהם הֵלְך ִעּמָ 220ּלְ
221"ַוה' הֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם" -  (בראשית יח, טז) 

  . (שמות יג, כא)  
ח ָנא ְמַעט ַמִים" ָתה ָהָעם" - (בראשית יח, ד)  222"ֻיּקַ ּנּו ַמִים ְוׁשָ יָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמּמֶ 223"ְוִהּכִ

  . (שמות יז, ו) 
י ֲחִניָנא. ְד ַא ּוְפִליָגא  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ   ַרּבִ

י ֲחִניָנא ָאַמרּדְ  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ ֵבי ַרּבִ ָנא ּדְ ָמֵעאל, ְוֵכן ּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ה.  לׁשָ ה ָזכּו ִלׁשְ לׁשָ ַכר ׁשְ ׂשְ   ּבִ

ַכר ֶחְמָאה ְוָחָלב  ׂשְ   ָזכּו ְלָמן,  -ּבִ
ַכר  ׂשְ   ָזכּו ְלַעּמּוד ֶהָעָנן,  -  "ְוהּוא עֵמד ֲעֵליֶהם"ּבִ
ַכר  ׂשְ ח ָנא ְמַעט ַמִים"ּבִ ל ִמְרָיםָזכ - "ֻיּקַ   .ּו ִלְבֵאָרּה ׁשֶ

ח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם" ָמֵעאלָאַמר  "ֻיּקַ י ִיׁשְ ַרּבִ אי ּבְ י ַיּנַ   , ַרּבִ
ֲחִוים ַלֲאַבק ַרְגֵליֶהם ּתַ ֵהם ִמׁשְ נּו, ׁשֶ ְדּתָ ים ֲחׁשַ ַעְרִבּיִ   ?ָאְמרּו לֹו: ְוִכי ּבְ

ָמֵעאל.  ּנּו ִיׁשְ ָבר ָיָצא ִמּמֶ   ּכְ
  

ָר  חֹם ַהּיֹום""ַוּיֵ ַתח ָהאֶֹהל ּכְ ב ּפֶ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֹׁשֵ   , (בראשית יח, א) א ֵאָליו ה' ּבְ
חֹם ַהּיֹום"ַמאי    ? "כְּ

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ א ּבְ י ַחּמָ   : ַרּבִ
ל ַאְבָרָהם ָהָיה,  ל ִמיָלה ׁשֶ י ׁשֶ ִליׁשִ   אֹותֹו ַהּיֹום יֹום ׁשְ

רּוְך הּוא לִ  דֹוׁש ּבָ ַאְבָרָהם, ּוָבא ַהּקָ אֹול ּבְ   ׁשְ
יָקּה,  ְרּתִ ה ִמּנַ רּוְך הּוא ַחּמָ דֹוׁש ּבָ   הֹוִציא ַהּקָ

אֹוְרִחים.  יק ּבְ ּלא ַיְטִריַח אֹותֹו ַצּדִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ק ְלָבָרא.  ָדֵריּה ֱאִליֶעֶזר ְלֵמיּפַ   ׁשְ

ח,  ּכַ   ְנַפק ְולֹא ַאׁשְ
  ָאַמר: לֹא ְמֵהיְמָנא ְלָך. 

ּמָ  ָאְמֵרי ּתַ ַעְבֵדי. ַהְיינּו ּדְ   ן: ֵלית ֵהיָמנּוָתא ּבְ
ָבא.  ָקֵאי ַאּבָ רּוְך הּוא ּדְ דֹוׁש ּבָ   ְנַפק ִאיהּו ַחְזֵייּה ְלַהּקָ

ְכִתיב ָך"" :ַהְיינּו ּדִ   , (בראשית יח, ג)  224ַאל ָנא ַתֲעבר ֵמַעל ַעְבּדֶ
יָון  ֵרי, ָאַמר: ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלֵמיָקם ָהכָ ּדְ ּכֵ ָקא ָאַסר ְוׁשָ   א. ֲחָזא ּדְ

ְכִתיב:  ִבים ָעָליוַהְיינּו ּדִ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ    ,"ַוּיִ
ָרץ ִלְקָראָתם" ְרא ַוּיָ   . (בראשית יח, ב)  225ַוּיַ

ֲהָוה ֵליּה ַצֲעָרא, ָאְמרּו: ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלֵמי י ַחְזיּוהּו ּדַ ָרא ָאתּו ָקמּו ֲעֵליּה, ּכִ   ָקם ָהָכא. ֵמִעיּקָ
ים"ַמאן ִניְנהּו  ה ֲאָנׁשִ לׁשָ    ?"ׁשְ

  ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל ּוְרָפֵאל. 
ָרה,  -ִמיָכֵאל  ר ֶאת ׂשָ ֵ א ְלַבׂשּ ּבָ   ׁשֶ
א ֶאת ַאְבָרָהם,  -ְרָפֵאל  א ְלַרּפֵ ּבָ   ׁשֶ

ְבִריֵאל  ֵכיּה ְסדֹום. -ּגַ   ֲאַזל ְלַמַהּפְ
ִתיב ְלָאִכי :ְוָהא ּכְ ֵני ַהּמַ באּו ׁשְ ֶעֶרב""ַוּיָ   ! (בראשית יט, א)  226ם ְסדָֹמה ּבָ

ְזֵביּה לֹוט.  ֲהֵדיּה ְלׁשֵ ֲאַזל ִמיָכֵאל ּבַ   ּדַ
  

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ְכִתיב ֲהפְך ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאל" :ּדִ 227"ַוּיַ

   ,(בראשית יט, כה) 
ִתיב ַהְפכוּ ' :ְולֹא ּכְ ּה  ' ַוּיַ ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
י ַאְבָרָהם ָנא ְלַגּבֵ ְכִת  ,ַמאי ׁשְ " :יבּדִ ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה ּכַ ֲעׂשֶ ן ּתַ   , (בראשית יח, ה)  228"ּכֵ

י לֹוט   פז,א ָנא ְלַגּבֵ ְכִתיב ,ּוַמאי ׁשְ ם ְמאֹד"^ :ּדִ 229"ַוִיְפַצר ּבָ
   ?(בראשית יט, ג) 

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ְמָסְרִבין ְלָקָטן, ְוֵאין ְמָסְרִבין ְלָגדֹול.  אן ׁשֶ   ִמּכָ

                                                                                                                                                                                     
219
ן  ַעׂש ּכֵ ָתה ָהָעם ַוּיַ ּנּו ַמִים ְוׁשָ יָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמּמֶ חֵֹרב ְוִהּכִ ם ַעל ַהּצּור ּבְ ָ ָרֵאל ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ׁשּ ה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיׂשְ   מֹׁשֶ
220
ֵני   ִקפּו ַעל ּפְ ׁשְ ים ַוּיַ ם ָהֲאָנׁשִ ָ ֻקמּו ִמׁשּ ָחםַוּיָ ּלְ ם ְלׁשַ   ְסדֹם ְוַאְבָרָהם הֵֹלְך ִעּמָ
221
ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְילָ  'ַוה  ֶרְך ְוַלְיָלה ּבְ ַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהּדֶ   ההֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ
222
ַחת ָהֵעץ  ֲענּו תַּ ָ ח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהׁשּ  ֻיּקַ
223
ן מֹ הִ   ַעׂש ּכֵ ָתה ָהָעם ַוּיַ ּנּו ַמִים ְוׁשָ יָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמּמֶ חֵֹרב ְוִהּכִ ם ַעל ַהּצּור ּבְ ָ ָרֵאלְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ׁשּ ה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיׂשְ   ׁשֶ
224
ךָ  ה'ַוּיֹאַמר   ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבּדֶ   ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
225
א ֵעינָ   ָ ׂשּ חּו ָאְרצָ ַוּיִ תַּ ׁשְ ַתח ָהאֶֹהל ַוּיִ ָרץ ִלְקָראָתם ִמּפֶ ְרא ַוּיָ ִבים ָעָליו ַוּיַ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ה ׁשְ ְרא ְוִהּנֵ  היו ַוּיַ
226
ח  תַּ ׁשְ ָקם ִלְקָראָתם ַוּיִ ְרא לֹוט ַוּיָ ַער ְסדֹם ַוּיַ ׁשַ ב ּבְ ֶעֶרב ְולֹוט יֹׁשֵ ְלָאִכים ְסדָֹמה ּבָ ֵני ַהּמַ בֹאּו ׁשְ ִים ָאְרָצה וּ ַוּיָ  ַאּפַ
227
ֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה  ל יֹׁשְ ר ְוֵאת ּכָ ּכָ ל ַהּכִ ֲהפְֹך ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ּכָ   ַוּיַ
228
ה כַּ   ֲעׂשֶ ן תַּ ֶכם ַוּיֹאְמרּו ּכֵ ם ַעל ַעְבּדְ ן ֲעַבְרתֶּ י ַעל ּכֵ ֲעבֹרּו ּכִ ֶכם ַאַחר תַּ ר ּדִ ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלּבְ ְרתָּ ֲאׁשֶ   ּבַ
229
ה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלוּ   תֶּ ַעׂש ָלֶהם ִמׁשְ יתֹו ַוּיַ בֹאּו ֶאל ּבֵ ֻסרּו ֵאָליו ַוּיָ ם ְמאֹד ַוּיָ ְפַצר ּבָ   ַוּיִ

  רש"י
. על ידי יוקח נא מעט מים

   שליח:
. שלש מתנות זכו לשלש

שניתנו להם במדבר על ידי 
   משה ואהרן:

. עומד עליהם זכו לעמוד ענן
מדבר יד) תמיד כדכתיב (ב

   ועננך עומד עליהם:
. היינו נמי לבארה של מרים

והכית בצור ובעמוד ענן 
   פליגי:

ורחצו רגליכם והשענו תחת 
. שלא יכניס ע''ז בתוך העץ

ביתו שהערביים רגילין 
להשתחוות לאבק רגליהן 

   והן נדמו לו כערביים:
. כבר יצא ממנו ישמעאל
   ממך יצא הרגיל לעשות כן:

. יקההוציא חמה מנרת
להזריח חמה בכח שלא יהו 

   עוברי דרכים מצוים:
   . בארץ ישראל]:[תמן אמרי
. הקדוש ברוך כיון דחזא

   הוא:
. אברהם את דקא אסר

מילתו ושרי אמר לאו אורח 
   ארעא למיקם הכא:

. דמעיקרא כתיב היינו
נצבים עליו ולבסוף כתיב 

   וירץ לקראתם:
. דחד הוא דאזיל דיקא נמי

  להפך סדום:
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ִתיב:     (בראשית יח, ה) "ה ַפת ֶלֶחם"ְוֶאְקָח ּכְ
ָקר ָרץ ַאְבָרָהם :ּוְכִתיב 230""ְוֶאל ַהּבָ

  , (בראשית יח, ז) 
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ה.  ים ַהְרּבֵ יִקים אֹוְמִרים ְמַעט, ְועֹוׂשִ ּדִ ּצַ אן ׁשֶ   ִמּכָ
ים ה ַוֲאִפיּלּו ְמַעט ֵאיָנם עֹוׂשִ ִעים אֹוְמִרים ַהְרּבֵ    .ְרׁשָ

  
   ?ְמָנַלן

  ְפרֹון. ֵמֶע 
ִתיב ָרא ּכְ ֶסף :ֵמִעיּקָ ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹת ׁשֶ   , (בראשית כג, טו)  231""ֶאֶרץ ַאְרּבַ
ִתיב ֶסף :ּוְלַבּסֹוף ּכְ קֹל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹן ֶאת ַהּכֶ ׁשְ ַמע ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון ַוּיִ ׁשְ    ,"ַוּיִ

ֶסף ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ָאְזֵני ְבֵני ֵחת ַאְרּבַ ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ    ,(בראשית כג, טז) עֵֹבר ַלּסֵֹחר" ֲאׁשֶ
ָקֵרי ֵליּה ְלִתיְקָלא "ַקְנֵטיָרא".  א ּדְ א דּוְכּתָ ִאיּכָ א ַקְנָטֵרי ּדְ יּה ֶאּלָ ַקל ִמיּנֵ   לֹא ׁשְ

  
ִתיב   ! (בראשית יח, ו)  232"סֶֹלת" :ּוְכִתיב "ֶקַמח" :ּכְ

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

אוֹ  ה ָצָרה ֵעיֶניָה ּבָ ָ ָהִאׁשּ אן ׁשֶ   ְרִחים יֹוֵתר ִמן ָהִאיׁש. ִמּכָ
  

ִתיב י ֻעגֹות" :ּכְ י ַוֲעׂשִ   , (בראשית יח, ו) "לּוׁשִ
ָקר :ּוְכִתיב ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהּבָ ּקַ   , (בראשית יח, ח)  233""ַוּיִ

ְייהּו!    ְוִאיּלּו ֶלֶחם לֹא ַאְייִתי ְלַקּמַ
  

י ֵמִאיר ל ַרּבִ ְלִמידֹו ׁשֶ ָאה ּתַ ֵמיּה  ָאַמר ֶאְפַרִים ִמְקׁשָ ְ י ֵמִאירּדְ ִמׁשּ   : ַרּבִ
ָטֳהָרה ָהָיה,    ַאְבָרָהם ָאִבינּו אֹוֵכל חּוִלין ּבְ

ה.  יְרָסה ִנּדָ נּו אֹותֹו ַהּיֹום ּפֵ ָרה ִאּמֵ   ְוׂשָ
  

ה ָבאֶֹהל" ָך ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ    – (בראשית יח, ט) "ֹוּיאְמרּו ֵאָליו ַאּיֵ
נוּ  ָרה ִאּמֵ ָ ׂשּ   ְצנּוָעה ָהְיָתה.  ְלהֹוִדיַע ׁשֶ

  
י ִיְצָחקְוִאיֵתיָמא  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ

אֶֹהל ָהְיָתה,  נּו ּבָ ָרה ִאּמֵ ָ ׂשּ ֵרת ׁשֶ ָ   יֹוְדִעים ָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
א ַמאי  אֶֹהל"ֶאּלָ    ?"ּבָ

ְעָלּה.  ָבּה ַעל ּבַ ֵדי ְלַחּבְ   ּכְ
  

י ֲחִניָנא ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ָאַמר:  ַרּבִ
ָרָכה.  ל ּבְ ר ָלּה ּכֹוס ׁשֶ ּגֵ ֵדי ְלׁשַ   ּכְ

  
ּום  ֵני ִמׁשּ י יֹוֵסיּתְ   : ַרּבִ

ּבְ " ה ָנקּוד ַעל איו ׁשֶ    ?"ֵאָליו"ָלּמָ

ּלוֹ  ַאְכַסְנָיא ׁשֶ ַאל ָאָדם ּבְ ׁשְ ּיִ ֶרְך ֶאֶרץ; ׁשֶ ָדה ּתֹוָרה ּדֶ   . "ִליּמְ
  

מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ
ה כְּ  ָ לֹום ִאׁשּ ׁשְ   ָלל! ֵאין ׁשֹוֲאִלין ּבִ

  
אֵני.    ַעל ְיֵדי ַבְעָלה ׁשָ

  
י ֶעְדָנה" 234"ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה ּלִ

   .(בראשית יח, יב) 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

                                                           
230
ַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתוֹ   ן ֶאל ַהּנַ תֵּ ָקר ַרְך ָוטֹוב ַוּיִ ן ּבָ ח ּבֶ ּקַ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוּיִ   ְוֶאל ַהּבָ
231
יִני ּוֵביְנָך ַמה ִהוא ְוֶאת ֵמְתָך ְקבֹרֲאדִֹני ׁשְ   ֶסף ּבֵ ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹת ׁשֶ   ָמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרּבַ
232
י ֻעגֹות  י ַוֲעׂשִ לֹׁש ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת לּוׁשִ ָרה ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי ׁשְ   ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ׂשָ
233
ר ָעׂשָ   ָקר ֲאׁשֶ ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהּבָ ּקַ ַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלוּ ַוּיִ ן ִלְפֵניֶהם ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם תַּ תֵּ   ה ַוּיִ
234
י ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן  ּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה ּלִ ִקְרּבָ ָרה ּבְ ְצַחק ׂשָ   ַותִּ

  ירש"
. משקל גדול שקורין קנטרי

   צנטינ''ר מאה מנה:
. מלמד שבכל עובר לסוחר

מקום היה מתקבל בשקל 
ואיכא דוכתא דקרו לקנטיר 

   תיקלא:
   . עדיף מקמח:סולת

מכאן שהאשה עיניה צרה 
. היא אמרה קמח והוא באורחין

   סולת:
. חזר להיות לה פירסה נדה

   אורח כנשים:
. להודיעו כדי לחבבה על בעלה

שהיא צנועה משאר חברותיה 
שאינה נראית וצריך לישאל 

   אחריה:
. איו שלו על איו שבאליו (נקוד)

   נקוד והלמ''ד אינה נקודה:
. והיינו נקודת לימדה תורה וכו'

איו דלא היו צריכין לישאל 
דיודעין היו שהיא באהל דכל 
נקודה עוקרת התיבה שאינה 
אלא לדרשה ודרוש מינה דרך 

   ארץ:
   אשת אושפיזא: .באכסניא

. לא שישאל לה על ידי בעלה
לשלום אלא לבעלה ישאל מה 

   שלום הגברת:
  . פרוצנ''ש:קמטין
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ָמִטין, ְוָחַזר ַהּיֹוִפי ִלְמ  טּו ַהּקְ ְ ׁשּ ר ְוִנְתּפַ ׂשָ ן ַהּבָ ָמִטין ִנְתַעּדֵ ר ְוַרּבּו ַהּקְ ׂשָ ָלה ַהּבָ ְתּבַ ּנִ   קֹומֹו. ַאַחר ׁשֶ
ִת    , (בראשית יח, יב) "ַואדִֹני ָזֵקן" :יבּכְ

י"" :ּוְכִתיב 235ַוֲאִני ָזַקְנּתִ
ְדָקָאְמָרה ִאיִהי.  (בראשית יח, יג)  רּוְך הּוא ּכִ דֹוׁש ּבָ ָלא מֹוִתיב ַהּקָ   ּדְ

  
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ה ּבוֹ " יּנָ רּוְך הּוא ׁשִ דֹוׁש ּבָ ֲאִפיּלּו ַהּקָ לֹום, ׁשֶ דֹול ׁשָ   , ּגָ

ֱאַמר: ּנֶ ּה  ׁשֶ ִקְרּבָ ָרה ּבְ ְצַחק ׂשָ   , (בראשית יח, יב) ַואדִֹני ָזֵקן"...  "ַוּתִ

י"... "ַוּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרָהם  :ּוְכִתיב   . "(בראשית יח, יג) ַוֲאִני ָזַקְנּתִ
  

ָרה" ל ְלַאְבָרָהם ֵהִניָקה ָבִנים ׂשָ   ,(בראשית כא, ז)  236"ַוּתֹאֶמר ִמי ִמּלֵ
  

נִ  ה ּבָ ּמָ ָרה! ּכַ   ים ֵהִניָקה ׂשָ
  

י ֵלִויָאַמר    : ַרּבִ
דֹוָלה.  ה ּגְ ה ְסעּוּדָ נֹו ָעׂשָ ַמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ּבְ ּגָ   אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ

ִנים ְואֹוְמִרים:  ל אּוּמֹות ָהעֹוָלם ְמַרּנְ   ָהיּו ּכָ
ּוק ְואֹוְמִרים: ּבְ  ֵהִביאּו ֲאסּוִפי ִמן ַהׁשּ   ֵנינּו הּוא, ְרִאיֶתם ָזֵקן ּוְזֵקָנה ׁשֶ
ְבֵריֶהם!  דֹול ְלַהֲעִמיד ּדִ ה ּגָ ּתֶ ין ִמׁשְ עֹוׂשִ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

דֹוֵלי ַהּדֹור,  ל ּגְ ן ּכָ ה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהַלְך ְוִזיּמֵ   ֶמה ָעׂשָ
ָנה ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶהם.  נּו ִזיּמְ ָרה ִאּמֵ   ְוׂשָ

ּה ּוֵמ  ָנּה ִעּמָ ּה לֹא ֵהִביָאה, ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת ֵהִביָאה ּבְ   ִניְקּתָ
ן.  ֵני ַמְעְיינֹות, ְוֵהִניָקה ֶאת ּכּוּלָ ׁשְ יָה ּכִ ּדֶ חּו ּדַ נּו ְוִנְפּתְ ָרה ִאּמֵ ׂשָ ה ֵנס ּבְ   ְוַנֲעׂשָ

ִנים ְואֹוְמִרים:  ָרה   ַוֲעַדִיין ָהיּו ְמַרּנְ ֵלד""ִאם ׂשָ ָנה ּתֵ ִעים ׁשָ ׁשְ    ?!ֲהַבת ּתִ
ָנה יֹולִ  ן ֵמָאה ׁשָ    !יד"?"ַאְבָרָהם ּבֶ

ל ִיְצָחק ְוִנְדָמה ְלַאְבָרָהם,  ִנים ׁשֶ ר ּפָ ד ֶנֱהַפְך ְקַלְסּתֵ   ִמּיָ
ם ְוָאְמרוּ  ְתחּו ּכּולָּ 237"ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק" :ּפָ

  .  (בראשית כה, יט) 
   

  
  ַעד ַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ִזְקָנה. 

ֲהֵדי ַאְבָרָהם ִמׁשְ  ֵעי ּבַ ּתָ ֵעי ְלִמׁשְ ֲהָוה ּבָ ֲהֵדי ִיְצָחק, ַמאן ּדַ ֵעי ּבַ   ּתָ
ֲהֵדי ַאְבָרָהם,  ֵעי ּבַ ּתָ ֲהֵדי ִיְצָחק ִמׁשְ   ּבַ

ָעא ַרֲחֵמי ַוֲהָוה ִזְקָנה,    ֲאָתא ַאְבָרָהם ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ִמים" :ׁשֶ ּיָ א ּבַ   . (בראשית כד, א)  238"ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ

  
א.    ַעד ַיֲעקֹב לֹא ֲהָוה חּוְלׁשָ

ָעא ַרֲחֵמי א,  ֲאָתא ַיֲעקֹב ּבְ   ַוֲהָוה חּוְלׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ָאִביָך חֶֹלה"ׁשֶ   . (בראשית מח, א)  239"ַוּיאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ

  
ח.  ֲחִליׁש ְוִאְתּפַ ע לֹא ֲהָוה ּדַ ֲאָתא ֱאִליׁשָ   ַעד ּדַ

ח,  ָעא ַרֲחֵמי ְוִאְתּפַ ע ּבְ   ֲאָתא ֱאִליׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ָימּות בּ ׁשֶ ע ָחָלה ֶאת ָחְליֹו ֲאׁשֶ ָחָלה ֳחִלי ַאֲחִריֵתי.  (מלכים ב' יג, יד)  240ֹו""ֶוֱאִליׁשָ ָלל ּדְ   ִמּכְ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ע, " ה ֳחָלִאין ָחָלה ֱאִליׁשָ לׁשָ   ׁשְ

י ָיָדיו -ֶאָחד  תֵּ ׁשְ ָחפֹו ְלֵגיֲחִזי ּבִ ּדְ   ַעל ׁשֶ
ִתינֹוקֹות,  -ְוֶאָחד  ין ּבְ יָרה ּדּוּבִ ּגֵ   ַעל ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ת ּבֹו, ׁשֶ ּמֵ ר ָימּות ּבֹו"ְוֶאָחד ׁשֶ ע ָחָלה ֶאת ָחְליֹו ֲאׁשֶ   .  "(מלכים ב' יג, יד) "ֶוֱאִליׁשָ
   

  

                                                           
235
ָרה ֵלאמֹר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאנִ   ה ָצֲחָקה ׂשָ ה ּזֶ יַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ַאְבָרָהם ָלּמָ   י ָזַקְנתִּ
236
י ֵבן ִלְזֻקָניו  י ָיַלְדתִּ ָרה ּכִ ל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים ׂשָ   ַוּתֹאֶמר ִמי ִמּלֵ
237
ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק  ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ   ְוֵאּלֶ
238
ִמים ַוה  ּיָ א ּבַ ּכֹל 'ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ   ּבֵ
239
ה ְוֶאתַוְיהִ   ֶ ֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת ְמַנׁשּ ח ֶאת ׁשְ ּקַ ה ָאִביָך חֶֹלה ַוּיִ ה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ   ֶאְפָרִים י ַאֲחֵרי ַהּדְ
240
ָניו ַוּיֹ   ְבְּך ַעל ּפָ ָרֵאל ַוּיֵ ֶרד ֵאָליו יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיׂשְ ר ָימּות ּבֹו ַוּיֵ ע ָחָלה ֶאת ָחְליֹו ֲאׁשֶ יוֶוֱאִליׁשָ ָרֵאל ּוָפָרׁשָ   אַמר ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיׂשְ

  רש"י
. אמר לו היא אמרה ואדוני זקן

הקב''ה שהיא אמרה ואני 
   זקנתי:
. ילד מן השוק ולא נודע אסופי

של מי והמוצאו אוספו אל 
   הבית:

. כדי שיכירו בינו ובין בעא רחמי
   בנו:
. שיחלה רחמי והוה חולשא בעא

   אדם לפני מותו ויצוה לביתו:
   . ונתרפא:ואתפח

. מכלל דחלה חליו אשר ימות בו
  עוד שלא מת בו:
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ה ּבְ [" ן ַמְתָיאַמֲעׂשֶ י יֹוָחָנן ּבֶ כֹור ָלנּו ּפֹוֲעִלין.  ַרּבִ ָאַמר ִלְבנֹו: ֵצא ׂשְ   ׁשֶ

  ָהַלְך ּוָפַסק ָלֶהם ְמזֹונֹות. 
א ֵאֶצל ָאִביו, ָאַמר לֹו:  ּבָ   ּוְכׁשֶ

ִני, ֲא  ֶהן, ּבְ ְעּתֹו לֹא ָיָצאָת ְיֵדי חֹוָבְתָך ִעּמָ ׁשַ לֹמה ּבְ ת ׁשְ ְסעּוּדַ ה ָלֶהם ּכִ ה עֹוׂשֶ   ִפיּלּו ִאם ַאתָּ
ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֵהן ּבְ    ,]ׁשֶ

ְמָלאָכה ּלא ַיְתִחילּו ּבִ א ַעד ׁשֶ    ,ֶאּלָ
ת :ֵצא ֶוֱאמֹור ָלֶהם א ּפַ ֵאין ָלֶכם ָעַלי ֶאּלָ    ְוִקְטִנית ַעל ְמָנת ׁשֶ

