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ָנה    ִמׁשְ

ל ֵאיֵדיֶהן ִלְפֵני ה ּגֹוִים ׁשֶ לׁשָ את    :ָאסּור –ָיִמים  ׁשְ ֶהם ְוָלֵתת ָלׂשֵ   , ִעּמָ
ִאיָל  אֹולוְ  ןְלַהׁשְ   , ֵמֶהן ִלׁשְ
  , ֵמֶהן ִלְלוֹותוְ  ְלַהְלוֹוָתן
  .  ֵמֶהן ְוִלְפרֹוַע  ְלפֹוְרָען

י          : אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
ֵני, ֵמֶהן ִנְפָרִעין יֵצר ִמּפְ ּמֵ   . לוֹ  הּוא ׁשֶ

י ַעל ַאף: לוֹ  ָאְמרוּ  יֵצר ּפִ ּמֵ יו הּוא ׁשֶ ֵמַח , ַעְכׁשָ   .  ְזַמן ְלַאַחר הּוא ׂשָ
   

ָמָרא    ּגְ
מּוֵאלוּ  ַרב   , ׁשְ

ֵני:    , "ֵאיֵדיֶהן"ַחד ּתָ
ֵני:    ."ֵעיֵדיֶהן"ְוַחד ּתָ

  
ָתֵני ׁש  - "ֵאיֵדיֶהן" :ַמאן ּדְ ּבֵ ּתַ    ,לֹא ִמׁשְ

ָתֵני ׁש.  - "ֵעיֵדיֶהן" :ּוַמאן ּדְ ּבֵ ּתַ   לֹא ִמׁשְ
  

ָתֵני ׁש  - "ֵאיֵדיֶהן"" :ַמאן ּדְ ּבֵ ּתַ   , "לֹא ִמׁשְ
ְכִתיב:  י"ּדִ   . (דברים לב, לה) 1"ָדםֵאי יֹום ָקרֹוב ּכִ

  
ָתֵני ׁש  - "ֵעיֵדיֶהן"" :ּוַמאן ּדְ ּבֵ ּתַ   , "לֹא ִמׁשְ

ְכִתיב נוּ " :ּדִ קוּ  ֵעֵדיֶהם ִיּתְ   . (ישעיהו מג, ט) 2"ְוִיְצּדָ
  

ָתֵני   , "ֵאיֵדיֶהן" :ּוַמאן ּדְ
ֵני "ֵעיֵדיֶהן"?    ַמאי ַטְעָמא ָלא ּתָ

  
ְבָרא ָעִדיף.  :ָאַמר ָלךְ    ּתַ

  
ָתֵני    ,"ֵעיֵדיֶהן" :ּוַמאן ּדְ

ֵני "ֵאיֵדיֶהן"?    ַמאי ַטְעָמא ָלא ּתָ
  

ְבָרא?  :ָאַמר ָלךְ  ֵרים ְלהּו ּתַ   ַמאן ָקא ּגָ
ַעְצָמן,  ֵהִעידּו ּבְ   ֵעדּות ׁשֶ

ְך ֵעדּות ֲעִדיָפא.    ִהְלּכָ
  

קּו"ְוַהאי  נּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצּדָ ִתיב? - (ישעיהו מג, ט) "ִיּתְ אּוּמֹות ָהעֹוָלם ּכְ    !ּבְ
ִתיבָהא ּבְ  ָרֵאל ּכְ    !ִיׂשְ

ן ֵלִויָאַמר ּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ה עֹוָלם ַהּזֶ ין ּבָ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ל ִמְצֹות ׁשֶ א,  - ּכָ אֹות ּוְמִעידֹות ָלֶהם ָלעֹוָלם ַהּבָ   ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ קּו"ׁשֶ נּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצּדָ ָרֵאל,  - (ישעיהו מג, ט) "ִיּתְ   ֵאּלּו ִיׂשְ
ְמעוּ    ֵאּלּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם!  - (ישעיהו מג, ט)  ְויֹאְמרּו ֱאֶמת""ִיׁשְ

  
א ָאַמר ֵריּה  ֶאּלָ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ָאַמר ה :ֵמָהָכא -"ֵעיֵדיֶהן"  :ַמאן ּדְ ל יֹוִעילּו ְוֵעֵדיֶהם ֵהּמָ ם ּתֹהּו ַוֲחמּוֵדיֶהם ּבַ ּלָ    .(ישעיהו מד, ט) 3""יְֹצֵרי ֶפֶסל ּכֻ
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
י ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם ְוָחׁש ֲעִתדֹת ָלמוֹ  1 מּוט ַרְגָלם ּכִ ם ְלֵעת תָּ ּלֵ   ִלי ָנָקם ְוׁשִ
נּו ֵעֵדיֶהם  2 ִמיֻענּו ִיתְּ יד זֹאת ְוִראׁשֹנֹות ַיׁשְ ים ִמי ָבֶהם ַיּגִ ו ְוֵיָאְספּו ְלֻאּמִ צּו ַיְחּדָ ל ַהּגֹוִים ִנְקּבְ ְמעּו ְויֹאְמרּכָ קּו ְוִיׁשְ   ּו ֱאֶמתְוִיְצּדָ
ל ִיְראּו ּוַבל ֵיְדעּו ְלַמַען ֵיבֹׁשוּ  3 ה ּבַ ל יֹוִעילּו ְוֵעֵדיֶהם ֵהּמָ ם ּתֹהּו ַוֲחמּוֵדיֶהם ּבַ ּלָ   יְֹצֵרי ֶפֶסל ּכֻ

 רש"י

  מתני' 
ם לפני אידיהן של עובדי כוכבי

ג' ימים אסור לשאת ולתת 
. וכולהו משום דאזיל עמהן

ומודה לעבודת כוכבים ביום 
אידו: שאלה במידי דהדר בעין 
כגון בהמה וכלים דכתיב (שמות 
כב) כי ישאל איש מעם רעהו וגו' 
מלוה במידי דלא הדר בעין כגון 
מעות דכתיב (שם) אם כסף 
תלוה את עמי דמלוה להוצאה 

   חרים:נתנה ומשלם לו מעות א
   . למחר:שמח הוא לאחר זמן

  
  גמ' 

. היינו עבודת כוכבים יום אידם
כדכתיב בההיא פרשה יקומו 

   ויעזרכם:
. השתא יתנו עידיהם ויצדקו

סלקא דעתיה דבעובדי כוכבים 
כתיב ואתמוהי מתמה יתנו 
עובדי כוכבים עידיהם יבואו 
עבודות כוכבים שעבדו ויעידו 

   עליהם ויצדיקום:
. ביום בעצמם עדות שהעידו

הדין שעבדו לעבודת כוכבים 
   בעולם הזה:

. עובדי כוכבים את ישמעו
העדות שמצות מעידות ויאמרו 
אמת דין הוא שראוין ישראל 

   להצטדק:
. עבודת כוכבים ועידיהם המה

תבוא ותעיד על עובדיה 
   לחייבם:
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ַרׁש  אּדָ ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ ְמַלאי, ְוִאיֵתיָמא ַרּבִ י ׂשִ   : ַרּבִ

ֵחיקֹו,  יחֹו ּבְ רּוְך הּוא ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוַמּנִ דֹוׁש ּבָ   ֶלָעִתיד ָלבֹא ֵמִביא ַהּקָ
ָכרֹו.  ּה ָיבֹא ְוִיּטֹול ׂשְ ָעַסק ּבָ   ְואֹוֵמר: ְלִמי ׁשֶ

ִצין ּוָבִאין אוּ  ד ִמְתַקּבְ ִעְרּבּוְבָיא, ִמּיָ   ּמֹות ָהעֹוָלם ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ וׁשֶ צּו ַיְחּדָ ל ַהּגֹוִים ִנְקּבְ   , (ישעיהו מג, ט) 4""ּכָ

רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ִעְרּבּוְבָיא,   ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ְנסּו ְלָפַני ּבְ ּכָ   ַאל ּתִ
ה      ב,ב ה ְואּוּמָ ל אּוּמָ ֵנס ּכָ ּכָ א תִּ   ְוסֹוְפֶריָה, ^ֶאּלָ

ֱאַמ  ּנֶ ים"ר: ׁשֶ   , (ישעיהו מג, ט) "ְוֵיָאְספּו ְלֻאּמִ
א ַמְלכּות,  'ְלאֹום'ְוֵאין    ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ אֹם ֶיֱאָמץ"ׁשֶ   . (בראשית כה, כג) 5"ּוְלאֹם ִמּלְ
  

רּוְך הּוא? דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ א ִעְרּבּוְבָיא ַקּמֵ    !ּוִמי ִאיּכָ
  

א בּו ִאיְנהּו [ּבַ  ,ֶאּלָ ָלא ִליַעְרּבְ י ֵהיִכי ּדְ ָאַמר ְלהוּ ּכִ ְמעּו ַמאי ּדְ ִליׁשְ    .ֲהֵדי ֲהָדֵדי], ּדְ
  

ה.  ִחּלָ ד ִנְכְנָסה ְלָפָניו ַמְלכּות רֹוִמי ּתְ   ִמּיָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

יָבא.  ֲחׁשִ ּום ּדַ   ִמׁשּ
  

יָבא ֲחׁשִ    ?ּוְמָנַלן ּדַ
  

ְכִתיב ּה" :ּדִ ִקיּנַ ּה ְוַתּדְ ּנַ ל ַאְרָעא ּוְתדּוׁשִ    .)(דניאל ז, כג 6"ְוֵתאֻכל ּכָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ָכל ָהעֹוָלם ְבָעּה ָיָצא ּבְ ּטִ יֶבת ׁשֶ   .זֹו רֹוִמי ַחּיֶ

  
א?  ֵריׁשָ יב ָעֵייל ּבְ ֲחׁשִ ַמאן ּדַ   ּוְמָנא ָלן ּדְ

  
א,  ְדַרב ִחְסּדָ   ּכִ

אָאַמר ּדְ    : ַרב ִחְסּדָ
ין,  -ֶמֶלְך ְוִצּבּור  ה ַלּדִ ִחּלָ   ֶמֶלְך ִנְכָנס ּתְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל""ַלֲעשׂ ׁשֶ ט ַעּמֹו ִיׂשְ ּפַ ט ַעְבּדֹו ּוִמׁשְ ּפַ   . (מלכים א ח, נט) 7ֹות ִמׁשְ
  

  ְוַטְעָמא ַמאי? 
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ַראי א ֵמַאּבְ    .ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלֵמיַתב ַמְלּכָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ִליּפּוׁש ֲחרֹון ַאף.  י ּדְ ּמֵ   ִמּקַ
  

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ   הּוא:  ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ
ם?  ַמאי ֲעַסְקּתֶ   ּבְ

ל עֹוָלם,  ִנינּו,   אֹוְמִרים ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּקַ ָווִקים ּתִ ה ׁשְ   ַהְרּבֵ
ינּו,  ה ֶמְרֲחָצאֹות ָעׂשִ   ַהְרּבֵ
ינּו,  ֶסף ְוָזָהב ִהְרּבֵ ה ּכֶ   ַהְרּבֵ

קוּ  ְתַעּסְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ ינּו ֶאּלָ ם לֹא ָעׂשִ ּתֹוָרה.  ְוכּוּלָ   ּבַ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
נּו ֵעֵדיהֶ  4 ִמיֻענּו ִיתְּ יד זֹאת ְוִראׁשֹנֹות ַיׁשְ ים ִמי ָבֶהם ַיּגִ ו ְוֵיָאְספּו ְלֻאּמִ צּו ַיְחּדָ ל ַהּגֹוִים ִנְקּבְ ְמעּו ְויֹאְמרּו ֱאֶמתכָּ קּו ְוִיׁשְ   ם ְוִיְצּדָ
ֵרדּו ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר 'ַוּיֹאֶמר ה 5 ַעִיְך ִיּפָ ים ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנְך ּוׁשְ ֵני גֹוִים ּבְ   ָלּה ׁשְ
ֱהֵוא ְבַאְר  6 ן ֲאַמר ֵחיְוָתא ְרִביָעְיָתא ַמְלכּו (רביעיא) ְרִביָעָאה תֶּ ּה ּכֵ ִקּנַ ּה ְוַתּדְ נַּ ל ַאְרָעא ּוְתדּוׁשִ ל ַמְלְכָוָתא ְוֵתאֻכל ּכָ ֵנא ִמן ּכָ י ִתׁשְ   ָעא ּדִ
י ִלְפֵני ה 7 ְנתִּ ר ִהְתַחּנַ ה ֲאׁשֶ ָרֵאל  'ְקרִֹבים ֶאל ה 'ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאּלֶ ט ַעּמֹו ִיׂשְ ּפַ ט ַעְבּדֹו ּוִמׁשְ ּפַ יֹומוֹ ֱאלֵֹהינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ ַבר יֹום ּבְ   ּדְ

 רש"י

. כולן מעורבבין ולא בערבוביא
  אומה ואומה בפני עצמה:

   כמיה:. וחוסופריה
   . מלכות כשהיא לבדה:לאום

. מתרגמינא ולאום מלאום
ומלכו ממלכו ועוד יאמץ לא 
שייך אלא במלכות וס''ת 
מסיפיה דקרא נפקא לן לקמן 

   מי (בכם) יגיד זאת:
. והלא ומי איכא ערבוביא קמיה

כולם נסקרין בסקירה אחת 
שנאמר היוצר יחד לבם כדאמר 

   בר''ה (דף יח.):
. ו אינהוומשני דלא ליערבב

לדידיה לא מהניא ערבוביא אבל 
לדידהו מהניא ערבוביא 
   דמבלבלי ומסתתמי טענותיהם:

   . שמעה:טבעה
   . לפני הקב''ה לדין:נכנס תחלה
   . שלמה המלך:משפט עבדו

. של הקב''ה דליפוש חרון אף
מפני פשעי צבור שמא חס 
ושלום יפרע מן המלך כל 

   סורחנו מפני החרון:
ת וכסף וזהב . ומרחצאושווקים

הוא עסקן של רומיים גשרים 
וכרכים ומלחמות הוא עסקן של 

   פרסיים:
. שיתעסקו ישראל בתורה

שיהא להם פנאי שמוצאין 
להשתכר בשוק ומוצאין 
מזונותיהן וצרכיהן בלי טורח 

  מתעדנין במרחצאות:
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יֶתם:  יֶתם ְלצֹוֶרְך ַעְצְמֶכם ֲעׂשִ ֲעׂשִ ֶ ל ַמה ׁשּ עֹוָלם, ּכָ ּבָ רּוְך הּוא: ׁשֹוִטים ׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ
ָווִקים  ם ׁשְ ְנּתֶ ּקַ ֶהן זֹונֹות,  -ּתִ יב ּבָ   ְלהֹוׁשִ

ֶהן ַעְצְמֶכם,  -ֶמְרֲחָצאֹות  ן ּבָ   ְלַעּדֵ
י הּוא, ּלִ ֶסף ְוָזָהב ׁשֶ    ּכֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָהב ְנֻאם ה' ְצָבאֹות"ׁשֶ ֶסף ְוִלי ַהּזָ   , (חגי ב, ח) "ִלי ַהּכֶ
יד זֹאת? ֶכם ַמּגִ לּום ֵיׁש ּבָ    !ּכְ

ֱאַמר ּנֶ יד זֹאת" :ׁשֶ   , ישעיהו מג, ט)( "ִמי ָבֶכם ַיּגִ
א ּתֹוָרה,  "זֹאת"ְוֵאין    ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ   ! ד, מד) (דברים 8"ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ַפֵחי ֶנֶפׁש.  ד ָיְצאּו ּבְ   ִמּיָ

  
ַרס ַאֲחֶריָה.    ָיָצאת ַמְלכּות רֹוִמי, ְוִנְכְנָסה ַמְלכּות ּפָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ְתָרּה  יָבא ּבַ ָהא ֲחׁשִ    .ּדְ

  
   ?ּוְמָנַלן

  
ְכִתיב ְמָיא ְלדֹב" :ּדִ   , (דניאל ז, ה) 9"ַוֲארּו ֵחיָוא ָאֳחִרי ִתְנָיָנא ּדָ

  : יֹוֵסף ַרבְוָתֵני 
ים" ְרִסּיִ    :ֵאּלּו ּפַ

דֹוב,  אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּכְ   ׁשֶ
דֹוב,  ר ּכְ ׂשָ ִלין ּבָ   ּוְמסּוְרּבָ

דֹוב,  ָער ּכְ ִלין ׂשֵ   ּוְמַגּדְ
דֹוב   . "ְוֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ּכְ

  
ם?  ַמאי ֲעַסְקתֶּ רּוְך הּוא: ּבְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ

ל עֹוָלם,אֹוְמִרים ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו  ְרנּו,     ׁשֶ ׁשַ ִרים ּגָ ׁשָ ה ּגְ   ַהְרּבֵ
נּו,   ַבׁשְ ים ּכָ ַרּכִ ה ּכְ   ַהְרּבֵ

ינּו,  ה ִמְלָחמֹות ָעׂשִ   ַהְרּבֵ
ּתֹוָרה.  קּו ּבַ ְתַעּסְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ ינּו ֶאּלָ ם לֹא ָעׂשִ   ְוכּוּלָ

 ֶ ל ַמה ׁשּ רּוְך הּוא: ּכָ דֹוׁש ּבָ יֶתם: ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ יֶתם ְלצֹוֶרְך ַעְצְמֶכם ֲעׂשִ   ֲעׂשִ
ִרים  ׁשָ ם ּגְ ְנּתֶ ּקַ   ִליּטֹול ֵמֶהם ֶמֶכס,  - ּתִ

ים  ַרּכִ ְרָיא,  -ּכְ ֶהם ַאְנּגַ   ַלֲעׂשֹות ּבָ
יִתי,    ִמְלָחמֹות ֲאִני ָעׂשִ

ֱאַמר:  ּנֶ   , (שמות טו, ג) 10"ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה"ׁשֶ
יד זֹאת? ֶכם ַמּגִ לּום ֵיׁש ּבָ    !ּכְ

נֶּ  יד זֹאת"ֱאַמר: ׁשֶ   ,ישעיהו מג, ט)( "ִמי ָבֶכם ַיּגִ
א ּתֹוָרה, ְוֵאין "זֹ    את" ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ   ! "ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ַפֵחי ֶנֶפׁש.  ָפָניו ּבְ ד ָיְצאּו ִמּלְ   ִמּיָ

  
ָיא וְ  ָלא ְמַהּנְ ַרס ְלַמְלכּות רֹוִמי ּדְ ָחֵזית ַמְלכּות ּפָ   ָלא ִמיֵדי,ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ

  ַמאי ַטְעָמא ָעְייָלא?  
  

ׁש,  -ִאיְנהּו   ָאְמִרי:  ְקּדָ ית ַהּמִ   ָסְתִרי ּבֵ
ֵניַנן.    ַוֲאַנן ּבָ

  
ה.  ה ְואּוּמָ   ְוֵכן ְלָכל אּוּמָ

  
                                                                                                                                                                                                                                                                    

ָרֵאל 8 ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ   ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ּה ְוֵכן ָאְמִר  9 נַּ ין ׁשִ ּה ּבֵ ֻפּמַ ַטר ַחד ֳהִקַמת ּוְתָלת ִעְלִעין ּבְ ְמָיה ְלדֹב ְוִלׂשְ יאַוֲארּו ֵחיָוה ָאֳחִרי ִתְנָיָנה ּדָ ּגִ ר ׂשַ ׂשַ   ין ַלּה קּוִמי ֲאֻכִלי ּבְ

מוֹ  'ִאיׁש ִמְלָחָמה ה 'ה 10   ׁשְ

 רש"י

   . והנה:וארו
   . אחרת:אחרי

. שמינים כמו (שבת מסורבלין
רבל בבשר דף קלז:) קטן המסו

ולשון מלבוש הוא כמו כפיתו 
   בסרבליהון (דניאל ג):

. אין לו מנוחה אלא הולך דוב
   ובא כל שעה:

. עבודת המלך המוטלת אנגריא
על יושבי כרכים לעשות 
מלחמות [ולצאת בצבא] וליטול 

   בהמתן בעבודתו:
  . בית שני בנה כורש:ואנן בנינן
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י ְוָלא ִמיֵדי, ַמאי ַטְעָמא ָעְייִלי?  ָלא ְמַהּנֵ ֵאי ּדְ ָחזּו ְלַקּמָ   ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ
  

ָרֵאל, ָהָנְך ִאיׁשְ   ָסְבִרי: ִיׂשְ הּו ּבְ דּו ּבְ ְעּבְ   ּתַ
ָרֵאל.  -ַוֲאַנן  ִיׂשְ ְדנּו ּבְ ְעּבַ   לֹא ׁשִ

  
יִבי,  ֲחׁשִ ָנא ָהֵני ּדַ   ַמאי ׁשְ

יִבי ְלהוּ  ָלא ֲחׁשִ ָנא ָהֵני ּדְ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

יָחא.  ָאֵתי ְמׁשִ ַמְלכּוַתְייהּו ַעד ּדְ ִכי ּבְ ָהָנְך ָמׁשְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

ְלנּוָה?אֹוְמִרים ְלָפָניו: ִרבּ  לּום ָנַתּתָ ָלנּו ְולֹא ִקיּבַ ל עֹוָלם, ּכְ    !ֹונֹו ׁשֶ
  

   !ּוִמי ָמֵצי ְלֵמיַמר ָהִכי?
ִעיר ָלמֹו" :ְוָהְכִתיב ֵ א ְוָזַרח ִמׂשּ יַני ּבָ   , (דברים לג, ב) 11"ַוּיאַמר ה' ִמּסִ

יָמן ָיבֹוא :ּוְכִתיב   , (חבקוק ג, ג) 12""ֱאלֹוהַּ ִמּתֵ
ִעי ׂשֵ ֵעי ה' ּבְ    ?רַמאי ּבָ

ָפאָרן?  ֵעי ּבְ   ּוַמאי ּבָ
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

לּוָה,  ה ְוָלׁשֹון, ְולֹא ִקּבְ ל אּוּמָ רּוְך הּוא ַעל ּכָ דֹוׁש ּבָ ֶהֱחִזיָרּה ַהּקָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
לּוָה.  ָרֵאל ְוִקּבְ א ֵאֶצל ִיׂשְ ּבָ   ַעד ׁשֶ

  
יְמנוּ  ְלנּוָה ְולֹא ִקּיַ לּום ִקיּבַ א ָהִכי ָאְמִרי: ּכְ   ָה? ֶאּלָ

  
הֹון ַבְרּתְ א ּתְ    ,ְוַעל ּדָ

ְלּתּוָה?  אי לֹא ִקּבַ   ַאּמַ
  

ְך אֹוְמִרים ְלָפָניו:  א ּכָ   ֶאּלָ
ָרֵאל?  יָת ְלִיׂשְ ָעׂשִ מֹו ׁשֶ ְלנּוָה, ּכְ ִגיִגית ְולֹא ִקּבַ ִפיָת ָעֵלינּו ַהר ּכְ לּום ּכָ ל עֹוָלם, ּכְ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ְכִתיב:  ית ּדִ ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ   , (שמות יט, יז) 13ָהָהר""ַוּיִ
ר ָחָמאְוָאַמר  יִמי ּבַ   : ַרב ּדִ

ָרֵאל,  ִגיִגית ַעל ִיׂשְ רּוְך הּוא ַהר ּכְ דֹוׁש ּבָ ָפה ַהּקָ ּכָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ִלין ֶאת ַהּתֹוָרה  ם ְמַקּבְ   מּוָטב,  -ְוָאַמר ָלֶהם: ִאם ַאּתֶ

ֵהא ְקבּוַרְתֶכם!  -ְוִאם ָלאו  ם ּתְ   ׁשָ
  

ד אֹוֵמר ָלֶהם ִמיעּונּו,  ִמּיָ רּוְך הּוא: ָהִראׁשֹונֹות ַיׁשְ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִמיֻענּו"ׁשֶ ם?  - (ישעיהו מג, ט) "ְוִראׁשֹונֹות ַיׁשְ יְמתֶּ ם, ֵהיָכן ִקּיַ ְלּתֶ ִקיּבַ ַבע ִמְצֹות, ׁשֶ   ׁשֶ

  
ימּום? ּדְ ּוְמָנַלן    לֹא ִקּיְ

  
ָתֵני     :ַרב יֹוֵסףּדְ

ר ּגֹוִים" ֶדד ֶאֶרץ ָרָאה"ָעַמד ַוְימֹ " ּתֵ   , (חבקוק ג, ו) 14ַוּיַ
  ַמאי ָרָאה? 

ימּום,  ֵני נַֹח ְולֹא ִקּיְ לּו ֲעֵליֶהן ּבְ ּבְ ּקִ ַבע ִמְצֹות ׁשֶ   ָרָאה ׁשֶ

יָרן ָלֶהן ימּום ָעַמד ְוִהתִּ ּלא ִקּיְ יָון ׁשֶ   . "ּכֵ
  

ּגּור? ּגּוֵרי ִאיּתַ   ִאיּתַ
ר ּכָ ן ָמִצינּו חֹוֵטא ִנׂשְ    !ִאם ּכֵ

  
ֵר ָאַמר    :  ָרִביָנאּדְ  יּה ָמר ּבְ

ָכר.    ג,א ִלין ֲעֵליֶהם ׂשָ יִמין אֹוָתן ֵאין ְמַקּבְ ַקּיְ ּמְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ   לֹוַמר, ׁשֶ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ת ָלמוֹ  'ַוּיֹאַמר ה 11 אָרן ְוָאָתה ֵמִרְבבֹת קֶֹדׁש ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ ֵ א ְוָזַרח ִמׂשּ יַני ּבָ   ִמּסִ
תֹו ָמלְ  12 ַמִים הֹודֹו ּוְתִהּלָ ה ׁשָ ּסָ אָרן ֶסָלה ּכִ יָמן ָיבֹוא ְוָקדֹוׁש ֵמַהר ּפָ   ָאה ָהָאֶרץֱאלֹוַה ִמתֵּ
ית ָהָהר 13 ַתְחתִּ בּו ּבְ ְתַיּצְ ֲחֶנה ַוּיִ ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהּמַ   ַוּיֹוֵצא מֹׁשֶ
ְבעֹות עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם לוֹ  14 חּו ּגִ ְתּפְֹצצּו ַהְרֵרי ַעד ׁשַ ר ּגֹוִים ַוּיִ תֵּ   ָעַמד ַוְימֶֹדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוּיַ

 רש"י

. פרסיים משתעבדין אינהו
ות בבל וטיטוס בישראל בגל

הגלם לרומי ועדיין כולם 
   משועבדים [להם]:

. ארץ ישמעאל דכתיב פארן
(בראשית כא) בהגר (ותשב) 

   במדבר פארן:
. כלום קבלנוה ולא קיימנוה

כלומר משום דלא קבלנוה לא 
   קיימנוה:

. פירכא היא ועל דא תברתהון
כלומר נמצא תשובה זו קטיגור 

   להם אמאי לא קבלוה:
ופא בלע''ז ומטילין . קכגיגית

   בה שכר:
. נראה בעיניו ראה ויתר גוים

  וישר להתירן:
. התרה לומר שאם מקיימין כו'

זו לא טובתם היא אלא שאין 
מצווין לקיימן ואם יקיימו לא 

  יקבלו שכר:
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   !ְולֹא?

   :ְוָהַתְנָיא
י ֵמִאירָהָיה "   אֹוֵמר:  ַרּבִ

דֹול?  כֵֹהן ּגָ הּוא ּכְ ּתֹוָרה ׁשֶ ֲאִפיּלּו ּגֹוי ְועֹוֵסק ּבַ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ֶהם" תַּ ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ   , (ויקרא יח, ה) 15"ֲאׁשֶ
ְרֵאִלים  ם ְוִיׂשְ   לֹא ֶנֱאַמר,  -ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ

א    .""ָהָאָדם" ֶאּלָ
ּתֹוָרה  :ָהא ָלַמְדּתָ  ֲאִפיּלּו ּגֹוי ְועֹוֵסק ּבַ דֹול -ׁשֶ כֵֹהן ּגָ   ! "ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
א לֹוַמר ְלָך,    ֶאּלָ

ֵאין ְמַקּבְ  ה, ׁשֶ ה ְועֹוׂשֶ ְמצּוּוֶ ָכר ּכִ   ִלין ֲעֵליֶהם ׂשָ
ה,  ה ְועֹוׂשֶ ֵאינֹו ְמצּוּוֶ ִמי ׁשֶ א, ּכְ   ֶאּלָ

י ֲחִניָנאָאַמר ּדְ    : ַרּבִ
ה.  ה ְועֹוׂשֶ ֵאינֹו ְמצּוּוֶ ה יֹוֵתר ִמׁשֶ ה ְועֹוׂשֶ דֹול ַהְמצּוּוֶ   ּגָ

  
רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ְך אֹוְמִרים ַהּגֹוִים ִלְפֵני ַהּקָ א ּכָ   א: ֶאּלָ

לּוָה  יּבְ ּקִ ָרֵאל ׁשֶ ל עֹוָלם, ִיׂשְ ימּוָה?  -ִרּבֹונֹו ׁשֶ   ֵהיָכן ִקּיְ
ּה.  ימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּיְ ּקִ ֶהם ׁשֶ רּוְך הּוא: ֲאִני ֵמִעיד ּבָ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ

נוֹ  ִעיד ַעל ּבְ ּמֵ לּום ֵיׁש ָאב ׁשֶ ל עֹוָלם, ּכְ   ? אֹוְמִרים ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְכִתיב:  ָרֵאל"ּדִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ   ! (שמות ד, כב) 16"ּבְ

ּה.  ימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּיְ ּקִ ֶהם ׁשֶ ַמִים ָוָאֶרץ ָיִעידּו ּבָ רּוְך הּוא: ׁשָ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ
ֵעדּוָתן,  ַמִים ָוָאֶרץ נֹוְגִעין ּבְ ל עֹוָלם, ׁשָ   אֹוְמִרים ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֱאַמר: ׁשֶ  י"ּנֶ ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ   , (ירמיהו לג, כה) 17"ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
  

ן ָלִקיׁש ְוָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ְכִתיב:  י"ַמאי ּדִ ִ ׁשּ ִ   ? (בראשית א, לא) 18"ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ּבֶֹקר יֹום ַהׁשּ

דוֹ  ִהְתָנה ַהּקָ ד ׁשֶ ית, ְמַלּמֵ ה ְבֵראׁשִ רּוְך הּוא ִעם ַמֲעׂשֵ   ׁש ּבָ
ִלין ֶאת ּתֹוָרִתי  ָרֵאל ְמַקּבְ   מּוָטב,  -ְוָאַמר: ִאם ִיׂשְ

   .ֲאִני ַאֲחִזיר ֶאְתֶכם ְלתֹוהּו ָובֹוהוּ  -ְוִאם ָלאו 
  

ָאַמר  הְוַהְיינּו ּדְ   : ִחְזִקּיָ
ְכִתיב:  ין ֶאֶרץ ָיְרָאהַמאי ּדִ ַמְעּתָ ּדִ ַמִים ִהׁשְ ָ ָקָטה" "ִמׁשּ   , (תהלים עו, ט) ְוׁשָ

ה  "ָיְרָאה"ִאם  ָקָטה"ָלּמָ    ?"ׁשָ
ָקָטה"ְוִאם  ה  "ׁשָ   ? "ָיְרָאה"ָלּמָ

ה ִחּלָ ּתְ א ּבַ   ָיְרָאה,  - ֶאּלָ
ָקָטה!  - ּוְלַבּסֹוף   ׁשָ

  
ימּו  ּיְ ּקִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ֶהן ּבְ ם ָיבֹאּו ְוָיִעידּו ּבָ רּוְך הּוא: ִמּכֶ דֹוׁש ּבָ ּה: ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ   ֶאת ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ

ַאְבָרָהם  ּלֹא ָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה,  -ָיבֹא ִנְמרֹוד ְוָיִעיד ּבְ   ׁשֶ
ַיֲעקֹב  ֶזל,  -ָיבֹא ָלָבן ְוָיִעיד ּבְ ד ַעל ַהּגֵ ּלא ֶנְחׁשַ   ׁשֶ
ת ּפֹוִטיֶפַרע בֹא ֵאׁשֶ יֹוֵסף  ּתָ ד ַעל ָהֲעֵביָרה,  -ְוָתִעיד ּבְ ּלֹא ֶנְחׁשַ   ׁשֶ

ֵאל ַוֲעַזְרָיה ָיבֹא ְנבּוכַ  ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ר ְוָיִעיד ּבַ ֶלם,  -ְדֶנּצַ ֲחוּו ַלּצֶ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ   ׁשֶ
אל  ָדִנּיֵ ְרָיֶוׁש ְוָיִעיד ּבְ ה,  -ָיבֹא ּדַ ִפּלָ ל ֶאת ַהּתְ יּטֵ ּלֹא ּבִ   ׁשֶ

ן ּבַ  יָמִני ֶוֱאִליהּו ּבֶ ֲעָמִתי ֶוֱאִליַפז ַהתֵּ ּוִחי ְוצֹוַפר ַהּנַ ד ַהׁשּ ְלּדַ   ַרְכֵאל ַהּבּוִזי, ָיבֹא ּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶהם ּבְ ּה,  -ְוָיִעידּו ּבָ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ימּו ֶאת ּכָ ּיְ ּקִ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ קּו""ׁשֶ נּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצּדָ   . (ישעיהו מג, ט) ִיּתְ
ה.  ּנָ ָנה ָלנּו ֵמרֹאׁש, ְוַנֲעׂשֶ ל עֹוָלם, ּתְ   ָאְמרּו ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

עֹוָלם, ָאַמר ָלֶהן ַהּקָ  ּבָ רּוְך הּוא: ׁשֹוִטים ׁשֶ   דֹוׁש ּבָ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ם ֶאת ֻחּקֹ  15 ַמְרתֶּ ֶהם ֲאִני הּוׁשְ ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ַטי ֲאׁשֶ ּפָ   'ַתי ְוֶאת ִמׁשְ
ְרעֹה ּכֹה ָאַמר ה 16 ָרֵאל 'ְוָאַמְרתָּ ֶאל ּפַ ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ   ּבְ
י 'ּכֹה ָאַמר ה 17 ְמתִּ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ   ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
ְרא ֱאלִֹהים ֶאת כָּ  18 יַוּיַ ִ ׁשּ ִ ה טֹוב ְמאֹד ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהׁשּ ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ   ל ֲאׁשֶ

 רש"י

. אם אם לא בריתי יומם ולילה
לא בריתי שכתבתי שתהא 
נוהגת יומם ולילה והיינו תורה 

) והגית בו דכתיב (יהושע א
יומם ולילה וכתיב (דברים כט) 
אלה דברי הברית: ה' דהששי 
יתירה וכתבה בסוף מעשה 
בראשית לדרשה זו והכי משמע 
ויהי ערב ויהי בקר יום הששי 
של ששה בסיון שעתידין ישראל 

   לקבל התורה:
   . מתן תורה:השמעת דין

. שמא לא יקבלו בתחלה יראה
ישראל התורה ותחזור הארץ 

   ובוהו:לתוהו 
. כשקבלוה בנעשה ולבסוף

   ונשמע שקטה:
. השליך את אברהם נמרוד

אבינו באור כשדים על שלא 
קיבל עליו לעבוד עבודת כוכבים 
שנאסרה לבני נח ואברהם בן נח 
הוא שלא היה בשעת מתן תורה 
ועל שם כך נקרא אמרפל בכיצד 
מעברין (עירובין נג.) שאמר 

   והפיל אברהם בכבשן האש:
. דכתיב מה ד על הגזלשלא נחש

מצאת מכל כלי ביתך אפי' סכין 
אפילו המנק אפילו מחט והחתן 
הדר בבית חמיו עשרים שנה 
כשיוצא אינו נוטל עמו כלי קטן 
ובני נח נצטוו על הגזל ויעקב 

   קיים:
. ביוסף שלא נחשד על העבירה

אשת איש נאסרה לבני נח 
דכתיב ודבק באשתו ולא באשת 

ח.) ויוסף חבירו (סנהדרין דף נ
   קיים:

. לא גרסינן ואליהו בן ברכאל
דישראל הוה כדמפרשינן בבבא 

   בתרא בהשותפין (דף טו:):
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ת  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַרח ּבְ ּטָ ת,  -ִמי ׁשֶ ּבָ ׁשַ   יֹאַכל ּבְ
ת  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּלֹא ָטַרח ּבְ ת?  -ִמי ׁשֶ ּבָ ׁשַ   ֵמֵהיָכן יֹאַכל ּבְ

  
ָמּה, ְלכּו ַוֲעׂשּו אֹוָת  ה ׁשְ ה ֵיׁש ִלי ְוסּוּכָ י ֵכן, ִמְצָוה ַקּלָ א ַאף ַעל ּפִ   ּה. ֶאּלָ

  
   !ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכי?

ן ֵלִויְוָהא ָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ְכִתיב ָך ַהּיֹום" :ַמאי ּדִ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ   ? (דברים ז, יא) 19"ֲאׁשֶ

   ,ַלֲעׂשֹוָתם – "ַהּיֹום"
  ַלֲעׂשֹוָתם.  -ְולֹא ְלָמָחר 

  ַלֲעׂשֹוָתם"  - ""ַהּיֹום
ָכר! ִליּטוֹ  - "ַהּיֹום"ְולֹא    ל ׂשָ

  
ִרּיֹוָתיו ְטרּוְנָיא ִעם ּבְ א ּבִ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ א, ׁשֶ    .ֶאּלָ

  
ה"?  אי ָקֵרי ֵליּה "ִמְצָוה ַקּלָ   ְוַאּמַ

  
יס.  יּה ֶחְסרֹון ּכִ ֵלית ּבֵ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
ּגֹו,  רֹאׁש ּגַ ה ּבְ ה סּוּכָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵטל ְוהֹוֵלְך ְועֹוׂשֶ ד ּכָ   ִמּיָ

ּמּוז,  ְתקּוַפת ּתַ ה ּבִ יר ֲעֵליֶהם ַחּמָ רּוְך הּוא? ַמְקּדִ דֹוׁש ּבָ   ְוַהּקָ
תֹו ְויֹוֵצא,  סּוּכָ   ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְמַבֵעט ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ּנּו ֲעבֵֹתימֹו"ׁשֶ ִליָכה ִמּמֶ ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנׁשְ   . (תהלים ב, ג) "ְנַנּתְ
  
יר"    !?"ַמְקּדִ

ִרּיֹוָתיו! ְוָהא ָאַמְרּתָ  ְטרּוְנָיא, ִעם ּבְ א ּבִ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ   : ֵאין ַהּקָ
  

ּום    ג,ב ָרֵאל ַנִמי ִזיְמֵני ּדְ ִמׁשּ א ְוָהֵוי ְלהּו ַצֲעָרא. ^ִיׂשְ ּמּוז ַעד ַחּגָ קּוַפת ּתַ ָכא ְלהּו ּתְ ַמׁשְ   ּדְ
  

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
ה!  טּור ִמן ַהּסּוּכָ   ִמְצָטֵער ּפָ

  
עּוֵטי ִמי ְמַבֲעִטיָפ ּדְ ְנִהי     ?!טּור, ּבַ

  
ֵחק ֲעֵליֶהן,  ב ּוְמׂשַ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ד, ַהּקָ   ִמּיָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָחקׁשֶ ַמִים ִיׂשְ ָ ׁשּ ב ּבַ   . (תהלים ב, ד) 20""יֹוׁשֵ
  

י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ
ְלַב  א אֹותֹו ַהּיֹום ּבִ רּוְך הּוא ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ חֹוק ִלְפֵני ַהּקָ   ד. ֵאין ׂשְ

  
ַמְתֵני ְלָהא  א ּדְ י ִיְצָחק ַאָהא, ּדְ ִאיּכָ   ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יִרין ּיְ ִאין אּוּמֹות ָהעֹוָלם ּוִמְתּגַ   . "ֶלָעִתיד ָלבֹא ּבָ
  

ְייהּו?  ִליַנן ִמיּנַ   ּוִמי ְמַקּבְ
   :ְוָהַתְנָיא

יַח, " ׁשִ ִרים ִלימֹות ַהּמָ ִלין ּגֵ   ֵאין ְמַקּבְ
ִרים, ּיֹוֵצא ּבוֹ ּכַ  לּו ּגֵ יֵמי ָדִוד  ,לֹא ִקּבְ    ,לֹא ּבִ

לֹמֹה יֵמי ׁשְ   ! "ְולֹא ּבִ
  

א רּוִרים, ,ֶאּלָ ִרים ּגְ ֲעׂשּו ּגֵ ּנַ יֶהן,     ׁשֶ ָראׁשֵ ין ּבְ ִפיּלִ יִחין ּתְ   ּוַמּנִ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם 19 ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוֶאת ַהּמִ ְצָוה ְוֶאת ַהֻחּקִ ַמְרתָּ ֶאת ַהּמִ   ְוׁשָ
ָחק ֲאדָֹני ִיְלַעג ָלמוֹ  20 ַמִים ִיׂשְ ָ ׁשּ ב ּבַ   יֹוׁשֵ

 רש"י

   . בעולם הזה:בערב שבת
   . בעולם הזה:היום לעשותם

. דאינו יכול לעשותם ולא למחר
   לעולם הבא:

   . בעלילה:בטרוניא
. רוב תשמישתן על בראש גגו

   ין:הגגות שאין גגותיהן משופע
. [לשון נוקב כלומר] מקדיר

מנקבת בכח חום גדול כמו 
מקדרין בהרים דעירובין (דף 

   נח.) ענין נקב וחתך:
. שנוהגת ומושכת בתקופת תמוז

עד שלשה חדשים עד יום 
תקופת תשרי הויא תקופת 

   תמוז:
. על ה' ננתקה את מוסרותימו

ועל משיחו קאמר לע''ל כדכתיב 
ו למה רגשו גוים ולאומים יהג

ריק כלומר ננתקה מצות סוכה 
  שהטילו עלינו:

. ואין דמשכא תקופת תמוז
תקופת תשרי נופלת עד לאחר 

   החג:
. גבי ננתקה יושב בשמים ישחק

   את מוסרותימו כתיב:
. אלא שנעשו גרים גרורים

מאיליהן מתגיירין ואנן לא 
מקבלינן דמשום גדולתן 
דישראל קא עבדי דכתיב 

ניותיך (ישעיה נד) מי גר אתך בע
  עליך יפול בעשירותיך:
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ְזרֹועֹוֵתיֶהם,  ין ּבִ ִפיּלִ   ּתְ
ִבְגֵדיֶהם,    ִציִצית ּבְ

ִפְתֵחיֶהם.    ְמזּוָזה ּבְ
יָון אֶתם?  ּכֵ רֹוִאין ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, אֹוֵמר ָלֶהן: ַעל ָמה ּבָ   ׁשֶ

יחוֹ     ,אֹוְמִרים לֹו: ַעל ה' ְוַעל ְמׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ ים ֶיְהּגּו ִריק...ׁשֶ ה ָרְגׁשּו ּגֹוִים ּוְלֻאּמִ   , ב)-(תהלים ב, א 21""ָלּמָ

ק ִמְצָותֹו ְוהֹוֵלְך,    ְוָכל ֶאָחד ְמַנּתֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימוֹ "ְננַ ׁשֶ   , (תהלים ב, ג) "ּתְ

ֵחק,  ב ּוְמׂשַ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ   ְוַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָחקׁשֶ ַמִים ִיׂשְ ָ ׁשּ ב ּבַ   . (תהלים ב, ד) ""יֹוׁשֵ

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

ְלַבד.  א אֹותֹו ַהּיֹום ּבִ חֹוק ֶאּלָ רּוְך הּוא ׂשְ דֹוׁש ּבָ   ֵאין לֹו ְלַהּקָ
  

   !ִני?ִאי
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהא ָאַמר 

עֹות ָהֵוי ַהּיֹום ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ   :ׁשְ
לׁש ָהִראׁשֹונֹות  ּתֹוָרה -ׁשָ ב ְועֹוֵסק ּבַ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ    .ַהּקָ

ִנּיֹות  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו,  -ׁשְ ב ְוָדן ֶאת ּכָ   יֹוׁשֵ
יב עוֹ  ְתַחּיֵ ּנִ רֹוֶאה ׁשֶ יָון ׁשֶ ָלָייה ּכֵ א ַרֲחִמים.  -ָלם ּכְ ּסֵ ב ַעל ּכִ ין ְויֹוׁשֵ א ַהּדִ ּסֵ   עֹוֵמד ִמּכִ

ּיֹות  ִליׁשִ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  -ׁשְ ב ְוָזן ֶאת ּכָ ים ,יֹוׁשֵ יֵצי ִכּנִ ְרֵני ְרֵאִמים ַעד ּבֵ    .ִמּקַ
ֵחק ִעם ִלְוָיָתן,  -ְרִביִעּיֹות  ב ּוְמׂשַ   יֹוׁשֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶחק ּבֹו""ִלְוָיָתן ֶזה ָיצַ ׁשֶ   ! (תהלים קד, כו) 22ְרּתָ ְלׂשַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵחק,  ִרּיֹוָתיו ְמׂשַ   ִעם ּבְ
ְלַבד.  א אֹותֹו ַהּיֹום ּבִ ֵחק ֶאּלָ ִרּיֹוָתיו ֵאינֹו ְמׂשַ   ְוַעל ּבְ

  
ר ִיְצָחקלְ  ַרב ַאָחאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְקּדָ  ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ רּוְך הּוא. ִמּיֹום ׁשֶ דֹוׁש ּבָ חֹוק ְלַהּקָ   ׁש ֵאין ׂשְ
  

א ֵליּכָ חֹוק?  ּוְמָנַלן ּדְ   ׂשְ
ְכִתיב ד ּוְלָקְרָחה" :ִאיֵליָמא ִמּדִ ּיֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ ְקָרא ה' ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ּבַ   , (ישעיהו כב, יב) וגו' 23"ַוּיִ

ְלָמא ַההּוא יֹוָמא ְותּו ָלא!    ּדִ
ְכִת  א ּדִ ֵרִכי" :יבֶאּלָ י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ח ְיִמיִני ּתִ ּכַ ׁשְ ם ּתִ לִָ ֵחְך ְירּוׁשָ כָּ   , (תהלים קלז, הו) 24"ִאם ֶאׁשְ

  
ְלָמא א!  :ּדִ חֹוק ִמיָהא ִאיּכָ א, ֲאָבל ׂשְ ֵליּכָ ְכָחה הּוא ּדְ   ׁשִ

  
א ֵמָהא:  קֶאּלָ יִתי ֵמעֹוָלם ַאֲחִריׁש ֶאְתַאּפָ   . שעיהו מב, יד)(י 25""ֶהֱחׁשֵ

  
ְרִביִעּיֹות    ַמאי ָעֵביד?  -ּבִ

ן ּתֹוָרה,  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ד ּתִ ב ּוְמַלּמֵ   יֹוׁשֵ
ֱאַמר:   ּנֶ   ׁשֶ

ָדִים" ָ יֵקי ִמׁשּ מּוֵלי ֵמָחָלב ַעּתִ מּוָעה ּגְ   , (ישעיהו כח, ט) "ֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעה ְוֶאת ִמי ָיִבין ׁשְ
ָעה"לְ  מּוָעה"ּולְ  "ִמי יֹוֶרה ּדֵ ַדִים"ּולְ  "ִלְגמּוֵלי ֵמָחָלב"? "ִמי ָיִבין ׁשְ ָ יֵקי ִמׁשּ   . "ַעּתִ
  

ָרא ַמאן ֲהָוה ִמיְגַמר ְלהּו?    ּוֵמִעיּקָ
  

ֵעית ֵאיָמא   .ֵמיַטְטרֹון :ִאיּבָ
                                                                                                                                                                                                                                                                    

ים ֶיְהּגּו ִריקלָ  אאאא 21 ה ָרְגׁשּו גֹוִים ּוְלֻאּמִ בּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו ָיַחד ַעל ה		. בּמָ יחוֹ  'ִיְתַיּצְ   ְוַעל ְמׁשִ
ֶחק ּבוֹ  22 כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרתָּ ְלׂשַ ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵ   ׁשָ
ְקָרא ֲאדָֹני ה 23 ּיֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמ  'ַוּיִ קְצָבאֹות ּבַ ד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחגֹר ׂשָ   ְסּפֵ
ח ְיִמיִני הההה 24 ּכַ ׁשְ ם תִּ לִָ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ְמָחִתי	וווו. ִאם ֶאׁשְ ם ַעל רֹאׁש ׂשִ לִַ ֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ   תִּ
ּיֹוֵלָדה ֶאפְ  25 ק ּכַ יִתי ֵמעֹוָלם ַאֲחִריׁש ֶאְתַאּפָ ַאף ָיַחדֶהֱחׁשֵ ֹם ְוֶאׁשְ   ֶעה ֶאׁשּ

 רש"י

. כרבי יוסי דאמר [יושב דן
במסכת ר''ה אדם נידון בכל יום 

   דכתיב דבר יום ביומו]:
. קוצב להם מהיכן יושב וזן

   תזדמן להם פרנסתן:
   . חיה גדולה:קרני ראמים

. מינא הוא דמתקרי ביצי כנים
ביצי כנים ודקין הן והוא 

ז אינב''א בלשון ארמית ובלע''
   לינטרי''ס:
. על עבירות שעושין על בריותיו

בריותיו אינו משחק אלא אותו 
   היום:

. שמתו כשהן גמולי מחלב
   קטנים:

. כמו (איוב ט) המעתיק עתיקי
   הרים לשון סילוק:
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ֵעית ֵאיָמא   ָהא ְוָהא ָעֵביד.  :ְוִאיּבָ
  

   ?ּוְבֵליְלָיא ַמאי ָעֵביד
  

ֵעית ֵאיָמא    .ֵמֵעין ְיָמָמא :ִאיּבָ
  

ֵעית ֵאיָמא ר ֶאֶלף עֹוָלמֹות,  :ְוִאיּבָ מֹוָנה ָעׂשָ ׁשְ ט ּבִ ּלֹו ְוׁשָ רּוב ַקל ׁשֶ   רֹוֵכב ַעל ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ְנָאן"ׁשֶ   , (תהלים סח, יח) 26"ֶרֶכב ֱאלִֹהים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי ׁשִ

ֵאיָנן".  א "ׁשֶ ְנָאן" ֶאּלָ ְקֵרי "ׁשִ   ַאל ּתִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ב ְוׁש  י ַחּיֹות, יֹוׁשֵ יָרה ִמּפִ   ֹוֵמַע ׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ י"ׁשֶ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ה ה' ַחְסּדֹו ּוַבּלַ   . (תהלים מב, ט) 27"יֹוָמם ְיַצּוֶ

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ּקֶֹדׁש  26 ְנָאן ֲאדָֹני ָבם ִסיַני ּבַ   ֶרֶכב ֱאלִֹהים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי ׁשִ
ה ה 27 י 'יֹוָמם ְיַצּוֶ ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י תְּ ירֹו ִעּמִ ְיָלה ׁשִ   ַחְסּדֹו ּוַבּלַ

 רש"י

. ב' אלפים חסירין אלא שאינן
   מריבותים:
   . דן וזן ומלמד תורה:יומם יצוה

. ובלילה נוהג ובלילה שירו עמי
שירו (למעלה) עמי למטה שאף 
דוד לא היה מנמנם אלא כשינת 
הסוס וכל הלילה מתעסק 
בשירות ותשבחות ובתורה 
כדאמרינן בריש מס' ברכות (דף 

   ג:):
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        ה, אה, אה, אה, א    ––––    ד, בד, בד, בד, ב . . . . 3333
י ֵלִויָאַמר    : ַרּבִ

יָחה  ִדְבֵרי ׂשִ ְבֵרי תֹוָרה ְועֹוֵסק ּבְ ל ַהּפֹוֵסק ִמּדִ ֲחֵלי ְרָתִמים, -ּכָ    ַמֲאִכיִלין לֹו ּגַ
ֱאַמר:  ּנֶ יַח ְוׁשֶֹרׁש ְרָתִמים ַלְחָמם"ׁשֶ   . (איוב ל, ד) "ַהּקְֹטִפים ַמּלּוַח ֲעֵלי ׂשִ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ְיָלה  ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ּיֹום,  -ּכָ ל ֶחֶסד ּבַ ְך ָעָליו חּוט ׁשֶ רּוְך הּוא מֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ה' ַח ׁשֶ י""יֹוָמם ְיַצּוֶ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ   . (תהלים מב, ט) 28ְסּדֹו ּוַבּלַ
ַעם  ה ה' ַחְסּדֹו"ַמה ּטַ   ? "יֹוָמם ְיַצּוֶ

ּום  י"ּדְ ִמׁשּ ירֹו ִעּמִ ְיָלה ׁשִ    ."ַבּלַ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ה ַהּדֹוֶמה ְלַלְיָלה  עֹוָלם ַהּזֶ ּתֹוָרה ּבָ ל ָהעֹוֵסק ּבַ דוֹ  -ּכָ א ַהּדֹוֶמה ְליֹום, ַהּקָ עֹוָלם ַהּבָ ל ֶחֶסד ּבָ ְך ָעָליו חּוט ׁשֶ רּוְך הּוא מֹוׁשֵ   ׁש ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ה' ַחְסּדוֹ ׁשֶ   . ""יֹוָמם ְיַצּוֶ
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ְכִתיב:  ל ּבֹו"ַמאי ּדִ ֶרֶמׂש לֹא מֹׁשֵ ם ּכְ ְדֵגי ַהּיָ ה ָאָדם ּכִ ֲעׂשֶ   , יד) (חבקוק א, "ַוּתַ

ם?  ְדֵגי ַהּיָ ֵני ָאָדם ּכִ לּו ּבְ ה ִנְמׁשְ   ָלּמָ
ד ֵמִתים,  ה ִמּיָ ׁשָ ּבָ עֹוִלין ַלּיַ יָון ׁשֶ ם ּכֵ ּיָ ּבַ ִגים ׁשֶ   לֹוַמר ְלָך: ַמה ּדָ

ד ֵמִתים.  ְצֹות ִמּיָ ְבֵרי תֹוָרה ּוִמן ַהּמִ ין ִמּדִ ּפֹוְרׁשִ יָון ׁשֶ ֵני ָאָדם ּכֵ   ַאף ּבְ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
גִ  ד ֵמִתים, ַמה ּדָ ה ִמּיָ ְדָרה ֲעֵליֶהם ַחּמָ ּקָ יָון ׁשֶ ם ּכֵ ּיָ ּבַ   ים ׁשֶ

ד ֵמִתים.  ה ִמּיָ ְדָרה ֲעֵליֶהם ַחּמָ ּקָ יָון ׁשֶ ֵני ָאָדם ּכֵ ְך ּבְ   ּכָ
  

ֵעית ֵאיָמא ה,  :ִאיּבָ עֹוָלם ַהּזֶ   ּבָ
ֵעית ֵאיָמא א.  :ְוִאיּבָ   ָלעֹוָלם ַהּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא" ה :ִאיּבָ עֹוָלם ַהּזֶ י ֲחִניָנא,  - "ּבָ ְדַרּבִ   ּכִ
י ֲחִניָנאָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ַמִים,  - ַהּכֹל יֵדי ׁשָ   ּבִ
ִחים,  -חּוץ  ים ּפַ ּנִ   ִמּצִ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁש ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ֵמֶהם"ׁשֶ ֶדֶרְך ִעּקֵ ִחים ּבְ ים ּפַ   . (משלי כב, ה) "ִצּנִ
  
ֵעית ֵאיָמא" א :ְוִאיּבָ י ׁשִ  - " ָלעֹוָלם ַהּבָ ְדַרּבִ ן ָלִקיׁש, ּכִ   ְמעֹון ּבֶ
ן ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ם ֶלָעִתיד ָלבֹא,  יִהּנָ   ֵאין ּגֵ
א יר,  ,ֶאּלָ יָקּה, ּוַמְקּדִ ְרּתֵ ה ִמּנַ רּוְך הּוא מֹוִציא ַחּמָ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

ִעים  ּה,  -ְרׁשָ   ִניּדֹוִנין ּבָ
יִקים  ּה.  -ְוַצּדִ ִאין ּבָ   ִמְתַרּפְ

  
ּה ^ִעים ִניּדֹוִנין ְרׁשָ "   ד,א     -" ּבָ

ְכִתיב ּנּור :ּדִ ּתַ א ּבֵֹער ּכַ ה ַהּיֹום ּבָ י ִהּנֵ    ,"ּכִ
א ָעה ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום ַהּבָ ה ִרׁשְ    ,ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל עֹׂשֵ

ר לֹא ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף"   , (מלאכי ג, יט) ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֲאׁשֶ
ה,  "ׁשֹוֶרׁש "לֹא  עֹוָלם ַהּזֶ   ּבָ

א.    ְולֹא ָעָנף ָלעֹוָלם ַהּבָ
  

ּה  ִאין ּבָ יִקים ִמְתַרּפְ    ,ַצּדִ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה ה 28 ה לְ  'יֹוָמם ְיַצּוֶ ִפּלָ י תְּ ירֹו ִעּמִ ְיָלה ׁשִ יַחְסּדֹו ּוַבּלַ   ֵאל ַחּיָ

 רש"י

. נותן חינו בעיני חוט של חסד
   הבריות:

. מי שעוסק הפוסק מדברי תורה
בתורה ופוסק על דברי שיחה 

   בטלה:
ר . דברים לחלוחים ועיקמלוח

   ל''א הנכתב בלוחות:
. מחושות הכל בידי שמים

ומכאובות הבאים לאדם כולם 
   על ידי גזירת שמים:
. צנים צנה חוץ מצנים פחים

פחים חולי הבא ע''י חום כמו 
  (שיר ב) עד שיפוח היום:

. השמש הבאה היום הבא
דבכמה דוכתין קרינן לשמשא 

  יומא:
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ְכִתיב ְכָנֶפיָה" :ּדִ א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ    ,(מלאכי ג, כ) וגו' 29"ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ
ּה,  ִנין ּבָ ְתַעּדְ ּמִ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ק""ִויָצאֶת ׁשֶ ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ ם ּכְ ּתֶ   . (מלאכי ג, כ) ם ּוִפׁשְ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
דֹול ֵמֲחֵבירֹו ּבֹוֵלַע ֶאת ֲחֵבירֹו,  ל ַהּגָ ם ּכָ ּיָ ּבַ ִגים ׁשֶ   ַמה ּדָ

ל ַמְלכּות,  ֵני ָאָדם ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה ׁשֶ   ַאף ּבְ
דֹול ֵמֲחֵבירֹו ּבֹוֵלַע ֶאת ֲחֵבירֹו.  ל ַהּגָ   ּכָ

  
   :ְתַנןְוַהְיינּו ּדִ 

י ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֲֹהִנים"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ַמְלכּות,  לֹוָמּה ׁשֶ ׁשְ ל ּבִ ּלֵ   ֱהֵוי ִמְתּפַ

ָלעוֹ  ים ּבְ ל ַמְלכּות, ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַחּיִ כן ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה ׁשֶ   .  (אבות ג, ב) "ׁשֶ
   

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ק 29 ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ ם כְּ תֶּ ְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפׁשְ א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ   ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

 רש"י

. סיפא דוזרחה ויצאתם ופשתם
פשתם לשון שומן לכם הוא ו

וריבוי ועובי כמו (תרגום 
בראשית א) פושו וסגו וכמו 

  (איוב לה) ולא ידע בפש מאד:



                 4סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה                                                             ""ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן    ––––ה זרה פרק א' ה זרה פרק א' ה זרה פרק א' ה זרה פרק א' מסכת עבודמסכת עבודמסכת עבודמסכת עבוד
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        ד, אד, אד, אד, א . . . . 4444
א ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ    :ָרֵמי ַרב ִחיּנָ

ִתיב:  יא כַֹח""ׁשַ ּכְ ּגִ י לֹא ְמָצאֻנהּו שַֹ   , (איוב לז, כג) 30ּדַ
דֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכַֹח" :ּוְכִתיב   , (תהלים קמז, ה) "ּגָ

ּכַֹח"ּוְכִתיב:  ִרי ּבַ   ! (שמות טו, ו) 31"ְיִמיְנָך ה' ֶנְאּדָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ין,  -ּכָ ַעת ַהּדִ ׁשְ   ּבִ
אן  ַעת ִמְלָחָמה -ּכָ ׁשְ    .ּבִ

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה 30 ט ְורֹב ְצָדָקה לֹא ְיַעּנֶ ּפָ יא כַֹח ּוִמׁשְ ּגִ י לֹא ְמָצאֻנהּו ׂשַ ּדַ   ׁשַ
ּכַֹח ְיִמיְנָך ה 'ְיִמיְנָך ה 31 ִרי ּבַ ְר ' ֶנְאּדָ   ַעץ אֹוֵיבתִּ

 רש"י

לא מצאנוהו שיהא שגיא כח 
. אם ישגיא כחו בעת הדין

  יתחייבו כולם כלייה:
  



  14  5555סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        ד, אד, אד, אד, א . . . . 5555
י ָחָמא י ֲחִניָנא ַרּבִ ַרּבִ    :ָרֵמי ּבְ

ִתיב:    , (ישעיהו כז, ד) 32"ֵחָמה ֵאין ִלי"ּכְ
  ! (נחום א, ב) 33"נֵֹקם ה' ּוַבַעל ֵחָמה" :ּוְכִתיב

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ָרֵאל,  -ּכָ ִיׂשְ   ּבְ
אן  אּוּמֹות ָהעֹוָלם.  -ּכָ   ּבְ

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַחד 32 ה ּיָ ָעה ָבּה ֲאִציֶתּנָ ְלָחָמה ֶאְפׂשְ ּמִ ִית ּבַ ִמיר ׁשַ ֵנִני ׁשָ   ֵחָמה ֵאין ִלי ִמי ִיתְּ
  ּוַבַעל ֵחָמה נֵֹקם ְיהָוה ְלָצָריו ְונֹוֵטר הּוא ְלאְֹיָביו 'נֵֹקם ה 'ֵאל ַקּנֹוא ְוֹנֵקם ה 33

 רש"י

ר' אחא בר חנינא אמר תרוייהו 
. וה''ק אע''פ שבעל בישראל

חימה אני חימה אין לי כבר 
  מקצוף עליך:נשבעתי 
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        ד, אד, אד, אד, א . . . . 6666
א ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ    :ָאַמר ַרב ִחיּנָ

י,  (ישעיהו כז, ד) 34"ֵאין ִלי ֵחָמה" ְעּתִ ּבַ ָבר ִנׁשְ ּכְ   ׁשֶ
ֵנִני" י,  - "ִמי ִיּתְ ְעּתִ ּבַ ּלא ִנׁשְ   ׁשֶ

ִית"ֶאְהֶיה  ִמיר ָוׁשַ   . "ׁשָ
  

ִריָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו  ַסְנּדְ י ֲאֶלּכְ    :ַרּבִ
ְכִתיב ל ַהּגֹוִים" :ַמאי ּדִ ִמיד ֶאת ּכָ ׁש ְלַהׁשְ ּיֹום ַההּוא ֲאַבּקֵ   , (זכריה יב, ט) 35"ְוָהָיה ּבַ

ׁש " י?  "ֲאַבּקֵ   ִמּמִ
ֶהם,  ּלָ ִניֶגִני ׁשֶ ׁש ּבְ רּוְך הּוא: ֲאַבּקֵ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ

ם,  -ִאם ֵיׁש ָלֶהם ְזכּות    ֶאְפּדֵ
ִמיֵדם.  -ְוִאם ָלאו    ַאׁשְ

  
   :ָרָבאָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו 

ְכִתיב ִפידֹו לָ  :ַמאי ּדִ ַלח ָיד ִאם ּבְ   ? (איוב ל, כד) ֶהן ׁשּוַע""ַאְך לֹא ְבִעי ִיׁשְ
ָרֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהן ַהּקָ

ָרֵאל ן ֶאת ִיׂשְ ֲאִני ּדָ ׁשֶ אּוּמֹות ָהעֹוָלם,  - ּכְ ן אֹוָתם ּכְ   ֵאין ֲאִני ּדָ
ְכִתיב ה" :ּדִ יֶמּנָ ה ֲאׂשִ ה ַעּוָ ה ַעּוָ   , (יחזקאל כא, לב) וגו' 36"ַעּוָ

א ֲאִני ִנְפָרע ֵמֶה  ְרְנגֹוֶלת. ֶאּלָ ל ּתַ ִפיד ׁשֶ   ן ּכְ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
י ִאם ְמַעט,  ין ִמְצָוה ְלָפַני ּכִ ָרֵאל עֹוׂשִ   ֲאִפיּלּו ֵאין ִיׂשְ

ה,  ּפָ ַאׁשְ ִרין ּבָ ַנּקְ ּמְ ְרְנגֹוִלין ׁשֶ ל ּתַ ִפיד ׁשֶ   ּכְ
דֹול,  ּבֹון ּגָ   ֲאִני ְמָצְרָפן ְלֶחׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ִפידוֹ [ׁשֶ   . ָלֶהן ׁשּוַע"] "ִאם ּבְ
  

ָבר ַאֵחר]:    [ּדָ
וִעין ְלָפַני  ּוְ ׁשַ ּמְ ַכר ׁשֶ ׂשְ יַע אֹוָתם.  -ּבִ   ֲאִני מֹוׁשִ

  
אָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ְכִתיב ָזִבים" :ַמאי ּדִ רּו ָעַלי ּכְ ּבְ ה ּדִ ם ְוֵהּמָ   ? (הושע ז, יג) 37"ְוָאנִֹכי ֶאְפּדֵ
עֹוָלם ָממֹוָנם ּבָ ם ּבְ י ֶאְפּדֵ א,  ֲאִני ָאַמְרּתִ ְזּכּו ָלעֹוָלם ַהּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ   ַהּזֶ

ָזִבים.  רּו ָעַלי ּכְ ּבְ ה ּדִ   ְוֵהּמָ
  

יָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו  ּפִ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ   :ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ְכִתיב בּו ָרע" :ַמאי ּדִ ְ י ְזרֹועָֹתם ְוֵאַלי ְיַחׁשּ ְקּתִ י ִחּזַ ְרּתִ   ? (הושע ז, טו) "ַוֲאִני ִיּסַ

  
דֹוׁש  רּוְך הּוא:  ָאַמר ַהּקָ   ּבָ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ִיּסּוִרין ּבָ ֵרם ּבְ י ֲאַיּסְ א,  -ֲאִני ָאַמְרּתִ ֱחְזקּו ְזרֹועֹוָתם ָלעֹוָלם ַהּבָ ּיֶ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
בּו ָרע.  ְ   ְוֵאַלי ְיַחׁשּ

  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ּמִ  34 ִית ּבַ ִמיר ׁשַ ֵנִני ׁשָ ַחדֵחָמה ֵאין ִלי ִמי ִיתְּ ה ּיָ ָעה ָבּה ֲאִציֶתּנָ   ְלָחָמה ֶאְפׂשְ
ם 35 לִָ ִאים ַעל ְירּוׁשָ ל ַהּגֹוִים ַהּבָ ִמיד ֶאת ּכָ ׁש ְלַהׁשְ ּיֹום ַההּוא ֲאַבּקֵ   ְוָהָיה ּבַ
יו 36 ט ּוְנַתתִּ ּפָ ׁשְ ר לֹו ַהּמִ ם זֹאת לֹא ָהָיה ַעד ּבֹא ֲאׁשֶ ה ּגַ יֶמּנָ ה ֲאׂשִ ה ַעּוָ ה ַעּוָ   ַעּוָ
י  37 ָזִביםאֹוי ָלֶהם ּכִ רּו ָעַלי ּכְ ּבְ ה ּדִ ם ְוֵהּמָ עּו ִבי ְוָאנִֹכי ֶאְפּדֵ י ָפׁשְ י ׁשֹד ָלֶהם ּכִ ּנִ   ָנְדדּו ִמּמֶ

 רש"י

. סיפא דהאי קרא מי יתנני
   הוא:

. לשון ארץ גזירה שמיר ושית
וחורבן ודוגמתו (איכה ג) השאת 

   והשבר:
. אדלעיל והיינו דרבי אלכסנדרי

קאי דאין הקב''ה בא בטרוניא 
   עם בריותיו:

. בספר זכרון בניגני שלהן
   מעשיהם:

. ובדין אפקוד ואם לאו אשמידם
כי אם  עליהם ולא בחמלה

בדקדוק כדאמרינן לעיל מקדיר 
עליהם חמה מנרתקה אולי 

   יבעטו:
. שהקב''ה והיינו נמי דאמר רבא

   דן עובדי כוכבים בדקדוק:
. עיווי עוה עוה עוה אשימנה

עיותה ולעוה אשימנה וכן 
תרגום יונתן חוביהון חבו 

   בחוביהון אתפרע מינהון:
. ניקור ביקדור''א בלע''ז כפיד

מעט וכן נפרע שמנקרין מעט 
מהן מעט מעט בהסתר פנים 
בוהיה לאכול לפדותם 

   מעונותיהן כדי שיזכו לעוה''ב:
. אני נותן להם פדיון להם שוע

כמו (שמות יד) ויושע ופרק וכמו 
   (ב''ק דף פ.) ישוע הבן פדיון:

. אפדם והיינו דא''ר אבא
לישראל בממונם והיינו כפיד 
של תרנגולין פורעין מעט מעט 

   בצדקה: ונוגשיך
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ח ְלהּו  ּבַ ּתַ הוּ ִמׁשְ י ַאּבָ דֹול הּוא, ּדְ  ַרב ָסְפָראּבְ ְלִמיֵני  ַרּבִ   ָאָדם ּגָ

ַבקוּ  ִנין.  ׁשְ ְתֵליַסר ׁשְ   ֵליּה ִמיְכָסא ּדִ
חּוהּו, ָאְמרּו ֵליּה  ּכְ    :יֹוָמא ַחד ַאׁשְ

ִתיב חֹות ָהֲאָדָמה :ּכְ ּפְ ל ִמׁשְ י ִמּכָ    ,"ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעּתִ
ל ֲעֹונֵֹתיֶכם" ן ֶאְפקֹד ֲעֵליֶכם ֵאת ּכָ    – (עמוס ג, ב) ַעל ּכֵ

ַרֲחֵמיּה ַמּסֵ  ִאית ֵליּה ִסיְסָיא, ּבְ    ?!יק ֵליּה ַמאן ּדְ
  

יק ּתִ   ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיֵדי.  ,ִאיׁשְ
  

אֵריּה ְוָקא ְמַצֲערּו ֵליּה.  ַצּוָ   ְרמּו ֵליּה סּוָדָרא ּבְ
  

הוּ ֲאָתא  י ַאּבָ ִחיְנהּו,  ַרּבִ ּכְ   ַאׁשְ
אי ְמָצֲעִריתּו ֵליּה?    ָאַמר ְלהּו: ַאּמַ

דוֹ ּדְ ָאְמרּו ֵליּה: ְוָלאו ֲאַמְרּתְ ָלן  סּוָקא][וְ  !ל הּוא?ָאָדם ּגָ ַהאי ּפְ א ּדְ ירּוׁשָ    !לֹא ָיַדע ְלֵמיַמר ָלן ּפֵ
ְקָרֵאי ִמי ֲאַמִרי ְלכּו?  ְתָנֵאי, ּבִ ֲאַמִרי ְלכּו ּבִ   ָאַמר ְלהּו: ֵאיַמר ּדַ

ָיְדִעיתּון?  ָנא ַאּתּון ּדְ   ָאְמרּו ֵליּה: ַמאי ׁשְ
יכֹון ָרֵמיַנן  ּבֵ ִכיִחיַנן ּגַ ׁשְ יִני. ָאַמר ְלהּו: ֲאַנן ּדִ יַנן, ִאיְנהּו ָלא ְמַעּיְ ין ּוְמַעּיְ ְפׁשִ   ַאּנַ

 .   ָאְמרּו ֵליּה: ֵליָמא ָלן ַאּתְ
ָבר ּדֹוֶמה?  ל, ְלָמה ַהּדָ   ָאַמר ְלהּו: ֶאְמׁשֹול ָלֶכם ָמׁשָ

ֵני ְבֵני ָאָדם,  ְ ה ִמׁשּ ּנֹוׁשֶ   ְלָאָדם ׁשֶ
   ,אֹוֲהבוֹ  –ֶאָחד 

  ׂשֹוְנאֹו,  -ְוֶאָחד 
ּנּו ְמַעט ְמַעט, ִנְפָרע ִמ  -אֹוֲהבֹו    ּמֶ
ַבת ַאַחת.  -ׂשֹוְנאֹו  ּנּו ּבְ   ִנְפָרע ִמּמֶ

  
  

ֲהָנאָאַמר  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרּבִ
ְכִתיב ע" :ַמאי ּדִ יק ִעם ָרׁשָ ה ְלָהִמית ַצּדִ ָבר ַהּזֶ ּדָ ָך ֵמֲעׂשֹת ּכַ   ? (בראשית יח, כה) 38"ָחִליָלה ּלְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ   הּוא: ָאַמר ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַהּקָ
ע.  יק ִעם ָרׁשָ ה ְלָהִמית ַצּדִ ָבר ַהּזֶ ּדָ ין הּוא ֵמֲעׂשֹות ּכַ ל עֹוָלם, חּוּלִ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ

  
   !ְולֹא?

ע" :ְוָהְכִתיב יק ְוָרׁשָ ְך ַצּדִ י ִמּמֵ   ! (יחזקאל כא, ח) 39"ְוִהְכַרּתִ
  

מּור.  ֵאינֹו ּגָ יק ׁשֶ ַצּדִ   ּבְ
  

מּור  יק ּגָ ַצּדִ    !לֹא? -ֲאָבל ּבְ
ֵחּלּו" :יבְוָהְכִת  י ּתָ ׁשִ ְקּדָ   , (יחזקאל ט, ו) 40"ּוִמּמִ
   :ַרב יֹוֵסףְוָתֵני 

י", " ׁשַ קּוּדָ א "ִמּמְ י" ֶאּלָ ׁשִ ְקּדָ ְקֵרי "ִמּמִ   ַאל תִּ

ימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמאל"ף ְוַעד תי"ו ּיְ ּקִ ֵני ָאָדם ׁשֶ   ! "ֵאּלּו ּבְ
  

ָיָדם ִלְמחֹות ְולֹא ִמי ָהָיה ּבְ יָון ׁשֶ מּוִרים.  - חוּ ָהָתם ַנִמי, ּכֵ ֵאיָנן ּגְ יִקים ׁשֶ ַצּדִ   ָהוּו ְלהּו ּכְ
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ל הָ  38 ְך ֲהׁשֵֹפט ּכָ ע ָחִלָלה ּלָ ָרׁשָ יק ּכָ ּדִ ע ְוָהָיה ַכּצַ יק ִעם ָרׁשָ ה ְלָהִמית ַצּדִ ָבר ַהּזֶ ּדָ ָך ֵמֲעׂשת ּכַ ּפָ ָחִלָלה ּלְ ה ִמׁשְ   טָאֶרץ לֹא ַיֲעׂשֶ
ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ה  39 ע 'ְוָאַמְרתָּ ְלַאְדַמת ִיׂשְ יק ְוָרׁשָ ְך ַצּדִ י ִמּמֵ ְעָרּה ְוִהְכַרתִּ י ִמתַּ   ִהְנִני ֵאַלִיְך ְוהֹוֵצאִתי ַחְרּבִ
ׁש  40 ּגַ ו ַאל תִּ ר ָעָליו ַהתָּ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ִחית ְוַעל ּכָ ַהְרגּו ְלַמׁשְ ים תַּ חּור ּוְבתּוָלה ְוַטף ְוָנׁשִ ִיתָזֵקן ּבָ ר ִלְפֵני ַהּבָ ֵקִנים ֲאׁשֶ ים ַהּזְ ֲאָנׁשִ ֵחּלּו ּבָ ֵחּלּו ַוּיָ י תָּ ׁשִ ְקּדָ   ּו ּוִמּמִ

 רש"י

. אהבתי כמו (תהלים א) ידעתי
יודע ה' דרך צדיקים וכמו 

   (שמות לג) ואדעך בשם:
   . זעם:מאן דאית ליה סיסיא

. מעלהו על ברחמיה מסיק ליה
אוהבו והנם זועפים (בראשית 
מ) מתרגמינן נסיסין לשון אחר 
סוסיא סוס שעסקו רע את 

   אוהבו מעלין עליו כדי שימות:
. כן עט מעטנפרע ממנו מ

ישראל נפרע מהן הקב''ה את כל 
עונותיהן בעוה''ז כדי שיזכו 
ליום הדין ועובדי כוכבים אינו 
נפרע מהן כלל כדי לטרדן מן 
העוה''ב ופקידה משמע מעט 
מעט כאדם שפוקד את חבירו 

   לפרקים:
. גבי (ארבעה) ממקדשי תחלו

משחיתים שבאו להשחית את 
   ירושלים כתיב ביחזקאל:
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א ּפָ    :ָרֵמי ַרב ּפַ

ִתיב ָכל יֹום" :ּכְ   , (תהלים ז, יב) 41"ֵאל ז ֵׁעם ּבְ
  ! (נחום א, ו) 42"ִלְפֵני ַזְעמֹו ִמי ַיֲעמֹוד"ּוְכִתיב: 

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ָיִחיד,  -ּכָ   ּבְ
אן  ִצּבּור.  -ּכָ   ּבְ

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָכל יֹום 41 יק ְוֵאל זֵֹעם ּבְ   ֱאלִֹהים ׁשֹוֵפט ַצּדִ
ּנוּ  42 צּו ִמּמֶ ִרים ִנתְּ ָכה ָכֵאׁש ְוַהּצֻ ֲחרֹון ַאּפֹו ֲחָמתֹו ִנתְּ   ִלְפֵני ַזְעמֹו ִמי ַיֲעמֹוד ּוִמי ָיקּום ּבַ

 רש"י

. ואפילו הכי זועם בכל יום
   קיימין וכתיב מי יעמוד:

   . מי יעמוד:ביחיד
. אף על גב דבכל יום זועם בצבור

  מתקיימין:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָכל יֹום""    – (תהלים ז, יב) 43"ֵאל זֵֹעם ּבְ
ה ַזְעמֹו?    ְוַכּמָ

  ֶרַגע. 
ה    ? "ֶרַגע"ְוַכּמָ

ָעה ׁשָ מֶֹנה ּבְ ִעים ּוׁשְ מֹוֶנה ֵמאֹות ְוַאְרּבָ ת ֲאָלִפים ּוׁשְ לׁשֶ    – ַאַחת ֵמֲחֵמׁש ִריּבֹוא ּוׁשְ
  זֹו ִהיא ֶרַגע, 

ה יְ  ִרּיָ ל ּבְ ין אֹוָתּה ֶרַגעְוֵאין ּכָ    ,כֹוָלה ְלַכּוֵ
ע,  ְלָעם ָהָרׁשָ   חּוץ ִמּבִ

יּה:    ד,ב ְכִתיב ּבֵ ַעת ֶעְליֹון"^ּדִ   , (במדבר כד, טז) 44"ְויֵֹדַע ּדַ
ַעת ֶעְליֹון ִמי ֲהָוה ָיַדע? ֶהְמּתֹו לֹא ֲהָוה ָיַדע, ּדַ ַעת ּבְ ר, ּדַ    !ֶאְפׁשָ

  
ֶהְמּתֹו לֹא ֲהָוה ָיַדע"ַמאי  ַעת ּבְ    ?"ּדַ

  
ֲהָוה ָרֵכיב ַאֲחָמֵריּה,  ֲחזּו ֵליּה ּדַ ָנא ּדַ ִעיּדָ   ּבְ

א ַאּסּוְסָיא?    ָאְמרּו ֵליּה: ַמאי ַטְעָמא ָלא ְרַכְבּתָ
ַדאי ֵליּה.  ְרִטיָבא ׁשְ   ָאַמר ְלהּו: ּבִ

  
ד:    ! (במדבר כב, ל) 45ֲהלֹא ָאנִֹכי ֲאתְֹנָך" :"ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹוןִמּיָ

ָע     .ְלָמאָאַמר ָלּה: ִלְטִעיָנא ּבְ
ר ָרַכְבּתָ ָעַלי"ָאְמָרה ֵליּה:    ! "ֲאׁשֶ

ָעְלָמא.    ָאַמר ָלּה: ַאְקַראי ּבְ
ה"ָאְמָרה ֵליּה:    ! "ֵמעֹוְדָך ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶ

ְיָלה ּלַ ּיֹום ְוִאיׁשּות ּבַ ה ְלָך ְרִכיבֹות ּבַ ֲאִני עֹוׂשָ א ׁשֶ    !ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ִתיב ָהָכא ְנּתִ  :ּכְ ן ִהְסכַּ   , (במדבר כב, ל) י""ַהַהְסּכֵ

   .(מלכים א א, ב) 46""ּוְתִהי לֹו סֶֹכֶנת :ּוְכִתיב ָהָתם
א ַמאי  ַעת ֶעְליֹון"ֶאּלָ   ? "ְויֹוֵדַע ּדַ

  
ּה.  רּוְך הּוא ּכֹוֵעס ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ין אֹוָתּה ׁשָ ָהָיה יֹוֵדַע ְלַכּוֵ   ׁשֶ

  
ָקָאַמר ְלהּו ָנִביא    :ְוַהְיינּו ּדְ

י ְזכָ  ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב"ַעּמִ ַעץ ּבָ    ,ר ָנא ַמה ּיָ
ַעת ִצְדקֹות ה'" ל ְלַמַען ּדַ ְלּגָ ים ְוַעד ַהּגִ ּטִ ִ עֹור ִמן ַהׁשּ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ    .(מיכה ו, ה) ּוֶמה ָעָנה אֹותֹו ּבִ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    :ַרּבִ

ָרֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהן ַהּקָ
ה  ּמָ י, ְראּו ּכַ ִמים, ַעּמִ ל אֹוָתן ַהּיָ י ֲעֵליֶכם ּכָ ַעְסּתִ ּלֹא ּכָ ֶכם ׁשֶ יִתי ִעּמָ   ְצָדקֹות ָעׂשִ

י ֲעֵליֶכם  ַעְסּתִ ִאם ּכָ ִריד ּוָפִליט.  -ׁשֶ ָרֵאל ׂשָ ל ִיׂשְ ֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ יר ִמׂשּ ּיֵ ּתַ   לֹא ִנׁשְ
ְלָעם ְלָבָלק:  ָקֲאַמר ֵליּה ּבִ   . (במדבר כג, ח) ה ֶאְזעם לֹא ָזַעם ה'""ָמה ֶאּקֹב לֹא ַקּבֹה ֵאל ּוָמ ְוַהְיינּו ּדְ

  
  
ה ַזְעמֹו? ֶרַגע. "   ְוַכּמָ

ה     ."?"ֶרַגע"ְוַכּמָ
  

  : ָרִביָנא, ְוִאיֵתיָמא ַאֵמיָמרָאַמר 
ֵמיְמֵריּה.    ֶרַגע ּכְ

  
   ?ֶרַגע ֲהָוה ִריְתֵחיּה ּדְ  ּוְמָנַלן

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָכל יֹום 43 יק ְוֵאל זֵֹעם ּבְ   ֱאלִֹהים ׁשֹוֵפט ַצּדִ
י ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים 44 ּדַ ַעת ֶעְליֹון ַמֲחֵזה ׁשַ   ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל ְויֵֹדַע ּדַ
ר ָרַכְבתָּ ָעַלי ֵמעֹוְדָך ַעד ַהּיֹום 45 ְלָעם ֲהלֹוא ָאנִֹכי ֲאתְֹנָך ֲאׁשֶ י ַלֲעׂשֹות ְלָך ּכֹה ַוּיֹאֶמר לֹא ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ּבִ ְנתִּ ן ִהְסּכַ ה ַהַהְסּכֵ   ַהּזֶ
ֶלְך ּוְתִהי לֹו סֶֹכֶנת ְוׁשָ  46 ֶלְך ַנֲעָרה ְבתּוָלה ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהּמֶ ֶלךְ ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו ְיַבְקׁשּו ַלאדִֹני ַהּמֶ   ְכָבה ְבֵחיֶקָך ְוַחם ַלאדִֹני ַהּמֶ

 רש"י

   . באחו:ברטיבא
   . השלכתיו לרעות:שדאי ליה

   . לשון מחממת:סוכנת
. עד מן השטים ועד הגלגל

באכם אל הגלגל שהפלתי 
   לפניכם שונאיכם:
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ְכִתיב ְרצֹונֹו" :ּדִ ים ּבִ ַאּפֹו ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ   . , ו)(תהלים ל 47"ּכִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעָבר ָזַעם" :ֵמָהָכא   . (ישעיהו כו, כ) 48"ֲחִבי ּכִ

  
  ֵאיַמת ָרַתח? 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ְייָתא,  ֵעי ַקּמַ ְתָלת ׁשָ   ּבִ
ַתְרְנגֹוָלא.  א ּדְ ְלּתָ ְרּבַ ָרא ּכַ י ִחיּוָ   ּכִ

  
ָרא א ִמֲחַוור ִחיּוָ ְעּתָ א ְוׁשַ ְעּתָ ל ׁשַ   ! ּכָ

  
ֵקי,  יּה סּוַרְייֵקי סּוּמָ א ִאית ּבֵ ְעּתָ ל ׁשַ   ּכָ

ֵקי יּה סּוַרְייֵקי סּוּמָ א ֵלית ּבֵ ְעתָּ    .ַהִהיא ׁשַ
  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְקָרֵאי.  ַרּבִ   ֲהָוה ְמַצֵער ֵליּה ַההּוא ִמיָנא [ּבִ
ַעְר  ְרֵעיּה ּדְ ין ּכַ ְרְנגֹוָלא [ְואֹוְקֵמיּה ּבֵ יּה, יֹוָמא ַחד] ְנַקט ּתַ ין ּבֵ   ָסא] ְוַעּיֵ

א ֶאְלְטֵיּה.  ְעּתָ י ְמָטא ַהִהיא ׁשַ   ְסַבר: ּכִ
א ִניְמֵנם.  ְעּתָ י ְמָטא ַהִהיא ׁשַ   ּכִ

ּה ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלֶמיֱעַבד ָהִכי: ָאַמר ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
יו"[ ל ַמֲעׂשָ ִתיב],  (תהלים קמה, ט) 49"ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ   ּכְ

ם ֲענֹוׁש ּוְכִתיב:  יק לֹא טֹוב" "ּגַ ּדִ   . (משלי יז, כו) 50ַלּצַ
  

ֵמיּה  ְ ָנא ִמׁשּ י ֵמִאירּדְ ּתָ   : ַרּבִ
ה, " ֲחִוין ַלַחּמָ תַּ יֶהן ּוִמׁשְ ָראׁשֵ ְתֵריֶהן ּבְ יִחין ּכִ ָלִכים ַמּנִ ַהּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ד ּכֹוֵעס  רּוְך הּוא[ִמּיָ דֹוׁש ּבָ   . "]ַהּקָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֵלי ִאיִניׁש  ָיִחיד,  ָלא ִליּצַ א ּבְ ּתָ ֵריׁש ׁשַ א ּדְ יֹוָמא ַקּמָ יֹוָמא, ּבְ ְייָתא ּדְ ֵעי ַקּמַ ְתָלת ׁשָ מּוָסֵפי ּבִ   ְצלֹוָתא ּדְ

עֹוָבֵדיּה ְוָדֲחפּו ֵליּה ִמיְדֵחי.  יִני ּבְ ְלָמא ְמַעּיְ יָנא, ּדִ ִמְפִקיד ּדִ יָון ּדְ ְלָמא ּכֵ   ּדִ
  

ִצּבּור ַנִמי!    ִאי ָהִכי, ּדְ
  

א   ְזכּוֵתיּה.  ִצּבּור ְנִפיׁשָ
  

ַצְפָרא ַנִמי ָלא!  ָיִחיד ּדְ   ִאי ָהִכי, ּדְ
  

ָקא ְמַצּלּו, ָלא ָקא ִמְדֵחי.  א ִצּבּוָרא ּדְ ִאיּכָ יָון ּדְ   ּכֵ
  

 : ּתֹוָרה"ְוָהא ָאְמַרּתְ ב ְועֹוֵסק ּבַ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ לׁש ִראׁשֹונֹות ַהּקָ   ! "ׁשָ
  

  ֵאיּפּוְך. 
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
יּפּוךְ לְ     ,עֹוָלם ָלא ּתֵ

ּה  ְכִתיב ּבָ   "ֱאֶמת",  :ּתֹוָרה ּדִ
ְכִתיב ְמּכֹר" :ּדִ ין,  - (משלי כג, כג) "ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ּתִ ּוַרת ַהּדִ ה ִלְפִנים ִמׁשּ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ   ֵאין ַהּקָ

יּה  ִתיב ּבֵ ָלא ּכְ ין ּדְ ה לִ  :ּדִ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ין.  "ֱאֶמת", ַהּקָ ּוַרת ַהּדִ   ְפִנים ִמׁשּ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַאּפוֹ  47 י ֶרַגע ּבְ הּכִ ִכי ְוַלּבֶֹקר ִרנָּ ֶעֶרב ָיִלין ּבֶ ְרצֹונֹו ּבָ ים ּבִ    ַחּיִ
ֲעֶדָך ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעָבר ָזַעם 48 ָלְתָך ּבַ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר ּדְ   ֵלְך ַעּמִ
יו 'טֹוב ה 49 ל ַמֲעׂשָ   ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
יק לֹא טֹוב ְלַהּכֹות ְנִד  50 ּדִ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ רּגַ   יִבים ַעל יֹׁשֶ

 רש"י

למא דרגע הוי . אכי רגע באפו
  אפו:

. נוקייש לשון לע''ז כמו סורייקי
חוטין חוטין ולשון ישמעאל 

   קורין לחוט סוריאק:
. לכוין שעת לאו אורח ארעא

   זעמו:
. בשעת בתלת שעי קמייתא

   חרון:
   . בתפלת יוצר:דצפרא נמי

. שחרית בכל צבורא מצלו
מקומות. תפלת מוספין הואיל 
וזמנה כל היום והיא שיחת 

וצהרים יש שמתפללין  שחרית
   אותה בבקר ויש מאחרין:

. ראשונות יושב והא אמרת
ועוסק בתורה שניות דן והכא 

   אמרת בקמייתא דן:
. הוצא הוצאות על אמת קנה

   תלמוד תורה:
. בחנם למוד ואל תמכור

   אחרים:
. והא דין לא כתיב ביה אמת

דכתיב (תהלים יט) משפטי ה' 
אמת במשפטים הכתובים 

ום לישראל קא בתורה וצי
משתעי דלעיל מיניה כתיב 
פקודי ה' ישרים: מוספי כל 
השנה הן שבח וסיפורי מעשה 
אבל מוסף ראש השנה מתוך 
שהוא מתפלל מלכיות זכרונות 
שופרות מיפקד דינא טפי ואל 

   יפרוש אדם עצמו מן הצבור:
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        ה, אה, אה, אה, א    ––––ד, ב ד, ב ד, ב ד, ב   . . . . 10101010
  (יום מעיד טרף בעגל סימן).

  
   :ּגּוָפא

ן ֵלִויָאַמר " ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ְכִתיב ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם" :ַמאי ּדִ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ   ? (דברים ז, יא) 51"ֲאׁשֶ

  ְולֹא ְלָמָחר ַלֲעׂשֹוָתם,  -  "ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם"
ָכָרן -  ֹום ַלֲעׂשֹוָתם""ַהיּ    . "ְולֹא ַהּיֹום ִליּטֹול ׂשְ

  
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ה עֹוָלם ַהּזֶ ין ּבָ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ל ִמְצֹות ׁשֶ א,  - ּכָ אֹות ּוְמִעידֹות אֹוָתם ָלעֹוָלם ַהּבָ   ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְמעּו ְויֹאְמ ׁשֶ קּו ִיׁשְ נּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצּדָ    .(ישעיהו מג, ט) 52רּו ֱאֶמת""ִיּתְ

קּו" נּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצּדָ ָרֵאל,  - "ִיּתְ   ֵאּלּו ִיׂשְ
ְמעּו ְויֹאְמרּו ֱאֶמת"   ֵאּלּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם.  - "ִיׁשְ

  
ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ין ּבָ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ל ִמְצֹות ׁשֶ   ּכָ
אֹות ְוטֹוְרפ ֵניֶהם, ּבָ א ַעל ּפְ   ֹות אֹוָתם ְלאּוּמֹות ָהעֹוָלם ָלעֹוָלם ַהּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ים"ׁשֶ י ִהיא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעּמִ יֶתם ּכִ ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ   , (דברים ד, ו) 53"ּוׁשְ
ים'   לֹא ֶנֱאַמר,  -  'ֶנֶגד ָהַעּמִ

א  ים"ֶאּלָ אוֹ  - "ְלֵעיֵני ָהַעּמִ ּבָ ד ׁשֶ א. ְמַלּמֵ ֵניֶהם ָלעֹוָלם ַהּבָ   ת ְוטֹוְרפֹות ְלאּוּמֹות ָהעֹוָלם ַעל ּפְ
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ה ְלַבֲעֵלי ְתׁשּוָבה,  ְתחֹון ּפֶ ן ּפִ א ִליּתֵ ָרֵאל ֶאת ָהֵעֶגל ֶאּלָ   לֹא ָעׂשּו ִיׂשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אִֹת ׁשֶ ִמים""ִמי ִיּתֵ ל ַהּיָ    .(דברים ה, כו) וגו' 54י ּכָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחאיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ה,  ִוד ָראּוי ְלאֹותֹו ַמֲעׂשֶ   לֹא ּדָ

ה ָרֵאל ְראּוִין ְלאֹותֹו ַמֲעׂשֶ    .ְולֹא ִיׂשְ
ה" ִוד ָראּוי ְלאֹותֹו ַמֲעׂשֶ ְכִתיב -" לֹא ּדָ י""וְ  :ּדִ ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ    .(תהלים קט, כב) 55ִלּבִ
ה" ָרֵאל ְראּוִין ְלאֹותֹו ַמֲעׂשֶ ְכִתיב –" ְולֹא ִיׂשְ ִמים" :ּדִ ל ַהּיָ ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אֹוִתי ּכָ   , (דברים ה, כו) 56"ִמי ִיּתֵ

ה ָעׂשּו?   א ָלּמָ   ֶאּלָ
ִאם ָחָטא ָיִחיד   לֹוַמר ְלָך,   ה,א ָלְך ֵאֶצל ָיִחיד,  -ׁשֶ   אֹוְמִרים לֹו: ּכְ

ָלְך ֵאֶצל ִצּבּור.  -ְוִאם ָחְטאּו ִצּבּור    אֹוְמִרים לֹו: ּכְ
  

   ,ּוְצִריָכא
מּוִעיַנן ָיִחיד ִאי ַאׁשְ ּום  -  ּדְ ְרֵסם ֲחָטֵאיּה, ּדְ ִמׁשּ   לֹא ִמּפַ

ְרֵסם ֶחְטַאְיהּו  ִמּפַ   ֵאיָמא לֹא.  -ֲאָבל ִצּבּור ּדְ
מּוִע  י ַרֲחַמְייהּו,  -יַנן ִצּבּור ְוִאי ַאׁשְ ְנִפיׁשִ ּום ּדִ   ִמׁשּ

יָמא ְזכּוֵתיּה, ֵאיָמא לֹא, ּדְ ֲאָבל ָיִחיד    לֹא ַאּלִ
   .ְצִריָכא

  
ר ַנְחָמִניּדְ ַהְיינּו וְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   , ַרּבִ

ְכִתיב ֶבר ֻהַקם ָע  :ַמאי ּדִ י ּוְנֻאם ַהּגֶ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ   ? (שמואל ב כג, א) 57ל""ְנֻאם ּדָ
ׁשּוָבה.  ל ּתְ ּה ׁשֶ ֵהִקים עּוּלָ י ׁשֶ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ   ְנֻאם ּדָ

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם  51 ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוֶאת ַהּמִ ְצָוה ְוֶאת ַהֻחּקִ ַמְרתָּ ֶאת ַהּמִ   ְוׁשָ
נּו ֵעֵדיהֶ  52 ִמיֻענּו ִיתְּ יד זֹאת ְוִראׁשֹנֹות ַיׁשְ ים ִמי ָבֶהם ַיּגִ ו ְוֵיָאְספּו ְלֻאּמִ צּו ַיְחּדָ ל ַהּגֹוִים ִנְקּבְ ְמעּו ְויֹאְמרּו ֱאֶמתּכָ קּו ְוִיׁשְ   ם ְוִיְצּדָ
ים ָהֵאלֶּ  53 ל ַהֻחּקִ ְמעּון ֵאת ּכָ ר ִיׁשְ ים ֲאׁשֶ י ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעּמִ יֶתם ּכִ ם ַוֲעׂשִ ַמְרתֶּ הּוׁשְ דֹול ַהּזֶ   ה ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהּגָ
ן ְוָהָיה ְלבָ  54 ִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלעָֹלםִמי ִיתֵּ ל ַהּיָ ל ִמְצֹוַתי ּכָ מֹר ֶאת ּכָ   ָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלׁשְ
י 55 ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאנִֹכי ְוִלּבִ   ּכִ
ל ִמצְ  56 מֹר ֶאת ּכָ ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלׁשְ ִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלעָֹלםִמי ִיתֵּ ל ַהּיָ   ֹוַתי ּכָ
יַח ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ּוְנִעים זְ  57 ֶבר ֻהַקם ָעל ְמׁשִ י ּוְנֻאם ַהּגֶ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹנים ְנֻאם ּדָ ה ּדִ ָרֵאלְוֵאּלֶ   ִמרֹות ִיׂשְ

 רש"י

. דאין מצות ולא למחר לעשותם
   לעתיד:

. לא עשו ישראל את העגל
גבורים ושליטים ביצרם כלומר 

היו ולא הי' ראוי להתגבר יצרם 
עליהן אלא גזירת מלך היתה 
לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה 
לבעלי תשובה שאם יאמר 
החוטא לא אשוב שלא יקבלני 
אומרים לו צא ולמד ממעשה 

   העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה:
. מי יתן והיה לבבם זה וגו'

בסיני נאמר אלמא גבורים 
   לבב ביראתם היו:ואמיצי 

   . דבת שבע]:[לאותו מעשה
. יצר הרע חלל בקרבי לבי חלל

  ואין לו כח לשלוט בקרבי:
. גזירת מלך היתה ליתן לומר לך

   פתחון פה לשבים:
. ואיכא דמפרסם חטאיהן

  חילול אימא לא ליתקבלו:
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י ְוָאַמר  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתןַרּבִ

ה  ל ָהעֹוׂשֶ הּכָ עֹוָלם ַהּזֶ א,  - ִמְצָוה ַאַחת ּבָ ְמּתֹו ְוהֹוֶלֶכת ְלָפָניו ָלעֹוָלם ַהּבָ   ְמַקּדַ
ֱאַמר:  ּנֶ   .(ישעיהו נח, ח) 58"ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ּוְכבֹוד ה' ַיַאְסֶפָך"ׁשֶ

ין,  - ל ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ַאַחתכָ וְ  ְפּתֹו ּומֹוִליָכתֹו ְליֹום ַהּדִ   ְמַלּפַ
ֱאַמר:  ּנֶ םׁשֶ ְרּכָ ְפתּו ָאְרחֹות ּדַ   . (איוב ו, יח) וגו' 59""ִיּלָ

  
י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ

ֶכֶלב, ְק    ׁשּוָרה ּבֹו ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ּה" :ׁשֶ ב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ   , (בראשית לט, י) 60"ְולֹא ׁשָ

ב ֶאְצָלּה" ּכַ ה,  -  "ִלׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ   ּבָ
ּה" א.   - "ִלְהיֹות ִעּמָ עֹוָלם ַהּבָ   ּבָ

   
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמ  58 ַ ׁשּ ַקע ּכַ בֹוד הָאז ִיּבָ   ַיַאְסֶפךָ  'ֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ּכְ
ם ַיֲעלּו ַבּתֹהּו ְויֹאֵבדוּ  59 ְרּכָ ְפתּו ָאְרחֹות ּדַ   ִיּלָ
ּה  60 ב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ ָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא ׁשָ ַדּבְ   ַוְיִהי ּכְ

 רש"י

. מעטפתו לשון מלבוש מלפפתו
כמו מלפפין את התינוק בשבת 

  (שבת דף קכט:):
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  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

  ַלֲאבֹוֵתינּו, ּבֹואּו ְוַנֲחִזיק טֹוָבה 
אנּו ָלעֹוָלם,  ִאְלָמֵלא ֵהן לֹא ָחְטאּו ָאנּו לֹא ּבָ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶכם"ׁשֶ ּלְ ם ּוְבֵני ֶעְליֹון ּכֻ י ֱאלִֹהים ַאתֶּ   , (תהלים פב, ו) "ֲאִני ָאַמְרּתִ
יֶכם  ם ַמֲעׂשֵ ְלּתֶ מּותּון" -ִחּבַ ָאָדם ּתְ   . (תהלים פב, ז) וגו' 61"ָאֵכן ּכְ

  
   ,ִאי לֹא ָחְטאּו לֹא ֲהוּו מֹוְלדוּ ּדְ  :ְלֵמיְמָרא
רּו ּוְרבּו" :ְוָהְכִתיב ם ּפְ   ! (בראשית ט, ז) 62"ְוַאּתֶ

  
  .ַעד ִסיַני

  
ִתיב:  ִסיַני ַנִמי ּכְ   ! (דברים ה, כז) ר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם""ֵלְך ֱאמֹ ּבְ

  
ְמַחת עֹוָנה.    ְלׂשִ

  
  ! (דברים ה, כו) וגו' 63ֵניֶהם""ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלבְ ְוָהְכִתיב: 

  
  ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדים ַעל ַהר ִסיַני. 

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהָאַמר 

ְכִתיב:    ? (בראשית ה, א) וגו' 64ת ָאָדם""ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹ ַמאי ּדִ
   !ְוִכי ֵסֶפר ָהָיה לֹו ְלָאָדם ָהִראׁשֹון?

רּוְך הּוא לְ  דֹוׁש ּבָ ֶהְרָאה לֹו ַהּקָ ד ׁשֶ יו,   :ָאָדם ָהִראׁשֹוןְמַלּמֵ   ּדֹור ּדֹור ְודֹוְרׁשָ
  ּדֹור ּדֹור ַוֲחָכָמיו, 

  ּדֹור ּדֹור ּוַפְרָנָסיו, 
ל  יַע ְלדֹורֹו ׁשֶ ִהּגִ יָון ׁשֶ י ּכֵ ִמיָתתֹו. ַרּבִ ב ּבְ תֹוָרתֹו ְוִנְתַעּצֵ ַמח ּבְ   ֲעִקיָבא, ׂשָ

ְקרּו ֵרֶעיָך ֵאלָאַמר:    !(תהלים קלט, יז) 65""ְוִלי ַמה ּיָ
  
י ָאַמר וְ    : יֹוֵסיַרּבִ

ּגּוף,  ּבַ מֹות ׁשֶ ְכלּו ְנׁשָ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ   ֵאין ּבֶ
ֱאַמר:  ּנֶ י לֹא ְלעֹוָלם ָאִריב ְולֹא ָלֶנַצח ֶאְקצֹוף]ׁשֶ    ,"[ּכִ

יִתי" מֹות ֲאִני ָעׂשִ ָפַני ַיֲעטֹוף ּוְנׁשָ י רּוַח ִמּלְ   ! (ישעיהו נז, טו) ּכִ
  

יָמא א: לֹא ּתֵ   נּו ָלעֹוָלם, ָאנּו לֹא ּבָ
ּלֹ  ִמי ׁשֶ א ּכְ אנּו ָלעֹוָלם. ֶאּלָ   א ּבָ

  
ִאי ָלא ָחְטאּו ָלא ֲהוּו ָמְייֵתי: ְלֵמיְמָרא    ,ּדְ
ת יָ ְוָהְכִתיב  ָרׁשַ ת ְנָחלֹותי)-(דברים כה, ה מֹותּבָ ּפָ   ! יז)-(דברים, כא, טו , ּוָפָרׁשַ

  
ַנאי   .ַעל ּתְ

  
ִתיִבי ְקָרֵאי  ַנאי"ּוִמי ּכְ    "?!ַעל ּתְ

  
ָהִכי ָאַמר  ,יןִא  י ּדְ ן ָלִקיׁש ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ

ְכִתיב י""ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֹ  :ַמאי ּדִ ִ ׁשּ ִ   ? (בראשית א, לא) 66ֶקר יֹום ַהׁשּ
ית,  ה ְבֵראׁשִ רּוְך הּוא ִעם ַמֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ִהְתָנה ַהּקָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה  ִלין ִיׂשְ   מּוָטב,  -ְוָאַמר: ִאם ְמַקּבְ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
מּותּון וּ  61 ָאָדם תְּ ּפֹלוּ ָאֵכן ּכְ ִרים תִּ ָ   ְכַאַחד ַהׂשּ
ְרצּו ָבָאֶרץ ּוְרבּו ָבּה  62 רּו ּוְרבּו ׁשִ ם ּפְ   ְוַאתֶּ
ִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלבְ  63 ל ַהּיָ ל ִמְצֹוַתי ּכָ מֹר ֶאת ּכָ ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלׁשְ   ֵניֶהם ְלעָֹלםִמי ִיתֵּ
ה אֹתוֹ ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם בְּ  64 ְדמּות ֱאלִֹהים ָעׂשָ רֹא ֱאלִֹהים ָאָדם ּבִ   יֹום ּבְ
יֶהם 65 ְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו ָראׁשֵ   ְוִלי ַמה ּיָ
י 66 ִ ׁשּ ִ ה טֹוב ְמאֹד ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהׁשּ ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ   ַוּיַ

 רש"י

לא באנו  . עושי העגל:לאבותינו
. שהיו כמלאכים ולא לעולם

. בנים לאותם הולידו בנים:
 שהיו כבר בעמידתם בסיני:

. שעד עתה נאסר לשמחת עונה
עד  להן אל תגשו אל אשה:

. אוצר יש ושמו גוף שיכלו וכו'
ומבראשית נוצרו כל הנשמות 

כי  העתידות להולד ונתנם לשם:
זמן  . לאחרלא לעולם אריב

הגאולה ולא לנצח אקצוף 
מלגאול כי רוח אשר לפני 
נשמות שבגוף יעטוף הוא 
המאחר כמו העטופים ללבן 
(בראשית ל) ונשמות שאני 

. כמי שלא באנו לעולם עשיתי:
לפי שהן חיים לעולם וכל זמן 
שהן קיימין אין אנו חשובין 

  כלום:
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  ַאֲחִזיר ֶאְתֶכם ְלתֹוהּו ָובֹוהּו.  -ְוִאם ָלאו 
  

   :ֵמיִתיֵבי
ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם"   ,(דברים ה, כו) 67""ִמי ִיתֵּ

ֶות ִאי ל ֵמֶהם ַמְלַאְך ַהּמָ ר ְלַבטֵּ ֵזָרה,  - ֶאְפׁשָ ָבר ִנְגְזָרה ּגְ ּכְ   ׁשֶ
ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ֶאּלָ  לּו ִיׂשְ ּלֹ ָהא לֹא ִקיּבְ ֵדי ׁשֶ ֶהן, א ּכְ ה ְוָלׁשֹון ׁשֹוֶלֶטת ּבָ ֵהא אּוּמָ   א תְּ

ֱאַמר:  ּנֶ   ! "(דברים ה, כו) "ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַעד עֹוָלם"ׁשֶ
  

ַתְנָיאַמ ָא ּדְ הּוא,  א ּדְ ּנָ י ַהאי ּתַ    :ר ּכִ
י "   אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ

א ּכְ  ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ֶאּלָ לּו ִיׂשְ ֶהן, לֹא ִקיּבְ ֶות ׁשֹוֵלט ּבָ ּלא ְיֵהא ַמְלַאְך ַהּמָ   ֵדי ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ֶכם" ׁשֶ ּלְ ם ּוְבֵני ֶעְליֹון ּכֻ י ֱאלִֹהים ַאּתֶ    ,(תהלים פב, ו) "ֲאִני ָאַמְרּתִ

יֶכם ם ַמֲעׂשֵ ְלתֶּ מּותּון" - ִחּבַ ָאָדם ּתְ   . "(תהלים פב, ז) "ָאֵכן ּכְ
  
יוְ    יֹוֵסי ַנִמי,  ַרּבִ

   .(דברים ה, כו) ַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַעד עֹוָלם""ְלַמ  :ָהְכִתיב
ָהְוָיא,    טֹוָבה הּוא ּדְ

א!  -ָהא ִמיָתה    ִאיּכָ
  

דֹוָלה ִמזֹּו. 68 א ִמיָתה, ֵאין ְלָך טֹוָבה ּגְ ֵליּכָ יָון ּדְ   ָאַמר ָלְך: ּכֵ
  

א, ַנִמי,  א ַקּמָ   ְוַתּנָ
מּותּון" :ָהְכִתיב ָאָדם ּתְ   ! ז) (תהלים פב,"ָאֵכן ּכְ

  
   '?ִמיָתה'ַמאי 

  ֲעִנּיּות. 
  
   :ָאַמר ָמרּדְ 
ָעה ֲחׁשּוִבים " ֵמִתים, ֵאּלּו ֵהן:ַאְרּבָ   ָעִני,   ּכְ

  סּוָמא, 
  ּוְמצֹוָרע, 

ִנים ֵאין לֹו ּבָ   . "ּוִמי ׁשֶ
  
ְכִתיב – "ָעִני" ים" :ּדִ ל ָהֲאָנׁשִ י ֵמתּו ּכָ   , (שמות ד, יט) 69"ּכִ

   ?ּוַמאן ִניְנהוּ 
ָתן ַוֲאִבי   ָרם, ּדָ

  ּוִמי ֵמתּו? 
  ֶמיְהֵוי ֲהוּו! 

ְכֵסיֶהם.  ְרדּו ִמּנִ ּיָ א ׁשֶ   ֶאּלָ
  
ְכִתיב – "סּוָמא" ֵמֵתי עֹוָלם" :ּדִ יַבִני ּכְ ים הֹוׁשִ ּכִ ַמֲחׁשַ   . (איכה ג, ו) "ּבְ
  
ְכִתיב – "ְמצֹוָרע" ת" :ּדִ ּמֵ   . (במדבר יב, יב) 70"ַאל ָנא ְתִהי ּכַ
  
ִנים" ֵאין לֹו ּבָ   . (בראשית ל, א) 71ִכי""ָהָבה ִלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנֹ :ְכִתיבּדִ  – "ּוִמי ׁשֶ
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ן ְוָהָיה ְלָבָבם זֶ  67 ִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלעָֹלםִמי ִיתֵּ ל ַהּיָ ל ִמְצֹוַתי ּכָ מֹר ֶאת ּכָ   ה ָלֶהם ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלׁשְ
  מסורת הש"ס ע"פ עין יעקב מוחק(ר' יֹוֵסי) בדפוס:  68
ים ַהְמבַ  69 ל ָהֲאָנׁשִ י ֵמתּו ּכָ ב ִמְצָרִים ּכִ ִמְדָין ֵלְך ׁשֻ ה ּבְ ה ֶאל מֹׁשֶ ךָ ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָ ים ֶאת ַנְפׁשֶ   ְקׁשִ
רוֹ  70 ָאֵכל ֲחִצי ְבׂשָ ֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַוּיֵ ר ּבְ ת ֲאׁשֶ ּמֵ   ַאל ָנא ְתִהי ּכַ
י ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמ  71 ֲאחָֹתּה ַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב ָהָבה ּלִ א ָרֵחל ּבַ ַקּנֵ י לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ַותְּ ֶרא ָרֵחל ּכִ   ָתה ָאנִֹכיַותֵּ

 רש"י

הא לא קבלו ישראל את 
. הוי שומע מכאן שלא התורה

בלוה לקבל שכר היום בעולם ק
הזה אלא שלא תהא אומה 
ולשון שולטת בהן וזו היא טובה 
 הכתובה כאן למען ייטב להם:

. עניות . ר''ל:הוא דאמר
שמשחטאו שלטו בהן שונאיהם 
המכלים את ממונם כל היום 

. דתן ואבירם בוהיה לאכול:
דאמר מר (נדרים דף סד:) כל 
מקום שנאמר נצים נצבים אינן 

תן ואבירם והכא אלא ד
במבקשי נפשו כתי' נצים היינו 

  אותן עברים שהלשינו עליו:
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        בבבב- - - - ה, אה, אה, אה, א . . . . 13131313
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵלכּו"" ֻחּקַתי ּתֵ ֲחנּוִנים,  "ִאם" ֵאין - (ויקרא כו, ג) 72"ִאם ּבְ א ְלׁשֹון תַּ   ֶאּלָ

י ׁשֹוֵמַע ִלי :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְמַעט אֹוְיֵביֶהם  ... "לּו ַעּמִ   , טו)- (תהלים פא, יד 73ַאְכִניַע"ּכִ
לֹוֶמָך ְואֹוֵמר:  ָהר ׁשְ ְבּתָ ְלִמְצֹוָתי ַוְיִהי ַכּנָ    וגו'"לּו ִהְקׁשַ

  . "יט)-(ישעיה מח, יח 74וגו' ַוְיִהי ַכחֹול ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך"
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם"    – (דברים ה, כו) 75""ִמי ִיתֵּ

ָרֵאל ה ְלִיׂשְ פּוֵיי טֹוָבה  :ָאַמר ָלֶהן מׁשֶ    ,ּכְ
ֵני ְכפּוֵיי טֹוָבה,    ּבְ

ָרֵאל: רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ּבְ
ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם"   ָהָיה ָלֶהם לֹוַמר:  (דברים ה, כו) "ִמי ִיּתֵ

ה.  ן ַאתָּ   תֵּ

פּוֵיי טֹוָבה   ה,ב  ְכִתיב –ּכְ נּו ָקָצה :ּדִ לֵֹקל"^ "ְוַנְפׁשֵ ֶחם ַהּקְ ּלֶ    .(במדבר כא, ה) 76ּבַ
ֵני ְכפּוֵיי טֹוָבה" ְכִתיב – "ּבְ ִדי :ּדִ ה ִעּמָ ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ ָ    ,"ָהִאׁשּ

  . (בראשית ג, יב) 77ֵכל"ִהיא ָנְתָנה ִלי ִמן ָהֵעץ ָואֹ 
א ְלַא  ָרֵאל, ֶאּלָ ינּו, לֹא ְרָמָזּה ָלֶהן ְלִיׂשְ ה ַרּבֵ ָנה, ַאף מׁשֶ ִעים ׁשָ   ַחר ַאְרּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָנה"ׁשֶ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ   , (דברים כט, ד) 78"ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ּבַ

  . "(דברים כט, ג) 79""ְולֹא ָנַתן ה' ָלֶכם ֵלב :ּוְכִתיב
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ִעין :ׁשְ יּה ַעד ַאְרּבְ ַרּבֵ יּה ּדְ ְעּתֵ ִנין.  ָלא ָקֵאי ִאיִניׁש ַאּדַ   ׁשְ

  
י ָאַמר  ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ָנָאהַרּבִ    :ּבְ

ְכִתיב ֵריֶכם זֹ  :ַמאי ּדִ ל ָמִים"ַאׁשְ ֹור ְוַהֲחמֹור" ,ְרֵעי ַעל ּכָ ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ    – (ישעיהו לב, כ) ְמׁשַ
ּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים  עֹוְסִקין ּבַ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל, ּבִ ֵריֶהם ִיׂשְ ָיָדםִיְצ   - ַאׁשְ    ,ָרם ָמסּור ּבְ

ַיד ִיְצָרם,    ְוֵאין ֵהם ְמסּוִרים ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵריֶכם זֹ ׁשֶ ל ָמִים""ַאׁשְ   , ְרֵעי ַעל ּכָ

ֱאַמר: ' ְזִריָעה'ְוֵאין  ּנֶ א ְצָדָקה, ׁשֶ   , (הושע י, יב) 80"ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ְוִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד"ֶאּלָ
א ּתֹוָרה, ׁשֶ  "ַמִים"ְוֵאין  ֱאַמר: ֶאּלָ ִים"ּנֶ ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ   . (ישעיהו נה, א) 81"הֹוי ּכָ

ֹור ְוַהֲחמֹור" ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ הּו:  -  "ְמׁשַ ֵבי ֵאִלּיָ ָנא ּדְ   ּתָ
אֹוי" ְ ׁשֹור ָלעֹול ְוַכֲחמֹור ְלַמׂשּ ְבֵרי תֹוָרה ּכְ ים ָאָדם ַעְצמֹו ַעל ּדִ   .  "ְלעֹוָלם ָיׂשִ
   

  
        

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֻח  72 יֶתם אָֹתםִאם ּבְ ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי תִּ   ּקַֹתי תֵּ
כוּ  ידידידיד 73 ְדָרַכי ְיַהּלֵ ָרֵאל ּבִ י ׁשֵֹמַע ִלי ִיׂשְ יב ָיִדי	טוטוטוטו. לּו ַעּמִ ְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל ָצֵריֶהם ָאׁשִ   ּכִ
לֹוֶמָך ְוִצְד  יחיחיחיח 74 ָהר ׁשְ ְבתָּ ְלִמְצֹוָתי ַוְיִהי ַכּנָ םלּוא ִהְקׁשַ י ַהּיָ ַגּלֵ ָפָני	יטיטיטיט. ָקְתָך ּכְ מֹו ִמּלְ ֵמד ׁשְ ָ ֵרת ְולֹא ִיׁשּ ְמעָֹתיו לֹא ִיּכָ   ַוְיִהי ַכחֹול ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ּכִ
ִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְולִ  75 ל ַהּיָ ל ִמְצֹוַתי ּכָ מֹר ֶאת ּכָ ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלׁשְ   ְבֵניֶהם ְלעָֹלםִמי ִיתֵּ
י ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנפְ  76 ר ּכִ ְדּבָ ּמִ ְצַרִים ָלמּות ּבַ ה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמּמִ אלִֹהים ּוְבמֹׁשֶ ר ָהָעם ּבֵ לֵֹקלַוְיַדּבֵ ֶחם ַהּקְ לֶּ נּו ָקָצה ּבַ   ׁשֵ
י ִמן  77 ִדי ִהוא ָנְתָנה ּלִ ה ִעּמָ ר ָנַתתָּ ה ֲאׁשֶ ָ   ָהֵעץ ָואֵֹכלַוּיֹאֶמר ָהָאָדם ָהִאׁשּ
ְלמֵֹתיֶכם ֵמֲעֵליֶכם ְוַנַעְלָך לֹא ָבְלָתה ֵמַעל ַרְגֶלךָ  78 ר לֹא ָבלּו ׂשַ ְדּבָ ּמִ ָנה ּבַ ִעים ׁשָ   ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַאְרּבָ
ה 'ְולֹא ָנַתן ה 79 מַֹע ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ   ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלׁשְ
  ַעד ָיבֹוא ְויֶֹרה ֶצֶדק ָלֶכם 'ָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד ִנירּו ָלֶכם ִניר ְוֵעת ִלְדרֹוׁש ֶאת הִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָד  80
לֹוא ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמִח  81 ְברּו ּבְ ְברּו ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו ׁשִ ֶסף ְלכּו ׁשִ ר ֵאין לֹו ּכָ ִים ַוֲאׁשֶ ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ   יר ַיִין ְוָחָלבהֹוי ּכָ

 רש"י

. וכן הוא אומר לו עמי שומע לי
שהקב''ה מתחנן לפניהם 
שישמרו את התורה לו עמי 
היינו תחינה כמו הן לו יהי 

כפויי  כדברך (בראשית ל):
. אינן מכירין להחזיק טובה

. בלחם הקלוקל טובה לבעלים:
מן ומפני שהיה נבלע קל הוא ה

בכל אבריהם ואינן יוצאין לחוץ 
קראוהו קלוקל ורגנו על כך 
והיא היתה להם טובה גדולה 
שלא היו צריכין לטרוח ולצאת 
שלש פרסאות לפנות דתניא 
(ברכות דף ס) כשהן נפנין אין 
נפנין לא לצידיהן ולא לפניהן 
אלא לאחריהן ומחנה ישראל ג' 

אשר נתתה  פרסאות היה:
. לשון גנאי הוא שתולה עמדי

הקלקלה במתנתו של מקום 
. לא רמזה והוא עשאה לו לעזר:

לתוכחה זו אלא לאחר מ' שנה 
במשנה תורה בערבות מואב 
אמר להם ולא נתן לכם לב 
לדעת שתהיו יודעים לשאול מה 
היה מבקש מכם [אלמא] אף 
משה רבינו לא נזכר לתת על לבו 

לא קאי  דבר זה עד מ' שנה:
. לדעת עתיה דרביהאיניש אד

סוף דעתו ותבונתו עד מ' שנה 
שהרי משה לא רמזה לישראל 

. משלחי רגל עד מ' שנה:
משלחים ומשליכין רגלי יצר 
הרע הבא על האדם מעליהם 
יצר הרע קרוי אורח כדכתיב 
ויבא הלך לאיש העשיר (שמואל 

  ב יב):
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ה" לֹׁשָ ֶהם ׁשְ את ְוָלֵתת ִעּמָ   . . . . "ָיִמים ָאסּור ָלׂשֵ
  

י ַהאי? ֵעיַנן ּכּוּלֵ    !ּוִמי ּבָ
   :ְוָהְתַנן

ָנה, " ָ ׁשּ ָרִקים ּבַ ָעה ּפְ ַאְרּבָ   ּבְ
ֵהָמה ַלֲחֵבירֹו ָצִריְך ְלהֹוִדיעֹו: חֹוט,   ַהּמֹוֵכר ּבְ י ִלׁשְ ּה ָמַכְרתִּ   ִאּמָ

חֹוט,  י ִלׁשְ ּה ָמַכְרתִּ תָּ   ּבִ
ל ַחג,    ְוֵאּלּו ֵהן:   ֶעֶרב יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ַסח,  ל ּפֶ   ֶעֶרב יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ
  ְוֶעֶרב ֲעֶצֶרת, 

ָנה,  ָ   ְוֶעֶרב רֹאׁש ַהׁשּ
ִליִליּוְכִדְבֵרי  י יֹוֵסי ַהּגְ    :ַרּבִ

ִליל ּגָ ּפּוִרים ּבַ   ! (חולין פג.) "ַאף ֶעֶרב יֹום ַהּכִ
  

ַחד -ֲאִכיָלה לַ ּדְ ָהָתם    יֹוָמא.  ַסְגָיא ּבְ
ָלָתא יֹוֵמי. -ַהְקָרָבה לְ ּדִ  -ָהָכא  ֵעיַנן ּתְ   ּבָ

  
ְתָלָתא יֹוֵמי?    ּוְלַהְקָרָבה ָסֵגי ּבִ

   :ְוָהְתַנן
ים יֹום, " לֹׁשִ ַסח ׁשְ ַסח קֹוֶדם ַהּפֶ ִהְלכֹות ַהּפֶ   ׁשֹוֲאִלין ּבְ

ְמִליֵאל אֹוֵמר:  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
תֹות ּבָ י ׁשַ תֵּ   ! "ׁשְ

  
ָפְסִליֲאַנן ּדִ  ִכיִחי מּוִמין ּדְ ַעִין ,ׁשְ ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ ָלִתין יֹוִמין,  -  ֲאִפיּלּו ּבְ ֵעיַנן ּתְ   ּבָ

ר ֵאֶבר ִאית ְלהּו  ְתָלָתא יֹוֵמי ָסֵגי,  -ִאיְנהּו ְמחּוּסַ   ּבִ
י ֶאְלָעָזר: ּדְ    ָאַמר ַרּבִ

ר ֵאֶבר  ִין ִלְמחּוּסַ   ָאסּור ִלְבֵני נַח? ּדְ ִמּנַ
ְכִתיב ל"ּוִמ  :ּדִ ַנִים ִמּכָ ר ׁשְ ׂשָ ל ּבָ ל ַהַחי ִמּכָ   , (בראשית ו, יט) 82"ּכָ

ּה  ּלָ י ֵאָבִרים ׁשֶ ין ָראׁשֵ ַחּיִ ֵהָמה ׁשֶ    .ָאְמָרה ּתֹוָרה: ָהֵבא ּבְ
  

ָלא!  ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ְטֵריָפה ּדְ   ַהאי ִמיּבָ
  

  , ַנְפָקא. (בראשית ז, ג) 83"ְלַחּיֹות ֶזַרע"ְטֵריָפה ִמ 
  

ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן    ְטֵריָפה ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת,  :ּדְ
ָאַמר   ו,א א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר!  - ְטֵריָפה יֹוֶלֶדת :ֶאּלָ   ַמאי ִאיּכָ

  
ְך"" :ָאַמר ְקָרא ּדֹוִמין ְלָך.  - (בראשית ו, יט) ִאּתָ   ּבְ

  
  ְוִדְלָמא ֹנַח ּגּוֵפיּה ְטֵריָפה ֲהָוה! 

  
ִמים" יּה.  (בראשית ו, ט) 84"ּתָ ִתיב ּבֵ   ּכְ

  
ְדָרָכיו ָהָיה!  ִמים ּבִ   ְוִדְלָמא ּתָ

  
יק" יּה  (בראשית ו, ט) "ַצּדִ ִתיב ּבֵ    .ּכְ

  
ְלָמא  ִמים"ּדִ ְדָרָכיו,  "ּתָ   ּבִ

יק" יו ֲהָוה!  - "ַצּדִ ַמֲעׂשָ   ּבְ
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ל ָהַח  82 ְך ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיוּ ּוִמכָּ ָבה ְלַהֲחיֹת ִאתָּ ִביא ֶאל ַהתֵּ ַנִים ִמּכֹל תָּ ר ׁשְ ׂשָ ל ּבָ   י ִמּכָ
ֵני ָכל ָהָאֶרץ 83 ְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה ְלַחּיֹות ֶזַרע ַעל ּפְ ְבָעה ׁשִ ַמִים ׁשִ ָ ם ֵמעֹוף ַהׁשּ   ּגַ
דֹ  84 ִמים ָהָיה ּבְ יק תָּ ה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצּדִ ְך ֹנַח ֵאּלֶ   רָֹתיו ֶאת ָהֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶ

 רש"י

. דחיישינן ומי בעינן כולי האי
י דזבין לה עובד כוכבים להא

בהמה לצורך יום אידו ג' ימים 
   קודם לכן:

. מחזקינן ליה בהני ד' פרקים
לאינש דכל מאן דזבין בהמה 
שחיט לה ביומיה ומשום הכי 
קאמר אמה מכרתי לשחוט ואל 
תשחט אתה את הבת שאמכור 
משום אותו ואת בנו דביום אחד 
מחייב האחרון ואלו ימים א''א 

   בלא בשר וקונין הכל:
. מפני רון של חגערב יו''ט האח

שהוא יום השלמת קרבנות החג 
   דתנן מי שלא חג וכו':

  . משום פסחים:וי''ד דניסן
. משום שלמי חגיגה ערב עצרת

   ועולת ראיה:
. יום טוב הוא ואוכלין וכן לר''ה

   בשר:
. נמי משום כל האוכל (ויוה''כ)

   ושותה בט' בו וכו':
. היו רגילין להרבות בגליל

ב יום טוב שמחה יותר קתני ער
אלמא לא זבין איניש מקמי 
סעודה אלא חד יומא ואילו 
מכרה אתמול לא היה מזהיר לו 
היום דהא אין אדם קונה ג' 
ימים קודם לכן צרכי סעודת 

   יום ג':
. לעבודת כוכבים עובד להקרבה

   כוכבים מחזר אחריה ג' ימים:
   . טילא בלע''ז:בדוקין

. להקריב לגבוה דאסור לבני נח
דקרבנות שנהגו ודומיא 

אבותיהם לשמים הן נוהגין 
   לעבודת כוכבים שלהן:

. על שם שהיה עתיד ומכל החי
נח להקריב מהן דכתי' ויקח 
מכל הבהמה הטהורה וגו' 

  (בראשית ח):
   . עניו ושפל רוח:תמים בדרכיו
  . בלא חמס:צדיק במעשיו



  26  14141414ה סוגי                                                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

ְך  ְעּתָ   ֹנַח ּגּוֵפיּה ְטֵריָפה ֲהַואי, ּדְ ָלא ָסְלָקא ּדַ
ְך  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   ה, ֹנַח ְטֵריָפה ֲהוָ ּדְ ּדְ

ָווָתְך  ֵלִמין  -ָאַמר ֵליּה ַרֲחָמָנא: ּכְ יל, ׁשְ יל -ַעּיֵ ַעּיֵ    ?!ָלא ּתְ
  

ָנְפָקא ֵליּה ֵמ  א ּדְ תָּ ְך"ְוָהׁשְ ה ִלי?  (בראשית ז, ג) "ְלַחּיֹות ֶזַרע", "ִאּתָ   ָלּמָ
  

ְך"ִאי ֵמ  ָעְלָמא, ַוֲאִפיּלּו ָזֵקן ַוֲאִפיּלּו ָס "ִאּתָ   ִריס, , ֲהָוה ָאִמיָנא ְלַצְווָתא ּבְ
ַתב ַרֲחָמָנא     ."ֶזַרע"ּכְ

  

 רש"י

. לעמוד עמו י''ב לצוותא בעלמא
 חדשים בתיבה ומיהו טריפה לא

תעייל שלא תמות ובטל הצוותא 
אבל זקן וסריס שפיר דמי 

  קמשמע לן:
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ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ה ָיִמים"" לׁשָ   , ׁשְ
  ֵהן ְוֵאיֵדיֶהן, 

ְלָמא    :אֹו ּדִ
לֹא ֵאיֵדיֶהן   ?ֵהן ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָמֵעאל" י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ְלַאֲחֵריֶהן  לׁשָ ה ִלְפֵניֶהם ּוׁשְ לׁשָ   . "ָאסּור –ׁשְ

ְעּתָ     – "ֵהן ְוֵאיֵדיֶהן" :ךְ ִאי ָסְלָקא ּדַ
ָרא יּבִ ַר  יב ְלהּו ֵמִעיּקָ ָמֵעאל יֹום ֵאיֵדיֶהן ָחׁשֵ יב ְלהּו ְלַבּסֹוף ,ִיׁשְ    ?!ְוָחׁשֵ
  

ְתָנא  ה ִלְפֵניֶהם"ַאְייֵדי ּדִ לֹׁשָ ָנא ַנִמי "ׁשְ ה ְלַאֲחֵריֶהם", ּתְ לֹׁשָ    ."ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יִמיָאַמר ּדְ  ר ַאְבּדִ ְחִליָפא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ּתַ   : ׁשְ

ָמֵעאל  י ִיׁשְ    .ְלעֹוָלם ָאסּור -נֹוְצִרים ְלִדְבֵרי ַרּבִ
ךְ  ְעּתָ ֵרי!  - "ֵהן ְוֵאיֵדיֶהן" :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ׁשָ ה ּדְ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ א ַאְרּבָ   ָהִאיּכָ

  
א  יּבָ ֲעָיא ִלי ּדְ ַאּלִ ָמֵעאל לֹא ָקִמּבָ י ִיׁשְ לֹא ֵאיֵדיֶהן"ַרּבִ   , "ֵהן ּבְ

י ָקא ַנן  ּכִ ַרּבָ א ּדְ יּבָ ֲעָיא ִלי ַאּלִ   ַמאי?  -ִמּבָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ל ּגֹוִים:" א,   ְוֵאּלּו ֵהן ֵאיֵדיֶהן ׁשֶ   ַקַלְנּדָ
  ַסְטרּוְנָייא, 
  . ּוְקַרֵטִסים

ר ָרָבאְוָאַמר    : ַרב ָחִנין ּבַ
א  קּוָפה,  -ַקַלְנּדָ מֹוָנה ָיִמים ַאַחר ּתְ   ׁשְ

קּוָפה,  -ַסְטרּוְנָייא  מֹוָנה ָיִמים ִלְפֵני ּתְ   ׁשְ
ִני"ְוִסיָמָנְך:    . (תהלים קלט, ה) 85"ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ

ךְ  ְעּתָ ָרה ָהוּו!  - "ֵהן ְוֵאיֵדיֶהן" :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ   ֲעׂשָ
  

יב ֵליּה.  א ַחד יֹוָמא הּוא ָחׁשֵ יּה ַקַלְנּדָ א, ּכּוּלֵ ּנָ   ּתַ
  

יָאַמר    :ַרב ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ה ָיִמים" לׁשָ ל ּגֹוִים ׁשְ   ,"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן ׁשֶ
ךְ  ְעּתָ   , "ֵהן ְוֵאיֵדיֶהן" :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

ה ָיִמים!  לׁשָ ל ּגֹוִים ׁשְ   ִליְתֵני: ֵאיֵדיֶהן ׁשֶ
  

יָמא ָקָתֵני "ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן" ְלַמעּוֵטי ְלַאַחר ֵאיֵדיֶהן,  :ְוִכי ּתֵ   ַהאי ּדְ
ל גּ  :ִליְתֵני ה ָיִמים ִלְפֵניֶהם! ֵאיָדם ׁשֶ לׁשָ   ֹוִים ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ לֹא ֵאיֵדיֶהן,  :ֶאּלָ   ֵהן ּבְ
ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

   
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָכה 85 ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַותָּ   ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרתָּ

 רש"י

. שלשה ולא הוו להו הן ואידיהן
   אלא שני ימים קודם:

   . שלשה לבד האיד:או דלמא הן
. אע''ג תנא נמי שלשה לאחריהן

דליתנהו אלא שנים דהא 
חשבינן לאיד בהדי קמאי קרי 
להו לבתראי נמי ג' וקא חשיב 

   הו:לאיד בהדיי
יום א' לדברי רבי ישמעאל 

. לעשות עמהן לעולם אסור
משא ומתן ג' ימים לפני יום א' 
וג' ימים לאחריו הרי כל השבת 

   כולה:
. רביעי בשבת ארבעה וחמשה
   וחמישי בשבת:

. לפני תקופת טבת הוי ח' ימים
   אידיהן כל שמונה:

. דלא תימא קלנדא לפני וסימנך
התקופה וסטרנלייא לאחר 

   :התקופה
. אחור כתיב אחור וקדם צרתני

ברישא ומתניתין נמי האיד 
   דלאחר התקופה תנא ברישא:

. יום איד קא חשיב ואי ס''ד
   במתניתין עם ימים שלפניו:

. להו ואמאי עשרה ימים הוו
קתני שלשה עשרה בעי למתני 
מאחר דקי''ל דשמונה ימים 

   מושך ימי האיד:
ליתני אידיהן של עובדי כוכבים 

. אסור לשאת מיםשלשה י
ולתת עמהם דמשמע הכי 
כשמגיעין ימי אידיהן אסור 
שלשה ימים משאם ומתנם 
ולמה לי למיתני לפני דמשמע 

   לפני האיד שלשה:
. וכי תימא להכי תנא לפני

למעוטי לאחר דאי הוה תני 
סתמא לא הוה ידעינן הנך שני 
ימים לבד האיד מתי אי לפני אי 
לאחר ולהכי תנא לפני למעוטי 

   אחר:ל
ליתני אידיהן של עובדי כוכבים 

. שלשה ימים לפניהם אסורין
דלישתמע דתנא דידן באידיהן 
איירי אלא מדלא אדכר במתני' 
לאסור כלל ש''מ כל הנך ג' 
דקתני במתני' אלפני קאי 
ואידיהן ממילא משתמע דכ''ש 

  דאסור והן בלא אידיהן קתני:
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        בבבב- - - - ו, או, או, או, א . . . . 16161616
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ּום ַהְרָווָחה, "   ִמׁשּ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ּום  ן ִמְכׁשֹל"ִמׁשּ ר לֹא ִתּתֵ   ? (ויקרא יט, יד) 86"ְוִלְפֵני ִעּוֵ
  

ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמ     ?יּנָ
  

ֵהָמה ְלִדיֵדיּה,  ִאית ֵליּה ּבְ   ּדְ
ּום ַהְרָווָחה    ָהא ָקא ַמְרַווח ֵליּה.  -ִאי ָאְמַרּתְ ִמׁשּ

ּום  ן ִמְכׁשֹל""ִאי ָאַמְרּתְ ִמׁשּ ר לֹא ִתּתֵ   ָהא ִאית ֵליּה ְלִדיֵדיּה.  - ִעּוֵ
  

ּום  ן ִמְכׁשֹל""ְוִכי ִאית ֵליּה לֹא ָעַבר ִמׁשּ ר לֹא ִתּתֵ   ? ִעּוֵ
   :ְוָהַתְנָיא

י ָנָתןָאַמר "  :  ַרּבִ
ל ַיִין ְלָנִזיר, ְוֵאֶבר ִמן ַהַחי ִלְבֵני נַֹח?    ו,ב יט ָאָדם ּכֹוס ׁשֶ ּלא יֹוׁשִ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ן ִמְכׁשֹל" תַּ ר לֹא ִתּתֵ    ."(ויקרא יט, יד) "ְוִלְפֵני ִעּוֵ
ְק  ִכי ָלא ָיֲהִביַנן ֵליּה, ׁשָ ּום ְוָהא ָהָכא, ּדְ ן ִמְכׁשל"ִלי ִאיהּו ְוָקָעַבר ִמׁשּ ר לֹא ִתתֵּ   ! "ִלְפֵני ִעּוֵ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן   :ָהָכא ּבְ

ְתֵרי ֶעְבֵרי ַנֲהָרא ָקֵאי ּבִ   .ּדְ
   

ְיָקא ַנִמי    ,ּדַ
ָקָתֵני יט" :ּדְ ן' :, ְולֹא ָקָתֵני"לֹא יֹוׁשִ   , 'לֹא ִיּתֵ

ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
   

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה 86 ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ   'לֹא ְתַקּלֵ

 רש"י

. דרווח ואזיל משום הרווחה
ת כוכבים ועבר ומודה לעבוד

ישראל משום לא ישמע על פיך 
   (שמות כג):
. דמזבין ליה בהמה ולפני עור

ומקריבה לעבודת כוכבים ובני 
נח נצטוו עליה דהיא אחת 
משבע מצות בד' מיתות 
בסנהדרין (דף נו.) ונהי דאמרן 
עמד והתירן מיהו אל יעברו על 
ידיך שהרי עתידין הן ליתן את 

ותן הדין על שאין מקיימין א
ואע''פ שאין להן שכר בקיומ' 
(ואהני) קא עבר ישראל משום 
ולפני עור לא תתן מכשול 
(בחילול שבת משום ממצוא 

   חפצך ודבר דבר):
. לעובד דאית ליה בהמה

כוכבים להקריב ואי לא מזבין 
ליה ישראל אפ''ה פלח ליה 

  בדידיה:
. א יושיט אדם כוס יין לנזיר

   שמא יבא לשתותו:
. לפי לבני נחואבר מן החי 

שנאסר להן דכתיב אך בשר וגו' 
   (בראשית ט):

. עובד דקיימא בתרי עברי נהרא
כוכבים מצד זה וישראל מצד 
זה דאי לא יהיב ליה לא מצי 

  שקיל:
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        ו, בו, בו, בו, ב . . . . 17171717
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

א ְוָנַתן נָ     ?ַמאי –ׂשָ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
א ְוָנַתן    ָאסּור.  -ָנׂשָ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
א ְוָנַתן  ר.  -ָנׂשָ   מּוּתָ

  
י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה    : ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ

ל ּגֹוִים"    :ֵאיֵדיֶהן ׁשֶ
א ְוָנַתן    , "ֲאסּוִרין –ָנׂשָ

   !ַמאי ָלאו ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן
  

ְוָקא.    לֹא, ֵאיֵדיֶהן ּדַ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

ן ָלִקיׁש ֵאיִתיֵביּה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנןלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ל ּגֹוִים" א ְוָנַתן  ,ֵאיֵדיֶהן ׁשֶ   , "ָאסּור –ָנׂשָ

  ִאין,  -ֵאיֵדיֶהן 
  לֹא!  -ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן 

  
א, ִאיִדי ְוִאיִדי  ּנָ    .יּה ָקֵרי לֵ  "ֵאיֵדיֶהן"ּתַ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ֵריׁש ָלִקיׁש: ּדְ ּתַ

ֶהם" את ְוָלֵתת ִעּמָ ָאְמרּו ָאסּור ָלׂשֵ ׁשֶ    ,ּכְ
ים,  ְתַקּיֵ ָדָבר ַהּמִ א ּבְ   לֹא ָאְסרּו ֶאּלָ

ים  ֵאינֹו ִמְתַקּיֵ ָדָבר ׁשֶ   לֹא,  -ֲאָבל ּבְ
ים ְתַקּיֵ ָדָבר ַהּמִ א ְוָנַתן  :ַוֲאִפיּלּו ּבְ ר –ָנׂשָ   . "מּותָּ