ְמִליֵאל[ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
  לֹא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר, 
ִמְנַהג ַהְמִדיָנה   . ]"ַהּכֹל ּכְ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  אלְ  ַרב יֹוֵסףּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ִחְסּדָ

ַנן? " ת ְוִקְטִנית" ּתְ ַנן, אֹו "ּפַ ת ִקְטִנית" ּתְ   ּפַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
רֹות.  ָהֱאלֹ  ִלּבְ ָיא ּדְ י מֹוְרּדְ   ִהים! ְצִריָכה וי"ו ּכִ

   
  
  
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ִמְנַהג ַהְמִדיָנה   . "ֵאינֹו ָצִריְך, ַהּכֹל ּכְ
  

   ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי -  "ַהּכל"
  

ְתַנן:    ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדִ
ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ְוָאַמר לוֹ " ֶאָחד " :ַהׂשּ ֵני ָהִעיר" ּכְ ַנִים ִמּבְ ִכירֹות,  - ְוִכׁשְ ְ ׂשּ ּבַ ָפחּות ׁשֶ   נֹוֵתן לֹו ּכְ

ְבֵרי  ַע ּדִ י ְיהֹוׁשֻ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יֵניֶהם ִנין ּבֵ ּמְ   .  "ְמׁשַ
  

  רש"י
. שם הנהר כי מורדיא דלברות

מורדיא עץ שרב החובל מנהיג 
בו הספינה לרחקה מן האבנים 
ומן המכשולים ובלע''ז 

   גוביריניי''ל:
ך . הרי שכרואמר לו בעל הבית

   עלי כאחד מפועלי העיר:
. לא בפחות ולא משמנין ביניהן

ביותר אלא כמנהג המדינה 
  בינונית:
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ָנה          ִמׁשְ

  ְוֵאּלּו אֹוְכִלין ִמן ַהּתֹוָרה: 
ַעת ּגְ  ׁשְ ְרַקע, ּבִ ר ַלּקַ ְמחּוּבָ ה ּבִ   ַמר ְמָלאָכה, ָהעֹוׂשֶ

ּלא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו,  ְרַקע ַעד ׁשֶ ָתלּוׁש ִמן ַהּקַ   ּבְ
יּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ. ּגִ   ּוְבָדָבר ׁשֶ

   

ֵאין אֹוְכִלים:    ְוֵאּלּו ׁשֶ
ְרַקע    פז,ב ר ַלּקַ ְמחּוּבָ ה ּבִ ַמר ְמָלאָכה, ^ָהעֹוׂשֶ ֵאין ּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ְרַקע ֵמַאַח  ָתלּוׁש ִמן ַהּקַ ְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו, ּבְ ּנִ   ר ׁשֶ
ידּולֹו ִמן ָהָאֶרץוּ  ֵאין ּגִ   .  ְבָדָבר ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ְכִתיב:  ֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלתָּ ּדִ י ָתבֹא ּבְ 241""ּכִ
  . (דברים כג, כה) 

  
ֶרם,  ַחן ּכֶ ּכַ   ַאׁשְ

י ְמָנא ָלן?  ל ִמיּלֵ   ּכָ
  

ֶרם:  ְמִריַנן ִמּכֶ   ּגָ
ַמר ְמָלאָכה ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו, ַמה כֶּ  ַעת ּגְ יּדּוֵלי ַקְרַקע, ּוִבׁשְ ּגִ ָבר ׁשֶ   ֶרם ְמיּוָחד ּדָ

ַמר ְמָלאָכה  ַעת ּגְ ׁשְ יּדּוֵלי ַקְרַקע ּבִ ּגִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו.  -ַאף ּכָ
  

עֹוֵללֹות!  יב ּבְ ן ַחּיָ ּכֵ ֶכֶרם ׁשֶ   ַמה ּלְ
  

ָמה.  ְמִריַנן ִמּקָ   ּגָ
  

  ה ּגּוָפּה ְמָנא ָלן? ָקָמ 
  

ְכִתיב ָיֶדךָ  :ּדִ ָקַמת ֵרֶעָך ְוָקַטְפּתָ ְמִלילֹת ּבְ י ָתבֹא ּבְ 242""ּכִ
  . (דברים כג, כו) 

  
ה!  ַחּלָ יֶבת ּבְ ן ַחּיֶ ּכֵ ָקָמה ׁשֶ   ַמה ּלְ

  
ַהאי  אי ּדְ ה ִהיא? ּדְ ָקָמה  "ָקָמה"ּוִמּמַ ַחּלָ יֶבת ּבְ   ִמְתַחּיֶ

ל ָקָמה ָקָאַמר ַרֲח  ְלָמא ּכָ   ָמָנא! ּדִ
  

  :"ָקָמה" 'ָקָמה'ָאְתָיא 
ִתיב ָהָכא ָקַמת ֵרֶעָך" :ּכְ י ָתבֹא ּבְ    ,(דברים כג, כו) "ּכִ

ָמה"" :ּוְכִתיב ָהָתם ּקָ   . (דברים טז, ט) 243ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ּבַ
ה.  ַחּלָ יָבא ּבְ ִמיַחּיְ ה, ַאף ָהָכא ַנִמי ָקָמה ּדְ ַחּלָ יָבא ּבְ ִמיַחּיְ   ַמה ָהָתם ָקָמה ּדְ

  
  א ְלִמיְפַרְך: ִאיכָּ 

ה!  ַחּלָ יֶבת ּבְ ן ַחּיֶ ּכֵ ָקָמה ׁשֶ   ַמה ּלְ
  

ֶרם יֹוִכיַח!    ּכֶ
  

עֹוֵללֹות יב ּבְ ן ַחּיָ ּכֵ ֶכֶרם ׁשֶ    !ַמה ּלְ
  

  .ָקָמה ּתֹוִכיַח 
  

ין    ,ָחַזר ַהּדִ
ְרִאי ֶזה,    לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ

                                                           
241
ן  ְלְיָך לֹא ִתתֵּ ְבֶעָך ְוֶאל ּכֶ ָך ׂשָ ַנְפׁשְ ֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלתָּ ֲעָנִבים ּכְ י ָתבֹא ּבְ   ּכִ
242
ָיֶדָך ְוֶחְרֵמׁש לֹא ָתִניף ַעל ָקַמת ֵרֶעךָ   ָקַמת ֵרֶעָך ְוָקַטְפתָּ ְמִלילֹת ּבְ י ָתבֹא ּבְ   ּכִ
243
ְבָעה  ֻבעֹות ׁשִ ְבָעה ׁשָ ֵחל ִלְסּפֹר ׁשִ ָמה תָּ ּקָ ר ָלְך ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ּבַ ְסּפָ ֻבעֹת תִּ   ׁשָ

  רש"י
  מתני' 

   . פועלין:ואלו
   . ממה שעוסקין בו:אוכלין

   . כשתולשין אותו:גמר מלאכה
. עד שלא נגמרה מלאכתו

למעשר ואם בר חלה הוא עד 
שלא נגמרה מלאכתו לחלה 

גמ' וטעמא דכולה מתני' מפרש ב
  מקראי:

. כגון בשעה שאינה גמר מלאכה
   המנכש בבצלים:

. כגון מאחר שנגמרה מלאכתן
   נתפרסו עגוליו דמתניתין:

. ובדבר שאין גידולו מן הארץ
   כגון החולב בהמותיו והמגבן:

  
  גמ' 

. דפועל אוכל מנא הני מילי
  במחובר:

. לקמן כי תבא ואכלת ענבים
דריש ליה בפועל וסיפיה דקרא 

ך לא תתן משמע אלא ואל כלי
לכליו של בעל הבית תתן אלמא 
   בשעת גמר מלאכת חיבורן קאי:

. וגו' וחרמש כי תבא בקמת רעך
לא תניף אלמא בשעת חרמש 

   קאי:
. והמקשה אתיא קמה קמה

אומר גזירה שוה זו כדי 
להקשות ולומר אימא דלא 
אישתעי קרא אלא בחייבת 
בחלה כגון קמת מין דגן אבל 

   :בקמת קטנית לא
. הוא עומר מהחל חרמש בקמה

הקרב בפסח שהוא בא מן 
  השעורין שחייבין בחלה:

  רש"י
. יין לנסכים וסולת צד מזבח
   למנחות:

. בהאי דינא דאית ואתי נמי זית
בה צד מזבח והוא שמן למנחות 
אבל שאר מיני אילנות וזרעים 

   לא:
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יּדּוֵלי ַקְרַקע,  ּגִ ָבר ׁשֶ ן ּדָ ּכֵ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַמר ְמָלאָכה ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו, ַהּצַ ַעת ּגְ   ּוִבׁשְ
ַמר ְמָלאָכה  ַעת ּגְ ׁשְ יּדּוֵלי ַקְרַקע ּבִ ּגִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו.  -ַאף ּכָ

  
ַח  ֶהן ַצד ִמְזּבֵ ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ ֶהן, ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ   !ַמה ּלְ

  
יּה ַצד ִמְזּבֵ וְ  ִאית ּבֵ   ַח! ֲאָתא ַנִמי ַזִית, ּדְ
  

ד" ָאֵתי?  "ַמה ַהּצַ   ְוַזִית ּבְ
ֶרם" ִאיְקִרי,    הּוא ּגּוֵפיּה "ּכֶ

ְכִתיב ֶרם ָזִית" :ּדִ ִדיׁש ְוַעד ָקָמה ְוַעד ּכֶ ְבֵער ִמּגָ   ! (שופטים טו, ה)  244"ַוּיַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֶרם ָזִית"   ִאְקִרי,  - "ּכֶ

ֶרם'   לֹא ִאְקִרי.  -ְסָתָמא  'ּכֶ
  

ל ָמקֹום ַק  ָיא! ִמּכָ   ׁשְ
  

א ָאַמר  מּוֵאלֶאּלָ   : ׁשְ
ֲעֵלי ֶחְרֵמׁש.  - (דברים כג, כו) ""ְוֶחְרֵמׁש  :ָאַמר ְקָרא ל ּבַ   ְלַרּבֹות ּכָ

  
ֵעי ֵליּה: "ֶחְרֵמׁש"ְוַהאי  ַעת ֶחְרֵמׁש ֱאכֹול,   ִמיּבָ ׁשְ   ּבִ

ַעת ֶחְרֵמׁש  ׁשְ ּלא ּבִ יכּול!  - ׁשֶ   ָלא ּתֵ
  

ְלְיָך לֹא ִתּתֵ ַההּוא ִמ    ַנְפָקא.  (דברים כג, כו) ן""ְוֶאל ּכֶ
  

ר ֶחְרֵמׁש,  יַנח ּבַ   ּתֵ
ר ֶחְרֵמׁש  ָלאו ּבַ   ְמָנא ָלן?  -ּדְ

  
א ָאַמר  י ִיְצָחקֶאּלָ   : ַרּבִ
ֲעֵלי ָקָמה.  -  "ָקָמה" :ָאַמר ְקָרא ל ּבַ   ְלַרּבֹות ּכָ

  
ה!  "ָקָמה" :ְוָהא ָאַמְרּתָ  ַחּלָ יָבא ּבְ ִמיַחּיְ   ָקָמה ּדְ

  
י ִמּקַ  ֵניֵתי "ֶחְרֵמׁש", ָהֵני ִמיּלֵ י ּדְ   ּמֵ

ָבר ל ּדָ י ֵליּה ּכָ ָאֵתי "ֶחְרֵמׁש" ִאיְתַרּבֵ א ּדְ ּתָ ה,  ,ָהׁשְ ַחּלָ יב ּבְ ָלא ִמיַחּיַ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ
ה ִלי "ָקָמה"    ?ָלּמָ

ֲעֵלי ָקָמה.  ל ּבַ   ְלַרּבֹות ּכָ
  

ָנְפָקא ָלן ֵמ  א ּדְ ּתָ   , "ָקָמה"ּוִמ  "ֶחְרֵמׁש"ְוָהׁשְ
י ָתבֹא בְּ  ה ִלי?  (דברים כג, כה) ֶכֶרם ֵרֶעָך""ּכִ   ָלּמָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

  ְלִהְלכֹוָתיו.  
   

ְדַתְנָיא    :ּכִ

י ָתבֹא""    – "ּכִ

אן  יָאה'ֶנֱאַמר ּכָ   , 'ּבִ
ן ֶמׁש" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ֶ 245לֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהׁשּ

  , (דברים כד, טו) 
ר,  תּוב ְמַדּבֵ פֹוֵעל ַהּכָ ן ּבְ ַהּלָ   ַמה ּלְ

א ר. ַאף ּכָ תּוב ְמַדּבֵ פֹוֵעל ַהּכָ   ן ּבְ
ֶכֶרם ֵרֶעָך" ֶכֶרם ּגֹוי.  - "ּבְ   ְולֹא ּבְ

  
ָאַמר ֶזל ּגֹוי ָאסּור  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ִרי ּפֹוֵעל,  -ּגֵ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיׁשְ   ַהְיינּו ּדְ

                                                           
244
ֶרם ָזִית  ִדיׁש ְוַעד ָקָמה ְוַעד כֶּ ְבֵער ִמּגָ ים ַוּיַ תִּ ִלׁשְ ָקמֹות ּפְ ח ּבְ ּלַ יִדים ַוְיׁשַ ּפִ ּלַ ְבֶער ֵאׁש ּבַ   ַוּיַ
245
ָכרֹו ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו  ן ׂשְ יֹומֹו ִתתֵּ א ֶאת ַנְפׁשֹו ְולֹא ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל ה ּבְ י ָעִני הּוא ְוֵאָליו הּוא נֹׂשֵ ֶמׁש ּכִ ֶ   ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא 'ַהׁשּ
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ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ר  :ֶאּלָ ֶזל ּגֹוי מּוּתָ ר, ּפ  - ּגֵ ֵזיָלה מּוּתָ א ּגְ ּתָ ֲעָיא?!ָהׁשְ   ֹוֵעל ִמיּבָ
  

ֶכֶרם ֵרֶעָך"מֹוִקים ָלּה:  ׁש.  - "ּבְ ל ֶהְקּדֵ   ְולֹא ׁשֶ
  

"    ְולֹא מֹוֵצץ. -  "ְוָאַכְלּתָ
   ְולֹא ֲעָנִבים ְוָדָבר ַאֵחר. -  "ֲעָנִבים"

ָך" ַנְפׁשְ ל ּפֹוֵעל.   - "ּכְ ְך ַנְפׁשֹו ׁשֶ ִית ּכָ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ֶנֶפׁש ׁשֶ   ּכְ
ָך אֹוֵכל וּ  ְפׁשְ   ָפטּור, ַמה ּנַ

ל ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּוָפטּור.    ַאף ַנְפׁשֹו ׁשֶ
ְבֶעָך" ה.  -  "ׂשָ סָּ   ְולֹא ֲאִכיָלה ּגַ

ן" ְלְיָך לֹא ִתּתֵ ה אֹוֵכל,    -  "ְוֶאל ּכֶ ִית ַאתָּ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ה נֹוֵתן ְלֵכָליו ׁשֶ ַאתָּ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ַעל ַהּבַ  ל ּבַ ה נֹוֵתן ְלֵכָליו ׁשֶ ִאי ַאתָּ ָעה ׁשֶ ה אֹוֵכל -ִית ּוְבׁשָ   .  "ִאי ַאתָּ
   

  רש"י
. ואל כליך לא תתן כרם רעך

   אבל כרם כותי תתן:
. פלוגתא בהגוזל הניחא וכו'
   ק דף קיג.):ומאכיל (ב''

   . אסור לאכול:ולא של הקדש
. היין וזורק ולא מוצץ

   החרצנים:
. לטבול ולא ענבים ודבר אחר

ענבים במלח למתקן שיאכל 
   הרבה:
   . כאילו הן שלך:כנפשך

מה נפשך אוכל ופטור מן 
. דהא לא נגמרה המעשר

מלאכתו למעשר דתנן (מעשרות 
   פ''א מ''ז) יין משירד לבור:

. ולא ופטור אף פועל אוכל
אמרינן הואיל דבאגריה אכיל 
על כרחו של בעל הבית הוה ליה 
כמקח ומקח קובעת למעשר אף 
דבר שלא נגמרה מלאכתו כיון 

  דזבניה אחשביה:
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        פח, בפח, בפח, בפח, ב    ––––    פז, בפז, בפז, בפז, ב .20
איָאַמר  י ַיּנַ   : ַרּבִ

ר    פח,א ַמֲעׂשֵ יב ּבְ ֶבל ִמְתַחּיֵ ִית, ^ֵאין ַהּטֶ ֵני ַהּבַ ְרֶאה ּפְ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ִית"ׁשֶ י ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהּבַ ַעְרּתִ   . (דברים כו, יג)  246"ּבִ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

  ֵצר קֹוַבַעת, ֲאִפיּלּו ָח 
ֱאַמר:  ּנֶ ֵבעּו""ׁשֶ ָעֶריָך ְוׂשָ 247ְוָאְכלּו ִבׁשְ

  . יב) דברים כו,( 
  

י יֹוָחָנן ַנִמי,    ְוַרּבִ
ִתיב ִית" :ָהא ּכְ   ! "ִמן ַהּבַ

  
  ָאַמר ָלְך: 

   ,ַבִיתּדְ ָחֵצר ּדּוְמָיא 
ִית  ר  -ַמה ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ   ַהּמִ
ֶרת.  - ַאף ָחֵצר  ּמֶ ּתַ ׁשְ   ַהּמִ

  
י ַינַּ    אי ַנִמי, ְוַרּבִ
ָעֶריָך" :ָהְכִתיב ׁשְ   !"ּבִ

  
ַער,  ֶרְך ׁשַ יל ֵליּה ּדֶ ְמַעּיֵ ֵעי ֵליּה ּדִ   ַההּוא ִמיּבָ

יפֹות  -ְלַאּפּוֵקי  ּגֹות ְוַקְרּפֵ ֶרְך ּגַ   לֹא. ּדְ ּדֶ
  

  : ַרב ֲחִניָנא חֹוָזָאהְמִתיב 

ָך"" ַנְפׁשְ 248"ּכְ
ל ּפֹוֵעל,  -  (דברים כג, כה)  ְך ַנְפׁשֹו ׁשֶ   ּכָ

ָך אֹוֵכל ּוָפטּור, ַמה נַּ    ְפׁשְ

ל ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּוָפטּור   . "ַאף ַנְפׁשֹו ׁשֶ
יב,  -ָהא לֹוֵקַח    ַחּיָ

ֶדה!  ָ ׂשּ   ַמאי ָלאו ּבַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ה ְונֹוָפּה נֹוֶטה ְלָחֵצר ָעְסִקיַנן,  -ָהָכא  יּנָ ּגִ ְתֵאָנה ָהעֹוֶמֶדת ּבַ   ּבִ

ָאַמר ִית לַ  :ּוְלַמאן ּדְ יִ  -ּבַ   ת. ַלּבַ
  

יב!  ,ִאי ָהִכי ִית ַנִמי ִניַחּיֵ ַעל ַהּבַ   ּבַ
  

ִית  ַעל ַהּבַ ְתֵאָנתֹו,  - ּבַ   ֵעיָניו ּבִ
חֹו.  - לֹוֵקַח  ִמּקָ   ֵעיָניו ּבְ

  
יב? אֹוַרְייָתא ִמי ִמַחּיַ    !ְולֹוֵקַח ִמּדְ

   :ְוָהַתְנָיא
ִנים קֹוֶדם" לׁש ׁשָ ית ִהינֹו ׁשָ ל ּבֵ ֵני ָמה ָחְרבּו ָחנּויֹות ׁשֶ ַלִים ִמּפְ    ?ְירּוׁשָ

ְבֵרי תֹוָרה.  ְבֵריֶהם ַעל ּדִ ֶהֱעִמידּו ּדִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ָהיּו אֹוְמִרין:    ׁשֶ

"   פח,ב ר... ְוָאַכְלּתָ ֵ ַעׂשּ ר ּתְ ֵ    ְולֹא מֹוֵכר. -  כג)-(דברים יד, כב 249"ַעׂשּ

בּוַאת ַזְרֶעָך"   . "ְולֹא לֹוֵקַח  -  "ּתְ
  

א ַנן, ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ ַרּבָ א ִמּדְ ָעְלָמא.  ֶאּלָ   ּבְ
  

א  ָך"ֶאּלָ ַנְפׁשְ   ְלַמאי ֲאָתא?  "כְּ
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ָכל ִמְצָוְתָך  'ְוָאַמְרתָּ ִלְפֵני ה  תֹום ְוָלַאְלָמָנה ּכְ ר ַלּיָ ִוי ְוַלּגֵ יו ַלּלֵ ִית ְוַגם ְנַתתִּ י ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהּבַ ַעְרתִּ יֱאלֶֹהיָך ּבִ ָכְחתִּ ְצֹוֶתיָך ְולֹא ׁשָ י ִמּמִ יָתִני לֹא ָעַבְרתִּ ר ִצּוִ   ֲאׁשֶ
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ר   ִוי ַלּגֵ ה ַלּלֵ ר ְוָנַתתָּ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ת ׁשְ ִליׁשִ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ בּוָאְתָך ּבַ ר תְּ ל ַמְעׂשַ ר ֶאת ּכָ ה ַלְעׂשֵ י ְתַכּלֶ ֵבעוּ ּכִ ָעֶריָך ְוׂשָ תֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבׁשְ   ַלּיָ
248
ןכִּ   ְלְיָך לֹא ִתתֵּ ְבֶעָך ְוֶאל ּכֶ ָך ׂשָ ַנְפׁשְ ֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלתָּ ֲעָנִבים ּכְ   י ָתבֹא ּבְ
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ָנה כבכבכבכב  ָנה ׁשָ ֶדה ׁשָ ָ בּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהׂשּ ל תְּ ר ֵאת ּכָ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ ן ׁשְ  'ְוָאַכְלתָּ ִלְפֵני ה כגכגכגכג    .ַעׂשּ ּכֵ ר ִיְבַחר ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָך ֱאלֶֹהיָך ּבַ ירֹׁשְ ָגְנָך תִּ ר ּדְ ם ַמְעׂשַ מֹו ׁשָ

ְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְלַמַען תִּ ִמים 'ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ל ַהּיָ  ֱאלֶֹהיָך כָּ

  רש"י
. אפילו אין הטבל מתחייב

  מירחו בכרי בשדה:
. שיכנס דרך הפתח פני הבית

שהוא פני הבית ולא דרך גגות 
   וקרפיפות:

נתת ללוי וגו' . וואכלו בשעריך
  משעה שנכנס לשעריך:
. דאפילו דמעייל ליה דרך שער

הבית לא קבע ליה אלא כי 
   מעייל ליה דרך שער ביאתו:

. דמקח מחשיב אבל לוקח חייב
   ליה כגמר מלאכה:

. ומקח לא עדיף מאי לאו בשדה
   מגמר מלאכה:

. דמכי תלשה חזיא נוטה לחצר
   פני חצר:

. תלישה א''ה בעל הבית נמי
גמר מלאכתה והרי רואה  היא

   פני הבית:
. אין הנוף חשוב עיניו בתאנתו

בעיניו הלכך הכל הולך אחר 
העיקר ועיקרה בחוץ הלכך עד 
שיגמר כל לקיטתו ויכנס לבית 

   לאו גמר מלאכה הוא:
. והן פירות התלושין במקחו

   ומשנתלשו באו לבית:
. ולוקח מדאוריית' מי מחייב

דאיצטריך ליה לקרא לאפוקי 
   ועל מתורת לוקח:פ

   . שם מקום:של בית הינו
. כלו' מה שהעמידו דבריה'

שאסו' מדברי חכמי' מצאו לו 
  היתר מן התורה:

. תרי קראי עשר תעשר ואכלת
   דסמיכי להדדי:

. הואיל אלא כנפשך למאי אתא
וגבי לוקח נמי פטור פועל ל''ל 

  קרא:
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   :ְלִכְדַתְנָיא

ָך"" ַנְפׁשְ ָך,  -  "ּכְ ְפׁשְ   ַמה ּנַ

טּור,  -ִאם ָחַסְמתָּ    ּפָ

טּור –ַאף ּפֹוֵעל ִאם ָחַסְמתָּ    . "ּפָ
  

   :ָמר זּוְטָראְמִתיב 
רֹות?  ֵאיֶזהּו ּגֹוְרָנן"   ְלַמַעׂשְ

ּוִאים ּוִבְדלּוִע  ִקיׁשּ ְקסוּ ּבְ ּפָ ּיִ ֶ   . (מעשרות א, ה) "ים ִמׁשּ
י ַאִסיְוָאַמר  ֶהן. ַרּבִ ּלָ יָקס ׁשֶ ֵטל ּפִ ּנָ ּיִ ֶ   : ִמׁשּ

ֶדה ָ ׂשּ ְקסּו ֲאִפיּלּו ּבַ ּפָ ּיִ ֶ    .ַמאי ָלאו ִמׁשּ
  

ְקסוּ "לֹא,  ּפָ ּיִ ֶ ִית.  "ִמׁשּ ּבַ   ּבַ
  

ְקסּו" ,ִאי ָהִכי ּפָ ּיִ ֶ ְקסוּ ' "ִמׁשּ ּפָ ּיִ ֵעי ֵליּה!  'ַעד ׁשֶ   ִמיּבָ
  

ָנא  ְקסוּ 'ִאי ּתְ ּפָ ּיִ ָגַמר ְלִפיקּוַסְייהּו,  'ַעד ׁשֶ   ֲהָוה ָאִמיָנא: ַעד ּדְ
ַמע ָלן ְקסוּ  :ָקא ַמׁשְ ּפָ ּיִ ֶ יקּוַסְייהּו. , ִמׁשּ י ַאְתחּוֵלי ּפִ   ִמּכִ

  
ֵריּה ְמִתיב    : ַרב ַנְחָמןּדְ ָמר זּוְטָרא ּבְ

ּום ֶטֶבל ִמ " יב ָעָליו ִמׁשּ ר ְלַחּיֵ ן. ּגֹוְרנֹו ְלַמֲעׂשֵ ֵמר ְמַלאְכתָּ ּגָ תִּ ֶ   ׁשּ
ן ַמר ְמַלאְכתָּ    ?ְוֵאיֶזהּו ּגְ

  . "ְמֶלאֶכת ַהְכָנָסָתן
ֶדה!  ָ ׂשּ   ַמאי ָלאו ַהְכָנָסָתן ֲאִפיּלּו ּבַ

  
ן.  ַמר ְמַלאְכּתָ ִית ֶזה הּוא ּגְ   לֹא, ַהְכָנָסָתן ַלּבַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֵזיִתים ַוֲעָנִב  אי ּבְ י ַיּנַ י ָקָאַמר ַרּבִ   ים, ּכִ
ֵני גֹוֶרן ִניְנהוּ  ָלאו ּבְ   ,ּדְ
עֹוִרין  ין ּוׂשְ יּה.   (במדבר יח, כז)  250"ּגֹוֶרן"ֲאָבל ִחּטִ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ   ּבְ
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ֶקב  ָגן ִמן ַהּגֶֹרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהּיָ ּדָ רּוַמְתֶכם ּכַ ב ָלֶכם תְּ   ְוֶנְחׁשַ

  רש"י
. קצצת דמים שלא אם חסמת

   לאכול או בחזקה:
מלאו דלא תחסום ולא  .פטור

תילף מינה לחיובא מקל וחומר 
   כדלקמן:

איזהו גורנן של פירות 
. שיהא קרוי גורן למעשרות

וגמר מלאכה לאסור בהן אכילת 
   עראי:

. (מפרש במסכת משיפקסו
ביצה) משינטל פיקס שלהן 
והוא פרח הגדל בראשו ודבוק 
   בו ולאחר זמן הוא נופל בתלוש:

הואיל . עד שיפקסו מיבעי ליה
ולאשמועינן אתא דאף בית אינו 
קובע עד שיפקסו. הכי איבעי 
ליה למיתני והשתא דתניא 
משיפקסו לאשמועינן אתא 
דמשיפקסו נתחייבו בכל מקום 
שהן: ה''ג גורנו למעשר 
להתחייב עליו משום טבל 
משתיגמר מלאכתו ואיזו גמר 

   מלאכתו מלאכת הכנסתן:
. ומאי הכנסתו מאי לאו בשדה

אסיפתו לכרי לשום צבירתו ו
   כינוס:

. ולשון כניסה לא הכנסתו לבית
  הוא:
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        פט, אפט, אפט, אפט, א    ––––    פח, בפח, בפח, בפח, ב .21
  ְוֵאּלּו אֹוְכִלין ִמן ַהּתֹוָרה: "[

ַמר ְמָלאָכה,  ַעת ּגְ ׁשְ ְרַקע, ּבִ ר ַלּקַ ְמחּוּבָ ה ּבִ   ָהעֹוׂשֶ
ָתלּוׁש ִמן  ּלא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו, ּבְ ְרַקע ַעד ׁשֶ   ַהּקַ

יּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ ּגִ   ]."ּוְבָדָבר ׁשֶ
  

ַחן ּכַ ר   :ַאׁשְ ְמחּוּבָ   . 251ָאָדם ּבִ
ָתלּוׁש    . 252ְוׁשֹור ּבְ

ָתלּוׁש ְמָנַלן    ?ָאָדם ּבְ
  

ֹור:    ַקל ָוחֹוֶמר ִמׁשּ
ָתלּוׁש  ר אֹוֵכל ּבְ ְמחּוּבָ ֵאינֹו אֹוֵכל ּבִ ֹור ׁשֶ   , ּוַמה ׁשּ

ָתלּוׁש? אֹוֵכל ּבְ ין ׁשֶ ר ֵאינֹו ּדִ ְמחּוּבָ אֹוֵכל ּבִ    !ָאָדם ׁשֶ
  

ה ַעל ֲחִסיָמתֹו,  ה ְמצּוּוֶ ן ַאתָּ ּכֵ ׁשֹור ׁשֶ   ַמה ּלְ
ה ַעל ֲחִסיָמתֹו!  ה ְמצּוּוֶ ִאי ַאּתָ ָאָדם ׁשֶ   ּתֹאַמר ּבְ

  
ֹור,  ל ָוחֹוֶמר ִמׁשּ ה ַעל ֲחִסיָמתֹו ִמּקַ   ִויֵהא ָאָדם ְמצּוּוֶ

ה ַעל ֲחִסיָמתֹו, ּוַמה  ה ְמצּוּוֶ ה ְלַהֲחיֹותֹו, ַאּתָ ה ְמצּוּוֶ ִאי ַאּתָ   ׁשֹור ׁשֶ
ה ַעל ֲחִסיָמתֹו?!  ה ְמצּוּוֶ ַאּתָ ין ׁשֶ ה ְלַהֲחיֹותֹו ֵאינֹו ּדִ ה ְמצּוּוֶ ַאּתָ   ָאָדם ׁשֶ

  
ָך"ָאַמר ְקָרא  ַנְפׁשְ 253"ּכְ

ל ּפֹוֵעל,  (דברים כג, כה)  ַנְפׁשֹו ׁשֶ   ּכְ
ְפׁשֹו ִאם טּור –ֲחַסְמּתֹו  ַמה ּנַ    ,ּפָ

טּור.  - ַאף ּפֹוֵעל ִאם ֲחַסְמּתֹו    ּפָ
  

א ָתלּוׁש ְמָנַלן ,ְוֶאּלָ    ?ָאָדם ּבְ
  

   :ָאַמר ְקָרא
י ְפָעִמים "ָקָמה...  ָקָמה" ּתֵ ׁשְ

  , דברים כג, כו)(  254
ר,  ְמחּוּבָ   ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלָאָדם ּבִ

ָתלּוׁש.  ֵנהּו ִעְנָין ְלָאָדם ּבְ   ּתְ
  

  ָאַמר:  י ַאִמיַרּבִ 
ָתלּוׁש לֹא ָצִריְך ְקָרא,    ָאָדם ּבְ

ִתיב:  ֶכֶרם ֵרֶעךָ ּכְ י ָתבֹא ּבְ    – (דברים כג, כה) ""ּכִ
ף, ְוָאַמר ַרֲחָמָנא ֵליכּול.  ָכרֹו ְלַכּתֵ ְ ׂשּ   ִמי ָלא ָעְסִקיַנן ׁשֶ

  
  

ר ְמָנַלן ְמחּוּבָ    ?ׁשֹור ּבִ
  

  ַקל ָוחֶֹמר ֵמָאָדם: 
ֵאינֹו א ָתלּוׁש ּוָמה ָאָדם ׁשֶ ר,  -ֹוֵכל ּבְ ְמחּוּבָ   אֹוֵכל ּבִ

ָתלּוׁש  אֹוֵכל ּבְ ר? -ׁשֹור ׁשֶ ְמחּוּבָ אֹוֵכל ּבִ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
  

ה ְלַהֲחיֹותֹו!  ה ְמצּוּוֶ ִאי ַאּתָ ׁשֹור ׁשֶ ה ְלַהֲחיֹותֹו, ּתֹאַמר ּבְ ה ְמצּוּוֶ ן ַאּתָ ּכֵ ָאָדם ׁשֶ   ַמה ּלְ
  

ה ְלַהֲחיֹותֹו,    ִויֵהא ׁשֹור ְמצּוּוֶ
ה ְלַהֲחיֹותֹו,  ה ְמצּוּוֶ ה ַעל ֲחִסיָמתֹו ַאּתָ ה ְמצּוּוֶ ִאי ַאּתָ   ַקל ָוחֹוֶמר: ּוָמה ָאָדם ׁשֶ

ה ַעל ֲחִסיָמתֹו  ה ְמצּוּוֶ ַאתָּ ה ְלַהֲחיֹותֹו?!  - ׁשֹור ׁשֶ ה ְמצּוּוֶ ַאּתָ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
  

ְך" :ָאַמר ְקָרא 255"ְוֵחי ָאִחיָך ִעּמָ
   – (ויקרא כה, לו) 
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ָקַמת ֵרֶעָך ְוָק   י ָתבֹא ּבְ ָיֶדךָ ּכִ   (דברים כג, כו)    "ַטְפתָּ ְמִלילֹת ּבְ
252
ִדיׁשוֹ     )ה, ד(דברים כ     לֹא ַתְחסֹם ׁשֹור ּבְ
253
ן  ְלְיָך לֹא ִתתֵּ ְבֶעָך ְוֶאל ּכֶ ָך ׂשָ ַנְפׁשְ ֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלתָּ ֲעָנִבים ּכְ י ָתבֹא ּבְ   ּכִ
254
ָיֶדָך ְוֶחְר   ָקַמת ֵרֶעָך ְוָקַטְפתָּ ְמִלילֹת ּבְ י ָתבֹא ּבְ   ֵמׁש לֹא ָתִניף ַעל ָקַמת ֵרֶעךָ ּכִ

  רש"י
   . דבית קובע:כי קאמר ר' ינאי

. העומדין בענבים וזיתים
לאכילה ואף הן בכלל תבואה 
ומעשר שלהן מן התורה וכיון 
דלאו בני גורן נינהו כניסתן 
לבית קובעתן שאין להם 

   קביעות אחר:
. והדאמר בעלמא אבל חטין וכו'

(פסחים דף ט.) גבי חבר שמת 
והניח מגורה מליאה פירות 
מעיקרא אימור דלא טבול כרבי 
אושעיא דאמר אדם מערים על 
תבואתו וכו'. לית ליה האי 
תירוצא אלא אפי' בחטין 

   ושעורין נמי אמרה רבי ינאי:
. לא תחסום שור שור בתלוש

   בדישו:
. כלומר שאינו אוכל במחובר

   דלא אשכחן ליה בהדיא:
. וחי שאתה מצווה להחיותו

   אחיך עמך:
. כי תבא בקמת רעך קמה קמה

   על קמת רעך:
. לשאת הענבים וחביריו לכתף

   בוצרין דהוה מלאכתו בתלוש:
. אדם שאינו אוכל בתלוש

כלומר דלא אשכחן קרא 
  בהדיא:
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  ְולֹא ׁשֹור.  -  "ָאִחיךָ "
  

ר ְמָנַלן?  ְמחּוּבָ א, ׁשֹור ּבִ   ְוֶאּלָ
  

י ְפָעִמים,  דברים כג, כו)(  256ֵרֶעָך"...  "ֵרֶעךָ  :ָאַמר ְקָרא תֵּ   ׁשְ
ר.  ְמחּוּבָ ֵנהּו ִעְנָין ְלׁשֹור ּבִ ר ּתְ ְמחּוּבָ   ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלָאָדם ּבִ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ָתלּוׁש ְולֹא ׁשוֹ  ר ְצִריִכי ְקָרֵאי, לֹא ָאָדם ּבְ ְמחּוּבָ   ר ּבִ
ְכִתיב ִדיׁשֹו" :ּדִ   ,(דברים כה, ד) "לֹא ַתְחסֹם ׁשֹור ּבְ

ָיְלִפיַנן    פט,א י, ִאיְתְנהּו ֲחִסיָמה, ּדְ ל ִמיּלֵ 257"ׁשֹור" (דברים כה, ד) "ׁשֹור"ִמְכִדי ּכָ
ת,  (דברים ה, יד)  ּבָ ַ   ִמׁשּ

ֲחִסי'ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא:  דּוׁש ּבַ ה ִלי?  "ׁשֹור", 'ָמהלֹא ּתָ ָכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ   ּדְ
י חֹוֵסם ְלֶנְחָסם, ְוֶנְחָסם ְלחֹוֵסם.    ְלַאּקּוׁשֵ

ר.  ְמחּוּבָ ר ַאף ֶנְחָסם אֹוֵכל ּבִ ְמחּוּבָ   ַמה חֹוֵסם אֹוֵכל ּבִ
ָתלּוׁש.   ָתלּוׁש ַאף חֹוֵסם אֹוֵכל ּבְ ְחָסם אֹוֵכל ּבְ   ּוַמה ּנֶ

   
  

                                                                                                                                                                                     
255
ךְ   ית ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעּמָ ְך ְוַתְרּבִ ח ֵמִאּתֹו ֶנׁשֶ ּקַ   ַאל תִּ
256
ָיֶדָך ְוֶחְרֵמׁש לֹא ָתִניף ַעל ָקַמת ֵרֶעךָ   ָקַמת ֵרֶעָך ְוָקַטְפתָּ ְמִלילֹת ּבְ י ָתבֹא ּבְ   ּכִ
257
ת ַלה  ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ָך וְ ֱא  'ְויֹום ַהׁשּ ֶהְמתֶּ ָך ַוֲאָמֶתָך ְוׁשֹוְרָך ַוֲחמְֹרָך ְוָכל ּבְ ָך ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ ה ָכל ְמָלאָכה ַאתָּ ָעֶריָך ְלַמַען ָינּוַח לֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵגְרָך ֲאׁשֶ

מֹוךָ  ָך ַוֲאָמְתָך ּכָ   ַעְבּדְ

  רש"י
. אם אינו ענין לאדם במחובר

  דמחד מינייהו נפקא:
מכדי כל מילי איתנהו 

ומר על כרחך שור . כלבחסימה
לאו דוקא וכל שאר בהמות 
איתנהו בתורת חסימה דילפינן 
שור שור משבת בפרק שור שנגח 
את הפרה (ב''ק דף נד:) דגבי 
שבת כתיב וכל בהמתך וכיון 
דשור לאו דוקא למה לי 
דכתביה רחמנא ליכתוב לא 

   תדוש בחסימה:
. אדם לאקושי חוסם לנחסם

לשור ושור לאדם לענין אכילת 
  לין:פוע
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        פט, אפט, אפט, אפט, א .22
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִיׁש "" 258"ּדַ
  , דברים כה, ד)(  

ִיׁש ְמיּוָחד יּדּוֵלי ַקְרַקע  :ַמה ּדַ ּגִ ָבר ׁשֶ    ,ּדָ
ַמר ְמָלאָכה  ַעת ּגְ   ּופֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו,  - ּוִבׁשְ

יּדּוֵלי ַקְרַקע  ּגִ ל ׁשֶ   ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו.  - ַאף ּכָ
   ,ַהחֹוֵלב :ָיָצא

ץ    ,ַהְמַחּבֵ

ן  יּדּוֵלי ַקְרַקע, ְוֵאין ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבוֹ  - ַהְמַגּבֵ ֵאין ּגִ   . "ׁשֶ
  

ה ִלי?    ָלּמָ
י ָתבֹ ִמ  ֶכֶרם ֵרֶעָך""ּכִ    !ָנְפָקא (דברים כג, כה) א ּבְ
  

  ִאיְצְטִריְך, 
ֲעָתְך ָאִמיָנא ֲעֵלי ָקָמה -  "ָקָמה"הֹוִאיל ּוְכִתיב  :ָסְלָקא ּדַ ל ּבַ   ְלַרּבֹות ּכָ

ּדּוֵלי ַקְרַקע ִניְנהּו,  ָלאו ּגִ   ְלַרּבֹות ַנִמי ִמיֵדי ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ִיׁש ""   , דברים כה, ד)( "ּדַ

ִיׁש ְמיּוָחד ַמ  :ַמה ּדַ ַעת ּגְ ׁשְ ּבִ ָבר ׁשֶ    ,ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבוֹ  -  ר ְמָלאָכהּדָ
ַמר ְמָלאָכה  ַעת ּגְ ׁשְ הּוא ּבִ ל ׁשֶ   ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו.  - ַאף ּכָ

ׁשּוִמים  :ָיָצא ׁש ּבְ   ַהְמַנּכֵ
   ,ּוִבְבָצִלים

ַמר ְמָלאָכה  ֶהם -הֹוִאיל ְוֵאין ּגְ   . "ֵאין ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבָ
  

ה ִלי? ִמ  ן"ָלּמָ ְלֶיָך לֹא ִתּתֵ 259"ְוֶאל ּכֶ
  ָנְפָקא!  (דברים כג, כה) 

  
יֵמי.  יֵני ַאּלִ יף ְקִטיֵני ִמּבֵ ּלֵ ָקא ְמׁשַ ב ּדְ   לֹא ְצִריָכא, ַאף ַעל ּגַ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ִיׁש ""   , דברים כה, ד)( "ּדַ

ִיׁש ְמיּוָחד ר  :ַמה ּדַ ּלא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו ְלַמֲעׂשֵ ָבר ׁשֶ   ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו,  - ּדָ
ר  ּלא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו ְלַמֲעׂשֵ ל ׁשֶ   ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו.  -ַאף ּכָ

ְתָמִרים   ָיָצא ַהּבֹוֵדל    ּבִ
  , ָגרֹותּוִבְגרוֹ 

ר    . "ֵאין הּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבוֹ  -הֹוִאיל ְוִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו ְלַמֲעׂשֵ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ְתָמִרים "   ! "ּוִבְגרֹוָגרֹות ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבוֹ ַהּבֹוֵדל ּבִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
תֹוְחָלֵני.  ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ   ּכִ

  
ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ

ִיׁש""         , דברים כה, ד)( "ּדַ
ִיׁש ְמיּוָחד ּלא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו  :ַמה ּדַ ָבר ׁשֶ הְל ּדָ   ּופֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו,  - ַחּלָ

ה  ּלא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו ְלַחּלָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו.  - ַאף ּכָ
ׁש,   :ָיָצא   ַהּלָ

ף    ,ְוַהְמַקטֵּ

ה  ְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו ְלַחּלָ ּנִ   . . . . "ֵאין ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבוֹ ּדְ  - ְוָהאֹוֶפה, ׁשֶ
  

                                                           
258
ִדיׁשוֹ     לֹא ַתְחסֹם ׁשֹור ּבְ
259
ן  ְלְיָך לֹא ִתתֵּ ְבֶעָך ְוֶאל ּכֶ ָך ׂשָ ַנְפׁשְ ֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלתָּ ֲעָנִבים ּכְ י ָתבֹא ּבְ   ּכִ

  רש"י
. זו היא בשעת גמר מלאכה

   שעת גמרו:
   . מיני חריצי חלב:המחבץ

. ועכשיו שבשעת גמר מלאכה
הוא גומר מלאכתו ומתניתין 
לאחר גמר מלאכה קאמר דאין 

   אוכלין כגון נתפרסו עיגולין:
שעוקר . קא ס''ד המנכש

   מביניהן שאינן יפות:
. יש בבצלין דקא משליף קטיני

שמסתרסין ולא יהו גסים 
לעולם וקורין אותם בלע''ז 
ציב''ש ועוקרין אותן מבין 
הגדולים להרחיב מקום 
ולהתפשט דאיכא השתא נתינה 
לכליו של בעל הבית ולא ממעט 
מאל כליך לא תתן וממעט להו 
מדיש דלאו שעת גמר מלאכה 

ר פעולה משום תקון הוא דעיק
גדולין הוא שהם מחוברין 

   ועומדין:
. הבודל בתמרים ובגרוגרות

שמדובקות זו בזו ומבדילן 
   במגריפה:

. תמרים רעים שאין בתוחלני
מתבשלין באילן ומכניסן לקיום 
בכלי של כפות תמרים ושמן 
חותלות ומתחממות ומתבשלות 
וקודם שנתבשלו קאמר דהבודל 

לא נגמרה מהן פועל אוכל בהן ד
   למעשר:

. משנתן המים וגילגל הלש
נתחייב בחלה ועדיין צריכה 

   ללוש ולשוף ולבעוט הרבה:
  . עורך וטח פניה:והמקטף
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ר!  ַוֲהלֹא ִנְגְמָרה   ְמַלאְכּתֹו ְלַמֲעׂשֵ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
חּוָצה ָלָאֶרץ ָעְסִקיַנן    ,ּבְ

ר.  א ַמֲעׂשֵ ֵליּכָ   ּדְ
  

א!  ,ִאי ָהִכי ה ַנִמי ֵליּכָ   ַחּלָ
  

ָאֶרץ,  א: ְלעֹוָלם ּבָ   ֶאּלָ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

ׁשוּ  יּבְ ּכִ ַבע ׁשֶ ׁשֶ קּו,  ,ּבְ ִחיּלְ ַבע ׁשֶ   ּוְבׁשֶ
  ָאַמר ָמר: ּדְ 
ַבע " ׁשוּ ׁשֶ יּבְ ּכִ קּו  ,ׁשֶ ִחיּלְ ַבע ׁשֶ ה  - ְוׁשֶ ַחּלָ יבּו ּבְ    ,ִנְתַחּיְ

ר ַמֲעׂשֵ יבּו ּבְ   . "ְולֹא ִנְתַחּיְ
  

ֵרים? ר ָקא ּגָ    !ִמיֵדי ַמֲעׂשֵ
ֵרים ַמר ְמָלאָכה ָקא ּגָ    !ּגְ

  
א ָאַמר    : ָרִביָנאֶאּלָ
רֹוְך ּוְתֵני.    ּכְ

ִיׁש""   , דברים כה, ד)( "ּדַ

ה  ר ּוְלַחּלָ ּלא ִנְגַמר ְמַלאְכּתֹו ְלַמֲעׂשֵ ָבר ׁשֶ ִיׁש ְמיּוָחד ּדָ   ּופֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו,  - ַמה ּדַ

ה  ר ּוְלַחּלָ ּלא ִנְגַמר ְמַלאְכּתֹו ְלַמֲעׂשֵ ל ׁשֶ   .  "ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבוֹ  -ַאף ּכָ

  

  רש"י
. והלא ותיפוק ליה משום מעשר

נגמרה מלאכתו למעשר וטחינה 
והרקדה דמקמי לישה נמי לא 

   אכיל:
נתחייבו בחלה ולא נתחייבו 

. (בפ''ק דקדושין) [ספרי במעשר
פרשת שלח] דכתיב בבואכם אל 
הארץ שינה הכתוב ביאה זו 
מכל ביאות שבתורה שנאמר 
בהן כי תבואו וכאן נאמר 
בבואכם. משנכנסו לארץ 
נתחייבו בחלה אבל במעשר לא 
נתחייבו אלא לאחר ירושה 

בה דכתיב עשר תעשר וישי
וכתיב בתריה במקום אשר 
יבחר עד שנבחרה שילה לא 
נתחייבו והיינו לאחר כיבוש 
וחילוק כדכתיב ביהושע וכל ימי 
כיבוש וחילוק היה אהל מועד 
בגלגל י''ד שנים כדאמר 

   [בזבחים] (דף קיח:):
. מידי חיוב מעשר קא גרים
   לסלק את הפועלין מדין אכילה:

. כדיליף גריםגמר מלאכה קא 
מדיש לא שנא בזמן מעשר ול''ש 
בלא זמן מעשר דמעשר גבי 

   אכילת פועל לא כתיב:
. הנך אמר רבינא כרוך ותני

תרתי מתניתין דלעיל לא 
תיתננהו לחודא למיתני 
בקמייתא מה דיש מיוחד דבר 
שלא נגמר מלאכתו למעשר 
דא''כ שמע מינה הא נגמרה 
למעשר לא אכיל וקשיא 

כרוך ותני חדא בתרייתא אלא 
מה דיש מיוחד שלא נגמר 
מלאכתו למעשר ולחלה שהן 
דברים הנהוגין בו אף כל שלא 
נגמרה מלאכתו לדבר הנהוג בו 
אם למעשר לחודיה למעשר אם 
לחלה. לחלה יצא הבודל 
בתמרים דנגמר למעשר ואין 
בהם דבר מאוחר ממנו ויצא 
הלש שנגמרה מלאכתו למאוחר 

  שבו:
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  ]."ְולֹא ֲעָנִבים ְוָדָבר ַאֵחר -  "ֲעָנִבים"... "[
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
אּור?  ַהְבֵהב ּבָ ּיְ   ּפֹוֵעל, ַמהּו ׁשֶ

  
  אֹו לֹא?  ,"ֲעָנִבים ְוָדָבר ַאֵחר"ִמי ָהֵוי כַּ 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִית " ַעל ַהּבַ אי ּבַ ַ ּלא יֹ ַרׁשּ ֵדי ׁשֶ קֹות ּפֹוֲעִלים ַיִין ּכְ ה, ְלַהׁשְ   אְכלּו ֲעָנִבים ַהְרּבֵ
ּיֹ  ֵדי ׁשֶ ִציר ּכְ ם ּבְ יתָּ ל ּפִ ִאין ּפֹוֲעִלין ְלַטּבֵ ָ הַרׁשּ   !  "אְכלּו ֲעָנִבים ַהְרּבֵ

  
ְבָרא    פט,ב ֲעָיא ָלן,  -ְלַאְכׁשּוֵרי ּגַ   לֹא ָקִמיּבָ

ֲעָיא ָלן י ָקִמיּבָ יָרא, ַמאי :ּכִ    ?ְלַאְכׁשּוֵרי ּפֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
אּור" ּלא ְיַהְבֲהבּו ּבָ ֶהם, ּוִבְלַבד ׁשֶ ּלָ י אּוָמִנּיֹות ׁשֶ ָראׁשֵ   ! "ּפֹוֲעִלין אֹוְכִלין ֲעָנִבים ּבְ
  

יּטּול ְמָלאָכה.  - ָהָתם  ּום ּבִ   ִמׁשּ
ֲעָיא ָלן י ָקא ִמיּבָ ּתֹו ּוָבָניו, ַמ  :ּכִ א ִאׁשְ ִאיּכָ   אי? ֵהיָכא ּדְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

אּור ְויֹ "   אַכל, לֹא ְיַהְבֵהב ּבָ
  אַכל, ְולֹא ִיְכמֹור ְויֹ 

ַלע ְויֹ י ַהסֶּ   אַכל, ְולֹא ַיְפִריְך ַעל ַגּבֵ
   !"ֲאָבל ַמְפִריְך ַעל ַיד ַעל ַיד ְואֹוֵכל

  
יּטּול ְמָלאָכה.  ּום ּבִ   ָהָתם ִמׁשּ

  
ָרא ּבְ    ,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ִאי ָסְלָקא  ֲעָתךְ ּדְ יָרא :ּדַ ּום ִמּתּוֵקי ּפֵ    ,ִמׁשּ
א - "ֶסַלע" יָרא ִאיּכָ    ?ַמאי ִמּתּוֵקי ּפֵ
  

ר,  אּדְ ִאי ֶאְפׁשָ יק ּפּוְרּתָ    .לֹא ִמְמּתִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָהיוּ " ְתֵאִנים  :ּפֹוֲעִלין ׁשֶ    ,עֹוְדִרים ּבִ

ְתָמִרים    ,ְוגֹוְדִרים ּבִ
ֲעָנִבים    ,ּובֹוְצִרים ּבַ

  אֹוְכִלים,   :ֲהֵרי ֵאּלוּ  -ֵזיִתים ּומֹוְסִקין ּבְ 
ָתה ָלֶהם.  ַהּתֹוָרה ִזיּכְ   ּוְפטּוִרים, ׁשֶ

ם ִפיתָּ   אְכלּו, לֹא יֹ - ּבְ
ִית.  ַעל ַהּבַ ן ָנְטלּו ְרׁשּות ִמּבַ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