  
  
ְדֵבי  ַרב ְזִבידֵני ּתָ  ֲעָיאּבִ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
ים " ֵאין ִמְתַקּיֵ ָבר ׁשֶ   מֹוְכִרין ָלֶהם,  -ּדָ

  . "ֲאָבל ֵאין לֹוְקִחין ֵמֶהם
  
  

יָנָרא ֵקיַסְרָנָאה לְ  ַדר ֵליּה ּדִ ׁשְ יָאה יּבִ ַר ַההּוא ִמיָנָאה ּדִ יֹום ֵאידֹו,  ְיהּוָדה ְנׂשִ   ּבְ
  יּה, ַקּמֵ  ֵריׁש ָלִקיׁש ֲהָוה ָיֵתיב 

   ?ָאַמר: ֵהיִכי ֶאֱעִביד
ְקֵליּה    ָאֵזיל ּומֹוֶדה,  -ֶאׁשְ

ְקֵליּה     ?ָהְוָיא ֵליּה ֵאיָבה -לֹא ֶאׁשְ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה 
ָפָניו.    טֹול ּוְזרֹוק אֹותֹו ַלּבֹור ּבְ

  
ָהְוָיא ֵליּה ֵאיָבה ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    !ָאַמר: ּכָ

  
ָקָאִמינָ  ְלַאַחר ָיד הּוא ּדְ    .אּכִ

  

 רש"י

. לפני אידיהן עמהן נשא ונתן
   מהו בהנאה:

   . ליהנות מאותה סחורה:אסור
כשאמרו אסור לשאת ולתת 

   . לפני אידיהן:עמהן
. אסרו אלא בדבר המתקייםלא 

עד יום אידיהן דחזי ליה קמיה 
   ביום אידו ואזיל ומודה:

. כגון אבל דבר שאינו מתקיים
   ירק וכיוצא בו מותר:

. במתניתא בדבי רבי אושעיא
דבי רבי אושעיא דאיהו סידרה 

   למתניתא וכן ר' חייא:
. דמרווח אבל לא לוקחין מהן

ליה שמתוך שאינו מתקיים 
  למכרו:מתאוה הוא 

. דינר מצורה חדשה קסרינאה
שפסל קיסר את הראשונה וגזר 

   על זו:
. שלא יבין שמדעת כלאחר יד

השלכתו וכיון שרואה שאבד 
  ממך לא ישמח:
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        ח, אח, אח, אח, א . . . . 18181818
ל ֵאיֵדיֶהן "ִלְפֵני[  ה ּגֹוִים ׁשֶ לׁשָ את  ָאסּור: –ָיִמים  ׁשְ ֶהם ְוָלֵתת ָלׂשֵ   ].ִעּמָ

אֹול ֵמֶהן ִאיָלן ְוִלׁשְ    .ְלַהׁשְ
   ֵמֶהן. ִלְלוֹותוְ  ְלַהְלוֹוָתן
  .  ֵמֶהן" ְוִלְפרֹוַע  ְלפֹוְרָען

  
ִאיָלן  ָלָמא ְלַהׁשְ ׁשְ ָקא ַמְרַווח ְלהּו,  -ּבִ   ּדְ

אֹול ֵמֶהן ַמעּוֵטי ָקא ְמַמֵעט ְלהּו! ֲאָב    ל ִלׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
אֹול ֵמֶהן ֵזָרה ִלׁשְ ִאיָלן.  ,ּגְ   ַאּטּו ְלַהׁשְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ָאֵזיל ּומֹוֶדה הּוא  ּום ּדְ ּה ִמׁשּ   ּכּוּלָ
  
  
  . "ְלַהְלוֹוָתם ְוִלְלוֹות ֵמֶהן"
  

ָלָמא  ׁשְ ָקא ַמ  - "ְלַהְלוֹוָתם"ּבִ ּום ּדְ   ְרַווח ְלהּו, ִמׁשּ
א  אי?  - "ִלְלוֹות ֵמֶהן"ֶאּלָ   ַאּמַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֵזיָרה   ַאּטּו ְלַהְלוֹוָתם.  ,ִלְלוֹות ֵמֶהן ּגְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ָאֵזיל ּומֹוֶדה הּוא.  ּום ּדְ ּה ִמׁשּ   ּכּוּלָ
  
  
  . "ְלפֹוְרָען ְוִלְפרֹוַע ֵמֶהן"
  

ָלָמא  ׁשְ ָקא ַמ  "ְלפֹוְרָען"ּבִ ּום ּדְ   ְרַווח ְלהּו, ִמׁשּ
א    ? ַמעּוֵטי ְמַמֵעט ְלהּו! "ִלְפרֹוַע ֵמֶהן"ֶאּלָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵזיָרה    . "ְלפֹוְרָען"ֵמֶהן ַאּטּו  "ִלְפרֹוַע "ּגְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ָאֵזיל ּומֹוֶדה הּוא.  ּום ּדְ ּה ִמׁשּ   ּכּוּלָ

  
  

  ּוְצִריִכי 
ָנא  ִאי ּתְ ֶהן"ּדְ את ְוָלֵתת ִעּמָ ָקא ַמְרַווח ְלהּו ְוָאֵזיל ּומֹוֶדה, ִמׁשּ  - "ָלׂשֵ   ּום ּדְ

אֹול ֵמֶהן"ֲאָבל  ַמעּוֵטי ָקא ְמַמֵעט ְלהּו  "ִלׁשְ ֵמי.  -ּדְ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ
ָנא  אֹול ֵמֶהן"ְוִאי ּתְ ָתא, ְוָאֵזיל ּומֹוֶדה.  - "ִלׁשְ יָבא ֵליּה ִמיּלְ ֲחׁשִ ּום ּדַ   ִמׁשּ

ָעְלָמא ִא  "ִלְלוֹות ֵמֶהן"ֲאָבל    ּתּוב ָלא ָהְדִרי זּוַזי.  :ֲאַמר ,ית ֵליּה ַצֲעָרא ּבְ
ָנא  א ִמיָהא ָאֵזיל ּומֹוֶדה,  - "ִלְלוֹות ֵמֶהן"ְוִאי ּתְ ּתָ ַרֲעָנא, ְוָהׁשְ ְרֵחיּה ִמיּפַ ַעל ּכָ ָקָאַמר: ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ַרע ֵמֶהן"ֲאָבל  תּו ָלא ָהְדִרי זּוֵזי "ִליּפָ   יל ּומֹוֶדה, ַצֲעָרא ִאית ֵליּה, ְוָלא ָאזֵ  :ֵאיָמא ,ּדְ
   .ְצִריָכא

   

 רש"י

. כולה משום דמודה הוא
שהעובד כוכבים ישמח 

   כשישראל צריך לו:
. למתני במתני' לכולהו: וצריכי

   משום דקא מרווח להו גרסינן:
. דצריך ליה מילתאדחשיבא 

ישראל לשאול את כליו וידע 
  דהדר ליה את כליו בעין:
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י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵניִנְפָרִעין ֵמֶהן  יֵצר ִמּפְ ּמֵ   . לוֹ  הּוא ׁשֶ
י ַעל ַאף: לוֹ  ָאְמרוּ  יֵצר ּפִ ּמֵ יו הּוא ׁשֶ ֵמַח , ַעְכׁשָ   .  ְזַמן" ְלַאַחר הּוא ׂשָ

  
י ְיהּוָדה  יֵצר"ְוֵלית ֵליּה ְלַרּבִ ּמֵ י ׁשֶ ֵמַח הּוא ְלַאַחר ְזַמן ַאף ַעל ּפִ יו ׂשָ    !?"ַעְכׁשָ

   :ְוָהַתְנָיא
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּמֹוֵעד סּוד ּבַ ה לֹא תָּ ָ יּוּול הּוא ָלּה,  ,ִאׁשּ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
י ְיהּוָדהמֹוֶדה  מֹוֵעד  ַרּבִ לֹו ּבְ כֹוָלה ְלַקּפְ ּיְ ִסיד ׁשֶ ּמֹוֵעד,  -ּבְ ּטֹוַפְלּתֹו ּבַ   ׁשֶ

י ֵמָחה ִהיא ְלַאַחר ְזַמן ַאף ַעל ּפִ יו, ׂשְ ֵציָרה ַעְכׁשָ ּמְ   ! "ׁשֶ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ח ְלִהְלכֹות מֹוֵעד,    ַהּנַ

ְמָחה ְלַאַחר ְזַמן יו, ׂשִ הּו ֵמיֵצר ַעְכׁשָ כּוּלְ   .ּדְ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
ָרעֹון ְלעֹוָלם ֵמיֵצר.    ּגֹוי ְלִעְנַין ּפֵ

  
ן ָקְרָחה, לֹא כְּ ּדְ ַמְתִניִתין  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ָקְרָחה" ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָטר  ׁשְ   ֵאין ִנְפָרִעין ֵמֶהן.  -ִמְלֶוה ּבִ
ה    ִנְפָרִעין ֵמֶהן,  -ִמְלֶוה ַעל ּפֶ

ָדם יל ִמּיָ ַמּצִ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

אּדְ ֲאחֹוֵריּה  ַרב יֹוֵסףָיֵתיב  י ַאּבָ א, ְוָיֵתיב ַרּבִ י ַאּבָ יּה  ַרּבִ    :, ִויֵתיב ְוָקָאַמרַרב הּוָנאּדְ ַקּמֵ
ן ָקְרָחה,  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ִהְלְכָתא ּכְ

י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   ְוִהְלְכָתא ּכְ
  
ַע " י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ֲאָמַרן.  - "ִהְלְכָתא ּכְ   ָהא ּדַ

י ְיהּוָדה" ַרּבִ ְתַנן –" ּכְ    :87ּדִ
חֹור, ַהּנֹוֵתן ֶצֶמר ַלּצַ " ע ִלְצּבֹוַע לֹו ָאדֹום ּוְצָבעֹו ׁשָ   ּבָ

חֹור ּוְצָבעֹו ָאדֹום,     ׁשָ
י ֵמִאיר   ז,א   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵמי ַצְמרֹו.    נֹוֵתן לֹו ּדְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִציָאה  ַבח ָיֵתר ַעל ַהּיְ ֶ ִציָאה,  - ִאם ַהׁשּ   נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהּיְ
ִציָאה ְיֵתיָרה ַעל  ַבח ְוִאם ַהּיְ ֶ ַבח -ַהׁשּ ֶ   . (בבא קמא ק:) "נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהׁשּ

  
יּה   ַרב יֹוֵסףַאַהְדִריְנהּו    .ְלַאּפֵ

  
ָלָמא  ׁשְ ן ָקְרָחה"ּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ִאיְצְטִריְך,  - "ֲהָלָכה ּכְ

ָך ָאִמיָנא ְעּתְ ַמע ָלן :ָסְלָקא ּדַ ים, ָקא ַמׁשְ ַרּבִ ים ֲהָלָכה ּכְ ָיִחיד. ֲהָלכָ : ָיִחיד ְוַרּבִ   ה ּכְ
א  י ְיהּוָדה"ֶאּלָ ַרּבִ יָטא "ֲהָלָכה ּכְ ׁשִ ה ִלי? ּפְ    !ָלּמָ

ְך ְסָתם ְסָתם.  - ַמֲחלֹוֶקת ְוַאַחר ּכָ   ִהְלְכָתא ּכִ
ָבָבא ְמִציָעא,  א, ּוְסָתם ּבְ ָבָבא ַקּמָ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

ְתַנן    :ּדִ
ה " ּנֶ ל ַהְמׁשַ ְחּתֹוָנה,  -ּכָ   ָידֹו ַעל ַהתַּ

ְחּתֹוָנה -ר ּבֹו ְוָכל ַהחֹוזֵ    ! (בבא מציעא עו.) "ָידֹו ַעל ַהתַּ
  

  ְוַרב הּוָנא? 
ּום  ָנה, ּדְ ִמׁשּ ׁשְ   ֵאין ֵסֶדר ַלּמִ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַתְנָיאגירסת מסורת הש"ס. בדפוס:  87878787 ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ       ::::ּדְ

 רש"י

. לא תתן סיד על פניה לא תסוד
   במועד:

. בעודו על מפני שניוול הוא לה
פניה ואף על פי כשנוטלתו 
מאדימה ומצהיל פניה כיון 
דהנאה זו אינה אלא עד לאחר 
המועד וניוול בתוך המועד 

   אסור:
   על פניה:. לנוטלו מלקפלו

. כגון שבאה לסוד בתוך המועד
בתחלת המועד ולבסוף יום או 
יומים תטלנו ונהנית הימנו 

   בתוך המועד:
. כל מה דכולהו מיצר עכשיו

שהתירו לעשות במועד מיצר 
הוא באותה שעה כגון שחיטה 
ותיקון סעודה והתירו לו משום 
שמחה דלאחר זמן שבתוך 

   המועד:
. מלוה בשטר אין נפרעין מהן

לפני אידיהן מפני ששמח הוא 
לאחר זמן ביום אידו דכיון 
דנקט שטרא ישראל עילויה כל 

  שעתא מסתפי מיניה:
. נותן לו נותו לו הצבע דמי צמרו

צבע זה דמי צמר לבן כבתחלה 
אם ירצה דסבירא ליה לר''מ כל 
המשנה מדעת בעליו נקרא גזלן 
וקנאו בשינוי וכדמפרש בבבא 

הצמר  קמא בהגוזל עצים ונוטל
לעצמו אע''פ שהוא מעולה 

   עכשיו בדמים:
. א''כ נמצא זה ר' יהודה אומר

משתכר בשינויו אלא ידו על 
   התחתונה:

ואם השבח שהשביח הצמר 
. שהוציא הצבע יתר על היציאה

נותן לו בעל הצמר את היציאה 
סמנים ועצים ושכר פעולה 
כשכיר יום ולא שכר שלם כמו 
 שהתנה עמו ואם היציאה יתירה

   על השבח כו':
. דשרי במלוה הלכה כר' יהושע

   על פה:
. דרבי מאיר ורבי מחלוקת

יהודה בהגוזל בב''ק. ואחר כך 
סתם לן תנא בבבא מציעא כר' 
יהודה וכל מחלוקת שנחלקו 
תנאים ואח''כ סתם לנו 
במשנתנו כאחד מהן הלכה 
כמותו דכיון דסתמיה אחר 
המחלוקת ש''מ דקמו רבנן 

טעמא  בטעמייהו ומסתברא
   דהאיך:

. סידרא אין סדר למשנה
דמתניתין לאו דוקא ושמא 
משנה אחרונה היא נשנית 

  ראשונה בבית המדרש:
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ְך ַמֲחלֹוֶקת.  א ְוַאַחר ּכָ ֵריׁשָ א ּבְ ּנָ א ְלֵמיַמר ָסַתם ּתַ ִאיּכָ   ּדְ
  

   ,ִאי ָהִכי
נָ  ׁשְ ְך ְסָתם ֵליָמא ֵאין ֵסֶדר ַלּמִ ל ַמֲחלֹוֶקת ְוַאַחר ּכָ   ה! ּכָ

  
   ?ְוַרב הּוָנא

י ָלא ָאְמִריַנן א,  "ֵאין ֵסֶדר" :ּכִ ְכּתָ ֲחָדא ַמּסֶ   ּבַ
י  ְכּתֵ ְתֵרי ַמּסֶ    .ָאְמִריַנן –ּבִ

  
   ?ְוַרב יֹוֵסף

  
א ִהיא.  ְכּתָ ּה ְנִזיִקין ֲחָדא ַמּסֶ   ּכּוּלָ

  
ֵעית ֵאיָמא   :ְוִאי ּבָ

ִסיָקָתא י ִהְלָכָתא ּפְ ָקָתֵני ָלּה ַגּבֵ ּום ּדְ    :ִמׁשּ
ְחּתֹוָנה" ְחּתֹוָנה, ְוָכל ַהחֹוֵזר ּבֹו ָידֹו ַעל ַהתַּ ה ָידֹו ַעל ַהתַּ ּנֶ ל ַהְמׁשַ   .  "ּכָ
  
  
  
  
  

 רש"י

כל מחלוקת ואחר כך סתם נמי 
. אלמה קיימא לן כל כו'

מחלוקת ואחר כך סתם הלכה 
כסתם ביבמות בפ' החולץ (דף 

   מב:):
. אלא כי לא אמרינן אין סדר

חד סמכינן אסידרא ה''מ ב
   מסכתא:

   . תלתא בבי:נזיקין כולהו
. להכי אהדרינהו ואיבעית אימא

רב יוסף לאפיה דאי נמי אין 
סדר למשנה לא איצטריך לומר 
הלכה כרבי יהודה דודאי 
הלכתא כי האי סתמא דכל 
המשנה לא הוה שייכא 
למיתנייה התם בהשוכר דהא 
לא איירי בההוא פירקא בשינוי 
אלא בחזרה ומדתניא התם 

  מ הלכתא קא פסיק ואזיל:ש''
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

י ָלֶעֶרב". " ֲעמֹוד ִעּמִ תַּ   לֹא יֹאַמר ָאָדם ַלֲחֵבירֹו: "ֲהִנְרֶאה ׁשֶ
ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

י ָלֶעֶרב" :רוֹ אֹוֵמר ָאָדם ַלֲחֵבי ֲעמֹוד ִעּמִ תַּ   . ""ֲהִנְרֶאה ׁשֶ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ַר  :ִהְלְכָתא ן ָקְרָחה.  יּבִ ּכְ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
א " ָאל ְלָחָכם, ְוִטיּמֵ ׁשְ ַאל ְלָחָכם ִוְיַטֵהר,  -ַהּנִ   לֹא ִיׁשְ

יר. לֹ  -ְלָחָכם ְוָאַסר  ַאל ְלָחָכם ְוַיתִּ   א ִיׁשְ
א ְוֶאָחד ְמַטֵהר,  ַנִים, ֶאָחד ְמַטּמֵ   ָהיּו ׁשְ

יר,    ֶאָחד אֹוֵסר ְוֶאָחד ַמתִּ
ָחְכָמה ּוְבִמְנָין  דֹול ֵמֲחֵבירֹו ּבְ ְך ַאֲחָריו,  -ִאם ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם ּגָ   ַהּלֵ

ְחִמיר.  -ְוִאם ָלאו  ְך ַאַחר ַהּמַ   ַהּלֵ
ַע ּבֶ  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ן ָקְרָחהַרּבִ

ל ּתֹוָרה  ׁשֶ ְחִמיר,  - ּבְ ְך ַאַחר ַהּמַ   ַהּלֵ
ל סֹוְפִרים  ׁשֶ יֵקל -ּבְ ְך ַאַחר ַהּמֵ   . "ַהּלֵ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַר  :ִהְלְכָתא ן ָקְרָחה.  יּבִ ּכְ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶהן " ָחְזרּו ּבָ ן, ׁשֶ ִלין אֹוָתן -ְוכּוּלָ   עֹוָלִמית,  ֵאין ְמַקּבְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶהן  ַמְטמֹוִנּיֹות   ָחְזרּו ּבָ ִלין אֹוָתן,  -ּבְ   ֵאין ְמַקּבְ

ַפְרֶהְסָיא  ִלין אֹוָתן -ּבְ   . "ְמַקּבְ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ַמְטמֹוִנּיֹות" ְבֵריֶהם ּבְ ִלין אֹוָתן,   - ָעׂשּו ּדִ   ְמַקּבְ

ִלין אֹוָתן.  -ַפְרֶהְסָיא ּבְ    ז,ב   ֵאין ְמַקּבְ
ְמעֹון ְוַר  י ׁשִ ן ָקְרָחה אֹוְמִרים:  יּבִ ַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ
ךְ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ִלין,  - ּבֵ   ְמַקּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ִנים ׁשֹוָבִביםׁשֶ   . (ירמיהו ג, כב) 88""ׁשּובּו ּבָ
  

ַפר ַעּכוֹ ָאַמר  י ִיְצָחק ִאיׁש ּכְ   : י יֹוָחָנןַרּבִ ָאַמר  ַרּבִ
אֹותֹו ַהזּּוג.   :ִהְלְכָתא   ּכְ

   

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ִנים ׁשֹוָבִבים ֶא  88 ה הׁשּובּו ּבָ י ַאתָּ ה ְמׁשּובֵֹתיֶכם ִהְננּו ָאָתנּו ָלְך ּכִ  ֱאלֵֹהינוּ  'ְרּפָ

 רש"י

. עתה נראה לשון הבוא הנראה
נבוא (בראשית לז) לא יאמר לו 
בשבת הנראה אם תעמוד עמי 

   לערב לעשות במלאכתי לערב:
. אגזלנין ועמי וכולן שחזרו

   הארץ קאי:
. להחזיקן אין מקבלין אותן

   בתורת חברות לסמוך עליהן:
. בסתר עבירות עשו דבריהן
  ה:שעברו עד הנ

. הואיל ופקרו כל כך בפרהסיא
שוב אין נותנין לבן לשוב 

   בתשובה שלימה:
. משמע מזידים שובבים

ופרהסיא לשון מרד וגאוה כמו 
וילך שובב בדרך לבו (ישעיהו 

  נז):
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ָנה    ִמׁשְ

ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ְלַאֲחֵריֶהם  לׁשָ ה ִלְפֵניֶהם, ּוׁשְ לׁשָ   ָאסּור.  -ׁשְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
  ָאסּור,  -ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן 

ר -ְלַאַחר ֵאיֵדיֶהן    .  מּותָּ
   

ָמָרא    ּגְ
יִמיַרב ּתַ ָאַמר  ר ַאְבּדִ מּוֵאלָאַמר  ְחִליָפא ּבַ   : ׁשְ

ָמֵעאל  י ִיׁשְ   ְלעֹוָלם ָאסּור.  -נֹוְצִרי, ְלִדְבֵרי ַרּבִ
  
  
  

 רש"י

. שלשה לפניו לעולם אסור
ושלשה לאחריו והוא עצמו 

  כלומר כל שבעת ימי השבת:
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ר" -ָאסּור, ְלַאַחר ֵאיֵדיֶהן  -אֹוְמִרים: ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן  ֲחָכִמים"וַ    . מּותָּ
  

א א ַקּמָ ּנָ    !ֲחָכִמים ַהְיינּו ּתַ
  

לֹא ֵאיֵדיֶהן יַנְייהוּ ִאי ֵהן ּבְ א ּבֵ    :ּכָ
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ לֹא ֵאיֵדיֶהן :ּתַ   .ֵהן ּבְ

ְתָרֵאי ָסְבִרי ַנן ּבַ   ֵהן ְוֵאיֵדיֶהן.  :ְוַרּבָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
יַנְייהוּ  א ּבֵ א ְוָנַתן ִאיּכָ    :ָנׂשָ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ א ְוָנַתן  :ּתַ ר,  -ָנׂשָ   מּוּתָ
ְתָרֵאי ָסְבִרי ַנן ּבַ   ָאסּור.  -א ְוָנַתן ָנׂשָ  :ְוַרּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

יַנְייהוּ ּדִ  א ּבֵ מּוֵאל ִאיּכָ    :ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

א יֹום ֵאיָדם ּגֹוָלה ֵאין ָאסּור ֶאּלָ    .ּבַ
א א ַקּמָ ּנָ מּוֵאל, ּדִ ִאית ֵליּה  :ּתַ   ׁשְ

ְתָרֵאי ַנן ּבַ מּוֵאל. ּדִ ֵלית ְלהּו  :ַרּבָ   ׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
יַנְייהוּ ּדְ  א ּבֵ ִדי ִאיּכָ    :ַנחּום ַהּמָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִדי"   אֹוֵמר:  ַנחּום ַהּמָ

א יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן   , "ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ
א א ַקּמָ ּנָ ִדי,ּדְ ֵלית ֵליּה  :ּתַ   ַנחּום ַהּמָ

ְתָרֵאי ַנן ּבַ ִדיּדְ ִאית ְלהּו  :ְוַרּבָ   .ַנחּום ַהּמָ
  
  

 רש"י

. ת''ק סבר הן בלא אידיהן
דייקינן לעיל דקתני לפני כד

אידיהן של עובדי כוכבים שלשה 
ימים ש''מ שלשה לפניהם לבד 

   האיד קאמר:
. דלא יהבו סימנא ורבנן בתראי

איכא למימר הואיל ולא אשכחן 
מידי ביניהן איכא למימר בהא 
אתו לאפלוגי דהן ואידיהן ג' 

   קאמר:
רבנן בתראי סברי נשא ונתן 

. סתמא קאמרינן ולא אסור
ני אסור לשאת ולתת כתנא קת

קמא דמשמע לכתחלה הוא דלא 
   הא דיעבד שפיר דמי:

. אין העובדי כוכבים בגולה
אדוקין כל כך בעבודת כוכבים 
כדאמרינן (לקמן) עובדי כוכבים 
שבחוצה לארץ לאו עובדי 
עבודת כוכבים נינהו כו' ועוד 

   דמסתפינן מינייהו:
. רבנן בתראי לית להו דשמואל

סיים בהדיא במאי דכיון דלא מ
פליגי איכא למימר לטפויי אתו 
דשמעינן לתנא קמא דקאמר 
לפני אידיהן אסור לשאת ולתת 
עמהם וסתמא דמילתא כשאין 
יד עובדי כוכבים תקיפה על 
ישראל קא אמר ואתו אינהו 
למימר לפני אידיהן לעולם 
אסורין ואיפכא ליכא לשנויי 
דתתריץ שפיר דסתם תנא 

   בתרא לטפויי אתא:
. רבנן בתראי אית להו כנחום

דלא יהבי חושבנא אלא אסור 
  סתמא קאמרי:
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   :ּגּוָפא

ִדי"   אֹוֵמר:  ַנחּום ַהּמָ
א יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן.    ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ

ָבר ְולֹא ֶנֱאַמר ע ַהּדָ ּקַ תַּ   . "ָאְמרּו לֹו: ִנׁשְ
  

ָווֵתיּה!  ַקְייִמי ּכְ ְתָרֵאי ּדְ ַנן ּבַ א ַרּבָ   ְוָהִאיּכָ
  

  ַמאן ֲחָכִמים? 
ִדי הּוא    .ַנחּום ַהּמָ

   
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ִדיַנחוּ "   אֹוֵמר:  ם ַהּמָ

ְלָחָמה.  ּמִ   מֹוְכִרין ָלֶהן סּוס ָזָכר ְוָזֵקן ּבַ
ָבר ְולֹא ֶנֱאַמר ע ַהּדָ ּקַ תַּ   . "ָאְמרּו לֹו: ִנׁשְ

  
ָווֵתיּה  ָקֵאי ּכְ ֵתיָרא ּדְ ן ּבְ א ּבֶ    ,ְוָהִאיּכָ

ְתַנן    :ּדִ
ֵתיָרא" ן ּבְ סּוס ּבֶ יר ּבְ   ! (עבודה זרה יד:)" ַמתִּ
  

ֵתיָרא לֹא  ן ּבְ ין ְזָכִרים ִלְנֵקבֹות, ּבֶ   ַמְפִליג ּבֵ
ַנן ְסִביָרא ֵליּה.  ַרּבָ ין ְזָכִרים ִלְנֵקבֹות ּכְ ָקא ַמְפִליג ּבֵ   ִאיהּו ִמּדְ

  
ַנן    ?ּוְלַרּבָ

  
ָבר ְולֹא ֶנֱאַמר.  ע ַהּדָ ּקַ ּתַ   ִנׁשְ

  
  

ְנָיא    :ּתַ
ִדי"   אֹוֵמר:  ַנחּום ַהּמָ

ר ֵ ֶבת ִמְתַעׂשּ ֶ   ֶזַרע,   :ַהׁשּ
  ְוָיָרק, 

  יִרין. זִ וְ 
ָבר ְולֹא ֶנֱאַמר ע ַהּדָ ּקַ תַּ   . "ָאְמרּו לֹו: ִנׁשְ

  
ָווֵתיּה,  ָקֵאי ּכְ י ֱאִליֶעֶזר ּדְ א ַרּבִ   ְוָהִאיּכָ

ְתַנן    :ּדִ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶרת ֶ ֶבת ִמְתַעׂשּ ֶ    ,ֶזַרע    ַהׁשּ
   ,ְוָיָרק

  ! (מעשרות ד, ה) "ְוִזיִרין
  

ְדִגּנּוִניָתא.   -ָהָתם    ּבִ
   

  

 רש"י

. לא יצא דבר זה נשתקע הדבר
מפי אדם לעולם ל''א לא יצא 

   דבר זה לחוץ:
. בתוך מוכרין להן סוס זכר זקן

המלחמה שאינו אלא לקלקל 
ומלתא דלא שכיחא הוא ולא 
אתי למילף מינה למכור בהמה 

נן אין אחריתי דהא דאמרי רב
מוכרין להן בהמה גסה לא 
אסרו אלא משום שאלה או 
שכירות כדאמר בפירקין דלקמן 
(ד' טו.) והכא במלתא דלא 

  שכיחא לא גזור רבנן:
. לפי בן בתירא מתיר בסוס

שמלאכתו לרכוב אדם עליו ואין 
במלאכה זו חיוב חטאת שהחי 
נושא את עצמו דתנן במשילין 
פירות (ביצה לו:) אלו הן משום 

   בות לא רוכבין על גבי בהמה:ש
. לא קא מפליג בין זכר לנקבה

בין זקן לבחור איהו מדקמפליג 
   ואוסר בבחור:

. דאסרי כרבנן סבירא ליה
משום תורת כלי זיין דקטיל 

   בסיחופיה כדלקמן:
. שיהא ולרבנן נשתקע הדבר

   מותר בזקן דכולן אסורין:
. ירק של תבלין שקורין השבת

   אניט''ו: אוי''ר ובלשון רומי
. בין מתעשר זרע וירק וזירין

שלקטו כשהוא ירק בין שלקטו 
כשהוא זירין דולדיילש''א 
בלע''ז ובין שהניחו עד שצמחו 
גרעיני זרעו בתוכו והוקשו 
וחבטן צריך לעשר את הזרע 
מדרבנן דאורחיה למיכליה זרע 
וירק וזירין הלכך כולהו הוו להו 
גמר פירי. בדגנוניתא. הגדל 

אוי לאכול זרע וירק בגנה דר
וזירין אבל הגדל בשדות אינו 

  נאכל ירק אלא זרע כעין חרדל:
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ר ַמְניּוִמיָאַמר ֵליּה  ֵיילְ  ַרב ַאָחא ּבַ   : ַאּבַ

ה ֲאָתא ֵמַאְתִרין,  ְבָרא ַרּבָ   ּגַ
ָתא  ל ִמיּלְ ָבר ְולֹא ֶנֱאַמר?  :ָאַמר, ָאְמִרי ֵליּה ּדְ ּכָ ע ַהּדָ ּקַ ּתַ   ִנׁשְ

  
ָווֵתיּה,  ָעְבִדיַנן ּכְ א ֲחָדא ּדְ   ָאַמר: ִאיּכָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִד "   ָאַמר:  יַנחּום ַהמָּ

ה" ִפּלָ "ׁשֹוֵמַע תְּ   . "ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ּבְ
  

ַהִהיא ּה ּדְ ר ִמיּנָ    ,ָאַמר: ּבַ
ֵלי ַרְבְרֵבי,  ַאׁשְ ַתְלָיא ּבְ   ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל,  ּלֵ ְך ִיְתּפַ   ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ְוַאַחר ּכָ
ֱאַמר: ּנֶ ה ְלָעִני ִכי ׁשֶ ִפּלָ יחֹו" "ּתְ ּפְך ׂשִ   , (תהלים קב, א) וגו' ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיׁשְ

ה,  ִפּלָ א תְּ יָחה ֶאּלָ   ֵאין ׂשִ

ֱאַמר: ּנֶ ֶדה" ׁשֶ ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ   . (בראשית כד, סג) 89"ַוּיֵ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַאל ְצָרָכיו,  ְך ִיׁשְ ל, ְוַאַחר ּכָ ּלֵ   ִיְתּפַ

ֱאַמר:  ּנֶ יד""ֶאׁשְ ׁשֶ יִחי ָצָרִתי ְלָפָניו ַאּגִ    ."(תהלים קמב, ג) ּפְך ְלָפָניו ׂשִ
  

י ֱאִליֶעֶזר ַנִמי,    ְוַרּבִ
יִחי" :ָהְכִתיב ּפְֹך ְלָפָניו ׂשִ   ! "ֶאׁשְ

  
יד.  :ָהִכי ָקָאַמר ָרִתי ְלָפָניו ַאּגִ ּצָ ְזַמן ׁשֶ יִחי ּבִ ּפֹוְך ְלָפָניו ׂשִ   ֶאׁשְ

  
ַע ַנִמי,  י ְיהֹוׁשֻ   ְוַרּבִ

ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף"ִתיב: ָהכְ  ִפּלָ   ! "ּתְ
  

יחֹו.  :ָהִכי ָקָאַמר ּפֹוְך ׂשִ ְפֵני ה' ִיׁשְ לִּ ְזַמן ׁשֶ ה ְלָעִני? ּבִ ִפּלָ   ֵאיָמַתי ּתְ
  

ְלִגי ַמאי ָקִמיּפַ ְייִקי, ּבְ ָמר ּדַ ְייִקי ְוָלא ּכְ ָמר ּדַ ֵדי ְקָרֵאי ָלא ּכְ   ?ִמּכְ
  

ְמַלאי,  י ׂשִ ְדָדֵריׁש ַרּבִ   ּכִ
ָד  ְמַלאיֵריׁש [ּדְ י ׂשִ לַרּבִ ּלֵ ְך ִיְתּפַ ל ָמקֹום ְוַאַחר ּכָ ְבחֹו ׁשֶ ר ָאָדם ׁשִ   .]: ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ

  
  ְמָנַלן? 

  
ינּו,  ה ַרּבֵ   ִמּמֹׁשֶ

ְכִתיב ךָ  :ּדִ ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבּדְ   . (דברים ג, כד) 90""ה' ֱאלִֹהים ַאּתָ
ְתֵריּה  א וְ  :ּוְכִתיב ּבַ ָרה ּנָ   .  (דברים ג, כה) 91ֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה""ֶאְעּבְ

  
ַע ָסַבר יּבִ ַר   ח,א  ה,  :ְיהֹוׁשֻ   ָיְלִפיַנן ִמּמֹׁשֶ

ה.    :ֱאִליֶעֶזר ָסַבר יּבִ ְוַר    ָלא ָיְלִפיַנן ִמּמֹׁשֶ
ַרב ּגּוְבֵריּה.  ה ּדְ אֵני מֹׁשֶ   ׁשָ

ִדְבֵרי ֶזה, ִדְבֵרי ֶזה ְולֹא ּכְ    ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: לֹא ּכְ
ה" ִפּלָ "ׁשֹוֵמַע ּתְ א ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ּבְ   .ֶאּלָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ה".  ִפּלָ "ׁשֹוֵמַע ּתְ   ֲהָלָכה: ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ּבְ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ִאים 89 ים ּבָ ה ְגַמּלִ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ַוּיִ ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ   ַוּיֵ
ְדְלָך ְוֶאת יָ  'ֲאדָֹני ה 90 ָך ֶאת ּגָ ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבּדְ יָך ְוִכְגבּורֶֹתךָ ַאתָּ ה ְכַמֲעׂשֶ ר ַיֲעׂשֶ ַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ׁשּ ר ִמי ֵאל ּבַ   ְדָך ַהֲחָזָקה ֲאׁשֶ
ָבנֹן 91 ה ְוַהּלְ ן ָהָהר ַהּטֹוב ַהּזֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ָרה ּנָ   ֶאְעּבְ

 רש"י

   . ממקומנו ממדי:מאתרין
. מאריך בה בשומע תפלה

   ושואל צרכיו:
. חבלים עבים באשלי רברבי

וחזקים ויש אומרים באילנות 
גדולות כמו ויטע אשל (בראשית 
כא) כלומר הא לאו כוותיה 

א דרבנן נמי אתון עבדין פלוגת
   היא כדקתני לקמן וחכ''א כו':

. כי יעטוף . י''ח:ואח''כ יתפלל
עטיפת נפשו ודאגת לבו יתפלל 
תחלה והדר לפני ה' ישפוך שיחו 

   שמונה עשרה:
. לשון כאב ופריחת לב עטיפה

מתוך צרה כמו בהתעטפם כחלל 
   (איכה ב):

. תפלת המנחה לשוח בשדה
תקן בפרק תפלת השחר (ברבות 

   כו:):
. כבר בזמן שצרתי לפניו אגיד

   קודם לכן:
. דהא איכא לא כמר דייקי כו'

   לשנויי הכי והכי:
. יסדר אדם שבחו של הקב''ה

שלש ברכות ראשונות אבות 
גבורות וקדושת השם שאין בהן 
תפלה אלא שבח ואח''כ בשאר 

  ברכות יש דברי תחנה ותפלה:
. ר' יהושע סבר ילפינן ממשה
ך להסדיר שבח תחלה הלכ

יתפלל י''ח תחלה דאיכא שבח 
   בתחלתן:

. גדולת מעשיו דרב גובריה
וחכמתו רבה ונאה לו לשבח 
ולהעדיף בשבחו של מלך מלכי 
המלכים אבל איניש בעלמא 

   מיחזי כיוהרא:
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ֵריּה  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  יַלתדּ  ּבְ ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ֵמיּה  ְ ַרב ׁשְ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ

ָאְמרוּ  י ׁשֶ ה",  :ַאף ַעל ּפִ ִפּלָ "ׁשֹוֵמַע ּתְ   ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ּבְ
ָרָכה ּוְבָרָכה  ל ּבְ ָרָכה ּוְבָרָכה ֵמֵעין ּכָ ל ּבְ סֹוף ּכָ א לֹוַמר ּבְ   אֹוֵמר.  -ֲאָבל ִאם ּבָ

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ

ָאְמרוּ  י ׁשֶ "ׁשֹוֵמַע ּתְ  :ַאף ַעל ּפִ ה", ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ּבְ   ִפּלָ
יתֹו  תֹוְך ּבֵ ת חֹוִלים,  -ִאם ֵיׁש לֹו חֹוֶלה ּבְ ִבְרּכַ   אֹוֵמר ּבְ

ִנים.  ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ   ְוִאם ָצִריְך ְלַפְרָנָסה אֹוֵמר ּבְ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ה",  ִפּלָ "ׁשֹוֵמַע ּתְ ָאְמרּו: ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ּבְ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

ּפּוִרים ֲאָבל  ֵסֶדר יֹום ַהּכִ תֹו, ֲאִפיּלּו ּכְ ִפּלָ א לֹוַמר ַאַחר ּתְ    .אֹוֵמר –ִאם ּבָ
   

  
  

 רש"י

. אם היה מעין כל ברכה וברכה
משכח תלמודו מאריך בחונן 
הדעת אם בעל תשובה הוא 
מאריך בהרוצה בתשובה וכן 

  :כולן
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        ח, אח, אח, אח, א . . . . 25252525
ָנה    ִמׁשְ

ל ּגֹוִים:   ַקַלְנָדא,   ְוֵאּלּו ֵאיֵדיֶהן ׁשֶ
  ּוְסַטְרנּוָרא, 
  ְוְקַרֵטיִסים, 

ל ַמְלֵכיֶהם,  נּוְסָיא ׁשֶ   ְויֹום ּגֵ
יָדה    ,ְויֹום ַהּלֵ

יָתה,    ְויֹום ַהּמִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ֵריָפה  ּה ׂשְ ׁש ּבָ ּיֵ ל ִמיָתה ׁשֶ ּה ֲעבֹוָדה ָזָרה,  -ּכָ   ֵיׁש ּבָ

ֵריָפה  ּה ׂשְ ֵאין ּבָ ּה ֲעבֹוָדה ָזָרה.  -ְוׁשֶ   ֵאין ּבָ
  

לֹוִריתֹו,  ְגַלַחת ְזָקנֹו ְוּבְ   ֲאָבל יֹום תִּ
ם,  ָעָלה ּבֹו ִמן ַהּיָ   ְויֹום ׁשֶ

ית ָהֲאסּוִרין, וְ  ָצא ִמּבֵ ּיָ   יֹום ׁשֶ
ה ִלְבנֹו  תֶּ ה ִמׁשְ ָעׂשָ א, ֵאינֹו ָאסּור -ְוגֹוי ׁשֶ    ,אֹותֹו ַהּיֹום  ֶאּלָ

ְלַבד    .ְואֹותֹו ָהִאיׁש ּבִ
   

ָמָרא    ּגְ
ר ָרָבאָאַמר    : ַרב ָחָנן ּבַ

א" קּוָפה - "ַקַלְנּדָ מֹוָנה ָיִמים ַאַחר ּתְ   .ׁשְ
מֹונָ  - "ְסַטְרנּוָרא"    .ה ָיִמים ִלְפֵני ְתקּוָפהׁשְ

ִני" :ְוִסיָמָנךְ     .(תהלים קלט, ה) וגו' 92"ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִמְתַמֵעט ְוהֹוֵלְך, " ָרָאה ָאָדם ָהִראׁשֹון יֹום ׁשֶ   ְלִפי ׁשֶ

ֲעִדי ְוחוֹ  י עֹוָלם ָחׁשּוְך ּבַ ַרְחתִּ סָּ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ּמָ   ֵזר ְלתֹוהּו ָובֹוהּו, ָאַמר: אֹוי ִלי, ׁשֶ
ַמִים,  ָ ְקְנָסה ָעַלי ִמן ַהׁשּ ּנִ   ְוזֹו ִהיא ִמיָתה ׁשֶ

ה.  ַתֲעִנית ּוִבְתִפּלָ מֹוָנה ָיִמים ּבְ ב ׁשְ   ָעַמד ְוָיׁשַ
ֲאִריְך ְוהֹוֵלְך  ּמַ קּוַפת ֵטֵבת, ְוָרָאה יֹום ׁשֶ ָרָאה תְּ יָון ׁשֶ ל עֹוָלם הּוא,   -ּכֵ   ָאַמר: ִמְנָהגֹו ׁשֶ

מֹוָנה ָיִמים טֹוִבים. ָהַלְך  ה ׁשְ   ְוָעׂשָ
ָאן ְלֵאּלּו ּוְלֵאּלּו  ָנה ָהַאֶחֶרת ֲעׂשָ ָ   ָיִמים טֹוִבים.  -ַלׁשּ

ַמִים,  -הּוא  ם ׁשָ   ְקָבָעם ְלׁשֵ
ם ֲעבֹוָדה ָזָרה -ְוֵהם    . "ְקָבעּום ְלׁשֵ

  
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ֵרי ִנְבָרא ָהעֹוָלם :ּבִ ִתׁשְ י ָלא ֲחָזא. יֹוֵמי זּוֵטי ֲח  - ּבְ ּתִ   ָזא, יֹוֵמי ֲאִריֵכי ַאּכַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִניָסן ִנְבָרא ָהעֹוָלם :ֶאּלָ   ָהא ֲחָזא ֵליּה יֹוֵמי זּוֵטי ְויֹוֵמי ֲאִריֵכי!  - ּבְ
  

י ַהאי ָלא ֲחָזא ָהֵוי זּוֵטי ּכּוּלֵ    .ּדְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְבָרא ּבֹו ָאָדם ָהִראׁשֹון, " ּנִ   יֹום ׁשֶ

יוָ  ה, ּכֵ ְקָעה ָעָליו ַחמָּ ָ ׁשּ   ן ׁשֶ
ֲעִדי ְוַיֲחזֹור עֹוָלם ְלתֹוהּו ָובֹוהּו,  י עֹוָלם ָחׁשּוְך ּבַ ַרְחתִּ סָּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ   ָאַמר: אֹוי ִלי, ׁשֶ

ַמִים,  ָ ְקְנָסה ָעַלי ִמן ַהׁשּ ּנִ   ְוזֹו ִהיא ִמיָתה ׁשֶ
ְיָלה,  ל ַהּלַ ַתֲעִנית ּובֹוֶכה ּכָ ב ּבְ   ָהָיה יֹוׁשֵ

ֶנְגּדֹו. ְוַחוָּ    ה ּבֹוָכה ּכְ
ל עֹוָלם הּוא ַחר, ָאַמר: ִמְנָהגֹו ׁשֶ ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ יָון ׁשֶ    .ּכֵ

ְרָניו קֹוְדִמין ְלַפְרסֹוָתיו,  ּקַ   ָעַמד ְוִהְקִריב ׁשֹור ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ר ַמְקִרן ַמְפִריס" ׁשֶ ֹור ּפָ   . "(תהלים סט, לב) "ְוִתיַטב ַלה' ִמׁשּ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ת ָעַלי כַּ  92 ׁשֶ ִני ַותָּ ָכהָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרתָּ   ּפֶ

 רש"י

  מתני' 
. דאסורין ג' ימים ואלו אידיהן

   לפניהן:
. כולהו מפרש קלנדא וסטרנורא

   בגמרא:
. של מלך עושין כל ויום הלידה

בני מלכותו יום איד משנה 
   לשנה ומקריבין זבחים:

. ששרפו עליו כלי שריפה
   תשמישו כדרך המלכים:
. כלומר יש בה עבודת כוכבים

אותו היום עובדין עבודת 
וכבים והוא להן יום איד וכן כ

משנה לשנה כל ימי בנו ובכל 
הנך דחשבינן הכא חשיבי ליה 

   ואסור ג' ימים לפניהן:
. שאין אבל יום תגלחת זקנו כו'

זמן קבוע לרבים אלא כל אחד 
   ואחד כשמגלח עושה יום איד:

. כשמספר פעמים בלוריתו
הרבה מניח בלורית מאחריו 
ומגלחה משנה לשנה ויום 

   חה עושה יום איד:שמגל
. מקריב ויום שעלה מן הים

זבחים לעבודת כוכבים על דבר 
שניצל ובכל הנך אינו אסור אלא 
אותו היום ולא לפניו ולא 

   לאחריו דלא חשיבי כולי האי:
  

  גמ' 
. היא תקופת אחר התקופה

טבת והיו עושין ח' ימים רצופין 
   איד כדלקמן:

. שלא תחליף לומר וסימנך
תן דלפני קלנדא קרי או

   התקופה:
. אחור כתיב אחור וקדם צרתני

ברישא מתני' נמי הנך דלאחר 
   התקופה תנא ברישא:
. מתשרי יום שמתמעט והולך

   ועד טבת:
. יומי אריכי ביום הא חזא ליה

תקופת תמוז והיה לו לידע 
   שמנהגו של עולם הוא:

. שקרנותיו קודמות לפרסותיו
דאמר מר כל מעשה בראשית 

או שור עם קרניו בקומתן נבר
מגודלין וכיון שיצא ראשו 
תחלה נמצאו קרנותיו קודמות 

   לפרסותיו:
. אמר דוד [ותיטב לה' משור פר

ותיטב לה' תפלתי משור שביום 
שהיה שור דהיינו אותו יום 
שנולד כדכתיב שור או כשב וגו' 
הרי עשוי ונגמר כפר שהוא בן ג' 

  שאפילו מקרניו לא חסר]:
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        ח, אח, אח, אח, א . . . . 26262626
ר ַמְקִרן ַמְפִריס""ְוִתיַטב לַ [ ֹור ּפָ   ].(תהלים סט, לב) ה' ִמׁשּ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ
ִמְצחֹו,  ִהְקִריב ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶקֶרן ַאַחת ָהְיָתה לֹו ּבְ   ׁשֹור ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ר ַמְקִרן ַמְפִריס"ׁשֶ ֹור ּפָ   . (תהלים סט, לב)"ְוִתיַטב ַלה' ִמׁשּ
  

ַמע! ּתַ  - "ַמְקִרין" י ַמׁשְ   ְרּתֵ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֶרן" ִתיב "ִמּקֶ    .ּכְ

  
  
  

 רש"י
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ָנה 93ָאַמר   : ַרב ַמּתָ

א,  ָתה ַקַלְנּדָ ָעׂשְ   רֹוִמי ׁשֶ
דֹות ָלּה,  ְעּבְ ּתַ מּוכֹות ָלּה ִמׁשְ   ְוָכל ָהֲעָיירֹות ַהּסְ

רֹות - אֹוָתן ֲעָיירֹות     ?ֲאסּורֹות אֹו מּוּתָ
  

י יְ  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   ָאַמר:  הֹוׁשֻ
א    .ֲאסּוָרה ַלּכֹל ִהיא -ַקַלְנּדָ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ְלַבד א ְלעֹוְבֶדיָה ּבִ   .ֵאין ֲאסּוָרה ֶאּלָ
  

נְ  ָווֵתיּה  94איָ ּתָ י יֹוָחָנן: ּדְ ּכְ   ַרּבִ
ָאְמרוּ " י ׁשֶ    :ַאף ַעל ּפִ

מּוכ א, ְוָכל ֲעָיירֹות ַהסְּ ָתה ַקַלְנּדָ דֹות ָלּה, רֹוִמי ָעׂשְ ְעּבְ תַּ   ֹות ָלּה ִמׁשְ
ְלַבד.  -ִהיא ַעְצָמּה  א ְלעֹוְבֶדיָה ּבִ   ֵאיָנּה ֲאסּוָרה ֶאּלָ

   ,ְסַטְרֶנְלָיא
  ּוְקַרֵטִסים, 

ל ַמְלֵכיֶהם,  נּוְסָיא ׁשֶ   ְויֹום ּגֵ
הּוְמַלְך ּבֹו ֶמֶלךְ     ,ְויֹום ׁשֶ

  ָאסּור,  -ְלָפָניו 
ר.  -ַאֲחָריו    מּותָּ

ָעׂשָ  ה ִלְבנֹו ְוגֹוי ׁשֶ תֶּ א אֹותֹו ַהּיֹום, ְואֹותֹו ָהִאיׁש  -ה ִמׁשְ   . "ֵאין ָאסּור ֶאּלָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ָקָתֵני ְגַלַחת ְזָקנֹו ּוְבלֹוִריתֹו, "  :ּדְ   יֹום תִּ
ם,  ָעָלה ּבֹו ִמן ַהּיָ   ְויֹום ׁשֶ

ית ָהֲאסּוִרין  ָצא ּבֹו ִמּבֵ ּיָ ְלַבד  -ְויֹום ׁשֶ א אֹותֹו ַהּיֹום ּבִ    ,ֵאין ָאסּור ֶאּלָ
  . "ְואֹותֹו ָהִאיׁש 

  
ָלָמא ׁשְ   ְלַאּפּוֵקי ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו,  - "אֹותֹו ַהּיֹום" :ּבִ

א    ?ְלַאּפּוֵקי ַמאי "אֹותֹו ָהִאיׁש"ֶאּלָ
  

ָדיו,  ְעּבָ   ָלאו ְלַאּפּוֵקי ְמׁשֻ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  יעִ מסורת הש"ס גורס: ּבָ  93
  ַתָנא: וילנאעל פי מסרות הש"ס. גירסת  94

 רש"י

. תקנו י שעשתה קלנדארומ
אותו יום להקריב זבחים וכל 
עיירות הסמוכות לה לרומי 
יודעין אנו שהן משתעבדות לה 
לרומי ליתן המס ולהביא להן 
כל צרכיהן אבל אותן עיירות 
אין עושין קלנדא מי הוי אסור 
לשאת ולתת עמהם דנימא 
הואיל ומשועבדות לרומי יש 
לומר מה שהן קונין עכשיו 

   מי להקריבן בני רומי:יביאו לרו
. הואיל ואין או מותרות

מקריבין הן ואין יום איד זה 
   שלהן:

   . בני רומי:לעובדיה
. כלומר כל עצמה של היא עצמה

   איסור אינה אלא לעובדיה:
. סיפא וסטרנליא וקרטסים

   דבריית' וכולהו מפרש לקמן:
. ביום משתה בנו עובד כוכבים

פלח לעבודת כוכבים על שהגיע 
   ך:לכ

. כרבי יוחנן אף אנן נמי תנינא
   דעיירות המשועבדות מותרות:

. אלא אותו האיש למעוטי מאי
פשיטא דמי שלא גילח היום 
ושאר עובדי כוכבים שלא עלו בו 

  ביום מן הים מותרין:
אלא לאו למעוטי אנשים 

. לאותו האיש משועבדים
דמותרין דלא אמרינן מאן דזבני 

  ממטו ליה למפלח:
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א . . . . 28282828
ְנָיא    :ּתַ

ָמֵעאלי ַרּבִ "   אֹוֵמר:  95ִיׁשְ
חּוָצה ָלָאֶרץ  ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ָטֳהָרה ֵהן,  -ִיׂשְ   עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ

יַצד?    ּכֵ
ה  תֶּ ה ִמׁשְ ָעׂשָ ִעירֹו, ְב ִל ּגֹוי ׁשֶ ּבְ הּוִדים ׁשֶ ל ַהּיְ ן ּכָ   נֹו ְוִזיּמֵ

ֶהן, ְוׁשַ  ּלָ ֶ ֶהן ְוׁשֹוִתין ִמׁשּ ּלָ ֶ אֹוְכִלין ִמׁשּ י ׁשֶ ֶהן עֹוֵמד ִלְפֵניֶהם, ַאף ַעל ּפִ ּלָ ׁש ׁשֶ   ּמָ
ְבֵחי ֵמִתים,  ִאיּלּו ָאְכלּו ִמּזִ תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ַהּכָ

ֱאַמר: ּנֶ ְבחֹו"" ׁשֶ   . "(שמות לד, טו) 96ְוָקָרא ְלָך ְוָאַכְלּתָ ִמּזִ
  

ָאֵכיל :ְוֵאיָמא   ! ַעד ּדְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ן, ֵניָמא ְקָרא ְב ' :ִאם ּכֵ ַעת ְקִריָאה"ְוָקָרא ְלָך"ַמאי , 'חוֹ ְוָאַכְלּתָ ִמּזִ ְ   . ? ִמׁשּ

  
ְך,  ִהְלּכָ

ָלִתין יֹוִמין   ח,ב ל ּתְ ין ָאַמר ֵליּה ֵמֲחַמת ִהּלּוָלא, ּכָ   .ָאסּור –ּוֵבין לֹא ָאַמר ֵליּה ֵמֲחַמת ִהּלּוָלא , ּבֵ
אן ְוֵאיָלְך, ִאי ָאַמר ֵליּה ֵמֲחַמת ִהּלּוָלא    ָאסּור,  -ִמּכָ

ֵרי.  -ר ֵליּה ֵמֲחַמת ִהּלּוָלא ְוִאי לֹא ָאַמ    ׁשָ
  

  ? ְוִכי ָאַמר ֵליּה ֵמֲחַמת ִהּלּוָלא, ַעד ֵאיַמת
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א.  ּתָ ֵריַסר ַיְרֵחי ׁשַ   ַעד ּתְ

  
ָרא ֵמֵאיַמת ָאסּור?    ּוֵמִעיּקָ

  
אָאַמר  ּפָ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ

י ֲאִסיְנּתֵ ֲעֵרי ּבַ י ָרמּו ׂשַ   . ִמּכִ
  

ֵרי א ׁשָ ּתָ ֵריַסר ַיְרֵחי ׁשַ   ? ּוְלָבַתר ּתְ
ֵריּה ְוָהא  אּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבְ ּיָ ְרׁשִ א ַרב ְמׁשָ ּתָ ֵריַסר ַיְרֵחי ׁשַ    ,ִאיְקַלע ְלֵבי ַההּוא ּגֹוי ְלָבַתר ּתְ

אֹוֵדי ָמֵעיּה ּדְ   ! ּוֵפיַרׁש ְולֹא ָאַכל, ּוׁשְ
  

אֵני  ֵריּה ׁשָ יָּ ּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבְ ְרׁשִ   .ָאָדם ָחׁשּוב הּואּדְ , אַרב ְמׁשָ
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 בתוספתא ובאבות דרבי נתן רי"ף וברא"ש הגירסה: רבי שמעון בן אלעזר 95
ב ָהָאֶרץ ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהם ְוָזְבחּו ֵלאלֵֹהיֶהם ְוָקָרא ְלָך ְוָאַכְלתָּ ִמ  96 ִרית ְליֹוׁשֵ ְכרֹת ּבְ ן תִּ ְבחוֹ ּפֶ   ּזִ

 רש"י

. כלומר בלא כוונה ואין הבטהר
   שמים על לב:

. משמע שאתה קרוי לו וקרא לך
מעלה אני על אכילתך כאילו 

  הוא מזבחו:
כל תלתין יומין דבתר הלולא: 

. עובד כוכבים זה בין אמר
לישראל מחמת הלולא אני 

   עושה סעודה זו:
. מסתמא ובין לא אמר לו

להלולא מכוין ואסור דכל ימי 
   כוכבים: הלולא מקריב לעבודת

. קודם שיכניס את ומעיקרא
אשתו מאימת חיישינן להלולא 

   אם הזמין אנשים לסעוד אצלו:
. מכי רמו שערי באסינתי

   לעשות שכר ליום המשתה:
. עריבות ששורין בהן אסינתי

שעורין לעשות שכר ל''א נותנין 
עפר בעריבות וזורעין שם 
שעורין קודם ימי החופה 
 ומביאין לפני החתן והכלה
כשהן צמוחים ואומרים להם 
פרו ורבו כשעורין הללו 
   שממהרין לצאת מכל התבואה:

. ושמח ממנו דאדם חשוב הוא
  העובד כוכבים מאד:
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ל ּגֹוִים:"[    . "ּוְקַרֵטִסים] ְוֵאּלּו ֵאיֵדיֶהן ׁשֶ

  
  ? "ְקַרֵטִסים"ַמאי 

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ְפָסה ּבֹו רֹוִמי ַמְלכּותיֹום ׁשֶ    . ּתָ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ְפָסה ּבֹו רֹוִמי ַמְל ְקַרֵטִסים ְויֹום ׁשֶ "    !"כּותתָּ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ְפָסה רֹוִמי י ְתִפיסֹות ּתָ ּתֵ   , ׁשְ

ָתא -ַאַחת  ְטָרא ַמְלּכְ יֵמי ְקֶלּפַ    ,ּבִ
יֵמי ְיָוִנים -ְוַאַחת  ְפָסה ּבִ ּתָ   . ׁשֶ

  
ִכי ֲאָתא  יִמיּדְ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

ֲהֵדי ְיָוָנֵאי ְולֹא ָיְכלוּ  ָלִתין ּוְתֵרין ְקָרֵבי ֲעַבדּו רֹוָמֵאי ּבַ   ,  ְלהוּ ּתְ
ֲהַדְייהוּ  ָרֵאל ּבַ ְתִפיְנהּו ְלִיׂשְ ׁשָ   , ַעד ּדְ

ֲהַדְייהוּ  ְרֵכי  :ְוָהִכי ַאְתנּו ּבַ ְייכּו ִהּפַ ן ַמְלֵכי, ִמּנַ   , ִאי ִמיּנַ
ְרֵכי ן ִהּפַ ְייכּו ַמְלֵכי, ִמיּנַ   . ִאי ִמּנַ

ְקָרָב  ְלחּו ְלהּו רֹוָמֵאי ִליָוָנֵאי: ַעד ָהִאיָדָנא ָעֵביְדָנא ּבִ   , אְוׁשָ
ִדיָנא א ַנֲעֵביד ּבְ ּתָ   ? ָהׁשְ

ִסיס ַלֲחֵבירֹו?  ה ּבָ ִלית ְוֶאֶבן טֹוָבה, ֵאיזֹו ֵמֶהן ֵיָעׂשֶ   ַמְרּגָ
ְלחּו ְלהוּ  ִלית ְלֶאֶבן טֹוָבה: ׁשָ    .ַמְרּגָ

ךְ  ִסיס ַלֲחֵבירֹו? , ֶאֶבן טֹוָבה ְוִאיּנָ ה ּבָ   ֵאיזֹו ֵמֶהן ֵיָעׂשֶ
ְך.    ֶאֶבן טֹוָבה ְלִאיּנָ

ְך וְ  ִסיס ַלֲחֵבירֹו? ִאיּנָ ה ּבָ   ֵסֶפר ּתֹוָרה, ֵאיזֹו ֵמֶהן ֵיָעׂשֶ
ְך ְלֵסֶפר ּתֹוָרה.    ִאיּנָ

ְלחּו ְלהוּ  ן,: ׁשָ ֲהַדן ִאם ּכֵ ָרֵאל ּבַ ן ְוִיׂשְ ּבָ   . ֲאַנן ֵסֶפר ּתֹוָרה ּגַ
פּו ְלהוּ    . ּכָ

ָרֵאל ֲהֵדי ִיׂשְ ֵהיָמנּוַתְייהּו ּבַ ִנין ָקמּו ְלהּו ּבְ ית ׁשְ ִרין ְוׁשִ    ,ֶעׂשְ
הוּ  דּו ּבְ ְעּבְ תַּ אן ְוֵאיָלְך ִאיׁשְ   . ִמּכָ

  
רּוׁש  ָרא ַמאי ּדְ רּוׁש  ?ֵמִעיּקָ    ?ּוְלַבּסֹוף ַמאי ּדְ

  
רּוׁש  ָרא ּדְ ָך" :ֵמִעיּקָ   , (בראשית לג, יב) 97"ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה ְלֶנְגּדֶ
רּוׁש    . לג, יד) (בראשיץ 98ִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו""ַיֲעָבר ָנא ֲאדֹ : ּוְלַבּסֹוף ּדְ

  
ָרֵאל ְמָנא ָלן ֲהֵדי ִיׂשְ ֵהיָמנּוַתְייהּו ּבַ ָקמּו ּבְ ִנין ּדְ ית ׁשְ ִרין ְוׁשִ   ?ֶעׂשְ

  
ֲהָנאָאַמר ּדְ    : ַרב ּכָ

ָחָלה ׁשֶ י  ּכְ ר יֹוֵסיַרּבִ ָמֵעאל ּבַ   , ִיׁשְ
ְלחּו ֵליּה  ָאַמְרּתָ ָלנּו : ׁשָ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לׁשָ ַנִים ּוׁשְ י, ֱאמֹור ָלנּו ׁשְ ּום ָאִביךָ ִמ ַרּבִ   . ׁשּ

מֹ  ִית ָאַמר ְלהּו: ֵמָאה ּוׁשְ ֱחַרב ַהּבַ ּנֶ ָנה קֹוֶדם ׁשֶ ָרֵאל -ִנים ׁשָ ָעה ַעל ִיׂשְ ָטה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ׁשְ    ,ּפָ
ִית ָנה ַעד לֹא ָחַרב ַהּבַ מֹוִנים ׁשָ ים - ׁשְ ְזרּו טּוְמָאה ַעל ֶאֶרץ ָהַעּמִ    ,ּגָ

ֵלי ְזכּוִכית,    ְוַעל ּכְ
ִעים ׁשָ  ִית ַאְרּבָ ְלָתה ַסְנֶהְדִרין   -ָנה ַעד לֹא ָחַרב ַהּבַ   , ּגָ

ָחנּות ָבה ָלּה ּבֶ   . ְוָיׁשְ
  

   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ךָ  97   ַוּיֹאֶמר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה ְלֶנְגּדֶ
ר ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד 98 ָלאָכה ֲאׁשֶ י ְלֶרֶגל ַהּמְ ִעיָרה ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאּטִ ר ָאבֹא ֶאל ֲאדִֹני ׂשֵ   ֲאׁשֶ

 רש"י

. יום שתפסה בו רומי מלכות
שנלחמו עם יונים ונצחום ומלכו 

   בכל העולם:
. של בימי קלפטרא מלכתא

אלכסנדריא כדאמר בהמפלת 
ו במסכת נדה (דף ל:) ונלחמ

רומיים עמה ונצחוה ותפסו הם 
  המלוכה:

. רומאי לישראל עד דשתפינהו
   בהדייהו:

. רומאי לישראל אי והכי אתנו
   מינן מלכי כו':

. אינה חשובה כאבן מרגלית
   טוב:

. כן תרגום כנו בסיסיה בסיס
   למושב חברתה להושיבה עליה:

   . הוא נופך קרבונקל''א:אינך
   . רומאי ליונאי:כפו להו

. רומאי ושית שנין קמו עשרין
   בהימנותייהו לישראל:

. כי קמו רומאי מעיקרא
   בהימנותייהו:

   . רומיים:מאי דרוש
. יעקב ועשו שוין ואלכה לנגדך

   בגדולה:
. דרך השר להלך לפני עבדו

   לפנים:
   . שלטה:פשטה
   . רומי:מלכות
. מקום בהר הבית וחנות בחנות
  שמו:
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י  ָאַמר יִמיַרּבִ ר ַאְבּדִ   : ִיְצָחק ּבַ
יֵני ְקָנסֹות.  נּו ּדִ ּלא ּדָ   לֹוַמר, ׁשֶ

  
יֵני ְקָנסֹות" ךְ  "ּדִ ְעּתָ    ?!ָסְלָקא ּדַ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 
ַרם זָ  מֹו,  יּבִ כּור אֹותֹו ָהִאיׁש ְלטֹוב ְוַר ּבְ ָבא ׁשְ ן ּבָ   ְיהּוָדה ּבֶ

ָרֵאל.  ׂשְ יֵני ְקָנסֹות ִמּיִ חּו ּדִ ּכְ ּתַ ִאְלָמֵלא הּוא ִנׁשְ   ׁשֶ
חּו" ּכְ ּתַ   ! ִלְגְרִסיְנהוּ  ?!"ִנׁשְ

ָרֵאל ׂשְ יֵני ְקָנסֹות ִמּיִ ְטלּו ּדִ א ּבָ   .ֶאּלָ
ְזָרה ַמְלכּות ָהְר  ּגָ ָרֵאל: ׁשֶ ָמד ַעל ִיׂשְ ָעה, ׁשְ   ׁשָ

ל ַהּסֹוֵמְך    ֵיָהֵרג,  -ּכָ
ְסָמְך    ֵיָהֵרג,  -ְוָכל ַהּנִ

ה  ּסֹוְמִכין ּבָ ָחֵרב,  -ְוִעיר ׁשֶ   ּתֵ
ּסֹוְמִכין ּבֹו ְת וּ    ֵיָעֵקר.  -חּום ׁשֶ

ה י  ֶמה ָעׂשָ ָבא? ַרּבִ ן ּבָ   ְיהּוָדה ּבֶ
דֹוִלים ֵני ָהִרים ּגְ ין ׁשְ ב ּבֵ    ,ָהַלְך ְוָיׁשַ

דֹולֹות, ֵב וּ  י ֲעָיירֹות ּגְ ּתֵ   ין ׁשְ
ת,  ּבָ ֵני ְתחּוֵמי ׁשַ ין ׁשְ   ּבֵ
ַפְרָעם,  א ִלׁשְ ין אּוׁשָ   ּבֵ

ה ְזֵקִנים ָ ם ֲחִמׁשּ י   :ְוָסַמְך ׁשָ    ,ֵמִאירַרּבִ
יוְ     ,ְיהּוָדה ַרּבִ
יוְ     ,יֹוֵסי ַרּבִ
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ    ,ׁשִ
יוְ  ּמּוַע,  ַרּבִ ן ׁשַ   ֶאְלָעָזר ּבֶ

י מֹוִסיף: ַאף  ָיאָאוְ ְוַרב    . ְנֶחְמָיהַרּבִ
ֶהם אֹוְיִבים ירּו ּבָ ִהּכִ יָון ׁשֶ ַני, רּוצוּ : ָאַמר ָלֶהם, ּכֵ   . ּבָ

ֵהא ָעֶליָך?  ה ַמה ּתְ י, ְוַאּתָ   ָאְמרּו לֹו: ַרּבִ
ֵאין ָלּה הֹוְפִכין ֶאֶבן ׁשֶ ל ִלְפֵניֶהם ּכְ   . ָאַמר ָלֶהם: ֲהֵריִני מּוּטָ

ָ : ָאְמרוּ  ְכָבָרהלֹא ָזזּו ִמׁשּ אּוהּו ְלגּופֹו ּכִ ְרֶזל ַוֲעׂשָ ל ּבַ לׁש ֵמאֹות לּוְלִניאֹות ׁשֶ ֲעצּו ְלגּופֹו ׁשְ ּנָ   ! ם ַעד ׁשֶ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
יָמא יֵני ְקָנסֹות :ָלא ּתֵ   , ּדִ
ּלֹ  א ׁשֶ יֵני ְנָפׁשֹותֶאּלָ נּו ּדִ   . א ּדָ

  
  ? ַמאי ַטְעָמא

  
ְנִפיׁשִ  ָחזּו ּדִ יָון ּדְ   , י ְלהּו רֹוְצִחין ְוָלא ָיְכִלי ְלֵמיַדןּכֵ

יבוּ  ָלא ִליַחּיְ י ֵהיִכי ּדְ קֹום ְלָמקֹום ּכִ   . ָאְמרּו: מּוָטב ִנְגֵלי ִמּמָ
ְכִתיב קֹום ַההּוא" :ּדִ ידּו ְלָך ִמן ַהּמָ ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ י ַהּדָ יָת ַעל ּפִ קֹום ּגֹוֵרם, (דברים יז, י) 99"ְוָעׂשִ ַהּמָ ד ׁשֶ   .ְמַלּמֵ

  
  
מֹ "   ְותּו ָלא?  - "ִניםֵמָאה ּוׁשְ

י  100ְוָהָתֵני יַרּבִ ַרּבִ   :  יֹוֵסי ּבְ
ִית "   ט,א ְפֵני ַהּבַ ַרס ּבִ ָנה,  -ַמְלכּות ּפָ ע ׁשָ ים ְוַאְרּבַ לׁשִ   ׁשְ

ִית  ְפֵני ַהּבַ ָנה,  -ַמְלכּות ָיָון ּבִ מֹוִנים ׁשָ   ֵמָאה ּוׁשְ
ִית  ְפֵני ַהּבַ מֹוַנאי ּבִ לׁש, ֵמָאה וְ  - ַמְלכּות ַחׁשְ   ׁשָ

ית הֹוְרדּוס  לׁש,  -ַמְלכּות ּבֵ   ֵמָאה ְוׁשָ
ִית ן ַהּבַ ִנים ַאַחר חּוְרּבַ ה ׁשָ ּמָ אן ְוֵאיָלְך ֵצא ַוֲחׁשֹוב ּכַ   . "ִמּכָ

ית ָהווּ  :ַאְלָמא   , ָמאָתן ְוׁשִ
מֹוִנים ָהווּ  :ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ    ! ֵמָאה ּוׁשְ