ֶמַלח ְויֹ   ! "אַכלְולֹא ִיְסּפֹות ּבְ
  

ֵמי.   -ֶמַלח  ֲעָנִבים ְוָדָבר ַאֵחר ּדָ אי ּכַ   ַוּדַ
   

  
  
  

  רש"י
. את מהו שיהבהב באור

המלילות והאור ממתק טעמו 
  וכן הענבים:

. להכין עצמו אכשורי גברא
לאכילה מרובה לא מיבעיא לן 
שהרי לא אסרה עליו תורה 
והאי לאו כענבים ודבר אחר 

גבי ענבים אכשורי דמי דהתם 
   פירא הוא:

. כל פועלין אוכלין ענבים
אכילתן משהין עד שמגיעין 
לראש אומניות שהן בגלוי 

   והשמש מכה אותן וממתקן:
. ראשי שורות ראשי אומניות

הכרם בלשון ארמי אוציית''א 
   ובלע''ז אורמ''ן:

. התם משום ביטול מלאכה
   שמבטל עצמו כשמהבהב:

נשכרו  . שלאדאיכא אשתו ובניו
   אצל בעל הבית ומהבהבין לו:

. יחמם שמטמינם ולא יכמור
   בעפר חם:
. בלציי''ר בלע''ז כמו ולא יפריך

   שעושין לתפוחים:
   . מיד ליד:על יד

. עודרין מוסקין בוצרין גודרין
כולם לשון לקיטה הן לכל מין 

   ומין:
. מן המעשר ולא אמר ופטורין

מקח הוא לפי שאין זה תנאי 
   התורה זכתה להם:שכרן אלא 

. משום דינא בפיתם לא יאכלו
   נקט ליה לפי שאוכלין הרבה:

. יטבול קס''ד משום א יספותל
ענבים ודבר אחר קאמר ולא 
משום מעשר אלמא אכשורי 

   פירא אסור:
מלח ודאי כענבים ודבר אחר 

. ואע''ג דעלייהו דענבים קא דמי
מבדר ליה ולאו מילתא באפיה 

בר אחר נפשיה הוא ספת מ''מ ד
הוא אבל מהבהב אימא לך 

  :דשרי
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ֶמַלח ְויֹ לֹא "וְ    . "אַכלִיְסּפֹות ּבְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל" ר   :ַהׂשּ    ,ְלַעּדֵ

יִתים  ַחת ַהּזֵ ֵקׁש תַּ   אַכל. ֲהֵרי ֶזה לֹא יֹ - ּוְלַקׁשְ
ָכרוֹ     ,ִלְבצֹור  :ׂשְ

   ,ִלְמסֹוק
ט  ָתה ָלֶהן.  -ְלַלּקֵ ַהּתֹוָרה ִזיּכְ   ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל ּוָפטּור, ׁשֶ

  אַכל, יֹ - ת ְוַאַחת ַאַח     :ָקַצץ
ִים  תַּ ִים ׁשְ תַּ   אַכל, לֹא יֹ -ׁשְ

ֶמַלח ְויֹ   . "אַכלְוסֹוֵפת ּבְ
  

יא    ?ַאַהּיָ
יָפא  יָון  - ִאיֵליָמא ַאּסֵ א! ּדְ ּכֵ א ָלאו ַאֵריׁשָ ָבֵעי ֵליכּול, ֶאּלָ ל ֵהיִכי ּדְ   ָקַצץ ּכָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ָאֶרץ,  -ּכָ   ּבָ
אן  חּוָצה ָלָאֶרץ.  -ּכָ   ּבְ

  
ָאֶרץ    ָקְבָעא ְסִפיָתא.  -ּבָ

חּוָצה ָלָאֶרץ    לֹא ָקְבָעא ְסִפיָתא.  - ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
א ִמיֵדי  אֹוַרְייָתא - ָאֶרץ ָב ּדְ ִמי ִאיּכָ    ,ָקְבָעא ְסִפיָתא ִמּדְ
ה?! ,לֹא ָקְבָעא ְסִפיָתא -ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ  ִחיּלָ ר ְלַכּתְ   ּומּוּתָ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

חּוָצה ָלָאֶרץ,  ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ   ּבֵ
  לֹא ָקְבָעא ְסִפיָתא  -ֲחָדא 

י  ְרּתֵ   ָקְבָעא ְסִפיָתא.  -ּתַ
ין ָסַפת ּוֵבין לֹא ָסַפת,    ָקַצץ, ּבֵ

  אֹוֵכל,  - ַאַחת ַאַחת 
ִים  ּתַ ִים ׁשְ ּתַ   אַכל. לֹא יֹ -ׁשְ

ִים,  -לֹא ָקַצץ ְולֹא ָסַפת  ּתַ ִים ׁשְ ּתַ   אֹוֵכל ׁשְ
  אֹוֵכל,  -  ַאַחת ַאַחת    :ָסַפת

ִים ּתַ ִים ׁשְ ּתַ ב לֹא יֹ - ׁשְ ִית. ּדְ אַכל, ְוַאף ַעל ּגַ ַעל ַהּבַ   ָנַטל ְרׁשּות ִמּבַ
ר, ְוָקְבָעא ְסִפיָתא.  יל ְלהּו ְלַמֲעׂשֵ ִאיְטּבִ   ּדְ

  
ָקְבָעא ְסִפיָתא ְמָנא ָלן?  י ּדְ   ְוַתְרּתֵ

  
ָנאַרב ָאַמר     :ַמּתָ

ָעִמיר ּגֹ  :ָאַמר ְקָראּדְ  ָצם ּכֶ י ִקּבְ 260ְרָנה""ּכִ
  .  (מיכה ד, יב) 
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ה לֹא ָיְדעּו   בֹות הְוֵהּמָ ָעִמיר ּגְֹרָנה 'ַמְחׁשְ ָצם ּכֶ י ִקּבְ   ְולֹא ֵהִבינּו ֲעָצתֹו ּכִ

  רש"י
   . לחפור:לעדור

. לכסות שרשים לקשקש
   המגולים:

. מן הזיתים הרי זה לא יאכל
שבאילן דבעינן שעת גמר 

   מלאכה:
   . בענבים:שכרו לבצור

   . בזיתים:למסוק
. בשאר פירות אותן ללקט

   הנושרין על גב הקרקע:
. והתנה עם בעל הבית ע''מ קצץ

   כעין מקח:שאוכל הוה ליה 
. דפחות משתים אחת אחת אוכל

לא חייל איסור שם גורן בדבר 
   שלא נגמרה מלאכתו:

. דשתים שתים שתים לא יאכל
מכי מטי להו מילתא 
דחשיבותא כגון קציצה או מקח 
חייל עלייהו שם גורן כדיליף 
אסמכתא מקרא לקמן 
וקביעותא דקציצה ומקח דרבנן 

   היא כדאמרן לעיל (פח:):
. אין חילוק בין רייתאדאי מדאו

   שתים לאחת:
. קס''ד וסופת במלח ואוכל

ספיתא במעשר לא מהניא ולא 
נקט ליה אלא לאשמועינן דלא 

   מעכב עליה בעל הבית:
. איצטריך לאשמועינן: אהייא

   אלא לאו ארישא דלא קצץ:
. כאן בארץ כאן בחוצה לארץ

וספיתא לאו משום ענבים ודבר 
 אחר לענין דינא נקט לה אלא
משום חשיבות אכילה לענין 

   מעשר נקט ליה ואסיפא קאי:
. דמעשר דאורייתא בארץ

הוקבעה ספיתא דספיתא במלח 
גמר מלאכתייהו דגלי דעתיה 

   דלית ליה גורן אחרינא:
. בתמיה היכא מותר לכתחילה

דמעשר דידיה מדרבנן תקבע 
ליה ספיתא מדרבנן דכל דתקון 

   רבנן כעין דאורייתא תקון:
. כדיליף ספיתא תרתי קבעא

לקמן בפחות משתים לא הוי 
   גורן:

. קצץ בין ספת ובין לא ספת
קציצה משוי גורן כשהן שתים 
ואחת אחת אוכל שתים לא 
יאכל וכיון דאכילה על ידי 
קציצה ליתא בשתים אלא 
באחת לא קבע בהם ספיתא 
משום הכי קתני סופת במלח 

  ואוכל ואסיפא דוקא קאי:
. שתיםלא קצץ ולא ספת אוכל 

ספת לא יאכל שתים דקבעא 
ספיתא ומשום הכי קתני 
בברייתא קמייתא ולא יספות 
דלאו בקצץ איירי ואכילתו 

   בשתים שתים:
. ותרתי דקבעא ספיתא מנלן

כלומר מנלן דבעינן תרתי ובציר 
   לא:

. אין גורן כי קבצם כעמיר גורנה
בלא קיבוץ ואין קיבוץ פחות 

  משתים:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

רֹות" בּוָאה,   :ּפָ תְּ סֹות ּבַ  ַהְמַרּכְ
ר                צ,א ְתרּוָמה ּוַמֲעׂשֵ ׁשֹות ּבִ ּום -ְוַהּדָ ל " :ֵאינֹו עֹוֵבר ִמׁשּ ְחסֹום"ּבַ    ,ּתַ

ֵני ַמְרִאית ָהַעִין  ין ְותֹוֶלה ָל  - ֲאָבל ִמּפְ ִפיָה ֵמִביא ּבּול ֵמאֹותֹו ַהמִּ ּבְ ַרְסָקִלין ׁשֶ טְּ    .ּה ּבַ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יִנים ְותֹוֶלה ָלּה,  ְרׁשִ   ֵמִביא ּכַ
יִנים ָיפֹות ָלּה ִמן ַהּכֹ ְרׁשִ ַהּכַ   . לׁשֶ

  
   :ּוְרִמיְנִהי

רֹות" ְתבּוָאה   :ּפָ סֹות ּבִ ּום - ַהְמַרּכְ ל" :ֵאינֹו עֹוֵבר ִמׁשּ ְחסֹום" ּבַ   , ּתַ
ר  ְתרּוָמה ּוַמֲעׂשֵ ׁשֹות ּבִ ּום -ְוַהּדָ ל " :עֹוֵבר ִמׁשּ ְחסֹום"ּבַ   , ּתַ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ָפָרתֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּום - ְוגֹוי ַהּדָ ל" :ֵאינֹו עֹוֵבר ִמׁשּ ְחסֹום" ּבַ    ,ּתַ
ל ּגֹוי  ָפָרתֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ָרֵאל ַהּדָ ּום - ִיׂשְ ל" :עֹוֵבר ִמׁשּ ְחסֹום" ּבַ   . ּתַ

רּוָמה  ָיא ּתְ רּוָמה, ַא ַקׁשְ   ּתְ
ר  ָיא ַמֲעׂשֵ ר! ּמַ ַא ַקׁשְ   ֲעׂשֵ

  
ָלָמא ׁשְ רּוָמה " :ּבִ רּוָמהַא ּתְ ָיא "ּתְ אן     :ָלא ַקׁשְ ְתרּוָמה,  -ּכָ   ּבִ

אן  ִגיּדּוֵלי ְתרּוָמה.  -ּכָ   ּבְ
א  ר "ֶאּלָ רּמַ ַא ַמֲעׂשֵ ָיא "ֲעׂשֵ    !ַקׁשְ

  
יָמא ר " :ְוִכי ּתֵ רּמַ ַא ַמֲעׂשֵ ָיא "ֲעׂשֵ אן     :ַנִמי ָלא ַקׁשְ ר,  -ּכָ ַמֲעׂשֵ   ּבְ

אן  ר -ּכָ ִגיּדּוֵלי ַמֲעׂשֵ   .ּבְ
יּדּוֵלי ְתרּוָמה  ָלָמא ּגִ ׁשְ רּוָמה,  - ּבִ   ּתְ

ר  יּדּוֵלי ַמֲעׂשֵ ין ִניְנהוּ  - ּגִ     !חּוּלִ
ְתַנן    :ּדִ

ִני " ר ׁשֵ יּדּוֵלי ֶטֶבל ְוִגיּדּוֵלי ַמֲעׂשֵ ין –ּגִ   ! (תרומות ט, ד) "חּוּלִ
  

א ָיא ,ֶאלָּ    :ָלא ַקׁשְ
ר ִראׁשֹון,  - ָהא  ַמֲעׂשֵ   ּבְ
ִני. - ָהא  ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ    ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ִני,  -ָהא ְוָהא  ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ   ּבְ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

י ֵמִאיר,  - ָהא    ַרּבִ
י ְיהּוָדה.  - ָהא    ַרּבִ

  
י ֵמִאיר -ָהא " בֹוהַּ הּוא, ּדְ , "ַרּבִ ִני ָממֹון ּגָ ר ׁשֵ   ָאַמר: ַמֲעׂשֵ
י ְיהּוָדה -ָהא " ִני ָממֹון ֶהְדיֹוט הּוא. ּדְ , "ַרּבִ ר ׁשֵ   ָאַמר: ַמֲעׂשֵ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

ִלין.  ּבֳ ׁשִ ימּו ּבְ ִהְקּדִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  
י ְיהּוָדה לְ וּ  ֵעי חֹוָמה! וְ ַרּבִ   ָהא ּבָ
  

אֵגי.  ית ּפָ ׁש ִלְפִנים ֵמחֹוַמת ּבֵ ּדָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  אי,  -ּכָ ר ַוּדַ ַמְעׂשַ   ּבְ
אן  ַמאי.  -ּכָ ר ּדְ ַמְעׂשַ   ּבְ

  
ָאֵתית ְלָהִכי א ּדְ ּתָ    ,ָהׁשְ

רּוָמה " רּוָמהַא ּתְ ָיא "ּתְ    :ַנִמי ָלא ַקׁשְ

  רש"י
. ששורין המרכסות בתבואה

שעורין במים ומייבשין אותן 
בתנור ודשין אותן בפרות להסיר 

  קליפתן והוא חושלא:
. דישת שבלין בתרומה והדשות

   שהקדימו בשבלין:ובמעשר כגון 
   . בלא תחסום:אין עובר

. משום דגמר מלאכתן המרכסות
   למעשר . משעת דישה:

. דסתם דייש לאו תרומה ומעשר
בתרומה ומעשר משתעי קרא 
דאין תרומה ומעשר סתם אלא 
מן המירוח ואילך כדכתיב 

   (במדבר. ח) כדגן מן הגורן:
. שלא יאמרו מפני מראית העין
   עליו שהוא חוסם:

   . מלא אגרוף:בול
. שק או בטרסקלין שבפיה

טרסקל תולין בצוארה והמאכל 
   בתוכו ואוכלת:

. נכרי הדש בפרתו של ישראל
אינן עוברים הבעלים שאמרו לו 
חסום פרתי ודוש בה תבואה שלך 

   אין עליהם עבירת לא תחסום:
. שזרעה וגידלה גידולי תרומה

הגידולין תרומה מדרבנן וזה אחד 
בר שרבו בית משמנה עשר ד

שמאי על בית הלל ביציאות שבת 
(דף יז:) וכיון דלאו תרומה 
מדאורייתא היא קרינא ביה דייש 

   סתמא:
. בשלמא גידולי תרומה תרומה

מדרבנן ואיצטריך לאשמועינן 
   דעובר:

. תבואה שנמרחה גידולי טבל
בכרי וזרעה בטיבלה הרי היא 
כשאר חולין ואוכל הימנה עראי 

דזרעו כלה בטיל עד שימרח דכיון 
ליה איסוריה ובתרומה הוא 
דגזור. כדמפרש התם גזירה 
משום תרומה טהורה ביד ישראל 
שמא יזרענה להפטר שלא יתננה 
לכהן אי נמי משום תרומה טמאה 
ביד כהן דלמא משהי לה לזרעה 

   ואתי בה לידי תקלה:
. פלוגתא דר' מאיר ור' יהודה

   בקדושין (דף נב:):
נא ביה בדישו . ולא קריממון גבוה

וגבי תרומה מיתוקמא שהיתה 
פרה של ישראל שאסור להאכילה 
תרומה ואפילו אם דש בה כהן 
דתניא כהן ששכר פרה מישראל 
אע''פ שמזונותיה עליו לא 

   יאכילנה כרשיני תרומה:
. דליהוי מעשר קודם היכי דמי

   דישה:
. וקרא שם עליו כגון שהקדימו

בשבלין: [ולר''י] כיון דשם מעשר 
עליו לר' יהודה נהי נמי דממון 

   הדיוט הוא:
. שאסור לאכלו חוץ הא בעי חומה

לחומת ירושלים והיכי אתי לאו 
דלא תחסום ודחי לאו דלא תוכל 

   לאכול בשעריך:
. היקף חיצון של בית פאגי

ירושלים שהוסיפו עליו קרוי בית 
פאגי ונראה לי שהוא לשון 
כבישתה של עיר שונגל''א בלע''ז 

ן פרק קמא (דף ט.) זה כדאמרינ
   קנה חמור ובית פגיה:

. דמאי. דליתיה אלא כאן במעשר 
מדרבנן הלוקח מעם הארץ 
שחייבו להפריש מעשר שני על 

    הספק ולהעלותו לירושלים:
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אן  אי,  -ּכָ ְתרּוַמת ַוּדַ   ּבִ
אן  ַמאי.  -ּכָ ְתרּוַמת ּדְ   ּבִ

  
ָלָמא  ׁשְ ַמאי'ּבִ ר ּדְ א,  - 'ַמְעׂשֵ   ִאיּכָ

א  רּוַמת 'ֶאּלָ ַמאיּתְ א?  - 'ּדְ   ִמי ִאיּכָ
   :ְוָהַתְנָיא

יּדּוי" ל ֶאת ַהּוִ יטֵּ ַמאי ,ַאף הּוא ּבִ    ,ְוָגַזר ַעל ַהּדְ
ְלַבד דֹוָלה ּבִ רּוָמה ּגְ א תְּ ין ֶאּלָ ּלא ָהיּו ַמְפִריׁשִ ָרֵאל ְוָרָאה ׁשֶ בּול ִיׂשְ ָכל ּגְ ַלח ּבְ ָ ׁשּ   ! "ְלִפי ׁשֶ

  
א ָיא ,ֶאלָּ    :ָלא ַקׁשְ
אן  אי,  -ּכָ ר ַוּדַ ְתרּוַמת ַמְעׂשֵ   ּבִ
אן  ַמאי.   -ּכָ ר ּדְ ְתרּוַמת ַמְעׂשֵ   ּבִ

   
  
  

  רש"י
. יוחנן כהן. גדול במס' . אף הוא

   סוטה (דף מח.):
. של מעשר ביטל את הוידוי

ואפילו של חברים שאין לומר 
בערתי הקדש מן הבית וגם 
נתתיו ללוי לפי שלא היו נותנים 
מעשר ראשון ללוי כהלכתו 
דרחמנא אמר ללוים וקנסינהו 

   עזרא וצוה לתתו לכהנים:
. בלוקח מעם וגזר על הדמאי

הארץ שיפריש הכל מספק מפני 
שהטבל עון מיתה חוץ מן 
התרומה שלא גזר להפרישה 
ולא גזר על הדמאי לפי ששלח 
בכל גבול ישראל וראה שהיו 

רץ מזלזלין במעשרות עמי הא
ולא היו מפרישין אלא תרומה 

   גדולה:
. שהלוי מפריש תרומת מעשר

לכהן מעשר מן המעשר והוא 
  קרוי תרומה ואסור כתרומה:
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        צ, אצ, אצ, אצ, א .26
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ תּבָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

  ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּוַמְתֶרֶזת, ַמהּו? 
  

ַמֲעֵלי ָלּה הּוא, ְוָהא ָלא ַמֲעֵלי  ּום ּדְ   . ָלּה ִמׁשּ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַחְזָיא ּוִמְצַטֲעָרא, ְוָהא ַחְזָיא ּוִמְצַטֲעָרא?    ּדְ
  

תָאַמר ְלהּו  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ִניתּוָה     :ּתְ

ן יֹוַחי" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יִנים ְותֹוֶלה ָלּה,  ְרׁשִ   ֵמִביא ּכַ

יִנים ָיפֹות ָלּה ִמן ַהּכֹ ְרׁשִ ַהּכַ   . "לׁשֶ
ּה  ַמע ִמיּנָ ַמֲעֵלי ָלּה הּוא.  :ׁשְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

   
  
  

  רש"י
. חולי מעיים וקורין ומתרזת

אותו ריול''ר מוציאה רעי צלול 
   כמים והחטין קשין לה:
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        בבבב- - - - צ, אצ, אצ, אצ, א .27
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ּיֹ ּה"?  :אַמר ָאָדם ְלגֹויַמהּו ׁשֶ ָרִתי ְודּוׁש ּבָ   "ֲחסֹום ּפָ
   :ָאְמִריַנןִמי 

י ָאְמִריַנן בּות" :ּכִ   , "ֲאִמיָרה ְלגֹוי ׁשְ
י ת, ִאיּסּור ְסִקיָלה, ֲאָבל ֲחִסיָמה ִאיסּור ָלאו  :ָהֵני ִמיּלֵ ּבָ   לֹא,  - ְלִעְנַין ׁשַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנא?    ָלא ׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָרֵאל" ל ִיׂשְ ָפָרתֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּום -  ּגֹוי ַהּדָ ל" :ֵאינֹו עֹוֵבר ִמׁשּ ֲחסֹום" ּבַ   . "ּתַ
  לֹא ָעַבר, ּדְ ִמֲעַבר הּוא 

א –ָהא ִאיּסּוָרא     .ִאיּכָ
  

א,  ִאיּסּוָרא ַנִמי ֵליּכָ ִדין הּוא ּדְ   ּבְ
ָתָנא ֵסיָפא ל ּגֹוי עֹוֵבר" :ְוַאְייֵדי ּדְ ָפָרתֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ָרֵאל ַהּדָ   , "ִיׂשְ

א ָנא ֵריׁשָ   . "ֵאינֹו עֹוֵבר" :ּתָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְלחּו ֵליּה לַ "ּדְ  מּוֵאלּדִ  ֲאבּוהַּ ׁשָ   : ׁשְ

ִחין ַיְתהֹון^ָהֵלין ּתֹוֵרי    צ,ב ָגְנִבין ַאְרַמאי ּוְמַגּנְ    ?ַמהוּ  – ּדְ
  

ַלח ְלהוּ     :ׁשָ
הּו,    ַהֲעָרָמה ִאְתֲעִביד ּבְ

נּון.  ּבְ   ַאֲעִרימּו ֲעַלְייהּו ְוִיְזּדַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
י ִחיְדָקא,  ַרּבִ ֵני ַמֲעָרָבא ָסְבִרי ָלּה  ּכְ   ּבְ

ֵני ֹנּדְ  ירּוס, ָאַמר: ּבְ ין ַעל ַהּסֵ   ַח ְמצּוּוִ
ּום ן ִמְכׁשֹ  :ְוָקא ָעְבִרי ִמׁשּ ר לֹא ִתּתֵ 261ל""ְוִלְפֵני ִעּוֵ

  . (ויקרא יט, יד) 
  
  

   :ְלֵמיַמר ָרָבאָסַבר 
ִחיָטה.  ְכרּו ִלׁשְ   ִיּמָ

  
ֵייָאַמר ֵליה    : ַאּבַ

ַנְסּתָ ֲעֵליֶהם ְמִכיָרה.  ּקָ ין ׁשֶ ּיָ   ּדַ
  

ֵמי.  י ַאֵחר ּדָ דֹול ּכִ נֹו ּגָ יָטא ּבְ ׁשִ   ּפְ
נֹו ָקָטן ַמאי?    ּבְ

  
  ָאַסר,  ַרב ַאַחי

יוְ  ֵרי.  ַרב ַאׁשִ   ׁשָ
  

ֵרי ֲחִסיֵדיָמר זּוְטָראוּ  ָמֵריָמר ֵפי ַאֲהָדֵדי.   :, ְוָאְמִרי ָלּה ָהְנהּו ּתְ   ְמַחּלְ
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ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה  ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ   'לֹא ְתַקּלֵ

  רש"י
. דישה חסום פרתי ודוש בה

  שלך:
  . מדרבנן:אמירה לנכרי שבות

ומסרסין אותם . ומנגחין יתהון
ואח''כ מחזירין לבעלים 
ומאהבת בעליו ישראל גונבו 
הנכרי שהוא מכירו ומסרסו כדי 

   שיהא יפה לחרישה:
. ולא יהנה ישראל ויזדבנון

בעבירה הוא עשה כדי שיהא 
יפה לחרוש לפיכך יקנסוהו שלא 
יחרוש בו אלמא באיסור דלאו 

   נמי אסורה אמירה לנכרי:
בוה . דשלחו ליה לאבני מערבא

   דשמואל הכי:
. סבירא להו כרבי חידקא

בסנהדרין בפרק ד' מיתות (דף 
   נו:):

   . זה האומר לסרס:וקא עבר
. משום לפני עור לא תתן מכשול

אבל בדבר שאין הנכרי מוזהר 
   עליו אימא לך שרי:

. שלא יועיל סירוסן לשחיטה
להעלות בדמיהן אבל לחרישה 
לא שדמיהן יקרין משום 

   סירוסן:
. שקנסת עליהן מכירהדיין 

דלא טרח כולי האי אלא 
שיחרוש בו והא לא תתקיים 

   מחשבתו:
   . ודיו אם מכרו לו:כאחר דמי

. שוורים שלהן מחלפו אהדדי
שגנבום נכרים מכיריהם 

    וסרסום:
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        צ, בצ, בצ, בצ, ב .28
ֵעי  ר ַחָמאּבָ   : ָרִמי ּבַ

יב ָלּה  ִפיָה הֹוׁשִ   ַמהּו?  -  קֹוץ ּבְ
  
יב ָלּה " ָייָתא ִהיא!  -  "הֹוׁשִ   ֲחִסיָמה ְמַעּלְ
  

ִפיָה  ב ָלּה קֹוץ ּבְ א: ָיׁשַ   ַמהּו?  -ֶאלָּ
  

חּוץ  יץ ָלּה ֲאִרי ִמּבַ   ַמהּו?  -ִהְרּבִ
  
יץ ָלּה " ָייָתא ִהיא!  - ?! "ִהְרּבִ   ֲחִסיָמה ְמַעּלְ
  

חּוץ  א: ָרַבץ ָלּה ֲאִרי ִמּבַ   ַמהּו?  -ֶאלָּ
  

חּוץ  ָנּה ִמּבַ   ַמהּו?  - ֶהֱעִמיד ּבְ
  ַמהּו?  - ָהְיָתה ְצֵמָאה ְלַמִים 

א  ַרס ָלּה ָקַטְבִלּיָ ּה  - ּפָ י ִדיׁשָ ּבֵ   ַמהּו?  - ַעל ּגַ
  

ׁשֹוט ֵמָהא ֲחָדא,    ּפְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ּתֹ" ֵדי ׁשֶ ָרתֹו ּכְ ָרה ְלַהְרִעיב ּפָ ַעל ּפָ אי ּבַ ַ ה, ַרׁשּ ה ַהְרּבֵ יׁשָ   אַכל ִמן ַהּדִ
יר ּפְ  ִית ְלַהתִּ ַעל ַהּבַ אי ּבַ ַ ּלֹ ְוַרׁשּ ֵדי ׁשֶ ֵהָמה ּכְ הא ּתִֹקיַע ָעִמיר ִלְפֵני ַהּבְ ה ַהְרּבֵ יׁשָ   ! "אַכל ִמן ַהּדִ

  
ָקא ָאְכָלה.  אֵני ָהָתם ּדְ   ׁשָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ָרא ִקיַע ָעִמיר ִלְפֵני ְבֵהָמה ֵמִעיּקָ יר ּפְ ִית ְלַהּתִ ַעל ַהּבַ אי ּבַ ַ ּלא ּתֹ, ַרׁשּ ֵדי ׁשֶ ה.  ּכְ יׁשָ ה ִמן ַהּדִ   אַכל ַהְרּבֵ
  
  

  רש"י
. ואינה יכולה ישב לה קוץ בפיה
   לאכול מן הדישה:

. מצוה ליטלה או אין מצוה מהו
   ליטלה:

. ולאימתו אינה הרביץ לה ארי
   אוכלת:

. עור שלוק והבהמה קטבליא
מהלכת על גביו ואינה רואה את 
הדישה מי קרינא ביה בדישו או 

   לא:
   . מתניתא:פשוט מהא

   . מהנך בעיי:חדא
. שהשכיר פרתו לדוש בעל הפרה

   בה:
. קשין של שבלין פקיע עמיר

שנדושו והוה כפורס קטבליא 
   ותיפשוט מינה דשרי:

. כדי שתמלא כריסה מעיקרא
  קשים קודם שתכנס לדישה:
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        צ, בצ, בצ, בצ, ב .29
יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָנָתןּבְ י ִסיָמאיֵמ  ַרּבִ   : ַרּבִ

חּוץ    ַמהּו?  -ֲחָסָמּה ִמּבַ
  

ִדיׁשֹו" 262"ׁשֹור ּבְ
    ,ָאַמר ַרֲחָמָנא ד) (דברים כה, 

ִדיׁשֹו הּוא,    ְוָהא ָלאו ּבְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֲחִסיָמה ָאַמר ַרֲחָמָנא?  דּוׁש ּבַ   לֹא ּתָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ה ָלֵמד ית ָאִביָך ַאּתָ ָכר ַאל : ִמּבֵ בֹ "ַיִין ְוׁשֵ ְך ּבְ ה ּוָבֶניָך ִאּתָ ּתְ ַאּתָ ׁשְ 263"ֲאֶכםּתֵ

  , (ויקרא י, ט) 
בֹוֲאֶכם" ֵרי - ָאסּורּדְ הּוא  "ּבְ א ּוֵמיַעל ׁשָ ּתָ    ?!ָהא ִמיׁשְ

ין ַהּקֹ  יל ּבֵ   ָאַמר ַרֲחָמָנא.  - (ויקרא י, י)  264ֶדׁש ּוֵבין ַהחֹל""ּוֲלַהְבּדִ
א, ַמה ָהָתם  ְכרּות,  -ֶאלָּ ֵהא ׁשִ יָאה לֹא ּתְ ַעת ּבִ ׁשְ   ּבִ

ֵהא ֲחִסיָמה.   -ָהָכא ַנִמי  ה לֹא ּתְ יׁשָ ַעת ּדִ ׁשְ   ּבִ
   

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ָרה, "   ַהחֹוֵסם ֶאת ַהּפָ

ִכְלַאִים  וג ּבְ טּור,     - ַהְמַזּוֵ   ּפָ
   ,ְוֵאינֹו לֹוֶקה

ׁש,  א ּדָ ְלַבדוּ ֶאּלָ   . "ַמְנִהיג ּבִ
  
  
  
  

                                                           
262
ִדיׁשוֹ     לֹא ַתְחסֹם ׁשֹור ּבְ
263
בֲֹא   ְך ּבְ ה ּוָבֶניָך ִאתָּ תְּ ַאתָּ ׁשְ ָכר ַאל תֵּ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכםַיִין ְוׁשֵ   ֶכם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְולֹא ָתֻמתּו ֻחּקַ
264
הֹור  ֵמא ּוֵבין ַהּטָ ין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ַהחֹל ּוֵבין ַהּטָ יל ּבֵ   ּוֲלַהְבּדִ

  רש"י
   . קודם שתיכנס לדוש:מבחוץ

   . כהן היה.:מבית אביך
. בתריה להבדיל בין הקדש

כתיב משמע כדי שידע להבחין 
בין עבודה קדושה למחוללת ואי 
שתי ועייל מ''מ שיכור הוא ולא 

   ידע להבדיל:
העבירה . ולא החוסם את הפרה

   על הדישה וחבירו דש בה:
. שור וחמור לקרון וכן המזווג

ובא חבירו והנהיג פטור הראשון 
ואינו חייב אלא הדש דלא תדוש 
בחסימה קאמר רחמנא (דברים 
כה) וגבי כלאים נמי לא תחרוש 
כתיב (שם כב) ואינו לוקה אלא 

  זה המנהיגו:
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        צא, אצא, אצא, אצא, א    ––––    צ, בצ, בצ, בצ, ב .30
ַמר    :ִאיּתְ

קֹול,    ֲחָסָמּה ּבְ
קֹולִהְנִהיָגּה    :ּבְ

י יֹוָחָנן יב,  ַרּבִ   ָאַמר: ַחּיָ
טּור.  ֵריׁש ָלִקיׁש    ָאַמר: ּפָ

  
י יֹוָחָנן" יב ַרּבִ ה.  -  "ָאַמר: ַחּיָ יו ָהְוָיא ַמֲעׂשֶ   ֲעִקיַמת ּפִ
  
טּור ֵריׁש ָלִקיׁש " ה.  - " ָאַמר: ּפָ   ָקָלא ָלא ָהֵוי ַמֲעׂשֶ
  

י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה    :  ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ
אי ְלָהִמיר, "   צא,א ַ ָאָדם ַרׁשּ   לֹא ׁשֶ

ִאם ֵהִמיר  א ׁשֶ   מּוָמר,  -ֶאּלָ
ִעיםְוסֹוֵפג ֶא    ! (תמורה ב, א) "ת ָהַאְרּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י י ְיהּוָדה ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ
ֵא ָאַמר: ָלאו ּדְ  ה לֹוִקים ָעָליוׁשֶ   . ין ּבֹו ַמֲעׂשֶ
  

י ְיהּוָדה? ַרּבִ    !ּוִמי ָמֵצית מֹוְקַמת ָלּה ּכְ
א יםַהּכֹ" :ְוָהא ָקָתֵני ֵריׁשָ ׁשִ ים ְוֶאָחד ַהּנָ   , "ל ְמִמיִרין, ֶאָחד ָהֲאָנׁשִ

ּה:    ְוָהֵויַנן ּבָ
  ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  ל""ַהּכֹ

יְד ְלַאּתּוֵיי יֹוֵרׁש, וּ  ַרּבִ   ְיהּוָדה,  לֹא ּכְ
ִאי  י ְיהּוָדה ָהָאַמר: יֹוֵרׁש ֵאינֹו ֵמִמיר, יֹוֵרׁש ֵאינֹו סֹוֵמְך! כְּ ּדְ   ַרּבִ

  
ֲחָדא,  ָווֵתיּה ּבַ א ָסַבר ָלּה ּכְ ּנָ   ַהאי ּתַ

ֲחָדא.     ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ
   

  רש"י
. כשהיתה שוחה חסמה בקול

   לאכול היה גוער בה:
. בכלאים ואינו והנהיגה בקול

   אוחז במרדע:
. והוה ליה לאו שיש הויא מעשה

  בו מעשה ולוקין עליו:
. רישא לא שאדם רשאי להמיר

דמתני' הכל ממירין אחד 
האנשים ואחד הנשים ומפרש 

ממירין לא ואזיל דהאי הכל 
שהאדם רשאי להמיר אלא יש 
בהן כח לתפוס בתמורה 

   בדיעבד:
. משום לא וסופג את הארבעים

יחליפנו (ויקרא ס) והא הכא 
דדיבור בעלמא הוא ולקי אלמא 
עקימת שפתים שאדם מגיד 

   בשפתיו מעשה הוא:
. בכמה דוכתי ר' יהודה היא

מייתינן לה (מכות דף ד:) לא 
ו עד תותירו ממנו והנותר ממנ

בקר בא הכתוב ליתן עשה אחר 
לא תעשה לומר שאין לוקין 
עליו שניתק לעשה הוא טעמא 
דבא הכתוב הא לאו הכי לקי 
המותיר ואע''ג דאין בו בו 

   מעשה:
. שאם המיר לאתויי יורש

בקרבן אביו לאחר מיתת אביו 
   מומר:

. ואם המיר יורש אינו ממיר
אינו מומר וטעמא מפרש 

    דף ב.):בתמורה בריש פ''ק (
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        צא, אצא, אצא, אצא, א .31
ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ּה " ָרה ְוָדׁש ּבָ   לֹוֶקה,    -ַהחֹוֵסם ֶאת ַהּפָ
ם וּ  ּלֵ ין ְלָפָרה,   -ְמׁשַ ָעה ַקּבִ   ַאְרּבָ

ין ַלֲחמֹור ה ַקּבִ לׁשָ   . "ּוׁשְ
  

  ֵמת, ְוָהא ֵאינֹו לֹוֶקה וּ 
םוְ  ּלֵ   !ֵאינֹו לֹוֶקה ּוְמׁשַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י י ֵמִאיר ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ

ם. ּדְ  ּלֵ   ָאַמר: לֹוֶקה ּוְמׁשַ
  

   :ָאַמר ָרָבא
  ָאְסָרה ּתֹוָרה,  -ֶאְתָנן 

א ַעל ִאּמֹו.    ַוֲאִפיּלּו ּבָ
  

א  ּפָ    :ָאַמרַרב ּפַ
יָכה  ַעת ְמׁשִ ְ ְמזֹונֹוֶתיָה,  -ִמׁשּ יב ָלּה ּבִ   ִאיַחּיַ

ַעת ֲחִסיָמה.     ּוִמיְלָקא לֹא ָלֵקי ַעד ׁשְ
   

  
  
  

  רש"י
. כך. שיערו ג' קבין לחמור
   חכמים אכילתו:

אין לוקה ומת ואין ה''ג והא 
. דהוו . להו שתי לוקה ומשלם

רשעיות וכתיב (דברים כה) כדי 
   רשעתו:

. במס' מכות (דף ד.) ר''מ היא
מעידין אנו על איש פלוני שחייב 
לחבירו מאתים זוז לוקין 

   ומשלמין אם נמצאו זוממין:
רבא אמר אתנן אסרה תורה 

. ונתן לה טלה אפילו בא על אמו
ואסור לקרבן באתנן אתנן הוא 

דאתנן סתמא כתיב (דברי' כנ) 
ל''ש אמו ול''ש פנויה ואע''ג דאי 
תבעה ליה בדינא קמן תן לי 
אתנני לא מחייבינן ליה דהא 
קם ליה בדרבה מיניה כי יהביה 
ניהלה אתנן הוא אלמא אפילו 
במקום מיתה נמי רמו תשלומין 
עליה אלא שאין כח לענשו 
בשתים אבל ידי שמים לא יצא 

ישלם דאי לא רמו עד ש
תשלומין עליה כי יהביה ניהלה 
מי הוה אתנן מתנה בעלמא הוא 
דיהיב לה וגבי חוסם נמי 
תשלומין רמו עליה אלא שאין 
כח בב''ד לענשו שתים וכיון 
דרמו תשלומין עליה לא יצא ידי 
חובתו עד שישלם אי נמי אי 
תפיס לא מפקינן מיניה כך 
שמעתי מפי מורי הזקן ויש 

ב''ק בפרק מרובה (דף דוגמתו ב
ע:) ושם מפורש יותר והביא לי 

   מורי ראיה על זה:
. חיובי נמי רב פפא אמר

מחייבינן ליה לשלומי דאינן 
באין כאחד דמשעת משיכה 

    איחייב ליה במזונותיה:
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        צא, אצא, אצא, אצא, א .32
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ֵבי  אי ּדְ עּו ִמיּנַ י ּבָ אָהֵני ִמיּלֵ ר ַאּבָ א ּבַ ּפָ ִטי ְלהּו ְלִאיּסּוָרא, ַרב ּפַ   , ּוְפׁשַ
ִהְלְכָתא -ֲחָדא     ,ּכְ

ִהְלְכָתא.  - ַוֲחָדא  ָלאו ּכְ   ּדְ
  

אי:  עּו ִמיּנַ   ּבָ
ָחָלב?  ה ּבְ   ַמהּו ָללּוש ֶאת ָהִעיּסָ
ִהְלְכָתא ִטי ְלהּו ְלִאיּסּוָרא ּכְ    .ּוְפׁשַ

  
  א: יָ נְ ַת ּדְ 
ָחָלב, " ה ּבְ ין ֶאת ָהִעיסָּ   ֵאין ָלׁשִ

ֵני ֶהְרֵגל ֲעֵביָרה.  -ְוִאם ָלׁש  ּה ֲאסּוָרה, ִמּפְ ת ּכּוּלָ ל ַהּפַ   ּכָ
ַאְלָיה,  ּנּור ּבְ ין ֶאת ַהתַּ ּיֹוֵצא ּבֹו ֵאין ָטׁשִ   ּכַ

ּנּור -ְוִאם ָטׁש  יק ֶאת ַהתַּ סִּ ּיַ ה ֲאסּוָרה, ַעד ׁשֶ ת ּכּוּלָ ל ַהּפַ   . "ּכָ
  

אי:  ,ְוִאיָדךְ  עּו ִמיּנַ   ּבָ
ֵאינ   ֹו ִמינֹו ְלִדיר, ַמהּו ְלַהְכִניס ִמין ְוׁשֶ

ִהְלְכָתא ָלאו ּכְ ִטי ְלהּו ְלִאיּסּוָרא ּדְ    ,ּוְפׁשַ
מּוֵאלָאַמר ּדְ  ְראּו  -ּוִבְמָנֲאִפים     :ׁשְ ּיִ ֶדֶרְך ַהְמַנֲאִפיםַעד ׁשֶ    .ּכְ

פֹוֶפֶרת.  - ְבִכְלַאִים  ׁשְ ִמְכחֹול ּבִ ְכִניס ּכְ ּיַ   ַעד ׁשֶ
  

ר ַאִמיְמִתיב    : ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ

יַע" :ֶנֱאַמרִאיּלּו " ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ 265"ּבְ
   – (ויקרא יט, יט) 

עֹוֶלה ָעֶליָה ָזָכר,  ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵהָמה ּבְ   ָהִייִתי אֹוֵמר לֹא ֶיֱאחֹוז ָאָדם ַהּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: ְלַאִים" תַּ   . "(ויקרא יט, יט) "ּכִ
ָלל    ְלַאִים ֲאִחיָזה ַנִמי לֹא! כִ ּדְ ָלאו ִמּכְ

  
  ַהְכָנָסה,  'ֲאִחיָזה'ַמאי 

אי ָקֵרי  ָיא.  'ֲאִחיָזה'ְוַאּמַ ָנא ְמַעּלְ ָ   ִליׁשּ
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ְלַאִים   ְלָאִים ּוֶבֶגד ּכִ ְדָך לֹא ִתְזַרע ּכִ ְלַאִים ׂשָ יַע ּכִ ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמתְּ מֹרּו ּבְ ׁשְ ַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליךָ ֶאת ֻחּקַֹתי תִּ   ׁשַ

  רש"י
. ואפילו לאכלה כל הפת אסורה

   במלח:
. שלא יאכל מפני הרגל עבירה

   עמה:בשר 
   . טחין:טשין

. מינו. והן זכר מין ושאינו 
   ונקבה:

. מי הוי מהו להכניס לדיר
כמרביע כלאים או לא עד 
שיאחז הוא בעצמו אבר הזכר 

   ויכניס:
. שלא ופשטי להו לאיסורא

   יזלזלו:
. מעידין עליהם במנאפים

העדים לחייבן מיתה ומלקות 
משישכבו זה על זה כדרך 

שיראו מנאפים וא''צ לעדים 
כמכחול בשפופרת דלא 

   הזקיקתן תורה להסתכל כ''כ:
. אינו חייב עד שיכניס בכלאים

בידו אבר הזכר בנקבה כמכחול 
בשפופרת כדרך בני אדם 

   להכניס מין במינו:
. קיסם או כנף שמכניסין מכחול

בשפופרת חלולה שהכחול 
לתוכה ומוציאין מן הכחול 

   במכחול ומעביר על העין:
. מתך לא תרביעאילו נאמר בה

ולא נאמר כלאים הייתי אומר 
לא יאחוז את הבהמה בקרניה 
בשעה שעולה עליה זכר ואפילו 

  מין במינו ת''ל וכו':
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        בבבב- - - - צא, אצא, אצא, אצא, א .33
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִמינֹו  פֹוֶפֶרת,  - ִמין ּבְ ׁשְ ִמְכחֹול ּבִ ר ְלַהְכִניס ּכְ   מּוּתָ
א.  ִריצּוָתא ֵליּכָ ּום ּפְ   ַוֲאִפיּלּו ִמׁשּ

   ?ַמאי ַטְעָמא
יּה ְטִריד.  ֲעִביְדּתֵ   ּבַ

  
ר ַאִמיַרב ְמִתיב    :  ַאַחְדבֹוי ּבַ

יַע" :ִאּלּו ֶנֱאַמר"   צא,ב ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ    – (ויקרא יט, יט) "ּבְ

ֲעֶלה ָעֶליָה ָזָכר,  ּיַ ֵדי ׁשֶ ֵהָמה ּכְ   ָהִייִתי אֹוֵמר: לֹא ֶיֱאחֹוז ָאָדם ֶאת ַהּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: ְלַאִים" תַּ   . "(ויקרא יט, יט)  "ּכִ
ְלַאִים הּוא    ָאסּור, ּדְ ּכִ

ִמינֹו  ֵרי.  - ָהא ִמין ּבְ   ׁשָ
ִמינֹו ַנִמיוּ     :ִמין ּבְ

  ִאין,  -ֲאִחיָזה 
  לֹא!  -ַהְכָנָסה 

  
  ַהְכָנָסה,  ?'ֲאִחיָזה'ַמאי 

אי ָקֵרי ֵליּה     '?ֲאִחיָזה'ְוַאּמַ
ָיא.  ָנא ַמַעּלְ ָ   ִליׁשּ

  
  

  רש"י
ואפילו משום פריצותא אין 

. משום דשמא יבא לידי כאן
הרהור דבר כדאמרינן (ע''ז דף 
כ:) לא יסתכל בחמור ובחמורה 
בחזיר ובחזירה בשעה שהן 
מזווגין ונזקקין זה עם זה 

כשאינו שלו שאינו צריך דהתם 
לסייע אבל האי בעבידתיה טריד 

  ולא מהרהר:
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        צא, בצא, בצא, בצא, ב .34
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֵבי  אי ּדְ עּו ִמיּנַ ָתא ּבָ לּוָתא:  ַרב ְנֶחְמָיהָהא ִמיּלְ   ֵריׁש ּגָ
ֵאינֹו ִמינֹו ְלִדיר?    ַמהּו ְלַהְכִניס ִמין ּוִמינֹו ְוׁשֶ

יּה  א ִמיּנֵ ִאיּכָ יָון ּדְ ֵריר.  -ּכֵ ַתר ִמיֵניּה ּגָ   ּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

  ֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא? 
  

ִטי ְלהּו ְלִאיּסּוָרא  ַעְבֵדי.  ּדְ ּוְפׁשַ ִריצּוָתא ּדְ ּום ּפְ ִהְלְכָתא, ִמׁשּ   לֹא ּכְ
   

  רש"י
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        צא, בצא, בצא, בצא, ב .35
ָנה          ִמׁשְ

ַרְגָליו,  ָיָדיו ֲאָבל לֹא ּבְ ה ּבְ   ָהָיה עֹוׂשֶ
ָיָדיו  ַרְגָליו ֲאָבל לֹא ּבְ   ּבְ

ְכֵתיפֹו    ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל.  -ֲאִפיּלּו ּבִ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָיָדיו ּוְבַרְגָליו ה ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ   .  ַעד ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

י ָתבֹ  ֶכֶרם ֵרֶעָך""ּכִ 266א ּבְ
   ,(דברים כג, כה) 

ָעֵביד.  ָכל ַמאי ּדְ   ּבְ
  
  
י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ָיָדיו ּוְבַרְגָליו :אֹוֵמר ַרּבִ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ   . "ַעד ׁשֶ
  

י ְיהּוָדה? ּדְ ַמאי ַטְעָמא  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ַרּבִ
  

י ׁשֹור,    ּכִ
ָיָדיו ּוְבַרְגָליו  ה ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ ֹור ַעד ׁשֶ ָיָדיו ּוְבַרְגָליו.  -ַמה ׁשּ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ   ַאף ּפֹוֵעל ַעד ׁשֶ

  
  

ֵעי  ר ַרב הּוָנאּבָ ה ּבַ   : ַרּבָ
וִזין ְוַתְרְנגֹוִלים,  ַאּוָ ׁש ּבְ   ּדָ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ַמהּו?  -ְלַרּבִ

  
ֵעיַנן  ָכל ּכחֹו ּבָ א,  -ּבְ   ְוָהא ִאיּכָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵע  ָיָדיו ּוְבַרְגָליו ּבָ א -יַנן ּבְ    ?ְוָהא ֵליּכָ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ַגת   ּפֹוֲעִלים,  ִתי ָוֵעֶרב ּבְ כּו ׁשְ ּלא ִהיּלְ   אֹוְכִלין ֲעָנִבים,   - ַעד ׁשֶ

  . ֵאין ׁשֹוִתין ַיִיןוְ 
ַגת ִתי ָוֵעֶרב ּבְ כּו ׁשְ ִהיּלְ ֶ    ,אֹוְכִלין ֲעָנִבים  - ִמׁשּ

  ְוׁשֹוִתין ַיִין.  
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ן  ְלְיָך לֹא ִתתֵּ ְבֶעָך ְוֶאל ּכֶ ָך ׂשָ ַנְפׁשְ ֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלתָּ ֲעָנִבים ּכְ י ָתבֹא ּבְ   ּכִ

  רש"י
  מתני' 

. דאינו מזיז ידיו ואפילו בכתיפו
   ורגליו:

  
  גמ' 

. דהא אקשת חוסם כי שור
   לנחסם:

. דאין להם ידים דש באווזים
להשען . וכל משענותם על 

   רגליהן:
. דרכן עד שלא הילכו וכו'

להטיל ענבים על הגת ודורכין 
ברגליהם על הגת ועד שלא 
הילכו בה שתי וערב: אין 
מלאכתן ניכרת ביין אלא 
בענבים לפיכך אין שותין יין 
דהוה ליה עושה במין זה ואוכל 

  במין אחר:
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        צא, בצא, בצא, בצא, ב .36
ָנה          ִמׁשְ

ְתֵאִנים  ה ּבִ ֲעָנִבים, לֹא יֹ -ָהָיה עֹוׂשֶ   אַכל ּבַ
ֲעָנִבים  ְתֵאִניםלֹא יֹ - ּבַ   . אַכל ּבִ

יַע ִלְמקֹום ָיפֹות ְואֹוֵכל.  ּגִ ּמַ   ֲאָבל מֹוֵנַע ֶאת ַעְצמֹו ַעד ׁשֶ
ַעת ְמָלאָכה,  ׁשְ א ּבִ ן לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ   ְוכּוּלָ

ָעִלים ב ֲאֵביָדה ַלּבְ ּום ָהׁשֵ ֲהִליָכָתן ֵמאֹוֶמן ְלאֹוֶמן,     - ּפֹוֲעִלין אֹוְכִלין  :ָאְמרוּ  ,ֲאָבל ִמׁשּ   ּבַ
  ת, ּוַבֲחִזיָרָתן ִמן ַהּגַ 

ִהיא ּפֹוֶרֶקת ׁשֶ   .  ּוַבֲחמֹור ּכְ
  

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ּיֹ ֶגֶפן ֶזה, ַמהּו ׁשֶ ה ּבְ ֶגֶפן ַאֵחר? עֹוׂשֶ   אַכל ּבְ

ֵעיַנן  ִית ּבָ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ה נֹוֵתן ְלֵכָליו ׁשֶ ַאּתָ ין ׁשֶ א,  - ִמּמִ   ְוָהא ִאיּכָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֵעיַנן  ִית ּבָ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ה נֹוֵתן ְלֵכָליו ׁשֶ ַאּתָ ֶ ה ׁשּ א?  - ִמּמַ   ְוָהא ֵליּכָ
  

ְמֵצי לֹוַמר ֶגֶפן ֶזה לֹא יֹ :ְוִאם ּתִ ה ּבְ ֶגֶפן ַאֵחר, עֹוׂשֶ   אַכל ּבְ
ר ֵהיִכי ָאֵכיל?  ְמחּוּבָ   ׁשֹור ּבִ

  
ֵריּה ָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

ָרָכא.  ׁשְ   ּבִ
  

א  ַמעּתָ    :ׁשְ
ְתֵאִנים " ה ּבִ ֲעָנִביםלֹא יֹ - ָהָיה עֹוׂשֶ   , "אַכל ּבַ

ֵאִנים ּוְתֵאִנים    אֹוֵכל.  -ֵאִנים ַוֲעָנִבים ְת ּדִ ּדּוְמָיא  - ָהא ּתְ
ֶגֶפן זֶ  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ה ּבְ ֶגֶפן ַאֵחרעֹוׂשֶ ַחת ָלּה?  - ה ֵאינֹו אֹוֵכל ּבְ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ

  
ֵריּה ָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

  . מּוְדֵליתּבְ 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
פֹות, ְואֹוֵכל. " יַע ִלְמקֹום ַהּיָ ּגִ ּמַ   ֲאָבל מֹוֵנַע ֶאת ַעְצמֹו ַעד ׁשֶ

גֶ  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ה ּבְ ֶגֶפן ַאֵחרעֹוׂשֶ   ֵניִזיל ְוֵניֵתי ְוֵניכּול!  -  ֶפן ֶזה אֹוֵכל ּבְ
  