  
א ֵהיָמ , ֶאּלָ ִנין ָקמּו ּבְ ית ׁשְ ִרין ְוׁשִ הוּ ֶעׂשְ דּו ּבְ ְעּבְ ּתַ ָרֵאל ְוָלא ִאיׁשְ ֲהֵדי ִיׂשְ   , נּוַתְייהּו ּבַ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָבר   99 י ַהּדָ יָת ַעל ּפִ ר ִיְבַחר הְוָעׂשִ קֹום ַההּוא ֲאׁשֶ ידּו ְלָך ִמן ַהּמָ ר ַיּגִ ר יֹורּוךָ  'ֲאׁשֶ כֹל ֲאׁשֶ ַמְרתָּ ַלֲעׂשֹות ּכְ   ְוׁשָ

  בכתב יד מינכן: והתניא רבי יוסי אומר 100

 רש"י

. אונס ומפתה דיני קנסות
לשים של עבד שנתנה תורה וש

קצבה אחת ליקר ולזולל ומאחר 
שלא ישבו בלשכת הגזית לא דנו 
ובטלו דיני קנסות דכתיב 
בתשלומי כפל שהוא קנס אשר 
ירשיעון אלהים דהיינו מומחין 
וסמוכין בשם רבי כדאמרינן 
בסנהדרין ומי שאינו סמוך אינו 

   דן דיני קנסות:
. אלפים אמה סביבות תחום
   העיר:

. והני רבנן בתר מך שם כו'וס
   חורבן הבית הוו טובא:

   . חניתות:לולניאות
. רוצחים כי היכי דלא ליחייבו

קטלא דאין דנין דיני נפשות 
אפילו בסנהדרין קטנה שבכל 
עיר אלא בזמן שהיתה סנהדרין 
גדולה בישיבתה ובמקום 

   המיוחד לה והוא לשכת הגזית:
. לחייב הנדון ואם המקום גורם

לא ידונו והאי קרא  אינם שם
בדיני נפשות קאי כי יפלא ממך 
דבר בפרשת שופטים ושוטרים 

  בזקן ממרא:
. בזמן מלכות פרס בפני הבית

הבית בעודו בנוי לאחר שבנאו 
כורש נמשכה מלכותו שלשים 
וארבע שנים ובטלה ותפשוה בני 
יון ומלכו מאה ושמונים הרי 
מאתים וי''ד ובני חשמונאי נטלו 

ומלכו ק''ג  מלכות מיונים
והורדוס אחריהם ק''ג הרי ד' 
מאות וכ' שנה שהיה בית שני 

   בישובו:
. ממלכות הורדוס מכאן ואילך

ואילך חרב הבית ובטלה 
   מלכותן:

. והבא למנות סדר צא וחשוב
חכמים וחייהם או שני שטר 
חוב או שום מעשה המאורע 
ימנה לחורבן מעכשיו כך וכך 
שנים לחורבן הבית אלמא 

שית קודם חורבן הבית מאתן ו
פשטה דהא אמרן לעיל דרומיים 
וישראל נטלו יחד המלכות 
מיונים וקתני הכא דישראל 

  מלכו קודם חורבן מאתן ושית:
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ָרֵאל. ָעה ַעל ִיׂשְ ָטה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ׁשְ ּפָ ׁשֶ יב ְלהּו ּכְ טּו ְלָהִכי ָלא ָקא ָחׁשֵ     ְוַאּמְ
   

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

א ּנָ ה ֲהָוה ,ִאי ָטֵעי ַהאי ּתַ ּמָ ָרֵטי ּכַ ילֵ , ְוָלא ָיַדע ּפְ ּיְ ה יּה ְלָסְפָרא ִליׁשַ ּמָ ֵתיבּכַ   , ּכָ
ח ֵליּה ְלחּוְמֵריּה  ּכַ ִנין, ּוַמׁשְ ִרין ׁשְ   . ְוִניְטֵפי ֲעַלְייהּו ֶעׂשְ

ָנה ָאנֹ: ְוִסיָמֵניךְ  ִרים ׁשָ ֵביֶתָך""ֶזה ִלי ֶעׂשְ   . (בראשית לא, מא) 101ִכי ּבְ
יֵליּה , ִאי ָטֵעי ָסְפָרא ּיְ יבַת לְ ְנׁשַ ה ָחׁשֵ ּמָ א ּכַ ח ֵליּה ְלחּוְמֵריּה ְוִנְבַצר , ּנָ ּכַ ִנין, ּוַמׁשְ ִרין ׁשְ ְייהּו ֶעׂשְ    ,ִמיּנַ

ִציָרא :ְוִסיָמֵניךְ  א ּתֹוְסָפָאה, ָסְפָרא ּבְ ּנָ    .ּתַ
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
נִ  101 ׁש ׁשָ י ְבנֶֹתיָך ְוׁשֵ תֵּ ׁשְ ָנה ּבִ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ יָך ַאְרּבַ ֵביֶתָך ֲעַבְדתִּ ָנה ּבְ ִרים ׁשָ י ֶעׂשְ ֶרת מִֹניםֶזה ּלִ י ֲעׂשֶ ְרתִּ ּכֻ ֲחֵלף ֶאת ַמׂשְ צֹאֶנָך ַותַּ   ים ּבְ

 רש"י

. ר' אמטו להכי לא חשיב להו
ישמעאל לעיל בהדי הנך דפשטה 
על ישראל דהא בהנהו לא 

   שלטה עליהן דשותפי הוו:
. אמר רב פפא אי טעי האי תנא

ייה להך מתני' דצא וחשוב דתנ
   אחר חורבן:

. במנין שנים שאחר ולא ידע
חורבן הבית כמה שנים טעה 
בשנה שהוא עומד בה לא ידע אי 
שנת כ' היא על המאות או שנת 

   כ''א או שתים:
. אין אדם טועה פרטי כמה הוו

במאות אלא טועה בשנה או 
בשתים דהיינו פרטי דמאות 

   ואלפים הוו כללי:
. לסופר ספרא כמהנשייליה ל

הכותב גטין ושטרות שהוא 
מונה למלכות יון כדאמר לקמן 
(דף י.) בגולה אין מונין אלא 
למלכות יון ואין מונין לתחלת 
מלכותן שהיו שש שנים 
מקוטעות שלא מלכו אלא 
בעילם ומשש שנים ואילך 
פשטה מלכותן ומשם והלאה 
מונין להן כדאמר לקמן 
נישייליה האי תנא לספרא כמה 
פרט השנים יש לו על הכלל 

   שלו:
. תנא עשרין שנין ונטפי עלייהו

אם יש לו לסופר פרט ט''ו על 
כללו למנין יונים יש לו לתנא 
ל''ה פרט על כללו למנין שני 

   חורבן:
. קשר כלומר סכום לחומריה

חשבונו ימצא כהוגן שהרי מנין 
הסופר מתחיל ש''פ שנים קודם 
 החורבן כדתניא לעיל דיון נטלו
מלכות לסוף ל''ד לבנין הבית 
הוסף עליהם שש שנים שאין 
מונין להן הרי תחלת מניינם 
לסוף מ' לבניינו דהיינו ש''פ 
קודם חורבן נמצא כשהתחיל 
תנא למנות לחורבן ומנה כבר כ' 
שנה נשלם כלל הסופר להיות ד' 
מאות וכשהיה לסופר אחת פרט 
הי' ליה לתנא כ' ואחת כשהיה 

רט היה לו לסופר עשר שנים פ
לתנא ל' כשהגיע הסופר לת''ק 
ואחת יש לו לתנא קכ''א דהוי 
פרטי כ''א וה''ה דמצי למיתני 
נבצר מנייהו תמנן ואידי ואידי 
חד חושבנא ודרך קצרה נקט 

   למלתיה:
. בפרטא דידיה ואי טעי ספרא

נשייליה לתנא כמה פרטא 
דיליה ונבצר מינייהו עשרין 
וטעמא כדפרישית ואם יהיו לו 

תנא מאתים ול' יהיו לו לסופר ל
שש מאות ועשר ואם יש לתנא 
מאתים ועשר יהיו לו לסופר 
חמש מאות ותשעים וה''ה דמצי 
למיתני ניטפי עלייהו תמנן אלא 
משום דרך קצרה נקט ועוד 
דבעי לאוקומי בצירותא אספרא 
ותוספתא אתנא משום סימנא 

   דספרא בצירא ותנא תוספאה:
בצר . שלא תתחלף הי מוסימנך

   והי מטפי:
. מדקדק בתיבות ספרא בצירא

וכותבן במסורה בחסרון 
   אותיות:

  . תני תוספתא:תנא תוספאה



  46  30303030ה סוגי                                                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

  בבבב- - - - ט, אט, אט, אט, א .30
הּו:  ֵבי ֵאִלּיָ ָנא ּדְ   ּתָ

ָנה ָהֵוי ָהעֹוָלם, " ת ֲאָלִפים ׁשָ ׁשֶ   ׁשֵ
ֵני ֲאָלִפים    ּתֹוהּו,  -ׁשְ
ֵני ֲאָלִפים    ּתֹוָרה,  -ׁשְ

יַח,  -ֵני ֲאָלִפים ׁשְ  ׁשִ   לְימֹות ַהּמָ
ְצאּו ֵמֶהן ּיָ ֶ ַרּבּו ָיְצאּו ֵמֶהן ַמה ׁשּ ֲעֹונֹוֵתינּו ׁשֶ         ...."ּבַ

  
ֵני ֲאָלִפים "   ?  ֵמֵאיַמת "ּתֹוָרה -ׁשְ

א  ּתָ ן ּתֹוָרה ַעד ָהׁשְ ּתַ ֵרי ַאְלֵפי -ִאי ֵניָמא ִמּמַ הּו ּתְ יַנְת ּבְ ִכי ְמַעּיְ י ַהאי, ּדְ א ּכּוּלֵ    ,ֵליּכָ
ֲהַואי ַהאי ַאְלָפא הּוא ּדַ ָרֵטי ּדְ   ! ּפְ

א  ר ָעׂשּו ְבָחָרן"ֶאּלָ ֶפׁש ֲאׁשֶ   , (בראשית יב, ה) 102"ְוֶאת ַהּנֶ
א ּדְ ּוְגִמיִרי  ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ י ֲהָוה.  -ַאְבָרָהם ּבְ ין ְוַתְרּתֵ ר ַחְמׁשִ   ּבַ

א ּנָ ָתֵני ּתַ ָצָרן ִמּדְ ה ּבְ ּמָ   ? ּכַ
ִעים  ע ְמָאה ְוַאְרּבָ ִנין ָהְוָיין, ַאְרּבַ   ּוְתַמְנָיא ׁשְ

יּה ֵמ  יַנְת ּבֵ י ְמַעּיְ ר ָעׂשּו ְבָחָרן"ּכִ ֶפׁש ֲאׁשֶ ן ּתֹוָרה "ַהנֶּ ִנין ָהְוָיין - ַעד ַמּתַ ִעים ּוְתַמְנָיא ׁשְ ע ְמָאה ְוַאְרּבָ    .ַאְרּבַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ה ָהֵוי  ּמָ ָרֵטיּה ּכַ א ְוָלא ָיַדע ּפְ ּנָ   ִאי ָטֵעי ּתַ

ֵתיבִליׁשַ  ה ּכָ ּמָ יֵליּה ְלָסְפָרא ּכַ ִעין ּוְתָמֵני , ּיְ   ִניְטֵפי ֲעַלְייהּו ַאְרּבְ
ח ֵליּה ְלחּוְמֵריּה,  ּכַ   ּוַמׁשְ

מֹ ^: ְוִסיָמֵניךְ    ט,ב ִעים ּוׁשְ   . (במדבר לה, ז) 103ֶנה ִעיר""ַאְרּבָ
ה ָקָתֵני, ְוִאי ָטֵעי ָסְפָרא ּמָ א ּכַ יֵליּה ְלַתּנָ ּיְ ח ֵליּה ְלחּוְמֵריּה, ְוִניְבַצר ִמי, ְנׁשַ ּכַ מֹוָנה, ּוַמׁשְ ִעים ּוׁשְ ְייהּו ַאְרּבָ   ּנַ

א ּתֹוְסָפָאה.  :ְוִסיָמֵניְך  ּנָ ִציָרא, ּתַ   [ ָסְפָרא ּבְ
   

  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ר ָעשׂ  102 ֶפׁש ֲאׁשֶ ר ָרָכׁשּו ְוֶאת ַהּנֶ ם ֲאׁשֶ ל ְרכּוׁשָ ן ָאִחיו ְוֶאת ּכָ ּתֹו ְוֶאת לֹוט ּבֶ ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ ּקַ בֹאּו ַאְרָצה כְּ ַוּיִ ַנַען ַוּיָ ְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה כְּ   ָנַעןּו ְבָחָרן ַוּיֵ
יֶהן 103 מֶֹנה ִעיר ֶאְתֶהן ְוֶאת ִמְגְרׁשֵ ִעים ּוׁשְ ם ַאְרּבָ נּו ַלְלִוּיִ תְּ ר תִּ ל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ   ּכָ

 רש"י

   . נגזר על העולם להתקיים כמנין ימי השבוע וביום השביעי שבת ובשבעת אלפים נוח לעולם:ששת אלפים שנים
   . ראשונים נגזר עליו להיות תוהו בלא תורה:שני אלפים
   . בלא ימות המשיח:ם תורהושני אלפי

   . משני אלפים אחרונים מה שיצאו ומשיח לא בא:ושני אלפים ימות המשיח ובעונותינו שרבו יצאו
   . עד גמר ארבעת אלפים לבריאת עולם כדקאמרת ליכא ב' אלפים:אי נימא ממתן תורה ועד עכשיו

   מאלף ג' תמ''ח שנים משכחת בהו: . בשני קמאי דתוהו קודם מתן תורה תרי אלפים ופרטידכי מעיינת בהו
. ולא גרסינן ועוד דכי מעיינת כו' ופירושם כדפרישית צא וחשוב שנות דור ודור שחי הכי גרסינן דכי מעיינת בהו בשני דקודם מתן תורה כו'

שנים קודם שנולד שם דכתיב  כל אחד קודם שנולד בנו דשנים שאחרי כן אתה נותן לבן ותמצא מאדם עד שנולד נח תתרנ''ו שנים ונח חי תק''ב
(בראשית ה) ויהי נח בן חמש מאות שנה וגו' כשנולד בנו הראשון היה בן ת''ק שנים ויפת הוא הגדול מחם שנה וחם גדול משם שנה הרי תק''ב 

ד כי מטו שנתים שנים לנח כשנולד שם כדכתיב (שם יא) בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול ואם שם לת''ק שנים דנח אתיילי
אחר המבול הוה ליה בר ק''ב דהא כתיב (שם ז) ונח בן שש מאות שנה והמבול היה חשוב תק''ב דנח ומאה דשם עד ארפכשד והוסף על נ''ו של 

רעו ל' הרי פרט הרי תרנ''ח וארפכשד הוליד את שלח בל''ה הרי תרצ''ג ומשלח עד עבר ל' הרי תשכ''ג ומעבר עד פלג ל''ד הרי תשנ''ז ומפלג עד 
תשפ''ז ומרעו לשרוג ל''ב הרי תתי''ט ומשרוג לנחור ל' הרי תתמ''ט ומנחור לתרח כ''ט הרי תתע''ח ומתרח לאברהם ע' הרי תתקמ''ח על אלף 

ים ומאברהם עד יצחק ק' הרי אלפים ומ''ח ומיצחק עד מתן תורה ת' שנים כיצד ס' עד שנולד יעקב וברדתו למצרים כתיב ימי שני מגורי שלש
ומאת שנה הרי ק''צ משנולד יצחק וישראל היו במצרים רד''ו הרי ד' מאות ומ''ח שנים על אלפים לבריאת עולם נמצא ממתן תורה עד ד' 

   אלפים לבריאתו של עולם אלף וחמש מאות וחמשים ושתים:
   . ומתרגמינן דשעבידו לאורייתא:אלא מן ואת הנפש וגו'

   . הוסיפם על אלף ותתקמ''ח שהיו בידך כשנולד אברהם הרי אלפים תוהו:''בוגמירי דההיא שעתא הוה אברהם בר נ
   . לך השתא דתורה דתני תנא:דכמה בצירן
   . היו בצירן לך:תמ''ח שנים

. הכי הוו הוסף אותן על מנין מתן תורה ונמצא אלפים מכוונין מואת הנפש אשר עשו וגו' עד כי מעיינת מואת הנפש אשר עשו עד מתן תורה
ר ד' אלפים לבריאת עולם והוא קע''ב שנים לאחר חורבן כיצד הרי מנית עד יציאת מצרים תמ''ח על עודף אלפים וכתיב (מ''א ו) ויהי גמ

בשמנים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל עד ויבן שלמה את הבית הרי תתקכ''ח על אלפים כשנבנה הבית וימי בית ראשון ד' מאות 
ושל''ח שנים וגלות בבל ע' שנים הרי ת''ח וימי בית שני ת''ך הרי תתכ''ח נמצא קע''ב חסרין מד' אלפים והכי תני  ועשר הרי שלשה אלפים

   בסדר עולם:
. דתני ובעונותינו שרבו יצאו מהן מה שיצאו ורוצה למנות כמה יצאו מימות המשיח וטועה בשנה או בשתים או יותר דלא ידע אי טעי תנא

   מה הוו דאין אדם טועה במאות לפיכך לא הוצרך רב פפא לתת סימן בטעותא דכללי:פרטי על כלל המאות כ
   . המונה למלכות יון כמה פרטי הוא כותב על כללא דידיה:לישייליה לספרא

   . תנא בפרטא דידיה על פרטא דספרא:ונטפיה
ורה ומנין הסופר מתחיל ש''פ שנים קודם חורבן . שהרי מנין התנא מתחיל לאחר קע''ב שנים לחורבן הבית ששלמו שני אלפים תמ''ח שנה

הבית הרי מנין הסופר קודם לתנא תקנ''ב שנים וכשמונה התנא ארבעים ושמונה שנה נשלמו כללו של סופר לשש מאות והתחיל פרטו מכאן 
ציר מינייהו נ' ושנים שנה שהי' לו ואילך כשהיה לו שנה פרט היו לו לתנא מ''ט כשהיו י' שנים פרט היו לו לתנא נ''ח וה''ה דמצי למימר ונב

לסופר קודם שהתחיל תנא למנות אלא משום דאנח סימנא מ''ח עיר ועוד דבעי לאוקומי בצירותא אספרא משום סימנא דספרא בצירא תנא 
   תוספאה:

א שייך תנא כלל אלא . קורא מקרא שלם בתוספת אותיות. לישנא אחרינא קרי תוספאה וזה נראה עיקר דלענין קריאה דקרא לתנא תוספאה
  קרא:

  . בערי הלוים כתיב:ארבעים ושמונה עיר
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ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

בּוַע הּוא עֹוֵמד,  ָ ׁשּ ֵני ּבַ ה ׁשְ ּמָ ָלא ָיַדע ּכַ   ַהאי ַמאן ּדְ
אִניְטֵפ  ּתָ   . י ַחד ׁשַ

יֹוְבֵלי ָלֵלי ּבְ בּוֵעי ,ְוַנֲחׁשֹוב ּכְ ׁשְ   , ּוְפָרֵטי ּבִ
ָרֵטי י ַאּפְ ּדֵ ֵרי ְוִנׁשְ ָאה ּתְ ַקל ִמּמְ בּוֵעי, ִנׁשְ ׁשְ   , ְוַנְחׁשֹוִביְנהּו ִלְפָרֵטי ּבִ

ֵני וְ  ה ׁשְ ּמָ בּוַע ֵיַדע ּכַ ָ ׁשּ    .ּבַ
ֶקֶר  :ְוִסיָמֵניךְ  ָנַתִים ָהָרָעב ּבְ י ֶזה ׁשְ   . (בראשית מה, ו) 104ב ָהָאֶרץ""ּכִ

  
  

י  ָאַמר   : ֲחִניָנאַרּבִ
ִית,  ן ַהּבַ ע ֵמאֹות ְלחּוְרּבַ   ַאַחר ַאְרּבַ

ִדיָנר ֶאָחד"אַמר ְלָך ָאָדם: ִאם יֹ יָנִרים ּבְ ֶוה ֶאֶלף ּדִ ֶדה ׁשָ ח, - "ַקח ׂשָ ּקַ   . לֹא ּתִ
  

ָנא:  ַמְתִניָתא ּתָ   ּבְ
ַעת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים " ָנה ִלְבִריַאת עֹוָלם, ַאַחר ַאְרּבַ ים ְוַאַחת ׁשָ לׁשִ   ּוׁשְ

ִדיָנר ֶאָחד"אַמר ְלָך ָאָדם: ִאם יֹ יָנִרים ּבְ ֶוה ֶאֶלף ּדִ ֶדה ׁשָ ח - "ַקח ְלָך ׂשָ ּקַ   . "ַאל תִּ
  

יַנְייהוּ    ? ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ִנין,  ָלת ׁשְ   ּתְ

ֵני ָלת ׁשְ ַמְתִניָתא ָטְפָיא ּתְ   .  ּדְ
   

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר 104 ִנים ֲאׁשֶ ֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ׁשָ ָנַתִים ָהָרָעב ּבְ י ֶזה ׁשְ   ּכִ

 רש"י

האי מאן דלא ידע בכמה שני 
. קאי למנין סדר בשבוע

שמיטות שהיו ישראל מונין 
והולכין בפני הבית דקי''ל 
שביעית בזמן הזה נהגא ואפי' 
(לר''מ) דאמר בזמן שאתה 
משמט קרקע אתה משמט 
כספים מודה הוא דמדרבנן 

א בפ' השולח גט (גיטין דף נהג
לו.) ובמשקין בית השלחין 

   (מו''ק דף ב:):
. על שנין נטפי חדא שתא

דמחורבן ועד שנה שהוא עומד 
בה מהאי טעמא דתניא (תענית 
דף כט.) מגלגלין זכות ליום 
זכאי וחובה ליום חייב כשחרב 
הבית בראשונה מוצאי שבת 
היה ומוצאי שביעית היתה 

בשניה ותשעה באב היה וכן 
אלמא שתא דחורבן אתחלתא 
דשמטה למהדר הוות ומאן 
דמני לשני חורבן לא מני לההיא 
שתא בהדי שני דחורבן אלא 
בהדי שני דקם ביתא הואיל 
ונפק ליה רובא בט' באב הלכך 
מאן דבעי לממני שמטה לוספה 
לשנת חורבן על מנין שני דבתר 

   חורבן:
. המאות ביובלי ונחשב כללי

ה לקצר שתי יובלות למא
   מניינו:

ונשקול מכל מאה תרתי ונישדי 
. כר' יהודה דאמר (ר ה אפרטי

דף ט.) שנת חמשים עולה לכאן 
ולכאן היא שנת יובל והיא שנת 
תחלת השמטה הבאה ונמנית 
לראש יובל הבא דאי כרבנן הא 
אמרי שנת חמשים היא שנת 
יובל היא שנת חמשים 
ובחמשים ואחת מתחיל מנין 

שנה מתוספת יובל הבא נמצאת 
על סדר השמטה לכל יובל ולרבי 
יהודה משהתחילו למנות 
השמיטין לא זז הסדר משבע 

   שנים לז' שנים:
. דלא תעביד כרבנן אלא וסימן

כר' יהודה למשקל תרתי שני 
מכל מאה כי זה שנתים 
ובמסכת ערכין (דף יב:) פרכינן 
לר' יהודה חורבן בית שני 
במוצאי שביעית מי משכחת ליה 

בית שני כמה קם ארבע  מכדי
מאות ועשרים פש ליה תמני שני 
לארבע מאה דיובלי שדינהו 
אעשרים הרי עשרים ושמונה 
אשתכח דבשנת השמטה חרב 
ומשנינן הנך שית שנין עד 
דסליק עזרא ומקדיש לא מני 
שמיטין הלכך דל מנייהו שית 
שני קמייתא אשתכח דבעשרין 
ותרתי ליובל חרב והיא מוצאי 

   שביעית:
. שהיא קץ הגאולה ל תקחא

ותקבץ להר הקודש לנחלת 
   אבותיך ולמה תפסיד הדינר:

. דמתניתא טפיא תלת שנין
לחשבון הברייתא מושך הגלות 
שלש שנים יותר דאמרינן לעיל 
אחר קע''ב שנים לאחר חורבן 
נשלמו ארבע אלפים הוסיף 
עליהם רל''א דקתני בברייתא 
הרי הקץ לאחר ת''ג לחורבן 

ת' קאמר כשאמר  ורבי חנינא
רבי חנינא למילתיה עדיין לא 

  עברו ת' לחורבן:
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יּה  ִתיב ּבֵ ֲהָוה ּכְ ָטָרא ּדַ   :ַההּוא ׁשְ

א   י,א ִנין ְיֵתיְרּתָ ית ׁשְ   . ׁשִ
  

ַנןְסבּור  יּה ּדְ  ַרּבָ הַקּמֵ ָטר ְמאּוָחר הּוא,  :ְלֵמיַמר ַרּבָ ָמְטָיא ִזְמֵניּה ְולֹא ָטֵריף, ַהאי ׁשְ ֵביּה ַעד ּדְ   . ִניַעּכְ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ְוָקָנא ַתֵביּה  ַהאי ָסְפָרא ּדַ   , ּכְ

ִנין  ית ׁשְ ֵעיָלםּדְ ְוָהָנְך ׁשִ   , ָמְלכּו ּבְ
ֲאַנן  ִביַנן ְלהוּ  -ּדַ   , ָלא ָחׁשְ
ַתֵביּה  -הּוא  יב ֵליּה, ּוְבִזְמֵניּה ּכְ   . ָקָחׁשֵ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י "   אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ
ֵעיָלם,  ִנים ָמְלכּו ּבְ ׁש ׁשָ   ׁשֵ

ָטה ַמְלכּוָתן ּבְ  ׁשְ ְך ּפָ    ."ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ ְוַאַחר ּכָ
  

ר ַיֲעקֹ ַמְתִקיף ָלּה    : בַרב ַאָחא ּבַ
אי    ? ְלַמְלכּות ְיָוִנים ָמֵניַנןּדִ ִמּמַ
ְלָמא ְתָרא ,ִליִציַאת ִמְצַרִים ָמֵניַנן :ּדִ א ְוַנְקֵטיּה ַאְלָפא ּבַ ַבֵקיּה ְלַאְלָפא ַקּמָ   , ּוׁשְ

  ְוַהאי ְמאּוָחר הּוא! 
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
גּ  ְלַבד.  -ֹוָלה ּבַ א ְלַמְלֵכי ְיָוִנים ּבִ   ֵאין מֹוִנין ֶאּלָ

  
  ,ָסַבר –הּוא 

חּוֵיי ָקא ַמְדֵחי ֵליּה     ,ּדַ
ח ּכַ ק ְוַאׁשְ    .ְנַפק ּדַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ּגֹוָלה " ְלַבד -ּבַ א ְלַמְלֵכי ְיָוִנים ּבִ   . "ֵאין מֹוִנין ֶאּלָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ְיָקא   , ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ִניָסן רֹ" :ְתַנןּדִ  ֶאָחד ּבְ ָנה ִלְמָלִכים ְוִלְרָגִליםּבְ ָ   , (ראש השנה ב, א) "אׁש ַהׁשּ
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא "ִלְמָלִכים"ְוָאְמִריַנן: 

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ָטרֹות;  ִלִ    ׁשְ
ֵרי רֹ": ּוְתַנן ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ יןּבְ ִמיטִּ ִנים ְוִלׁשְ ָנה ְלׁשָ ָ   , "אׁש ַהׁשּ

ִנים" :ַנןְוָאְמִרי    ?ְלַמאי ִהְלְכָתא - "ְלׁשָ
אְוָאַמר  ָטרֹות. ַרב ִחְסּדָ   : ִלׁשְ

  
ָטרֹות ַאֲהָדֵדי ָיא ׁשְ    !ַקׁשְ

  
יַנן ּנֵ   : ּוְמׁשַ

אן  ָרֵאל,  -ּכָ   ְלַמְלֵכי ִיׂשְ
אן     .ְלַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם -ּכָ

ֵרי ָמֵניַנן -ְלַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם  ׁשְ    ,ִמּתִ
ָרֵאל ְלַמְלֵכי  יָסן ָמֵניַנן -ִיׂשְ    .ִמּנִ

  
ֵרי ָמֵניַנן ׁשְ א ִמּתִ ּתָ   , ַוֲאַנן ָהׁשְ

ךְ  ְעּתָ ֵעיַנן ְלִמיְמֵני ,ִליִציַאת ִמְצַרִים ָמֵניַנן :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יָסן ּבָ   ! ִמּנִ
  

א ָלאו  ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ    ,ְלַמְלֵכי ְיָוִנים ָמֵניַנן :ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

 רש"י

. שבא לפני ב''ד שית שנין יתירתא
בשנה שנכתב בו ומצא בו שש 
שנים יותר ממניינם כגון שהיו 
עומדים בשנת חמש מאות 
למלכות יון ובו היה כתוב בשנת 
חמש מאות ושש שנים לוה פלוני 
מפלוני וסתם היה כתוב ולא היה 

   תוב בו שום מלכות:כ
. מלוה עשה עמו טובה מאוחר הוא

ומחל לו שעבוד קרקעות של שש 
שנים וכל מי שיקנה קרקעו בתוך 
שש שנים אינו מפסיד שהרי זמן 

   מכירה קודם לזמן טריפת השטר:
. אינו ועד דמטי זמניה לא טריף

יכול לטרוף לקוחות אלא אותן 
   שיקחו ממנו משש ואילך:

. מדקדק ספרא דוקנא כתביה
בחשבונות הוא ואינו הולך אחרינו 
שאין אנו מתחילין למנות לתחלת 
מלכות יון אלא לאחר שש שנים 
שמלכו בעילם והוא מונה לתחלת 
מלכותן ושיעבודו מיום כתיבתו 
הוא ומהיום והלאה יטרוף ואין 
כאן מחילה לפי שחמש מאות שלנו 

   הן חמש מאות ושש לתחלתן:
לש''פ  . דהאי דמנינן לשטריממאי

שנים קודם חורבן דעתין למלכי 
יון דתימא דהנך שית שני יתירתא 
היינו האי דאתחיל למימני 
מתחלת מלכותן דניחא לך למימר 
הכי ולא ניחא לך למימר מאוחר 
הוא לפי שאין דרך למחול שעבודו 
שמא ימכור זה כל נכסיו בתוך זמן 

   האיחור ויפסיד את חובו:
האי . בין אנן בין הא ספרא דלמא

דמנינן לש''פ שנים קודם חורבן 
לאו דעתין אמלכות יון אלא 

   ליציאת מצרים מנינן:
. דמיציאת ושבקיה לאלפא קמא

מצרים ומתחלינן למימני מתחילת 
אלפא בתרא והיא שנה ראשונה 
ליון שפשטה מלכותן בכל העולם 
דמיציאת מצרים ועד חורבן אלף 
וש''פ שנים ת''פ שנים עד בנין בית 

ת''י דבניינו הרי תת''צ ראשון ו
ושבעים דגלות בבל ות''כ דבית 
שני הרי אלף וש''פ שנים ומלכות 
יון נמי פשטה בכל העולם ג' מאות 
ושמונים שנים קודם חורבן שהוא 
תחלת אלף שנים וכיון דדעתין 
איציאת מצרים ליכא למתלי הנך 
שית שנין אלא במחילת השעבוד 

   ושטר מאוחר הוא:
. וכיון לכי יוניםאין מונין אלא למ

דלמלכות יון מנינן ואיכא למיתלי 
להנך שית שנין בספרא דוקנא 
תלינן ביה ולא תלינן ליה במחילת 

   השעבוד שאין כל אדם עושה כן:
   . דלמלכות יון מנינן:דיקא

. דכל אימת דקאי מלכא לשטרות
מכי מטי שילהי אדר סלקא ליה 
שתא ובניסן ריש שתא תנינא 

   למיכתב בשטרי:
. כל נן השתא מתשרי מנינןוא

תשרי מחדשים שתא אלמא ודאי 
מניינא דידן למלכי האומות הואי 
ואין לך מלכות באומות מתחלת 
שלש מאות ושמונים שנה קודם 
אלא מלכות יון דאי סלקא דעתך 
דהאי דמנינן לשלש מאות 
ושמונים שנה קודם חורבן דדעתין 
איציאת מצרים מניסן בעו למימני 

קיי''ל בשמעתא ולחדושי שתא ד
קמייתא במסכת ראש השנה 

  דליציאת מצרים מניסן מנינן:
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ל ּגֹוִים:ְוֵא "[  ל ַמְלֵכיֶהםוְ ] -...  ּלּו ֵאיֵדיֶהן ׁשֶ ינּוְסָיא ׁשֶ   . "יֹום ּגֵ

  
ל ַמְלֵכיֶהם"ַמאי  ינּוְסָיא ׁשֶ   ? "ְויֹום ּגֵ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ם.  ֲעִמיִדין ּבֹו ּגֹוִים ֶאת ַמְלּכָ ּמַ   יֹום ׁשֶ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ֲעִמיִדין ּבֹו ֶא " ּמַ ינּוְסָיא ְויֹום ׁשֶ םיֹום ּגֵ    !"ת ַמְלּכָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יֵדיּה  -ָהא    , ּדִ
ְבֵריּה  –ָהא     .ּדִ

  
  

א ר ַמְלּכָ א ּבַ   ? ּוִמי מֹוְקִמי ַמְלּכָ
  ַרב יֹוֵסף:  ְוָהָתֵני

ה ָקטֹ " ּגֹוִים""ִהּנֵ יָך ּבַ ן ֶמֶלְך,  - (עובדיה א, ב) 105ן ְנַתּתִ יִבין ֶמֶלְך ּבֶ ֵאין מֹוׁשִ   ׁשֶ
ה ְמאֹ  זּוי ַאּתָ ָתב ְולֹא ָלׁשֹון - יה א, ב)(עובד ד""ּבָ ֵאין ָלֶהן לֹא ּכְ   ! ׁשֶ

א ינּוְסָיא"ַמאי : ֶאּלָ   ? "יֹום ּגֵ
יָדה   . יֹום ַהּלֵ

  
   :ְוָהַתְנָיא

יָדה" ינּוְסָיא ְויֹום ַהּלֵ   ! "יֹום ּגֵ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יֵדיּה,  -ָהא    ּדִ
ְבֵריּה  –ָהא     .ּדִ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ּלֹו, " ינּוְסָיא ׁשֶ   יֹום ּגֵ
נֹו, י ל ּבְ ינּוְסָיא ׁשֶ   ֹום ּגֵ

ּלוֹ  יָדה ׁשֶ    ,ְויֹום ַהּלֵ
נוֹ  ל ּבְ יָדה ׁשֶ   ! "ְויֹום ַהּלֵ

  
א ינּוְסָיא"ַמאי , ֶאּלָ   ? "יֹום ּגֵ

ם,  ֲעִמיִדין ּבֹו ַמְלּכָ ּמַ   יֹום ׁשֶ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

יֵדיּה,  -ָהא    ּדִ
ְבֵריּה  –ָהא     .ּדִ

ָלא מֹוְקִמי ַמלְ  ָיא ָלְך ּדְ אְוִאי ַקׁשְ ר ַמְלּכָ א ּבַ    ,ּכָ
ֵאָלה מֹוְקִמי   , ַעל ְיֵדי ׁשְ

ר ַאְנטֹוִנינֹוס  גֹון ַאְסֵוירּוס ּבַ    .ָמַלךְ ּדְ ּכְ
  

י   : ָאַמר ֵליּה ַאְנטֹוִנינֹוס ְלַרּבִ
ֵעיָנא  חֹוַתיּדְ ּבָ ִרי תְּ   , ִיְמלֹוְך ַאְסֵוירּוס ּבְ

ְרָיא ְקָלְנָיאוְ  ְתֲעֵביד ִטּבֶ   , ּתִ
   ,ָעְבִדי –א ְוִאי ֵאיָמא ְלהּו ֲחָד 

ֵרי    . ָלא ָעְבִדי -ּתְ
  

אי  ֵביּה ַאַחְבֵריּה, ִויַהב ֵליּה יֹוָנה ְלִעיּלַ ְבָרא, ַאְרּכְ יֵדיּה ַאְייֵתי ּגַ   , ּבִ
ָאה: ֵאיַמר ְלֵעיָלא ְלִמְפַרח ִמן ְיֵדיּה יֹוָנה.  יַוֲאַמר ֵליּה ְלַתּתָ   ּדִ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה 105 זּוי ַאתָּ ּגֹוִים ּבָ יָך ּבַ ה ָקטֹן ְנַתתִּ   ְמאֹד ִהּנֵ

 רש"י

. הא דידיה הא דבריה
כשמעמידין בן מלך בחיי אביו 
להחזיקו במלוכה שמח האב 

   ועושה אותו יום איד:
. רומיים מלכא בר ומי מוקמי

מלכא כל הני יום אידיהן 
דמתני' דרומיים נינהו כדתניא 

מי לעיל יום שתפסה בו רו
מלכות ותניא רומי עשתה 
קלנדא: כתב ולשון של רומיים 
מאומה אחרת באה להן אחרים 

   תקנו להן כל ספריהם:
. נוטלין רשות מן ע''י שאלה

השרים ומבקש האב מהן 
   להעמיד בנו תחתיו:

. כגון אסוירוס בן אנטונינוס
   דמלך על ידי שאלת אביו:

. בת חורין שלא תתן מס קלניא
בה רבנן  לעולם משום דאית

ואנטונינוס עצמו היה משמש 
בפני רבי כדלקמן ומשום הכי 

   היה אוהב לרבנן:
. אייתי רבי גברא ארכביה וכו'

כלומר הרכב את בנך עליהן 
ועליך ותהא טבריא מסורה 

  בידו:
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ּה ָהִכי ָקָאַמר ִלי: ָאַמר ַמע ִמיּנָ ְייהּו ַאּתְ ּבְ : ׁשְ ִרי ּדְ ֵעי ִמיּנַ חֹוַתי"ַאְסֵוירּוס ּבְ   ", ִיְמלֹוְך ּתְ

ְרָיא ְקָלְנָיא.  ֵתָעֵביד ִטּבֶ   ְוֵאיָמא ֵליּה ְלַאְסֵוירּוס ּדְ
  
  

  : ָאַמר ֵליּה 
   .ׁשּוֵבי רֹוָמֵאיְמַצֲעִרין ִלי ֲח 

  
ָרא ַק  ׁשְ ל יֹוָמא ֲעַקר ֵליּה ּפּוְגָלא ִמּמִ א, ּכָ יל ֵליּה ְלִגיּנָ יּה ְמַעּיֵ   . ּמֵ

ּה ָהִכי ָקָאַמר ִלי :ָאַמר ַמע ִמיּנָ הוּ  :ׁשְ כּוּלְ הּו ּבְ ֶרה ּבְ ְתּגָ ְייהּו, ְולֹא ּתִ   .  ַאּתְ ְקטֹול ַחד ַחד ִמיּנַ
  

ֶהְדָיא   י,ב    !ְוֵליָמא ֵליּה ֵמיַמר ּבְ
  

י) ַחׁשּוֵבי רֹוִמי ּוְמַצֲערּו ֵליּה : ָאַמר ְמִעי (ּבִ   . ׁשָ
  

ַלַחׁש!    ְוֵליָמא ֵליּה ּבְ
  

ְכִתיב ּום ּדִ ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול" :ִמׁשּ ָ י עֹוף ַהׁשּ   .(קהלת י, כ) 106"ּכִ
  

א  ַרּתָ יָרא, ּדִ ֲהָוה ֵליּה ַההּוא ּבְ ָמּה ּגִ   ׁשְ
  , ָקָעְבָדה ִאיּסּוָרא

יָרא ְרּגִ ַדר ֵליּה ּגַ   , ׁשְ
ַדר ֵליּה  ְרָתאׁשְ   . ּכּוְסּבַ

י ְרּתִ ַדר ֵליּה ּכַ   . ׁשְ
ַלח ֵליּה    . אָחָס  :ׁשָ

  
י ַאּפּוַמְייהוּ  ַמְטָראָתא, ְוִחיּטֵ ִריָכא ּבְ ֲהָבא ּפְ ַדר ֵליּה ּדַ ל יֹוָמא ֲהָוה ׁשְ   , ּכָ

י : ֲאַמר ְלהוּ  ילְ ַאְמִטּיּו ִחיּטֵ   . ַרּבִ
יָאַמר ֵליּה    . : ָלא ְצִריְכָנא, ִאית ִלי טּוָבאַרּבִ

ָיֲהִבי ְלַבְתָרֵאי ּדְ : ָאַמר ַבְתָרְך, ּדְ ְייהּו ֵניּפֹוק ֲעַלְייהוּ ֶליֱהוּו ְלַמאן ּדְ ְתָרְך, ּוְדָאֵתי ִמיּנַ   . ָאתּו ּבַ
  

יֵתיּה ְלֵבית  ֲהָוה ַעְייָלא ִמּבֵ א ּדַ יֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ְנַקְרּתָ   , ַרּבִ
ֵרי ַעְבֵדי ל יֹוָמא ֲהָוה ַמְייֵתי ּתְ   , ּכָ

י -ַחד  ֵבי ַרּבִ ָבא ּדְ    ,ְקָטֵליּה ַאּבָ
ֵב  - ְוַחד  ָבא ּדְ   . יֵתיּה ְקָטֵליּה ַאּבָ

ךְ : ָאַמר ֵליּה  ַבר ַקּמָ ח ּגְ ּכַ ָאֵתיָנא ָלא ִנׁשְ ָנא ּדְ ִעיּדָ   . ּבְ
ֵחיּה  ּכְ י לְ יֹוָמא ַחד ַאׁשְ ר ָחָמאַרּבִ ֲהָוה ָיֵתיב ֲחִניָנא ּבַ   . ּדַ

ךְ : ָאַמר ַבר ַקּמָ ח ּגְ ּכַ ָאֵתיָנא ָלא ִנׁשְ ָנא ּדְ ִעיּדָ   ? ָלא ָאִמיָנא ָלְך, ּבְ
ין : ָאַמר ֵליּה  ר ִאיִניׁש ֵלית ּדֵ   . ּבַ
ָקֵאים ְוֵליֵתי. : ָאַמר ֵליּה  ָבא ּדְ ָגֵני ַאּבָ א ּדְ   ֵאיָמא ֵליּה ְלַההּוא ַעְבּדָ

י ֲאַזל  ר ָחָמאַרּבִ ֲהָוה ְקִטיל, ֲחִניָנא ּבַ ֵחיּה ּדַ ּכְ   , ַאׁשְ
ְקִטיל  ְלָק "ָאַמר: ֵהיִכי ַאֲעִביד? ִאי ֵאיִזיל ְוֵאיָמא ֵליּה ּדִ יִבין ַעל ַהּקַ   . "ָלהֵאין ְמׁשִ

ֵקיּה ְוֵאיִזיל ּבְ ַמְלכּוָתא, ֶאׁשְ   . ָקא ְמַזְלְזִליַנן ּבְ
ַדֵריּה  ָעא ַרֲחֵמי ֲעֵליּה ְוַאֲחֵייּה ּוׁשְ   . ּבְ

ךְ : ָאַמר ח ִאיִניׁש ַקּמָ ּכַ ָאֵתיָנא ָלא ִנׁשְ ָנא ּדְ ִעיּדָ ה ֵמִתים, ִמיהּו ּבְ כּו ְמַחּיֵ ִאית ּבְ   . ָיַדֲעָנא, זּוִטי ּדְ
  

ל יֹוָמא ֲהוָ  ׁש ּכָ ּמֵ ילְ ה ְמׁשַ ֵקי ֵליּה, ַרּבִ   , ַמֲאִכיל ֵליּה, ַמׁשְ
ֵעי  י ֲהָוה ּבָ יּכִ י פּוְרָיא ַרּבִ ֵחין ַקּמֵ   , ְלֵמיַסק ְלפּוְרָיא, ֲהָוה ּגָ

ַואי ְלפּוְרָייְך,    ָאַמר ֵליּה: ַסק ִעיּלָ
י ַהאי: ָאַמר ַמְלכּוָתא ּכּולֵּ   , ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלַזְלזּוֵלי ּבְ
א.  ִמ : ָאַמר יָך ָלעֹוָלם ַהּבָ ְחּתֶ ע ּתַ ֵמִני ַמּצָ   י ְיׂשִ

ָאֵתי: ָאַמר ֵליּה     ? ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ּדְ
  ִאין. : ָאַמר ֵליּה 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּק  106 ָ י עֹוף ַהׁשּ יר ּכִ ל ָעׁשִ ַקּלֵ ְבָך ַאל תְּ ּכָ ל ּוְבַחְדֵרי ִמׁשְ ַקּלֵ ֲעָך ֶמֶלְך ַאל תְּ ַמּדָ ם ּבְ ָברּגַ יד ּדָ ָנַפִים ַיּגֵ   ֹול ּוַבַעל ּכְ

 רש"י

. לברך דליפרחה ואימא ליה
ליונה מן ידיה כלומר דליעבד 
טבריא קלניא להוציאה מתחת 

  עולו:
   בפרהסיא: .ולימא ליה

   . מצערי ליה לרבי:דלמא
   . זנתה:עבדה איסורא

. אנטונינוס לרבי עשב שדר ליה
ששמו גרגירא רוק''א בלע''ז 
והבין רבי מה לי ולעשב הזה 
ודאי סימנא הוא דשלח לי 
גרגירא נגרר' ונמשך לב גירא עם 
הנואפים יודע היה ללמוד 

   אנטונינוס:
. רבי כוסברתא בלע''ז שדר ליה

ר''א כלומר שחוט הבת אלוינא
   כוס ברתא שתי מלות:

. אנטונינוס כרתי הדר שדר ליה
בלע''ז פורי''ש כלומר אם כן 

   יכרת זרעי:
. לייטוג''א הדר שדר ליה חסא

   בלע''ז כלומר חוס עלה:
. דיאסקאות של עור מטראתא

   כמין שקים גדולים:
. שאם יפתחו [וחיטי אפומייהו

השקים רואים החטים ולא 
   יבינו]:

. ודאתו מינייהו ניפוק עלייהו
היוצאין מבניך יוציאו הוצאות 
למלכי רומי העומדין אחרי על 

   סמך הממון הלז:
. מערה לשון נקרת הצור נקרתא

   (שמות לג):
   . ללמוד תורה:לביתיה דרבי
. משמש לפניו משמש ליה

  בסעודה:



51       33333333סוגיה              ""ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן    ––––סכת עבודה זרה פרק א' סכת עבודה זרה פרק א' סכת עבודה זרה פרק א' סכת עבודה זרה פרק א' ממממ

ו" :ְוָהְכִתיב :ֲאַמר ֵליּה  ִריד ְלֵבית ֵעׂשָ   ! (עובדיה א, יח) 107"לֹא ִיְהֶיה ׂשָ
וּבְ  ה ֵעׂשָ ה ַמֲעׂשֵ   . עֹוׂשֶ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ו""לֹא יִ " ִריד ְלֵבית ֵעׂשָ   ל? ָיכֹול ַלּכֹ (עובדיה א, יח) ְהֶיה ׂשָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ו"תַּ ו - "ְלֵבית ֵעׂשָ ה ֵעׂשָ ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ   . "ּבְ
  

יֶאיָה" :ְוָהְכִתיב :ָאַמר ֵליּה  ה ֱאדֹום ְמָלֶכיָה ְוָכל ְנׂשִ ּמָ   ! (יחזקאל לב, כט) 108"ׁשָ
  

ל ְמלָ  "ְמָלֶכיָה": ָאַמר ֵליּה    ֶכיָה, ְולֹא ּכָ
יֶאיָה" ל ְנׂשִ ֶריָה  - "כָּ ל ׂשָ   . ְולֹא ּכָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ל ְמָלֶכיָה, - "ְמָלֶכיָה""    ְולֹא ּכָ
יֶאיָה" ל ְנׂשִ ֶריָה.  - "כָּ ל ׂשָ   ְולֹא ּכָ

ל ְמָלֶכיָה  - "ְמָלֶכיָה" ן ַאְסֵוירּוס,  - "ְולֹא ּכָ ָרט ְלַאְנטֹוִנינֹוס ּבֶ   ּפְ
יֶאיָה" ל ְנׂשִ ֶריָה  - "כָּ ל ׂשָ לֹום -ְולֹא ּכָ ר ׁשָ ָרט ִלְקִטיָעה ּבַ   . "ּפְ

  
לֹום" ר ׁשָ    ?ַמאי ָהֵוי - "ְקִטיָעה ּבַ
  

ֲהָוה ָסֵני ִליהּוָדֵאי ַההּוא ֵקיָסָרא ּדַ   , ּדְ
י ה ְוִיְחֶיה אֹו ַיּנִ ַרְגלֹו, ִיְקְטֶעּנָ ָעָלה לֹו ִניָמא ּבְ ַמְלכּוָתא: ִמי ׁשֶ יִבי ּדְ ה ְוִיְצַטֵער? ָאַמר ְלהּו ַלֲחׁשִ   ֶחּנָ

ה ְוִיְחֶיהָאְמ    . רּו לֹו: ִיְקְטֶעּנָ
הוּ  ָלא ָיְכַלּתְ ְלהּו ְלכּוּלְ לֹום: ֲחָדא, ּדְ ר ׁשָ   .ָאַמר ְלהּו ְקִטיָעה ּבַ

  
ְכִתיב י ֶאְתֶכם" :ּדִ ּתִ ַרׂשְ ַמִים ּפֵ ָ ע רּוחֹות ַהׁשּ ַאְרּבַ י כְּ   , (זכריה ב, י) 109"ּכִ

  ? ַמאי ָקָאַמר
ְבַד  ע רּוחֹות, ִאֵליָמא ּדִ ַאְרּבַ הֹון ּבְ   ְרּתְ

ע רּוחֹות"ַהאי  ַאְרּבַ ע רּוחֹות', (זכריה ב, י) "ּכְ ֵעי ֵליּה  'ְלַאְרּבַ    !ִמּבָ
א:  לֹא רּוחֹות, ֶאּלָ ר ָלעֹוָלם ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

ְך ִאי ֶאְפ  ָרֵאלּכָ לֹא ִיׂשְ ר ָלעֹוָלם ּבְ   . ׁשָ
  

  . ָלְך ַמְלכּוָתא ְקִטיָעהָקרּו  ,ְועֹוד
  

, : ָאַמר ֵליּה  יר ָקָאְמַרּתְ ּפִ   ֵמיַמר ׁשַ
דּו ֵליּה ְלָקמֹוְנָיא ֲחִליָלא א ׁשְ ָזֵכי ַמְלּכָ ל ּדְ   . ִמיהּו ּכָ

ד ֲהָוה ָנְקִטין ֵליּה ְוָאְזִלין    :ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתאָאְמָרה ֵליּה  ,ּכַ
ָלא ִמְכָסא ָאְזָלא ּבְ   ! ַווי ֵליּה ְלִאיְלָפא ּדְ

א עֹוְרָלֵתיּה ְקַטָעּה,  ְנַפל ַעל ֵריׁשָ   ּדְ
  ֲחַלִפית ַוֲעַבִרית.  ,ָאַמר: ְיָהִבית ִמְכִסי

דּו ֵליּה  י ָקא ׁשָ ל ִנְכַסאי , ּכִ   ֲעִקיָבא ַוֲחֵביָריו.  יּבִ ְלַר ָאַמר: ּכָ
  

י  ָיָצא   ְוָדַרׁש:  ֲעִקיָבאַרּבִ
  . ָצה ְלָבָניון ּוֶמֱח ֶמֱחָצה ְלַאֲהרֹ  - (שמות כט, כח) 110ן ּוְלָבָניו""ְוָהָיה ְלַאֲהרֹ 

  
א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ן ְלַחּיֵ לֹום ְמזּוּמָ ר ׁשָ ת קֹול ְוָאְמָרה: ְקִטיָעה ּבַ   ָיְצָתה ּבַ

  
ָכה  יּבָ   ְוָאַמר:  ַרּבִ

ָעה ַאַחת ׁשָ   , ֵיׁש קֹוֶנה עֹוָלמֹו ּבְ
ִנים ה ׁשָ ַכּמָ   . ְוֵיׁש קֹוֶנה עֹוָלמֹו ּבְ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ו ְלַקׁש ְוָדְלקּו ָבהֶ  107 י הְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעׂשָ ו ּכִ ִריד ְלֵבית ֵעׂשָ ר 'ם ַוֲאָכלּום ְולֹא ִיְהֶיה ׂשָ ּבֵ   ּדִ
בּו ְוֶא  108 ּכָ ה ֶאת ֲעֵרִלים ִיׁשְ נּו ִבְגבּוָרָתם ֶאת ַחְלֵלי ָחֶרב ֵהּמָ ר ִנתְּ יֶאיָה ֲאׁשֶ ה ֱאדֹום ְמָלֶכיָה ְוָכל ְנׂשִ ּמָ   ת יְֹרֵדי בֹורׁשָ
י ֶאְתֶכם ְנֻאם הכִּ  'הֹוי הֹוי ְוֻנסּו ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְנֻאם ה 109 תִּ ַרׂשְ ַמִים ּפֵ ָ ע רּוחֹות ַהׁשּ ַאְרּבַ   'י ּכְ
ָרֵא  110 ֵני ִיׂשְ י ְתרּוָמה הּוא ּוְתרּוָמה ִיְהֶיה ֵמֵאת ּבְ ָרֵאל ּכִ ֵני ִיׂשְ רּוָמָתם ַלהְוָהָיה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ְלָחק עֹוָלם ֵמֵאת ּבְ ְלֵמיֶהם תְּ ְבֵחי ׁשַ   'ל ִמּזִ

 רש"י

. בגיהנם משתעי שמה אדום
   קרא:

. בשר מי שיש לו נימא ברגלו
   מת ומצערו:

   . ויבריא:ויחיה
. נוצח את המלך כל דזכי מלכא

בדברים בושת הוא למלך 
   ומשפט האיש להשליכו:

   . בית מלא עפר:לקמוניא חלילא
   . רומית:מטרוניתא

   . ספינה:אילפא
. כלומר אוי לך בלא מיכסא

הואיל ועליהן אתה נהרג שלא 
מלתה את עצמך ותטול חלק 

   עמהם:
. בלחם ווהיתה לאהרן ולבני

הפנים כתיב וכהן נוטל מחצה 
כדאמרינן בסדר יומא (דף יז:) 
ונוטל חלה אחת משתי חלות של 
עצרת וארבע או חמש ממעשה 
לחם הפנים והתם מפרש לה 
דפלגא היא והכי נמי השוה 
אותי נגד כולן שהזכיר שמי 

   לבד:
. שר שבעובדי כוכבים אדרכן
  היה:
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יּה  ׁשֵ ּמְ ילְ ַאְנטֹוִנינֹוס ׁשַ   , ַרּבִ

יּה ַאְד  ׁשֵ ּמְ ן ׁשַ   . ַרבלְ ַרּכָ
ִכיב ַאְנטֹוִנינֹוס, ָאַמר  י ׁשְ יּכִ ה ֲחִביָלהַרּבִ ְרּדָ   . : ִנְתּפָ

ן, ָאַמר    יא,א ִכיב ַאְדַרּכָ י ׁשְ ה ֲחִביָלה.  ^ :ַרבּכִ ְרּדָ   ִנְתּפָ
   

  
יר.  ּיַ ר ַקלֹוִנימֹוס ִאיּגַ   אּוְנְקלֹוס ּבַ
ְת  רֹוָמֵאי ַאּבַ ַדר ֵקיָסר ּגּוְנָדא ּדְ   . ֵריּה ׁשְ

ּיּור ְקָרֵאי, ִאיּגַ ִכיְנהּו ּבִ   . ָמׁשְ
רֹוָמֵאי  ַדר ּגּוְנָדא ּדְ ְתֵריּה  ַאֲחִריָנאֲהַדר ׁשְ יְמרּו ֵליּה ְוָלא ִמיֵדי, ַאּבַ   . ָאַמר ְלהּו: ָלא ּתֵ

ְקלּו ְוָאְזלּו, ָאַמר ְלהוּ  י ֲהוּו ׁשָ ָעְלָמא: ּכִ ָתא ּבְ יִניְפיֹוָרא ָנַקט נוּ : ֵאיָמא ְלכּו ִמיּלְ    ,ָרא ַקּמֵ
ָסא,  יְפיֹוָרא ְלדּוּכָ יְפיֹוָרא ַאּפִ   ַאּפִ

ָסא ְלֶהְגמֹוָנא,    ּדּוּכָ
  ֶהְגמֹוָנא ְלקֹוָמא, 

י?  י ֱאיָנׁשֵ ּמֵ   קֹוָמא ִמי ָנַקט נּוָרא ִמּקַ
  ָאְמִרי ֵליּה: לֹא. 

ָרֵאל,  י ִיׂשְ רּוְך הּוא ָנַקט נּוָרא ַקּמֵ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ְלהּו: ַהּקָ
ְכִתיב   , (שמות יג, כא) 111"ֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמםה' הֹ "וַ  :ּדִ

הוּ  ּיּור ּכּוּלְ   . ִאיּגַ
ְתֵריּה  ַדר ּגּוְנָדא ַאֲחִריָנא ַאּבַ   , ֲהַדר ׁשְ

ֲהֵדיּה.  עּו ִמיֵדי ּבַ ּתָ ׁשְ   ָאַמר ְלהּו: ָלא ּתִ
ְתָחא, אֹוֵתיב ְיֵדיּה  ַמְנָחא ַאּפִ י ָנְקִטי ֵליּה ְוָאְזִלי, ֲחָזא ְמזּוְזָתא ּדְ   ֲעָלּה ְוָאַמר ְלהּו: ַמאי ַהאי?  ּכִ

 .   ָאְמרּו ֵליּה: ֵאיָמא ָלן ַאתְּ
ְפִנים ב ִמּבִ ר ָוָדם יֹוׁשֵ ׂשָ ל עֹוָלם, ֶמֶלְך ּבָ חּוץ, , ָאַמר ְלהּו: ִמְנָהגֹו ׁשֶ ִרים אֹותֹו ִמּבַ ּמְ   ַוֲעָבָדיו ְמׁשַ

ְפִנים ְוהּוא ְמ  רּוְך הּוא, ֲעָבָדיו ִמּבִ דֹוׁש ּבָ חּוץ, ְוִאיּלּו ַהּקָ ָרן ִמּבַ ּמְ   ׁשַ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ְוַעד עֹוָלם"ׁשֶ ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ּיּור, (תהלים קכא, ח) "ה' ִיׁשְ    .ִאיּגַ

ְתֵריּה  ַדר ּבַ   . ּתּו ָלא ׁשְ
  
  

ִבְטֵנְך" ֵני גֹוִים ּבְ    .(בראשית כה, כג) 112"ַוּיאֶמר ה' ָלּה ׁשְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְקֵר  א  "גֹוִים"י ַאל ּתִ ִיים'ֶאּלָ   , 'ּגֵ

י,    ֶזה ַאְנטֹוִנינֹוס ְוַרּבִ
ְסקּו ֵמַעל ׁשּוְלָחָנם לֹא ּפָ   לֹא ֲחֶזֶרת   :ׁשֶ

ּות    ,ְולֹא ִקיׁשּ
  ְולֹא ְצנֹון, 

ימֹות ַהַחּמָ  ִמיםלֹא ּבִ ׁשָ ימֹות ַהּגְ   . ה ְולֹא ּבִ
ְך אֹוֶכל,  :ָאַמר ַמרּדְ    ְצנֹון ְמַחּתֵ

ְך ַמֲא    ָכל, ֲחֶזֶרת ְמַהּפֵ
ּות ַמְרִחיב ֵמַעִיים.    ִקיׁשּ

  
ֵבי  ָנא ּדְ י ְוָהא ּתָ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ

ּוִאין? " ָמן ִקיׁשּ ה ִנְקָרא ׁשְ   ָלּמָ
ֲחָרבֹות ל ָאָדם ּכַ ין ְלגּופֹו ׁשֶ ׁשִ ּקָ ֵני ׁשֶ   ! "ִמּפְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ַרְבְרֵבי -ָהא    , ּבְ
זּוָטֵרי –ָהא     .ּבְ

  
        

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלההֵֹלְך ִלְפֵניהֶ  'ַוה 111 ֶרְך ְוַלְיָלה ּבְ ַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהּדֶ   ם יֹוָמם ּבְ
ֵרדּו ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר 'הַוּיֹאֶמר  112 ַעִיְך ִיּפָ ים ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנְך ּוׁשְ ֵני גֹוִים ּבְ   ָלּה ׁשְ

 רש"י

. אהבתינו נתפרדה חבילה
   נפש בנפש:שנקשרה 

   . גדוד:גונדא
. ניפיורא נקיט נורא לאפיפיורא

נוטל ומוליך האבוקה לפני 
אפיפיור כולן מיני שררה הן זה 

   למעלה מזה:
   . מלך:קומא

   . כתיב וקרינן גוים:שני גיים
. זה בא מעשו אנטונינוס ורבי
   וזה בא מיעקב:

   . לייטוג''א בלע''ז:חזרת
. רפנ''א בלע''ז. חיתוך צנון

  יפוך מועילין למאכל:וה
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ל ּגֹוִים:ְוֵאּלּו ֵאיֵדי"[   ]... ֶהן ׁשֶ

יָתה יָדה ְויֹום ַהמִּ    יֹום ַהּלֵ
ְבֵרי [ י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֵריָפה  ּה ׂשְ ׁש ּבָ ּיֵ ל ִמיָתה ׁשֶ ּה ֲעבֹוָדה ָזָרה,  -ּכָ   ֵיׁש ּבָ
ֵריָפה  ּה ׂשְ ֵאין ּבָ ּה ֲעבֹוָדה ָזָרה -ְוׁשֶ   ]."ֵאין ּבָ

  
ָלל  ֵריָפה,   :ָסַבר ֵמִאיר יּבִ ַר ּדְ ִמּכְ ּה ׂשְ ׁש ּבָ ּיֵ ָנא ִמיָתה ׁשֶ   ָלא ׁשְ

ֵריָפה  ּה ׂשְ ֵאין ּבָ ָנא ִמיָתה ׁשֶ ּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  -ְוָלא ׁשְ ְלִחי ּבָ   ּפָ
ה ִהיא :ַאְלָמא ֵריָפה ָלאו חּוּקָ   . ׂשְ

ַנן ָסְבִרי ַרּבָ ָלל ּדְ ה ִהיא,  :ִמּכְ ֵריָפה חּוּקָ   ׂשְ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ָלִכים, ׂשֹוְרִפין "   ַעל ַהּמְ
ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי   . "ְולֹא ִמּדַ

ְרִפיַנן? ה ִהיא, ֲאַנן ֵהיִכי ׂשָ    !ְוִאי חּוּקָ
  ! (ויקרא יח, ג) 113ֵתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו""ּוְבֻחּקֹ  :ְוָהְכִתיב

  
א ה ִהיא, : ֶאּלָ ֵריָפה ָלאו חּוּקָ י ָעְלָמא ׂשְ כּוּלֵ   ּדְ

יבּוָתא ִהיא א ֲחׁשִ   . ֶאּלָ
ָהא  ְלִגיְוָהָכא ּבְ    :ָקִמיּפַ

י  ֵריָפה,   ֵמִאיר ָסַבר: ַרּבִ ּה ׂשְ ׁש ּבָ ּיֵ ָנא ִמיָתה ׁשֶ   ָלא ׁשְ
ֵריָפה  ּה ׂשְ ֵאין ּבָ ָנא ִמיָתה ׁשֶ ּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  -ְוָלא ׁשְ ְלִחי ּבָ   ּפָ

ַנן ָסְבִרי ֵריָפה     :ְוַרּבָ ּה ׂשְ ׁש ּבָ ּיֵ ּה  -ִמיָתה ׁשֶ יָבא ְלהּו ּוָפְלִחי ּבָ   , ֲחׁשִ
ֵריָפה ְוׁשֶ  ּה ׂשְ ּה.  -ֵאין ּבָ ְלִחי ּבָ יָבא ְוָלא ּפָ   ָלא ֲחׁשִ

  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַמֲעׂשֵ  113 ה לֹאּכְ ּמָ ר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ׁשָ ַנַען ֲאׁשֶ ה ֶאֶרץ ּכְ ּה לֹא ַתֲעׂשּו ּוְכַמֲעׂשֵ ם ּבָ ְבתֶּ ר ְיׁשַ   ַתֲעׂשּו ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכוּ  ה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאׁשֶ

 רש"י

. עושין אותו יום איד פלחי בה
   קבע כל ימי בנו העומד תחתיו:

. מדלא תלי ר''מ טעמא אלמא
בשריפה אלמא לאו חק העובדי 
כוכבים הוא לשם עבודת 

   כוכבים:
. דתלו טעמייהו בה קסברי ורבנן

   חוקה היא להם:
. אינה ולא מדרכי האמורי

מדרכי האמורי לחוש ללא 
   ה כמעשיהם (שמות כג):תעש

. מי ששורפין חשיבותא הוא
עליו מראין שמיתתו חשובה 
להם חשיבא להם המיתה 
ששרפו עלה ופלחי לעבודת 

  כוכבים:



  54  35353535ה סוגי                                                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        בבבב- - - - יא, איא, איא, איא, א . . . . 35353535
   :ּגּוָפא

ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי, " ּום ּדַ ָלִכים ְוֵאין ּבֹו ִמׁשּ   ׂשֹוְרִפין ַעל ַהּמְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָלִכיםׁשֶ ְרפֹות ֲאבֹוֶתיָך ַהּמְ מּות ּוְבִמׂשְ לֹום ּתָ ׁשָ   , (ירמיהו לד, ה) 114""ּבְ
ם ׁשֶ  ָלִכים ּוְכׁשֵ ֹוְרִפין ַעל ַהּמְ יִאים,  -ׂשּ ׂשִ ְך ׂשֹוְרִפין ַעל ַהּנְ   ּכָ

ָלִכים?    ּוַמה ֵהם ׂשֹוְרִפין ַעל ַהּמְ
ָתן    ,ִמיטָּ

ן.  ִמיׁשָ   ּוְכֵלי ַתׁשְ
ת  ּמֵ ה ׁשֶ ֵקןּוַמֲעׂשֶ ְמִליֵאל ַהּזָ ן ּגַ ְבִעים ָמֶנה צֹוִריַרּבָ ר ׁשִ ַרף ָעָליו אּוְנְקלֹוס ַהּגֵ   . ", ְוׂשָ

  
ן" :ָאְמַרּתְ ְוָה  ִמיׁשָ ָתן ּוְכֵלי ַתׁשְ   ! "ַמה ֵהן ׂשֹוְרִפין ֲעֵליֶהם ִמיטָּ
  

ְבִעים ָמֶנה צֹוִרי.  :ֵאיָמא ׁשִ   ּבְ
  

   !?ּוִמיֵדי ַאֲחִריָנא לֹא
   :ְוָהַתְנָיא

ָלִכים, "   עֹוְקִרין ַעל ַהּמְ
ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ּום ּדַ   ! "ְוֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

  . ָרַכב ָעָליוסּוס ׁשֶ 
  

   !?ּוְבֵהָמה ְטהֹוָרה לֹא
   :ְוָהַתְנָיא

ּה ְטֵריָפה " ׁש ּבָ ּיֵ   ָאסּור,  - ִעיּקּור ׁשֶ
ּה ְטֵריָפה  ֵאין ּבָ ר;  -ְוׁשֶ   מּותָּ

ּה ְטֵריָפהְוֵאיֶזהּו    יא,ב ֵאין ּבָ ה^ ִעיּקּור ׁשֶ ְרסֹוֶתיָה ִמן ָהַאְרּכּוָבה ּוְלַמטָּ ר ּפַ ֵ   ! "ַהְמַנׁשּ
  

ָמ  ְרּגְ אא ּתִ ּפָ   : ַרב ּפַ
ָקרֹון ֶכת ּבְ ֶעְגָלה ַהּמֹוׁשֶ   .  ּבְ

   
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ר ָהיּו ְלָפֶני 114 ָלִכים ָהִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ ְרפֹות ֲאבֹוֶתיָך ַהּמְ מּות ּוְכִמׂשְ לֹום תָּ ׁשָ י ְנֻאם הּבְ ְרתִּ י ָדָבר ֲאִני ִדּבַ דּו ָלְך ּכִ ְרפּו ָלְך ְוהֹוי ָאדֹון ִיְסּפְ ן ִיׂשְ   'ָך ּכֵ

 רש"י

   . בצדקיהו כתיב:בשלום תמות
. משמע הכסף שבעים מנה צורי

שרף צורי משקל של צור והוא 
כ''ה סלעים והסלע ד' דינרים 
והדינר הוא משקל זהוב 

   שטנטינ''ה:קו
. כלי תשמיש היו בשבעים מנה

   שוין שבעים מנה:
. מפסדינן ומידי אחרינא לא

   אלא כלי תשמישו:
. בהמה הגידין לבד שעל עוקרין

פרסותיה עוקר וחותך 
   אפוגרימ''ט בלע''ז:
. דהוא כלי בסוס שרכב עליו

   תשמיש:
. עיקור שיש בה טריפה

שהבהמה נטרפת בו אסור 
אין סופו לעשותו ואף על פי ש

ליהנות ממנה אסור לגרום 
  לבהמה טריפות בידים:

. משיר וחותך פרסות שני מנשר
   רגליה:

. אבל מן מן הארכובה ולמטה
הארכובה ולמעלה טריפה 
אלמא מדאסור לטרפה בבהמה 
טהורה עסקינן וטהורה מאי כלי 

   תשמיש איכא:
. שיושב בעגלה המושכת בקרון

  בו המלך דהיינו כלי תשמישו:
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ְגַלַחת ְזָקנוֹ " לֹוִריתוֹ וְ [ יֹום תִּ א, ֵאינֹו ָאסּור - ... ּבְ    ,אֹותֹו ַהּיֹום  ֶאּלָ

ְלַבד   ]."ְואֹותֹו ָהִאיׁש ּבִ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
   ?ֵהיִכי ָקָתֵני

ַחת ּבְ  ְגַלַחת ְזָקנֹו ְוַהּנָ    ?לֹוִריתוֹ יֹום ּתִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

לֹוִריתוֹ  ְגַלַחת ְזָקנֹו ְוַהֲעָבַרת ּבְ   ? יֹום ּתִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְרַוְייהוּ  ְדַתְנָיא    :ּתַ

לֹוִריתוֹ " ַחת ּבְ ְגַלַחת ְזָקנֹו ְוַהּנָ   , "יֹום תִּ
לֹוִריתוֹ "" ְגַלַחת ְזָקנֹו ְוַהֲעָבַרת ּבְ   .  "יֹום תִּ
   

        
        
        
        
        

 רש"י

יום תגלחת זקנו והנחת 
. יום שמגלח זקנו וכן בלוריתו

בו ביום הנחת בלוריתו יום 
שמגלח זקנו שער ומניח בלורית 
אפודליץ מאחורי העורף לשם 

   עבודת כוכבים:
. לסוף שנה והעברת בלוריתו

שמגלח אותה בלורית לבדה: 
דתניא תרוייהו יום תגלחת זקנו 
והנחת בלוריתו יום תגלחת זקנו 

בלוריתו. ותרתי מתני'  והעברת
  נינהו ולאו גבי הדדי תניא להו:
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מּוֵאלָאַמר  ּוָדהַרב ְיהָאַמר    : ׁשְ

רֹוִמי,  ָלֶהםעֹוד ַאֶחֶרת ֵיׁש    ּבְ
ָנה ְבִעים ׁשָ ֵלם  :ַאַחת ְלׁשִ    ,ְמִביִאין ָאָדם ׁשָ

ר יִבין אֹותֹו ַעל ָאָדם ִחיּגֵ   , ּוַמְרּכִ
ְגֵדי ָאָדם ָהִראׁשֹון,  ין אֹותֹו ּבִ יׁשִ   ּוַמְלּבִ

רֹ  יִחין לֹו ּבְ לּוַמּנִ י אׁשֹו ַקְרִקיְפלֹו ׁשֶ ָמֵעאל ַרּבִ   , ִיׁשְ
אֵריּה  ַצּוָ א עּבַ ְר ַא ִמְתַקל  ְוָתלּו ֵליּה ּבְ ִפיזָּ    ,זּוָזא ּדְ

ךְ  ִאיּנָ ָווִקים ּבְ ְ ין ֶאת ַהׁשּ   , ּוְמַחּפִ
ר  ּוַמְכִריִזין ְלָפָניו: ַלְסּתֵ   , ָסְך ִקיִרי ּפְ

ָמָרָנא ַזְייָפָנא ֲאחּוהַּ    , ּדְ
ָחֵמי     ,ָחֵמי –ּדְ

  , לֹא ָחֵמי -לֹא ָחֵמי ְד וּ 
ַזְייָפנּוֵתיּה ַמ  אּוֵתיּה ּוְלַזְייָפָנא ּבְ ַרּמָ ָאה ּבְ    ?אי ַאֲהֵני ְלַרּמָ

ין ד ָיקּום ּדֵ ה ָהִכי: ַווי ְלֵדין ּכַ יִמין ּבָ   . ּוְמַסּיְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ִעים יֶהם ָלְרׁשָ יָלן ּפִ   , ִהְכׁשִ

ָמָרָנא" "ַזְייָפָנא ֲאחּוהַּ  :ִאי ָאְמרוּ  ְדָקָאְמִרי – ּדְ    ,ּכִ
ָאְמִריָה  א ּדְ ּתָ ָמָרָנא ַזְייָפָנא" " :ׁשְ   הּוא.  ָמָרָנא ּגּוֵפיּה ַזְייָפָנא -ּדְ
  

יב ָלּה  יָדן ַמאי ַטְעָמא ָלא ָקָחׁשֵ א ּדִ    ?ְוַתּנָ
  

יב,  א ָקָחׁשֵ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ָכל ׁשַ ִאיָתא ּבְ   ְלַהאי ּדְ
יב א ָלא ָקָחׁשֵ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ָכל ׁשַ ֵליָתא ּבְ   . ּדְ

  
רֹוָמֵא    י, ָהֵני ּדְ

ַפְרָסֵאי ַמאיוּ     ?ּדְ
   ,מּוְטְרֵדי

  ּוטּוְרַיְסֵקי, 
   ,מֹוַהְרְנֵקי
  ּומֹוַהִרין. 