ּום  - ָהָתם  יּטּול ְמָלאָכהִמׁשּ ֲעָיא ָלן,  ּבִ   לֹא ָקא ִמיּבָ
ּתֹו ּוָבָניו  א ִאׁשְ ִאיּכָ ֲעָיא ָלן ֵהיָכא ּדְ י ָקא ִמּבָ   ?ַמאי - ּכִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַעת ְמָלאָכה, " ׁשְ א ּבִ ם לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ   ְוכּוּלָ
ָעִלים ב ֲאֵביָדה ַלּבְ ֵני ָהׁשֵ    – ֲאָבל ִמּפְ

ֲהִליָכָתן ֵמאֹוֶמן ְלאֹוֶמן ָאְמרּו: ּפֹוֲעִלים אֹוְכִלים ת ,ּבַ   . "ּוַבֲחִזיָרָתן ִמן ַהּגַ
ֵמי,  :ַסְברּוהָּ  ה ּדָ ה ַמֲעׂשֶ עֹוׂשֶ ְך ּכְ   ְמַהּלֵ

ָעִלים"וּ  ב ֲאֵביָדה ַלּבְ ּום ָהׁשֵ ָאֵכיל "ִמׁשּ    ,הּוא ּדְ
אֹוַרְייָתא     ,ָלא ָאֵכיל - ִמּדְ

ֶגֶפן :ַאְלָמא ֶגֶפן ֶזה ֵאינֹו אֹוֵכל ּבְ ה ּבְ   ַאֵחר.  עֹוׂשֶ
  

ֶגֶפן ַאֵחר,    :ךְ לֹא, ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ  ֶגֶפן ֶזה אֹוֵכל ּבְ ה ּבְ   עֹוׂשֶ
ֵמי. וּ  ה ּדָ ה ַמֲעׂשֶ עֹוׂשֶ ְך ָלאו ּכְ   ְמַהּלֵ

  
א  ָאְמֵריִאיּכָ    :ּדְ

ֵמי ה ּדָ ה ַמֲעׂשֶ עֹוׂשֶ ְך ָלאו ּכְ     ,ָסְברּוּה ְמַהּלֵ
ֵמי,  ה ּדָ ה ַמֲעׂשֶ עֹוׂשֶ ָלאו ּכְ ּום ּדְ אֹוַרְייָתא ָלא ָאֵכיל ִמׁשּ ִמּדְ   ְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ

ה  ה ַמֲעׂשֶ אֹוַרְייָתא,  - ָהא עֹוׂשֶ   אֹוֵכל ִמּדְ
ֶגֶפן ַאֵחר!  :ַאְלָמא ֶגֶפן ֶזה אֹוֵכל ּבְ ה ּבְ   עֹוׂשֶ

  רש"י
  מתני' 

. ואוכל אבל מונע הוא עצמו וכו'
   כל אכילתו מהן:

. שיאכל אלא בשעה וכולן לא אמרו
שהוא עוסק במלאכה ולא שישב 
לו ויאכל לומר הרי מנעתי עצמי 
עד כאן לא בטלתי לאכול עכשיו 

   אשב לי ואוכל:
. לבעליםאבל מפני השב אבידה 

   שלא יבטל ממלאכתו ויאכל:
אמרו פועלין אוכלין בהליכתן 

. כשגמרו שורה זו מאומן לאומן
והולכין להתחיל בחבירתה ואע''ג 
דההיא שעתא לאו שעת מלאכה 

   היא ניחא ליה לבעל הבית בהא:
.. בגמרא וחמור כשהיא פורקת

   מפרש לה:
  

  גמ' 
. שיקוץ מהו שיאכל בגפן אחר

לך למקום שהוא אשכול גפן יפה וי
   עושה שם ויאכל:

. למה לי למיבעי להא ואי אמרת
פשיטא דאוכל דאי אינו אוכל שור 
במחובר דרבינן לעיל דאכיל היכי 
אכיל הרי מלאכת שור במחובר אי 
אפשר לו לאכול מגפן שהוא עושה 
בה שהרי קשור לצמד לפני העגלה 
והבוצרים עושין בגפן שאצל 

   העגלה ונותנים בעגלה:
שום הא לא תפשוט אמר רב אי מ

. בזמורה ארוכה שישא בשרכא
   מאד ומגעת עד לפני השור:

. שעושה דומיא דתאנים וענבים
   בתאנה זו ואוכל בחברותיה:

. אמר רב שישא בריה דרב אידי
לעולם תרוייהו בעינן ממין וממה 
והאי דאיצטריך למיתני תאנים 
וענבים ודייקת הא תאנים ותאנים 

ת על הגפן או אוכל בתאנה המודל
גפן מודלה על תאנה ואשמועינן 
היה עושה במין זה לא יאכל במין 
אחר ואע''ג דהוי עסוק בשניהם 
שהרי צריך להגביה ולהפריד 
הענפים של זה מזה כשהוא חותך 
ומיהו לא ממין שאתה נותן הוא 
הא תאנים ותאנים דומיא דהני 
כגון המודלת על חבירתה אין 

אכל צריך להבחין מאיזה מהן י
דממין שאתה נותן וממה שאתה 

   נותן הוא דבשניהם הוא עסוק:
. ליזיל וליתי למקום שהוא עושה

   ולמה ליה למנוע:
. שביטל משום ביטול מלאכה

   בהליכתו ובחזירתו:
. שלא נשכרו אצל אשתו ובניו מהו

   בעל הבית וקא מייתו ליה:
. רבנן דבי מדרשא דבעו סברוה

   למיפשט מהא בעיין:
בצרכי בעל הבית כגון זה . מהלך

   בלכתו מאומן לאומן:
. ויש לו לאכול כעושה מעשה דמי

ואפילו הכי אי לאו דתקון ליה 
רבנן דניחא ליה לבעל הבית 
מדאורייתא לא אכיל מפני 
שהליכתו צורך. גפן שהולך אצלה 
הוא ואכילתו מענבים שקוצץ מזו 
שיצא ממנה הוא אלמא עושה בזה 

   אין אוכל בזה:
. הלכך אי שה מעשה דמיאו כעול

לאו מפני השבת אבידה לא הוה 
   ליה למיכל:

. כגון נשא בכתף הא עושה מעשה
  והולך מזו אל זו ואכיל:
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ֶגֶפן ֶזה  ךְ לֹא, ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ  ה ּבְ ֶגֶפן ַאֵחר,   -עֹוׂשֶ   ֵאינֹו אֹוֵכל ּבְ

ֵמי.   -ְמַהֵלְך וּ    צב,א ה ּדָ ה ַמֲעׂשֶ עֹוׂשֶ   ּכְ
   

  
  
  
  
  

  רש"י
. ומהלך כעושה מעשה דמי

ואפ''ה אי לאו משום השבת 
  אבידה. לא אכיל:
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        צב, אצב, אצב, אצב, א .37
ִהיא ּפֹוֶרֶקת" ׁשֶ   . "ּוַבֲחמֹור ּכְ
  
ִהיא ּפֹוֶרֶקת" ׁשֶ   ?ֵמֵהיָכן ָאְכָלה - "ּכְ
  

ֵהא ּפֹוֶרֶקת.  :ֵאיָמא ּתְ   ַעד ׁשֶ
  

ֵניָנא ְלָהא,    ּתָ
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

יֶהן, " ּבֵ ַעל ּגַ אּוי ׁשֶ ׂשְ   ֲחמֹור ְוָגָמל אֹוְכִלים ִמּמַ
ָידֹו ְוַיֲאִכיֵלם ּלא ִיּטֹול ּבְ   .  "ּוִבְלַבד ׁשֶ

   
  
  

  רש"י
. כשהיא פורקת מהיכן אכלה

כל משאה פורקין בבת אחת 
   והולכין:

. בהליכתה פורקתעד שתהא 
  אוכלת ממשאוי שעל גבה:
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        צב, אצב, אצב, אצב, א .38
ָנה    ִמׁשְ

יָנר,  ּדִ ּות ַוֲאִפיּלּו ּבְ   אֹוֵכל ּפֹוֵעל ִקיׁשּ
יָנר.  ּדִ   ּכֹוֶתֶבת ַוֲאִפיּלּו ּבְ

י ֶאְלָעָזר ַחְסָמא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָכרֹו, לֹא יֹ   אַכל ּפֹוֵעל ָיֵתר ַעל ׂשְ

יִרין.  ֲחָכִמיםוַ    ַמתִּ
ּלא ְיֵהא ַרַעְבָתן ִדין ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ָפָניו ,ֲאָבל ְמַלּמְ ַתח ּבְ   .  ִויֵהא סֹוֵתם ֶאת ַהּפֶ

   

ָמָרא             ּגְ

א ֲחָכִמים ַהְיינוּ  א ַקּמָ ּנָ    !ּתַ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ִדין"   , "ֲאָבל ְמַלּמְ

א  א ַקּמָ ּנָ ִדין".  - ְלּתַ   ֵלית ֵליּה "ְמַלּמְ
ַנן  ִדין" -ְלַרּבָ   .ִאית ְלהּו "ְמַלּמְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
  ַרב ַאִסי. 

  
  : ַרב ַאִסיָאַמר ּדְ 

ּכֹול ֶאָחד אֹוְכלֹו.  א ִלְבצֹור ֶאׁשְ ָכרֹו ֶאּלָ   ֲאִפיּלּו לֹא ׂשְ
  

  : ַרב ַאִסיְוָאַמר 
ּכֹול ֶאָחד אֹוְכלֹו.  א ֶאׁשְ ַצר ֶאּלָ   ֲאִפיּלּו לֹא ּבָ

  
  ּוְצִריָכא, 

ְייָתא ַמִעיַנן ַהְך ַקּמַ ִאי ַאׁשְ    ,ּדְ
א ְלֵמיַתב לְ  ָלא ִאיּכָ ּום ּדְ ַעל ַהּבַ ִמׁשּ ל ּבַ   . ִיתֶכְליֹו ׁשֶ

א, ַוֲהַדר ֵליכֹול.  ֵריׁשָ ִית ֵאיָמא ֵליַתב ּבְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ א ְלֵמיַתב ְלֶכְליֹו ׁשֶ ִאיּכָ   ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ר ְלַקּיּוֵמי ְלַבּסֹוף,  ָהא ֶאְפׁשָ ַמִעיַנן ּבְ   ְוִאי ַאׁשְ

ר ְלַקּיּוֵמי ְלַבּסֹוף ֵאיָמא לֹא,  ָלא ֶאְפׁשָ   ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
  .ְצִריָכא

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ת ְסָתִרים י  ,ָמָצאִתי ְמִגיּלַ יאּבֵ י ִחּיָ ּה: ַרּבִ   , ְוָכתּוב ּבָ
ן ְיהּוָדה אֹוֵמר:    ִאיִסי ּבֶ

י ָתבֹ  ֶכֶרם ֵרֶעךָ "ּכִ 267"א ּבְ
ל ָאָדם  (דברים כג, כה)  ִביַאת ּכָ רּבְ תּוב ְמַדּבֵ   . ַהּכָ

ִרָיּה. ַרבְוָאַמר  ַבק ִאיִסי ַחֵיי ְלָכל ּבְ   : לֹא ׁשְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
יּה  ַמֲעָתא ַקּמֵ ֲהָנאּדְ ָאְמִריָתּה ִלׁשְ   : ַרב ּכָ

ְלָמא ָעְבדּו ְוָאְכלּו?  :ּדִ ָתם, ּדְ ְסעּוּדָ ין ּבִ עֹוׂשִ   ּבְ
יֵסיּה וְ ָאַמר ִלי: ֲאִפיּלּו ָהִכי, ִניָחא ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלאֹוַגר ָאגֹוֵרי ְוִניְקְט  י ָעְלָמא ְוָאְכלּו ֵליּה.  ּדְ ֵפיּה ְלַפְרּדֵ   לֹא ֵניתּו ּכּוּלֵ

   
  
  
  

                                                           
267
ן  ְלְיָך לֹא ִתתֵּ ְבֶעָך ְוֶאל ּכֶ ָך ׂשָ ַנְפׁשְ ֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלתָּ ֲעָנִבים ּכְ י ָתבֹא ּבְ   ּכִ

  רש"י
  מתני' 

. ואפילו היא שוה ואפילו בדינר
   דינר:

. לא יאכל פועל יותר על שכרו
לקמן יליף מכנפשך בשכירותו 

לעלות באילן  שמוסר נפשו עליו
   או במקום סכנה:

. ויהא סותם את הפתח בפניו
   שימנעו לשוכרו למלאכתו:

  
. אומרין לו גמ' אבל מלמדין

   דרך עצה הוגנת:
לא שכרו אלא לבצור אשכול 

   . אוכלו לאותו אשכול:אחד
. וה''ק ת''ק אית ליה דרב אסי

פועל אוכל קישות שהיא לבדה 
ואין עוד ואפי' היא שוה דינר 

רבי אלעזר למימר בין  ואתא
שהיא לבדה בין ששכרו לה 
ולחברותיה אם שוה יותר על 
שכרו לא יאכלנה ואתו רבנן 
בתראי למימר יותר על שכרו 
מותר הוא לאכול אם שכיר יום 
הוא אבל שכרו להקישות לבדה 

   לית להו דרב אסי:
. שכרו לכל היום אפי' לא בצר

מותר לאכול לאשכול ראשון 
   שבצר:

כא למיתב לכליו של משום דלי
. דנימא ליה הב בעל הבית

ברישא והדר אכיל דאי יהיב תו 
לא אכיל והתורה התירה 

   לאכול:
. אבל הכא דליכא לקיומי לבסוף

אימא לא זיכתה לו תורה אלא 
   א''כ נתן:

. מגילה טמונה מגילת סתרים
לפי שאסור לכתוב הלכות 
וכשהיה שומע דבר חידוש וירא 

סתיר מן לשוכחו היה כותבו ומ
   העין:

. ואפי' אינו בביאת כל אדם
   שכירו:

. דהא ת''ק לית ליה דאיסי
אוכל פועל קתני ורבנן בתראי 
אית להו דאיסי וה''ק וחכמים 
מתירין לאכול יותר על שכרו 

  דהא לאו שכיר נמי אכיל:
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        צב, אצב, אצב, אצב, א .39
ֲעָיא     :ְלהוּ ִאיּבַ

ּלֹו הּוא אֹוֵכל,  ֶ   ּפֹוֵעל ִמׁשּ
ַמִים הּוא אֹוֵכל ל ׁשָ ֶ   ?אֹו ִמׁשּ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
י ּוָבַני" :ָאַמרּדְ  ּתִ נּו ְלִאׁשְ   . "תְּ
   

ּלֹו הּוא אֹוֵכל" :ִאי ָאְמַרּתְ  ֶ   ָיֲהִביַנן ְלהּו,  -  "ִמׁשּ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ַמִים הּוא " :ֶאּלָ ל ׁשָ ֶ   ְלִדיֵדיּה ָזֵכי ֵליּה ַרֲחָמָנא,    - "אֹוֵכלִמׁשּ

ּתֹו ּוָבָניו לֹא ָזֵכי ְלהּו ַרֲחָמָנא    .ְלִאׁשְ
  

   ?ַמאי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יָנר, " ּדִ ּות ַוֲאִפיּלּו ּבְ   אֹוֵכל ּפֹוֵעל ִקיׁשּ

יָנר ּדִ   . "ּכֹוֶתֶבת ַוֲאִפיּלּו ּבְ
ּלֹו הּוא אֹוֵכל" :ִאי ָאְמַרּתְ  ֶ זּוָזא?!אֹוִגיר  - " ִמׁשּ ַדְנָקא ָאֵכיל ּבְ   ּבְ

זּוָזא!  ַדְנָקא ָאֵכיל ּבְ ַמִים הּוא אֹוֵכל, סֹוף סֹוף אֹוִגיר ּבְ ל ׁשָ ֶ א ַמאי ִמׁשּ   ְוֶאּלָ
  

א ַמאי ִאית לָ    ְלֵמיַמר ַרֲחָמָנא ָזֵכי ֵליּה, ָהָכא ַנִמי ַרֲחָמָנא ָזֵכי ֵליּה.  ךְ ֶאלָּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ֶאְלָעָזר ַחְסָמא"   ֵמר: אוֹ  ַרּבִ

ָכרֹו, לֹא יֹ   אַכל ּפֹוֵעל יֹוֵתר ַעל ׂשְ
יִרין ֲחָכִמיםוַ    . "ַמתִּ

ָהא     :ָקִמיְפְלֵגיַמאי ָלאו ּבְ
ָמר ָסַבר ּלֹו הּוא אֹוֵכל,  :ּדְ ֶ   ִמׁשּ
ַמִים הּוא אֹוֵכל.  :ּוָמר ָסַבר ל ׁשָ ֶ   ִמׁשּ

  
י ָעְלָמא כּוּלֵ ּלֹו הּוא אֹוֵכל,  :לֹא, ּדְ ֶ   ִמׁשּ

ָך"ְוָהָכא  ַנְפׁשְ 268"ּכְ
   ָקִמיְפְלֵגי (דברים כג, כה) 

ָך" :ָמר ָסַבר ַנְפׁשְ ּמֹוֵסר ַנְפׁשֹו ָעָליו,  - "ּכְ ָדָבר ׁשֶ   ּבְ
ָך" :ּוָמר ָסַבר ַנְפׁשְ טּור.  - "ּכְ טּור, ַאף ּפֹוֵעל ִאם ָחַסְמּתָ ּפָ ָך ִאם ָחַסְמּתָ ּפָ ְפׁשְ   ַמה ּנַ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

נּו " ָאַמר: "תְּ ּתֹו ּוָבָניוָנִזיר ׁשֶ   . "ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  -  "ְלִאׁשְ
אי ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו?  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ּלֹו הּוא אֹוֵכל ַאּמַ ֶ   ִמׁשּ

  
ּום: "ֵלְך ֵלְך" ָאְמִרין ְנִזיָרא,    ָהָתם, ִמׁשּ

ְקַרב""ְסחֹור ְסחֹור ְלַכְרָמא    . לֹא ּתִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָאַמר" נּו ְלִאׁשְ  :ּפֹוֵעל ׁשֶ י ּוָבַני" "תְּ   . "ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  - תִּ

ּלֹו הּוא אֹוֵכל  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֶ אי  - ִמׁשּ   ? "ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ "ַאּמַ
  

  ָנִזיר.  ?"ּפֹוֵעל"ַמאי 
  

   !"ָנִזיר" :ְוָהַתְנָיא
  

  ! "ּפֹוֵעל" :ְוָהַתְנָיא
  

ְנָיין י ֲהָדֵדי ּתַ ּבֵ    ?!ִמיֵדי ּגַ
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ֶכֶרם ֵרֶע   י ָתבֹא ּבְ ןּכִ ְלְיָך לֹא ִתתֵּ ְבֶעָך ְוֶאל ּכֶ ָך ׂשָ ַנְפׁשְ   ָך ְוָאַכְלתָּ ֲעָנִבים ּכְ

  רש"י
. תוספת שכר משלו הוא אוכל

   הוא שהוסיפה לו תורה:
. במתנת גמילות או משל שמים

   חסדים כשאר מתנות עניים:
   . אכילתי לאשתי ובני:תנו

דבידו ליתן . כי היכי יהבינן להו
   שכרו לכל מי שירצה:

. בצדקה לדידיה זכי ליה רחמנא
וכל זמן דלא מטא לידיה לא זכי 

   ליה דליתבה לאשתו ובניו:
. בתמיה וכי תוספת אכל בזוזא

   מרובה על העיקר:
. דמר סבר משלו הוא אוכל

והלכך לא יאכל יותר על שכרו 
   דאין תוספת מרובה על העיקר:

ומר סבר משל שמים הוא 
   . וזכי ליה רחמנא:אוכל

. בדבר שאתה ואכלת כנפשך
מוסר נפשך עליו לעלות בכבש 
ולעלות באילן דמוסר נפשו 

   למיתה דהיינו שכיר:
   . שאסור בענבים:נזיר

משום לך לך אמרי' נזירא סחור 
. כלומר סחור לכרמא לא תקרב

קנסא הוא דקנסוהו שימנע 
  עצמו מלהשכיר לענבים:
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ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָאַמר" ִין ְלפֹוֵעל ׁשֶ י וּ  :ִמּנַ תִּ נּו ְלִאׁשְ ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ "תְּ   ?ָבַני" ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ן"ׁשֶ ְלְיָך לֹא ִתּתֵ   . "(דברים כג, כה) "ְוֶאל ּכֶ
יָמא   ָהִכי ַנִמי ָנִזיר,  :ְוִכי ּתֵ

ּום ,ִאי ָהִכי ן" :ִמׁשּ ְלְיָך לֹא ִתּתֵ ּום "ֵלְך ֵלְך" ָאְמִר "ֶאל ּכֶ   ין ְנִזיָרא! , ִמׁשּ
  

   ,ִאין ָהִכי ַנִמי
ְלׁשֹון "ּפֹוֵעל" ָקא ָנֵסיב ָלּה ְקָרא וְ  ָקָתֵני ָלּה ּבִ   . "ּפֹוֵעל"ַאְייֵדי ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְתֵאִנים "   צב,ב ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ְלַקּצֹות ּבִ ר. ^ -ַהׂשּ ֲעׂשֵ   ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל ּוָפטּור ִמן ַהּמַ

אֹוַכל ֲאִני ּוְבִני",    "ַעל ְמָנת ׁשֶ
ָכִרי""אֹו  ׂשְ ִני ּבִ ּיאַכל ּבְ    ,ׁשֶ

  ּוָפטּור,  -הּוא אֹוֵכל 
יב - ּוְבנֹו אֹוֵכל    . "ְוַחּיָ

ּלֹו הּוא אֹוֵכל" :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֶ אי  -" ִמׁשּ נֹו ַאּמַ יב"ּבְ   ! "ַחּיָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ח.  ִמּקָ ֶמיֱחֵזי ּכְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ַלֲע " ּלוֹ ַהׂשּ ֶנַטע ְרָבִעי ׁשֶ   . אְכלוּ ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא יֹ  - ׂשֹות ּבְ
  . "ּפֹוֶדה ּוַמֲאִכיָלן -ְוִאם לֹא הֹוִדיָעם 

אי ּפֹוֶדה ּוַמֲאִכיָלן?  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ַמִים הּוא אֹוֵכל ַאּמַ ל ׁשָ ֶ   ִמׁשּ
  ִאיּסּוָרא לֹא ָזֵכי ְלהּו ַרֲחָמָנא! 

  
ח ָטעּות.  ִמּקַ ֶמיֱחֵזי ּכְ ּום ּדְ   ָהָתם ִמׁשּ

  
ְרסּו ִעּגּוָליו, "  :ֵאיָמא ֵסיָפא   ִנְתּפָ

חּו ָחִבּיֹוָתיו  תְּ   אְכלּו, ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא יֹ - ִנְתּפַ
ר ּוַמֲאִכיָלן - ְוִאם לֹא הֹוִדיָען  ֵ   . "ְמַעׂשּ

ַמִים הּוא אֹוֵכל" :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ל ׁשָ ֶ אי  - " ִמׁשּ ר ּוַמֲאִכיָלן"ַאּמַ ֵ   ? ִאיּסּוָרא לֹא ָזֵכי ְלהּו ַרֲחָמָנא! "ְמַעׂשּ
יָמא: ָהָכא ַנִמי ח ָטעּות,  ,ְוִכי ּתֵ ִמּקַ ֶמיֱחֵזי ּכְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָלָמא ׁשְ ְרסּו ִעּגּוָליו" :ּבִ ח ָטעּות.  - "ִנְתּפָ ִמּקַ   ֶמיֱחֵזי ּכְ
א  חּו ָחִבּיֹוָתיוִנְתּפַ "ֶאּלָ ר!  -  "תְּ יל ְלהּו ְלַמֲעׂשֵ ִאיְטּבִ א? ֵמיָדע ָיַדע ּדְ ח ָטעּות ִאיּכָ   ַמאי ִמּקַ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

חּו ָחִבּיֹוָתיו ַלּבֹור ּתְ ְתּפַ ּנִ    .ׁשֶ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ַרד ַלּבֹור" ּיָ ֶ   ! "ַיִין ִמׁשּ
  

י ֲעִקיָבא ַרּבִ    ,ּכְ
ה,  :ָאַמרּדְ  ְקּפֶ ּיִ ֶ   ִמׁשּ
  רּו ֵליּה: לֹא ֲהָוה ָיְדִעיַנן. ְמ ָא ּדְ 
  

ה!  ּפֶ ְלָמא ִמּקַ ֲעַתְייכּו ּדִ ֵעי ְלכּו ַאּסּוֵקי ַאּדַ   ְוֵניָמא ְלהּו: ִאיּבָ
  

ה.  ָנֵגיד ִאיהּו ְמַקּפֶ ְבָרא ּדְ ַההּוא ּגַ ַאְתָרא ּדְ   ּבְ
   

ָתֵני  א ּדְ ּתָ ְדֵבי  ַרב ְזִבידְוָהׁשְ ֲעָיאּבִ י הֹוׁשַ   : ַרּבִ
ה, " ַרד ַלּבֹור ִויְקּפֶ ּיָ ֶ   ַיִין ִמׁשּ
י ֲעִקיָבאוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָחִבּיֹות ֶלה ּבְ ׁשְ ּיִ ֶ   . "ִמׁשּ
חּו ָחִבּיֹוָתיו ַלּבֹור,  ּתְ ּלא ִנְתּפַ יָמא ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

  רש"י
דפועל  . גמרא קראקא נסיב לה

ולעולם רבנן היא וקרא אסמכתא 
   בעלמא:

. לייבשן בשדה לעשות לקצות
  קציעות:

. דכיון הרי זה אוכל ופטור
דעומדות לקצות לא נגמרה 

   מלאכתן:
. שאינו נשכר לבעל אני ובני

   הבית:
. או ע''מ שיאכל בני בשכרי

   שקצצת לי:
. שהתורה זיכתה הוא אוכל ופטור

 לו כלקט שכחה ופאה שפטורין
   מן המעשר:

. במעשר דהוה ובנו אוכל וחייב
ליה כלוקח מקח שלא נגמרה 

   מלאכתו:
. ואי אמרת משלו הוא אוכל

ושכרו הוא ואפילו הכי פטריה 
רחמנא מכנפשך דדרשינן ליה מה 
נפשך אוכל ופטור אף פועל אוכל 

   ופטור:
. הא בשכר אביו בנו אמאי חייב

   הוא אוכל כאביו:
איל . הומשום דמיחזי כי מקח

ואתני אבל אכילה דידיה דאינו 
בתנאי אע''ג דבשכר הוא לא 

   דמיא למקח:
. דבעי חומה הרי אלו לא יאכלו

דגמר קודש קודש ממעשר 
   ובתחילה על מנת כן נשכרו לו:

. לעשות ואם לא הודיען מתחילה
   עמו בנטע רבעי פודה ומאכילן:

. ואילמלי הודיען לא כמקח טעות
   היו נשכרים לו:

. קציעות שדרסן עיגוליונתפרסו 
בעיגולין ונגמרה מלאכתן למעשר 
ונפלו ונתפרסו וצריך לחזור 

   ולדרסן:
. דאין פועל הרי אלו לא יאכלו

אוכל בדבר שנגמרה מלאכתו 
למעשר כדתניא לעיל (דף פט.) 

   יצא הבודל בתמרים וכו':
. שניטלו נתפתחו חביותיו

   מגופותיהם ושכרו לסותמן:
דנגמרה . הרי אלו לא יאכלו

   מלאכתן למעשר:
. לקמן פריך גבי ואם לא הודיען

חביות מאי אודעינהו בעי בשלמא 
נתפרסו עגוליו איכא מקח טעות. 
שכשאומר להן תחילה השתכרו 
לי לדרוס בעיגולין סבורים היו 
שזו תחלת דריסתן ועדיין לא 

   נגמרה מלאכתן:
. מידע ידע דאיטביל למעשר

   דמשירד לבור הוי יין למעשר:
. שנשפכו שנפתחו חביותיו לבור

לבור וסבורין היו שלא הוציאוהו 
   משם משירד מן הגת לתוכו:
. הוי והתניא יין משירד לבור

   גמרו למעשר והרי ירד:
. משיקפאו החרצנים על משיקפה

פי הבור כשמתחיל להיות תוסס 
   ונוטלין הזגין ומשליכן:

. דאמרו ליה לא הוינא ידעין
   דמקפי:

. סוקי כו'איבעי לכו לא
משאמרתי לכם שאני שוכר 
אתכם למשכו מן הבור וכיון דלא 

   אסוק אדעתייכו סבור וקבול:
   . המושכו מן הבור:הוא דנגיד

. משנתן משישלה בחביות
בחביות והוא תוסס ורתיחתו 
עולה ומקצת שמרין קופאין 
למעלה וקודם שיגופו אותן 
חביות שולין אותן רתיחות 

    ומשליכן:
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ֵלי. ְמ ָא ּדְ  ַמׁשְ   רּו ֵליּה: לֹא ֲהָוה ָיְדִעיַנן ּדְ
  

ֵלי!  ְלָמא ַמׁשְ ֲעַתְייכּו ּדִ ֵעי ְלכּו ַאּסּוֵקי ַאּדַ   ְוֵניָמא ְלהּו: ִאיּבָ
  

ַאְתָר  ֵליּדְ א ּבְ ֵריק ַההּוא ַמׁשְ ׁשָ    .ַההּוא ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
  ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו    :קֹוֵצץ ָאָדם"

דֹוִלים,  נֹו ּוִבּתֹו ַהּגְ   ַעל ְיֵדי ּבְ
דֹוִלים,  ְפָחתֹו ַהּגְ   ַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ

ּתוֹ      - ְוַעל ְיֵדי ִאׁשְ
ַעת.  ֶהן ּדַ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ים,    :קֹוֵצץֲאָבל ֵאינֹו  ַטּנִ נֹו ּוִבּתֹו ַהּקְ   לֹא ַעל ְיֵדי ּבְ
ים,  ַטּנִ ְפָחתֹו ַהּקְ   ְולֹא ַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ

   ,ְולֹא ַעל ְיֵדי ְבֶהְמּתוֹ 
ַעת ֶהן ּדַ ֵאין ּבָ ֵני ׁשֶ   . (בבא מציעא צג.) "ִמּפְ

ֲעָתךְ  ַמֲעֶלה ָלֶהן ְמזֹונֹות.  :ָקא ָסְלָקא ּדַ   ּבְ
ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ  ׁשְ ַמִים הּוא אֹוֵכל" :ּבִ ל ׁשָ ֶ ּום ָהִכי ֵאינֹו קֹוֵצץ,  "ִמׁשּ   ִמׁשּ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ּלֹו הּוא אֹוֵכל" :ֶאּלָ ֶ ים ַנִמי ִנקֹוץ ְלהּו!  -  "ִמׁשּ   ְקַטּנִ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ֵאין ַמֲעֶלה ָלֶהן ְמזֹונֹות.  ׁשֶ   ּבְ

  
   ,ִאי ָהִכי

דֹוִלים ַנִמי!    ּגְ
  
  דֹוִלים ָיְדִעי ְוָקא ָמֲחִלי. גְּ 
  

ָנא  ֲעָיאְוָהא ּתָ י הֹוׁשַ   : ַרּבִ
ּתֹו "   ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ְבֶהְמּתֹו,  -קֹוֵצץ ָאָדם ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו ְוַעל ְיֵדי ִאׁשְ

דֹוִלים  נֹו ּוִבּתֹו ַהּגְ ים,  - ְוַעל ְיֵדי ּבְ ַטּנִ נֹו ּוִבּתֹו ַהּקְ   ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ּבְ
יםְוקֹוֵצ  דֹוִלים ּוֵבין ְקַטּנִ ין ּגְ ַנֲעִנים ּבֵ ְפָחתֹו ַהּכְ   . "ץ ַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ

ְלִגי ָהא ָקא ִמיּפַ ַמֲעֶלה ָלֶהן ְמזֹונֹות, וּבְ    :ַמאי ָלאו, ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ
ָמר ָסַבר ּלֹו הּוא אֹוֵכל,  :ּדְ ֶ   ִמׁשּ
ַמִים הּוא אֹוֵכל :ּוָמר ָסַבר ל ׁשָ ֶ    .ִמׁשּ

  
י ָעְלָמאלֹא,  כּוּלֵ ּלֹו הּוא אֹוֵכל,  :ּדְ ֶ   ִמׁשּ

ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ
אן  ֵאין ַמֲעֶלה ָלֶהן ְמזֹונֹות,  -ּכָ ׁשֶ   ּבְ

ַמֲעֶלה ָלֶהן ְמזֹונֹות.  - ּוָבַרְייָתא    ּבְ
  

א ַמאי אֹוִקיְמּתָ ַמֲעֶלה ָלֶהן ּבְ    ?ּבְ
ים ַנִמי ִנקֹוץ ְלהּו!  ,ִאי ָהִכי   ְקַטּנִ

  
ים לֹא ָזֵכי ֵליּה ַרֲחָמָנא. ְב ּדִ ַצֲעַרְייהּו  ַטּנִ   נֹו ּוִבּתֹו ַהּקְ

  
א ְלַמְתִניִתין ַמאי אֹוִקיְמּתָ ֵאין ַמֲעֶלה ָלֶהן ְמזֹונֹות,   ?ּבְ ׁשֶ   ּבְ

ָאַמר   צג,א י ְוֵאיִני ָזְנךָ ַמ ל לוֹ כוֹ ֵאין ָהַרב יָ " :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ה ִעּמִ יר.  - " ר ָלֶעֶבד: ֲעׂשֵ ּפִ   ׁשַ
א ְלַמאן  ָאַמרֶאלָּ י ְוֵאיִני ָזְנךָ " :ּדְ ה ִעּמִ א ְלֵמיַמר -" ָיכֹול ָהַרב לֹוַמר ָלֶעֶבד: ֲעׂשֵ   ?ַמאי ִאיּכָ

  
א ֵאין ַמֲעֶלה ָלֶהן ְמזֹונֹות,  ,ֶאלָּ ׁשֶ   ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ

ִליֵגיּוְבָהא     :ּפְ
ָמר ָסַבר: ָיכֹול,    ּדְ

  ֵאין ָיכֹול.  :ּוָמר ָסַבר
  
י יֹוָחָנן, וְ  ָבַרְייָתא?!  - " ָיכֹול ָהַרב"ָאַמר: ּדְ ַרּבִ ֵביק ַמְתִניִתין ְוָעֵביד ּכְ   ׁשָ

  רש"י
. כבר נישולו רתיחותיו דמשלי

   ממנו לחוץ:
   . הסותמו במגופות:דשריק

   יאכל:. ליטול מעות ולא קוצץ
   . בשביל עצמו:על ידי עצמו

. וידעי וקא מפני שיש בהן דעת
   מחלי:

. ושכר במעלה להן מזונות
   פעולתן שלו:

אי אמרת משל שמים הוא אוכל 
. ע''י משום הכי אינו קוצץ

עבדיו הקטנים דאין לפועל קטן 
   זכות אלא כשנותן לתוך פיו:

. אלא אי אמרת משלו הוא אוכל
   דתוספת שכר הוא:

. כי היכי אי אינו קוצץאמ
דאגרייהו דידיה אכילתן נמי 

   דידיה:
. ואף שאין מעלה להן מזונות

שכרן אינו שלו וקא סלקא 
דעתך אין הרב יכול לומר לעבד 
עשה עמי ואיני זנך ופלוגתא 
היא במסכת גיטין (דף יב.) 
ובהמתו משום לאו דחסימה 
שאפילו הוא עצמו דש בה דישה 

התני שלו אינו רשאי לחסמה: ו
רבי אושעיא קוצץ אדם על ידי 
עצמו ועל ידי אשתו אבל לא על 

   ידי בהמתו. משום חסימה:
. וקוצץ על ידי בניו הגדולים

   אבל לא הקטנים:
וקוצץ על ידי שפחתו ועבדו 

. קשיא עבדים קטנים וכו'
   אעבדים קטנים דמתניתין:

   . מתניתין וברייתא:אידי ואידי
  . תנא דמתניתין:דמר סבר

. הלכך שמים הוא אוכלמשל 
לית להו למרייהו זכייה 
באכילתן דאפילו שלהן אינה עד 

   שיתננה לפיהן:
   . בנו ובתו נמי נקוץ להו:אי הכי

. ולעולם במאי אוקימתא וכו'
משלו הוא אוכל ומשום דאינו 

  מעלה קאמר לא יקוץ:
. פלוגתא במסכת הניחא וכו'

   גיטין:
. אלא אידי ואידי כשאין מעלה

עלמא משלו הוא אוכל דכולי 
   ובהא פליגי וכו':

. הכי גרסינן ולרבי יוחנן וכו'
ולא גרס אי הכי גדולים נמי 

    דהא אמרן ידעי ומחלי:
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א ַמִים הּוא א ,ֶאלָּ ל ׁשָ ֶ י ָעְלָמא ִמׁשּ כּוּלֵ   ֹוֵכל, ְוָלא ָמֵצי ָקֵציץ. ּדְ

ֲעָיאּדְ  "קֹוֵצץ"ּוַמאי  י הֹוׁשַ   .ְמזֹונֹות ?ָאַמר ַרּבִ
  

ֶבן ִנקֹוץ ָלּה!  י ְבֶהְמּתֹו ּתֶ ּבֵ ְכָווֵתיּה ּגַ   ּדִ
  

א ָהא  ,ֶאלָּ    :ָקִמיְפְלֵגיּבְ
ָמר ָסַבר ּלֹו הּוא אֹוֵכל,  :ּדְ ֶ   ִמׁשּ
ַמִים הּוא אֹוֵכל :ּוָמר ָסַבר ל ׁשָ ֶ   .ִמׁשּ

  

  רש"י
. ואפילו משל שמים הוא אוכל

מעלה מזונות לא מצי קייץ 
   אקטנים:

. ומאי קוצץ דר' אושעיא מזונות
שיתן להם מזונות מעיקרא 
הרבה שלא יוכלו לאכול מן 

  הענבים:
. דהתניא לעיל רשאי נקוץ לה

להתיר פקיע עמיר בעל הבית 
   וכו':

. תנא דברייתא משלו מר סבר
הוא אוכל ולרבי יוחנן בין 
כשמעלה מזונות ובין שאין 
מעלה מזונות ובר פלוגותיה 
מוקי לה במעלה ותנא דידן סבר 
משל שמים הוא אוכל ואפילו 
    מעלה מזונות נמי לא מצי קייץ:
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        צג, אצג, אצג, אצג, א .40
ָנה    ִמׁשְ

  ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו,   :קֹוֵצץ ָאָדם
דֹוִלים,  נֹו ּוִבּתֹו ַהּגְ   ַעל ְיֵדי ּבְ

דֹוִלים,  ְפָחתֹו ַהּגְ   ַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ
ּתֹו,    ַעל ְיֵדי ִאׁשְ

ַעת.  ֶהן ּדַ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ים,     :ֲאָבל ֵאינֹו קֹוֵצץ ַטּנִ נֹו ּוִבּתֹו ַהּקְ   ַעל ְיֵדי ּבְ
ים ַטּנִ ְפָחתֹו ַהּקְ    ,ְולֹא ַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ

  ְולֹא ַעל ְיֵדי ְבֶהְמּתֹו, 
ַעת.  ֶהן ּדַ ֵאין ּבָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ֶנַטע ְרָבִעי  ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ַלֲעׂשֹות ּבְ ּלוֹ ַהׂשּ   אְכלּו. ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא יֹ  -  ׁשֶ

  ּפֹוֶדה ּוַמֲאִכיָלן.  -ִאם לֹא הֹוִדיָען 
  

ְרסּו ִעּגּוֵלי,    ִנְתּפָ
חּו ָחִבּיֹוָתיו  תְּ   . אְכלוּ ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא יֹ - ִנְתּפַ

ר ּוַמֲאִכיָלן.  -ִאם לֹא הֹוִדיָען  ֵ   ְמַעׂשּ
  

  ׁשֹוְמֵרי ֵפירֹות אֹוְכִלין ֵמִהְלכֹות ְמִדיָנה, 
  .  ֲאָבל לֹא ִמן ַהּתֹוָרה

   

ָמָרא             ּגְ

  . "ׁשֹוְמֵרי ֵפירֹות"
  

  : ַרבָאַמר 
נוּ  א ,לֹא ׁשָ ִסין.  :ֶאּלָ   ׁשֹוְמֵרי ִגּנֹות ּוַפְרּדֵ

  אֹוְכִלים ִמן ַהּתֹוָרה.  - ֲאָבל ׁשֹוְמֵרי ִגיּתֹות ַוֲעֵרימֹות 
  

ֵמי.  ה ּדָ ה ַמֲעׂשֶ עֹוׂשֶ ר ּכְ ּמֵ   ָקָסַבר: ְמׁשַ
  

מּוֵאל   ָאַמר:  ׁשְ
נוּ  א ,לֹא ׁשָ   ׁשֹוְמֵרי ִגיּתֹות ַוֲעֵרימֹות.  :ֶאּלָ

ִסים     ,לֹא ִמן ַהּתֹוָרה:ֵאיָנן אֹוְכִלים - ֲאָבל ׁשֹוְמֵרי ִגּנֹות ּוַפְרּדֵ
  ְולֹא ֵמִהְלכֹות ְמִדיָנה. 

  
ֵמי :ָקא ָסַבר ה ּדָ ה ַמֲעׂשֶ עֹוׂשֶ ר ָלאו ּכְ ּמֵ    .ְמׁשַ

  
ר ַרב הּוָנאְמִתיב     :ַרב ַאָחא ּבַ

ָרה " ר ֶאת ַהּפָ ּמֵ ָגִדים.  - ַהְמׁשַ א ּבְ   ְמַטּמֵ
ֵמי  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ה ּדָ ה ַמֲעׂשֶ עֹוׂשֶ ר ָלאו ּכְ ּמֵ אי  - ְמׁשַ ָגִדיםַאּמַ א ּבְ   ! ְמַטּמֵ

  
אָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ

ּה ֵאֶבר.   א ָיִזיז ּבָ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ
  

ֲהָנאְמִתיב    : ַרב ּכָ
אֹות" ע ְוָחֵמׁש ִמְקׁשָ ר ַאְרּבַ ּמֵ    :ַהְמׁשַ

ּבֹון ל ֶאָחד ְוֶאָחד אֹוֵכל ְלִפי ֶחׁשְ א ִמּכָ ֵרסֹו ֵמֶאָחד ֵמֶהן, ֶאּלָ א ּכְ   . "ֲהֵרי ֶזה לֹא ְיַמּלֵ
ה  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  עֹוׂשֶ ר ָלאו ּכְ ּמֵ ֵמי ְמׁשַ ה ּדָ אי  - ַמֲעׂשֶ   !אֹוֵכלַאּמַ

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ

נוּ ּבַ     .ֲעקּוִרין ׁשָ
  
ר "?!ֲעקּוִרין" ן ְלַמֲעׂשֵ   !ַוֲהלֹא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתָ
  

ֶהם ּלָ יָקס ׁשֶ ל ּפִ ּלא ִניּטַ   ׁשֶ

  רש"י
  מתני' 

   . כבר נהגו כן:מהלכות מדינה
  

  גמ' 
. דאין שומרין אוכלין מן לא שנו

   התורה:
. אלא שומרי גנות ופרדסין

דהוה ליה מחובר בשעה שאין 
גמר מלאכה הלכך מן התורה 
לא אכיל ואכיל מהלכות מדינה 
וכל שכן עושה במחובר כגון 

   המדינה:מנכש דאכיל ממנהג 
. עד אבל שומרי גיתות וערימות

שלא נגמרה מלאכתן למעשר 
אוכל אף מן התורה כדין עושה 

   בתלוש:
. דאכלי ושמואל אמר לא שנו

מיהת מהלכות מדינה אלא 
שומרי תלוש אבל שומרי מחובר 
אפילו מהלכות מדינה לא 
דמשמר לאו עושה מעשה הוא 

   הלכך לא אכיל מדאורייתא:
 .המשמר פרה אדומה

   משחיטתה ועד כינוס אפרה:
. דתנן (פרה מטמא בגדים שעליו

פ''ד מ''ד) כל העוסקין בפרה 
מתחילה ועד סוף מטמאין 

   בגדים:
. ורבנן גזירה שמא יזיז בה אבר

הוא דגזרו על הטומאה ולאו 
   מדאורייתא:

. שגדילין בהן מקשאות
   קישואין:

. של ארבע וחמש מקשאות
   חמשה אנשים:

מרת שומרי . הא אאמאי אוכל
מחובר אפילו מהלכות מדינה 
לא אכלי אלא על כרחך כעושה 
מעשה דמי ואכלי מיהו מהלכות 
מדינה כי מתניתין מכלל 
דשומרי תלוש אפילו 

   מדאורייתא נמי אכלי:
. עקורין משרשיהן בעקורין שנו

עם קישואין שבהם להכי קרי 
ליה מקשאות ולא קרי ליה 
קישואין ומשום דשומרי תלוש 

לי מהלכות מדינה כי הם אכ
   מתני':

. ואמר בשלא ניטל פקס שלהן
מר לעיל בפרקין (דף פח:) 

  דקישואין משיפקסו:
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יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָווֵתיּה  ָראִד ּכְ ּבְ מּוֵאל ִמְסּתַ     ,ׁשְ
ְתַנן   :ּדִ

  ְוֵאּלּו אֹוְכִלין ִמן ַהּתֹוָרה: "
ַמר ְמָלאָכה,  ַעת ּגְ ׁשְ ר ְלַקְרַקע ּבִ ְמחּוּבָ ה ּבִ   ָהעֹוׂשֶ

  . (בבא מציעא פז.) "ּוְבָתלּוׁש 
א ֵמִהְלכֹות ְמִדיָנה.  ָלא ָקא ָאֵכיל ִמן ַהּתֹוָרה ֶאּלָ א ּדְ ִאיּכָ ָלל ּדְ   ִמּכְ

  

ֵאיָנן אֹוְכִלין" :ֵאיָמא ֵסיָפא   . "ְוֵאּלּו ׁשֶ
  

  ? "ֵאיָנן אֹוְכִלין"ַמאי 
א ֵמִהְלכֹות ְמִדיָנה  :ִאיֵליָמא ֵאין אֹוְכִלין ִמן ַהּתֹוָרה ֶאּלָ א - ׁשֶ     !ַהְיינּו ֵריׁשָ

ֵאין אֹוְכִלין, לֹא ִמן ַהּתֹוָרה ְולֹא ֵמִהְלכֹות ְמִדיָנה.  א ָלאו ׁשֶ   ֶאלָּ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 

ַמר ְמָלאָכה,  ֵאין ּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ר ְלַקְרַקע ּבְ ְמחּוּבָ ה ּבִ   עֹוׂשֶ
סֹות.   ן ׁשֹוְמֵרי ִגּנֹות ּוַפְרּדֵ ּכֵ   ְוָכל ׁשֶ

   
  

  רש"י
. דעושה כשמואל מסתברא

במחובר בשעה שאינה גמר 
מלאכה אפילו מהלכות מדינה 
לא אכיל וכ''ש שומרי מחובר 
דהוי שעה שאינה גמר מלאכה 
ולאו עושה מעשה הוא ומתניתין 

   בשומר תלוש:
מכלל דאיכא דלא אכיל מן 

. התורה ואכיל מהלכות מדינה
מדלא תנא אלו אוכלין סתמא 
ומאי נינהו או עושה במחובר 
בשעה שאינה גמר מלאכה או 
עושה בתלוש בשעה שנגמרה 

ן גדולו מן מלאכתו או דבר שאי
   הארץ:

. אימא סיפא ואלו שאינן אוכלין
וקתני הכי מאי אינן אוכלין אי 

   נימא שאין אוכלין וכו':
. אלא לאו שאינם אוכלין כלל

מהשתא על כרחך מן התורה 
דתני ברישא דאשמעינן דאיכא 
אחרינא דאכיל ולא מן התורה 
במשמר תלוש עד שלא נגמרה 
מלאכתו למעשר קאמר דכיון 

ושה מעשה לא אכיל מן דאינו ע
התורה ואכיל מהלכות מדינה 
דאילו במשמר במחובר ליכא 
לאוקמא דהא אפילו עושה 
מעשה ממש קתני סיפא דלא 
אכיל כלל בשעה שאינה גמר 

  מלאכה וכ''ש משמר:
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        צג, אצג, אצג, אצג, א .41
ָנה    ִמׁשְ

ָעה ׁשֹוְמִרים ֵהן,    ַאְרּבָ
ם,    ׁשֹוֵמר ִחּנָ

ֹוֵאל,    ְוַהׁשּ
ָכר,  א ׂשָ   נֹוׂשֵ

ֹוֵכר.    ְוַהׂשּ
  

ם ע ַעל ַהּכֹ -  ׁשֹוֵמר ִחּנָ ּבָ   .לִנׁשְ
ֹוֵאל  ם ֶאת ַהּכֹ -ְוַהׁשּ ּלֵ   ל. ְמׁשַ

ֹוֵכר ָכר ְוַהׂשּ א ׂשָ ִעים   - נֹוׂשֵ ּבָ בּוָרה  ִנׁשְ ְ    ,ַעל ַהׁשּ
בּוָיה ְ    ,ְוַעל ַהׁשּ
ָתה,    ְוַעל ַהּמֵ

ֵניָבה ִמים ֶאת ָהֲאֵביָדה ְוֶאת ַהּגְ ּלְ   .  ּוְמׁשַ
  

ָמָרא             ּגְ

א  ּנָ ָעה ׁשֹוְמִרים"ַמאן ּתַ   ? "ַאְרּבָ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
  

י ֵמִאיר ִהיא.    ַרּבִ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ָעה ׁשֹוְמִרין? ֵלית ֵליּה ַאְרּבָ א ּדְ    !ִמי ִאיּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  : ךְ ָהִכי ָקָאִמיָנא לָ 
ָכר א ׂשָ נֹוׂשֵ א ׂשֹוֵכר ּכְ ּנָ י ֵמִאיר ִהיא.  ?ַמאן ּתַ   ַרּבִ

  
י ֵמִאיר ִאיּפְ  ְמִעיַנן ֵליּה, ְוָהא ַרּבִ   ָכא ׁשָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ם? " ּלֵ יַצד ְמׁשַ   ׂשֹוֵכר ּכֵ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
םּכְ     .ׁשֹוֵמר ִחּנָ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָכר ׁשֹוֵמר ׂשָ   ! "ּכְ

  
ר ֲאבּוהַּ  ה ּבַ ָכא ָקָתֵני.  ַרּבָ   ִאיּפְ

  
ָעה" ,ִאי ָהִכי ה ִניְנהּו!  !?"ַאְרּבָ לׁשָ   ׁשְ

  
ר ִיְצָחק ַרבָאַמר    : ַנְחָמן ּבַ

ָעה ׁשֹוְמִרין" ה.  "ַאְרּבָ לׁשָ   , ְוִדיֵניֶהם ׁשְ
   

  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. על כל שומר חנם נשבע על הכל
המאורעות הכתובות בשאר 
שומרים לחיוב הוא נשבע שכך 

בהשואל עלתה לו ופטור ולקמן 
(דף צד:) יליף לכולה מתניתין 

   מקראי:
   . גניבה ואבידה ואונסין:על הכל

  
  גמ' 

מי איכא דלית ליה ארבעה 
. על כרחך ארבעה מיני שומרין

   שומרין אשכחן:
מאן תנא שוכר כשומר שכר 

. דקתני מתניתין בתרוייהו דמי
פטורין מאונס ומשלמין גניבה 

   ואבידה:
יל: . כדמפרש ואזרבי מאיר היא

רבה בר אבוה תנא מתניתין 
שוכר כיצד משלם רבי מאיר 
אומר כשומר שכר רבי יהודה 

  אומר כשומר חנם:
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        בבבב- - - - צג, אצג, אצג, אצג, א .42
ֲהָוה ָקא ָרֵעי ֵחיָוָתא ַאּגּוָדא  א. ּדִ ַההּוא ָרֲעָיא ּדַ ּפָ   ְנַהר ּפַ

ְייהּו ּוְנַפַלת ְלַמָיא.  ִריג ֲחָדא ִמיּנַ   ׂשְ
יּה  הּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   ּוְפָטֵריּה.  ַרּבָ

  
     !ָאַמר: ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיֲעַבד?

י.    צג,ב ְדָנְטִרי ֱאיָנׁשֵ   ָהא ְנַטר ּכִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
י ָעְייִלי ֱאיָנׁשֵ ָנא ּדְ ִעיּדָ ה, ַעל ְלָמָתא ּבְ א ֵמַעּתָ טּור?! ּדְ ָהִכי ַנִמי  ,ֶאלָּ   ּפָ

  
  ָאַמר ֵליּה: ִאין. 

  
י ָגנּו ֱאיָנׁשֵ ָנא ּדְ ִעיּדָ א ּבְ ָנא ּפּוְרּתָ טּור?! ּדְ ָהִכי ַנִמי  ,ּגָ   ּפָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

  ִאין. 
  