  
ַפְרָסֵאי ּוְדרֹוָמֵאי   , ָהֵני ּדְ

ַבְבָלֵאי ַמאי    ?ּדְ
  

   ,מֹוַהְרְנֵקי
  ְוַאְקִניֵתיה, 

ַחנּוֵני    ,ּבְ
ֲאָדר.   ר ּבַ   ַוֲעׂשַ

   
  
        
        

 רש"י

. עוד איד אחרת יש עוד אחרת
להם לרומיים שאינה שנויה 

   במשנה:
   . כנגד עשו:אדם שלם
. כנגד יעקב צולע על אדם חיגר

יריכו כלומר עדיין עשו שולט על 
   יעקב:

. והן בגדי של אדם הראשון
   חמודות שהיו לעשו:

. כהן ' ישמעאלקרקיפלו של ר
גדול ומהרוגי מלכות היה ומתוך 
יפיו נכנס בלב בת קיסר והפשיט 
עור פניו וחנטה באפרסמון 
שתהא מקויימת ולא ישתנה 

   ועדיין מונח בגינזי רומי:
. פז והוא אבן יקרה עד דפיזא

   מאד ואינו מצוי בעולם:
. חשבון הקצין סך קירי פלסתר

כזב [הוא] נבואת יעקב שקרא 
חרית [הימים] שסופן לבניו לא

   ליגאל כזב הוא:
   . חשבון:סך

   . קצין:קירי
. אחיו של אחוה דמרנא זייפנא

אדונינו עשו זייפן הוא יעקב 
שרימה לעשו וחשב ליטול ברכה 

   להיות גביר לאחיו:
. הרואה בשמחה זו דחמי חמי

עכשיו רואהו ומי שאינו רואה 
עכשיו לא יראה עוד דעד ע' שנה 

   אינה נעשית:
. ליעקב י אהני לרמאהמא

שרימה את עשו ולקח את 
  ברכתו:
   . לעשו:ווי לדין

. כשיקום יעקב: כד יקום דין
ה''ג ותנא דידן מ''ט לא קחשיב 
הא הני דאיתנהו בכל שתא 
קחשיב הא דליתא כל שתא לא 

   קחשיב:
. הני ימי אידיהן הני דרומאי

דמתני' אין אסורין אלא לבני 
   רומי:

הרנקי מוטרדי וטורייסקי מו
. שמות ימי אידיהן ומוהרין

   קבועות שיש להן בכל שנה:
  . בעשרה באדר:ועשר באדר
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אָאַמר  ר ַרב ִחְסּדָ   , ַרבַמר ָא  ַרב ָחָנן ּבַ

ר ָרָבאְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ
י ֲעבֹוָדה זָ  ּתֵ ה ּבָ ָ ָבֶבל,   ָרה ְקבּוִעין ֵהן, ֵאּלּו ֵהן:ֲחִמׁשּ ל ּבְ ית ּבֵ   ּבֵ

ית ְנבֹו ּבְ    ּכּוְרֵסי, ּבֵ
ּבְ  ְרָעָתא ׁשֶ ג, ּתִ   ָמּפָ

ְקלֹון,  ַאׁשְ ּבְ   ְצִריָפא ׁשֶ
ֲעָרָבָיא.  ּבַ ָרא ׁשֶ   ָנׁשְ

י ֲאָתא  יִמיּכִ   : ַרב ּדִ
ִכי,   :הֹוִסיפּו ֲעֵליֶהן ֵעין ּבֶ ּבְ   ָיִריד ׁשֶ

ַעּכֹו.  ּבְ ָכה ׁשֶ   ַנְדּבְ
   

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ַעּכֹו.  ּבְ ָרא ׁשֶ   ַנְתּבְ

  
ָעא ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ    :ַרב ּדִ

ָכא ַעּכֹו,     :ַמְתֵני ִאיּפְ ּבְ   ָיִריד ׁשֶ
ִכי.  ֵעין ּבֶ ּבְ ָכה ׁשֶ   ַנְדּבְ

  
אר ֵליּה ָאַמ  ר ַרב ִחְסּדָ אלְ  ַרב ָחָנן ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ

  ַמאי "ְקבּוִעין ֵהן"? 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ךְ  ָהִכי ֲאַמר ֲאבּוהַּ  ִאיּמָ   ְקבּוִעין ֵהן ְלעֹוָלם, : ּדְ

ְלִחי ְלהוּ  א ּפָ ּתָ ּה ׁשַ ִדיָרא ּכּוּלָ   .  ּתְ
   

  
  
  

 רש"י

. ולקמן מפרש קבועין כל קבועין
השנה שכל ימות השנה עושין 
עובדיהם יום איד ומקריבין 
זבחים ואסורים במשא ובמתן 

   לעולם:
   . שם עבודת כוכבים:תורעתא

   . שם העיר:ומפג
. בכה שבעכויריד שבעין בכי נד

ואית דאמרי נתברה שבעכו: 
ה''ג ואית דאמרי איפכא הני 
תרי לישני: ה''ג ותדיר כולה 

  שתא:
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מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ּגֹוָלה  ְלַבדֵאינֹו ָאסּור ֶא  -ּבַ א יֹום ֵאיָדם ּבִ   .ּלָ
  

   !ַנִמי ִמי ֲאִסיר? -ְויֹום ֵאיָדם 
ָרא ֵליּה  ַרב ְיהּוָדהְוָהא  רּוָנאלְ     ׁשְ   , ְלַזּבּוֵני ַחְמָרא ַרב ּבְ

לּולְ  יּדֵ יֵעי ַרב ּגִ ַטּיָ א ּדְ ַחְגּתָ ין ּבְ   ! ְלַזּבּוֵני ִחיּטִ
  

ָלא ְקִביָעא יֵעי, ּדְ ַטּיָ א ּדְ אֵני ַחְגּתָ   .  ׁשָ
   

        
        

 רש"י

. אין אנו יכולים להעמיד ולהבג
עצמנו מלישא וליתן עמהם 
שביניהם אנו יושבין ופרנסתנו 

   מהן ועוד משום יראה:
. יום לשנה בחגתא דטייעי

מתקבצין כל סוחרי העיר 
ת ולחוג לשם לאכול ולשתו

עבודת כוכבים פלונית וכאן 
   קורין קופנדרי''א:

. אין חוששין לה כל דלא קביעא
  כך אם אין עושין לה בכל שנה:
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ָנה          ִמׁשְ

ּה ֲעבֹוָדה ָזָרה  ׁש ּבָ ּיֵ ר.  -ִעיר ׁשֶ   חּוָצה ָלּה מּותָּ
ר.  -ָהָיה חּוָצה ָלּה ֲעבֹוָדה ָזָרה    ּתֹוָכּה ָלּה מּותָּ

  
ם?    ַמהּו ֵליֵלְך ְלׁשָ

ֶרְך ְמיּוֶחֶדת ְלאֹותֹו ָמקֹום  ַהּדֶ ְזַמן ׁשֶ   ָאסּור,  -ּבִ
ְך  ּה ְלָמקֹום ַאֵחר ְוִאם ָהָיה ָיכֹול ְלַהּלֵ ר –ּבָ    ....מּותָּ

   

ָמָרא    ּגְ

ֵמי     ?"חּוָצה ָלּה "ֵהיִכי ּדָ
  

י  ָאַמר ן ָלִקיׁש ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ י ִמׁשּ   : ֲחִניָנאַרּבִ
ה ל ַעּזָ גֹון ַעְטלּוָזא ׁשֶ   . ּכְ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ּבְ ן ָלִקיׁש ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : יָנאֲחנִ  יּבִ ַר ִמ  ׁשִ

ה, ַמהּו?  ל ַעּזָ   ַעְטלּוָזא ׁשֶ
  

ֶמיךָ  :ָאַמר ֵליּה     ?!לֹא ָהַלְכּתָ ְלצֹור ִמּיָ
ָרֵאל ְוגֹוי ְוָרִאיָת    יב,א י ִכיָרה ַאַחת, ^ִיׂשְ ּבֵ י ְקֵדירֹות ַעל ּגַ ּתֵ ְפתּו ׁשְ ָ ׁשּ   ׁשֶ

  ? ְולֹא ָחׁשּו ָלֶהם ֲחָכִמים
  

  ? ַמאי "לֹא ָחׁשּו ָלֶהם ֲחָכִמים"
  

ֵייַא ָאַמר    : ּבַ
ר ְנֵביָלה,  ׂשַ ּום ּבְ   ִמׁשּ

ָרֵאל ַלֲאחֹוֵריּה  :ָלא ָאְמִריַנן יּה ִיׂשְ ְלָמא ַמֲהַדר ַאּפֵ ֵדי ּגֹוי וְ ּדִ   . ְקֵדיָרהְנֵביָלה ּבִ ׁשָ
  

ְכָווָתּה ָהָכא ַנִמי    ,ּדִ
ֵמי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּום ּדְ   . לֹא ָחׁשּו ָלֶהם ֲחָכִמים ִמׁשּ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

  ? ׁשּו ָלֶהם ֲחָכִמים"ַמאי "לֹא ָח 
ּוֵלי גֹוִים יׁשּ ּום ּבִ   .ִמׁשּ

  
ְכָווָתּה, ָהָכא ַנִמי ּום יֹום ֵאיָדם.  ,ּדִ   לֹא ָחׁשּו ָלֶהם ֲחָכִמים ִמׁשּ

  
א ר עּוּלָ ה ּבַ    ָאַמר: ַרּבָ

ּום ִציּנֹוָרא ֶנֶתזלֹא ָחׁשּו ָלֶה    , ם ֲחָכִמים ִמׁשּ
ְכָווָתּה ָהָכא ַנִמי לֹא ָחׁשּו ָלֶהם ֲח  ּום ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהןּדִ     .ָכִמים ִמׁשּ

  
  
        
  

 רש"י

  מתני' 
. שיום איד יש לבני העיר עיר שיש בה עבודת כוכבים
   היום לעבודת כוכבים שבעיר:

. לשאת ולתת עם היושבין חוץ לעיר חוצה לה מותר
חר אותה עבודת כוכבים שכן מנהג זה שאין נמשכין א

עובד את שלו וזה עובד את שלו ויום איד של אלו אינו 
   ביום איד של אלו:

. כלו' עבודת כוכבים היה חוצה לה עבודת כוכבים
   שהיום עובדין ליראה שלהם:

   . שאין בני העיר עובדין לאותה יראה:תוכה מותר
ם . לאותה העיר ביום עבודת כוכבימהו לילך לשם

   שלהם לספר עם אחד מבני העיר:
. שאין דרך יוצאה בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום

מאותה העיר לילך לעיר אחרת ודרך הכבושה מכאן 
לאותה העיר מיוחדת לאותה העיר לבדה אסור לילך 

   שם מפני חשד שנראה כמהלך לעובדה:
   . דרך מסלול זה הולך גם לעיר אחרת:ואם

   ם אחר הולך:. דהרואה אומר למקומותר
  

  גמ' 
. כמה יהא רחוק אותו שוק שחוצה והיכי דמי חוצה לה

   לה מן העיר ויהא מותר לשאת ולתת עם יושביו:
. עטלוזא שוק של בהמה כמו איטליז עטלוזא של עזה

דתנן (בכורות דף לא.) שוחטין באיטליז ונמכרין 
   באיטליז:

. עיר של פלשתים והיה בה עבודת כוכבים והיה עזה
   ה לה ישוב סמוך לעיר מאד:חוצ

. דסמוכה לעיר מאד מהו מי שרי מתני' עטלוזא של עזה
   כה''ג או לא:

  . עיר שישראל ועובדי כוכבים דרין בה:צור
. כשמניחין אותה אצל האור על גבי שפיתת קדירה

   כירה קרי שפיתה לשון שפות הסיר (יחזקאל כד):
מאד . אע''פ שסמוך איסור אצל היתר ולא חשו חכמים

הכא נמי אע''פ שבני העיר האסורין סמוכין לבני חוצה 
   לה שאין להם עבודת כוכבים היום לא חשו:

. איכא למימר בשתי קדירות דלילף הכא מאי לא חשו
   דכוותה:

. ואע''ג דאיכא למיחש לאיסור משום בשר נבילה
דאוריית' לא חשו לאחזוקי איסור בקדירות מן 

   הספיקא:
ן דמי עבודת כוכבים בידי עובדי . לא מחזקינהכא נמי

כוכבים שבחוצה לה דנימא אסור למכור להם בהמה 
שדמים הללו שהוא מקבל מהן מחמת בהמה זו דמי 
עבודת כוכבים הן שהבהמה היום לצורך בני תוכה היא 
ונקרבים היום לעבודת כוכבים והוא איסור דאורייתא 
מלא ידבק בידך מאומה וגו' (דברים יג) וכ''ש היכא 
דידעינן דמשל חוצה לה הן דלספק איסורא דרבנן לא 
חיישינן דנימא דלמא האי גברא שייך בתר בני תוכה 
והוי היום יום אידו ועבר האי גברא אדרבנן דאסרי 

   לישראל לשאת ולתת עמם ביום איד:
. האי לא חשו לאו לבשר נבילה קאמר דנילף רבא אמר

דהא לא מינה דכוותה דלא ניחוש לדמי עבודת כוכבים 
דמי דהתם לית הנאה לעובד כוכבים דנישדי נבילה 
לקדירה דמיסתפי דאי חזי ליה ישראל תבע ליה בדינא 
אבל הכא מתכוין עובד כוכבים לעשות רצון חבירו אלא 
ה''ק לא חשו להם חכמים משום בישולי עובדי כוכבים 
דלמא סמיך ישראל לעובד כוכבים לבשליה וקאכיל 

   רבנן:בשולי עובדי כוכבים ד
. היכא דפשיטא דדמים הללו מתוך תיבתו לקחם וה''נ

וליכא למיחש לאיסורא דאורייתא לא חשו חכמים 
   לספק איסורא דרבנן:

. למיחש דלמא האי עובד כוכבים שייך משום יום אידם
בתר בני תוכה ושקיל וטרי האי ישראל בהדיה ביום 

   אידו:
רא . ביום אידם של בני עזה לא שרבה בר עולא אמר

ר''ח לשאת ולתת עם בני עטלוזא ולא דמי לשתי קדירות 
דהתם ליכא למיחש משום בישולי עובדי כוכבים מכי 
אתי ישראל חדא זימנא בגחלים אבל הכא איכא למיחש 
דלמא האי עובד כוכבים שייך בתר בני תוכה הואיל 
וסמוכה לה ומתני' דקתני דחוצה לה מותר לאו בסמוכה 

לפני אידיהן הוא דשרי וה''ק לא כולי האי קאמר ור''ח 
חשו להם חכמים לשמא נתזה צינורא מתוך קדירת 
עובד כוכבים לתוך קדירת ישראל הואיל ואיסור קל 
הוא חדא דלא שכיח ועוד דאי נמי שכיח בטיל ברובא 
ה''נ לא חשו לאיסור חוצה לה של בני עזה ואע''פ 

  שסמוכה לה ממש:
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ם"             ?ַמהּו ֵליֵלְך ְלׁשָ

ֶרְך ְמיּוֶחֶדת ְלאֹותֹו ָמקֹום  ַהּדֶ ְזַמן ׁשֶ   ָאסּור,  -ּבִ
ּה ְלָמקֹום ַאֵחר  ְך ּבָ ר –ְוִאם ָהָיה ָיכֹול ְלַהּלֵ   ."מּותָּ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּה ֲעבֹוָדה ָזָרה  ִעיר" ׁש ּבָ ּיֵ ֵנס ְלתֹוָכּה ָאס -ׁשֶ    ,ּור ִליּכָ
  ְולֹא ִמּתֹוָכּה ְלִעיר ַאֶחֶרת, 

ְבֵרי  י ּדִ   . ֵמִאירַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֶרְך ְמיּוֶחֶדת ְלאֹותֹו ָמקֹום  ַהּדֶ ל ְזַמן ׁשֶ   ָאסּור.  -ּכָ
ֶרְך ְמיּוֶחֶדת ְלאֹותֹו ָמקֹום  ר.  -ֵאין ַהּדֶ   מּותָּ

  
ְפֵני ֲעבֹוָד  ב לֹו קֹוץ ּבִ ה,  -ה ָזָרה ָיׁשַ ֶלּנָ ֶחה ְוִיטְּ   לֹא ִיׁשְ

ֲחֶוה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  תַּ ִמׁשְ ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ר.  -ְוִאם ֵאינֹו ִנְרֶאה    מּותָּ

  
ְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה  רּו לֹו ְמעֹוָתיו ּבִ ּזְ ֵלם,  -ִנְתּפַ ֶחה ְוִיטְּ   לֹא ִיׁשְ

ֲחֶוה ַלֲעבוֹ  תַּ ִמׁשְ ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ   ָדה ָזָרה, ִמּפְ
ר.  -ְוִאם ֵאינֹו ִנְרֶאה    מּותָּ

  
ְך ִלְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה  ה,  -ַמְעָיין ַהּמֹוׁשֵ תֶּ ֶחה ְוִיׁשְ   לֹא ִיׁשְ

ֲחֶוה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  תַּ ִמׁשְ ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ר.  -ְוִאם ֵאינֹו ִנְרֶאה    מּותָּ

  
ין  ִחין ַמִים ִלְכַרּכִ ְרצּופֹות ַהְמַקּלְ ה,  -ּפַ תֶּ יֶהם ְוִיׁשְ יו ַעל ּפִ יַח ּפִ   לֹא ַיּנִ

ק ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.  ֵ ְמַנׁשּ ְרֶאה ּכִ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ה,  תֶּ יו ַעל ִסיּלֹון ְוִיׁשְ יַח ּפִ ּיֹוֵצא ּבֹו לֹא ַיּנִ   ּכַ
ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ   . . . . "ִמּפְ

  
   ?"ֵאינֹו ִנְרֶאה"ַמאי 

ָלא ִמְתֲחִזי    : ַרבָאַמר  הּוָדהַרב יְ ְוָהָאַמר  - ִאיֵליָמא ּדְ
ַחְדֵרי ֲחָדִרים  ֵני ַמְרִאית ָהַעִין, ֲאִפיּלּו ּבְ ָאְסרּו ֲחָכִמים ִמּפְ ל ָמקֹום ׁשֶ   !ָאסּור –ּכָ

  
א ֵאיָמא ֲחֶוה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה  :ֶאּלָ ּתַ ִמׁשְ ר.  -ִאם ֵאינֹו ִנְרֶאה ּכְ   מּוּתָ

  
  ּוְצִריָכא 

ָנא  ִאי ּתְ ר  - "קֹוץ"ּדְ ֶאְפׁשָ ּום ּדְ ְקֵליּה ִמׁשּ יּה ּוִמׁשְ   .ְלֵמיַזל ַקּמֵ
רּדְ ֲאָבל ָמעֹות     .ֵאיָמא לֹא, לֹא ֶאְפׁשָ

ָנא  ָממֹוָנא - "ָמעֹות"ְוִאי ּתְ ַצֲעָרא ֵאיָמא לֹא, ּדְ    .ֲאָבל קֹוץ ּדְ
ָנה א ַסּכָ ֵליּכָ ּום ּדְ י [ִמׁשּ ְרּתֵ ָנא ָהֵני ּתַ   , ְוִאי ּתְ

ִאי לָ  "ַמְעָיין"ֲאָבל  ָנה, ּדְ א ַסּכָ ִאיּכָ ֵתי ָמֵיית, ֵאיָמא ָלאּדְ   , א ׁשָ
    .ְצִריָכא

  
 

  

 רש"י

. דתני שיש בה עבודת כל היכא
כוכבים משמע שהיום עובדין 

   ליראה שלהם:
. משום חשד אסור ליכנס לתוכה

   דאמרי איהו נמי אזיל למפלח:
. נתחב לו קוץ ישב לו קוץ

   ברגלו:
   . מפרש לקמן:ואם אינו נראה

. פרצופות המקלחין מים
פרצופות אדם חלולין ונכנס 
סילון מים לאחוריהם לתוכן 

   ויוצאין דרך פיהם:
שבי כרכים . דרך יובכרכים

להתנהג בגדולה להכי נקט 
   כרכים:

. צינור מחובר ע''ג סילון
   בקרקע:

. שלא יבלע עלוקה מפני סכנה
   שנשו''א בלע''ז:

. שאין אילימא דלא מיתחזי
   אדם רואהו:

. דבר כל מקום שאסרו חכמים
המותר ואסרוהו מפני מראית 
העין שהרואהו חושדו בדבר 

   עבירה:
. אפילו בחדרי חדרים אסור

במקום שאין אדם רואה 
   אסרוהו:

. ואם אינו נראה כמשתחוה
שפונה אחריו או צידו לצד 

   עבודת כוכבים:
. עד שיעבור מכנגד למיזל קמיה

   עבודת כוכבים:
. דאי אבל מעיין דאיכא סכנה

  לא שתי מיית בצמא:
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ְרצּופֹות"   יב,ב ה ִלי - "ּפַ   ? ָלּמָ

  
ָקָבֵעי ְלִמיְתֵני:  ּום ּדְ ָנה"ִמׁשּ ּכָ ֵני ַהסַּ ה, ִמּפְ תֶּ יּלֹון ְוִיׁשְ י ַהסִּ יו ַעל ַגּבֵ יַח ּפִ ּיֹוֵצא ּבֹו לֹא ַיּנִ   . "ּכַ

  
ָנה"ַמאי    ? "ַסּכָ

  
  . ֲעלּוָקה

  
נוּ  ַנןּתָ    : ַרּבָ

ה ָאָדם ַמִים " תֶּ ָהרֹות -לֹא ִיׁשְ    ,לֹא ִמן ַהּנְ
ים,    ְולֹא ִמן ָהֲאַגּמִ

ָידֹו ַאַחת,  ִפיו ְולֹא ּבְ   לֹא ּבְ
רֹ מֹו ּבְ ָתה ּדָ ָנהְוִאם ׁשָ ּכָ ֵני ַהסַּ   . "אׁשֹו, ִמּפְ

  
ָנה"ַמאי    ? "ַסּכָ

  
ַנת ֲעלּוָקה.    ַסּכָ

  
יַע ֵליּה    ֲחִניָנא,  יּבִ ְלַר ְמַסּיֵ

י  ָאַמרּדְ    ֲחִניָנא: ַרּבִ
ל ַמִים  ת - ַהּבֹוֵלַע ִניָמא ׁשֶ ּבָ ׁשַ ין ּבְ ר ְלָהֵחם לֹו ַחּמִ   . מּוּתָ

ל ַמִים,  ַלע ִניָמא ׁשֶ ּבָ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ּוַמֲעׂשֶ
יר י  ְוִהּתִ ת. ַרּבִ ּבָ ׁשַ ין ּבְ   ְנֶחְמָיה ְלָהֵחם לֹו ַחּמִ

  
ָהִכי ְוָהִכי   ? ַאּדְ

  
ֵריָאַמר  ַע ּדְ  ּה ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

א.    ִליְגַמע ַחּלָ
  

ר ָאִביןָאַמר    : ַרב ִאיִדי ּבַ
י ָבַלע ִזיּבּוָרא ִמְחָייא ָלא ַחּיֵ    .ַהאי ַמאן ּדְ

ז ְמּגָ א ׁשַ ַחּלָ א ּדְ ְקֵיּה ְרִביִעּתָ א -  ִמיהּו ִלׁשְ י ּפּוְרּתָ ַחּיֵ ר ּדְ יֵתיּה  ,ֶאְפׁשָ ַמְפִקיד ַאּבֵ    .ַעד ּדְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְיָלה, " ּלַ ה ָאָדם ַמִים ּבַ תֶּ   לֹא ִיׁשְ

ָתה  רֹ -ְוִאם ׁשָ מֹו ּבְ    ,אׁשוֹ ּדָ
ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ   . "ִמּפְ

  
ָנה"ַמאי    ? "ַסּכָ

  
ְבִריֵרי ַנת ׁשַ   . ַסּכָ

  
יּה  - ָצֵחיְוִאם  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

  
ֲהֵדיּה  א ַאֲחִריָנא ּבַ א". ִליְתְרֵייּה ְוֵליָמא ֵליּה: "ָצֵחינָ  -ִאי ִאיּכָ   א ַמּיָ

א,  -ְוִאי לֹא  ָמא ַאַחְצּבָ ַנְכּתְ   ְנַקְרֵקׁש ּבְ
יּה    : ְוֵניָמא ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ

ֵרי ָכֵסי ִחיּוָ ְבִריֵרי ְבִריֵרי ִריֵרי ִיֵרי ֵרי ּבְ ַ ַהר ִמׁשּ ְך ִאְזּדַ ָלִניָתא, ָאְמָרה ָלְך ִאיּמָ ר ּפְ ָלְנָיא ּבַ   .  ""ּפְ
  

 רש"י

. הא תנא מעיין פרצופות ל''ל
   דאיכא סכנת צמא וקא אסר:

יוצא בו משום דבעי למיתני כ
. דגבי לא יניח פיו על גבי סילון

מעיין תנא שחייה ולא תנא 
הנחת פה הלכך לא שייך למיתני 
כיוצא בו גביה אבל בפרצופות 
תנא הנחת פה ושייך למיתני 
גבייהו כיוצא בו דאסור נמי 
הנחת פה דאילו לשחות ולשתות 
בידו ליכא סכנתא דבדיק להו 

   בידיה:
. ממהר וזורק בפיו בידו אחת

ואינו בודק אבל בשתי ידיו יכול 
   לעכבו בידו ויעיין:

   . היא עלוקה:נימא
. מים חמים לשתות להחם לו

בשבת דסכנת נפשות היא 
  כדקתני בברייתא דמו בראשו:

. בתוך זמן אדהכי והכי
שמחממין לו המים ישקוהו 

   חומץ שלא ימהר למות:
   . צירעה:זיבורא

. חומץ חזק איגר''א חלא שמגז
   בלע''ז:
. שד הממונה על מכת שברירי

סנוירים לא גרס הכא לא מן 
הנהרות ומן האגמים דה''ה נמי 

   מן הכלים:
. יקיצנו משנתו ולימא ליתרייה

   ליה צחינא מיא:
. יקשקש נקרקש בנכתמא

בכיסוי החצבא על החצב 
   דלידמי כגברא בהדיה:

איזדהר משברירי שברירי 
. ברירי רירי ירי רי בכסי חיורי

מתמעט והולך משם לחש הוא ו
השד כאשר הוא שומע מיעוט 
תיבות אות אחר אות עד רי וכן 
הוא הלחש להבריחו משם 
סנוירים תרגומו שברירי 

  (בראשית יט):



  62  43434343ה סוגי                                                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        יג, איג, איג, איג, א    ––––    יב, ביב, ביב, ביב, ב . . . . 43434343
ָנה          ִמׁשְ

ה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִעיר ׁשֶ  ׁש ּבָ   ּיֵ
רֹות,  ֵאיָנן ְמעּוטָּ רֹות, ְוׁשֶ ה ֲחנּויֹות ְמעּוטָּ   ְוָהיּו ּבָ

ָאן,  ֵבית ׁשְ ה ּבְ   ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ
  : ֲחָכִמיםְוָאְמרּו 

רֹות    ֲאסּורֹות,  -ַהְמעּוטָּ
רֹות  ֵאיָנן ְמעּוטָּ רֹות -ְוׁשֶ         .  .  .  .  מּותָּ

            

ָמָרא    ּגְ
י  ָאַמר ְמעֹון ּבֶ ַרּבִ   : ן ָלִקיׁש ׁשִ

ֶווֶרד ַוֲהַדס,  רֹות ּבְ א ְמעּוּטָ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
י ֵמֵריָחא ָקא ִמְתַהּנֵ   , ּדְ

ֵפירֹות  רֹות ּבְ רֹות –ֲאָבל ְמעּוּטָ    .מּוּתָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  
ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם" :ָאַמר ְקָראּדְ  ק ּבְ   , (דברים יג, יח) 115"לֹא ִיְדּבַ

  ,  רָאסוּ ּדְ ֶנֱהֶנה הּוא 
ה    יג,א ֵרי –ֲאָבל ְמַהּנֶ    .ׁשָ

  
  ָאַמר:  יֹוָחָנן יּבִ ַר וְ 

ֵפירֹות  רֹות ּבְ    ,ָאסּורַנִמי  -ֲאִפיּלּו ְמעּוּטָ
ה  -ֶנֱהֶנה : ַקל ָוחֹוֶמר ן -ָאסּור, ְמַהּנֶ ּכֵ ל ׁשֶ   ! לֹא ּכָ

  
    :ֵמיִתיֵבי

י "   אֹוֵמר:  ָנָתןַרּבִ
ַחת ּבֹו ֶאת ַה  ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּנַ ֶכסיֹום ׁשֶ    ,ּמֶ

  ַמְכִריִזין ְואֹוְמִרים: 
יַח  ּנֹוֵטל ֲעָטָרה ְוַיּנִ ל ִמי ׁשֶ רֹ  ּכָ    ,אׁשוֹ ּבְ

ֶכס,  -אׁש ֲחמֹורֹו ִלְכבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְברֹ יַח לֹו ֶאת ַהּמֶ   ַיּנִ
ֶכס,  -ְוִאם ָלאו  יַח לֹו ֶאת ַהּמֶ   ַאל ַיּנִ

ה?  ֲעׂשֶ ם ַמה ּיַ ְמָצא ׁשָ ּנִ   ְיהּוִדי ׁשֶ
יַח    ִנְמָצא ֶנֱהֶנה,  - ַיּנִ

יַח  ה!  -לֹא ַיּנִ   ִנְמָצא ְמַהּנֶ
ל ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ׁשּוק ׁשֶ א ְונֹוֵתן ּבְ אן ָאְמרּו: ַהּנֹוׂשֵ   ִמּכָ

ֵהָמה  יָעֵקר,  -ּבְ   תֵּ
סּות  ירֹות ּכְ   ֵיָרְקבּו,  -ִלים ֵכ וְ ּפֵ

כֹות ַלח.  - ָמעֹות ּוְכֵלי ַמתָּ   יֹוִליֵכם ְלַים ַהמֶּ
   ?ּורְוֵאיֶזהּו ִעיּק 

ה ְרסֹוֶתיָה ִמן ָהַאְרּכּוָבה ּוְלַמטָּ ר ּפַ ֵ   . "ַהְמַנׁשּ
יַח "ָקָתֵני ִמיַהת:  יַח  -ַיּנִ ה -ִנְמָצא ֶנֱהֶנה, לֹא ַיּנִ   ! "ִנְמָצא ְמַהּנֶ

  
ֵריּה ָאַמר  א ּבְ ּיָ ְרׁשִ    :ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ְמׁשָ

י ָקָסַבר  ן ָלִקיׁש:ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ַנן ֲע  ׁשִ ִליִגי ַרּבָ י ֵליּה ּפְ   ָנָתן, ַרּבִ
ְפִליִגי ֲעֵליּה  ַנן ּדִ ַרּבָ ֲאַמִרי ּכְ    .ַוֲאָנא ּדַ

  
   :ָסַבר יֹוָחָנן יּבִ ַר וְ 

ִליִגי   . ָלא ּפְ
  

ִליִגי    ?!ְוָלא ּפְ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ה 115 ק ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיךָ  'ְולֹא ִיְדּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ   ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ

 רש"י

  מתני' 
. עיר שיש בה עבודת כוכבים

ודרך העובדי כוכבים להיות 
   להם יום שוק ויריד ביום אידם:
. והיו בה חנויות מעוטרות

אותן חנויות וסימן הוא להם ש
של עבודת כוכבים הם ליטול 

   מהם מכס:
   . מפרש בגמ':מעוטרות אסורות

. שאין מעוטרות מותרות
דבאותן שאין מעוטרות לא 
שקלי מינייהו מכסא לעבודת 
כוכבים ולא מטיא לעבודת 
כוכבים הנאה מינייהו ואי 
משום דנושא ונותן ביום אידם 
ה''מ לזבוני להו דלמא מזבן ליה 

יל ומקריב לה בהמה ואז
לעבודת כוכבים אי נמי דרך 
לוקח להיות שמח ואזיל ומודי 
אבל למזבן מינייהו דבר 
המתקיים שרי דסתם מוכר עצב 

   הוא:
  

  גמ' 
. של תקרובת בוורד והדס

עבודת כוכבים והוא סימן להם 
שחנויות הללו של עבודת 

   כוכבים הן:
. וורד והדס דקא מתהני מריחא

כוכבים דרך לשטחן לפני עבודת 
ואסורין משום תקרובת עבודה 

   כוכבים:
. מותרין ליקח מהן אבל בפירות

ואף על גב דמטיא הנאה 
לעבודת כוכבים בהנך זביני לית 

  לן בה כדמפרש במהנה מותר:
. והא מהנה הוא מהנה לא כ''ש

שהחנוונין שבתוכן סוחרי מעות 
של כומרים הן אי נמי הוא יהיב 
ליה לבעל המעות מסחורתו 

ה שם ומטיא להו הנאה שעוש
אבל שאינן מעוטרות לאו 

   דכומרים הן:
. מן הריח של עשבים או נהנה

   של בשמים:
   . נותן מכס:מהנה

. אבל מן הארכובה ולמטה
עיקור שתטרף בו אסור לעשות 
כן בידים בבהמה ואע''פ שהיא 

  אסורה בהנאה:
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ל ּגֹוִים, ְולֹוְקִחין ֵמֶהם" ֵהָמה  :הֹוְלִכין ְלָיִריד ׁשֶ    ,ּבְ
   ,ֲעָבִדים

ָפחֹות,    ּוׁשְ
ים תִּ    ,ּבָ

דֹותוְ     ,ׂשָ
  ּוְכָרִמים, 

   ,ְוכֹוֵתב
ֶהן,  ּלָ אֹות ׁשֶ ַעְרּכָ   ּוַמֲעֶלה ּבְ

ָדם.   יל ִמּיָ ַמּצִ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ֶהם.  -ֵהן ְוִאם ָהָיה ּכֹ חּוָצה ָלֶאֶרץ, ָלדּון ּוְלַעְרֵער ִעּמָ א ּבְ ּמֵ   ִמטַּ

חּוָצה ָלֶאֶרץ,  א ּבְ ּמֵ טַּ ּמִ ם ׁשֶ   ּוְכׁשֵ
ֵב  א ּבְ ּמֵ ְך ִמטַּ ָברֹותּכָ    .ית ַהּקְ

  
ָברֹות" ֵבית ַהּקְ ךְ  "ּבְ ְעּתָ    !?ָסְלָקא ּדַ

אֹוַרְייָתא ִה    ! יאטּוְמָאה ּדְ
  

א    ֶאּלָ
ָרס' ית ַהּפְ ַנן 'ּבֵ ַרּבָ   . ּדְ

  
א ִלְלמֹוד ּתֹוָרהוּ  ּמֵ    ,ִמטַּ

ה ָ א ִאׁשּ ָ    .ְוִליׂשּ
  

י ָאַמר    : ְיהּוָדהַרּבִ
   ?ֵאיָמַתי

ֵאין מֹוֵצא ִלְלמֹוד,  ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
ּמֹוֵצא ִלְלמֹוד  ְזַמן ׁשֶ א.  -ֲאָבל ּבִ ּמֵ   ֵאינֹו ִמטַּ

י    אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ
ּמֹוֵצא ִלְלמֹוד  ְזַמן ׁשֶ א,  - ֲאִפיּלּו ּבִ מֵּ   ִיטַּ

ֵאין ָאָדם זֹוֶכה ִלְלמֹוד ִמּכֹ   ל. ְלִפי ׁשֶ
י ָאַמר    : יֹוֵסיַרּבִ

יֹוֵסף ַהּכֹ ה ּבְ ָהַלְך ַאַחר ַרּבֹו ְלַציְ ַמֲעׂשֶ   . "ָדן, ִלְלמֹוד ּתֹוָרהֵהן ׁשֶ
י  ְוָאַמר י: ֲהָלָכה כְּ יֹוָחָנןַרּבִ   יֹוֵסי.  ַרּבִ

ִליִגי :ַאְלָמא   ! ּפְ
  

י ָאַמר ָלְך    יֹוָחָנן: ַרּבִ
ִליִגי   , ְלעֹוָלם ָלא ּפְ

ָיאוְ    : ָלא ַקׁשְ
אן  ר -ּכָ ּגָ לֹוֵקַח ִמן ַהּתַ יּה , ּבְ ְקִלי ִמיְכָסא ִמיּנֵ ׁשָ   , ּדְ
אן  לֹוֵקַח  -ּכָ יּה  ּבְ ְקִלי ִמיְכָסא ִמיּנֵ ָלא ׁשָ ִית, ּדְ ַעל ַהּבַ   .  ִמּבַ

   
  
  

 רש"י

   . שטרות:וכותב
. מקום ומעלה בערכאות שלהן

יהן ומעלה גדוליהן ושופט
שטרותיו לפניהם לחתום ואף 
על פי שכבוד ותפארת היא להם 

   ואיכא למימר דאזיל ומודה:
. שמתוך כך שהוא כמציל מידם

יהיו לו עדים ומסייעין להציל 
   מן העוררין:
. שדה שנחרש בה בית הפרס

קבר וחשו חכמים עד מאה 
אמות דלדלה מחרישה את 
כתיתי העצמות ושמא יעבור על 

   רה ויסיטנו:עצם כשעו
. לחוצה לארץ וארץ לצידן

העמים מטמא מדרבנן כבית 
   הפרס:

ואמר רבי יוחנן הלכה כרבי 
. ומדאיירי ר' יוחנן ש''מ יוסי

שמיעא ליה לר' יוחנן הך מתני' 
ולוקחין מהן בהמה פליגא 

   אדרבי נתן:
. מן דשקלי מיניה מיכסא

  הלוקח ונמצא מהנה:



  64  44444444ה סוגי                                                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        בבבב- - - - יג, איג, איג, איג, א . . . . 44444444
   :ָאַמר ָמר

יָעֵקר" ֵהָמה תֵּ   . "ּבְ
  

א  ים'ְוָהא ִאיּכָ ֲעֵלי ַחּיִ   ! 'ַצַער ּבַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ר": ָאַמר ַרֲחָמָנא ַעּקֵ   . (יהושע יא, ו) 116"ֶאת סּוֵסיֶהם ּתְ

  
  

   :ָאַמר ָמר
הְוֵאיזֹוִהי ִע " ְרסֹוֶתיָה ִמן ָהַאְרּכּוָבה ּוְלַמטָּ ר ּפַ ֵ   . "יּקּור? ְמַנׁשּ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ה, " ַמן ַהּזֶ ּזְ ין, ְוֵאין ַמֲחִריִמין, ְוֵאין ַמֲעִריִכין ּבַ יׁשִ   ֵאין ַמְקּדִ

יׁש ְוֶהֱחִרים ְוֶהֱעִריךְ  יָעֵקר,  - ְוִאם ִהְקּדִ ֵהָמה תֵּ   ּבְ
ירֹות   יג,ב סּות ְוֵכִלים  ,ּפֵ   ֵיָרְקבּו, ^ -ּכְ

כֹות  ַלח,  -ָמעֹות ּוְכֵלי ַמתָּ   יֹוִליֵכם ְלַים ַהמֶּ
  ְוֵאיֶזהּו ִעיּקּור? 

ָפֶניָה,  ֶלת ּבְ   נֹוֵעל ּדֶ
  ! "ְוִהיא ֵמָתה ֵמֵאיֶליָה 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

אֵני ָהָתם  ים.  -ׁשָ ְזיֹון ֳקָדׁשִ ּום ּבִ   ִמׁשּ
  

ַחט!  ֲחֵטיּה ִמיׁשְ   ְוִנׁשְ
  

הּו ִליֵד  ָלהָאתּו ּבְ   . י ַתּקָ
  

יְסְטָרא ֵויּה ּגִ    !ְוִליׁשְ
  

ֵייָאַמר    :ַאּבַ
חָֹתם :ָאַמר ְקָרא ם ֶאת ִמְזּבְ ְצּתֶ ן ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם"...  "ְוִנּתַ    .ד)-(דברים יב, ג 117לֹא ַתֲעׂשּון ּכֵ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ים.  ָקָדׁשִ יל מּום ּבְ ַמּטִ ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  
יָ "ִנְרֶאה"   ! א הּוא? מּום ְמַעּלְ
  

ים,  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ י ּבִ   ָהֵני ִמיּלֵ
ֲחֵזי ְלַהְקָרָבה   , ּדַ

ָלא ֲחֵזי ְלַהְקָרָבה  א ּדְ ּתָ ּה  -ָהׁשְ   . ֵלית ָלן ּבָ
  

ַבַעל מּום,  יל מּום ּבְ ַמּטִ   ְוֶליֱהֵוי ּכְ
ָלא ֲחֵזי ְלַהְקָרָבה  ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ    !ָאסּור –ּדְ

  
ַעל מּום, ְנִה  ָלא ֲחֵזי ְלגּוֵפיּה ּבַ   . ִלְדֵמי ֲחֵזי ,י ּדְ

ָלא ִלְדֵמי ֲחֵזי    .ְוָלא ְלגּוֵפיּה ֲחֵזי ,ְלַאּפּוֵקי ָהָכא, ּדְ
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָרֵאל ֶאת סוּ  'ּיֹאֶמר הוַ  116 ם ֲחָלִלים ִלְפֵני ִיׂשְ לָּ ֵעת ַהּזֹאת ָאנִֹכי נֵֹתן ֶאת כֻּ י ָמָחר ּכָ ֵניֶהם ּכִ יָרא ִמּפְ ַע ַאל תִּ ֵאׁש ֶאל ְיהֹוׁשֻ רֹף ּבָ ׂשְ בֵֹתיֶהם תִּ ר ְוֶאת ַמְרּכְ ַעּקֵ   ֵסיֶהם תְּ
בָֹת  גגגג 117 ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ חָֹתם ְוׁשִ ם ֶאת ִמְזּבְ ְצתֶּ קֹום ַההּואְוִנתַּ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ עּון ְוִאּבַ ַגּדֵ ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם תִּ   . ם ַוֲאׁשֵ

ן ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם דדדד   לֹא ַתֲעׂשּון ּכֵ

 רש"י

. ביהושע ואת סוסיהם תעקר
   יב אלמא מותר לרדותן בכך:כת

. קסבר סתם ואין מחרימין
חרמים לבדק הבית דפלוגתא 
היא [בערכין] (דף כח:) וכיון 
דהשתא ליכא בית המקדש אתי 
בהו לידי תקלה דמתהני 

  מהקדש ומעילה:
. ואין לה מה תאכל נועל דלת

   ותמות:
. דאי התם משום בזיון קדשים

אמרת תיעקר אינה מתה מהרה 
   ה לזמן מרובה:נראה בזיונ

. דאי משום ונשחטיה מישחט
שחוטי חוץ אבדק הבית לא 
מיחייב וכדתניא [בשני שעירים] 
(יומא דף סג:) שומע אני אפילו 
קדשי בדק הבית שנקראו קרבן 

   וכו':
  . לאכלה:לידי תקלה

. יחתכנה לשנים הא גיסטרא
ליכא בזיון קדשים דמתה מהר 

   ותקלה ליכא דלא אכלי מינה:
א דהוי מטיל מום גמור . הוה''מ

ואסור משום כל מום לא יהיה 
   בו:

. בזמן שבית המקדש קיים
דקרינא ביה תמים יהיה לרצון 
(ויקרא כב) להקריב אבל השתא 
נראה בעל מום הוא ולא אסור 

   מדאורייתא:
. וניהוי כמטיל מום בבעל מום

לרבא פריך דאמר נראה כמטיל 
מום כלומר מדרבנן הוא דאסור 

ר מדאוריית' משום אמאי לא עב
דלא חזי להקרבה הרי מטיל 
מום בבעל מום דמעיקרא לא 
חזי להקרבה ופליגי ביה תנאי 
בבכורות (דף לג:) גבי בכור 
שאחזו דם ואיכא למ''ד אסור 
להקיז אפילו הוא מת משום לא 
יהיה בו מום וה''ל למיתני מפני 
שמטיל מום בבעל מום ואמאי 

   תנא נראה:
ר ומקריב . לחללו באחלדמי חזי

חלופיו וקרינא בו תמים יהיה 
   לרצון משום חלופיו:

. השתא כשאין בית לאפוקי
המקדש קיים דשום בהמה לא 
חזיא לא לגופה ולא לדמי הלכך 
נראה בעלמא הוא ולא מיתסר 

  מדאורייתא אלא מדרבנן:
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ֵחיּה  ּכְ י ַאׁשְ ילְ  יֹוָנהַרּבִ אי ַרּבִ יְתָחא  ִעיּלַ ָקֵאי ַאּפִ   צֹור, ּדְ ּדְ

יָעֵקר"ָאַמר ֵליּה: ָקָתֵני  ֵהָמה תֵּ   ? ֶעֶבד ַמאי - "ּבְ
  

ָרֵאל ֶעֶב  ֲעָיא ִלי -ד ִיׂשְ   , לֹא ָקא ִמיּבָ
ֲעָיא ִלי ֶעֶבד ּגֹוי, ַמאי י ָקא ִמיּבָ    ?ּכִ

  
  ָאַמר ֵליּה:  

ֲעָיא ָלְך?    ַמאי ָקא ִמיּבָ
ְנָיא   : ּתַ

ה " ּקָ   . "לֹא ַמֲעִלין ְולֹא מֹוִריִדין -ַהּגֹוִים ְוָהרֹוֵעי ְבֵהָמה ּדַ
  

י ָאַמר ֵליּה  ילְ  ִיְרְמָיהַרּבִ   : יָראזֵ  ַרּבִ
ָפחֹות" :ָקָתֵני ֵהָמה ֲעָבִדים ּוׁשְ   , "לֹוְקִחין ֵמֶהן ּבְ

ָרֵאל    ?ֶעֶבד ִיׂשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

  ֲאִפיּלּו ֶעֶבד ּגֹוי? 
  

ָרֵאל,  ָרא ֶעֶבד ִיׂשְ ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ִמְסּתַ
ִאי ֶעֶבד ּגֹוי  ֵעי ֵליּה?  -ּדְ   ְלַמאי ִמיּבָ

  
י ֲאָתא  י ָאַמר  ָרִביןּכִ ְמעוֹ ַרּבִ ן ָלִקיׁש ׁשִ   : ן ּבֶ

  , ֲאִפיּלּו ֶעֶבד ּגֹוי
ִכיָנה ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ ְכִניסֹו ּתַ ּמַ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

א ִכיָנה" ִאיּכָ ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ ֵהָמה ַמאי "ַמְכִניס ּתַ   ? ַאּטּו ּבְ
ּום ִמעּוַטְייהוּ  א ִמׁשּ   , ֶאּלָ

ֵרי ֲעִטי ׁשָ ִמּמַ   . ְוָהָכא ַנִמי ּדְ
  

י  ָלא בַיֲעקֹ ַרּבִ    ,ְזַבן ַסְנּדְ
י  א.  ִיְרְמָיהַרּבִ יּתָ   ְזַבן ּפִ

  
ְך ָהִכי? , ָאַמר ֵליּה ַחד ְלַחְבֵריּה: ָיְתָמא   ֲעַבד ַרּבָ

ְך ָהִכי?  :ָאַמר ֵליּה ִאיָדךְ    ָיְתָמא, ֲעַבד ַרּבָ
ִית ְזבּון,וְ  ַעל ַהּבַ ְרַוְייהּו ִמּבַ ר ְזַבן,  ְוָכל ַחד ְוַחד ָסַבר: ַחְבַראי ּתַ ּגָ   ִמּתַ

י  ָאַמרּדְ  ֵריּה ַרּבִ א ּבְ י ּדְ  ַאּבָ אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   : ִחּיָ
יּה  ְקִלי ִמיְכָסא ִמיּנֵ ׁשָ ר, ּדְ ּגָ לֹוֵקַח ִמן ַהּתַ א ּבְ נּו ֶאּלָ   , לֹא ׁשָ
יּה ִמיְכָסא  ְקִלי ִמיּנֵ ָלא ׁשָ ִית, ּדְ ַעל ַהּבַ לֹוֵקַח ִמּבַ ר.  -ֲאָבל ּבְ   מּוּתָ

  
י ָאַמר ֵריּה  ַרּבִ א ּבְ י ּדְ  ַאּבָ אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   : ִחּיָ

י  ִאיְלָמֵלא ָהָיה ִית ֲהָוה ָאַסר יֹוָחָנןַרּבִ ַעל ַהּבַ ְקִלי ִמיְכָסא, ֲאִפיּלּו ִמּבַ ָקא ׁשָ ַאְתָרא ּדְ   . ָהא ִזיְמָנא ּבְ
א ִאיְנהּו, ֵהיִכי ְזבּון    ?ֶאּלָ

ֵאינֹו ָקבּוַע ְזבּון ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ    .ִמּבַ
  
        

 רש"י

. לקח שם עבד מאי עבד מאי
לרבי נתן מה יעשה לו יעקרנו או 

   לא:
וכבים והרועים ה''ג העובדי כ

. הן ישראל והן בהמה דקה
   גזלנים הרי הן כעובדי כוכבים:

. אותן מן הבור אם ואין מעלין
   נפלו לתוכה אלא יניחם וימותו:

. אותן לבור להמית ואין מורידין
אותן בידים אלמא עבד עובד 

   כוכבים אסור להמיתו בידים:
. לרבנן דפליגי עליה דר' קתני

נתן לוקחין מהן עבדים 
   ושפחות:

. כלומר מאי למאי מיבעי ליה
   מצוה יש כאן דנשרי ליה:

. שממעט משום מעוטינהו
העובדי כוכבים ומדלדלן 
שלוקח בהמתם שמשתמשין 

   בהן:
. ביריד של עבודת זבן סנדלא

כוכבים לקח סנדל מן העובד 
   כוכבים:

   . בלא דעת:יתמא
. לעשות סחורה עבד רבך הכי

 בשוק של עבודת כוכבים דשקלי
   מיניה מכסא ומהנה:

. אילמלא היה רבי יוחנן באתרא
דשקלי מכסא מבעלי בתים הוה 
אסר ליקח אפילו מבעל הבית 
והשתא דר' ירמיה קים לן 

   דשקלי מבעלי בתים:
. ולא מסיק מוכסי שאינו קבוע

אדעתייהו למיגבי מינייהו דלא 
  תגר ולאו בעה''ב קבוע:



  66  46464646ה סוגי                                                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        יד, איד, איד, איד, א    ––––יג, ב יג, ב יג, ב יג, ב  . . . . 46464646
ָנה    ִמׁשְ

ָבִרים ֲאסּוִרים ִלְמּכֹור ְלגֹוי ִלין,   :ֵאּלּו ּדְ   ִאְצְטרּוּבָ
  ּוְבנֹות ׁשּוַח, 
  ּוְפטֹוָטרֹות, 

  ּוְלבֹוָנה, 
ָבן.    ְוַתְרְנגֹול ַהּלָ

י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
ְרְנגֹוִלין ין ַהתַּ ְרְנגֹול ָלָבן ּבֵ ר ִלְמּכֹור לֹו תַּ    .מּותָּ

ְפֵני ַעְצמֹו ּוִבְזַמ  הּוא ּבִ עֹו ּומֹוְכרֹו לֹו,  -ן ׁשֶ   קֹוֵטַע ֶאת ֶאְצּבָ
ֵאין ַמְקִריִבים ָחֵסר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.    ְלִפי ׁשֶ

ָבִרים, ְסָתָמן  ל ַהּדְ ָאר ּכָ ר,  -ּוׁשְ   מּותָּ
ן     .ָאסּור –ּוֵפירּוׁשָ

י    אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ
ֶקל ַטב,     :ַאף   ּדֶ

  ְוָחָצב, 
        .  .  .  .  ָאסּור ִלְמּכֹור ְלגֹוִים - 118סְוַנְקָל 

        

ָמָרא      יד,א   ּגְ

ִלין"ַמאי    ? "ִאיְצְטרּוּבָ
  

  ּתֹוְרִניָתא. 
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ִלין, מּוְכָסִסין ּוְבנֹות ׁשּוַח " ִסין ְוִאיְצְטרּוּבָ    ,"הֹוִסיפּו ֲעֵליֶהן: ַאֶלּכְ

ךְ  ְעּתָ ִלין"  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ   ּתֹוְרִניָתא,  "ִאיְצְטרּוּבָ
ִביִעית?ּתוֹ  ְ ׁשּ    !ְרִניָתא ִמי ִאיָתא ּבַ

   :ְוָהַתְנָיא
ר " ׁש לֹו ִעיּקָ ּיֵ ל ׁשֶ ָלל: ּכָ ִביִעית,  -ֶזה ַהּכְ   ֵיׁש לֹו ׁשְ

ר  ֵאין לֹו ִעיּקָ ִביִעיתֵאין לֹו  -ְוָכל ׁשֶ   ! "ׁשְ
  

א ָאַמר    : ַרב ָסְפָראֶאּלָ
ַאְרָזא.  יֵרי ּדְ   ּפֵ

  
י ֲאָתא  י ָאַמר  ָרִביןְוֵכן ּכִ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ַאְרָזא יֵרי ּדְ    .ּפֵ

  
  

נֹות ׁשּוַח"    – "ּבְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י  ָאַמר ַרּבָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ָראָתא.  ֵאיֵני ִחיּוָ   ּתְ

  
   – "ּוְפטֹוָטרֹות"

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י  ָאַמר ַרּבָ   : יֹוָחָנןַרּבִ

נוּ  ְפטֹוָטרֹוֵתיֶהן ׁשָ    .ּבִ
  

   – "ְלבֹוָנה"
  

י  רָאַמ  י  ָאַמר ִיְצָחקַרּבִ ן ָלִקיׁש ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ה   . ְלבֹוָנה ַזּכָ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ונקלבתוקן ע"פ מסורת הש"ס. בדפוס הגירסה:  118

 רש"י

  מתני' 
ש . מפראיצטרובלין ובנות שוח

   בגמרא:
. אסור למכור לעובד כוכבים

דלצורך עבודת כוכבים קבעי 
   לה:

מוכר לו תרנגול לבן בין 
. לקח עובד כוכבים התרנגולים

מישראל תרנגולים הרבה מותר 
למכור ביניהם תרנגול לבן דכיון 
דשקיל מיניה אחריני לאו 

   לעבודת כוכבים קא בעי להו:
   . מפרש בגמרא:סתמן ופירושן

. מפרש צב ונקלבדקל טב ח
   בגמ':

  
  גמ'

. מין ארז והיא שטה תורניתא
   כדאמר בר''ה (דף כג.):

   . לענין שביעית:הוסיפו עליהן
. להתקיים כל שאין לו עיקר

בארץ בימות הגשמים כגון 
   קישואין ודילועין וכיוצא בהן:

. ומותר לעשות אין לו שביעית
מהן סחורה ואינו מצווה 

   להפקירן:
   נ''ט:. גלפירי דארזא

. פטוטרות בפטוטרותיהן שנו
דמתני' לאו מין הוא באפי 
נפשיה אלא ה''ק אין מוכרין 
להן כל אלו איצטרובלין ובנות 
שוח בעוקציהן לפי שתולין אותן 
בפני עבודת כוכבים ודרכן 

   לעובדן בכך:
  . מין לבונה היא:לבונה זכה
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ָבִרים ֲאסּוִרים ִלְמּכֹור ְלגֹוי:"[     ֵאּלּו ּדְ

ָבן ִלין, ּוְבנֹות ׁשּוַח, ּוְפטֹוָטרֹות, ּוְלבֹוָנה, ְוַתְרְנגֹול ַהּלָ   ]."ִאְצְטרּוּבָ
        

ָנא    :ּתָ
ן "   ן ֲחִביָלה. מֹוְכִרין ָלֶה  -ּוִמּכּוּלָ

ה ֲחִביָלה?    ְוַכּמָ
יֵרׁש  י ּפֵ ֵתיָראַרּבִ ן ּבְ   : ְיהּוָדה ּבֶ

ה ָמִנין לֹׁשָ חּוָתה ִמׁשְ   .  "ֵאין ֲחִביָלה ּפְ
  

ין ְלַאֲחִריֵני ּוַמְקְטִרי ְלָמא ָאֵזיל ּוְמַזּבֵ   ! ְוֵליחּוׁש ּדִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְקִדיַנן(ויקרא יט, יד)  119""ִלְפֵני   , ִמּפַ

ְקִדיַנן - 'ִלְפֵני'ּדְ  'ְפֵנילִּ 'ַא     .ָלא ִמּפַ
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ן ִמ  119 ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ ֱאלֶֹהיָך ֲאִני הלֹא ְתַקּלֵ   'ְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ

 רש"י

. משקל שלשת מנין שלשה מנין
   ין:דהא ודאי לסחורה קא מכו

. על לפני עור אלפני מפקדינן
אנו מצווין שלא ליתן מכשול 
בדבר האסור לו וכל הני 
דאסרינן לזבוני להו משום לפני 
עור לא תתן מכשול דבן נח 

   מוזהר על עבודת כוכבים:
. כגון הכא דהאי אלפני דלפני

ודאי לאו לעבודת כוכבים קבעי 
ומשום דלא ליזדבן איהו 

ינן לאחריני ומקטרי לא מפקד
  למיסר:
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ָבִרים ֲאסּוִרים ִלְמּכֹור ְלגֹוי:"[    ."ְוַתְרְנגֹול ָלָבן]  ...   ֵאּלּו ּדְ
  

י  ָאַמר י  ָאַמר יֹוָנהַרּבִ   , ַרב ְזִבידָאַמר  ֵזיָראַרּבִ
ַמְתֵני א ּדְ י  ָאַמר :ְוִאיּכָ י  ָאַמר יֹוָנהַרּבִ   : ֵזיָראַרּבִ

ְרְנגֹול ָלָבן -? ְרְנגֹול ְלִמי""ּתַ  ר ִלְמּכֹור לֹו ּתַ   . מּוּתָ
ְרְנגֹול ָלָבן ְלִמי" ְרְנגֹול ָלָבן.  -  ?"ּתַ   ָאסּור ִלְמּכֹור לֹו ּתַ

  
ַנן    :ּתְ

י "   אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
ְרְנגֹוִלין ין ַהתַּ ְרְנגֹול ָלָבן ּבֵ   . "מֹוֵכר הּוא לֹו תַּ

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ְרְנגֹול ָלָבן ְלִמי :ָקָאַמרִאיֵליָמא ּדְ  ְרְנגֹול ָלָבן ְלִמי ?"תַּ ְרְנגֹוִלין"ֲאִפיּלּו  - "?ּתַ ין ַהתַּ    !ַנִמי לֹא "ּבֵ

ָקא ָאַמר א ָלאו ּדְ ְרְנגֹול ְלִמי :ֶאּלָ ְרְנגֹול ְלִמי ?"ּתַ י ְיהּוָדהַוֲאִפיּלּו ָהִכי לְ  - "?ּתַ ְרְנגֹוִלין" :ַרּבִ ין ַהּתַ    ,ִאין – "ּבֵ
ְפ    לֹא,  -ֵני ַעְצמֹו ּבִ

ְרְנגֹוִלין  ין ַהּתַ א ֲאִפיּלּו ּבֵ א ַקּמָ    !ַנִמי ָלא - ּוְלַתּנָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַמאי ָעְסִקיַנן ָאַמר  :ָהָכא ּבְ גֹון ּדְ   . ֶזה ְוֶזה""ּכְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

י ָאַמר "   : ְיהּוָדהַרּבִ
ָאַמר ְזַמן ׁשֶ   ְרְנגֹול ֶזה ָלָבן", תַּ " :ֵאיָמַתי? ּבִ

ר.  -ֶזה ְוֶזה" " :ֲאָבל ִאם ָאַמר   מּותָּ
ְרְנגֹול ֶזה" :ַוֲאִפיּלּו ָאַמר ה ִלְבנוֹ  - "תַּ תֶּ ה ִמׁשְ ָעׂשָ    ,ּגֹוי ׁשֶ

יתֹו   תֹוְך ּבֵ ָהָיה לֹו חֹוֶלה ּבְ ר –אֹו ׁשֶ   . "מּותָּ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ה ִלְבנֹו, " תֶּ ה ִמׁשְ ָעׂשָ   ּגֹוי ׁשֶ

א אֹותֹו ַהּיֹוםֵאינֹו ָא     ,סּור ֶאּלָ
ְלַבד   . "ְואֹותֹו ָהִאיׁש ּבִ

  ִמיָהא ָאסּור!  - "ְואֹותֹו ָהִאיׁש " "אֹותֹו ַהּיֹום"
  

אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ ר ַרב ְמׁשָ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ
ַטוּוִזיג    .ּבְ

  
ַנן   : ּתְ

ן ָאסּור" ר, ּוֵפירּוׁשָ ָבִרים, ְסָתָמן מּותָּ ל ַהּדְ ָאר ּכָ   . "ּוׁשְ
ן"ּוַמאי  ְסָתָמן""ַמאי  ירּוׁשָ   ? "ּפֵ

וָרָתא "ְסָתָמא"ִאיֵליָמא:  י ִחּוָ ָקָאַמר ִחיּטֵ   , ּדְ
ן" ירּוׁשָ ָקָאַמר "ּפֵ   ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,   :ּדְ

ִניַנן,  "ְסָתָמן"לֹא    יד,ב ְמַזּבְ   ְצִריָכא ְלֵמיַמר ּדִ
ן"ְולֹא  ירּוׁשָ ִניַנן "ּפֵ ָלא ְמַזּבְ   ! ְצִריָכא ְלֵמיַמר ּדְ
א ָקָאַמר – "ְסָתָמן": ֶאּלָ י,  :ּדְ   ִחיּטֵ

ן" ירּוׁשָ ָקָאַמר "ּפֵ וָרָתא :ּדְ   . ִחּוָ
ָלל  ְרְנגֹול"ּדְ ִמּכְ   ! לֹא ֲאִפיּלּו ְסָתָמן ַנִמי "תַּ

  
ָקָאַמר "ְסָתָמן"  ָאְמִרי: ְלעֹוָלם  וָרָתא :ּדְ י ִחּוָ   , ִחיּטֵ

ן" ירּוׁשָ ָקָאַמר "ּפֵ    ,ַלֲעבֹוָדה ָזָרה :ּדְ
ן"וּ     –ִאְצְטִריָכא ֵליּה  "ֵפירּוׁשָ

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ֵעי :ָסְלָקא ּדַ ְבָרא ָלאו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָקא ּבָ   , ַהאי ּגַ
ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲאִביק ּבַ א ֵמיַבק הּוא ּדַ    ֶאּלָ

יּה : ְוָסַבר ְבָרא ֲאִביק ּבֵ ַההּוא ּגַ י ֵהיִכי ּדְ י ָעְלָמא ַנִמי ֲאִביקוּ  ,ּכִ י ֵה  ,ּכּוּלֵ ִליְתבּו ִליֵאיָמא ָהִכי ּכִ   , יִכי ּדְ
ַמע ָלן   . ָקא ַמׁשְ

 רש"י

. לעובד כוכבים מותר למכור לו
תרנגול לבן כיון דלא אידכר לבן 

   לאו לעבודת כוכבים קבעי:
. אילימא דאמר תרנגול לבן למי

וא''ל ישראל לא מזבנינא לך אלא 
   בהדי אחרינא:

. דהא אפילו בין התרנגולין נמי לא
גלי דעתיה דלעבודת כוכבים קבעי 

שאר ליה וניחא ליה דליזבון 
   התרנגולין בשביל הלבן:

. מתני' דלר' הב''ע דאמר זה וזה
יהודה בפני עצמו לא ולת''ק לגמרי 
אסור כגון דמעיקרא אדכר לבן 
ושחור ואדום הלכך לבן לרבי 
יהודה בפני עצמו אסור כיון 
דמעיקרא אדכר והשתא שקיל לבן 
ואזיל ליה מעיקרא נמי איכוין 
ללבן והאי דאדכר שחור איערומי 

ים דידע הוא דאי שאיל לבן אער
לחודיה לא זבין ליה ישראל ובין 
התרנגולין מותר דמיגו דשחור לאו 
לעבודת כוכבים לבן נמי לאו 
לעבודת כוכבים ורבנן אפילו בין 
תרנגולין נמי אסור הואיל דקתבע 
לבן ומיהו תרנגול סתמא בין לר' 
יהודה בין לרבנן מותר למכור לו 

   תרנגול לבן כרבי זירא:
. כדתרצא רב נחמן ניא נמי הכית

   דבאומר זה וזה פליגי:
   . תרנגול לבן אסור למכור:אימתי

. מכור בזמן שאמר תרנגול זה לבן
   לי והאי זה לאו דוקא:

. אינו מותר אבל אמר זה וזה
למכור לו אלא שניהם יחד אלמא 
רבי יהודה בדאמר זה וזה קאי 
ומשום הכי בפני עצמו לא הואיל 

בי יהודה נשמע ואמר לבן ומדר
   לרבנן:

. אם ואפילו אמר תרנגול זה לבן
היה עובד כוכבים שעושה משתה 

   לבנו או שיש לו חולה בתוך ביתו:
. דלסעודתו קבעי ליה משום מותר

נוי ולחולה נמי קבעי ליה משום 
   רפואה:

. לשאת ולתת עמו אלא אינו אסור
אותו היום משום דמקריב הוא 
היום לעבודת כוכבים ואזיל 

   השתא ומודה:
. האי משתה דקתני מותר בטווזיג

למכור לו תרנגול לבן לאו במשתה 
חופת בנו דהא ודאי לתקרובת 
עבודת כוכבים קבעי ליה אלא 
במשתה של מריעות שעושין 
הנערים זה עם זה וקורין 
קמפרוייש''א דלא חשיב כולי האי 

  שיקריבו לעבודת כוכבים:
לאו סתמא צריכא למימר 

א תנינן אלא תרנגול . דלדמזבנינן
   לבן אבל חיטי חוורתי מותר:

. וקשיא לרבי אפי' סתמן נמי לא
זירא דאמר תרנגול למי מותר 

   למכור לו תרנגול לבן:
סד''א האי גברא לאו לעבודת 

. דהא אין דרך חיטין כוכבים קבעי
   להקריב לעבודת כוכבים:

. קשור ואילו אלא מיבק אביק ביה
ך עבודת קונין מידו שום חפץ לצור

כוכבים היה נותנה בזול מתוך 
שהוא אדוק לעבודת כוכבים 
וסבור כי היכי דאביקנא בה 
ויהיבנא כל מידי דאית לי בזול 
לצורך עבודת כוכבים כ''ע נמי 
אדוקין בה סבר אימא לעבודת 
כוכבים קבעינא ויהבו לי בזול 
ומיהו אין לבו לעבודת כוכבים 

  ולישתרי קמ''ל:
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ְפֵני ַעְצמֹו "[ הּוא ּבִ עֹו ּומֹוְכרֹו לֹו,  -ּוִבְזַמן ׁשֶ   קֹוֵטַע ֶאת ֶאְצּבָ

ֵאין ַמְקִריִבים ָחֵסר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה   ]."ְלִפי ׁשֶ
        

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ְרְנגֹול ָלָבן ָקטּוַע ְלִמי ֵלם? ַמהּו ִלְמּכֹור  - ?""ּתַ ְרְנגֹול ָלָבן ׁשָ   לֹו ּתַ

  
ָקָאַמר  :ִמי ָאְמִריַנן ֵעי'ָקטּוַע 'ִמּדְ   , , ָלאו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָקּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

   ?ִאיֲערּוֵמי ָקא ַמֲעִרים
  

יְמֵצי לֹוַמר ָקא ַמֲעִרים  :ִאם ּתִ    –ַהאי ִאיֲערּוֵמי הּוא ּדְ
ְרְנגֹול ָלָבן ְלִמי, ּתַ  ַקל,   -  ִמי"ְרְנגֹול ָלָבן לְ "ּתַ חֹור ּוׁשְ   ִויַהבּו ֵליּה ׁשָ

ַקל,    ִויַהבּו ֵליּה ָאדֹום ּוׁשְ
   ?ַמהּו ִלְמּכֹור לֹו ָלָבן

  
ַקל  :ִמי ָאְמִריַנן ַקל, ָאדֹום ּוׁשְ חֹור ּוׁשְ יַהבּו ׁשָ יָון ּדִ ֵעי,  -ּכֵ   ָלאו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָקא ּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

  ִאיֲערּוֵמי ָקא ַמֲעִרים? 
  

י    .קוּ ּתֵ
  
        

 רש"י

   . רגל:קטוע
. דידע הוא איערומי אערים

שאין קטוע מצוי וימכרו לו 
שלם אלא להוציא מלבם שלא 
יבינו שלצורך עבודת כוכבים 

   הוא תובע קטוע:
. כלומר ויהבו ליה שחור ושקיל

כשמוכרין לו שחור לבדו שקיל 
ליה ואליבא דר' יהודה מיבעיא 
ליה הכי ולא לרבנן דרבנן אפי' 

  בין התרנגולים אסרי:
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י "   אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

ֶקל    ].ָאסּור ִלְמּכֹור ְלגֹוִים - סְוַנְקָל ַטב, ְוָחָצב, [ ַאף ּדֶ
  

אָאַמר ֵליּה    : ֲאִביֵמילַ  ַרב ִחְסּדָ
ִמיִרי יְרֵקי ָהְוָייןּדְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדַ , ּגְ ע ְמָאה ּפִ   , ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַאְרּבַ

נַ  ה ּתְ ָ   , ןַוֲאַנן ֲחִמׁשּ
  ָלא ָיְדִעיַנן ַמאי ָקָאְמִריַנן. וְ 
  

ָיא   ? ּוַמאי ַקׁשְ
  

ָקָתֵני י " :ּדְ ֶקל ַטב, ָחָצב ְוַנְקָלס ָאסּור ִלְמּכֹור ְלגֹוִים ֵמִאירַרּבִ   . "אֹוֵמר: ַאף ּדֶ
ֶקל ַטב" ִניַנן - "ּדֶ ָלא ְמַזּבְ יׁש 'ָהא  ,הּוא ּדְ ֶקל ּבִ ִניַנן.  -  'ּדֶ   ְמַזּבְ

   :ְוָהְתַנן
ְרַקעֵאין מ" ר ַלּקַ ְמחּוּבָ   ! "ֹוְכִרין ָלֶהם ּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֶקל ַטבַמאי  ֶקל ַטב""ּדֶ ירֹות ּדֶ   . ? ּפֵ

  
  : ַרב הּוָנאְוֵכן ָאַמר 

ֶקל ַטב ירֹות ּדֶ    .ּפֵ
  
  

א – "ָחָצב" ּבָ    .ַקׁשְ
י ֲאָתא  - "ַנְקָלס" יִמיּכִ י ָאַמר  ַרב ּדִ ר יֹוֵסףַרּבִ   : קֹוְרָייֵטי. ָחָמא ּבַ

  
ֵייר ֵליּה ָאַמ  יִמילְ  ַאּבַ   : ַרב ּדִ
ַנן   ְוָלא ָיְדִעיַנן ַמהּו,  "ַנְקָלס" :ּתְ

  קֹוְרָייֵטי,  :ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ 
   ,ְוָלא ָיְדִעיַנן

   ?ַמאי ַאֲהִנית ָלן
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִכי ָאְזַלּתְ ָהָתם ,ַאֲהַנאי ְלכוּ     ."קֹוְרָייֵטי" ְוָיְדִעי, ְוָקא ַמֲחוּו ָלךְ  :הוּ ָאְמַרּתְ ְלהּו "ַנְקָלס" ְוָלא ָיְדִעי, ָאְמַרּתְ לְ  ,ּדְ

   

 רש"י

. שני מיני טב ודקל ביש דקל
   דקלים הם:

אין מוכרין להן במחובר 
. כדמפ' לקמן (דף כ.) לקרקע

משום דכתיב לא תחנם לא תתן 
   להם חניי' בקרקע:

. מין תמרים כמו (מגילה קשבא
ז:) מלא טסקא דקשבי ואית 
דאמר היינו חצובה שבו תיחם 
יהושע את הארץ (ב''ב דף נו.) 

   ועשב נאה הוא:
ין פירות וי''א . מקורייטי

עפרורית קרטי לבונה ואינו 
   נראה דא''כ אמאי לא ידעי:

  . לא''י:דכי אזלת להתם
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ָנה    ִמׁשְ

ה ְלגֹוִים  ּקָ ֵהָמה ּדַ ֲהגּו ִלְמּכֹור ּבְ ּנָ    .ִריןמֹוְכ  –ָמקֹום ׁשֶ
ּלֹ  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ   ֵאין מֹוְכִרין.  -א ִלְמּכֹור ָמקֹום ׁשֶ

סָּ   :ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם -ּוְבָכל ָמקֹום  ֵהָמה ּגַ   .הּבְ
  ֲעָגִלים ּוְסָייִחים, 

בּוִרין ֵלִמין ּוׁשְ    .ׁשְ
י  בּוָרה,  ְיהּוָדהַרּבִ ׁשְ יר ּבִ   ַמתִּ

ֵתיָראוּ  סּוס ֶבן ּבְ יר ּבְ         .  .  .  .  ַמתִּ
            

ָמָרא    ּגְ

א :ְלֵמיְמָרא ִאיּסּוָרא ֵליּכָ א,  ,ּדְ ִאיּכָ   ִמְנָהָגא הּוא ּדְ
ְנִהיג ִאיּסּור    ְנהּוג,  -ֵהיָכא ּדִ

ְנִהיג  ר ֵהיָכא ּדִ   ְנהּוג.  -ֶהיּתֵ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ל ּגֹוִים, " ָקאֹות ׁשֶ פּוְנּדְ ֵהָמה ּבְ   ֵאין ַמֲעִמיִדין ּבְ

ֲחׁשּוִדין ַעל ָהְרִביָעה ֵני ׁשֶ    !(עבודה זרה כב.) "ִמּפְ
  

  : ַרבָאַמר 
ירּו ִלְמּכֹור  ִהּתִ ירּו ְלַייֵחד -ָמקֹום ׁשֶ   . ִהּתִ

ָאְסרּו ְלַייֵחד    ְמּכֹור.  ָאְסרּו לִ  -ָמקֹום ׁשֶ
  

יוְ    טו,א   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָאְסרּו ְלַייֵחדַא  ָמקֹום ׁשֶ ר ִלְמּכֹור.  - ף ּבְ   מּוּתָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָעֵקר ּלא ּתֵ ֶהְמּתֹו ׁשֶ    .ּגֹוי ַחס ַעל ּבְ
  

יּה  ַרבְוַאף    , ֲהַדר ּבֵ
ְחִליָפאָאַמר ּדְ  ר ֲאִביִמיָאַמר  ַרב ּתַ יָלא ּבַ ֵמי ַרב ׁשֵ ְ   : ַרבּדְ ּה ִמׁשּ

ּלֹ  ֶהְמּתֹו ׁשֶ ָעֵקר.  ּגֹוי ַחס ַעל ּבְ   א ּתֵ
   

 רש"י

  מתני' 
. מקום שנהגו למכור בהמה דקה

כגון מקום שלא נחשדו על 
הרביעה והכי מפרש לה בגמרא 
ואל ישנה אדם מפני המחלוק' 
לא גרס לה הכא אלא בפסחים 

   (דף נ:) גרס לה:
ין מוכרין להן ובכל מקום א

. מפני שמיוחדת בהמה גסה
למלאכה ועושה בהמתו מלאכה 

   בשבת:
עגלים וסייחים שלמים 

. ואפילו שבורים שאינן ושבורים
ראוין למלאכה גזרו בהו רבנן 
דלמא אתי לאחלופי ואתי למזבן 
להו גדולים ושלמים הראוין 
למלאכה ואיכא למיחש להו 
לשאלה ולשכירות ולנסיוני 

   בגמ': כדמפרש טעמא
. מפרש טעמא מתיר בשבורה

   בגמ':
. שאין מלאכתו אלא מתיר בסוס

לרכיבה ורכיבה שבות היא ולאו 
מלאכה משום דחי נושא את 
עצמו לא איכפת לן אי אתי 

   להשאילו ולהשכירו:
  

  גמ' 
. מפני שחשודין על הרביעה

ואיכא משום לפני עור לא תתן 
מכשול דבני נח נצטוו על הרביעה 

שית ב) והיו לבשר דכתיב (ברא
אחד יצאו בהמה וחיה שאין 
נעשין בשר אחד (סנהדרין דף 

   נח.):
אמר רב במקום שהתירו למכור 

. כלומר יחוד נמי במנהגא כו'
תליא מילתא ומקום שנהגו 
למכור דקתני מתני' כגון במקום 
שאין חשודין על הרביעה לפיכך 

   התירו לייחד:
. כדקתני ומקום שאסרו לייחד

ין מיירי במקום אין מעמיד
שחשודין על הרביעה שמנהגם 
בכך ולפיכך אסורין למכור והכל 
הולך אחר המנהג ולא קשיא הא 
דלא קאמר נמי כי האי לישנא 
מקום שאסרו למכור אסור 
לייחד כי היכי דקאמר מקום 
שהתירו למכור התירו לייחד 
משום דהתירו למכור דקתני קא 
מהדר אמתני' דקתני מקום 

מוכרין דתנא דידן שנהגו למכור 
לא איירי אלא במכירה ומקום 
שאסרו לייחד דקמהדר אההיא 
דאין מעמידין דמיירי באיסור 

  יחוד:
ור''א אומר אף במקום שאסרו 

. כדקתני בההוא דאין לייחד
מעמידין התירו למכור דיחוד 
בכל מקום אסור משום מכשול 
דרביעה ולא במנהגא תליא 
מילתא אבל במכירה ליכא 

ביעה דעובד כוכבים למיחש לר
חס על בהמתו מלרבעה מאחר 
שקנאה כדי שלא תעקר שנעשית 
עקורה ברביע' הלכך במנהגא 
תליא מילתא היכא דאחמור 
עלייהו דלא מזבני אחמור והיכא 
דלא אחמור שרי ולגבי העמדת 
בהמה בפונדקאות של עובדי 
כוכבים שהבהמה של ישראל 
היא אין העובד כוכבים חס עליה 

א עבר אלפני עור לא מלרבעה וק
   תתן מכשול ואהכי אסור:

  . וקסבר כר''א:ואף רב הדר ביה
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הּוְבָכל ָמקֹום ֵאין מֹוְכִרין " סָּ ֵהָמה ּגַ   כו'.  "ּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
יַנן -ִלְרִביָעה ּדְ ְנִהי     ,ָלא ָחְייׁשִ

יּה ְמָלאָכה  יַנן -ֵמֲעִביד ּבֵ   . ָחְייׁשִ
  

נָ , ְוִניֲעֵביד ַזּבְ יָון ּדְ   ! ּה ַקְנָייּה ּכֵ
  

ֵזיָרה ֵאָלה  ּגְ ּום ׁשְ   , ִמׁשּ
ִכירּות ּום ׂשְ   . ִמׁשּ

  
ֵאָלה'   , ַקְנָייּה  'ׁשְ

   !ְוַאְגָרא ַקְנָייּה 
  

א ָאַמר  ֵריּה ֶאּלָ י ּדְ  ָרִמי ּבְ   : ֵייָבאַרּבִ
ֵזיָרה ּום ִנְסיֹוֵני ּגְ   , ִמׁשּ

ִקיַעת ַה  ָנּה ָלּה ִניֲהֵליּה ָסמּוְך ִלׁשְ ַזּבְ ִזְמִנין ּדְ ָתא, ּדְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ה ּדְ   ַחּמָ
א ַנְסָייּה ִניֲהֵליּה,    ְוָאַמר ֵליּה: ּתָ

ְמָעה ֵליּה ְלָקֵליּה ְוָאְזָלא ֵמֲחָמֵתיּה    , ְוׁשָ
ֵתיַזל   , ְוִניָחא ֵליּה ּדְ

ת,  ּבָ ׁשַ ֶהְמּתֹו ּבְ ר ַאַחר ּבְ   ַוֲהָוה ֵליּה ְמַחּמֵ
ת  ּבָ ׁשַ ֶהְמּתֹו ּבְ ר ַאַחר ּבְ י -ְוַהְמַחּמֵ את. ַחּיָ   ב ַחּטָ

  
ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ׁשֵ

ִכירּות ִמי ָקְנָיא    ?!ּוׂשְ
   :ְוָהְתַנן

יר " ּכִ ָאְמרּו ְלַהׂשְ ָמקֹום ׁשֶ יָרה ָאְמרּו,  -ַאף ּבְ   לֹא ְלֵבית ּדִ
ַמְכִניס ְלתֹוכֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵני ׁשֶ    ,(כא.) "ִמּפְ

ךְ  ְעּתָ יל -ִכירּות ָקְנָיא ׂשְ  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יל ְלֵביֵתיּה ָקא ְמַעּיֵ י ָקא ְמַעּיֵ   !ַהאי ּכִ
  

ֲחִמיָרא אֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדַ   , ׁשָ
ְכִתיב יֶתָך" :ּדִ   . (דברים ז, כו) 120"ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ

  
ֵריּה  ַמְתִקיף ָלּה  אּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבְ ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

ִכירּות ִמי ָקְניָ     !?אּוׂשְ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

ָרה ִמּכֹ" ַכר ּפָ ָ ׂשּ ָרֵאל ׁשֶ יֵני ְתרּוָמה, ִיׂשְ ְרׁשִ ה ּכַ   ֵהן ַיֲאִכיֶלּנָ
ָרֵאל, כֹוְ  ׂשְ ָרה ִמּיִ ַכר ּפָ ָ ׂשּ   ֵהן ׁשֶ

ְמזֹונֹוֶתיָה ָעָליו  י ׁשֶ יֵני ְתרּוָמה -ַאף ַעל ּפִ ְרׁשִ ה ּכַ   . (תרומות יא, ט)" לֹא ַיֲאִכיֶלּנָ
ְעּתָ  ִכירּות ָקְנָיא' :ךְ ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ה -  'ׂשְ אי לֹא ַיֲאִכיֶלּנָ יֵדיּה ִהיא? ַאּמַ ָרה ּדִ    !ּפָ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ִכירּות ָלא ָקְנָיא' :ֶאּלָ    '.ׂשְ
  

ָאְמַרּתְ  א ּדְ תָּ ִכירּות ָלא ָקְנָיא' :ְוָהׁשְ ִכירּות,   - 'ׂשְ ּום ׂשְ ֵזיָרה ִמׁשּ   ּגְ
ֵאָלה,  ּום ׁשְ   ּוְגֵזיָרה ִמׁשּ

ּום ִנְסיֹוֵניּוְגֵזיָר     .ה ִמׁשּ
  

א ָדא ְדַסְפֵסיָרא ַרב ַאּדָ ָרא ְלַזּבּוֵני ֲחָמָרא ַאּיְ   , ׁשְ
ּום ִנְסיֹוֵני  ָאְזָלא ֵמֲחָמֵתיּה  -ִאי ִמׁשּ   , ָהא ָלא ָיְדָעה ְלָקֵליּה ּדְ

ִכירּות  ֵאָלה ּוׂשְ ּום ׁשְ יָון    -ְוִאי ִמׁשּ יל ְוָלא מּדְ ּכֵ יֵדיּה ִהיא, ָלא מֹוׁשֵ     .ֹוַגרָלא ּדִ
ּום  יּה מּוָמאּדְ ְועֹוד ִמׁשּ    .לֹא ִניְגֵלי ּבֵ

  
ָרה ְלגֹוי,  ַרב הּוָנא ין ַהִהיא ּפָ   ַזּבֵ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
י ֵחֶרם הּוא 120 ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ   ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ

 רש"י

. דעובד נהי דלרביעה לא חיישינן
כוכבים חס על בהמתו שלא 

   תעקר:
. ואינה של כיון דזבנה קנייה

ישראל ומשום לפני עור לא תתן 
מכשול לא קעבר דבני נח לא 
נצטוו על השביתה אבל גבי רביעה 

ר הכי משום דהתם ליכא למימ
קעבר אלפני עור לא תתן מכשול 
(ויקרא יט) לפני שבני נח נצטוו על 
הרביעה אבל על השבת לא נצטוו 
בני נח ומה שאסור לישראל לומר 
לעובד כוכבים עשה לי כך זהו 
משום ממצוא חפצך ודבר דבר 

   (ישעיהו נח) דבור אסור:
. אי שרינן גזרה משום שאלה

יישינן לזבוני בהמה גסה ולא ח
למאי דעבדה מלאכה בשבת אתי 
הוא לאושולי בהמתו לעובד 
כוכבים ועביד בה מלאכה בשבת 
וקא עבר בלאו דכתיב (דברים ה) 
לא תעשה כל מלאכה וגו' וכל 
בהמתך דהשתא בהמת ישראל 

   היא ומצווה הוא על שביתתה:
. לימי שאלת' דכיון שאלה קניי'

   דחייב באונסין הרי היא שלו:
סה לה אי אזלא שפיר . מננסיוני

   כשהיא טעונה:
. מחמת קולו ואזלא מחמתי'

   שהיא מכרת והולכת:
. לא שייך למימר אלא מחמר

בבהמה הטעונה משאוי ופעמים 
שנותן עליה משא לנסותה אם 
הולכת יפה וה''ל מחמר בשבת 
ואיכא למ''ד בפרק בתרא במסכת 
שבת (דף קנד.) דחייב חטאת 

   והתם פלוגתא:
י קתני במתני' אין . הכאף במקום

משכירין להן בתים בא''י אבל 
בחו''ל משכירין ואף במקום 
שאמרו להשכיר לא לבית דירה 
אמרו שידור בו העובד כוכבים 
אלא לבית העצים לבית האוצרות 
מפני שמכניס לתוכה עבודת 

   כוכבים:
. מאי איכפת ואי שכירות קנייא

ליה לישראל אם עייל לה עובד 
ים בדידיה כוכבים עבודת כוכב

   קא מעייל:
. אע''פ יאכילנה כרשיני תרומה

שמזונותיה עליו אינו גזלן אם 
האכילה תרומת כהן לפי שתרומה 
ממון שאין לה תובעים היא שהרי 
נותנה לכל כהן שירצה ואם רצה 
היה יכול ליתנה לכהן זה שהשכיר 
לו פרתו ואותו כהן מסתמא ניחא 
ליה ומחיל אם האכילה הרבה 

מה דמה לו להקפיד כרשיני תרו
והלא אינה מיוחדת לו לפיכך 
מתוך שיודע שנותן לבהמתו 
מאותן כרשינין הרבה בעין יפה 
יותר משאילו היו שלו ניחא ליה 
ואינו גזלן אי נמי שנפלו לו מבית 

   אבי אמו כהן:
. לפי לא יאכילנה כרשיני תרומה

שאינה שלו ואינו יכול להאכילה 
תרומה אלא לבהמתו קנוית 

   כספו:
. ע''י סרסור אידא דספסירא

   ישראל והמוכר נמי ישראל:
. כיון דהוא ועוד דלא מגלי מומא

למכרה לקחה אינו רוצה שיודע 
בה מום שבה הלכך לא מושיל ולא 

  מוגיר:
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אָאַמר ֵליּה    : ַמאי ַטְעָמא ֲעַבד ָמר ָהִכי? ַרב ִחְסּדָ
ָנּה : ָאַמר ֵליּה  ִחיָטה ַזּבְ   . ֵאימּור ִלׁשְ

    
וְ   טו,ב  י ַהאי ּגַ ָאְמִריַנן ּכִ יְמָרא ּדְ    ?וָנאּוְמָנא ּתֵ

  
ְתַנן   :ּדִ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ִביִעית,  ׁשְ ת ּבִ ָרה ַהחֹוֶרׁשֶ   לֹא ִיְמּכֹור ָאָדם ּפָ

לוּ  יִרין,  ֵבית ִהּלֵ   ַמתִּ
כֹול ְלׁשֹוֲחָטּה  ּיָ ֵני ׁשֶ   . (שביעית ה, ח) "ִמּפְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ֵמי    !?ִמי ּדָ
ֶה  -ָהָתם  ִביַתת ּבְ ה ַעל ׁשְ ִביִעיתֵאין ָאָדם ְמצּוּוֶ ְ ׁשּ   . ְמּתֹו ּבַ
ת -ָהָכא  ּבָ ׁשַ ֶהְמּתֹו ּבְ ִביַתת ּבְ ה ַעל ׁשְ   ! ָאָדם ְמצּוּוֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
ה ָאסּורּדְ ְוָכל ֵהיָכא     ?!ָאָדם ְמצּוּוֶ

ֶדה,  ִביִעית, ּדְ ַוֲהֵרי ׂשָ ְ ׁשּ ֵדהּו ּבַ ִביַתת ׂשָ ה ַעל ׁשְ   ָאָדם ְמצּוּוֶ
   :121ּוְתַנן

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ִביִעית,  ְ ׁשּ ֵדה ִניר ּבַ   לֹא ִיְמּכֹור ָאָדם ׂשְ

לוּ  יִרין,  ֵבית ִהּלֵ   ַמתִּ
כֹול ְלהֹוִביָרּה  ּיָ ֵני ׁשֶ   ! "ִמּפְ

  
יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ

ה ּדְ ְוָכל ֵהיָכא  ֵרי –ֵאין ָאָדם ְמצּוּוֶ    ?!ׁשָ
ִלים,  ִביַתת ּדְ ַוֲהֵרי ּכֵ ה ַעל ׁשְ ִביִעית, ֵאין ָאָדם ְמצּוּוֶ ְ ׁשּ ִלים ּבַ   ּכֵ

   :ּוְתַנן
" ַ ֵאין ָאָדם ַרׁשּ ִלים ׁשֶ ִביִעית:ֵאּלּו ֵהן ּכֵ ְ ׁשּ ֶליָה   אי ְלמֹוְכָרן ּבַ ה ְוָכל ּכֵ ֲחֵריׁשָ    ,ַהּמַ

   ,ָהעֹול
ְזֶרה,    ְוַהּמִ

ֶקר   ! (שביעית ה, ו) "ְוַהּדֶ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
א ְלִמיְתָלא  ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ לֵ  –ּכָ    ,יַנןּתָ

ב  ה, ּדִ ְוַאף ַעל ּגַ   ְמצּוּוֶ
א ְלִמיְתֵלי  ֵליּכָ ֵליַנן -ְוָכל ֵהיָכא ּדְ    ,ָלא ּתָ

ב  ה.  ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ֵאינֹו ְמצּוּוֶ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  מסורת הש"ס גורס ותניא 121

 רש"י

. ותלינן אימור לשחיטה זבנה
לקולא ומתניתין בבהמה טמאה 
אפילו בסתמא א''נ בטהורה 
ובמפרש ליה עובד כוכבים 

  יה קאי:דלקיומ
. דהיכא דאיכא ומנא תימרא

למיתלי במכירה דלפני עור 
   תלינן לקולא דתנן כו':

לא ימכור לו פרה החורשת 
. ישראל החשוד על בשביעית

השביעית לא ימכור לו חבירו 
פרה המלומדת לחרוש משום 

   לפני עור וגו':
אין אדם מצווה על שביתת 

. הלכך ליכא בהמתו בשביעית
ושכירות למיגזר משום שאלה 

ונסיוני ואי משום לפני עור לא 
תתן מכשול תלינן בשחיטה אבל 
גבי עובד כוכבים לענין שבת 
אדם מצווה על שביתת בהמתו 
בשבת ואיכא למיגזר משום כל 

   הני:
. אדם מצווה על שביתת שדהו

   שנת שבתון יהיה לארץ:
. לו לישראל החשוד לא ימכור

   על השביעית:
. חרושה דסתמא שדה ניר

   ריעה קיימא ועבר אלפני עור:לז
. לעשותה שדה בור להובירה

   שלא יזרענה:
. המחרישה וכל כליה

דסתמייהו לעבודת קרקע 
והשתא לאו משום שתא 
דלקמיה הכא קא זבין להו 

   שהרי כל שעה הן מצויין:
. פל''א שבו זורה את המזרה

הגורן לרוח להעביר הקש 
וכשאין גורן עודר בה את 

   הקרקע:
  רא פישור''א:. מוהדקר

. כגון בהמה דאיכא למיתלי
ושדה ניר דשדה אדם קופץ 
לקנותו משום דאינו מצוי לו כל 
שעה לקנות ומשום שתא דלקמן 

   קא זבין ליה:
. כגון כלים דליכא למיתלי

  הללו:
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ה יד ִלְמּכֹור  ַרּבָ ָרֵאל ַהֲחׁשִ ין ַההּוא ֲחָמָרא ְלִיׂשְ   .ְלגֹויַזּבֵ

   
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ִכי? ַמאי ַטְעָמא ֲעַבד ָמר ָה 
  

  ָאַמר ֵליּה:
יִני.  ָרֵאל ַזּבֵ   ֲאָנא ְלִיׂשְ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

ין ֵליּה ְלגֹוי!    ְוָהא ָאֵזיל ּוְמַזּבֵ
  

ין? ָרֵאל ָלא ָקא ְמַזּבֵ ין, ְלִיׂשְ    !ְלגֹוי ָקא ְמַזּבֵ
  

  : ֵאיִתיֵביּה 
ה ְלכּוִתים " ּקָ ֵהָמה ּדַ ֲהגּו ִלְמּכֹור ּבְ ּנָ   מֹוְכִרין,  -ָמקֹום ׁשֶ

ּלֹ    . "ֵאין מֹוְכִרין -ִלְמּכֹור  אׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
יִדי ַאְרִביָעה  ֲחׁשִ ּום ּדַ יִדי -ִאיֵליָמא ִמׁשּ    !?ּוִמי ֲחׁשִ

   :ְוָהַתְנָיא
ל ּגֹוִים, " פּוְנְדָקאֹות ׁשֶ ֵהָמה ּבְ   ֵאין ַמֲעִמיִדין ּבְ

   ,ְזָכִרים ֵאֶצל ְזָכִרים
  ְנֵקבֹות ֵאֶצל ְנֵקבֹות, 

   ,ר ְנֵקבֹות ֵאֶצל ְזָכִריםְוֵאין ָצִריְך לֹוַמ 
  ּוְזָכִרים ֵאֶצל ְנֵקבֹות. 

ֶהן,  ּלָ ֵהָמה ְלרֹוֶעה ׁשֶ   ְוֵאין מֹוְסִרין ּבְ
ֶהם,    ְוֵאין ְמַייֲחִדין ִעּמָ

דֹו ֵסֶפר ינֹוק ְלַלּמְ    ,ְוֵאין מֹוְסִרין ָלֶהם תִּ
נּות.  דֹו אּוּמָ   ּוְלַלּמְ

פּוְנְדָקאֹות ׁשֶ  ֵהָמה ּבְ   ל ּכּוִתים, ֲאָבל ַמֲעִמיִדין ּבְ
   ,ְזָכִרים ֵאֶצל ְנֵקבֹות

  ּוְנֵקבֹות ֵאֶצל ְזָכִרים, 
   ,ְזָכִרים ֵאֶצל ְזָכִרים    :ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר

  ּוְנֵקבֹות ֵאֶצל ְנֵקבֹות. 
ֶהן,  ּלָ ֵהָמה ְלרֹוֶעה ׁשֶ   ומֹוְסִרין ּבְ

ֶהם,    ּוְמַייֲחִדין ִעּמָ
דֹו ֵסֶפר ינֹוק ְלַלּמְ נּות ,ּומֹוְסִרין ָלֶהם תִּ דֹו אּוּמָ    ."ּוְלַלּמְ

יִדי :ַאְלָמא    !ָלא ֲחׁשִ
  

ְנָיא    :ְועֹוד ּתַ
   ,לֹא ַזִיין  :ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם"

ִלי ַזִיין,    ְולֹא ּכְ
ִייןְוֵאין ַמ  ִחיִזין ָלֶהן ֶאת ַהּזַ    .ׁשְ

ן,   :ְוֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן   לֹא ַסּדָ
   ,ְולֹא קֹוָלִרין

ָבִלים,    ְולֹא ּכְ
ְל  ְרֶזל, ְולֹא ׁשַ ל ּבַ ָלאֹות ׁשֶ   ׁשְ

   ,ֶאָחד ּגֹוי
  . "ְוֶאָחד ּכּוִתי

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

יִדי  ֲחׁשִ ִמיםַא ִאי ֵניָמא ּדַ ִפיכּות ּדָ יִדי -  ׁשְ    !?ּוִמי ֲחׁשִ
ֶהן" :ָהָאְמַרּתְ    ! "ּוְמַייֲחִדין ִעּמָ

ָאֵתי ְלַזּבּוָנּה ְלגֹוי ּום ּדְ א ִמׁשּ   !ֶאּלָ

 רש"י

   . ליכא למיתלי בשחיטה:חמרא
. בתמיה לישראל לא מזבן ליה

   הלכך תלינן בישראל:
ובדי . זכרים אצל עבהמות

   כוכבים זכרים דרבעי להו:
. אצל עובדות כוכבים נקבות

נקבות כדמפרש בפ' שני (לקמן 
דף כב:) דעובדי כוכבים מצוין 
אצל נשי חבריהן וזימנין דלא 
משכח לה ורבע לבהמה 

   דישראל:
. לפי ואצ''ל זכרים אצל נקבות

   שעובדת כוכבים נרבעת לזכר:
ואין מוסרין בהמה לרועה עובד 

   משום רביעה:. כוכבים
. שחשוד ואין מתייחדין עמהם

   על שפיכות דמים:
. דמשכי ואין מוסרין להם תינוק

ליה למינות ועוד משום משכב 
זכור והן מוזהרין עליו דכתיב 
(בראשית ב) ודבק באשתו ולא 

   בזכור:
. כותים אלמא לא חשידי

ארביעה ואפי' הכי קתני 
בברייתא קמייתא דבהמה דקה 

בהמה גסה תליא במנהגא הא 
אסור לזבוני להו אלמא משום 
דהדר מזבין ליה לעובד כוכבים 

   חיישינן:
. לעובדי אין מוכרין להן

   כוכבים:
   . סייף ורומח:לא זיין

. בית יד לרומח ונדן כלי זיין
   לסייף:

. לשום בו רגלי איש ובלשון סדן
   אשכנז שטו''ק בלע''ז ציפ''י:

   . בווי''ש בלע''ז:כבלים
ויי''ש וכל הנך . פרשלשלאות

   משום דלא ליזקו בהו ישראל:
   . אכותי קאי:מ''ט

. דכותים אי נימא משום
   אשפיכות דמים חשידי:

. לעיל מתייחדין והא אמרת
  עמהם אלמא לא חשידי:
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יָמא ׁשּוָבהלָ  -ּכּוִתי  :ְוִכי ּתֵ   , א ָעֵביד ּתְ

ָרֵאל  ׁשּוָבה,  -ִיׂשְ   ָעֵביד ּתְ
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ָאְמרּו ָאסּור ִלְמּכֹור ְלגֹוי,  ֶדֶרְך ׁשֶ   ּכְ
ָרֵאל ֶהָחׁשּוד ִלְמּכֹור ְלגֹוי ְך ָאסּור ִלְמּכֹור ְלִיׂשְ   ! ּכָ

  
ְרֵסי ָלָתא ּפַ ְתֵריּה ּתְ    .ָרֵהיט ּבַ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

ָחָלא, ְולֹא ַאְדְרֵכיּה  ְרָסא ּבְ    .ּפַ
  
  
  

 רש"י

. לחזור בו לא עביד תשובה
ולחוש לדברי חכמים שאסרוהו 

   למכור לעובד כוכבים:
. וציית ולא מזבין עביד תשובה

   עובד כוכבים:ליה ל
   . רבה:רהט

. דההוא ישראל למיהדר בתריה
   ולמיזבן חמרא מיניה:

. בין החולות מקום קשה בחלא
   להילוך:

. לא השיגו ודומה ולא אדרכיה
לו בפלגש בגבעה (שופטים כ) 
כתרו את בנימין הרדיפוהו 
מנוחה הדריכוהו בעריהם מקום 
מנוחתם השיגום השבטים לבני 

  בנימין:
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אָאַמר  ר ַאּבָ יִמי ּבַ   : ַרב ּדִ

ָרֵאל.  ָאסּור ִלְמּכֹור ְלגֹוי, ָאסּור ִלְמּכֹור ְלִלְסִטים ִיׂשְ ֶדֶרְך ׁשֶ   ּכְ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ָקֵטיל  יד ּדְ ֲחׁשִ יָטא –ִאי ּדַ ׁשִ   ! ַהְיינּו ּגֹוי !ּפְ

ָלא ָקֵטיל  אי לֹא -ְוִאי ּדְ    ?ַאּמַ
  

ָלא ָקֵטיל   , ְלעֹוָלם ּדְ
ַמאי ָעְסִקיַנן מֹוָטא :ְוָהָכא ּבְ ַמׁשְ   , ּבְ

יּה  ָעֵביד ְלַאּצּוֵלי ַנְפׁשֵ ִזיְמִנין ּדְ   .  ּדְ
   

        
        

 רש"י

לעולם דלא קטיל ה''ג 
ובמשמוטא דעביד לאצולי 

. לסטים השומט ממון נפשיה
מיד בעליו ונמלט והולך 
וכשרודפין אחריו נלחם ומציל 

  עצמו ומאבד זה את ממונו:
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        טז, אטז, אטז, אטז, א    ––––טו, ב טו, ב טו, ב טו, ב  . . . . 55555555
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִריִסין"    .ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן תְּ
  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

ִריִסיןמֹוְכ    . "ִרין ָלֶהן תְּ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ַמְגנּו ֲעַלְייהּו  ּום ּדְ ֲעֵרי ַנִמי לֹא, ִאי ָהִכי -ִאיֵליָמא ִמׁשּ י ְוׂשַ   ! ֲאִפיּלּו ִחיּטֵ

  
  :  ַרבָאַמר 

ר   טז,א    .ָהִכי ַנִמי ,ִאי ֶאְפׁשָ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  
ִריִסין" ִכי ׁשְ  -לֹא ּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא  - "תְּ ְייהוּ ּדְ ַגּוַ   . ִלים ֵזיַנְייהּו, ָקְטִלי ּבְ
ִריִסין :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ " ִלים ֵזיַנְייהּו, ֵמֲעַרק ָעְרִקי - "מֹוְכִרים ָלֶהם תְּ ִכי ׁשְ   . ּדְ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ֵיׁש אֹוְמִרים   . ֲהָלָכה ּכְ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ּיֹות ֵאין מוֹ  ׁשִ ְרֶזלְכִרין ָלֶהן ֲעׁשָ ל ּבַ    .ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ֵלי ַזִיין.  ְייהּו ּכְ י ִמיּנַ ָחְלׁשִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

   ,ִאי ָהִכי
  ! ֲאִפיּלּו ָמֵרי ַוֲחִציֵני ַנִמי

  
  : ַרב ְזִבידָאַמר 

ַפְרְזָלא ִהיְנדּוָאה   . ּבְ
  

ִניַנן ָקא ְמַזּבְ   , ְוָהִאיָדָנא, ּדְ
יַרב ַא ָאַמר    : ׁשִ

ָוון ַמְגנּו ִעיּלָ   .  ְלַפְרָסֵאי ּדְ
  
        

 רש"י

   . בלא איבה:אי אפשר
. כשכלים כלי דכי שלים זינייהו

   זיינן במלחמה קטלי בתריסין:
. חתיכות עבות שקורין עששיות
   מש''ש:

. מחלישין אותן י מינייהודחלש
בקורנס עד שנעשו דקות ועושין 

   מהן כלי זיין:
   . פושיו''ר:אפילו מרי

. דולדורי''א לא נזבין להו וחציני
   דחלישי מינייהו כלי זיין:

. של ארץ הודו בפרזלא הינדואה
שאין עושין אותה אלא לכלי 

   זיין:
. נלחמים לשמור דמגני עילוון

  העיר ואת יושביה:
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בּוִרין. [ ֲעָגִלים ּוְסָייִחים] ...   ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם: -"ּוְבָכל ָמקֹום [ ֵלִמין ּוׁשְ   ׁשְ

י ְיהּוָדה בּוָרה,  ַרּבִ ׁשְ יר ּבִ   ַמתִּ
ֵתיָראוּ  סּוס" ֶבן ּבְ יר ּבְ   ].ַמתִּ
  

ְנָיא:    ּתַ
י ְיהּוָדה" בּוָרה,  ַרּבִ ׁשְ יר ּבִ   ַמתִּ

אֹות ְוִלְחיֹות.  ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְתַרּפְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
יִעין ָעֶליָה ְויֹוֶלֶדת. ָאְמרּו לֹו: ַוֲהלֹא   ַמְרּבִ

הּוָיּה!  יִעין ָעֶליָה ְויֹוֶלֶדת ָאתּו ְלׁשַ ַמְרּבִ   ְוֵכיָון ּדְ
ֵלד" תֵּ   . ָאַמר ָלֶהן: ִלְכׁשֶ

  
ֶלת ָזָכר.    ַאְלָמא: לֹא ְמַקּבֶ

  
  
  
ֵתיָרא" ן ּבְ סּוס" ּבֶ יר ּבְ   . ַמתִּ
  

ְנָיא:    ּתַ
ֵתיָרא" ן ּבְ סּוס,  ּבֶ יר ּבְ   ַמתִּ

ֵני  את. ִמּפְ יִבין ָעֶליָה ַחטָּ ֵאין ַחּיָ ה ּבֹו ְמָלאָכה ׁשֶ הּוא עֹוׂשֶ   ׁשֶ
יוְ    אֹוֵסר,  ַרּבִ

ֵני ְדָבִרים,  ֵני ׁשְ   ִמּפְ
ִלי ַזִיין,  -ֶאָחד  ּום ּתֹוַרת ּכְ   ִמׁשּ

ה" -ְוֶאָחד  סָּ ֵהָמה ּגַ ּום ּתֹוַרת ּבְ   . ִמׁשּ
  

ָלָמא  ׁשְ ִלי ַזִיין"ּבִ ָקֵטיל - "ּתֹוַרת ּכְ א ּדְ ִסחּוֵפיּה.  ִאיּכָ   ּבְ
א  ה"ֶאּלָ סָּ ֵהָמה ּגַ   ַמאי ִהיא? - "ּתֹוַרת ּבְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ת.  ּבָ ׁשַ ֵרַחִיים ּבְ ְזִקין ַמְטִחינֹו ּבְ ּיַ   ִלְכׁשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ֵתיָרא.  ֶבן ּבְ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  
  

 רש"י

. שאינה יכולה להתרפאות
ומסתמא לשחיטה זבנה ולא 

ישראל משהי ליה ולא חזי ליה 
בי עובד כוכבים דתיפוק חורבה 

  מיניה לזבוני שלימה:
. ומשהו לה והלא מרביעין עליה

ומאן דחזי לה בי עובד כוכבים 
   יליף מינה לזבוני שלימה:

. תאסרוהו דלא תלד לכשתלד
   לעולם:

. מלמדהו דקטיל בסיחופיה
להרוג בידו את הנופלים 
במלחמה. סיחופיה מכת יד 

סיחופא שמכה בהמה וחיה קרי 
כלפי מטה כמו סחופי כסא 

   (שבת דף סו:) אדנטי''ר בלע''ז:
. תורת בהמה גסה מאי היא

כלומר איסור טעם מכירת 
בהמה גסה מאי היא הא לא 
עביד מלאכה דחייב חטאת 

   דנגזור משום נסיוני:
. ואב מלאכה מטחינו ברחיים

  היא:
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בּוִרין.  ֲעָגִלים ּוְסָייִחים ...   ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם: -"ּוְבָכל ָמקֹום [ ֵלִמין ּוׁשְ   ׁשְ

י ְיהּוָדה בּוָרה" ַרּבִ ׁשְ יר ּבִ   ].ַמתִּ
  

ֲעָיא ְלהוּ    : ִאיּבַ
ם  ּטָ ל ּפַ   ַמהּו?  -ׁשֹור ׁשֶ

  
י ְיהּוָדה,  ֵעי ְלַרּבִ יּבָ   ּתִ

ַנן.  ֵעי ְלַרּבָ יּבָ   ּתִ
  

י ְיהּוָדה"  ֵעי ְלַרּבִ יּבָ ָלא ָאֵתי ִלְכַלל ְמָלאָכה,  -"ּתִ בּוָרה, ּדְ ׁשְ א ּבִ י ְיהּוָדה ֶאּלָ ֵרי ַרּבִ אן ָלא ָקא ׁשָ   ַעד ּכָ
ֵהי ֵליּה ָאֵתי ִכי ַמׁשְ   ָאסּור,  –ִלְכַלל ְמָלאָכה  ֲאָבל ַהאי, ּדְ

ְלָמא:    אֹו ּדִ
ִחיָטה ָקֵאי,  ְסָתֵמיּה ָלאו ִלׁשְ א ּדִ ַנן, ָלא ָקא ָאְסִרי ָהָתם ֶאּלָ   ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ

רּו.  ַנן ׁשָ ִחיָטה ָקֵאי ֲאִפיּלּו ַרּבָ ְסָתֵמיּה ִלׁשְ   ֲאָבל ַהאי, ּדִ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ   : ׁשְ

יֹום ֵאיָדם,  ם ּבְ ּטָ ל ּפַ י ָהיּו ַמְקִריִבין ׁשֹור ׁשֶ ית ַרּבִ ל ּבֵ   ׁשֶ
א ְלָמָחר,  ֵאין ַמְקִריִבין אֹותֹו ַהּיֹום ֶאלָּ ָבן ׁשֶ ע ִריּבְ   ָחֵסר ַאְרּבַ

חּוט,  א ׁשָ ֵאין ַמְקִריִבין אֹותֹו ַחי ֶאּלָ ָבן ׁשֶ ע ִריּבְ   ָחֵסר ַאְרּבַ
ֵאי ָבן ׁשֶ ע ִריּבְ ר. ָחֵסר ַאְרּבַ ל ִעיּקָ   ן ַמְקִריִבין אֹותֹו ּכָ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

הּוֵיי.  ְלָמא ָאֵתי ְלׁשַ ּום ּדִ   ָלאו ִמׁשּ
  

א ְלָמָחר ַמאי ַטְעָמא?  ֵאין ַמְקִריִבין אֹותֹו ַהּיֹום ֶאּלָ   ְוִליַטֲעֵמיְך ׁשֶ
  

ֵעי,  ָתא ּבָ י ִמיֲעַקר ִמיּלְ א, ַרּבִ   ֶאּלָ
א  א. ְוָסַבר: ֵיָעֵקר ְוָאֵתי ּפּוְרּתָ   ּפּוְרּתָ

  
ִריא ְוָעֵביד ְמָלאָכה!  ֵהי ֵליּה, ּבָ   ְוִכי ַמׁשְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֵרין.   ִהיַנן ֵליּה ְוָעֵביד ַעל ַחד ּתְ ר ּתֹוָרא, ַמׁשְ   ָאַמר ִלי ְזִביָדא: ּבַ
   

  
  

 רש"י

. שפיטמו ושמן שור של פטם
  ואינו ראוי למלאכה:מאד 
   . למכרו לעובד כוכבים:מהו

אבל האי דאתי לכלל מלאכה 
. דמשהו ליה וחזו ליה אסור

לאחר זמן בידיה ואע''ג דהשתא 
ליכא למיחש לנסיוני מיהו 
נפקא מינה חורבה למכור שאר 

   שוורים לעובד כוכבים:
. דכחושה לאו לשחיטה קיימא

   ומשהו לה לגדל וולדות:
   . מס ודורן למלך:מקריבין

. ועבודת בזיון שור של פטם
   היתה:

. הוציא ד' חיסר ד' ריבבן
ריבואות ממון לבטל שלא 

   יקריבוהו ביום אידם:
. ולמיעקר פורתא אלא למחר

   מיכוין:
וכי משהו ליה בריא ועביד 

. אתקפתא היא כלומר מלאכה
ואי משהו ליה בריא תו למעבד 

   מלאכה דקא בעית למיסריה:
   . מתחזק:בריא

   . פטם היה:זבידא
. שור שפטמוהו משהי בר תורא

   ליה עד דכחיש:
. בשוורים ועביד על חד תרין

  אחרים:
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ָנה    ִמׁשְ

ין,   ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם:   ּדּוּבִ
  ַוֲאָריֹות, 

ים.  ׁש ּבֹו ֵנֶזק ָלַרּבִ ּיֵ ָבר ׁשֶ   ְוָכל ּדָ
  

ֶהם: ִסיֵלִקי,   ֵאין ּבֹוִנין ִעּמָ   ּבַ
ְרּדֹום,    ּגַ

  ִאיְצַטְדָייא, 
ה.    ּוִבימָּ

  

ֶהם: יּמּוִסיאֹות,    ֲאָבל ּבֹוִנין ִעּמָ   ּבִ
ית ֶמְרֲחָצאֹות.    ּבֵ

  
ּה ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֲעִמיִדין ּבָ ּמַ ה ׁשֶ יַע ְלִכיּפָ   .  ָאסּור ִלְבנֹות -ִהּגִ

   

ָמָרא    ּגְ
אָאַמר  ר ַרב ִחְסּדָ ר ָרָבא, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרב ָחִנין ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ

ה  ּסָ ה ּגַ ְבֵהָמ  -ַחּיָ יְרּכּוס. ֲהֵרי ִהיא ּכִ ה ְלּפִ ּקָ   ה ּדַ
  ֲאָבל לֹא ִלְמִכיָרה. 

  ַוֲאִני אֹוֵמר: 
  ַאף ִלְמִכיָרה. 

ֲהגּו ִלְמּכֹור  ּנָ   מֹוְכִרין,  -ָמקֹום ׁשֶ
ּלֹא ִלְמּכֹור    ֵאין מֹוְכִרין.  -ׁשֶ

  
ַנן:    ּתְ

ׁש ּבֹו ֵנֶזק  ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ין ַוֲאָריֹות ְולֹא ּכָ ים"ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן ּדּוּבִ   . ָלַרּבִ
ים,  יּה ֵנֶזק ָלַרּבִ ִאית ּבֵ   ַטְעָמא ּדְ

ים  יּה ֵנֶזק ָלַרּבִ ֵרי!  -ָהא ֵלית ּבֵ   ׁשָ
  

אָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ
י ְיהּוָדה.    טז,ב ַרּבִ א ּדְ יּבָ בּור ^ְוַאּלִ ֲאִרי ׁשָ   ּבַ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

בּור הּוא ֵאֶצל ְמָלאָכה.  -ְסַתם ֲאִרי    ׁשָ
  

  י: ֵמיִתיֵב 
ה,  סָּ ֵהָמה ּגַ ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ   "ּכְ

ה,  סָּ ה ּגַ ְך ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן ַחּיָ   ּכָ
ה ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן" סָּ ה ּגַ ה, ַחּיָ ּקָ ֵהָמה ּדַ ּמֹוְכִרין ָלֶהן ּבְ ָמקֹום ׁשֶ   . ַוֲאִפיּלּו ּבְ

ר ָרָבא!  ַרב ָחָנן ּבַ א ּדְ יּוְבּתָ   ּתְ
  

א.  יּוְבּתָ   ּתְ
  
  

י.  ָרִביָנא ּנֵ ַרְייָתא ּוְמׁשַ   ָרֵמי ַמְתִניִתין ַאּבָ
ַנן:    ּתְ

ים" ׁש ּבֹו ֵנֶזק ָלַרּבִ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ין ַוֲאָריֹות ְולֹא ּכָ   , "ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן ּדּוּבִ
יּה ֵנֶזק,  ִאית ּבֵ   ַטְעָמא ּדְ

יּה ֵנֶזק    מֹוְכִרין.  -ָהא ֵלית ּבֵ
  ּוְרִמיְנִהי: 

ֵאין ם ׁשֶ ׁשֵ ה,  "ּכְ סָּ ה ּגַ ְך ֵאין מֹוְכִרין ַחּיָ ה, ּכָ סָּ ֵהָמה ּגַ   מֹוְכִרין ּבְ
ה ֵאין מֹוְכִרין" סָּ ה ּגַ ה, ַחּיָ ּקָ ֵהָמה ּדַ ּמֹוְכִרין ּבְ ָמקֹום ׁשֶ   ! ַוֲאִפיּלּו ּבְ

  
י ְיהּוָדה.  ַרּבִ א ּדְ יּבָ בּור, ְוַאּלִ ֲאִרי ׁשָ י: ּבַ ּנֵ   ּוְמׁשַ

  

 רש"י

 מתני' 
. לשון טירה גבוהה היא כדאמר בסילקי

בסדר יומא (דף כה.) לשכת הגזית כמין 
בסילקי גדולה היתה ושם דנין בני אדם 

   ומפילין אותו ומת:
. בנין אחד הוא לדון נפשות כמו גרדום

   שנים שעלו לגרדום בר''ה (דף יח.):
. מקום שעושין שם איצטדייא

איצטדנית שור כמו שור האיצטדין (ב''ק 
והורג אנשים ושחוק הוא  לט.) מנגח

   להם:
. נמי כעין מגדל קצר הוא וגבוה בימה

כדאמר במס' סוטה (דף מא.) בימה של 
עץ עושים לו בעזרה ואנו קורין אותו 
אלמבר''א והיו עושין אותו לדחוף משם 
איש להמיתו ובכל אלה יש נזק לרבים 
וכדי שלא יתפש ישראל שם אסור לבנות 

   עמהם:
בנין שאינו לצורך  . גרסינןבימוסיאות

עבודת כוכבים ומפרש לקמן בפרק רבי 
ישמעאל (דף נג:) וקורין לו אלט''ר 
דקתני בימוסיאות של עובדי כוכבים 
מותרין ומאי בימוס בימה של אבן אחת 
ומקריב זבחים דהוי תשמיש דתשמיש 

   לעבודת כוכבים:
. בקרקע הן עשוין עמוקין ומרחצאות

ם מאד והמים נופלין מתחת ואנשי
   רוחצים מלמעלה ע''ג הנסרים:

. אריוולד''י דרך עובדי כוכבים כיפה
להעמיד דמות אפרודיטא בבית המרחץ 

   שלהן:
  

  גמ' 
. כדאמר גבי כבהמה דקה לפירכוס

בהמה מסוכנת בשחיטת חולין (דף לז.) 
בהמה דקה שפשטה ידה אחר שחיטתה 
ולא החזירה אסורה דבהמה מסוכנת 

עד שתפרכס ואם לא היא ואינה מותרת 
פרכסה הויא כמתה קודם שחיטה 
ופישוט יד לדקה אינה אלא הוצאת נפש 
אבל גסה בין פשטה ולא כפפה בין כפפה 
ולא פשטה פירכוס היא וכשרה הכי 
מפרש התם וחיה גסה נמי דרכה לפשוט 
יד בהוצאת נפש הלכך שחט חיה גסה 
מסוכנת ולא פרכסה אלא פשטה ידה 

   ולא החזירה אסורה:
. למיתלי במנהגא אלא אבל לא למכירה

כבהמה גסה היא ובכל מקום אין 
   מוכרין:

. ארי דלית ביה ניזקא כגון ארי הא
תרבות שרי אלמא חיה גסה מוכרין להן 

   וקשיא לרב וסייעתא לרב חנן:
. הא דקתני מתני' דארי בארי שבור

  תרבות שרי בארי שבור:
. דשרי דכוותיה ואליבא דר' יהודה

אבל לרבנן אסור ולרבי  בבהמה גסה
יהודה נמי ארי שלם אסור וחיה גסה 

   כבהמה גסה כרב:
. אפילו תימא בארי שלם רב אשי אמר

ומתני' ר' יהודה היא דשרי בשבורה וכל 
אריות שבורין הן אצל מלאכה דארי לאו 
בר מלאכה הוא אבל רבנן דאסרי 
בשבורה אסרי נמי בארי ור' יהודה נמי 

וד דטחני בהו בשאר חיה גסה כגון ער
   ריחיא כדלקמן מודה דאין מוכרין:

ה''ג ואפילו במקום שמוכרין להם 
. וש''מ בהמה דקה חיה גסה אין מוכרין

   חיה גסה אינה כבהמה דקה למכירה:
. דאמר ואני תיובתא דרב חנן בר רבא

   אומר אף למכירה:
. חיה רבינא רמי מתני' אברייתא כו'

גסה אין מוכרין וארי תרבות קתני 
  מתניתין דמוכרין ואע''ג דחיה גסה הוא:
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י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
בּור הּוא ֵאֶצל ְמָלאָכה.  -ְסַתם ֲאִרי    ׁשָ

  
  : ַרב ַנְחָמןַמְתִקיף ָלּה 

ֲאִרי ַחיָּ  ה ִהיא? ַמאן ֵליָמא ָלן ּדַ ּסָ   ה ּגַ
ה ִהיא!  ּקָ ה ּדַ ְלָמא ַחּיָ   ּדִ

  
י א,   ַרב ַאׁשִ יּוְבּתָ ֵייק ַמְתִניִתין ּומֹוִתיב ּתְ   ּדָ

ַנן:    ּתְ
ים" ׁש ּבֹו ֵנֶזק ָלַרּבִ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ים ַוֲאָריֹות ְולֹא ּכָ   , "ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן ּדּוּבִ

יּה ֵנֶזק,  ִאית ּבֵ   ַטְעָמא ּדְ
יּה ֵנֶזק    מֹוְכִרין.  –ָהא ֵלית ּבֵ

בּור הּוא ֵאֶצל ְמָלאָכה,  ְסַתם ֲאִרי ׁשָ   ְוַטְעָמא ֲאִרי, ּדִ
ָעֵביד ְמָלאָכה    לֹא,  -ֲאָבל ִמיֵדי ַאֲחִריָנא, ּדְ

ר ָרָבא!  ַרב ָחָנן ּבַ א ּדְ יּוְבּתָ   ּתְ
  

א.  יּוְבּתָ   ּתְ
  

ה ִמיַהת ַמאי ְמָלאָכה ָעְבָדא?  ּסָ ה ּגַ   ְוַחּיָ
  
ֵייַמר ָא    : ַאּבַ

  ָאַמר ִלי ָמר ְיהּוָדה: 
ֵבי ָמר יֹוֲחִני  ֲערֹוֵדי.  -ּדְ   ָטֲחִני ֵריַחִים ּבַ

  
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
י  י ָהֵויַנן ּבֵ   , ַרב ְיהּוָדהּכִ

ִמיַע ִלי,  ה ׁשְ ְבָרא ַרּבָ ִמּגַ ָתא, ּדְ אי ָהא ִמיּלְ ִמירּו ִמיּנַ   ָאַמר ָלן: ּגְ
מּוֵאלִאי ִמ  בַר ְוָלא ָיַדְעָנא ִאי ֵמ  ְ   : ׁשּ

ה  ּסָ ה ּגַ יְרּכּוס.  -ַחּיָ ה ְלּפִ ּקָ ְבֵהָמה ּדַ   ֲהֵרי ִהיא ּכִ
יּה לְ  ְחּתֵ ּכַ י ֲאַתאי ְלקֹוְרקֹוְנָיא,  ַאׁשְ יּכִ ר ַאׁשִ יא ּבַ ֵמיּה ּדִ ַרב ִחּיָ ְ מּוֵאל, ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ִמׁשּ   : ׁשְ

ה ְלִפיְר  ּקָ ְבֵהָמה ּדַ ה ֲהֵרי ִהיא ּכִ ּסָ ה ּגַ   ּכּוס, ַחּיָ
ַמר.  מּוֵאל ִאיּתְ ׁשְ ֵמיּה ּדִ ְ ּה ִמׁשּ ַמע ִמיּנָ   ָאִמיָנא: ׁשְ

יּה לְ  ְחּתֵ ּכַ י ֲאַתאי ְלסּוָרא, ַאׁשְ ר ִיְרְמָיהּכִ ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ ָיֵתיב ְוָקָאַמר ָלּה ִמׁשּ   : ַרבּדְ
ה ְלִפיְרּכּוס, ּקָ ְבֵהָמה ּדַ ה ֲהֵרי ִהיא ּכִ ּסָ ה ּגַ   ַחּיָ

ַמע מּוֵאל.  ָאִמיָנא: ׁשְ ׁשְ ֵמיּה ּדִ ְ ַמר ִמׁשּ ַרב, ְוִאיּתְ ֵמיּה ּדְ ְ ַמר ִמׁשּ ּה ִאיּתְ   ִמיּנָ
יּה לְ  ְחּתֵ ּכַ י ְסִליַקּתְ ְלָהָתם, ַאׁשְ ָיֵתיב ְוָקָאַמר: ָאַמר  ַרב ַאִסיּכִ ר ּגּוְרָיאּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ָחָמא ּבַ ְ   : ַרבִמׁשּ

ה ֲהֵרי ִהיא  ּסָ ה ּגַ ה ְלִפיְרּכּוס, ַחּיָ ּקָ ְבֵהָמה ּדַ   ּכִ
ָתא  ַמְעּתְ ׁשְ ַמאן ָמָרא ּדִ ר ִיְרְמָיהֲאַמִרי ֵליּה: ְוָלא ָסַבר ָלּה ָמר ּדְ ה ּבַ   ? ַרּבָ

ַמֲעָתא.  ים ׁשְ ּיֵ ְסּתַ ְך ּתִ אי ּוִמיּנָ ָמא, ִמיּנַ ְתָיא אּוּכָ   ָאַמר ֵליּה: ּפַ
  

ַמר ַנִמי:    ִאיּתְ
י ֵזיָראָאַמר  ר ִיְרְמָיהָאַמר  ִסיַרב ַא ָאַמר  ַרּבִ ה ּבַ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ַרּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ה  ּסָ ה ּגַ ה ְלִפיְרּכּוס.   -ַחּיָ ּקָ ְבֵהָמה ּדַ   ֲהֵרי ִהיא ּכִ
   

  
  

 רש"י

רב נחמן מאן ה''ג מתקיף לה 
. דהאי ארי חיה גסה לימא לן

  הוא דלמא חיה דקה הוא:
. ורב אשי דייק ממתני' כו'

ומותיב תיובתא ולא גרסינן 
ומותיב מברייתא והכי פירושו 
אנן אותבינן לעיל לרב מדוקיא 
דמתניתין דנקט דבר שיש בו 
נזק הא ארי תרבות שרי וקס''ד 
דהוא הדין לשאר חיה גסה ורב 

אליבא דרב ארי אשי שנייה 
שאני דשבור הוא אצל מלאכה 
ומהך דוקיא דנקט במתני' ארי 
הא שאר חיה דבת מלאכה היא 
כדלקמן אע''ג דליכא ניזקא 
אסור דייק רב אשי ומותיב 
בתיובתא לרב חנן בר רבא 
דפליג עליה דרב וגרסינן 
במסקנא תיובתא דרב חנן בר 

   רבא:
דבי מר יוחני טחני ריחיא 

   ר:. חמור הבבערודי
. תלמידו דרב רב יהודה

   ותלמידו דשמואל:
   . לארץ ישראל:להתם

. דהא שמעתא לא סבר לה מר
רבה בר ירמיה אמרה משמיה 
דרב אנא אשכחתיה בסוריא 
דיתיב וקאמר לה משמיה דרב 
אלמא איהו קיבלה מיניה ואת 
אמרת רב חמא בר גוריא קיבלה 

   מרב:
. כלי שחור כמו פתיא אוכמא

ני פתוותא דבי (לקמן דף לג:) ה
מיכסי אוכמא שנשתחר ע''י 
מלאכה כלומר גם אתה רגיל 
ותדיר בתורה כמו (ברכות דף 
כח.) מכותלי ביתך ניכר שפחמי 
אתה חכמה מפוארה בכלי 
מכוער (תענית דף ז.) דרכן של 
תלמידי חכמים שמצטערין על 
לימוד תורה ואינם מכבסים 

   בגדיהם:
. מינאי דאמינא לך מינאי ומינך

ה דרב חמא ומינך דשמעת משמי
   ליה מדרבה בר ירמיה:

. תיאמר תסתיים שמעתא
שמועה בשם אומרה דהכי הוה 
דרב חמא בר גוריא קיבלה מרב 

  ורבה קיבלה מרב חמא:
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ה" "ֵאין ּבֹוִנין ְרּדֹום, ִאיְצַטְדָייא, ּוִביּמָ ִסיֵלִקי, ּגַ ֶהם: ּבַ   . ִעּמָ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ִסיֵלָקאֹות ֵהן: לׁש ּבַ ל ְמָלִכים,     ׁשָ   ׁשֶ
ל ֶמְרֲחָצאֹות,    ְוׁשֶ

ל אֹוָצרֹות.    ְוׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ר,  ים ְלֶהיּתֵ ּתַ   ׁשְ
  ְוֶאָחד ְלִאיּסּור. 

  
ים"ְוִסיָמן:  ִזּקִ   . (תהלים קמט, ח) 122"ֶלֱאסֹר ַמְלֵכיֶהם ּבְ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ר.  ם ְלֶהיּתֵ   ּכּוּלָ
  

  ְוָהְתַנן: 
ה" ְרּדֹום, ִאיְצַטְדָייא ּוִביּמָ ִסיֵלִקי, ּגַ ֶהן ּבַ   ! "ֵאין ּבֹוִנין ִעּמָ

  
ה.    ֵאיָמא: יּמָ ל ּבִ ל ִאיְצַטְדָייא ְוׁשֶ ְרּדֹום, ְוׁשֶ ל ּגַ   ׁשֶ

   
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ַכְבֵלי ַבְרֶזל 122 ֵדיֶהם ּבְ ים ְוִנְכּבְ ִזּקִ   ֶלְאסֹר ַמְלֵכיֶהם ּבְ

 רש"י

. לסגולת המלך ושל אוצרות
  בונין בנין חזק:

   . בונין עמהן:להיתר
ן . הוא של איסור שאיואחד

   בונין עמהן:
. של מלכים לאסור מלכיהם

   אסור שדנין שם נפשות:
. והתנן אין בונין עמהן בסילקי

   אלמא איכא בסילקי דאסירי:
. אבל בסילקי של גרדום

בסילקי סתמא שהיא לדירת 
   מלכים מותרת:
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ְרּדֹום" "ֵאין ּבֹוִנין[  ֶהם: ... ּגַ   ]. ִעּמָ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְת " ּנִ ׁשֶ ס ּכְ י ֱאִליֶעֶזרּפַ   ְלִמינּות,  ַרּבִ
  ֶהֱעֻלהּו ְלַגְרּדֹום ִליּדֹון. 

לּו?  ֵטִלים ַהּלָ ְדָבִרים ּבְ מֹוְתָך ַיֲעסֹוק ּבִ ּכְ   ָאַמר לֹו אֹותֹו ֶהְגמֹון: ָזֵקן ׁשֶ
ין.  ּיָ   ָאַמר לֹו: ֶנֱאָמן ָעַלי ַהּדַ

ָסבּור אֹותֹו ֶהְגמֹון: ָעָליו הּוא אֹוֵמר.    ּכְ
ַמִים. ְוהּוא לֹא ָא  ָ ׁשּ ּבַ ֶנֶגד ָאִביו ׁשֶ א ּכְ   ַמר ֶאּלָ

ה.  טּור ַאתָּ ימֹוס, ּפָ י ָעֶליָך, ּדִ   ָאַמר לֹו: הֹוִאיל ְוֶהֱאַמְנתִּ
ְנחּוִמין.  ל ָעָליו תַּ ְלִמיָדיו ֶאְצלֹו ְלַנֲחמֹו, ְולֹא ִקיּבֵ א ְלֵביתֹו ִנְכְנסּו תַּ ּבָ ׁשֶ   ּכְ

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו  ְרׁשֵ ַרּבִ י, תַּ י? : ַרּבִ ְדַתּנִ יּמַ ּלִ ֶ ה ׁשּ ָבר ֶאָחד ִמּמַ   יִני לֹוַמר ּדָ
  ָאַמר לֹו: ֱאמֹור. 

א ְלָיְדךָ    יז,א א ִמינּות ּבָ ּמָ י, ׁשֶ ? ^ ָאַמר לֹו: ַרּבִ ְסתָּ   ְוִהְנֲאָך, ְוָעָליו ִנְתּפַ
ּוק ָהֶעְליֹון ׁשּ ְך ּבַ ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ ִני, ּפַ ְרתָּ ל ִציּפֹוִרי,  ָאַמר לֹו: ֲעִקיָבא, ִהְזּכַ   ׁשֶ

מֹו,  ַפר ְסַכְנָיא ׁשְ ְלִמיֵדי ֵיׁשּו ַהּנֹוְצִרי ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּכְ   ּוָמָצאִתי ָאָדם ֶאָחד ִמתַּ

תֹוַרְתֶכם: תּוב ּבְ   , (דברים כג, יט) 123"לֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה" ָאַמר ִלי, ּכָ
דֹול?  א ְלכֵֹהן ּגָ סֵּ ית ַהּכִ   ַמהּו ַלֲעׂשֹות ֵהיֶמּנּו ּבֵ

לּום.  י לֹו ּכְ   ְולֹא ָאַמְרתִּ
ַדִני ֵיׁשּו ַהּנֹוְצִרי: ְך ִליּמְ    ָאַמר ִלי, ּכָ

ָצה ְוַעד ֶאְתַנן זֹוָנה ָיׁשּובּו" י ֵמֶאְתַנן זֹוָנה ִקּבָ   , (מיכה א, ז) 124"כִּ
ָבר,  ּנֹוֶפת ֵיְלכּו, ְוִהְנַאִני ַהּדָ אּו, ִלְמקֹום ַהטִּ ּנֹוֶפת ּבָ קֹום ַהטִּ   ִמּמְ

י ְלִמינּות, ַעל ְיֵדי זֶ  ְסתִּ   ה ִנְתּפַ

ּתֹוָרה: תּוב ּבַ ּכָ ֶ י ַעל ַמה ׁשּ ָך"  ְוָעַבְרתִּ   זֹו ִמינּות,  - (משלי ה, ח) 125"ַהְרֵחק ֵמָעֶליָה ַדְרכֶּ

יָתּה" ַתח ּבֵ ְקַרב ֶאל ּפֶ   . "זֹו ָהָרׁשּות - "ְוַאל ּתִ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ
ָך""   זֹו ִמינּות ְוָהָרׁשּות,  - (משלי ה, ח) "ַהְרֵחק ֵמָעֶליָה ַדְרּכֶ

יָתּה" ַתח ּבֵ ְקַרב ֶאל ּפֶ   . "זֹו זֹוָנה - "ְוַאל ּתִ
  

ה?    ְוַכּמָ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ע ַאּמֹות.    ַאְרּבַ

  
ַנן, ַהאי  יּה?  "ֵמֶאְתַנן זֹוָנה"ְוַרּבָ י ּבֵ ְרׁשִ   ַמאי ּדָ

  
א,  ְדַרב ִחְסּדָ   ּכִ

ָאַמר  אּדְ   : ַרב ִחְסּדָ
נִּ  ל זֹוָנה ׁשֶ ֶרת ,ְלַבּסֹוף ִהיא ׂשֹוֶכֶרת, ּכָ ּכֶ   ׂשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ן ָלךְ ׁשֶ ְך ֶאְתָנן ְוֶאְתַנן לֹא ִנּתַ ִהי ְלֶהֶפךְ  "ּוְבִתּתֵ   . (יחזקאל טז, לד) 126"ַוּתְ
  

ָדת,  י ּפְ ַרּבִ   ּוְפִליָגא, ּדְ
ָאַמר  ָדתּדְ י ּפְ   : ַרּבִ

א  ְלַבד, לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ ּלּוי ֲעָריֹות ּבִ ל ּגִ   ְקִריָבה ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ רֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה"ׁשֶ ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ   . (ויקרא יח, ו) 127"ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכָ

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֵניֶהם 123 ם ׁשְ י תֹוֲעַבת ה' ֱאלֶֹהיָך ּגַ ית ה' ֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר ּכִ ֶלב ּבֵ   לֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ
ְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל  124 ָ יָה ִיׂשּ ּתּו ְוָכל ֶאְתַנּנֶ ִסיֶליָה ֻיּכַ ָצה ְוַעד ֶאְתַנן זֹוָנה ָיׁשּובוּ ְוָכל ּפְ י ֵמֶאְתַנן זֹוָנה ִקּבָ ָמָמה ּכִ ים ׁשְ יָה ָאׂשִ   ֲעַצּבֶ
יָתּה  125 ַתח ּבֵ ְקַרב ֶאל ּפֶ ָך ְוַאל תִּ   ַהְרֵחק ֵמָעֶליָה ַדְרּכֶ
ְך ֶאְתָנן וְ  126 ה ּוְבִתתֵּ ַתְזנּוַתִיְך ְוַאֲחַרִיְך לֹא זּוּנָ ים ּבְ ׁשִ ִהי ְלֶהֶפךְ ַוְיִהי ָבְך ֵהֶפְך ִמן ַהּנָ ן ָלְך ַותְּ   ֶאְתַנן לֹא ִנתַּ
ה 127 רֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ְיהֹוָ ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ   ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכָ

 רש"י

. מינין תפסוהו לכופו למינות
 לעבודת כוכבים:

. כלומר הדין עליו [הוא] אומר
   עמך דדברים בטילין הן:

. אלא נאמן עלי והוא לא אמר כן
הדיין האמת שבאמת דנני ליתן 

   לי צרה שפשעתי לקוני:
   . במה שדנתני עליך:האמנתי

. דימוס היא דימוס פטור אתה
  תה שם יראתו ונשבע בה:הי

   . ישר [הדבר] בעיניך:והנאך
. שפירש מביתו לפני לכהן גדול

יום הכפורים ללשכת פרהדרין 
   ושם היו מתקנים לו כל צרכיו:

. שולטנות שנותנין והרשות
עיניהן בבעלי ממון להרגן 

   וליטול ממונן:
. דלית להו האי דבר מינות ורבנן

   דיעקב:
כל . היא נבזית בעיני לבסוף

ושוכרתן והכי משמע מאתנן 
זונה קבצה קבצה מאתנן הזונה 

   ובאתנן זונה ישוב להינתן:
. הני ארבע ופליגא דרבי פדת
   אמות דרב חסדא:

   . בזרועותיהן:אבי ידייהו
. חזה דרך בני אדם אבי חדייהו

כשיוצאין מבית הכנסת מיד 
הוא נושק לאביו ולאמו ולגדול 
ממנו בארכובה או בפס ידיו 

   [משום כבוד]:
. על רוב שצועקות מגיהנם

   ייסורי גיהנם:
. צועקת הבא תקרובת מינות

   לעבודת כוכבים:
. צועקת הבא ממון רשות

  ודורונות וארנונא ומס למלך:
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א י  עּוּלָ י ֲהָוה ָאֵתי ִמּבֵ   , ַרבּכִ

ק ְלהּו  ֵ י ְיַדְייהּו, ֲהָוה ְמַנׁשּ   ַלֲאָחֵתיּה ַאּבֵ
י ֲחַדְייהּו.    ְוָאְמִרי ָלּה: ַאּבֵ

  
יֵדיּה,  יֵדיּה ַאּדִ   ּוְפִליָגא ּדִ

ָאַמר  אּדְ   : עּוּלָ
ָעְלָמא ָאסּור,    ְקִריָבה ּבְ

ּום: ֵלְך ְלָך ָאְמִרין ְנִזיָרא, ְסחוֹ  ְקַרבִמׁשּ   . ר ְסחֹור ְלַכְרָמא ָלא ּתִ
  
  

 רש"י
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י ָבנֹות ַהב ַהב" ּתֵ   , (משלי ל, טו) 128"ַלֲעלּוָקה ׁשְ

  
  ַמאי "ַהב ַהב"? 