  ֵאיִתיֵביּה: 

טּור ֲעֵליֶהןֵאּלּו ֵהם אֹוָנִס " ָכר ּפָ ֹוֵמר ׂשָ ׁשּ    ,ין ׁשֶ

גֹון: ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב" ּכְ ֵחם ְוֶאת ַהּנְ ּקָ ָבא ַוּתִ ּפל ׁשְ 269"ַוּתִ
  ! "טו)-(איוב א, יד 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵני ָמָתא.  ַחזָּ   ָהָתם ּבְ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
מֹור" יב ִלׁשְ ָכר ַחּיָ    ?ַעד ָמַתי ׁשֹוֵמר ׂשָ

ֵדי ְיָלה" :ַעד ּכְ ּלָ 270"ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ּבַ
  . (בראשית לא, מ) 

  
ֵני ָמָתאיּה לֵ  ָאַמר ַחזָּ    .: ָהָתם ַנִמי ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ן ָמָתא ֲהָוה?ַאּטּו ַיֲעקֹ     !ב ָאִבינּו ַחּזַ
  
  ָאַמר ֵליּה ְלָלָבן: ּדְ 

ֵני ָמָתא.  ךְ ָנְטִרי לָ  ַחזָּ א ּכְ   ְנִטירּוָתא ְיֵתיְרּתָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
יַח ֶעְדרֹו ּוָבא ָלִעיר, " ָהָיה רֹוֶעה ְוִהּנִ   רֹוֶעה ׁשֶ

א ְזֵאב ְוָטַרף,    ּוּבָ
א ֲאִרי ְוָדַרס    ,ּבָ

יל.  ם ָהָיה ַמּצִ   ֵאין אֹוְמִרים: ִאיּלּו ָהָיה ׁשָ
א אֹוְמִדין אֹותֹו: ִאם ָיכֹול  יב,  -  ילְלַהּצִ ֶאּלָ   ַחּיָ

טּור –וִאם ָלאו    . "ּפָ
י!  ָעְייִלי ֱאיָנׁשֵ ָנא ּדְ ִעיּדָ ַעל ּבְ   ַמאי ָלאו ּדְ

  
י.  ָלא ָעְייִלי ֱאיָנׁשֵ ָנא ּדְ ִעיּדָ ַעל ּבְ   לֹא, ּדְ

  
טּור אי ּפָ אֹוֶנס" – ִאי ָהִכי, ַאּמַ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחיּלָ יב – ּתְ   ! "ַחּיָ

  
ַמע ָק    ל ַאְרֵיה ְוַעל. ׁשָ

  

                                                           
269
ָקר ָהיּו חְֹרׁשֹות ְוָהֲאתֹנֹות רֹעֹות ַעל ְיֵדיֶהם ידידידיד  א ֶאל ִאּיֹוב ַוּיֹאַמר ַהּבָ ָעִרים ִהּכּו ְלִפי ָחֶרב  טוטוטוטו. ּוַמְלָאְך ּבָ ֵחם ְוֶאת ַהּנְ ּקָ ָבא ַותִּ ּפֹל ׁשְ ְלָטה ַרק ֲאִני ַותִּ ָוִאּמָ

יד ָלךְ  י ְלַהּגִ   ְלַבּדִ
270
ָנִתי ֵמֵעיָני  ד ׁשְ ּדַ ְיָלה ַותִּ ּלָ   ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ּבַ

  רש"י
   . בהמות:חיותא

  . החליקה:שריג
. ואין הא נטר כדנטרי אינשי

   אבידה אלא אונס:
. שומרי העיר בלילה בחזני מתא

שכל סמך אנשי העיר עליהם 
ודאי  לשמור גופם וממונם הנהו

   בעו נטירותא יתירתא:
. ארי דרכו לדרוס ארי ודרס

הבהמה במקום שמוצאה ודרך 
זאב לטורפה חיה ולהוליכה 
במקום שהוא בטוח ושם 

   הורגה:
   . אפ''ה חייב:מאי לאו וכו'

. כי אין יכול א''ה אמאי פטור
   להציל:

. גבי כל תחילתו הוה בפשיעה
מזיקין קטנים וקלים דהוא 

הניחם ובא לו  יכול להציל שהרי
וסופו נמי נהי דמזיק חזק בא 
עליהן שאם היה שם לא היה 
יכול להציל והו''ל אונס מיהו 
תחילתו בפשיעה הוה דחייב 
דהכי פסקינן הלכתא בהמפקיד 

   (לעיל דף מב:):
. מאימתו דשמע קול ארי ועל

    שאנוס הוא:
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   ?ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֵמֲעַבד !?"אֹוְמִדין אֹותוֹ " ,ִאי ָהִכי
  

רֹוִעים ּוְבַמְקלֹות.  ם ּבְ   ָהָיה לֹו ְלַקּדֵ
  

ם ַנִמי ָכר? ֲאִפיּלּו ׁשֹוֵמר ִחּנָ     !ִאי ָהִכי, ַמאי ִאיְרָיא ׁשֹוֵמר ׂשָ
ָהא ָמר הּוא  ם ּדְ ּדְ רֹוִעים ּוְבַמְקלֹות ְולֹא ִקיּדֵ ם ּבְ ָהָיה לֹו ְלַקּדֵ ם ׁשֶ יב –ָאַמר: ׁשֹוֵמר ִחּנָ   !ַחּיָ

  
ָכר.  ׂשָ ָכר ּבְ ם, ׁשֹוֵמר ׂשָ ִחּנָ ם ּבְ   ׁשֹוֵמר ִחּנָ

  
ה?  ּמָ   ְוַעד ּכַ

  
ֵדי ְדֵמיֶהן.    ַעד ּכְ

  
אֹוְנִסין יב ּבְ ַחּיָ ָכר ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ    ?ְוֵהיָכן ָמִצינּו ּבְ

  
ִית.  ַעל ַהּבַ ֵמיֶהן ִמּבַ ֵקיל ּדְ ֲהַדר ׁשָ   ּדַ

  
אָאַמר  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

ּה  ,ִאי ָהִכי   ! ַמאי ַאֲהֵני ֵליּה ִמיּנָ
  

ֵחיָוָתא.  ָרא ּדְ ּה ְלכּוׁשְ   ַנְפָקא ִמיּנָ
  

א ,ִאי ַנִמי    .ְלִטְרָחא ְיֵתיְרּתָ
  

א ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ ה, ּדְ לֹא ְסִביָרא ְלהּו ָהא  ַרּבָ   ַרּבָ
ָאְמֵרי א.  ךְ : ְלָהִכי ְיָהִבי לָ ּדְ   ַאְגָרא ִלְנטּוֵרי ִלי ְנִטירּוָתא ְיֵתיְרּתָ

  
ְמָלא  ר ַאָדא ִסּבֹוָלָאה ָהֵוי ָקא ַמֲעַבר ֵחיָוָתא ַאּגַ   ֶנֶרׁש. ּדְ ּבַ

א.  ַמּיָ ִדיָתּה ּבְ ּה ּוׁשְ ֲחָפה ֲחָדא ֲחֶבְרּתָ   ּדָ
יּה  אּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ּפָ יֵביּה. ַרב ּפַ   , ַחּיְ

   ?ַמאי ֲהָוה ִלי ְלֵמֲעַבד :ָאַמר ֵליּה 
ֵעי לָ  :ָאַמר ֵליּה     .ַלֲעבּוֵרי ֲחָדא ֲחָדא ךְ ִאּבָ
ָמֵצי ְלֵמֲעַבר ֲחָדא ֲחָדא?  :ָאַמר ֵליּה  ַבר ַאְחֵתיְך ּדְ יּה ּבְ   ָיְדַעּתְ ּבֵ
הּו.  :ָאַמר ֵליּה  ח ּבְ ּגַ ַאׁשְ א ּדְ ְך ְולֹא ִאיּכָ ַקּמָ ֵאי ּדְ ָבר ְצַווחּו ַקּמָ   ּכְ

  
  

  רש"י
. שומר חנם יש לו לקדם בחנם

ולא לשכור אנשים ושומר שכר 
   יש עליו לשוכרן:

   . של בהמות:עד כדי דמיהם
. דקא רמית עליה והיכן מצינו

   לשכור אנשים משלו:
. כושר לכושרא דחיותא

הבהמות שמכיר בהן כבר 
   ולמודות בביתו:

. שלא יצטרך לטרחא יתירתא
  אחר הבהמות לקנות:לחזור 

. דאמר לא סבירא להו הא דרבה
לעיל דמכי נטר כדנטרי אינשי 

   הוה אידך (אנוס ופטור):
. ונהי דלאו להכי יהבי לך וכו'

פשיעה הוא אונס נמי לא הוי 
   והו''ל כאבידה:

   . גשר של נרש:אגמלא דנרש
. כלומר בבן עמך בבר אחתיך

  ואומתך:
    

  



                 ""ַהׂשֹּוֵכר ֶאת ַהּפֹוֲעִלים –מסכת בבא מציעא פרק ז' 
507

        בבבבצג, צג, צג, צג,  .43
י רֹוְנָיא.  ָנא ּבֵ יּתָ   ַאְיבּו ַאְפִקיד ּכִ

יּה.  ְמֵטיּה ִמיּנֵ ּבּו ׁשַ   ֲאַזל ׁשַ
ב.  ּנָ ר ַהּגַ   ְלסֹוף הּוּכַ

יּה  יֵביּה. ַרב ַנְחָמןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   , ַחּיְ
  

ִליָגא  ר ָאִבין? ּדְ ֵליָמא ּפְ   ַרב הּוָנא ּבַ
ַלח ּדְ  ר ָאִביןׁשָ   :ַרב הּוָנא ּבַ

ב,  ּנָ ר ַהּגַ ְך הּוּכַ אֹוֶנס ְוַאַחר ּכָ   ִנְגְנָבה ּבְ
ם הּוא  ע,  -ִאם ׁשֹוֵמר ִחּנָ ּבָ ה ִעּמוֹ ָרָצה ִנׁשְ ין.  ָרָצה עֹוׂשֶ   ּדִ

ָכר הּוא  ה  -ִאם ׁשֹוֵמר ׂשָ עעֹוׂשֶ ּבָ ין ְוֵאינֹו ִנׁשְ    ?ִעּמֹו ּדִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִאי ְרָמא ָקָלא ָהוּו ָאתּו ּוַמְצִלין ֵליּה.   - ָהָתם  ַפְרמּוְסָקא ָהוּו ַקְייִמי, ּדְ ְבֵרי ּדְ   ּגַ

  
  
  

  רש"י
. שם הגנב לסטים מזויין שבו

   היה:
. לשלם הואיל והוכר חייביה

הגנב ולא יפסיד כלום. עליו 
לטרוח אחר הגנב עד שיוציא 

   מידו:
. פרעון והיינו עושה עמו דין

פליגי דהא רוניא שומר חנם 
  הוה וחייביה רב נחמן לשלומי:

. אנשי השלטון היו דפרמוסקא
    שם:
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ָנה    ִמׁשְ

  . ֵאינֹו אֹוֶנס - ְזֵאב ֶאָחד 
ֵני ְזֵאִבים    אֹוֶנס.  - ׁשְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַלַחת ְזֵאִבים ַעת ִמׁשְ ׁשְ   ַאף ְזֵאב ֶאָחד אֹוֶנס.  -  ּבִ

  

ֵני ְכָלִבים    ֵאינֹו אֹוֶנס.  -ׁשְ
ְבִלי ּום  ָידּוַע ַהּבַ י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
  ֵאינֹו אֹוֶנס,  - ֵמרּוַח ַאַחת 

י רּוחֹות  תֵּ ְ   אֹוֶנס.  -ִמׁשּ
  

ְסִטים    ֲהֵרי ֶזה אֹוֶנס.  - ַהּלִ
  

   ,ָהֲאִרי
   ,ַהּדֹוב

ֵמר    ,ְוַהּנָ
ָלס ְרּדְ    ,ְוַהּבַ

ָחׁש    ֲהֵרי ֵאּלּו אֹוֶנס.  -ְוַהּנָ
   ?ֵאיָמַתי

אּו ֵמֲאֵליֶהן.  ּבָ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
ה ְוִלְסִטים  דּוֵדי ַחּיָ   ֵאינֹו אֹוֶנס.  -ֲאָבל הֹוִליָכן ִלְמקֹום ּגְ

  
ּה  ַדְרּכָ   ֶנס, ֲהֵרי ֶזה אוֹ  -ֵמָתה ּכְ
ָפּה ּוֵמָתה    ֵאינֹו אֹוֶנס.  - ִסּגְ

י צּוִקין ְוָנְפָלה    ֲהֵרי ֶזה אֹוֶנס.  - ָעְלָתה ְלָראׁשֵ
י צּוִקין ְוָנְפָלה ּוֵמָתה    .  ֵאינֹו אֹוֶנס - ֶהֱעָלה ְלָראׁשֵ

   

ָמָרא             ּגְ

   :ְוָהַתְנָיא
  ! "ְזֵאב ֶאָחד אֹוֶנס"
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
י ְיהּוָדה ִהיא.   - ַהִהיא  ַלַחת ְזֵאִבים, ְוַרּבִ ַעת ִמׁשְ ׁשְ   ּבִ

   
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. שחיה בשעת משלחת זאבים
רעה משולחת בגזירת המלך 

   קופצת היא על אדם אחד:
. גרסינן וחד לסטם הלסטם
   קאמר:

   . פוטיי''ש בלעז:הברדלס
. עינה ברעב או העמידה סיגפה

בקיץ בחמה ובחורף בצינה 
לענות נפש (במדבר ל) מתרגם 

   לסגפא נפש:
. אוקימנא עלתה לראשי צוקין

בפרק המפקיד (לעיל דף לו:) 
תקפתו ועלתה לצוקין הרים 

  חדין וגבוהין:
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ְסִטים "   . "ֲהֵרי ֶזה אֹוֶנס - ַהּלִ
  

אי    ?ַאּמַ
ְבָרא!  ְבָרא ַלֲהֵדי ּגַ   לֹוִקי ּגַ

  
  : ַרבָאַמר 

ין.  ִלְסִטים ְמזּוּיָ   ּבְ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ין  ין ְורֹוֶעה ְמזּוּיָ    ?ַמהוּ  –ִלְסִטים ְמזּוּיָ

  
ְבָרא,  ְבָרא ַלֲהֵדי ּגַ   ִמי ָאְמִריַנן אֹוֵקי ּגַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יּה,  - ַהאי    ָמַסר ַנְפׁשֵ

יּה?  - ְוַהאי    לֹא ָמַסר ַנְפׁשֵ
  

ָרא  ּבְ ַהאי   ִמְסּתַ יּה,  - ּדְ   ָמַסר ַנְפׁשֵ
יּה.  - ְוַהאי    לֹא ָמַסר ַנְפׁשֵ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ

ֵחיּה רֹוֶעה  ּכַ    :ְוָאַמר ֵליּה ַאׁשְ
ָלְנָיא ָיֵתיִביַנן א ּפְ דּוְכּתָ ָבא ַסְרָיא! ּבְ ּנָ      ,ּגַ

ֲהַדן,    צד,א א ּבַ ְבֵרי ִאיּכָ ְך ְוָכְך ּגַ   ּכָ
ֲהַדן,  א ּבַ ְלֵבי ִאיּכָ ְך ְוָכְך ּכַ   ּכָ

ִסיָקא ָלן.  ְך ְוָכְך זּוָקָתא ּפְ   ּכָ
יּה  ַקל ִמיּנֵ   ַמאי?   - ַוֲאַזל ּוׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ה ְוִלְסִטיםהֹוִליָכן ִלְמק ֲהֵרי דּוֵדי ַחּיָ   .  ֹום ּגְ
   

  
  

  רש"י
  גמ' 

. הלסטים ע''מ האי מסר נפשיה
כן בא או ליהרג או להרוג ויקח 
ממון אבל הרועה אין לו למסור 

   נפשו על כך:
. לגנב קודם אשכחיה רועה

שנטל הימנו כלום וגיזמו 
   וחירפו:

. מוסרח לו גנבא סריאאמר 
ויבאש (שמות טז) מתרגמינן 
וסרי ובתשובות הגאונים ראיתי 

  סריא פושע:
. עמנו במקום כך וכך אנשים

שאנו רועים שם ואם תבוא 
   לגזול תמות:

. קלעים המקלעים זוקתא
   באבן:

. פסוקות וקבועות פסיקא לן
   עלינו להיות עמנו בכל יום:

. שהזכיר לו המקום הרי הוליכן
המות שם והשיאו לבא על שהב

    ידי שגידפו:
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ָנה          ִמׁשְ

בּוָעה,     :ַמְתֶנה ְ טּור ִמׁשּ ם ִלְהיֹות ּפָ   ׁשֹוֵמר ִחּנָ
ם,  ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ ֹוֵאל ִלְהיֹות ּפָ   ְוַהׁשּ

ם.  ּלֵ ׁשַ בּוָעה ּוִמּלְ ְ טּוִרין ִמׁשּ ֹוֵכר ִלְהיֹות ּפְ ָכר ְוַהׂשּ א ׂשָ   נֹוׂשֵ
  

ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ ל ַהּמַ ֵטל,  - ּכָ ָנאֹו ּבָ   תְּ
  

תוֹ  ְתִחיּלָ ה ּבִ ׁש ַמֲעׂשֶ ּיֵ ַנאי ׁשֶ ֵטל.  - ְוָכל תְּ ָנאֹו ּבָ   תְּ
  

ימֹו  ר לֹו ְלַקּיְ ֶאְפׁשָ סֹופוֹ ְוָכל ׁשֶ תֹו , וְ ּבְ ִחיּלָ ים -ִהְתָנה ִעּמֹו ִמתְּ ָנאֹו ַקּיָ   . תְּ
   

ָמָרא             ּגְ

ּתֹוָרה הּוא,  תּוב ּבַ ּכָ ֶ אי? ַמְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ ּתֹוָרה "ַאּמַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ ֵטל - ְוָכל ַהּמַ ָנאֹו ּבָ   ! "תְּ
  

י י ְיהּוָדה ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ
ָממֹון "ָאַמר: ּדְ  ּבְ ָדָבר ׁשֶ ים - ּבְ ָנאֹו ַקּיָ   . "תְּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה" ָ ֵאר :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ ֵאין ִליְך ָעַלי ׁשְ ת ִלי ַעל ְמָנת ׁשֶ ׁשֶ סּות  ,"ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ    –" ְועֹוָנהּכְ

ת ׁשֶ    ,ֲהֵרי זֹו ְמקּוּדֶ
ֵטל, וּ  ָנאֹו ּבָ   תְּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדהוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָממֹון  ּבְ ָדָבר ׁשֶ ים - ּבְ ָנאֹו ַקּיָ   . "תְּ
  

י ְיהּוָדה?  ַרּבִ   ּוִמי ָמֵצית מֹוְקַמת ָלּה ּכְ
ּתֹוָר " :ֵאיָמא ֵסיָפא תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשּ ל ַהּמַ ֵטלּכָ ָנאֹו ּבָ י ֵמִאיר!  -  "ה תְּ   ֲאָתאן ְלַרּבִ

  
ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ

י ְיהּוָדה ִהיא,  :ְלעֹוָלם   ַרּבִ
ל ָממֹון.  :ְוֵסיָפא ֵאינֹו ׁשֶ ָדָבר ׁשֶ   ּבְ

  
תֹו " :ֵאיָמא ֵסיָפא ְתִחיּלָ ה ּבִ ׁש ּבֹו ַמֲעׂשֶ ּיֵ ַנאי ׁשֶ ל תְּ ֵטל - ּכָ ָנאֹו ּבָ   ,  "תְּ

ִאית ֵליּה ָהא ְסָבָרא ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ י ֵמִאיר,  ?ַמאן ׁשָ   ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

א " א ֲחַלְפתָּ ַפר ֲחַנְנָיאַאּבָ ּום  ִאיׁש ּכְ י ֵמִאירָאַמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
ה  ַנאי קֹוֵדם ְלַמֲעׂשֶ ַנאי,  - תְּ   ֲהֵרי ֶזה תְּ
ה קֹוֵדם ִלְתַנאי  ַנאי - ַמֲעׂשֶ    !"ֵאינֹו תְּ

  
י ֵמִאיר ִהיא,  ּה ַרּבִ א, ּכּוּלָ   ֶאלָּ

יּה.  ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ ָרא לֹא ׁשִ ֵמִעיּקָ אֵני ָהָכא ּדְ   ְוׁשָ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

כל המתנה על מה שכתוב 
. בגמרא מפרש בתורה וכו'

   להו:
כל תנאי שיש בו מעשה 

. שהקדים מעשה בתחילתו
שעליו לעשות לתנאי שהוא 
שואל ממנו כגון הרי מעשה זה 

דלא  שלך אם תעשה דבר פלוני
דמי לתנאי בני גד ובני ראובן 
אם יעברו ונתתם (במדבר לב) 
היינו תנאי קודם למעשה אם 
תעשה לי הדבר הזה אשובה 
ארעה צאנך (בראשית ל) היינו 
תנאי ששואל ממנו קודם 

   למעשה שעליו לעשות:
. והוי מעשה מקוים תנאו בטל

ואע''פ שלא קיים בעל התנאי 
   את התנאי:

לקיימו וכל תנאי שאפשר לו 
. אם תנאו קודם תנאו קיים

למעשה הוא הא אי אפשר 
לקיימו תנאו בטל והמעשה 

   קיים ובגמרא מפרש לה:
  

  גמ' 
  . שאר וכסות:בדבר שבממון
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ָנא    :ּתָ

ׁשֹוֵאלּוַמְתֶנה ׁשוֹ " ָכר ִלְהיֹות ּכְ   . "ֵמר ׂשָ
  

ְדָבִרים?!  ַמאי? ּבִ   ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
דוֹ  נּו ִמּיָ ּקָ ׁשֶ    .ּבְ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

יָמא דוֹ  :ֲאִפיּלּו ּתֵ ּלא ָקנּו ִמּיָ ׁשֶ    ,ּבְ
יּה.   ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ ֵמיר ּוְמׁשַ ִאיִניׁש ְמֵהיְמָנא הּוא ּגָ ָקא ָנֵפיק ֵליּה ָקָלא ּדְ ַהִהיא ֲהָנָאה ּדְ   ּבְ

   
  
  
  

  רש"י
. רישא דקתני אפילו תימא

מתנה שומר חנם להיפטר 
משבועה ר''מ והאי לאו מתנה 
על מה שכתוב בתורה הוא אלא 
שאמר לו אי אפשי להיות שומר 
שלך אלא בכך ושומר לא נחית 
לשמירה עד דמשיך לבהמה 
והאי כי משיך כבר פירש על 
מנת שאין לו עליו שבועה ולא 
שיעבד נפשיה לירד בתורת 
שומרין אלא למקצת ולמה 
שירד ירד אבל המקדש את 
האשה מכי אמר לה הרי את 
מקודשת לי איתקדשה לה וכי 
אמר לה על מנת שאין ליך עלי 
מתנה על מה שכתוב בתורה 
דאין אישות לחצאין וכי תפיס 
קדושין לגמרי תפיס והוה מתנה 

   על מה שכתוב בתורה:
  . בתמיה:בדברים
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סֹופוֹ " ימֹו ּבְ ר לֹו ְלַקּיְ ֶאְפׁשָ תֹו וְ [ ְוָכל ׁשֶ ִחיּלָ ים -ִהְתָנה ִעּמֹו ִמתְּ ָנאֹו ַקּיָ   . ]"תְּ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ַטְבָלאָאַמר 
יָמא,  ן ּתֵ י ְיהּוָדה ּבֶ ְבֵרי ַרּבִ   זֹו ּדִ

  ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: 
תֹו  ִחיּלָ סֹופֹו ְוִהְתָנה ָעָליו ִמּתְ ימֹו ּבְ ר לֹו ְלַקּיְ ִאי ֶאְפׁשָ י ׁשֶ ים.  - ַאף ַעל ּפִ ָנאֹו ַקּיָ   ּתְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֲעִלי ָלָרִקיַע"" תַּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ    ,"ֲהֵרי ֶזה ּגִ

הֹום",  ְרִדי ַלתְּ תֵּ   "ַעל ְמָנת ׁשֶ
ה",  ל ֵמָאה ַאּמָ ְבְלִעי ָקֶנה ׁשֶ תִּ   "ַעל ְמָנת ׁשֶ

ַעְבִרי ֶאת ַה  תַּ ַרְגַלִיְך""ַעל ְמָנת ׁשֶ דֹול ּבְ ם ַהּגָ    - ּיָ
ַנאי  ים ַהתְּ ט,  -ִנְתַקּיֵ   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

ַנאי  ים ַהתְּ ט.  -לֹא ִנְתַקּיֵ   ֵאינֹו ּגֵ
ן  י ְיהּוָדה ּבֶ יָמאַרּבִ ט.  תֵּ ֶזה ּגֵ   אֹוֵמר: ּכָ

ָלל ָאַמר  יָמאּכְ ן תֵּ י ְיהּוָדה ּבֶ   : ַרּבִ

תֹו  ִחיּלָ סֹופֹו, ְוִהְתָנה ָעָליו ִמתְּ ימֹו ּבְ ר לֹו ְלַקּיְ ִאי ֶאְפׁשָ ל ׁשֶ ר - ּכָ ַמְפִליָגּה ְוָכׁשֵ א ּכְ   . "ֵאינֹו ֶאּלָ
  

י ַנְחָמןָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרּבִ
יָמא.  ן ּתֵ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְיָקא,    ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ
ָקָתֵני:  תֹו "ּדְ ִחיּלָ סֹופֹו ְוִהְתָנה ָעָליו ִמתְּ ימֹו ּבְ ר לֹו ְלַקּיְ ֶאְפׁשָ ל ׁשֶ ים -ּכָ ָנאֹו ַקּיָ    ."תְּ

ימֹו  ר לֹו ְלַקּיְ ֵטל.  -ָהא ִאי ֶאְפׁשָ ָנאֹו ּבָ   תְּ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
        

הדרן עלך השוכר את הפועליםהדרן עלך השוכר את הפועליםהדרן עלך השוכר את הפועליםהדרן עלך השוכר את הפועלים

  רש"י
. זו דברי רבי יהודה בן תימא

דקתני דאפשר לקיומי הא אי 
   אפשר לקיומי תנאו בטל:

. שאין בלבו כמפליגה בדברים
אלא להקניטה לשום תנאי 

בעלמא מרחקה ודוחה אותה 
   בדברים:

. דסתמא לן מתני' נמי דיקא
  כרבי יהודה בן תימא:

    

  