  
  : ְקָבאָמר עוּ ָאַמר 

ם,  יִהּנָ ּצֹוֲעקֹות ִמּגֵ י ָבנֹות, ׁשֶ ּתֵ   קֹול ׁשְ
ה: ָהֵבא ָהֵבא,  עֹוָלם ַהּזֶ   ְואֹוְמרֹות ּבָ

  ּוַמאן ִניְנהּו? 
  ִמינּות ְוָהָרׁשּות. 

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

  
אָאַמר    : ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ם צֹוֶעֶקת  יִהּנָ ה "ָהֵבא ָהֵבא".  קֹול ּגֵ עֹוָלם ַהּזֶ ּצֹוֲעקֹות ְואֹוְמרֹות ּבָ י ָבנֹות ׁשֶ ּתֵ   ְואֹוֶמֶרת: ָהִביאּו ִלי ׁשְ
  
  

ים" יגּו ָאְרחֹות ַחּיִ ִ ֶאיָה לֹא ְיׁשּובּון ְולֹא ַיׂשּ ל ּבָ   . (משלי ב, יט) "כָּ
  

בּו   ּלא ׁשָ יגּו?  -ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ ִ   ֵהיָכן ַיׂשּ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ים.  -ְוִאם ָיׁשּובּו  יגּו אֹוְרחֹות ַחּיִ ִ   לֹא ַיׂשּ

  
ינּות  ָכל ַהּפֹוֵרׁש ִמּמִ   ָמֵיית.  –ְלֵמיְמָרא: ּדְ

יּה ּדְ  ֲאַתאי ְלַקּמֵ אְוָהא ַהִהיא ּדַ   , ַרב ִחְסּדָ
ָתה  ַקּלֹות ָעׂשְ ּבְ ה ׁשֶ דֹול.   -ְוָאְמָרה ֵליּה: ַקּלָ ָנּה ַהּגָ ָטן ִמּבְ ָנּה ַהּקָ   ּבְ

אּה ְוָאַמר לָ  ְזַווְדָתא, ְולֹא ֵמָתה. ַרב ִחְסּדָ   : ִטְרחּו ָלּה ּבִ
  

ה! ִמינּות ַנִמי ָהְוָיא ּבָ ָלל ּדְ ָתה" ִמּכְ ַקּלֹות ָעׂשְ ּבְ ה ׁשֶ ָקָאְמָרה "ַקּלָ   ִמּדְ
  

יר,  ּפִ ּה ׁשַ ָלא ָהְדָרא ּבָ   ַההּוא ּדְ
ּום ָהִכי לֹא ֵמָתה.    ּוִמׁשּ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ינּות    , ִאין -ִמּמִ
  ֵמֲעֵביָרה לֹא? 

יּה ּדְ  ֲאַתאי ַקּמֵ אְוָהא ַהִהיא ּדַ א, ְוָאַמר ָלּה ַרב ִחְסּדָ   : ְזִוידּו ָלּה ְזַווְדָתא, ּוֵמָתה! ַרב ִחְסּדָ
  

ּה.  ִמינּות ַנִמי ָהְוָיא ּבָ ָלל ּדְ ַקּלֹות, ִמּכְ ּבְ ה ׁשֶ ָקָאְמָרה ַקּלָ   ִמּדְ
  

  ּוֵמֲעֵביָרה לֹא?! 
  

  ְוָהַתְנָיא: 
א ָעֶליָה. " ּלֹא ּבָ עֹוָלם ׁשֶ יַח זֹוָנה ַאַחת ּבָ ּלֹא ִהּנִ א, ׁשֶ ן ּדּוְרַדּיָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרּבִ

ָכָרּה,  ׂשְ יָנִרין ּבִ יס ּדִ ם ְוָהְיָתה נֹוֶטֶלת ּכִ י ַהּיָ ְכַרּכֵ ׁש זֹוָנה ַאַחת ּבִ ּיֵ ַמע ׁשֶ ַעם ַאַחת ׁשָ   ּפַ
יָנִרין ְוָה  יס ּדִ ְבָעה ְנָהרֹות. ָנַטל ּכִ   ַלְך ְוָעַבר ָעֶליָה ׁשִ

ָבר, ֵהִפיָחה,  ל ּדָ ַעת ֶהְרּגֵ ׁשְ   ּבִ
ֲהִפיָחה זֹו ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ִלְמקֹוָמּה,  ם ׁשֶ ׁשֵ   ָאְמָרה: ּכְ

ְתׁשּוָבה.  ִלין אֹותֹו ּבִ א ֵאין ְמַקּבְ ן ּדּוְרַדּיָ ְך ֶאְלָעָזר ּבֶ   ּכָ
ֵני ָהִרים ּוְג  ין ׁשְ ב ּבֵ   ָבעֹות, ָהַלְך ְוָיׁשַ

ׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים!  ּקְ   ָאַמר: ָהִרים ּוְגָבעֹות ּבַ
ׁש ַעל ַעְצֵמנּו,  ים ָעֶליָך, ְנַבּקֵ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ   ָאְמרּו לֹו: ַעד ׁשֶ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ע לֹא ָאְמרּו הֹון 128 ְעָנה ַאְרּבַ ּבַ ה לֹא ִתׂשְ לֹוׁש ֵהּנָ י ָבנֹות ַהב ַהב ׁשָ תֵּ   ַלֲעלּוָקה ׁשְ

 רש"י

. כל המשתמדים לא ישובון
לעבודת כוכבים אחר שנאבקו 
במינות אינם שבין ואם שבין 
ממהרין למות מתוך צרה 
וכפיית יצרם וזו גזירת מלך 

  עליהם למות:
. עבירה קלה קלה שבקלות

שבידה זו היא שעשתה בנה קטן 
מבנה [גדול בנה] הגדול בא עליה 
והולידה ממנו בנה הקטן ובאה 

   לקבל דין ולשוב בתשובה:
. תכריכין צידה לדרך בזוודתא

(בראשית מב) מתרגמינן זוודין 
לאורחא ותכריכין הן צידה 

   לדרך מתים:
. ה''ג מדקאמרה קלה שבקלות

ולא מתה אתקפתא היא ואיכא 
דמותבי הכי אמינות אין 
מעבירה לא והא ההיא דאתיא 

מדקאמרה כו' ומתה ומשנינן 
קלה שבקלות מכלל דמינות נמי 

   הוה בה ומשום הכי מתה:
. תשמיש. הרגל הרגל דבר

התחלה כמו (אבות פ''ג מי''ג) 
מרגילין את האדם לערוה 

   ממשיכין [והיינו התחלה]:
  . רוח:הפיחה
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ֱאַמר:  ּנֶ מּוֶטיָנה"ׁשֶ ָבעֹות ּתְ י ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהּגְ   . (ישעיהו נד, י) 129"ּכִ
ַמִים ָוָאֶרץ ּבַ  ׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים! ָאַמר: ׁשָ   ּקְ

ׁש ַעל ַעְצֵמנּו,  ים ָעֶליָך, ְנַבּקֵ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ   ָאְמרּו: ַעד ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ְבֶלה"ׁשֶ ֶגד ּתִ ּבֶ ן ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ ּכַ ָעׁשָ ַמִים כֶּ י ׁשָ   . (ישעיהו נא, ו) 130"ּכִ
ׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים!  ּקְ ה ּוְלָבָנה ּבַ   ָאַמר: ַחּמָ

ׁש ַעל ַעְצֵמנּו,  ָאְמרּו לֹו: ים ָעֶליָך, ְנַבּקֵ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ   ַעד ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ   . (ישעיהו כד, כג) 131"ְוָחְפָרה ַהלְּ
ׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים!  ּקְ לֹות ּבַ   ָאַמר: ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ׁש ַעל  ים ָעֶליָך, ְנַבּקֵ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ   ַעְצֵמנּו, ָאְמרּו לֹו: ַעד ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ַמִים"ׁשֶ ָ ל ְצָבא ַהׁשּ   . (ישעיהו לד, ד) 132"ְוָנַמּקּו ּכָ
י,  א ּבִ לּוי ֶאּלָ ָבר תָּ   ָאַמר: ֵאין ַהּדָ

ָמתֹו.  ְצָתה ִנׁשְ ּיָ ה ַעד ׁשֶ ְבִכּיָ יו ְוָגָעה ּבִ ְרּכָ ין ּבִ יַח רֹאׁשֹו ּבֵ   ִהּנִ

ת קֹול ְוָאְמָרה: " אָיְצָתה ּבַ ן ּדּוְרַדּיָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ א" ַרּבִ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ן ְלַחּיֵ   . "ְמזּוּמָ
  

ֲעֵביָרה ֲהָוה, ּוִמית   ! 133ְוָהא ָהָכא ּבַ
  

ְמָיא. ִמינּות ּדָ ּה טּוָבא, ּכְ ֲאִביק ּבָ יָון ּדַ   ָהָתם ַנִמי, ּכֵ
  

ָכה  יּבָ   ְוָאַמר:  ַרּבִ
ִנים,  ה ׁשָ מָּ ּכַ   ֵיׁש קֹוֶנה עֹוָלמֹו ּבְ

ָעה ַאַחת.  ׁשָ   ְוֵיׁש קֹוֶנה עֹוָלמֹו ּבְ
  

יְוָאַמר    : ַרּבִ
ִלין אֹוָתן,  ַקּבְ מְּ ין ְלַבֲעֵלי ְתׁשּוָבה ׁשֶ ּיָ   לֹא ּדַ

י" ּקֹוִרין אֹוָתן "ַרּבִ א ׁשֶ   .ֶאּלָ
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
י ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהגְּ  129 לֹוִמי לֹא ָתמּוט ָאַמר ְמַרֲחֵמְך הּכִ ְך לֹא ָימּוׁש ּוְבִרית ׁשְ י ֵמִאתֵּ מּוֶטָנה ְוַחְסּדִ   ָבעֹות תְּ
ְבֶלה  130 ֶגד תִּ ּבֶ ן ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ ּכַ ָעׁשָ ַמִים ּכֶ י ׁשָ ַחת ּכִ יטּו ֶאל ָהָאֶרץ ִמתַּ ַמִים ֵעיֵניֶכם ְוַהּבִ ָ אּו ַלׁשּ מֹו ֵכן יְ ׂשְ ֶביָה ּכְ ְהֶיה ְוִצְדָקִתי ְויֹׁשְ מּותּון ִויׁשּוָעִתי ְלעֹוָלם תִּ

  לֹא ֵתָחת
בֹוד 131 ם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ּכָ לִַ ַהר ִצּיֹון ּוִבירּוׁשָ י ָמַלְך ה' ְצָבאֹות ּבְ ה ּכִ ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ   ְוָחְפָרה ַהּלְ
ָמִים ְוָכל 132 ָ ֶפר ַהׁשּ ַמִים ְוָנגֹּלּו ַכּסֵ ָ ל ְצָבא ַהׁשּ ֵאָנה ְוָנַמּקּו ּכָ ֶפן ּוְכֹנֶבֶלת ִמתְּ ְנבֹל ָעֶלה ִמּגֶ   ְצָבָאם ִיּבֹול ּכִ
  הקושיא בסוגרים מרובעות במהדורת וילנא 133

 רש"י
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י ֲחִניָנא י יֹוָנָתןוְ  ַרּבִ אֹוְרָחא,  ַרּבִ   ָהוּו ָקָאְזִלי ּבְ

ִביֵלי,  ֵרי ׁשְ   ְמטּו ְלָהְנהּו ּתְ
ֵבי זֹונֹות.  יְתָחא ּדְ ֵצי ַאּפִ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַחד ּפָ יְתָחא ּדַ ֵצי ַאּפִ   ַחד ּפָ

ְנִכיס ִיְצֵריּה,   יז,ב  ֲעבֹוָדה ָזָרה, ^ּדִ יְתָחא ּדַ   ָאַמר ֵליּה ַחד ְלַחְבֵריּה: ֵניִזיל ַאּפִ
ֵייּה ְליִ  ֵבי זֹונֹות ְוִנְכּפְ יְתָחא ּדְ ל ַאְגָרא. ָאַמר ֵליּה ִאיָדְך: ֵניִזיל ַאּפִ   ְצִרין, ּוְנַקּבֵ
ְייהּו.  ּמַ ְנעּו ִמּקַ י ְמטּו ָהָתם, ֲחִזיְנהּו [ְלזֹונֹות], ִאיְתּכַ   ּכִ

  ָאַמר ֵליּה: ְמָנא ָלְך ָהא? 
ה"ָאַמר ֵליּה:  בּוָנה ִתְנְצֶרּכָ מֹר ָעֶליָך ּתְ ה ִתׁשְ   . (משלי ב, יא) "ְמִזּמָ

  
ַנןָאְמרּו ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַרּבָ

  ? ה""ְמִזּמָ ַמאי 
ּה  ְכִתיב ּבָ ה"ִאיֵליָמא ּתֹוָרה, ּדִ   , (ויקרא יח, יז) 134"ִזּמָ
ִמיַנן: ֲעַצת ֲחָטִאין,    ּוְמַתְרּגְ

ה"ּוְכִתיב:  ּיָ יל ּתּוׁשִ   . (ישעיהו כח, כט) 135"ִהְפִליא ֵעָצה ִהְגּדִ
  

  ִאי ָהִכי, 
ֵעי ֵליּה!  ה' ִמּבָ   'ִזיּמָ

  
ה  ַבר ִזיּמָ הָהִכי ָקָאַמר: "ִמּדְ ְנְצֶרּכָ מֹור ָעֶליָך, ּתֹוָרה ּתִ ׁשְ   .  "תִּ

   
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה זִ  134 ֲאָרה ֵהּנָ ח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ׁשַ ּה לֹא ִתּקַ תָּ ת ּבִ ָנּה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ה ֶאת ּבַ ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבתָּ ָ ה ִהואֶעְרַות ִאׁשּ  ּמָ
ם זֹאת ֵמִע  135 הּגַ ּיָ יל ּתּוׁשִ   ם ה' ְצָבאֹות ָיָצָאה ִהְפִליא ֵעָצה ִהְגּדִ

 רש"י

. פצי אפיתחא דעבודת כוכבים
פתוח לפתח עבודת כוכבים כמו 

 לי פיהם:(תהלים כב) פצו ע
. נשחט יצרא אנשי דנכיס יצריה

כנסת הגדולה בקשו רחמים 
ונמסר בידם והרגוהו כדאמרי' 
בד' מיתות בסנהדרין (דף סד.) 
כלומר ניזיל בההוא שבילא ולא 
ניזיל אפיתחא דבי זונות שלא 

   ישלוט בנו יצר הרע:
. נכנסו איכנעו זונות מקמייהו

   מפניהם לקובתן:
. דסמכת אנפשך מנא לך הא

למיתי הכא ולא מיסתפית מיצר 
   הרע:

. זימה ומתרגמי' עצת חטאין
עצת הוא תרגום של זימה היא 
וחטאין הוא תוספת התרגום 
מפרש שעצה זו רעה היא של 
חטא אלמא דזימה היינו לשון 
עצה ותורה נקראת עצה דכתיב 
(ישעיהו כח) הפליא עצה הגדיל 
תושיה ומשמע תורה תשמור 

   עליך:
  . מן הזנות:מזימה

. דסיפיה תשמור עליך תורה
דקרא תבונה תנצרכה מזימה 
תשמור עליך מכל דבר רע 
והרהור חטא ואנו הולכין הלוך 

  ודבר בדברי תורה:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

סּו  ְתּפְ ּנִ ׁשֶ ן ְּפָרָטא"ּכְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרְדיֹוןוְ  ַרּבִ ן תְּ י ֲחִניָנא ּבֶ   , ַרּבִ
ן ְּפָרָטאָאַמר לֹו  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרְדיֹוןְל  ַרּבִ ן תְּ י ֲחִניָנא ּבֶ   : ַרּבִ

ָבר ֶאָחד,  ְסתָּ ַעל ּדָ ְתּפַ ּנִ ֶריָך ׁשֶ   ַאׁשְ
ָבִרים.  ה ּדְ ָ י ַעל ֲחִמׁשּ ְסתִּ ְתּפַ ּנִ   אֹוי ִלי ׁשֶ

י ֲחִניָנאָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ה ִניּצֹול,  ָבִרים ְוַאתָּ ה ּדְ ָ ְסתָּ ַעל ֲחִמׁשּ ְתּפַ ּנִ ֶריָך ׁשֶ   ַאׁשְ

ָבר ֶאָחד ְוֵאיִני  י ַעל ּדָ ְסתִּ ְתּפַ ּנִ   ִניּצֹול, אֹוי ִלי ׁשֶ
ּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים,  ַאתְּ ָעַסְקתָּ ּבַ   ׁשֶ

ּתֹוָרה" א ּבַ י ֶאּלָ   . ַוֲאִני לֹא ָעַסְקתִּ
  

  ְוִכְדַרב הּוָנא, 
ָאַמר    : ַרב הּוָנאּדְ

 , ֵאין לֹו ֱאלֹוהַּ ִמי ׁשֶ ְלַבד ּדֹוֶמה ּכְ ּתֹוָרה ּבִ ל ָהעֹוֵסק ּבַ   ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ים לְ ׁשֶ ָרֵאל ְללֹא ֱאלֵֹהי ֱאֶמת""ְוָיִמים ַרּבִ   , (דברי הימים ב טו, ג) 136ִיׂשְ

  ? "ְללֹא ֱאלֵֹהי ֱאֶמת"ַמאי 
ְלַבד  ּתֹוָרה ּבִ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ּכָ .  -ׁשֶ ֵאין לֹו ֱאלֹוהַּ ִמי ׁשֶ   ּדֹוֶמה ּכְ

  
  ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים לֹא ָעַסק?! 

  ְוָהַתְנָיא: 
ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ְצָדָקה, לֹ  ן ָאָדם ְמעֹוָתיו ְלַאְרָנֵקי ׁשֶ   א ִיתֵּ

ְלִמיד ָחָכם ּכְ  ה ָעָליו תַּ ן ְממּוּנֶ א ִאם ּכֵ ַרְדיֹוןֶאּלָ ן תְּ י ֲחִניָנא ּבֶ   ! "ַרּבִ
  

ֲהָוה ְמֵהיַמן,    ֵהיְמנּוּה הּוא ּדַ
  ִמיֲעַבד ָלא ֲעַבד. 

  
  ְוָהַתְנָיא: 

ים""ָאַמר  ים ַלֲעִנּיִ ְקתִּ ל ְצָדָקה ְוִחּלַ ָמעֹות ׁשֶ פּו ִלי ּבְ ל ּפּוִרים ִנְתַחּלְ   !  לֹו: ָמעֹות ׁשֶ
  

  ִמיֲעַבד ֲעַבד, 
ְדָבֵעי ֵליּה ָלא ֲעַבד.    ּכִ

  
  

ן ְּפָרָטאַאְתיּוהּו לְ  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ? ַרּבִ ַנְבּתְ ֵנית, ּוַמאי ַטְעָמא ּגְ   , ָאְמרּו: ַמאי ַטְעָמא ּתָ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
יָפא ָלא ָסְפָרא,    ִאי ַסּיָ

יָפא,     ְוִאי ָסְפָרא ָלא ַסּיָ
ָהא ֵליָתא ָהא ַנִמי ֵליָתא.    ּוִמּדְ

  
י"?    ְוַמאי ַטְעָמא ָקרּו ָלְך "ַרּבִ

  
ים ֲאִני.  ְרִסּיִ ל ּתַ ן ׁשֶ   ַרּבָ

  
ְתָיא ְוֵהי ּדְ  ׁשָ ֵרי ִקיּבּוֵרי, ָאְמרּו ֵליּה: ֵהי ּדְ   ָעְרָבא? ַאְייתּו ֵליּה ּתְ

ָעְרָבא,  ְתָיא ַוֲאַתאי ִזיּבּוָרא ִויֵתיב ַעל ּדְ ׁשָ   ִאיְתְרֵחיׁש ֵליּה ִניָסא, ָאְתָיא ִזיּבּוִריָתא אֹוִתיָבא ַעל ּדְ
ָעְרָבא.  ְתָיא ְוַהאי ּדְ ׁשָ   ָאַמר ְלהּו: ַהאי ּדְ

  
  ָאְמרּו ֵליּה: ּוַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאֵתית ְלֵבי ֲאִביָדן! 

  
ַרְגֵליֶכם. ָאַמר ְלהּו: זָ  ְרְמסּוִני ּבְ א ּתִ ּמָ   ֵקן ָהִייִתי ּוִמְתָייֵרא ֲאִני ׁשֶ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָרֵאל ְללֹא ֱאלֵֹהי ֱאֶמת ּוְללֹא ּכֵֹהן מֹוֶרה ּוְללֹא תֹוָרה  136 ים ְלִיׂשְ   ְוָיִמים ַרּבִ

 רש"י

. חמש עלילות הן על ה' דברים
  שואלין עלי:

. להגן עליו: כמי שאין לו אלוה
ה''ג מאי ללא: ר' חנינא בן 

   תרדיון גבאי של צדקה הוה:
. שגביתי מבני מעות של פורים

העיר לחלק לעניים לסעודת 
פורים ותנן (ב''מ דף עח:) אין 
העני רשאי ליקח מהן רצועה 

   לסנדלו:
. נתחלפו לי במעות של צדקה

וסבור הייתי שהן של צדקה 
וחלקתים לעניים שלא לסעודת 
פורים ואני פרעתי משלי של 
פורים ל''א מעות שלי לסעודת 
פורים נתחלפו לי במעות של 

ה וסבור הייתי שהן של צדק
צדקה וחלקתים לעניים ולא 
חזרתי ליפרע מארנקי של 

   צדקה:
   . גנב ולסטים היית:גנבת

. כשם שאין השני' מדהא ליתא
בי דהא אין שתיהן באדם אחד 
כך אין חבירת' בי והאומר לכם 

   עלי שקרן נמצא בדבריו:
. הרי עלילה מ''ט קרו לך רבי

   שלישית:
   . גרדיים:טרסיים

   . פקעיות לימשיל''ש:בוריקי
. איזה של הי דשתיא הי דערבא

   שתי ואיזה של ערב:
. זכר אותיבא על אתא זיבורא

   דערבא:
. נקבה אותיבא ואתאי זיבורתא

על דשתיא והבין שהוא נס 
הנעשה שהשתי מקבל ערב 

   כנקבה המקבלת זכר:
. בית שאוכלין ושותין לבי אבידן

לכבוד עבודת כוכבים ומזבלים 
ל לעבודת כוכבים ומפקחין זיבו

על עסקיה לידע מה היא צריכה 
   ומתנדבין:



89       64646464סוגיה              ""ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן    ––––מסכת עבודה זרה פרק א' מסכת עבודה זרה פרק א' מסכת עבודה זרה פרק א' מסכת עבודה זרה פרק א' 

  
  ָאְמרּו: ְוַעד ָהִאיָדָנא 

  ָסֵבי ִאיְתְרמּוס? ִאְתְרֵחיׁש ִניָסא, ַההּוא יֹוָמא ִאיְרַמס ַחד ָסָבא. 
  

ָך ְלֵחירּות?  ַבְקּתְ ַעְבּדְ   ּוַמאי ַטְעָמא ָקא ׁשְ
  

ָבִרים ֵמעֹוָלם.    ָאַמר ְלהּו: לֹא ָהיּו ּדְ
  

ְייהּו] לְ  יּה, ָקם ַחד [ִמיּנַ   ַאְסהּוֵדי ּבֵ
ַמְלכּוָתא,  ַחד ֵמֲחׁשּוֵבי ּדְ הּו ִאיְדֵמי ֵליּה ּכְ   ֲאָתא ֵאִלּיָ

ָהא ַנִמי ִאְתְרֵחיׁש ֵליּה ִניָסא,  הּו, ּבְ כּוּלְ ִאְתְרֵחיׁש ֵליּה ִניָסא ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ִמּדְ
ח ּבֵ  ּגַ ָקא ַאֲחֵוי. ְולֹא ַאׁשְ יׁשּוֵתיּה הּוא ּדְ ְבָרא ּבִ   יּה, ְוַההּוא ּגַ

ּדּוֵרי ְלֵבי ֵקיָסר,  ַמְלכּות ְלׁשַ יֵבי ּדְ ֵתיב ֵמֲחׁשִ ֲהָוה ּכָ א ּדַ ְרּתָ ִתיָבא ִאיּגַ   ָקם ְלֵמיַמר ְלהּו ֲהָוה ּכְ
ְבָרא,  ַההּוא ּגַ ַדרּוָה ַעל ְיֵדיּה ּדְ   ּוׁשְ

ְרֵסי, ֲאַזל ְולֹא ֲאָתא.  ע ְמָאה ּפַ ְתֵקיּה ַאְרּבַ הּו ּפָ   ֲאָתא ֵאִלּיָ
  

ַרְדיֹוןַאְתיּוהּו לְ  ן תְּ י ֲחִניָנא ּבֶ   , ַרּבִ
אֹוַרְייָתא?  אי ָקא ֲעַסְקתְּ ּבְ   ָאְמרּו ֵליּה: ַאּמַ

ִני ה' ֱאלַֹהי"ָאַמר ְלהּו:  ר ִצּוַ ֲאׁשֶ   . (דברים ד, ה) 137"ּכַ
ֵריָפה,  ְזרּו ָעָליו ִלׂשְ ד ּגָ   ִמּיָ

ּתֹו    ַלֲהִריָגה,  -ְוַעל ִאׁשְ
ּתֹו  ב ּבְ  -ְוַעל ּבִ ל זֹונֹות. ֵליׁשֵ ה ׁשֶ   קּוּבָ

  
ֵריָפה"    יח,א אֹוִתּיֹוָתיו.  -"ָעָליו ִלׂשְ ם ּבְ ֵ ָהָיה ^הֹוֶגה ֶאת ַהׁשּ   ׁשֶ

  
  ְוֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי? 

  ְוָהְתַנן: 
א:  ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ   "ֵאּלּו ׁשֶ

ַמִים,  ָ   ָהאֹוֵמר ֵאין ּתֹוָרה ִמן ַהׁשּ
ִתים ִמ  ית ַהּמֵ ִחּיַ   ן ַהּתֹוָרה. ְוֵאין תְּ

אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
אֹוִתּיֹוָתיו" ם ּבְ ֵ   ! (סנהדרין צ.) ַאף ַההֹוֶגה ֶאת ַהׁשּ

  
ד ֲעַבד.   ְלִהְתַלּמֵ

   
ְדַתְנָיא:    ּכִ

ה ָלֵמד ְלָהִבין ּוְלהֹורֹות - (דברים יח, ט) 138"לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות""   . "ֲאָבל ַאתָּ
  

א ַמאי ַטְעָמא ִאֲעַנׁש?    ֶאּלָ
  

ָהֵוי].  ַפְרֶהְסָיא [ּדְ ם ּבְ ֵ ּום הֹוֶגה ֶאת ַהׁשּ   ִמׁשּ
  
  

ּתֹו ַלֲהִריָגה",    "ְוַעל ִאׁשְ
  

יּה.  לֹא ִמיָחה ּבֵ   ּדְ
  

ָידֹו ִלְמחֹות, ְוֵאינֹו מֹוֶחה ֶנֱעָנׁש ָעָליו.  ׁש ּבְ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ אן ָאְמרּו: ּכָ   ִמּכָ
  
  

ל זֹונֹות".  ה ׁשֶ קּוּבָ ב ּבְ ּתֹו ֵליׁשֵ   "ְוַעל ּבִ
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֶקֶרב ָה  137 ן ּבְ ִני ה' ֱאלָֹהי ַלֲעׂשֹות ּכֵ ר ִצּוַ ֲאׁשֶ ִטים ּכַ ּפָ ים ּוִמׁשְ י ֶאְתֶכם ֻחּקִ ְדתִּ ּה ְרֵאה ִלּמַ תָּ ה ְלִרׁשְ ּמָ ִאים ׁשָ ם ּבָ ר ַאתֶּ   ָאֶרץ ֲאׁשֶ
תֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהם 138 ר ה' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ּכְ א ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ּבָ י ַאתָּ   ּכִ

 רש"י

. והן גזרו על כך עבדך לחירות
  לפי שהוא דת יהודית:

   . לההוא גברא:אידמי ליה
. רשעך בישותיה הוא דקא אחוי

תראה ותודיע שרשע אתה והוא 
   ינצל ע''י נס:

הוה כתיבא ההוא (יומא) 
. דבעו חשובי רומי איגרתא

לשדורי לקיסר על עסקיהן 
שדרוה ההוא שעתא בידיה 

   דההוא גברא:
. אליהו וזרקו ד' מאה פתקיה

פרסי למען לא ישוב [עוד לביתו] 
כמו (ר''ה דף כה.) שקל קלא 

   פתק ביה:
. למה נענש כך לפי עליו לשריפה

שהיה הוגה את השם באותיותיו 
דורשו בארבעים ושתים אותיות 

  בו מה שהוא חפץ: ועושה
. להתלמד עבד כדתניא כו'

ומיהו הקב''ה מדקדק עם 
הצדיקים כחוט השערה (יבמות 
דף כא:) ואפילו להתלמד יש 
לחוש לכבוד הרב וקרא דלא 
תלמד לעשות במילי אחרניתא 
תוקמה כמו נטיעת קישואין 
דסנהדרין (דף סח.) ודמות צורת 

   לבנה דר''ג (ר''ה דף כד.):
ות כדכתיב . אהל זונבקובה

  (במדבר כה) אל הקובה:



  90  64646464ה סוגי                                                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ֶכת לִ  ּתֹו ְמַהּלֶ ַעם ַאַחת ָהְיָתה ּבִ   ְפֵני ְגדֹוֵלי רֹוִמי, ּפַ

ל ִריָבה זֹו,  ִסיעֹוֶתיָה ׁשֶ ה ָנאֹות ּפְ ּמָ   ָאְמרּו: ּכַ
ְפִסיעֹוֶתיָה.  ָקה ּבִ ְקּדְ ד ּדִ   ִמּיָ

  
ָאַמר  ן ָלִקיׁש ְוַהְיינּו ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַרּבִ
ְכִתיב:  ִני"ַמאי ּדִ   (תהלים מט, ו)?  139"ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוּבֵ

ׁש  ָאָדם ּדָ ין. ֲעֹונֹות ׁשֶ ין לֹו ְליֹום ַהּדִ ה, ְמסּוּבִ עֹוָלם ַהּזֶ ֲעֵקָביו ּבָ   ּבַ
  

ְצאּו  ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ין,  -"ּבְ קּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּדִ ן ִצּדְ תָּ ָלׁשְ   ׁשְ

ֳעלֹו" הּוא ָאַמר: ִמים ּפָ   , (דברים לב, ד) 140"ַהּצּור ּתָ
ּתֹו ָאְמָרה:   . (דברים לב, ד) "ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול" ְוִאׁשְ

ְרֵכי" ּתֹו ָאְמָרה:ּבִ  ל ּדַ ר ֵעיֶניָך ְפֻקחֹות ַעל ּכָ ה ֲאׁשֶ דֹל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ   . (ירמיהו לב, יט) 141"ּגְ
יָאַמר    : ַרּבִ

לּו,  יִקים ַהּלָ דֹוִלים ַצּדִ ה] ּגְ ּמָ   [ּכַ
ַעת ִצּדּוק ַהּדִ  ׁשְ ין ּבִ ל ִצּדּוק ַהּדִ לׁש ִמְקָראֹות ׁשֶ נּו ָלֶהן ׁשָ ּמְ ְזּדַ ּנִ   .  ין"ׁשֶ

   
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ִני 139 יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוּבֵ ה ִאיָרא ּבִ   ָלּמָ
ר הּוא 140 יק ְוָיׁשָ ט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצּדִ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ ֳעלֹו ּכִ ִמים ּפָ   ַהּצּור תָּ
ְדָרָכיו ְוִכְפִר  141 ֵני ָאָדם ָלֵתת ְלִאיׁש ּכִ ְרֵכי ּבְ ל ּדַ ר ֵעיֶניָך ְפֻקחֹות ַעל ּכָ ה ֲאׁשֶ דֹל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ   י ַמֲעָלָליוּגְ

 רש"י

. לפסוע פסיעות נאות דקדקה
וכתיב (תהלים מה) כל כבודה 

  בת מלך פנימה:
. דקדוק שאדם דש בעקביו

פסיעות כי הכא ל''א שאדם 
דורסן ברגליו שאין חשובין 

   בעיניו כלום:
. אפילו דקדוק על כל דרכי

  פסיעות:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָחָלה  ׁשֶ ן ִקיְסָמא"ּכְ י יֹוֵסי ּבֶ ַרְדיֹון, ָהַלְך ַרּבִ ן תְּ י ֲחִניָנא ּבֶ רֹו.  ַרּבִ   ְלַבּקְ
ַמִים ִהְמִליכּוָה? ָאַמר לֹו: ֲחנִ  ָ ה זֹו, ִמן ַהׁשּ אּוּמָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ   יָנא ָאִחי, ִאי ַאתָּ

יתֹו,  ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ   ׁשֶ
ְרָפה ֶאת ֵהיָכלֹו,    ְוׂשָ

ָדה ֶאת טֹוָביו,    ְוָהְרָגה ֶאת ֲחִסיָדיו ְוִאּבְ
יֶמת,    ַוֲעַדִיין ִהיא ַקּיֶ

ה ַאתָּ י ָעֶליָך ׁשֶ ַמְעתִּ ב   :ַוֲאִני ׁשָ ּתֹוָרהיֹוׁשֵ    ,ְועֹוֵסק ּבַ
ים] ַרּבִ    ,[ּוַמְקִהיל ְקִהּלֹות ּבָ

ֵחיְקָך!  ח ְלָך ּבְ   ְוֵסֶפר מּוּנָ
ַמִים ְיַרֲחמּו.  ָ   ָאַמר לֹו: ִמן ַהׁשּ

ַמִים ְיַרֲחמּו"?  ָ ה אֹוֵמר ִלי "ִמן ַהׁשּ ל ַטַעם, ְוַאתָּ ָבִרים ׁשֶ   ָאַמר לֹו: ֲאִני אֹוֵמר ְלָך ּדְ
ֵמהַּ ֲאִני ִאם לֹא ִיׂשְ  ֵאׁש! תָּ   ְרפּו אֹוְתָך ְוֶאת ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבָ

א?  י ָהעֹוָלם ַהּבָ י, ָמה ֲאִני ְלַחּיֵ   ָאַמר לֹו: ַרּבִ
א ְלָיְדָך?  ה ּבָ לּום ַמֲעׂשֶ   ָאַמר לֹו: ּכְ

ים,  ים ְלֲעִנּיִ ְקתִּ ל ְצָדָקה ְוִחּלַ ָמעֹות ׁשֶ פּו ִלי ּבְ ל ּפּוִרים ִנְתַחּלְ   ָאַמר לֹו: ָמעֹות ׁשֶ
ן, ֵמֶחְלְקָך ְיִהי ֶחְלִקי ּוִמּגֹוָרְלָך ְיִהי ּגֹוָרִלי. ָאַמר לֹו:    ִאם ּכֵ

ְפַטר  ּנִ ן ִקיְסָמאָאְמרּו: לֹא ָהיּו ָיִמים מּוָעִטים ַעד ׁשֶ י יֹוֵסי ּבֶ   , ַרּבִ
דֹול,  ד ּגָ ידּוהּו ֶהְסּפֵ דֹוֵלי רֹוִמי ְלָקְברֹו ְוִהְסּפִ ל ּגְ   ְוָהְלכּו ּכָ

ַרְדיֹוןַר ּוַבֲחָזָרָתן ְמָצאּוהּו ְל  ן תְּ י ֲחִניָנא ּבֶ ּתֹוָרה, ּבִ ב ְועֹוֵסק ּבַ ָהָיה יֹוׁשֵ   : ׁשֶ
ים,  ַרּבִ   ּוַמְקִהיל ְקִהּלֹות ּבָ

ֵחיקֹו.  ח לֹו ּבְ   ְוֵסֶפר ּתֹוָרה מּוּנָ
ֵסֶפר ּתֹוָרה,    ֱהִביאּוהּו ּוְכָרכּוהּו ּבְ

ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות,  יפּוהּו ּבַ   ְוִהּקִ
יחּום ַעל ִלּבֹו, ְוֵהִציתּו  ַמִים ְוִהּנִ ָראּום ּבְ ל ֶצֶמר ּוׁשְ ֶהן ֶאת ָהאּור, ֶוֱהִביאּו ְספֹוִגין ׁשֶ   ּבָ

ָמתֹו ְמֵהָרה. ֵצא ִנׁשְ ּלא תֵּ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ָכְך?  א, ֶאְרֲאָך ּבְ ּתֹו: ַאּבָ   ָאְמָרה לֹו ּבִ

ָבר ָק  י, ָהָיה ַהּדָ י ְלַבּדִ ַרְפתִּ י, ָאַמר ָלּה: ִאיְלָמֵלי ֲאִני ִנׂשְ ָרף ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִעּמִ ֲאִני ִנׂשְ יו ׁשֶ ה ִלי, ַעְכׁשָ   ׁשֶ
ׁש ֶעְלּבֹוִני.  ל ֵסֶפר ּתֹוָרה הּוא ְיַבּקֵ ׁש ֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ ַבּקֵ ּמְ   ִמי ׁשֶ

ה רֹוֶאה?  י, ָמה ַאתָּ ְלִמיָדיו: ַרּבִ   ָאְמרּו לֹו תַּ
ָרִפין ְואֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות יֹון ִנׂשְ ּלָ   . ָאַמר ָלֶהן: ּגִ

ָך] ָהֵאׁש!  ֵנס [ּבְ יָך ְוִתּכָ ַתח ּפִ ה ּפְ   ַאף ַאתָּ
ַעְצמֹו.  ל הּוא ּבְ ָתָנּה, ְוַאל ְיַחּבֵ ּנְ ה ִמי ׁשֶ ֶלּנָ טְּ ּיִ   ָאַמר ָלֶהן: מּוָטב ׁשֶ

ָך, ל ֶצֶמר ֵמַעל ִלּבְ ְלֶהֶבת ְונֹוֵטל ְספֹוִגין ׁשֶ ַ ׁשּ ה ּבַ י, ִאם ֲאִני ַמְרּבֶ    ָאַמר לֹו ַקְלָצטֹוִניִרי: ַרּבִ
א?  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ְמִביֵאִני ְלַחּיֵ   ַאתָּ

  ָאַמר לֹו: ֵהן. 
ַבע ִלי!  ָ   ִהׁשּ
ע לֹו.  ּבַ   ִנׁשְ

ְמֵהָרה.  ָמתֹו ּבִ ל ֶצֶמר ֵמַעל ִלּבֹו, ָיְצָאה ִנׁשְ ְלֶהֶבת ְוָנַטל ְספֹוִגין ׁשֶ ַ ׁשּ ה ּבַ ד ִהְרּבָ   ִמּיָ
  ַאף הּוא ָקַפץ ְוָנַפל ְלתֹוְך ָהאּור. 

ת ק ַרְדיֹוןֹול ְוָאְמָרה: ָיְצָאה ּבַ ן תְּ י ֲחִניָנא ּבֶ א.  ַרּבִ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִנין ֵהן ְלַחּיֵ   ְוַקְלָצטֹוִניִרי ְמזּוּמָ
ָכה  יּבָ ָעה ַאַחת,  ַרּבִ ׁשָ   ְוָאַמר: ֵיׁש קֹוֶנה עֹוָלמֹו ּבְ

ִנים" ה ׁשָ ַכּמָ   .  ְוֵיׁש קֹוֶנה עֹוָלמֹו ּבְ
   

י ֵמִא  ַרּבִ ֵביְתהּו ּדְ רּוְרָיא ּדְ ַרְדיֹון ֲהַואי, ּבְ ן ּתְ י ֲחִניָנא ּבֶ ַרּבִ יּה ּדְ ַרּתֵ   יר, ּבְ
ל זֹונֹות.  ה ׁשֶ קּוּבָ אי ּבְ ָיְתָבא ַאְחּתַ ָתא ּדְ י ִמּלְ   ָאְמָרה ֵליּה: ִזיָלא ּבִ

ִדיָנֵרי ַוֲאַזל,  ְרְקָבא ּדְ ַקל ּתַ   ׁשְ
ּה ִאיּסּוָרא    ִמיְתֲעֵביד ִניָסא,  -ָאַמר: ִאי לֹא ִאיְתֲעֵביד ּבָ

  לֹא ִאיְתֲעֵביד ָלּה ִניָסא.  -ִאי ֲעַבָדה ִאיּסּוָרא 
א,  ָרׁשָ ַחד ּפָ יּה ּכְ   ֲאַזל ְנַקט ַנְפׁשֵ

ִמיִעִני ִלי,    ָאַמר ָלּה: ַהׁשְ
ָנא ֲאָנא.  ּתָ ׁשְ   ָאְמָרה ֵליּה: ּדַ

ח.    ָאַמר ָלּה: ִמְתַרְחָנא ִמְרּתַ
א טּוָבא ָהָכא ּדְ  ין טּוָבא, ְוִאיּכָ אי. ָאְמָרה לֹו: ְנִפיׁשִ יָרן ִמיּנַ ּפִ   ׁשַ

 רש"י

. שאתה יושב ועוסק בתורה
  והם גזרו על כך:

. שהחריבה את דבר של טעם
ביתו והרגה את חסידיו ועדיין 

   קיימת:
. ואשמע כלום מעשה בא לידך

   איך היית נוהג:
. שהנחתים מעות של פורים

לסעודת פורים נתחלפו לי 
תי וחלקתים לעניים וסבור היי

שארנקי של צדקה היא ולא 
   נפרעתי מארנקי של צדקה:

. הואיל מחלקך יהא חלקי
   והיית וותרן בממונך:

. כלומר זו היא שכרה אראך בכך
   של תורה:

   . ממונה עליו:קלצטונירי
. תרי וקב חצי סאה תרקבא

   דינרי זהובים:
. התקין נקט נפשיה כחד פרשא

   ענייני לבושו כאחד מן הפרשים:
   . דרך נשים לי:דשתנא אנא

. כלומר אמתין מתרחנא מרתח
לך עד שיפסוק ליך ודוגמתו 
בב''ק בפרק מרובה (דף פ:) מאן 

   תרח נתרח שמואל:
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ּה: ָלא ֲעַבָדה ִאיּסּוָרא,  ַמע ִמיּנָ   ָאַמר: ׁשְ
ָאֵתי, ָאְמָרה ֵליּה ָהִכי.  ל ּדְ   ּכָ

יָדּה, ָאַמר ֵליּה: ֲהָבּה ִניֲהָלּה,  י ׁשֹוֵמר ּדִ   ֲאַזל ְלַגּבֵ
ְלכּוָתא.  ֵפיָנא ִמּמַ   ָאַמר ֵליּה: ִמיְסּתַ
ִדיָנָרא,  ְרְקָבא ּדְ קֹול ּתַ   ָאַמר ֵליּה: ׁשְ

א  ְלּגָ ַלח,  –ּפַ   ּפְ
א    ֶלֱהֵוי ָלְך.  -ּוַפְלּגָ

ְלִמי,    ַמאי ִאיֲעִביד? ָאַמר ֵליּה: ְוִכי ׁשַ
 . ַלּתְ ּצְ ֵמִאיר ֲעֵנִני" ּוִמּתַ   ָאַמר ֵליּה: ֵאיָמא "ֱאָלָהא ּדְ

א?    יח,ב ָהִכי ִאיּכָ   ָאַמר ֵליּה: ּוִמי ֵייַמר ּדְ
א ָחֵזית].  ּתָ   [ָאַמר ֵליּה: ָהׁשְ

י,  ָהוּו ָקא ָאְכִלי ֱאיָנׁשֵ ְלֵבי ּדְ   ָהוּו ָהְנהּו ּכַ
הּו, ָהווּ  ָדא ּבְ ַקל ָקָלא ׁשְ    ָקָאתּו ְלֵמיְכֵליּה, ׁשְ

 . ַבקּוהַּ ֵמִאיר ֲעֵנִני! ׁשְ   ָאַמר: ֱאָלָהא ּדְ
  ִויָהָבּה ֵליּה. 

א, ַאְתיּוּה ַאְסקּוּה ִלְזִקיָפה,  י ַמְלּכָ ָתא ּבֵ ַמע ִמיּלְ ּתְ   ְלסֹוף ִאׁשְ
ֵמִאיר ֲעֵנִני!    ָאַמר: ֱאָלָהא ּדְ

 .   ַאְחתּוהַּ
  ָאְמרּו ֵליּה: ַמאי ַהאי? 

ה. ָאַמר ְלהּו:    ָהִכי ֲהָוה ַמֲעׂשֶ
רֹוִמי,  יְתָחא ּדְ י ֵמִאיר ַאּפִ ַרּבִ   ָאתּו ָחְקקּו ִלְדמּוֵתיּה ּדְ

ָחֵזי ְלַפְרצּוָפא ָהֵדין ַלְייֵתיּה.  ל ּדְ   ָאְמִרי: ּכָ
ְייהּו, ַעל ְלֵבי זֹונֹות.  ּמַ ְתֵריּה, ְרַהט ִמּקַ   יֹוָמא ֲחָדא ַחְזיּוִהי, ְרַהט ַאּבַ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ּוֵלי גֹוִים ֲחָזא,  ׁשּ   ּבִ
ָהא.  ָהא ּוְמַתק ּבְ   ְטַמׁש ּבְ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

יּה,  ַרְכּתֵ זֹוָנה, ּכְ י ְלהּו ּכְ ּמֵ הּו ִאּדַ   ֲאָתא ֵאִלּיָ
י ֵמִאיר ֲהָוה, לֹא ֲהָוה ָעֵביד ָהִכי.  לֹום, ִאי ַרּבִ   ָאְמִרי: ַחס ְוׁשָ

  
  ָקם ֲעַרק, ֲאָתא ְלָבֶבל. 

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
ה.    ֵמַהאי ַמֲעׂשֶ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ

ְברּוְרָיא.   ה ּדִ ֲעׂשֶ   ִמּמַ
  
  
  
  

 רש"י

. את השלטון בכל עת פלגא פלח
  שיעליל עליך פייסהו בממון:

. כשיכלו הדינרין וכי שלמי
  ממאי פלחנא:

. שאמת אתך שאנצל מי יימר
   בתפלה זו:
   ת רגבים:. פיסשקל קלא

   . לשומר:אייתוה
. לתליה זקיפה אסקוה לזקיפה

   פורק''א שצולבין בה:
. דלא מצינא מאי האי
   למיזקפיה:

. כדי שיאמרו לא אתא לבי זונות
   הוא דאיהו לא הוה עייל:
. טבל טמש בהא ומתק בהא

אחת מאצבעותיו ומצץ את 
   חבירתה:
. חיבקתו כאילו היה כרכתיה

   רגיל אצלה:
. משום האי מעשה איכא דאמרי

   ערק:
ואיכא דאמרי משום מעשה 

. שפעם אחת ליגלגה על דברוריא
שאמרו חכמים (קדושין דף פ:) 
נשים דעתן קלות הן עלייהו 
ואמר לה חייך סופך להודות 
לדבריהם וצוה לאחד מתלמידיו 
לנסותה לדבר עבירה והפציר 
בה ימים רבים עד שנתרצית 
וכשנודע לה חנקה עצמה וערק 

  איר מחמת כסופא:רבי מ



93       66666666סוגיה              ""ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן    ––––מסכת עבודה זרה פרק א' מסכת עבודה זרה פרק א' מסכת עבודה זרה פרק א' מסכת עבודה זרה פרק א' 

        יח, ביח, ביח, ביח, ב . . . . 66666666
ֶהם: ...[    ].ַטְדָייא"ִאיְצ ֵאין ּבֹוִנין ִעּמָ
   

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
  ַההֹוֵלְך ְלִאיְצָטִדיִנין, ְלַכְרקֹום, "

לּוִרין ַסְלּגּוִרין  ִרין, ּבּוְקיֹון ּומּוְקיֹון ּומּוְליֹון ְולּוְליֹון, ּבְ ים, ְוֶאת ַהַחּבָ ָחׁשִ ם ֶאת ַהּנַ    –ְוָרָאה ׁשָ
ב ֵלִצים,    ֲהֵרי ֶזה מֹוׁשַ

תּוב אֹוֵמר: ר לֹא ָהַלְך ... " ַוֲעֵליֶהם ַהּכָ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ   ַאׁשְ
תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו" י ִאם ּבְ   , "ב)-(תהלים א, א 142ּכִ

לּו ְמִביִאין ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ִביּטּול ּתֹוָרה.  ָבִרים ַהּלָ ּדְ , ׁשֶ   ָהא ָלַמְדּתָ
  

  ּוְרִמיְנִהי: 
ר,  -"[הֹוְלִכין] ְלִאיְצָטִדיִנין    מּותָּ

ּצֹוֵוַח ּוַמ  ֵני ׁשֶ יל, ִמּפְ   ּצִ
ר,  –ּוְלַכְרקֹום    מּותָּ

ּוב ְמִדיָנה,  ֵני ִיׁשּ   ִמּפְ
ֶהם,  ב ִעּמָ ֵ ּלֹא ִיְתַחׁשּ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

ֶהם  ב ִעּמָ ֵ   . ָאסּור" –ְוִאם ִנְתַחׁשּ
ָיא ִאיְצָטִדיִנין ַאִאיְצָטִדיִנין,    ַקׁשְ

ְרקֹום!  ְרקֹום ַאּכַ ָיא ּכַ   ַקׁשְ
  

ְרקֹום  ְרקֹום ַאּכַ ָלָמא ּכַ ׁשְ ָיא: ּבִ   לֹא ַקׁשְ
אן  ֶהן,  -ּכָ ב ִעּמָ ֵ ִמְתַחׁשּ   ּבְ
אן  ֶהן,  -ּכָ ב ִעּמָ ֵ ֵאין ִמְתַחׁשּ ׁשֶ   ּבְ

ָיא!  א ִאיְצָטִדיִנין ַאִאיְצָטִדיִנין ַקׁשְ   ֶאּלָ
  

ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ
ַתְנָיא]:    [ּדְ

ב ֵלִצים.  ֵני מֹוׁשַ   "ֵאין הֹוְלִכין ְלִאיְצָטִדיִנין ִמּפְ
י ָנָתןוְ  יר  ַרּבִ ֵני ְדָבִרים: ַמתִּ ֵני ׁשְ   ִמּפְ

יל.  -ֶאָחד  ּצֹוֵוַח ּוַמּצִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
יָאּה" -ְוֶאָחד  ִ ה ְלַהׂשּ ָ ִעיד ֵעדּות ִאׁשּ ּמֵ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
  "ֵאין הֹוְלִכין ְלַטְרֵטיאֹות ּוְלִקְרָקֵסיאֹות, 
ם ִזיּבּול ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ִלין ׁשָ ַזּבְ מְּ ֵני ׁשֶ    ִמּפְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ִלין  ַזּבְ ּמְ   ָאסּור,  –ָמקֹום ׁשֶ
ד ֲעבֹוָדה ָזָרה,   ֵני ֲחׁשַ   ִמּפְ

ם  ִלין ׁשָ ֵאין ְמַזּבְ ב ֵלִצים" –ּוָמקֹום ׁשֶ ֵני מֹוׁשַ   . ָאסּור, ִמּפְ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

י ֲחִניָנא ִמּסּוָראָאַמר    : ַרּבִ
יַנְייהּו.   א ּבֵ א ְוָנַתן ִאיּכָ   ָנׂשָ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֵרי הָ  אאאא 142 ב. ַאׁשְ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוׁשַ ִעים ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה בבבבִאיׁש ֲאׁשֶ תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ י ִאם ּבְ   ּכִ

 רש"י

. מקום שמנגחין את לאיצטדינין
  השור:

. מצור ועושין שם ולכרקום
   שחוק וליצנות:

. מנחשים את הנחשים
   ומכשפים:

   . לוחשי נחשים:ואת החברים
. וקיון מוקיון לוליון סלגריוןב

   כולן מיני ליצנים הן:
. מדסמיך ליה כי אם הא למדת

בתורת וגו' מכלל דאזיל להכי 
   לאו בתורת ה' חפצו:

. אם רואה שיגיחו שצווח ומציל
שם יהודי צועק ומתחנן להם 

   ומצילו:
. ישראל מפני ישוב מדינה

הדרים באותה העיר שזה מבקש 
   הכרקום להצילם:בני [ישוב] 

. לחזק שלא יתחשב עמהם
עובדי כוכבים ולעשות עמהם 

   מצור:
. אם רואה שמעיד עדות אשה

חבירו ישראל נהרג שם מעיד 
   באשתו ומשיאה:

. מסדרין צרכי שמזבלים שם
עבודת כוכבים להתנדב לה 
מזבלין לשון יזבלני אישי 
(בראשית ל) ענין חנייה של 
חיבור ואסיפה אמיישנ''ר 

   'ז:בלע'
. עבודת כוכבים שלא מפני חשד

יחשדוהו [בחזקת זיבול לעבודת 
   כוכבים]:

. לר''מ נמי כולהו מאי בינייהו
אסירי דהא לר' מאיר כולהו 
בחזקת זיבול לעבודת כוכבים 

   נינהו:
. לר''מ נשא ונתן נשא ונתן

(לעבודת כוכבים) אסור דהא 
מפני שמזבלין לעבודת כוכבים 
סתמא קאמר וסבר דודאי 
מזבלין לעבודת כוכבים שם 
ואיכא למיחש לדמי עבודת 
כוכבים בידו וקונין מישראל זה 
לצורך עבודת כוכבים ורבנן 
[דמפרשי] משום חשד ליצנות 
ולמידי אחריני לא חיישי נשא 
ונתן מותר דלא חיישינן לדמי 

  עבודת כוכבים:
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ַרׁש  ִזיּדָ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ְכִתיב:  ֵרי ָהִאיׁש:ַמאי ּדִ ִעים,   "ַאׁשְ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ   ֲאׁשֶ
ִא    ים לֹא ָעָמד, ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ

ב" ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ   ? (תהלים א, א) ּוְבמֹוׁשַ
  , ֵהיָכן ָעַמד? "ּלֹא ָהַלְך"ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ 

ב? "ּלֹא ָעַמד"ּוֵמַאַחר ׁשֶ    , ֵהיָכן ָיׁשַ
ב"ּוֵמַאַחר ׁשֶ    , ֵהיָכן ָלץ? "ּלֹא ָיׁשַ

  
א] לֹוַמר ְלָך:    [ֶאּלָ

ִאם ָהַלְך    סֹופֹו ַלֲעמֹוד,  - ׁשֶ
ב,  -ְוִאם ָעַמד    סֹופֹו ֵליׁשֵ

ב סֹופֹו     ָללּוץ,  -ְוִאם ָיׁשַ
תּוב אֹוֵמר:  -ְוִאם ָלץ  א"ָעָליו ַהּכָ ָ ָך ִתׂשּ ְך ְואם ַלְצּתָ ְלַבּדְ   . (משלי ט, יב) "ִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ ּלָ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : 143ַרּבִ

ְתלֹוֵצץ  ל ַהּמִ ִאין ָעָליו,  -ּכָ   ִיּסּוִרין ּבָ
ֱאַמר: ׁשֶ  ן ֶיְחְזקּו מֹוְסֵריֶכם"ּנֶ ְתלֹוָצצּו ּפֶ ה ַאל ּתִ   . (ישעיהו כח, כב) 144"ְוַעּתָ
  

ַנןלְ  ָרָבאָאַמר ְלהּו    : ַרּבָ
לֹא ֵליתּו ֲעַלְייכּו ִיּסּוִרין.  ְתלֹוְצצּו, ּדְ לֹא ּתִ ְייכּו ּדְ ֵעיָנא ִמיּנַ ָמטּוָתא, ּבָ   ּבְ

  
  : ַרב ְקִטיָנאָאַמר 

ְתלֹוֵצץ  ל ַהּמִ   ְמזֹונֹוָתיו ִמְתַמֲעִטין,  -ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְך ָידֹו ֶאת לְֹצִצים"ׁשֶ   . (הושע ז, ה) 145"ָמׁשַ

  
ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ְתלֹוֵצץ  ל ַהּמִ ם,  -ּכָ יִהּנָ ּגֵ   נֹוֵפל ּבַ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶעְבַרת ָזדֹון"ׁשֶ ה ּבְ מֹו עֹוׂשֶ   , י כא, כד)(משל "ֵזד ָיִהיר ֵלץ ׁשְ

ם,  -  "ֶעְבָרה"ְוֵאין  יִהּנָ א ּגֵ   ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ   . (צפניה א, טו) 146"יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא"ׁשֶ

  
ֲעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ְתַייֵהר  ל ַהּמִ ם,  -ּכָ יִהּנָ ּגֵ   נֹוֵפל ּבַ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶעְבַרת ָזדֹון"ׁשֶ ה ּבְ מֹו עֹוׂשֶ   , כד)(משלי כא,  "ֵזד ָיִהיר ֵלץ ׁשְ

ם,  "ֶעְבָרה"ְוֵאין  יִהּנָ א ּגֵ   ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ   . (צפניה א, טו)"יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא"ׁשֶ

  
י ֲחִניָלאיָאַמר  ר ֲחִניָלאי 147ַרּבִ   : ּבַ

ְתלֹוֵצץ  ל ַהּמִ ָלָייה ָלעֹוָלם,  -ּכָ   ּגֹוֵרם ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ׁשֶ י""ְוַעּתָ ַמְעּתִ י] ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ׁשָ ן ֶיְחְזקּו מֹוְסֵריֶכם [ּכִ ְתלֹוָצצּו ּפֶ   . (ישעיה כח, כב) ַאל ּתִ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ָלָייה.  ָתּה ִיּסּוִרין, ְוסֹופֹו ּכְ ִחיּלָ ּתְ ה ִהיא, ׁשֶ   ָקׁשָ
  

ַרׁש  ִזיּדָ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ר לֹ  ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ל ּגֹוִים,  - (תהלים א, א) א ָהַלְך""ַאׁשְ   ְלַטְרֵטיאֹות ּוְלִקְרָקֵסיאֹות ׁשֶ

ִאים לֹא ָעָמד"  ּלֹ  -"ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ִקִנִגּיֹון, ֶזה ׁשֶ   א ָעַמד ּבְ
ב" ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ּלֹ  -  "ּוְבמֹוׁשַ ַתְחּבּולֹות. ׁשֶ ב ּבְ   א ָיׁשַ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  תיקון לפי מסורת הש"ס 143
נּוָחה ָהִניחּו ֶלָעיֵ  144 ר ָאַמר ֲאֵליֶהם זֹאת ַהּמְ מֹוַע ֲאׁשֶ ָעה ְולֹא ָאבּוא ׁשְ ְרּגֵ   ף ְוזֹאת ַהּמַ
ְך ָידֹו ֶאת לְֹצִצים 145 ִין ָמׁשַ ִרים ֲחַמת ִמּיָ נּו ֶהֱחלּו ׂשָ   יֹום ַמְלכֵּ
ְך ַוֲאֵפָלה יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל 146   יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה יֹום ׁשָֹאה ּוְמׁשֹוָאה יֹום חֹׁשֶ
  נחוםמסורת הש"ס: ת 147

 רש"י

. הלך אם הלך סופו לעמוד
משמע בהעברה בעלמא סופו 
לעמוד ולהתעכב ביניהם מעט 
וה''ק אשרי שלא הלך ומתוך 
שלא הלך לא עמד ומתוך שלא 
עמד לא ישב הא אם הלך סופו 

  לעמוד כו':
. פן יחזקו אל תתלוצצו

מוסריכם כי כלה ונחרצה 
   שמעתי:

   . יסוריכם:מוסריכם
   . הקב''ה:משך

. הפותח ידו לזון את הכל ידו
   מושכה מן הלוצצין:

. ביום יום עברה היום ההוא
הדין משתעי קרא שנידונין 

   עובדי כוכבים לגיהנם:
. פלטין וכל דבריהן לטרטיאות

   כשהן נאספין לשחוק וללצון:
דת חיה על ידי . ציקיניגון

כלבים וכל מעשיהם לשם שחוק 
ושמחה דוגמתו בשחיטת חולין 
(דף ס:) וכי משה קניגי הוה: 

  למד לא גרסינן הכא:
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א יֹאַמר ָאָדם:  ּמָ   ׁשֶ
י לְ  יָנה? הֹוִאיל ְולֹא ָהַלְכּתִ ׁשֵ ֶרה ּבְ ִקִנִגּיֹון, ֵאֵלְך ְוֶאְתּגָ י ּבְ   ַטְרֵטיאֹות ּוְלִקְרָקֵסיאֹות ְולֹא ָעַמְדּתִ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה יֹוָמם ָוָלְיָלה"ּתַ   . (תהלים א, ב) "ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ
  
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרב ׁשְ   : ַרּבִ
ִעים"   ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ    - (תהלים א, א) 148"ַאׁשְ

  ֶזה  ^ַאְבָרָהם ָאִבינּו,    יט,א
ָגה,  ּלָ י ּדֹור ַהּפַ ֲעַצת ַאְנׁשֵ ּלֹא ָהַלְך ּבַ   ׁשֶ

ִעים ָהיּו,  ְרׁשָ   ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ נּו ִעיר"ׁשֶ    .(בראשית יא, ד) 149"ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ

ִאים לֹא ָעָמד" ִאים ָהיּו,  - (תהלים א, א) "ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ַחּטָ ֲעִמיַדת ְסדֹום, ׁשֶ ּלא ָעַמד ּבַ   ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ִאים ַלה' ְמאֹד"ׁשֶ י ְסדֹם ָרִעים ְוַחּטָ   , (בראשית יג, יג) "ְוַאְנׁשֵ

ב" ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ב  - (תהלים א, א) "ּוְבמֹוׁשַ מֹוׁשַ ב ּבְ ּלא ָיׁשַ ָצִנים ָהיּו, ׁשֶ ּלֵ ֵני ׁשֶ ים, ִמּפְ ּתִ י ְפִלׁשְ   ַאְנׁשֵ
ֶנֱאַמר:  ֶחק ָלנּו"ׁשֶ ְמׁשֹון ִויׂשַ ם ַוּיֹאְמרּו ִקְראּו ְלׁשִ טֹוב ִלּבָ   . (שופטים טז, כה) 150"ַוְיִהי ּכְ

  
ֵרי ִאיׁש ָיֵרא [ֶאת] ה'"   , (תהלים קיב, א) 151"ַאׁשְ

ֵרי ִאיׁש" ה?  "ַאׁשְ ָ ֵרי ִאׁשּ   ְולֹא ַאׁשְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ַעְמָרםר ָאַמ 
הּוא ִאיׁש.  ׁשֶ ׁשּוָבה ּכְ ה ּתְ עֹוׂשֶ ֵרי ִמי ׁשֶ   ַאׁשְ

  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר:  ַרּבִ

ִאיׁש.  ר ַעל ִיְצרֹו ּכְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֵרי ִמי ׁשֶ   ַאׁשְ
  

ִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמאֹד"    – (תהלים קיב, א) "ּבְ
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ִמְצֹוָתיו ַכר ִמְצֹוָתיו.  - ""ּבְ ׂשְ   ְולֹא ּבִ
  

ְתַנן:    ְוַהְיינּו ּדִ
  "הּוא ָהָיה אֹוֵמר: 

ָרס,  ל ּפְ ין ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ׁשִ ּמְ ֲעָבִדים ַהְמׁשַ ְהיּו ּכַ   ַאל תִּ
ָרס" ל ּפְ ּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ין ֶאת ָהַרב ׁשֶ ׁשִ ּמְ ֲעָבִדים ַהְמׁשַ א ֱהיּו ּכַ   .  (אבות א, ג) ֶאּלָ

   
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ב.  אאאא 148 ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוׁשַ ִעים ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ   ַאׁשְ
ֵני ָכל ָהָא  149 ן ָנפּוץ ַעל ּפְ ם ּפֶ נּו ׁשֵ ה ּלָ ַמִים ְוַנֲעׂשֶ ָ ל ְורֹאׁשֹו ַבׁשּ נּו ִעיר ּוִמְגּדָ   ֶרץַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ
ית ָהֲאסּוִרים ַוְיַצֵח  150 ְמׁשֹון ִמּבֵ ְקְראּו ְלׁשִ ֶחק ָלנּו ַוּיִ ְמׁשֹון ִויׂשַ ם ַוּיֹאְמרּו ִקְראּו ְלׁשִ טֹוב ִלּבָ ין ָהַעּמּוִדיםַוְיִהי ּכְ ֲעִמידּו אֹותֹו ּבֵ   ק ִלְפֵניֶהם ַוּיַ
ִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמאֹד 151 ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ה' ּבְ   ַהְללּוָיּה ַאׁשְ

 רש"י

. בימי דור הפלגה אברהם אבינו
היה בסוף ימי פלג נפלגה הארץ 
כדתניא בסדר עולם א''ר יוסי 
נביא גדול היה עבר שקרא לבנו 
פלג וא''ת בתחילת ימיו כו' ופלג 

אברהם כמה שנים ראה את 
דהא לקצ''א דפלג נולד אברהם 

  וחיה פלג אחר כך כמה שנים:
. כשגר במושב אנשי פלשתים

ביניהם דכתיב ויגר אברהם 
   בארץ פלשתים:

. כשהוא בחור כשהוא איש
בכחו כלומר ממהר להכיר 

   בוראו קודם ימי הזקנה:
   . גבור:כאיש

. שעובד את ולא בשכר מצותיו
הבת יוצרו מאהבת שמו ומא

   מצות פיו ולא לשם קיבול שכר:
. יהי על מנת שלא לקבל פרס

לבך עמו לומר אפילו אין סופי 
לקבל שכר אוהב אני את בוראי 

  וחפץ במצותיו:
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תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו" י ִאם ּבְ   . (תהלים א, ב) "כִּ

  
  : ַרבָאַמר 

ִלּבֹו ָחֵפץ,  קֹום ׁשֶ א ִמּמָ   ֵאין ָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו"ׁשֶ י ִאם ּבְ   . (תהלים א, ב) "ּכִ

  
יוְ  ֵלִוי ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ יּה ּדְ  ַרּבִ יָיְתִבי ַקּמֵ   , ַרּבִ

ְסִקי ִסיְדָרא,    ְוָקא ּפָ
  ְסֵליק ִסְפָרא, 

ֵלי,  ָאַמר: ַלְייתּו [ָלן] ֵלִוי   ִמׁשְ
ים,  יּלִ י ָאַמר: ַלְייתּו [ָלן] ּתִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ   ַרּבִ

ים.  יּלִ ְפֵייּה ְלֵלִוי ְוַאְייתּו ּתִ   ּכָ
י ְמטּו ָהָכא:  תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו"ּכִ י ִאם ּבְ   , "ּכִ

ֵריׁש  יּפָ ּבֹו ָחֵפץ"ְוָאַמר:  ַרּבִ ּלִ קֹום ׁשֶ א ִממָּ   . "ֵאין ָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ֶאּלָ
  : ֵלִויָאַמר 

י, ָנַתּתָ ָלנּו ְרׁשּות ַלֲעמֹוד.    ַרּבִ
  

ר ָחָמאָאַמר  יִמי ּבַ י ַאְבּדִ   : ַרּבִ
ּתֹוָרה  ל ָהעֹוֵסק ּבַ ה לֹו ֲחָפָציו,  -ּכָ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו"ׁשֶ י ִאם ּבְ   . "ּכִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ּבֹו ָחֵפץ,  ּלִ ָמקֹום ׁשֶ   ְלעֹוָלם ִיְלמֹוד ָאָדם ּתֹוָרה ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו"ׁשֶ י ִאם ּבְ   . "ּכִ
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ה ִנְקֵראת ַעל ׁשְ ִחיּלָ ּתְ   ּבַ

מֹו,    ּוְלַבּסֹוף ִנְקֵראת ַעל ׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ תֹוַרת ה' ֶחפְ ׁשֶ   ,צֹו""ּבְ

ה יֹוָמם ָוָלְיָלה"   . "ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
ה  ְך ֶיְהּגֶ   ְלעֹוָלם ִיְלַמד ָאָדם ּתֹוָרה, ְוַאַחר ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ תֹוַרת ה'"ׁשֶ ה, ַוֲהַדר: "ּבְ   . "ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
כַּ  ְמׁשַ ב ּדִ ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְלעֹוָלם ִליְגִריס ִאיִניׁש, ְוַאף ַעל ּגַ ב ּדְ   ח, ְוַאף ַעל ּגַ

ֱאַמר:  ּנֶ י ְלַתֲאָבה"ׁשֶ ְרָסה ַנְפׁשִ   , (תהלים קיט, כ) 152"ּגָ
ְרָסה" ִתיב,  - "ּגָ   ּכְ

ִתיב 'ָטֲחָנה'.    ְולֹא ּכְ
  
  

  ָרֵמי:  ָרָבא
ִתיב:  י"ּכְ ּפֵ   , (משלי ט, ג) 153"ַעל ּגַ

א"ּוְכִתיב:  ּסֵ   ! (משלי ט, יד) 154"ַעל ּכִ
  

ה  ִחּלָ ּתְ י,  -ּבַ ּפֵ   ַעל ּגַ
א.  -ּוְלַבּסֹוף  ּסֵ   ַעל ּכִ

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֶטיָך ְבָכל ֵעת 152 ּפָ י ְלַתֲאָבה ֶאל ִמׁשְ ְרָסה ַנְפׁשִ   ּגָ
י ְמרֵֹמי ָקֶרת 153 ּפֵ ְלָחה ַנֲערֶֹתיָה ִתְקָרא ַעל ּגַ   ׁשָ
א ְמרֵֹמי ָקֶרת 154 ּסֵ יָתּה ַעל ּכִ ָבה ְלֶפַתח ּבֵ   ְוָיׁשְ

 רש"י

. לא ישנה לו ממקום שלבו חפץ
רבו אלא מסכת שהוא מבקש 
הימנו שאם ישנה לו מסכת 
אחרת אין מתקיימת לפי שלבו 

  על תאותו:
. באותו שאדם חפץ מדלא חפצו

   כתיב חפץ:
. פרשיות של פסקי סידרא

   מקרא:
. סיימו את אחד סליק סיפרא
   מן הספרים:

   ספר תהלים: .תילים
. הכי קאמר עושה לו חפציו

קרא כי אם בתורת ה' עושה 
   חפצו:

. של [אותו] נקראת על שמו
תלמיד שטרח בה כדכתיב 

   ובתורתו דמשמע של כל אדם:
. מרבו עד שתהא ילמד אדם

גירסת התלמוד ופירושו שגורה 
   לו בפיו:

. יעיין בתלמודו ואח''כ יהגה
לדמות מילתא למילתא 

ץ ובראשונה לא להקשות ולתר
יעשה כן שמא יבטל והרב לא 
ימצא לו כל שעה ועוד לאחר 
ששנה הרבה הוא מתיישב 
בתלמודו ומתרץ לעצמו דבר 
הקשה וה''נ אמרינן בהרואה 
(ברכות דף סג:) הסכת הס 
ואח''כ כתת ומייתינן להא 

   דרבא התם:
. שאין רבו דלא ידע מאי קאמר
   יודע לפרש לו כלום:

. לשון גרש וכרמל (ויקרא גרסה
ב) שלא היה טוחן הדק אלא 
כריחים של גרוסות המחלקין 
חיטה לשנים או לארבע [לצורך] 

   מאכל:
. מרוב גרסה נפשי לתאבה

תאותי לתורה הייתי שובר לפי 
היכולת אע''פ שאיני טוחנה 

   הדק ליכנס בעומקה:
. בתורה משתעי כתיב על גפי

שלחה נערותיה תקרא תלמידים 
קין בה על גפי משמע כעל העוס

   כנפים מושב שאינו קבוע:
. קרא אחרינא על כסא וכתיב

מקום כבוד קבוע כמו רק הכסא 
אגדל ממך (בראשית מא) ל''א 
בתחילה על גפי יחידי בלא 

  תלמידים כמו אם בגפו יבא:
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ִתיב:  רֹאׁש ְמרֹוִמים"ּכְ   , (משלי ח, ב) 155"ּבְ
  ! (משלי ח, ב) "ֲעֵלי ָדֶרְך"ּוְכִתיב: 

  
ה ּבַ  ִחּלָ רֹאׁש ְמרֹוִמים,  -ּתְ   ּבְ

  ֲעֵלי ֶדֶרְך.  -ּוְלַבּסֹוף 
  
  

א   ָרֵמי:   עּוּלָ
ִתיב:  ֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרָך"ּכְ   , (משלי ה, טו) 156"ׁשְ

ֵאֶרָך"ּוְכִתיב:    ! (משלי ה, טו) "ְונֹוְזִלים ִמּתֹוְך ּבְ
  

ה  ִחּלָ ּתְ ֵתה ִמּבֹוְרָך,  -ּבַ   ׁשְ
ֵאְרָך""ְונֹוְזִלים  -ּוְלַבּסֹוף    . ִמּתֹוְך ּבְ

  
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ְסחֹוָרהָאַמר  ָרָבאָאַמר 
ְכִתיב:  ה"ַמאי ּדִ   ? (משלי יג, יא) "הֹון ֵמֶהֶבל ִיְמָעט ְוקֵֹבץ ַעל ָיד ַיְרּבֶ

ה ָאָדם ּתֹוָרתֹו ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות    ִמְתַמֵעט,  -ִאם עֹוׂשֶ
ה.  -ְוִאם קֹוֵבץ ַעל ָיד    ִיְרּבֶ

  
  : ָרָבא ָאַמר

ָתא ְוָעְבִרי ֲעָלּה.  ַנן ְלָהא ִמיּלְ   ָיְדִעי ַרּבָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָיִדי.  ים ּבְ   ֲאָנא ֲעִביְדָתּה ְוַקּיָ

  
יְזִביֲאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַרב ׁשֵ ְ ן ֲעַזְרָיהִמׁשּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   : ַרּבִ

ְכִתיב:  ה ֵצידֹו"ַמאי ּדִ   י יב, כז)? (משל 157"לֹא ַיֲחרְֹך ְרִמּיָ
  לֹא ִיְחֶיה, 

אי.  יד ָהַרּמַ   ְולֹא ַיֲאִריְך ָיִמים ַצּיָ
  
תוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

אי  יד ָהַרּמַ   ַיֲחרֹוְך.  –ַצּיָ
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
ִרין,  ד ִצּפָ ּצָ ל ְלָאָדם ׁשֶ   ָמׁשָ

ל ִראׁשֹוָנה  ָנֶפיָה ׁשֶ ר ּכְ ּבֵ ימוֹ  -ִאם ְמׁשַ ם ִמְתַקּיְ ָידֹו, ּכּוּלָ   ת ּבְ
ָידֹו. -ְוִאם ָלאו  ימֹות ּבְ   ֵאין ִמְתַקּיְ

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָבה 155 ית ְנִתיבֹות ִנּצָ רֹאׁש ְמרֹוִמים ֲעֵלי ָדֶרְך ּבֵ   ּבְ
ֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרָך וְ  156 ֵאֶרךָ ׁשְ   נְֹזִלים ִמּתֹוְך ּבְ
ה ֵצידֹו ְוהֹון ָאָדם ָיָקר ָחרּוץ 157   לֹא ַיֲחרְֹך ְרִמּיָ

 רש"י

. מסתלק בראש מרומים
  במחבואות:

. מורה הוראה ולבסוף עלי דרך
   לעין כל:

   . מים מכונסין וסופן כלים:בורך
   . מים חיים ואין פוסקין:בארך

. דגריס הרבה [יחד אינו חבילות
יכול לחזור עליו פעמים רבות 

  ומשכח:
   . מעט]:על יד
   . נוטריקון יחיה ויאריך:יחרוך

. שמרמה אנשים צייד הרמאי
להראות כמה אני חכם להעמיד 
גירסות הרבה והוא משכח 
ומקצר ימיו דכתיב (דברים ל) 

   כי הוא חייך ואורך ימיך:
ורב ששת אמר צייד הרמאי 

. בלשון (שבת דף כ:) הוא יחרוך
איחרוכי איחריך כלומר יש לו 

רוך ולאכול כל מי עופות לח
שלומד וגורס מעט מעט ומחזר 
עליו פעמים הרבה עד ששגור 
בפיו ואח''כ חוזר ולומד תלמודו 
מתקיים וקרא אתמוהי מתמה 

   וכי לא יחרוך מי שצידו רמייה:
  . שלא תברח:כנפיה
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ְלֵגי ָמִים" תּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ   . (תהלים א, ג) 158"ְוָהָיה ּכְ

  
ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   :ַרּבִ

תּול" ֵעץ ׁשָ ֵעץ ָנטּוַע.  - "כְּ   ְולֹא ּכְ
ל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ֵמַרב  ָרָכה ְלעֹוָלם.  -ֶאָחד ּכָ   ֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמן ּבְ

  
אָאַמר ְלהּו  ַנןלְ  ַרב ִחְסּדָ   : ַרּבָ

ְבִקיתּו ִלי ְוָאְזִליתּו,  ׁשָ ֵפיָנא ּדְ ָתא, ּוִמְסּתַ ֵאיָמא ְלכּו ִמּלְ ֵעיָנא ּדְ   ּבָ
ל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ֵמַרב ֶאָחד  ָרָכה ְלעֹוָלם,  -ּכָ   ֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמן ּבְ

ַב  יּה ּדְ ׁשְ הקּוהּו ַוֲאזּול ַקּמֵ   . 159ַרּבָ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
י ְסָבָרא,    ָהֵני ִמיּלֵ

ָמָרא ֵמַרב ֶאָחד ָעִדיף,    ֲאָבל ּגְ
ֵני.    יט,ב ָ לֹא ִליְפלֹוג ִליׁשּ י ֵהיִכי ^ּדְ   ּכִ

  
  

ְלֵגי ָמִים"   . (תהלים א, ג) "ַעל ּפַ
  

ר ֲחִניָלאיָאַמר  ְנחּום ּבַ י ּתַ   : ַרּבִ
נֹוָתיו: ׁש ָאָדם ׁשְ ּלֵ ִמְקָרא,   ְלעֹוָלם ְיׁשַ ִליׁש ּבְ   ׁשְ

ָנה,  ִמׁשְ ִליׁש ּבְ   ׁשְ
ַתְלמּוד.  ִליׁש ּבְ   ׁשְ

  
י?  ה ַחּיֵ ּמָ   ִמי ָיַדע ִאיִניׁש ּכַ

  
יֹוֵמי.  י ָקָאְמִריַנן ּבְ   ּכִ

  
  

ִעּתֹו" ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ   .(תהלים א, ג) "ֲאׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִעּתֹו""ִאם  ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ   , (תהלים א, ג) "ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול" - ּפִ

תּוב אֹוֵמר:  -ְוִאם ָלאו  ד ֲעֵליֶהם ַהּכָ י ִאם"ַעל ַהּלֹוֵמד ְוַעל ַהְמַלּמֵ ִעים ּכִ   . (תהלים א, ד) 160"לֹא ֵכן ָהְרׁשָ
  

אָאַמר  י ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ
ְכִתיב:  יָלה""כִּ ַמאי ּדִ ים ֲחָלִלים ִהּפִ   ? (משלי ז, כו) 161י ַרּבִ

יַע ְלהֹוָרָאה  ּלֹא ִהּגִ ְלִמיד ׁשֶ   ּומֹוֶרה,  -ֶזה ּתַ
ל ֲהרּוֶגיָה" יַע ְלהֹוָרָאה ְוֵאינֹו מֹוֶרה.  - "ַוֲעֻצִמים ּכָ ִהּגִ ְלִמיד ׁשֶ   ֶזה ּתַ

  
ה?  ּמָ   ְוַעד ּכַ

  
ִנין.  ִעין ׁשְ   ַעד ַאְרּבְ

  
  אֹוֵרי! ָרָבאְוָהא 

  
ִוין,  -ם ָהָת  ׁשָ   ּבְ

  
  . (תהלים א, ג) "ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול"

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה ַיְצלִ  158 ר ַיֲעׂשֶ ִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול ְוכֹל ֲאׁשֶ ן ּבְ ְריֹו ִיתֵּ ר ּפִ ְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ תּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ   יַח ְוָהָיה ּכְ
  אהגהת מסורת הש"ס. במהדורת וילנא כתוב רב 159
ֶפּנּו רּוַח  160 ּדְ ר תִּ ּמֹץ ֲאׁשֶ י ִאם ּכַ ִעים ּכִ   לֹא ֵכן ָהְרׁשָ
ל ֲהֻרֶגיָה  161 יָלה ַוֲעֻצִמים ּכָ ים ֲחָלִלים ִהּפִ י ַרּבִ   ּכִ

 רש"י

. נעקר מכאן וחזר ונשתל שתול
  במקום אחר:

. מעיקרו ולא זז משם נטוע
לעולם כלומר כעץ שתול יעשה 
תלמיד עצמו לילך וללמוד מכל 
האדם ולא כעץ נטוע להשתקע 

   לפני רב אחד:
. ללמוד חריפות וחידוד סברא

הלב לאחר שלמד ושגורה בפיו 
  גירסת התלמוד:

. שלא דלא ליפלוג לישני
יתחלקו הלשונות דהאי גריס 
שמעתא בהאי לישנא והאי גריס 
לה בלישנא אחרינא וחדא 
מילתא היא ומיהו תלמיד 
דגריס מתרוייהו (לישני) 
משתבש בגירסיה משום 

   דמבלבל לישני:
וב' ימים  . ב' ימים מקראביומי

   משנה וכו' וכן כל שבוע ושבוע:
. שיקבע אם פריו יתן בעתו

   עתים לתורה:
. תרי משמע לומד רשעים

ומלמדו ל''א פריו יתן בעתו 
שלומד ועושה פרי כלומר 
מקיים מה שכתוב בתורה וזה 

   עיקר:
. שאסור על הלומד ועל המלמד

ללמד תורה לתלמיד שאינו 
   הגון:

או . לשון נפל שלא מלהפילה
ימיו כלומר תלמיד שלא מלאו 

   ימיו רבים חלליו:
. המתעצמים ועצומים

והמחרישים ומתאפקים 
מלהורות הורגין את דורן 
ועצומים לשון ועוצם עיניו 

   (ישעיהו לג):
   . הוי ראוי להוראה:ועד כמה

   . משנולד:עד ארבעין שנין
. וכל ימיו לא היו והא רבא אורי

אלא ארבעים שנה בפ''ק דראש 
   נה (דף יח.):הש

. בשאין בעירו גדול התם בשוין
  ממנו:
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אָאַמר  ר ַאּדָ א, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרבָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ ר ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ

ְלמּוד,  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְצִריָכה ּתַ ל ּתַ ין ׁשֶ יַחת חּוּלִ ֲאִפיּלּו ׂשִ   ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ   . "ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול"ׁשֶ

  
  

ה ַיְצִליַח" ר ַיֲעׂשֶ   .(תהלים א, ג) "ְוָכל ֲאׁשֶ
  

ן ֵלִויַרּבִ ָאַמר  ַע ּבֶ   : י ְיהֹוׁשֻ
תּוב: ָבר ֶזה ּכָ ּתֹוָרה,   ּדָ   ּבַ

ִביִאים,  ּנְ נּוי ּבַ   ְוׁשָ
תּוִבים,  ּכְ ׁש ּבַ   ּוְמׁשּוּלָ

ּתֹוָרה  ל ָהעֹוֵסק ּבַ   ְנָכָסיו ַמְצִליִחין לֹו.  -ּכָ
  

ּתֹוָרה"  תּוב ּבַ ְכִתיב: –"ּכָ ִרית ַהּזֹאת ַוֲעׂשִ   ּדִ ְבֵרי ַהּבְ ם ֶאת ּדִ ַמְרּתֶ   יֶתם אָֹתם, "ּוׁשְ
ר ַתֲעׂשּון" ל ֲאׁשֶ ילּו ֶאת ּכָ ּכִ ׂשְ   . (דברים כט, ח) ְלַמַען ּתַ

ִביִאים"  ּנְ נּוי ּבַ ְכִתיב:  –"ׁשָ יָך, ּדִ ה] ִמּפִ   "לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה [ַהּזֶ
  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוָלְיָלה, 

תּוב ּבֹו,  ָכל ַהּכָ מר ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשְ   ְלַמַען ּתִ
יל" כִּ ׂשְ ָרֶכיָך ְוָאז ּתַ ְצִליַח ֶאת ּדְ י ָאז ּתַ   . (יהושע א, ח) ּכִ

תּוִבים"  ּכְ ׁש ּבַ ְכִתיב:  –"ְמׁשּוּלָ תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו,   ּדִ י ִאם ּבְ   "ּכִ
ה יֹוָמם ָוָלְיָלה,    ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ

ְלֵגי ָמִים,  תּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ   ְוָהָיה ּכְ
ִע  ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ   ּתֹו, ֲאׁשֶ

  ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול, 
ה ַיְצִליַח" ר ַיֲעׂשֶ   . ג)-(תהלים א, ב ְוכֹל ֲאׁשֶ

  
ִריַמְכִריז  ַסְנּדְ י ֲאֶלּכְ   : ַרּבִ

י? ֵעי ַחּיֵ   ַמאן ּבָ
י?  ֵעי ַחּיֵ   ַמאן ּבָ

יּה,  י ָעְלָמא ְלַגּבֵ נּוף ַוֲאתּו ּכּוּלֵ   ּכְ
י,    ָאְמִרי ֵליּה: ַהב ָלן ַחּיֵ

ים ... ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמַרע""ִמי ָאַמר ְלהּו:    .  יד)-(תהלים לד, יג 162ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ
  
   

יָנה? 163 ׁשֵ ֶרה ּבְ ר ִמְרָמה, [ֵאֵלְך] ְוֶאְתּגָ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ י ְלׁשֹוִני ֵמַרע ּוׂשְ א יֹאַמר: ָנַצְרּתִ ּמָ   ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ה טֹוב"ּתַ   , (תהלים לד, טו) 164"סּור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ

א ּתֹוָרה,  ֹוב""טֵאין    ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲעזֹבּו"ׁשֶ י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתתִּ   .  (משלי ד, ב) "ּכִ

   
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב.  162 ר ִמְרָמה ידידידידיג ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ   ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוׂשְ
ה טֹוב"ילנא: (במהדורת ו 163        ) ומסורת הש"ס מוחק זאת"סּור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ
לֹום ְוָרְדֵפהוּ  164 ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב ּבַ  סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ

 רש"י

. של חכמים צריכה שיחת חולין
תלמוד כדי להתלמד לדבר 
בלשונם שהוא בלשון נקיה 

  ועושר ומרפא:
. הוי דבר קל שבאילן ועלהו

וכתיב לא יבול כלומר לא ילך 
  לאיבוד:
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  יט, ב .70
ּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲעִמיִדין ּבָ ּמַ ה ָמקֹום ׁשֶ יַע ְלִכיּפָ   ].ָאסּור ִלְבנֹות" -[ "ִהּגִ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ָנה  ר.  -ִאם ּבָ ָכרֹו מּוּתָ   ׂשְ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
י ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵהן,  ׁשֵ ּמְ   ְמׁשַ

ָעְבדּו!  ּיֵ י ֲעִקיָבא, ֵאיָנן ֲאסּוִרין ַעד ׁשֶ ין ְלַרּבִ ָמֵעאל ּבֵ י ִיׁשְ ין ְלַרּבִ י ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבֵ ׁשֵ ּמְ   ּוְמׁשַ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
א ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַעְצָמּה.    לֹא ִנְצְרָכה, ֶאּלָ

  
ָאַמר:  ָעֵבד ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ תֵּ ל ּגֹוי ַעד ׁשֶ ד, ְוׁשֶ ָרֵאל ֲאסּוָרה ִמּיָ ל ִיׂשְ יר.  -ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ּפִ   ׁשַ

א ְלֵמיַמר?  ד, ַמאי ִאיּכָ ל ּגֹוי ֲאסּוָרה ִמּיָ ָאַמר: ׁשֶ א ְלַמאן ּדְ   ֶאּלָ
  

א ָאַמר  אֶאּלָ ר עּוּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ
ַמּכֹוׁש ַאֲחרֹון.  א ּבְ   לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

ַמר ְמָלאָכה, ֲעבֹוָדה זָ  ה? ּגְ ֵרים ּלָ   ָרה ַמאן ָקא ּגָ
ַמּכֹוׁש ַאֲחרֹון,  ַמר הְמָלאָכה? ּבְ   ְוֵאיַמת ָהְוָיא ּגְ

רּוָטה.  ֶוה ּפְ יּה ׁשָ   ַמּכֹוׁש ַאֲחרֹון ֵלית ּבֵ
  

ה ְוַעד סֹוף.   ִחּלָ ִכירּות ִמּתְ ָנּה ִלׂשְ   ַאְלָמא ָקָסַבר: ֶיׁשְ
   

 רש"י

. דשכרו מותר דהא פשיטא
כיפה זו לאו עבודת כוכבים היא 

  אלא תשמיש לעבודת כוכבים:
. בין לר' ישמעאל ובין לר''ע

דפליגי בעבודת כוכבים עצמה 
מאימתי נאסרת בתשמיש מודו 

   דאין אסורין:
. עד שישתמשו בהן עד שיעבדו

לעבודת כוכבים בפרק רבי 
ישמעאל (לקמן דף נא:) 

   בברייתא בגמרא:
   . הא דר''א:לא נצרכה

. אלא לעבודת כוכבים עצמה
שאם עשה ישראל לעובד 
כוכבים עבודת כוכבים בשכר 

   שכרו מותר:
. פלוגתא ניחא למאן דאמר כו'ה

   דרבי ישמעאל ור''ע היא:
. שעשה ישראל של ישראל

   לצרכו למוכרה לעובד כוכבים:
. וזו ושל עובד כוכבים משתעבד

עדיין לאו נעבדה מש''ה שכרו 
מותר שזו לצורך עובד כוכבים 

   נעשית:
. להקראות מאן קא גרים לה

   עבודת כוכבים:
. מכת קורנס במכוש האחרון

   רון:האח
. הלכך לית ביה שוה פרוטה

שרי דשכירות שאר מכושות לא 
מיתסר דההוא לאו שכר עבודת 
כוכבים הוא וקסבר ר''א ישנה 
לשכירות מתחלה ועד סוף אומן 
המקבל עליו לעשות בשכר לא 
אמרינן בגמר המלאכה הוא 
קונה כל השכירות אלא כל 
פורתא ופורתא דעבד קמא קמא 
קני אגרא דפלוגתא היא 

דושין (דף מח.) עשה לי שירין בק
  נזמים וטבעות ואקדש כו':
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ָנה          ִמׁשְ

יִטין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה: ְכׁשִ ין תַּ   ַקְטָלאֹות,   ְוֵאין עֹוׂשִ
  ּוְנָזִמים, 

עֹות.    ְוַטּבָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָכר  ׂשָ ר.  -ּבְ   מּותָּ
  

ְרַקע,  ר ַלּקַ ְמחּוּבָ   ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם ּבִ
ֵצץ. ֲאָבל מֹוֵכ  ּקָ ּיִ ֶ   ר הּוא ִמׁשּ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  .  מֹוֵכר הּוא ַעל ְמָנת ָלקּוץ

   

ָמָרא          ּגְ

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
ם"ָאַמר ְקָרא: ּדְ   כ,א  ְרַקע.  - (דברים ז, ב) 165"לֹא ְתָחּנֵ ּקַ ן ָלֶהם ֲחָנָייה ּבַ ּתֵ   לֹא ּתִ

  
ם""ַהאי  ן ָלֶהם ֵחן!  לֹא ְתָחּנֵ ּתֵ ָהִכי ָקָאַמר ַרֲחָמָנא: לֹא ּתִ ֵעי ֵליּה, ּדְ   ִמיּבָ

  
ם', ַמאי  ן, ֵליָמא ְקָרא: 'לֹא ְתחּוּנֵ ם"ִאם ּכֵ   ? "לֹא ְתָחּנֵ

י.  ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

נַ  ן ָלֶהם ַמּתְ ּתֵ ָהִכי ָאַמר ַרֲחָמָנא: לֹא ּתִ ֵעי ֵליּה, ּדְ י ִמיּבָ ּתִ ם! ְוַאּכַ ל ִחּנָ   ת ׁשֶ
  

ם', ַמאי  ן, ֵליָמא ְקָרא: 'לֹא ְתִחיּנֵ ם"ִאם ּכֵ   ? "לֹא ְתָחּנֵ
  

הּו.  ּה ּכּוּלְ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

ם"" ְרַקע.  - "לֹא ְתָחּנֵ ּקַ ן ָלֶהם ֲחָנָייה ּבַ תֵּ   לֹא תִּ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ם" ן ָלֶהם ֵחן.  - "לֹא ְתָחּנֵ תֵּ   לֹא תִּ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ם" ם - "לֹא ְתָחּנֵ ַנת ִחּנָ ן ָלֶהם ַמתְּ תֵּ   . "לֹא תִּ
  

ֵאי ִהיא,  ּנָ ם ּגּוָפּה ּתַ ַנת ִחּנָ   ּוַמּתְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי"" ֶנּנָ ּתְ ָעֶריָך ּתִ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ   , (דברים יד, כא) 166"לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ
א: ֵאין ִלי ֶא  ר   ּלָ ְנִתיָנה,  –ַלּגֵ   ּבִ

ְמִכיָרה,  -ּוְלגֹוי    ּבִ
ִין?  ְמִכיָרה ִמּנַ ר ּבִ   ַלּגֵ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה ... אֹו ָמכֹר"תַּ ֶנּנָ ּתְ   , "ּתִ
ִין?  ְנִתיָנה ִמּנַ   ְלגֹוי ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי"תַּ ֶנּנָ ּתְ   , "ּתִ
ה  ְמִכיָרה, ִנְמָצא ַאתָּ ין ּבִ ְנִתיָנה ּבֵ ין ּבִ ר, ְוֶאָחד ּגֹוי, ּבֵ   אֹוֵמר: ֶאָחד ּגֵ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְכָתָבן,  ָבִרים ּכִ   ּדְ
ר  ְנִתיָנה,  -ַלּגֵ   ּבִ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ם 165 ִרית ְולֹא ְתָחּנֵ ֲחִרים אָֹתם לֹא ִתְכרֹת ָלֶהם ּבְ יָתם ַהֲחֵרם תַּ   ּוְנָתָנם ה' ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך ְוִהּכִ
ה ַליהֹ  166 י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

 רש"י

. שלא יאמר תתן להם חןלא 
  כמה עובד כוכבים זה נאה:

. ה''ג אם כן לכתוב לא תחונם
בקריאתו מלא דמשמע לשון 

   חנינה והוא חן:
. חסר קרי ביה מאי לא תחנם

   לא תחנם לשון חניית קרקע:
. דכולהו ילפי מהאי תניא נמי

קרא לא תתן להם חנייה מדלא 
לא כתיב תחונם קרי ביה תחנם 

תתן להם חן קרי ביה לא תחונם 
לשון חנינה והיינו חן מתנת חנם 

   קרי ביה לא תחינם לשון חנם:
. גר תושב לגר אשר בשעריך

שקבל עליו שבע מצות שנצטוו 
בני נח ונבילה מותרת לו ואתה 
מצווה להחיותו דכתיב בגר 

   ותושב (ויקרא כה) וחי עמך:
. וקאי אגר דלעיל ת''ל או מכור

תתננה ואכלה או  מיניה לגר
   מכור:

לעובד כוכבים בנתינה מנין 
. ת''ל תתננה או מכור לנכרי

ודרוש לתרוייהו אנכרי דאי 
לדברים ככתבן אתא דלעובד 
כוכבים אסור לתתנה הכי 
איבעי ליה למכתב תתננה 
ואכלה לגר אשר בשעריך או 
מכור לנכרי דלא מצי לאוקומי 

   קרייה דנתינה אנכרי:
. אבל ירהולעובד כוכבים במכ

  בחנם אסור ליתן לו שום מתנה:
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ְמִכיָרה" –ּוְלגֹוי    . ּבִ
י ֵמִאיר!  יר ָקָאַמר ַרּבִ ּפִ   ׁשַ

  
י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ

  
י ֵמִאיר  ְדָקָאַמר ַרּבִ ְך ּכִ ְעּתָ    –ָאַמר ָלְך: ִאי ָסְלָקא ּדַ

ה ַוֲאָכָלּה ּוָמכֹר',  ֶנּנָ ּתְ ה ִלי?  "אֹו"ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא: 'ּתִ   ָלּמָ
ֲאָתא.  ְכָתָבן הּוא ּדַ ּה: ִלְדָבִרים ּכִ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
י ֵמִאיר?   ְוַרּבִ

  
גֹוי.  ֵגר ִלְמִכיָרה ּדְ   ַההּוא ְלַאְקּדּוֵמי ְנִתיָנה ּדְ

  
י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ

  
ה ְלַהֲחיֹותֹו,  ה ְמצּוּוֶ ֵגר ַאתָּ יָון ּדְ   ּכֵ

ה ְלַהֲחיֹותֹו,  ה ְמצּוּוֶ   ְוגֹוי ִאי ַאּתָ
ים    לֹא ָצִריְך ְקָרא.   - ְלַהְקּדִ

  
  
  

 רש"י

ופרכינן ור' יהודה הא ודאי 
. דבין מכירה שפיר קאמר ר''מ

בין נתינה איכא למישדינהו 
  אעובד כוכבים ואגר:

   . חלוק הוא:או
. אם יש גר להקדים נתינה דגר

בשעריך לא ימכרנה לעובד 
כוכבים ולהכי אתא או למשמע 
הכי לגר אשר בשעריך תתננה 
והוא עיקר מצוה או אם אין גר 

  מוכרה לעובד כוכבים:
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ָבר ַאֵחר:" ם" ּדָ ן ָלֶהם ֵחן - "לֹא ְתָחּנֵ תֵּ   . "לֹא תִּ
  

יע ֵליּה ְלַרב,    ְמַסּיַ
ָאַמר    : ַרבּדְ

ה ָנָאה ּגֹוָיה זֹו".  ּמָ ּיֹאַמר: "ּכַ   ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ה ּבְ  ְמִליֵאל"ַמֲעׂשֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִית,  ַרּבָ ַהר ַהּבַ י ַמֲעָלה ּבְ ּבֵ ָהָיה ַעל ּגַ   ׁשֶ

יֹוֵתר, ְוָרָאה ּגֹוָיה ַאַחת נָ    ָאה ּבְ

יָך ה'"ָאַמר:    ! (תהלים קד, כד) 167"ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
  

י ֲעִקיָבאְוַאף  ע: ַרּבִ ת טּוָרנּוְסרֹופּוס ָהָרׁשָ   ַרק   ָרָאה ֵאׁשֶ
ַחק,    ׂשָ
  ּוָבָכה. 

ה ְסרּוָחה,  -"ַרק"  יּפָ ָאה ִמטִּ ָהְיָתה ּבָ   ׁשֶ
ַחק"  יָרא, ְוָנֵסיב ָלּה,  -"ׂשָ ּיְ ִמּגַ ֲעִתיָדה ּדְ   ּדַ
ָכה"  ֵלי ַעְפָרא" -"ּבָ ַהאי ׁשּוְפָרא ּבָ   ! ּדְ

  
  ְוַרב? 

  
ָקא מֹוֶדה    אֹודּוֵיי הּוא ּדְ

ָאַמר ָמר:    ּדְ

עֹוָלמֹו"" ָרא ּבְ ָכה ּבָ ּכָ רּוְך ׁשֶ ִרּיֹות טֹובֹות, אֹוֵמר: "ּבָ   . "ָהרֹוֶאה ּבְ
  

ֵרי?!  ּכּוֵלי ִמי ׁשָ   ּוְלִאְסתַּ
  ֵמיִתיֵבי: 

ָבר ָרע"" ַמְרּתָ ִמּכל ּדָ    – (דברים כג, י) 168"ְוִנׁשְ
ל ָאָדם: ּכֵ ּלֹא ִיְסתַּ נּוָיה,     ׁשֶ ה ָנָאה ַוֲאִפיּלּו ּפְ ָ ִאׁשּ   ּבְ

ת ִאיׁש ַוֲאִפיּלּו ְמכֹוֶעֶרת, ֵאׁשֶ     ּבְ
ִבְגֵדי ֶצַבע [ׁשֶ                                 כ,ב  ה, ְולֹא ּבְ ָ   ל] ִאׁשּ

ֲחמֹוָרה,  ֲחמֹור ְולֹא ּבַ   ְולֹא ּבַ
ֲחִזיָרה,  ֲחִזיר ְולֹא ּבַ   ְולֹא ּבַ

עֹופֹות  ְזָקִקין ֶזה ָלֶזה,  -ְולֹא ּבְ ּנִ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
ֶות.  ַמְלַאְך ַהּמָ   ַוֲאִפיּלּו ָמֵלא ֵעיַנִים ּכְ

ּכּוּלֹו ָמֵלא ֵעיַנִים,  ֶות, ׁשֶ   ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַמְלַאְך ַהּמָ
ָידֹו,  לּוָפה ּבְ ל חֹוֶלה עֹוֵמד ֵמַעל ְמַראׁשֹוָתיו ְוַחְרּבֹו ׁשְ ִטיָרתֹו ׁשֶ ַעת ּפְ ׁשְ   ּבִ

לּוָיה ּבֹו,  ל ָמָרה תְּ ה ׁשֶ   ְוִטיּפָ
יו,  ֲעֵזַע ּוּפֹוֵתַח ּפִ חֹוֶלה רֹוֶאה אֹותֹו ִמְזּדַ יָון ׁשֶ   ּכֵ

יו,  ה ֵמת,   ְוזֹוְרָקּה ְלתֹוְך ּפִ ּנָ   ִמּמֶ
ה ַמְסִר  ּנָ   יַח, ִממֶּ

ָניו מֹוִריקֹות" ה ּפָ ּנָ   ! ִממֶּ
  

  ֶקֶרן ָזִוית ֲהַואי. 
  
  

ִבְגֵדי ֶצַבע ל[ "ְולֹא ּבְ ה"] ׁשֶ ָ   . ִאׁשּ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
י כֹוֶתל.  ּבֵ טּוִחין ַעל ּגַ   ֲאִפיּלּו ׁשְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ֲעֵליֶהן.  יר ּבַ ַמּכִ   ּוּבְ
                                                                                                                                                                                                                                                                    

יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָינֶ   167 ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ה' ּכֻ   ךָ ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
ָבר ָרע  168 ַמְרתָּ ִמּכֹל ּדָ י ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביָך ְוִנׁשְ   ּכִ

 רש"י

. שזוכר ולא בבגדי צבע אשה
את האשה כמו שהיא מלובשת 
בהן שמייפין אותה ומהרהר 

  אחריה:
. כשפונה לימין קרן זוית הואי

או לשמאל ליכנס ממבוי למבוי 
ופוגעין זה את זה בקרן זוית 
דאינו רואה אותה מרחוק באה 

   כנגדו שיעצם עיניו:
. האשה הרגילה בעליהן

  ללובשן:
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  : ָרָבאָאַמר 

ָקָתֵני:  ְיָקא ַנִמי, ּדְ ִבְגֵדי ֶצַבעּדַ ל[ "ְולֹא ּבְ ה" ]ׁשֶ ָ   , ִאׁשּ
ִבְגֵדי ִצְבעֹוִנין'.    ְוָלא ָקָתֵני: 'ְולֹא ּבְ

  
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
יֵקי,  ַעּתִ י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ּה,  י, ֵלית ָלן ּבָ ֲחַדּתִ   ֲאָבל ּבַ
יָמא ָהִכי  ִאי ָלא ּתֵ ל!  -ּדְ ּכֵ ּפּוֵרי ֵהיִכי ָיֲהִביַנן? ָהא ָקא ִמְסּתַ   ֲאַנן ָמָנא ְלַאׁשְ

  
ָאַמר    : ַרב ְיהּוָדהּוְלַטֲעֵמיְך, ָהא ּדְ

ִמינֹו  פֹוֶפֶרת  -ִמין ּבְ ׁשְ ִמְכחֹול ּבִ ר ְלַהְכִניס ּכְ כֵּ  -מּוּתָ   ל! ָהא ָקא ִמְסּתַ
יּה ְטִריד.  ֲעִביְדּתֵ יּה ְטִריד, ָהִכי ַנִמי ּבַ ֲעִביְדּתֵ א ּבַ   ֶאּלָ

  
  

 רש"י

  . משמע שמכירה:צבע אשה
. אינון של נשים בגדי צבעונין

ומדקתני בגדי צבע אשה משמע 
   שמכירה:

. שלבשתן וכבר ראה בעתיקי
אותה מלובשת בהן וכשחוזר 
ורואה אותן נזכר ביפיה ודוקא 
בגדי צבעונין לפי שהאשה נאה 
בהן ולא שכיחי אבל שאר 
בגדים דשכיחי ואינן לנוי לא 

   מסיק אדעתיה להרהר:
   . שלא לבשתן מעולם:בחדתי

. כובס המתקן בגדים לאשפורי
   חדשים:

   . בהרבעת בהמה:מין במינו
. לאדם להכניס בידים מותר

   אבר הזכר:
. מכחול הוא כמכחול בשפופרת

קיסם שמכניסין בשפופרת קנה 
שהמכחול בתוכה והקיסם קרוי 

   מכחול על שם שכוחלין בו:
. ותניא לעיל לא הא קא מסתכל
   מורה:בחמור ולא בח

. לבו על בעבידתיה טריד
  מלאכתו ושוכח בהרהור:



105       73737373סוגיה              ""ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן"ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן    ––––מסכת עבודה זרה פרק א' מסכת עבודה זרה פרק א' מסכת עבודה זרה פרק א' מסכת עבודה זרה פרק א' 

        כ, ב כ, ב כ, ב כ, ב  . . . . 73737373
  ָאַמר ָמר: 

ל [ ִטיָרתֹו ׁשֶ ַעת ּפְ ׁשְ ָידֹו, "ּבִ לּוָפה ּבְ   חֹוֶלה עֹוֵמד ֵמַעל ְמַראׁשֹוָתיו ְוַחְרּבֹו ׁשְ
לּוָיה ּבֹו,  ל ָמָרה תְּ ה ׁשֶ   ְוִטיּפָ

יו,  ֲעֵזַע ּוּפֹוֵתַח ּפִ חֹוֶלה רֹוֶאה אֹותֹו ִמְזּדַ יָון ׁשֶ   ּכֵ
יו ה ֵמת" ]ְוזֹוְרָקּה ְלתֹוְך ּפִ ּנָ   . ִממֶּ

  
מּוֵאל,  ׁשְ ֲאבּוהַּ ּדִ ִליָגא ּדַ   ֵניָמא, ּפְ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ ׁשְ   : ֲאבּוהַּ ּדִ
ְבֵהָמה?  ִחיָטה ּכְ ְ ית ַהׁשּ ַרֲעָנא ּבֵ יָתא, ֲהָוה ּפָ ְבִרּיָ ָנא ִליָקָרא ּדִ ָחֵייׁשְ ֶות: ִאי ָלא ּדְ   ָאַמר ִלי ַמְלַאְך ַהּמָ

  
ָכה ְלהּו ְלִסיָמִני ה ְמַחּתְ ְלָמא ַהִהיא ִטיּפָ   ן. ּדִ

  
  

ה ַמְסִריַח" ּנָ   . "ִמּמֶ
  

ֲהָנא,  ר ּכָ י ֲחִניָנא ּבַ יַע ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיַ
ָאַמר  ֲהָנאּדְ ר ּכָ י ֲחִניָנא ּבַ י  ַרּבִ   : ַרבָאְמִרי ּבֵ

ּלא ַיְסִריַח ֵמתֹו,    ָהרֹוֶצה ׁשֶ
ָניו.     ַיֲהְפֶכּנּו ַעל ּפָ

   
  
  
  

 רש"י

. הוה פרענא בית שחיטה
לראות מבחוץ כבהמה אלמא 

 מחתך ממש הוא:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָבר ָרע"" ַמְרּתָ ִמּכל ּדָ    – יא)-(דברים כג, י 169"ְוִנׁשְ
ְיָלה.  ּלַ ּיֹום ְוָיבֹוא ִליֵדי טּוְמָאה ּבַ ּלא ְיַהְרֵהר ָאָדם ּבַ   ׁשֶ

  
אן ָאַמר  ן ָיִאירִמּכָ י ִּפְנָחס ּבֶ   : ַרּבִ

  ּתֹוָרה ְמִביָאה ִליֵדי ְזִהירּות, 
  ְזִהירּות ְמִביָאה ִליֵדי ְזִריזּות, 

  ְזִריזּות ְמִביָאה ִליֵדי ְנִקּיּות, 
  ְנִקּיּות ְמִביָאה ִליֵדי ְפִריׁשּות, 
ִריׁשּות ְמִביָאה ִליֵדי ָטֳהָרה,    ּפְ
  ָטֳהָרה ְמִביָאה ִליֵדי ֲחִסידּות, 

  ה, ֲחִסידּות ְמִביָאה ִליֵדי ֲעָנוָ 
  ֲעָנָוה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטא, 

ה,  ָ   ִיְרַאת ֵחְטא ְמִביָאה ִליֵדי ְקדּוׁשּ
ה ְמִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהּקֹוֶדׁש,  ָ   ְקדּוׁשּ

ִתים,  ית ַהּמֵ   רּוַח ַהּקֹוֶדׁש ְמִביָאה ִליֵדי ְתִחּיַ
ן,  דֹוָלה ִמּכּוּלָ   ַוֲחִסידּות ּגְ

ֱאַמר: ּנֶ ְרּתָ ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך"" ׁשֶ ּבַ   . "(תהלים פט, כ) 170ָאז ּדִ
  

ן ֵלִוי,  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ּוְפִליָגא ּדְ
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ן,  דֹוָלה ִמּכּוּלָ   ֲעָנָוה ּגְ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ֲעָנִוים"ׁשֶ ֵ ח ה' אִֹתי ְלַבׂשּ   , ישעיהו סא, א)( 171"רּוַח ה' ֱאלִֹהים ָעָלי ַיַען ָמׁשַ

א    , "ֲעָנִוים"'ֲחִסיִדים' לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ
ן.   -ָהא ָלַמְדּתָ  דֹוָלה ִמּכּוּלָ ֲעָנָוה ּגְ   ׁשֶ

   
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָבר ָרע.  יייי 169 ַמְרתָּ ִמּכֹל ּדָ י ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביָך ְוִנׁשְ ֲחֶנה לֹא ָיבֹא ֶא  יאיאיאיאּכִ ֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ר לֹא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמקְּ י ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ ל ּתֹוְך ּכִ

ֲחֶנה   ַהּמַ
ּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם 170 יִתי ֵעֶזר ַעל ּגִ ּוִ ְרתָּ ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך ַוּתֹאֶמר ׁשִ ּבַ   ָאז ּדִ
בּוִים 171 ֵרי ֵלב ִלְקרֹא ִלׁשְ ּבְ ָלַחִני ַלֲחבֹׁש ְלִנׁשְ ר ֲעָנִוים ׁשְ ֵ ח ְיהָוה אִֹתי ְלַבׂשּ ַקח קֹוַח ּדְ  רּוַח ֲאדָֹני ה' ָעָלי ַיַען ָמׁשַ   רֹור ְוַלֲאסּוִרים ּפְ

 רש"י

. וסמיך ונשמרת מכל דבר רע
ליה כי יהיה בך איש אשר לא 
יהיה טהור מקרה לילה וקא 
מזהר ליה להשמר שלא יבא 

  לידי כך:
. על ידי שעוסק בה ועוד תורה

שרואה ומבין אזהרות שבה 
   ונשמר:
. [זריז] ונשמר קודם לכן זריזות

שלא תבא עבירה לידו כי הכא 
דאינו מהרהר לבא לידי 

   טומאה:
דו . כשהעבירה בא ליזהירות

זהיר להשמר שלא יכשל והכי 
אמרינן בכל הבשר בשחיטת 
חולין (חולין דף קז:) מאי לאו 
דזהיר ולא נגע לא דזריז קדים 

   ומשי ידיה מעיקרא:
   . נקי באין חטא:נקיות

. אף מדבר המותר פרישות
   פורש להחמיר על עצמו:

   . צח מלובן ועדיף מנקי:טהור
. להשרות עליו לידי רוח הקודש

   שכינה:
. ולא אז דברת בחזון לחסידיך

  נאמר ליראיך ולענויך:
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ְרַקע,  "ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן ר ַלּקַ ְמחּוּבָ   ּבִ

ֵצץ.  ּקָ ּיִ ֶ   ֲאָבל מֹוֵכר הּוא ִמׁשּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  .  מֹוֵכר הּוא ַעל ְמָנת ָלקּוץ"
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
  "מֹוְכִרין ָלֶהן ִאיָלן ַעל ְמָנת ָלקּוץ ְוקֹוֵצץ, 

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ְקצּוָצה.    ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן ֶאּלָ
  

ַחת ַעל ְמָנת ִלְגזֹוז ְוגֹוֵזז,    ׁשַ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
זּוָזה.  א ּגְ   ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהן ֶאּלָ

  
  ָקָמה ַעל ְמָנת ִלְקצֹור ְוקֹוֵצר, 

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ְקצּוָרה"   . ֵאין מֹוְכִרין ֶאּלָ
  

  ָכא, ּוְצִרי
ְמִעיַנן:  ִאי ַאׁשְ ֵהי ֵליּה,  - "ִאיָלן"ּדְ ֵסיד, ַמׁשְ ָלא ּפָ יָון ּדְ י ֵמִאיר ּכֵ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ   ּבְ

ֵסיד  ֵהי ָלּה, ּפָ ִכי ַמׁשְ י ְיהּוָדה. - ֲאָבל ַהאי ּדְ   ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבִ
לֹא ְיִדיַע ׁשִ  ּום ּדְ י ִמׁשּ ְרּתֵ ָהֵני ּתַ ְמִעיַנן: ּבְ ְבַחְייהּו, ְוִאי ַאׁשְ יִדיַע ׁשִ ַחת ּדִ   ְבַחְייהּו, ֲאָבל ׁשַ

י ֵמִאיר.    ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבִ
י ְיהּוָדה, ָהָנְך ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבִ י ֵמִאיר, ֲאָבל ּבְ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ ָהא, ּבְ ְמִעיַנן: ּבְ   ְוִאי ַאׁשְ

  ְצִריָכא. 
  

 רש"י

. תבואת חיטין ושעורין שחת
קודם שתמלא בזירין ובלע''ז 

  פירינ''א:
. עובד כוכבים משהי ליה

במחובר ונמצא שנתן לו ישוב 
   וחנייה בקרקע:

. לא מינכר לא ידיע שבחייהו
שבח בחיבורין מכאן ואילך 
דקמה פסדא ואילן נהי נמי דלא 

   פסיד מיהו לא מינכר דלשבח:
. דנראה לעינים דכמה אבל שחת

   דמשהי ליה משבחת:
. בשחת משום בהא קאמר ר''מ

  דידיע שבחיה:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

חֹוט, ַמהּו?  ֵהָמה ַעל ְמָנת ִלׁשְ   ּבְ
  

י ְיהּוָדה? ָהָתם ַטְעָמא ַמאי ׁשָ    ֵרי ַרּבִ
ְרׁשּוֵתיּה ַקְייִמי,  ָלאו ּבִ   ּדְ

ֵהי ְלהּו,    ְוָלא ָמֵצי ַמׁשְ
ֵהי ָלּה,  גֹוי ַקְייָמא, ַמׁשְ ִבְרׁשּוֵתיּה ּדְ יָון ּדְ ֵהָמה, ּכֵ   ֲאָבל ּבְ

ְלָמא:    אֹו ּדִ
ָנא?    ָלא ׁשְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ַתְנָיא:    ּדְ
ֵהָמה  חֹוט ְוׁשֹוֵחט, "ּבְ   ַעל ְמָנת ִלׁשְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

חּוָטה" א ׁשְ   . ֵאין מֹוְכִרין לֹו ֶאּלָ
  
  

 רש"י

. שחת דלאו ברשותיה קיימי
ואילן וקמה בקרקע ישראל 
נינהו ולא מצי לשהויינהו 

  דישראל מעכב עליה:
. מכי זבן לה עובד אבל בהמה

   כוכבים ברשותיה קיימא:
. מתנה עמו על מנת לשחוט

  בפירוש:
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ָנה    ִמׁשְ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיׂשְ ים ּבְ תִּ יִרין ָלֶהם ּבָ ּכִ   ֵאין ַמׂשְ
דֹות.    ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׂשָ

דֹות. ^ - ּוְבסּוְרָיא   כא,א ים, ֲאָבל לֹא ׂשָ תִּ יִרין ָלֶהם ּבָ ּכִ   ַמׂשְ
דֹות,  -ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ  יִרין ׂשָ ּכִ ים ּוַמׂשְ תִּ   מֹוְכִרין ָלֶהם ּבָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ דֹות,  -ּבְ ים, ֲאָבל לֹא ׂשָ תִּ יִרין ָלֶהם ּבָ ּכִ   ַמׂשְ
דֹות,  -ּוְבסּוְרָיא  יִרין ׂשָ ּכִ ים ּוַמׂשְ תִּ   מֹוְכִרין ּבָ

  מֹוְכִרין ֵאּלּו ָוֵאּלּו.  -ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ 
  

יר,  ּכִ ָאְמרּו ְלַהׂשְ ָמקֹום ׁשֶ   ַאף ּבְ
הּוא ַמְכִניס ְלתֹוכֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ֵני ׁשֶ יָרה ָאְמרּו, ִמּפְ   לֹא ְלֵבית ּדִ

ֱאַמר:  ּנֶ   . (דברים ז, כו) 172יֶתָך""לֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל בֵּ ׁשֶ
  

ְרָחץ,  יר לֹו ֶאת ַהּמֶ ּכִ   ּוְבָכל ָמקֹום לֹא ַיׂשְ
מוֹ  הּוא ִנְקָרא ַעל ׁשְ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ

   

ָמָרא          ּגְ

דֹות"ַמאי    ? "ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׂשָ
  

י:  ְרתֵּ ּה ּתַ ִאית ּבָ ּום ּדְ   ִאיֵליָמא ִמׁשּ
  ֲחָנַיית ַקְרַקע;  -ֲחָדא 

ר;  -ַוֲחָדא  ֲעׂשֵ ָקא ַמְפַקע ָלּה ִמּמַ   ּדְ
י:  ְרּתֵ א ּתַ ים ַנִמי ִאיּכָ ּתִ   ִאי ָהִכי, ּבָ

  ֲחָנַיית ַקְרַקע;  -ֲחָדא 
זּוָזה!  -ַוֲחָדא  ָקא ַמְפַקע ָלּה ִמּמְ   ּדְ

  
אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

ר הּוא.    ְמזּוָזה חֹוַבת ַהּדָ
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
י ֵחֶרם הּוא 172 ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם כָּ   ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ

 רש"י

 מתני' 
. לעובד אין משכירין בתים

כוכבים בא''י גזירה משום 
דאורייתא היא מכירה דאיסור 

   שנותן להם חנייה בקרקע:
. דאיכא ואין צריך לומר שדות

תרתי לאיסורא כדמפרש 
   בגמרא:

. ארם צובה וסמוכה סוריא
לארץ ישראל וכיבשה דוד 
וחיברה לקדושת ארץ ישראל 
שלא על פי הדבור ובלא ששים 

  ריבוא וקרי ליה כיבוש יחיד:
. ולא גזרינן משכירין להם בתים

נמי אתי לידי  אטו מכירה דאי
מכירה לא עבר אדאורייתא דכי 
כתיב לא תתן להם חן וחנייה 
בא''י כתיב דחשיבא חנייתה 
ומיהו מכירה לכתחילה לא 
דגזרינן משום מכירה דארץ 

   ישראל:
. דאיכא תרתי אבל לא שדות

   לאיסורא:
. דמרחק וליכא וחוצה לארץ

למיגזר מכירה דהתם אטו 
   מכירה דא''י:

. כירין שדותמוכרין בתים ומש
אבל מכירה דשדות לא כיון 
דאיכא תרתי גזרינן: טעמא 

   דרבי יוסי מפרש בגמ':
. אף במקום שאמרו להשכיר

בתים לא לבית דירה אמרו אלא 
   לאשתמושי בהו בציבי ותיבנא:

. והרואה מפני שנקראת על שמו
שמחממין בשבת אומר 
שהבלנים שלוחין של ישראל 

   הן:
  

  גמ' 
א חובת הבית . ולחובת הדר הוא

הלכך ליכא אפקעתא דכתיב 
ביתך דרך ביאתך אלמא למי 
שנכנס ויוצא לתוכה אזהר 

  רחמנא:
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סּוְרָיא  דֹות. "ּבְ ים ֲאָבל לֹא ׂשָ תִּ יִרין ּבָ ּכִ   ַמׂשְ

 ...  
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . "ַרּבִ

  
לֹא?  ָנא ְמִכיָרה ּדְ   ַמאי ׁשְ

  
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ּום ְמִכיָרה ּדְ   ִמׁשּ

  
ִכירּות ַנִמי ִנְגזֹור! ְ   ִאי ָהִכי, ִמׂשּ

  
ֵזָרה, ַוֲאַנן  ֵזָרה ִלְגֵזָרה?!ִהיא ּגּוָפּה ּגְ   ֵניקּום ְוִניְגזֹור ּגְ

  
ְזִריַנן!  ֵזָרה ִלְגֵזָרה ִהיא ְוָקא ּגָ ְבסּוְרָיא, ּגְ ֶדה ּדִ ִכירּות ׂשָ   ְוָהא ׂשְ

  
ֵזָרה הּוא,    ָהָתם ָלאו ּגְ

יּבּוׁש, ֵמיּה ּכִ יּבּוׁש ָיִחיד ׁשְ   ָקָסַבר: ּכִ
י  ְרתֵּ יּה ּתַ ִאית ּבֵ ֶדה ּדְ יּה ַרּבָ  -ׂשָ ְזרּו ּבֵ   ַנן. ּגָ
י  ְרּתֵ הּו ּתַ ֵלית ּבְ ים ּדְ ּתִ ַנן.  -ּבָ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ   לֹא ּגָ

  
  

חּוָצה ָלָאֶרץ  דֹות,  -"ּבְ יִרין ׂשָ ּכִ ים ּוַמׂשְ תִּ   מֹוְכִרין ָלֶהם ּבָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . "ַרּבִ

  
י  ְרתֵּ יּה ּתַ ִאית ּבֵ ֶדה ּדְ ַנן.  -ׂשָ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ   ּגָ

ה ֵלית ּבְ ים ּדְ ּתִ י ּבָ ְרּתֵ ַנן.  -ּו ּתַ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ   לֹא ּגָ
  
  

 רש"י

. שכירות אטו גופא גזירההיא 
  מכירה:

והא שכירות שדות דסוריא 
. דקס''ד דגזירה לגזירה היא

   משום שכירות דא''י איתסר:
. ובמכירה דסוריא שמיה כיבוש

איכא איסורא בין בתים בין 
שדות הלכך שכירות שדות 
דסוריא לאו גזירה היא משום 
שכירות דא''י אלא משום 
מכירות שדות דלאו גזירה היא 

לא איסורא דאורייתא ומיהו א
לא אחמור בה רבנן למיגזר 

   שכירות דבתים אטו מכירה:
. אבל שדות דאיכא תרתי גזרו

  שכירות אטו מכירה:
ובחו''ל כו' שדות דאית בהו 

. דמשכירין תרתי גזרו בהו רבנן
  ולא מוכרין משום מכירה דא''י:
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י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים תִּ יִרין ָלֶהם ּבָ ּכִ ָרֵאל ַמׂשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ דֹות" ּבְ   .ֲאָבל לֹא ׂשָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

י  ְרּתֵ הּו ּתַ ִאית ּבְ דֹות ּדְ ַנן,  -ׂשָ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ   ּגָ
הּו  ֵלית ּבְ ים ּדְ ּתִ י ּבָ ְרּתֵ ַנן.  -ּתַ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ   לֹא ּגָ

  
י יֹוֵסי"[   ]אֹוֵמר: ... ַרּבִ

דֹות" יִרין ׂשָ ּכִ ים ּוַמׂשְ תִּ   . "ּוְבסּוְרָיא מֹוְכִרין ּבָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

יּבּוׁש,  ֵמיּה ּכִ יּבּוׁש ָיִחיד ָלא ׁשְ   ָקָסַבר: ּכִ
י  ְרּתֵ ּה ּתַ ִאית ּבָ ֶדה ּדְ ַנן,  -ְוׂשָ ּה ַרּבָ ְזרּו ּבָ   ּגָ
י  ְרּתֵ הּו ּתַ ֵלית ּבְ ים ּדְ ּתִ ַנן.  -ּבָ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ   לֹא ּגָ

  
  
י יֹוֵסי"[   ]אֹוֵמר: ... ַרּבִ

  . ֵאּלּו ָוֵאּלּו" -"ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ מֹוְכִרין 
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ְמַרַחק  יָון ּדִ ְזִריַנן.  -ּכֵ   ָלא ּגָ
  

מּוֵאלר ָאַמ  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

כּוָנה.  ה ׁשְ ּנָ ּלא ַיֲעׂשֶ   ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

כּוָנה"?  ה "ׁשְ   ְוַכּמָ
  

ָנא:    ּתָ
ֵני ָאָדם" ה ּבְ לׁשָ ְ חּוָתה ִמׁשּ כּוָנה ּפְ   . "ֵאין ׁשְ

  
ין ְלַחד ּגוֹ  ָרֵאל ּוְמַזּבֵ ְלָמא ָאֵזיל ַהאי ִיׂשְ   י, ְוֵלחּוׁש ּדִ

ין ָלּה ִלְתֵרי!    ְוָאֵזיל ֵהיָאְך ּוְמַזּבֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יַנן,  – (ויקרא יט, יד) 173"ִלְפֵני" ְקּדִ   ִמּפַ

יַנן.  -'ִלְפֵני' 'ִלְפֵני'  ְקּדִ   ָלא ִמּפַ
  
   

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה' 173 ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ   לֹא ְתַקּלֵ

 רש"י

רבי יוסי אומר בא''י משכירין 
. ולא גזרינן אטו להם בתים

  מכירה:
. דאיכא במכירתן אבל שדות

תרתי לאיסור' גזרינן שכירות 
   אטו מכירה:

ה''ג קסבר כיבוש יחיד לאו 
. הלכך ליכא שמיה כיבוש

   במכירת בתים: איסורא
שדות דאית בהו תרתי גזרו בהו 

. מכירתן בסוריא אטו רבנן
   מכירה דא''י:

. וניחוש דלמא אזיל האי ישראל
דשרית ליה לזבוני לחד עובד 

   כוכבים ומזבין להאי יחיד:
. האי עובד כוכבים ומזבין ואזיל

לה לתרתי פלגי לתרי ומעכב 
   השלישית לעצמו ואיכא שכונה:

   סינן:. גרמיפקדינן
. כלומר לכולי אלפני דלפני כו'
  האי לא חיישינן:
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יר"ַאף  ּכִ ָאְמרּו ְלַהׂשְ ָמקֹום ׁשֶ יָרה ָאְמרּו, [ ּבְ   לֹא ְלֵבית ּדִ

הּוא ַמְכִניס ְלתֹוכֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה" ֵני ׁשֶ   ].ִמּפְ
   

ָלא מֹוְגֵרי.  א ּדְ א ּדּוְכּתָ ִאיּכָ ָלל ּדְ   ִמּכְ
י ֵמִאיר.  -ּוְסָתָמא   כא,ב  ַרּבִ  ּכְ

י יֹוֵסי  ִאי ַרּבִ א מֹוְגֵרי.   -ּדְ ָכל ּדּוְכּתָ   ּבְ
   

 רש"י

. דאמר בא''י אין וסתמא כר''מ
 משכירין:
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ּכֹור ְרָחץ,  "ּוְבָכל ָמקֹום לֹא ִיׂשְ   לֹו ֶאת ַהּמֶ

מֹו" הּוא ִנְקָרא ַעל ׁשְ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ
  

ְנָיא:    ּתַ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ּכֹור ָאָדם ֶמְרָחצֹו ְלגֹוי,    לֹא ִיׂשְ
מֹו,  ְקָרא ַעל ׁשְ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

תֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים"ְוגֹוי  ּבָ ׁשַ ה ּבֹו ְמָלאָכה ּבְ   . ֶזה עֹוׂשֶ
  

  ַמאי?  -ֲאָבל ְלכּוִתי 
  

ֵרי.    ׁשָ
  

ל מֹוֵעד!  חּוּלֹו ׁשֶ יּה ְמָלאָכה ּבְ   ּכּוִתי ֵאיַמר ָעֵביד ּבֵ
  

ל מֹוֵעד ֲאַנן ַנִמי ָעְבִדיַנן.  חּוּלֹו ׁשֶ   ּבְ
  
  

ֵדהּו ְלגֹוי    ַמאי?  –ֲאָבל ׂשָ
  

ֵרי.    ׁשָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

  ֲאִריָסא, ֲאִריסּוֵתיּה ָקָעֵביד. 
  

  ֶמְרָחץ ַנִמי ָאְמִרי: "ֲאִריָסא ֲאִריסּוֵתיּה ָקָעֵביד"!
  

י.  ֶמְרָחץ ָלא ָעְבִדי ֱאָנׁשֵ  ֲאִריָסא ּדְ
  

ְנָיא:    ּתַ
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵדהּו ְלכּוִתי,  יר ָאָדם ׂשָ ּכִ   לֹא ַיׂשְ
מֹו,  ְקֵראת ַעל ׁשְ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ל מֹוֵעד" חּוּלֹו ׁשֶ ה ּבֹו ְמָלאָכה ּבְ   . ְוכּוִתי ֶזה עֹוׂשֶ
  

  ַמאי?  –ֲאָבל ּגֹוי 
  

ֵרי.    ׁשָ
  

ָאְמִרי: ֲאִריָסא, ֲאִריסּוֵתיּה ָעֵביד.    ּדְ
  

  ִאי ָהִכי, ּכּוִתי ַנִמי ָאְמִרי: "ֲאִריָסא, ֲאִריסּוֵתיּה ָעֵביד"!  
  

ן ֶאְלָעָזר ֵלית ֵליּה.   כב,א  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ֲאִריסּוָתא, ְלַרּבִ
  

ר?  א, ּגֹוי ַמאי ַטְעָמא מּוּתָ   ֶאּלָ
  

ָאְמִריַנן ֵליּה ְוָצֵיית.    ּדְ
  

  ּכּוִתי ַנִמי ָאְמִריַנן ֵליּה ְוָצֵיית! 
  

  ָלא ָצֵיית,  -ּכּוִתי 
ְך.  ִמיְרָנא ְטֵפי ִמיּנָ ָאַמר: ֲאָנא ּגְ   ּדְ

 רש"י

. לא עביד מלאכה בשבת כותי
אבל בחולו של מועד עביד 

  דלמדרש סופרים לא חיישי:
. לדידן נמי שרי בחולו של מועד

   להחם מרחצאות:
. אבל שדהו לעובד כוכבים שרי

להשכיר היכא דליכא למיחש 
ואע''פ לחניית קרקע כגון בח''ל 

שנקראת על שמו לא חשדי ליה 
דליהוי עובד כוכבים שלוחו 
אלא אמרי אריסא הוא וקיבלה 
עליו למחצה לשליש ולרביע 

  ועליו מוטל לעשות:
אריסותא לר''ש בן אלעזר לית 

. והאי דנקט כותי דמשמע ליה
הא עובד כוכבים שרי לאו 
טעמא משום אריסותא אלא 
משום דאמרינן ליה לא תעשה 

  ה בשבת וציית:בה מלאכ
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מֹו"א ִאי ָהִכי, ַמאי ִאיְריָ  ְקֵראת ַעל ׁשְ ּנִ ֵני ׁשֶ   ? "ִמּפְ

ּום:  יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ ן ִמְכׁשל"ּתֵ ר לֹא ִתּתֵ   ! (ויקרא יט, יד) 174"ִלְפֵני ִעּוֵ
  

  ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר: 
ּום  -ֲחָדא  ר"ִמׁשּ   , "ִלְפֵני ִעּוֵ
מֹו.  -ְועֹוד  ְקֵראת ַעל ׁשְ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה'לֹא ְתַק  174 ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ   ּלֵ

 רש"י

. דכותי יעשה בה מלאכה אי הכי
  בחולו של מועד:

. דקתני גבי כותי מאי איריא
   מפני שנקראת על שמו:

. דבלא חשד נמי תיפוק ליה
איכא משום לפני עור וכותי גר 
הוא ומצווה על המצות כישראל 
ולא דמי לעובד כוכבים העושה 
מלאכה בשבת שהעובדי כוכבים 

  לא הוזהרו עליה:
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ָתא, ָהְנהּו מֹוִריָקֵאי ּדְ  ּבְ ׁשַ ַחד ּבְ ָרֵאל ּבְ ָתא, ְוִיׂשְ ּבְ ׁשַ   ּגֹוי ָנֵקיט ּבְ

יּה ּדְ    , ָרָבאֲאתּו ְלַקּמֵ
ָרא ְלהּו.    ׁשְ

  
  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאֵאיִתיֵביּה 

פּות:  ׁשּותָּ ֶדה ּבְ לּו ׂשָ יּבְ ּקִ ָרֵאל ְוגֹוי ׁשֶ   "ִיׂשְ
ָרֵאל ַלּגֹוי: " חֹול" לֹא יֹאַמר ִיׂשְ ת, ַוֲאִני ּבַ ּבָ ׁשַ   טֹול ֶחְלְקָך ּבְ

ה  ִחּלָ ר.  -ְוִאם ִהְתנּו ִמתְּ   מּותָּ
ּבֹון  אּו ְלֶחׁשְ   ! ָאסּור" –ְוִאם ּבָ

  
  ִאיְכִסיף. 

  
ָרא ָהוּו.  ִהְתנּו ֵמִעיּקָ ָתא ּדְ   ַלּסֹוף ִאיְגַלאי ִמּלְ

  
ִביָהה ִתיל ָאַמר:  ַרב ּגְ י ּכָ   ִמּבֵ

ִתיֵלי ָעְרָלה,    ָהְנהּו ׁשְ
ֵני ְדָעְרָלה,    ֲהָוה ּגֹוי ָאֵכיל ׁשְ

יָרא,  ֵני ְדֶהּתֵ ָרֵאל ׁשְ   ְוִיׂשְ
יּה ּדְ    , ָרָבאֲאתּו ְלַקּמֵ

ָרא ְלהּו.    ׁשְ
  

  ! ָרָבאלְ  ָרִביָנאְוָהא אֹוְתֵביּה 
  

יֵעיּה.    ְלַסּיּוֵעי ַסּיְ
  

  ְוָהא ִאְכִסיף! 
  

ָבִרים ֵמעֹוָלם.    לֹא ָהיּו ּדְ
  
  
  

 רש"י

  . זורעי גנות כרכום:מוריקאי
. לחרוש לזרוע נקיט בשבתא

   ולקצור:
. שדה באריסותן שקיבלו

מבעה''ב ומשקיבלוה הוטלה על 
   שניהם לעסוק בה ביחד:

. טול אתה לא יאמר ישראל
חלקך בשבת לפי שנעשה שלוחו 

   על חצי היום המוטל עליו:
. קודם ואם התנו מתחילה

   שהוטלה עליו:
יבל עליה . דהא לא קמותר

ישראל עבודה דשבת ואין 
   העובד כוכבים שלוחו:

. לאו אהתנו ואם באו לחשבון
מתחלה קאי אלא מילתא באנפי 
נפשה היא כלומר אם קיבלו 
סתם ועשו סתם ועייל העובד 
כוכבים בשבת וישראל בחול 
ולא צווהו ישראל ובאו לחשבון 
לאחר זמן לומר כמה ימי שבת 

ימי נטלת אתה ואני אטול כנגדן 
   החול:
. דשכר שבת הוא נוטל אסור

דגלי דעתו דעובד כוכבים שלוחו 
   היה:

. לאו רב גביהה מבי כתיל אמר
   הכי הוה עובדא:

. אלא שתילי דערלה הוה
ישראל ועובד כוכבים קיבלו 
שדה בשותפות ונוטעה ויטלו 
החצי בין שניהם ונתעסק עובד 
כוכבים כל צרכו שני ערלה 

נים ואכלן וישראל קבל ג' ש
   אחרות כנגדן ואכלן:

. דהיתר גמור הוה שרא להו
דהא אע''ג דקיבלוה יחד 
לכתחילה ואמר לו ישראל היה 
אתה עובד בג' שנים הללו ואני 
ג' אחריהם אין כאן איסור 
שליחות דהא ישראל נמי שרי 
לעובדה ואי משום אכילה 
שישראל אוכל כנגדן ונמצא 
נהנה מפירות ערלה שמכרן אין 

ן המשפט שנה שזה זה נהנה שכ
   עובד הוא אוכל:

. וא''כ מאי והא אותביה רבינא
תיובתא גבי שבת איסור 
שליחות במלאכה מה שאין כן 

   בערלה:
. מדקתני התנו לסיועי סייעיה

לכתחילה מותר אלמא כי ליכא 
איסור שליחות דמלאכה שרי 
ואע''ג דמטיא הנאה לישראל 

  וה''ה לערלה:
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פּות: [  ׁשּותָּ ֶדה ּבְ לּו ׂשָ יּבְ ּקִ ָרֵאל ְוגֹוי ׁשֶ   "ִיׂשְ

חֹול"  ת, ַוֲאִני ּבַ ּבָ ׁשַ ָרֵאל ַלּגֹוי: "טֹול ֶחְלְקָך ּבְ   לֹא יֹאַמר ִיׂשְ
ה  ִחּלָ ר.  -ְוִאם ִהְתנּו ִמתְּ   מּותָּ

ּבֹון  אּו ְלֶחׁשְ   ].ָאסּור" –ְוִאם ּבָ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
  ָמא ַמאי? ְסָת 

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ה  ִחיּלָ ר" –"ִאם ִהְתנּו ִמתְּ   , מּותָּ
  ָאסּור.  - ָהא ְסָתָמא 

  
ּבֹון ֵאיָמא ֵסיָפא:  אּו ְלֶחׁשְ   , ָאסּור" -"ִאם ּבָ

ר!  - ָהא ְסָתָמא    מּוּתָ
  

ּה.   ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א, ֵמָהא ֵליּכָ   ֶאּלָ
  

        הדרן עלך לפני אידיהןהדרן עלך לפני אידיהןהדרן עלך לפני אידיהןהדרן עלך לפני אידיהן
  
        

 רש"י

. שקיבלו סתם ועשו סתמא מאי
סתם עובד כוכבים בשבת 
וישראל בחד בשבת ולא אמר 
ישראל מעולם טול אתה את 
השבת ואני בחול מהו לחלוק 
סתם בשוה ולא יזכיר ישראל 

  את השבת:
. הזכיר לו אם באו לחשבון

ישראל של שבת באותה חלוקה 
   וגלי דעתיה דשלוחיה הוא:

לוקה . דאף בשעת חהא סתמא
  סתם מותר:


