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ָנה    ִמׁשְ

פּוְנְד  ֵהָמה ּבְ ל ּגֹוִים, ֵאין ַמֲעִמיִדין ּבְ   ָקאֹות ׁשֶ
ֲחׁשּוִדין ַעל ָהְרִביָעה.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  

ֶהן,  ה ִעּמָ ָ ְתַייֵחד ִאׁשּ   ְולֹא תִּ
ֲחׁשּוִדין ַעל ָהֲעָריֹות.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  

ֶהן,    ְולֹא ִיְתַייֵחד ָאָדם ִעּמָ
ִמים ִפיכּות ּדָ ֲחׁשּוִדין ַעל ׁשְ ֵני ׁשֶ         .  .  .  .  ִמּפְ

        

ָמָרא   כב,ב    ּגְ

  ּוְרִמיְנִהי: 
ן,  ֵהָמה ְלָקְרּבָ   "לֹוְקִחין ֵמֶהן ּבְ

ין: ׁשִ ּום רֹוֵבַע,     ְוֵאין חֹוׁשְ   לֹא ִמׁשּ
ע,  ּום ִנְרּבָ   ְולֹא ִמׁשּ

ּום מּוְקֶצה,    ְולֹא ִמׁשּ
ּום ֶנֱעַבד"   . ְולֹא ִמׁשּ

ָלָמא מּוְקֶצה ְוֶנֱעַבד  ׁשְ ַפְלֵחיּה לֹא ֲהוָ  -ּבִ ַאְקְצֵייּה, ְוִאם ִאיָתא ּדְ ין ֵליּה, ִאם ִאיָתא ּדְ   ה ְמַזּבֵ
ע ֵלחּוׁש!  א רֹוֵבַע ְוִנְרּבָ   ֶאּלָ

  
ֲחִליָפאָאַמר  ר ָאִביָנאָאַמר  ַרב ּתַ יָלא ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרב ׁשֵ ְ   : ַרבִמׁשּ

ָעֵקר. ּלֹא ּתֵ ֶהְמּתֹו ׁשֶ   ּגֹוי ַחס ַעל ּבְ
  

א ְלֵמיַמר?  -ָהֵתיָנח ְנֵקבֹות    ְזָכִרים ַמאי ִאיּכָ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ר. הֹוִא  ׂשָ ּבָ ין ּבַ   יל ּוַמְכִחיׁשִ

  
ַתְנָיא:  א ָהא ּדְ   ֶאּלָ

ֶהן" ּלָ ֵהָמה ֵמרֹוֶעה ׁשֶ ְלָמא ְרַבָעּה ָלּה!  - "לֹוְקִחין ּבְ   ֵליחּוׁש ּדִ
  

ָכר.  ּום ֶהְפֵסד ׂשָ ֶהן ִמְתָייֵרא ִמׁשּ ּלָ   רֹוֶעה ׁשֶ
  

ַתְנָיא:  א ָהא ּדְ   ֶאּלָ
ֶהן ּלָ ֵהָמה ְלרֹוֶעה ׁשֶ   , ""ֵאין מֹוְסִרין ּבְ

ָכרֹו!  ּום ֶהְפֵסד ׂשְ ֶהן ִמְתָייֵרא ִמׁשּ ּלָ   ֵליָמא רֹוֶעה ׁשֶ
  

ִתי,  ֲהָדֵדי, ִמְרּתְ ָיְדִעי ּבַ   ִאיְנהּו ּדְ
ִתי.  הּו, ָלא ִמְרּתְ ָלא ָיְדִעיַנן ּבְ   ֲאַנן ּדְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ַחְבֵרי ָלא ּבְ ַזע, ַרּגָ ָלָלא ּבָ ָבא ּגְ י: ַמְכּתְ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ּה ָיַדע.  ַהְיינּו ּדְ
  

ָוּה!  ָעא ֵליּה ִעיּלָ ְלָמא ַמְרּבְ יַנן ּדִ ָחְייׁשִ ֵקבֹות לֹא ִניְזּבּון, ּדְ   ִאי ָהִכי, ְזָכִרים ִמּנְ
  

ָתא.  ּה, ִמְרתְּ ֵרי ּבָ ִמיּגָ יָון ּדְ   ּכֵ
  

ָתֵני  א ָהא ּדְ   : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
א,  ְלּבָ י ּכַ ַרּבֵ א ָלא תְּ   "ַאְרַמְלתָּ

ר ּבֵ  ֵרי ּבַ ׁשְ יָזא"ְוָלא תִּ ּפִ אּוׁשְ   , י ַרב ּבְ
י ַרב ְצִניַע ָלּה,  ר ּבֵ ָלָמא ּבַ ׁשְ   ּבִ

ָתא!  ּה ִמְרּתְ ָרה ּבָ ִמיּגַ יָון ּדְ א, ּכֵ ְלּבָ א ּכַ   ֶאּלָ

 רש"י

 מתני' 
. אין מעמידין בהמה בפונדקאות

שעושין להתאכסן עוברי דרכים 
   שם ומעלים שכר לבעלים:

. ובני נח שחשודין על הרביעה
נאסרו בה דכתיב (בראשית ב) 
והיו לבשר אחד יצאו בהמה חיה 
ועוף ויש כאן לפני עור לא תתן 

   מכשול:
  

  גמ'
צה ונעבד פסול רובע ונרבע ומוק

לקרבן דתניא בב''ק (דף מ:) מן 
הבהמה ולא כל הבהמה להוציא 
את הרובע והנרבע מן הבקר 
להוציא את הנעבד מן הצאן 

. להוציא את המוקצה: מוקצה
שהקצהו ויחדהו לתקרובת 

   עבודת כוכבים:
. שעשאו עבודת כוכבים נעבד

   והשתחווה לו:
. אף ע''ג בשלמא מוקצה ונעבד

לא קשיא לן דאם  דודאי חשידי
   איתא דפלחיה כו':

   . אי חשידי ליחוש:אלא רובע
. נעשית עקרה שלא תיעקר

הילכך לא רבע לה אבל אדידן 
   לא חייש כשעומדת בפונדקי:

. ניחוש זכרים מאי איכא למימר
דלמא רבעה עובד כוכבים דהכא 
ליכא עיקור וזכר נמי מיפסיל 
בנרבע דהא קרא דנרבע דמן 

ב ועולה זכר הבהמה בעולה כתי
הוא וקאמר להוציא את הרובע 

   ואת הנרבע:
. דהא וליחוש דלמא רבעה רועה

   לאו דידיה היא ולא חס עליה:
. חד בחבריה אינהו דידעי בהדדי
   דאורחיה למירבעה:

. רועה מיניה דאי מירתת
מיעקרא מרגיש עובד כוכבים 
וקא תבע ליה מיניה א''נ כל 

   שעתא אתי חזי לה:
ע רגלא בחבריה מכתבא גללא בז

. מכתב שקורין גרפי''א ושל ידע
ברזל הוא קורע ורושם את הגלל 
שייש כלומר השייש שהוא קשה 
ירא מן המכתב לפי שהוא מכיר 
בו וכן רכיל ובליעל מכיר בחבירו 
וירא מפניו רגלא [רכיל] כמו 
(תהלים טו) לא רגל על לשונו וכן 

   וירגל בעבדך (שמואל ב יט):
. לקרבן לזבוןזכרים מנקבות לא 

הואיל וחשידי דלמא ארבעתיה 
עלה דליכא הכא עיקור ולא כחש 

   בשר:
. זכר בתרה כיון דמיסריך

ורודפה כל שעה אם תיזקק לו 
מירתתא שיבינו בני אדם בדבר 
אבל בדידן אי מוקמינן לה גבה 
לא מירתתא דלפום שעתא הוא 

   דקאי גבה:
. שמא תתאוה לא תרבי כלבא
   ותרביענו עליה:

. תשרי בר בי רב באושפיזאלא 
דאגב דצניע לא מירתתא שיוציא 

   קול אם תבעל לו:
. ואיכא למיחש צניע לה
   כדפרישית:

. הא אמרת כיון אלא כלבא
דמוגרי בה ורודפה מירתתא 

  האשה:
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ְתָרּה,  ְדָיא ֵליּה אּוְמָצא ּוִמְסִריְך ַאּבַ ִכי ׁשָ יָון ּדְ   ּכֵ

וּ  ְתָרּה, ִמׁשּ ִמְסִריְך ַאּבַ י: ַהאי ּדְ ָקא ִמְסִריְך. ֵמיַמר ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ם אּוְמָצא ּדְ
  

  ַמאי ַטְעָמא ָלא ְמַייֲחִדיָנן?  -ְנֵקבֹות ֵאֶצל ְנֵקבֹות 
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָמר עּוְקָבא ּבַ
י ַחְבֵריֶהן,  ַהּגֹוִים ְמצּוִיין ֵאֶצל ְנׁשֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ֵהָמה ְורֹוְבָעּה.  ֵאינֹו מֹוְצָאּה, ּומֹוֵצא ֶאת ַהּבְ   ּוְפָעִמים ׁשֶ
  

ֵעית ֵאיָמא: ְוִא    יּבָ
  ֲאִפיּלּו מֹוְצָאּה, ַנִמי רֹוְבָעּה, 

ׁשֹוֵתיֶהן.  ָרֵאל יֹוֵתר ִמּנְ ל ִיׂשְ ן ׁשֶ ֶהְמּתָ ָאַמר ָמר: ֲחִביָבה ֲעֵליֶהן ּבְ   ּדְ
  

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ   : ַרּבִ
ּה זּוֲהָמא.  יל ּבָ ה ִהּטִ א ָנָחׁש ַעל ַחּוָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

  
  ִאי ָהִכי, 

ָרֵאל נַ    ִמי! ִיׂשְ
  

ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני  ָרֵאל ׁשֶ ְסָקה זּוֲהָמָתן,  -ִיׂשְ   ּפָ
ּלא ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני  ְסָקה זּוֲהָמָתן.  -ּגֹוִים ׁשֶ   לֹא ּפָ

  
  
  

 רש"י

. לא דמי כלבא לשאר אמרי
   בהמה:

דכיון דכי שדיא ליה אומצא 
. כל שעתא בתרה לא מיסריך

מיסריך  מירתתא דסברה אי
בתראי מימר אמרי אינשי 

   אומצא הוא דשדיא ליה:
   . מעט בשר:אומצא

נקבות אצל נקבות מ''ט לא 
. דקתני בברייתא מייחדינן

בפ''ק (דף טו:) דאפילו נקבות 
   אצל נקבות לא מייחדינן:

. ישראל שעמדו על הר סיני
ונתקנו מכל מום כדכתיב (שיר 
ד) כולך יפה רעיתי ומום אין 

  בך:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

  ַמאי?  –עֹופֹות 
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ ּום  ׁשְ   : י ֲחִניָנאַרּבִ ִמׁשּ

ּוק, וז ִמן ַהׁשּ ַקח ַאּוָ לָּ   ְרָבָעּה,   "ֲאִני ָרִאיִתי ּגֹוי ׁשֶ
  ֲחָנָקּה, 
  ְצָלָאּה, 

  ַוֲאָכָלּה. 
  

יְוָאַמר  יְפּתִ י ִיְרְמָיה ִמּדִ   : ַרּבִ
ּוק,  ַקח ָיֵרְך ִמן ַהׁשּ ּלָ   ֲאִני ָרִאיִתי ֲעָרִבי ֶאָחד ׁשֶ

ֵדי ְרִביָעה,  ּה ּכְ   , ְרָבָעּה   ְוָחַקק ּבָ
  ְצָלָאּה, 

  ַוֲאָכָלּה.  
  

  ָאַמר: ָרִביָנא    כג,א 
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

ה,  –ָהא  ִחּלָ   ְלַכּתְ
יֲעַבד.  –ָהא    ּדִ

  
ין ְלִדיֲעַבד?  ה ּבֵ ִחּלָ ין ְלַכּתְ אֵני ּבֵ ׁשָ יְמָרא ּדְ   ּוְמָנא ּתֵ

  
ְתַנן:    ּדִ

ֶהם,  ה ִעּמָ ָ ְתַייֵחד ִאׁשּ   "לֹא תִּ
ֲחׁשּוִדין ַעל ָהֲע  ֵני ׁשֶ   . ָריֹות"ִמּפְ

  ּוְרִמיְנהּו: 
יֵדי גֹוִים,  ה ּבִ ׁשָ ְחּבְ ּנֶ ה ׁשֶ ָ   "ָהִאׁשּ

ֶרת ְלַבְעָלּה,  -ַעל ְיֵדי ָממֹון    מּותֶּ
  !ֲאסּוָרה ְלַבְעָלּה" -ַעל ְיֵדי ְנָפׁשֹות 

ה ְלִדיֲעַבד.  ִחּלָ ין ְלַכּתְ אֵני ָלן ּבֵ ּה: ׁשָ ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֶאּלָ
  

ְלָמא ְלעֹוָלם אי? ּדִ יֲעַבד ַנִמי לֹא,  ִמּמַ   ֵאיָמא ָלְך: ֲאִפיּלּו ּדִ
ּום ֶהְפֵסד ָממֹונֹו!  ִמְתָייֵרא ִמׁשּ   ְוָהָכא, ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא:  ַדע, ּדְ   !ֲאסּוָרה ְלַבְעָלּה" -"ַעל ְיֵדי ְנָפׁשֹות  ּתֵ

  
  ְותּו ָלא ִמיֵדי. 

  
  

ָדת י ּפְ   ָאַמר:  ַרּבִ
ָיא:    לֹא ַקׁשְ

  י ֱאִליֶעֶזר, ַרּבִ  -ָהא 
ַנן.  -ָהא [   ַרּבָ

  
את:  ַרת ַחּטָ י ּפָ ּבֵ ְתַנן ּגַ   ּדִ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַחת ִמן ַהּגֹוִים,    ֵאיָנּה ִנּקַ

יִרין" ֲחָכִמיםוַ    . (פרה ב, א) ַמתִּ
ְלִגי:  ָהא ָקִמיּפַ   ַמאי ָלאו ּבְ

יַנן ִלְרִביָעה,  י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ָחְייׁשִ   ַרּבִ
יַנן ִלְרִביָעה. ְוַרּבָ    ַנן ָסְבִרי: ָלא ָחְייׁשִ

  
אי?    ִמּמַ

 רש"י

. מהדר לתרוצי מתני' רבינא
וברייתא דלעיל לעולם חשידי 
ומתני' לכתחילה קתני דאין 
מעמידין משום דלמא רבע לה 
וברייתא דקתני אין חוששין 
משום רובע משום נרבע דיעבד 
דמשום לשעבר קבעית למיסרה 
דלמא כבר רבעה ולכבר ארבעה 

  לא חיישינן:
. דלמידי דחשידי ומנא תימרא

ן לכתחילה בין ביה שני לן בי
לדיעבד דלכתחילה לא מייחדינן 
ליה בהדייהו והיכא דאיתיחד 
לא מיתסר ולא אמרינן נבעלה 

   לו:
. שהיתה חייבת ממון ע''י ממון

   מותרת לבעלה:
. דסבר אי בעילנא הפסד ממון

   לה תו לא פרע לי בעלה מידי:
. דמשום הפסד ממון הוא תדע

דשרי לה דקתני על ידי נפשות 
הריגה אסורה שנתחייבה 

לבעלה אלמא היכא דלא 
מירתת להפסד ממונו אפקורי 
מפקר לה וחיישינן שמא נבעלה 
לאחד מהן ברצון ואית דמוקמי 
לה באשת כהן דמיתסרא באונס 
וראשון עיקר דבכתובות (דף 
   כו:) מוכח דבאשת ישראל קאי:

. אין להקשות על ותו לא מידי
דבר זה דודאי טעמא ע''י ממון 

חייש עובד מותר משום ד
   כוכבים להפסד ממונו:

. פרה אדומה: ה''ג פרת חטאת
ממאי דלמא כולי עלמא לא 
חיישי לרביעה וטעמא דר''א 

  כו':
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יַנן ִלְרִביָעה,  י ָעְלָמא ָלא ָחְייׁשִ כּוּלֵ ְלָמא ּדְ   ּדִ
ְדַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב,  י ֱאִליֶעֶזר ּכִ ַרּבִ   ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא: ּדְ

ָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ
ל ה ׁשֶ יַח ֲעֵליֶהן עּוּדָ ין  ִהּנִ ּקִ ָסָלּה  -ׂשַ   , (במדבר יט, ב) 175ּפְ

ּה  -ּוְבֶעְגָלה  ְמׁשֹוְך ּבָ תִּ   , (דברים כא, ג) 176ַעד ׁשֶ
יַנן,    ָמר ָסַבר: ָחְייׁשִ

יַנן!    ּוָמר ָסַבר: ָלא ָחְייׁשִ
  

ְך:  ְעּתָ   ָלא ָסְלָקא ּדַ
א, ָלא ַמְפִסיד טּוָבא.  ּום ִניָחא ּפּוְרּתָ   ִמׁשּ

  
וּ  א לֹא ַמְפִסיד טּוָבא! ָהִכי ַנִמי ֵליָמא: ִמׁשּ   ם ֲהָנָאה ּפּוְרּתָ

  
  ִיְצרֹו ּתֹוְקפֹו.  -ָהָתם 

  
יַנן ִלְרִביָעה,  י ָעְלָמא ָלא ָחְייׁשִ כּוּלֵ   ְוִדְלָמא: ּדְ

יָלא,  ְדָתֵני ׁשֵ י ֱאִליֶעֶזר ּכִ ַרּבִ   ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ
ָתֵני  יָלאּדְ   : ׁשֵ

י ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ   "ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך" ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ   , (במדבר יט, ב) 177"ַדּבֵ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ חּו,  -ּבְ   ִיּקְ

חּו"   ! ְוֵאין ַהּגֹוִים ִיּקְ
  

ָקָתֵני ֵסיָפא:  ְך: ּדְ ְעּתָ   לֹא ָסְלָקא ּדַ
י ֱאִליֶעֶזר"ְוֵכן ָהָיה  ן" ַרּבִ נֹות ּכּוּלָ ְרּבָ ָכל ַהּקָ   ; ּפֹוֵסל ּבְ

יָלא, ְוִאי ָסְלָק  ְדָתֵני ׁשֵ ְך ּכִ ְעּתָ   א ּדַ
ּה 'ִקיָחה' ִתיב ּבָ ָרה ּכְ ָלָמא ּפָ ׁשְ   ּבִ

הּו?!  ִתיב ּבְ נֹות, 'ִקיָחה' ּכְ הּו ָקְרּבָ א ּכּוּלְ   ֶאּלָ
  

י ֱאִליֶעֶזר,   ַרּבִ ַנן ֲעֵליּה ּדְ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ   ְוִדְלָמא: ַעד ּכָ
ָדֶמיָה ְיָקִרין,   כג,ב  ָפָרה ּדְ א ּבְ   ֶאּלָ

נֹות מֹודּו ֵליּה!  ָאר ָקְרּבָ ׁשְ   ֲאָבל ּבִ
  

ַתְנָיא:  א ָהא ּדְ   ְוֶאּלָ
ן" ֵהָמה ְלָקְרּבָ   , "לֹוְקִחין ֵמֶהן ּבְ

י?    ַמּנִ
י ֱאִליֶעֶזר,    לֹ ֹא ַרּבִ

ַנן!    ְולֹא ַרּבָ
  

  ְועֹוד, 
י ֱאִליֶעֶזר:  ֶהְדָיא ַמאי אֹוִתיבּו ֵליּה ַחְברֹוִהי ְלַרּבִ ְנָיא ּבְ   ּתַ

ל צֹאן  ִחי""כָּ ְבצּו ָלְך ... ַיֲעלּו ַעל ָרצֹון ִמְזּבְ   .  (ישעיהו ס, ז) 178ֵקָדר ִיּקָ
   

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
י ּוַבּיוֹ  175 ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ א ּבַ ִביִעי ִיְטָהר ְוִאם לֹא ִיְתַחּטָ ְ י ּוַבּיֹום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ א בֹו ּבַ ִביִעי לֹא ִיְטָהרהּוא ִיְתַחּטָ ְ   ם ַהׁשּ
ר לֹא ֻע  176 ָקר ֲאׁשֶ רָֹבה ֶאל ֶהָחָלל ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ּבָ עֹלְוָהָיה ָהִעיר ַהּקְ ָכה ּבְ ר לֹא ָמׁשְ ּה ֲאׁשֶ ד ּבָ   ּבַ
ר 177 ִמיָמה ֲאׁשֶ ה תְּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדּמָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ה' ֵלאמֹר ּדַ ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹל זֹאת ֻחּקַ ּה מּום ֲאׁשֶ   ֵאין ּבָ
ְבצּו ָלְך ֵאיֵלי ְנבָ  178 ל צֹאן ֵקָדר ִיּקָ י ֲאָפֵארּכָ ְפַאְרתִּ ִחי ּוֵבית תִּ ְרתּוֶנְך ַיֲעלּו ַעל ָרצֹון ִמְזּבְ   יֹות ְיׁשָ

 רש"י

. שקין הרבה עודה של שקין
  ריקנין קשורין ביחד:

. דכתיב אשר לא עלה פסלה
   עליה בהעלאה בעלמא:

. עגלה ערופה אינה ובעגלה
   נפסלת בהעלאת עול:

. דכתיב בעגלה בו עד שתמשוך
(דברים כא) אשר לא משכה 
בעול (לישנא אחרינא עודה עץ 

   שטווין בו שקין):
. דטעמא דר''א משום לא ס''ד

   עודה:
. להקל דמשום הנאה פורתא

   מעליו משוי מעט:
. דמים יקרים לא מפסיד טובא

של פרה אדומה אלא ודאי 
   טעמא משום רביעה הוא:

  . ימכרו קרי ביה ויקיחו:יקחו
. דדמיה אלא בפרה אדומה

יקרים דחייש עובד כוכבים 
   להפסד מרובה וכייף ליצריה:

. והא אבל בשאר קרבנות מודו
דתניא לעיל לוקחין מהן בהמה 
אמאן תרמייה לא רבי אליעזר 

   ולא רבנן:
. קדר ישמעאל כל צאן קדר

וכתיב יעלו (לרצון על) מזבחי 
אלמא בשאר קרבנות נמי שרי 

  ין דלעיל:ושפיר איתרצן רומי
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י ֱאִליֶעֶזר"[    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַחת ִמן ַהּגֹוִים,    ֵאיָנּה ִנּקַ
יִרין" ֲחָכִמיםוַ    ].(פרה ב, א) ַמתִּ
  

א,  ׁשָ ֲחׁשָ א ּבַ ִליִגי ֶאּלָ אן לֹא ּפְ   ַעד ּכָ
א ַוּדַ ָסָלּה.  –י ְרָבָעּה ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ   ּפְ

ַח ִהיא,  י ִמְזּבֵ ָפָרה ָקְדׁשֵ ּה: ּדְ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
ּה ְרִביָעה?!  ְסָלא ּבָ ִית, ִמי ִמיּפַ י ֶבֶדק ַהּבַ ִאי ָקְדׁשֵ   ּדְ

  
את ָקְרֵייּה ַרֲחָמָנא ַחּטָ ָרה, ּדְ אֵני ּפָ   . (במדבר יט, ט) 179ׁשָ

  
יֹוֵצא דֹוֶפן!  ֵסל ּבְ יּפָ ה, ּתִ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
ְנָיא:  ה ּתַ ּמָ יָמא: ָהִכי ַנִמי, ַאּלָ   ְוִכי ּתֵ

סּוָלה,  יֹוֵצא דֹוֶפן ּפְ ּה ּבְ יׁשָ   "ִהְקּדִ
יר"!  ְמעֹון ַמְכׁשִ י ׁשִ   ְוַרּבִ

ָיא הּוא" (נדה מ.),  ָאַמר: "יֹוֵצא דֹוֶפן ָוָלד ַמַעּלְ ְמעֹון ְלַטֲעֵמיּה ּדְ י ׁשִ יָמא: ַרּבִ   ְוִכי ּתֵ
י יֹוָחָנןְוָהָאַמר    : ַרּבִ

ֵאינֹו ָקדֹוׁש!  ים ׁשֶ ְמעֹון ְלִעְנַין ֳקָדׁשִ י ׁשִ   מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ
  

ּה.  ַבר ֶעְרָוה, ַוֲעבֹוָדה ָזָרה, ַנִמי ּפֹוֵסל ּבָ ּה, ּדְ ָרה, הֹוִאיל ּומּום ּפֹוֵסל ּבָ אֵני ּפָ א, ׁשָ   ֶאּלָ
ְכִתיב:  ם"ּדִ ֶהם מּום ּבָ ָחָתם ּבָ י ָמׁשְ   . (ויקרא כב, כה) 180"ּכִ

  
ָמֵעאלֵבי ְוָתָנא ּדְ  י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ָחָתה' " ֱאַמר: 'ַהׁשְ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ א -ּכָ ַבר ֶעְרָוה,   ֵאינֹו ֶאּלָ   ּדְ
  ַוֲעבֹוָדה ָזָרה, 

ַבר ֶעְרָוה"  ְכִתיב: –"ּדְ ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ" ּדִ ר ֶאת ּדַ ׂשָ ל ּבָ ִחית כָּ י ִהׁשְ   , (בראשית ו, יב) 181"ּכִ

ְכִתיב:  –"ַוֲעבֹוָדה ָזָרה"  ֶסל""ּפֶ ּדִ יֶתם ָלֶכם ּפֶ ִחתּון ַוֲעׂשִ ׁשְ   . "(דברים ד, טז) 182ן ּתַ
ָרה ַנִמי,    ְוָהא ּפָ

ּה,    הֹוִאיל ּומּום ּפֹוֵסל ּבָ
ּה.   ְסִלי ּבָ ַבר ֶעְרָוה ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ּפָ   ּדְ

   
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָרֵאל ְלִמ  179 ֵני ִיׂשְ ָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ּבְ ֲחֶנה ּבְ יַח ִמחּוץ ַלּמַ ָרה ְוִהּנִ את ִהואְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהּפָ ה ַחּטָ ֶמֶרת ְלֵמי ִנּדָ   ׁשְ
ד בֶּ  180 ם לֹא ֵיָרצּו ָלֶכםּוִמּיַ ֶהם מּום ּבָ ָחָתם ּבָ י ָמׁשְ ה ּכִ ל ֵאּלֶ   ן ֵנָכר לֹא ַתְקִריבּו ֶאת ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶכם ִמּכָ
ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ 181 ר ֶאת ּדַ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ָחָתה ּכִ ה ִנׁשְ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ   ַוּיַ
יֶתם ָלֶכם ּפֶ  182 ִחתּון ַוֲעׂשִ ׁשְ ן תַּ ְבִנית ָזָכר אֹו ְנֵקָבהּפֶ ל ָסֶמל תַּ מּוַנת ּכָ   ֶסל תְּ

 רש"י

. מלתא עד כאן לא פליגי כו'
  באפי נפשיה קאמר ואזיל:

. היכא דלא חזינן אלא בחששא
דרבעה פליגי דמר חייש ומר לא 

   חייש:
. דין קדושת קדשי מזבח היא

מזבח יש לה ליפסל ברביעה 
ולענין פדייה דלא נפקא לחול 
בלא מום ואף ע''ג דלאו למזבח 

   קרבה:
קדושתיה  . לא אלימאדאי ס''ד

מקדושת בדק הבית ועל כל דבר 
חל קדושת בדק הבית אפי' על 

   אבנים:
   . פסלה בה רביעה:אמאי

שאני פרה דחטאת קרייה 
. לעולם גבי פדייה רחמנא

והעמדה והערכה דין קדשי בדק 
הבית עליה ומיהו לענין פסולין 
סגיא מילתא לאתויי בפסול 
דחטאת קרייה רחמנא למי נדה 

   חטאת היא:
. דפסול הוא ל ביוצא דופןתפס

לשאר קרבנות דתניא (בכורות 
דף נז.) שור או כשב פרט 
לכלאים או עז פרט לנדמה כי 
יולד פרט ליוצא דופן והאי קרא 

   בקרבנות כתיב:
. הקדיש הקדיש ביוצא דופן

לפרה אדומה יוצא דופן פסולה 
   כו':

. במסכת נדה ולד מעליא הוא
(דף מ.) יוצא דופן אין יושבין 

יו ימי טומאה וימי טהרה על
ואין חייבין עליו קרבן לידה 
ר''ש אומר הרי הוא כילוד ויש 
לו טומאת שבעה לזכר 
ושבועיים לנקבה וכן ימי טוהר 

   וקרבן:
. לענין קדשים מודה ר''ש

דבהמה שיצאה דרך דופן פסולה 
לקרבן דגבי טומאה וטהרה 
דאמו הוא דקאמר ליה ר''ש 
מריבוי הכתוב אם נקבה תלד 

וסיף לידה אחרת לרבות יוצא ה
דופן אבל בקדשים מודי והא 
דר' יוחנן במסכת נדה: ה''ג 
אלא שאני פרה הואיל ומום 
פוסל בה דבר ערוה ועבודת 
כוכבים פוסל בה דכתיב כי 
משחתם בהם מום ותנא דבי ר' 
ישמעאל כל מקום כו' עד פן 
תשחיתון כל שהמום פוסל בו 
כו'. לא תימא דטעמא דמיפסלא 

עה משום דחטאת קרייה ברבי
רחמנא אלא היינו טעמא דאע''ג 
דקדשי בדק הבית הואיל ומום 
פוסל בה כדכתיב אשר אין בו 

   מום:
   . נרבע:דבר ערוה

. כגון מוקצה ועבודת כוכבים
ונעבד פסולין בה דאיתקש 

   השחתה למום:
. כי השחית כל בשר את דרכו

תשמיש דור המבול בעבירה 
קלקלו דכתיב ויראו בני 

  אלהים וגו':ה
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  ּגּוָפא: 

ֵני  יָלאּתָ   : ׁשֵ
י ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ   "ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ְכִתיב: ָרֵאל ְוִיְקחּו" ּדִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   , (במדבר יט, ב) 183"ּדַ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ חּו,  -ּבְ   ִיּקְ

חּו"   . ְוֵאין ַהּגֹוִים ִיּקְ
  

ה:  א ֵמַעּתָ רּוָמה"ֶאּלָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   (שמות כה, ב),  184"ּדַ
ָרֵאל   ָהִכי ַנִמי,  ֵני ִיׂשְ חּו,  -ּבְ   ִיּקְ

חּו?! וְ    ֵאין ַהּגֹוִים ִיּקְ
יָמא: ָהִכי ַנִמי   מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר  - ְוִכי ּתֵ   : ׁשְ

ֲאלּו ֶאת  י ֱאִליֶעֶזר"ׁשָ יּבּוד ָאב ָוֵאם? ַרּבִ   : ַעד ֵהיָכן ּכִ
ן ְנִת  ְקלֹון ְוָדָמא ּבֶ ַאׁשְ ה ּגֹוי ֶאָחד ְלָאִביו ּבְ מֹו, ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעׂשָ   יָנה ׁשְ

ּנּו ֲאָבִנים ָלֵאפֹוד    כד,א ׁשּו ִמּמֶ ּקְ ַעם ַאַחת ּבִ ָכר.^ּפַ ים ִרּבֹוא ׂשָ ִ ׁשּ ׁשִ    ּבְ
ֲהָנא מֹוִנים ִרּבֹוא"ַמְתֵני:  ַרב ּכָ ׁשְ   . "ּבִ

ל ָאִביו, ְולֹא ַצֲערֹו" ַחת ְמַרֲאׁשֹוָתיו ׁשֶ חֹות תַּ חֹות מּוּנָ   ! ְוָהיּו ַמְפתְּ
  

  ְפִסיק ָהִעְנָין. ִה  -"ַאְבֵני ׁשַֹהם" 
  

ֲהַדר ָעְרֵביּה!  (שמות כה, ב) "ְוַאְבֵני ִמּלּוִאים"ְוָהא  ִתיב, ּדַ   ּכְ
  

  ְועֹוד, ָקָתֵני ֵסיָפא: 
ֶעְדרֹו,  ה ּבְ ָרה ֲאדּוּמָ ָנה ַאֶחֶרת נֹוְלָדה לֹו ּפָ   "ְלׁשָ

ָרֵאל ֶאְצלֹו,    ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ִיׂשְ
ִא  ֶכם ׁשֶ ם נֹוְתִנין ִלי, ָאַמר ָלֶהם: יֹוֵדַע ֲאִני ּבָ עֹוָלם ַאתֶּ ּבָ ל ָממֹון ׁשֶ ם ּכָ ׁש ִמּכֶ   ם ֲאִני ְמַבּקֵ

א" ִביל ַאּבָ ׁשְ י ּבִ ִהְפַסְדתִּ א אֹותֹו ָממֹון ׁשֶ ם ֶאּלָ ׁש ִמּכֶ יו ֵאיִני ְמַבּקֵ   ! ַעְכׁשָ
  

ָרֵאל ְזבּון.  ֵרי ִיׂשְ ּגָ   ָהָתם ַעל ְיֵדי ּתַ
  
י ֱאִליֶעֶזר ָלא ָחֵייׁש ִלְרִביָעהוְ    ?! ַרּבִ

  ְוָהַתְנָיא: 
י ֱאִליֶעֶזר"ָאְמרּו לֹו ְל    : ַרּבִ

מֹו,  מֹו, ְוָאְמִרי ָלּה ֶרֶמץ ׁשְ ה ּוְלָקחּוָה ִמן ַהּגֹוי ְוָדָמא ׁשְ   ַמֲעׂשֶ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר ָלֶהן    : ַרּבִ

ם ְרָאָיה?  ָ   ִמׁשּ
ּנֹוְלָדה" ָעה ׁשֶ ָ ִרין אֹוָתּה ִמׁשּ ּמְ ָרֵאל ָהיּו ְמׁשַ   ! ִיׂשְ

  
י ֱא  י ִאית ֵליּה: ִקיָחה, ַרּבִ ְרּתֵ   ִליֶעֶזר ּתַ

  ְוָחֵייׁש ַנִמי ִלְרִביָעה. 
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ר 183 ִמיָמה ֲאׁשֶ ה תְּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדּמָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ה' ֵלאמֹר ּדַ ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹל זֹאת ֻחּקַ ּה מּום ֲאׁשֶ   ֵאין ּבָ
ָרֵא  184 ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ רּוָמִתיּדַ ְקחּו ֶאת תְּ ֶבּנּו ִלּבֹו תִּ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רּוָמה ֵמֵאת ּכָ   ל ְוִיְקחּו ִלי תְּ

 רש"י

. דאסור לקנות וכי תימא ה''נ
זהב ואבנים טובות למלאכת 

  המשכן מן העובדי כוכבים:
. כמה עד היכן כיבוד אב ואם

אדם מצווה להזהר בכיבוד אב 
   ואם:

. וכ''ש מה עשה עובד כוכבים
  ישראל שמצווה על כך:
. ששים בששים ריבוא שכר

ריבוא דינר היו רוצין ליתן לו 
   ריוח:

   . להקיצו משנתו:לא ציערו
. אבני שהם הפסיק הענין

מדלא כתיב ואבני שהם כדכתיב 
בכולהו וכסף ונחשת ותכלת 
וארגמן ועורות הפסיק הענין 

   ולא קאי אויקחו:
והא ואבני מלואים כתיב דהדר 

. למילתא קמייתא ערבינהו
   וליתסרו:

. הא קתני עלה דההיא ועוד
   דר''א:

מא . אללשנה הבאה נולדה כו'
   לית ליה קיחה לר''א:

. סרסור ישראל תגרי ישראל
לקחה משלו מן העובד כוכבים 

   לעצמו וחזר ומכרה לצבור:
. לשילא ור''א לא חייש לרביעה

פרכינן דתני טעמא דר''א משום 
   קיחה:

   . זהו הנזכר למעלה:ודמא שמו
. קיחה ובעינן תגרי אית ליה

  וחייש לרביעה ובעינן שימור:
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  ָאַמר ָמר: 

ּנֹוְלָדה" ָעה ׁשֶ ָ ִרין אֹוָתּה ִמׁשּ ּמְ ָרֵאל ָהיּו ְמׁשַ   . "ִיׂשְ
  

ָרה,  י ֲהָוה ִמַעּבְ א ּכִ ְלָמא ַרְבִעי ְלִאּמָ   ְוֵניחּוׁש ּדִ
ָאַמר    ֲאסּוָרה,  –: ְווַלד ַהּנֹוַגַחת ָרָבאּדְ

  ִהיא ּוְוָלָדּה ָנְגחּו, 
עּו!  ַעת ֲאסּוָרה, ִהיא ּוְוָלָדּה ִנְרּבְ ְרּבַ   ְווַלד ַהּנִ

  
ּנֹוְצָרה.  ָעה ׁשֶ ָ ִרין אֹוָתּה ִמׁשּ ּמְ ָרֵאל ָהיּו ְמׁשַ   ֵאיָמא: ִיׂשְ

  
ָרא,  א ֵמִעיּקָ ְלָמא ְרָבעּוָה ְלִאּמָ   ְוֵניחּוׁש ּדִ

ְתַנן:    ּדִ
סּוִלין ְל  ל ַהּפְ ַח ְוָלדֹוֵתיֶהן "ּכָ י ִמְזּבֵ ִרין" –ַגּבֵ   , (תמורה ל:) מּותָּ

י ֱאִליֶעֶזר"ְוָתֵני ֲעָלּה:    !  אֹוֵסר" - ַרּבִ
   

 ָהִניָחא ְלָרָבא, 
ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאּדְ

ין,  ׁשִ ֵהן מּוְקּדָ ׁשֶ עּו ּכְ ְרּבְ ּנִ ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת ּכְ
ין  ֵהן חּולִּ ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּכְ ִרין, ּדִ   ל מּוּתָ

א לְ  ָנאֶאּלָ ר ִחיּנָ ין, ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ ֵהן חּוּלִ ׁשֶ עּו ּכְ ְרּבְ ּנִ ׁשֶ   : ַמֲחלֹוֶקת ּכְ
ין  ׁשִ ֵהן מּוְקּדָ ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל ֲאסּוִרין,  - ֲאָבל ּכְ   ּדִ

א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ
  

ִרין אֹוָתּה ְלִא  ּמְ ָרֵאל ָהיּו ְמׁשַ ּנֹוְצָרה. ֵאיָמא: ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ָ א ִמׁשּ   ּמָ
  

א!  ִאּמָ א ּדְ יְלָמא ְרָבעּוָה ְלִאּמָ   ְוֵניחּוׁש ּדִ
  

יַנן.  י ַהאי ָלא ָחְייׁשִ   ּכּוּלֵ
  
  
  

  ָאַמר ָמר: 
ּנֹוְצָרה".  ָעה ׁשֶ ָ ִרין אֹוָתּה ִמׁשּ ּמְ ָרֵאל ָהיּו ְמׁשַ   "ִיׂשְ

  
  ְמָנא ָיְדִעיַנן? 

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

עֹוֶלה ָעֶליָה ָזָכר. ּכֹוס ָאדֹום ַמֲע  ָעה ׁשֶ ׁשָ   ִביִרין ְלָפֶניָה ּבְ
  

ֶמיָה ְיָקִרין?  אי ּדָ   ִאי ָהִכי, ַאּמַ
  

ּה.  ָערֹות ּפֹוְסלֹות ּבָ י ׂשְ ּתֵ   הֹוִאיל ּוׁשְ
  

יְדהּו?  ָנא ּדִ   ּוַמאי ׁשְ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
מּוְחֶזֶקת.     ּבְ

   
  
  

 רש"י

. פרה שנגחה ישראל חתולד נוג
כשהיא מעוברת ומת ולדה פסול 

  לקרבן:
. ונוגח שנגח דהיא וולדה נגחוהו

בעד אחד או ע''פ הבעלים 
שהודו מעצמן ואין עדים בדבר 
אינו נסקל ואמרינן בתורת 
כהנים מן הצאן להוציא את 
המוקצה ומן הצאן וי''ו יתירה 

   להוציא את הנוגח:
. במעי אמה משעה שנוצרה

מפרש מנא ידעי דהאי ולד לקמן 
   אדום הוא:

. אותן ולדותיהן מותרין
   שנתעברו בהן אחרי כן:

. דר''א ורבנן כשנרבעו מחלוקת
כשהן מוקדשין ובמסכת תמורה 
מפרש טעמא דר''א משום 

   דבזיא מילתא:
. שתי שערות פוסלות בה

   שחורות או לבנות:
. דאזלי ישראל ומ''ש דידהו

 ועבדי לדנכרי נעבד הא מלתא
   בבהמת ישראל:

. מין משפחות פרות במוחזקת
היו לו לדמא בן נתינא מוחזקות 
לילד ולדות אדומין בהעברת 

  כוס:
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י ַאִמיְיֵתיב  י ִיצְ וְ  ַרּבִ ָחאַרּבִ ְלָעא ּדְ  ָחק ַנּפָ ָחאַאּקִ י ִיְצָחק ַנּפָ   , ַרּבִ

ְייהּו ְוָאַמר:  ַתח ַחד ִמיּנַ   ּפָ
י ֱאִליֶעֶזר"ְוֵכן ָהָיה  ן" ַרּבִ נֹות ּכּוּלָ ְרּבָ ָכל ַהּקָ   . ּפֹוֵסל, ּבְ

  
ְייהּו ְוָאַמר:  ַתח ִאיָדְך ִמיּנַ   ּפָ

י ֱאִליֶעֶזר?    ַמאי אֹוִתיבּו ֵליּה ַחְברֹוִהי ְלַרּבִ
ְבצּו ָלְך""כָּ    ! (ישעיהו ס, ז) 185וגו' ל צֹאן ֵקָדר ִיּקָ

  
י ֱאִליֶעֶזר"ָאַמר ָלֶהן    : ַרּבִ

רּוִרים ֵהם ֶלָעִתיד ָלבֹא" ִרים ּגְ ם ּגֵ   . ּכּוּלָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
  ַמאי ְקָרא? 

ָפה ְברּוָרה" ים ׂשָ י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ   . (צפניה ג, ט) 186"כִּ
  

יֵ ָאַמר ֵליּה    : יַאּבַ
הּו!  ֲהדּור ּבְ   ְוִדְלָמא ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ּדַ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 

ֶכם ֶאָחד" ִתיב. (צפניה ג, ט) "ְלָעְבדֹו ׁשְ   ּכְ
  

א ּפָ   ַמְתֵני ָהִכי.  ַרב ּפַ
  
  ַמְתֵני ָהִכי,  ַרב ְזִבידוְ 

י ֱאִליֶעֶזר"ְוֵכן ָהָיה ְוַתְרַוְייהּו ָאְמִרי:  ָכל ַרּבִ נֹות" ּפֹוֵסל ּבְ ְרּבָ   , ַהּקָ
י ֱאִליֶעֶזר?    ְוַתְרַוְייהּו ָאְמִרי: ּוַמאי אֹוִתיבּו ֵליּה ַחְברֹוִהי ְלַרּבִ

ְבצּו ָלְך" ל צֹאן ֵקָדר ִיּקָ   וגו'.  "כָּ
י ֱאִליֶעֶזר"ָאַמר  רּוִרים ֵהם ֶלָעִתיד ָלבֹא"ַרּבִ ִרים ּגְ ם ּגֵ   . : ּכּוּלָ

  
  ּוַמאי ְקָרָאּה? 

  
י ָאז ֶאְהּפְֹך  ם ה'""כִּ ׁשֵ ם ּבְ ּלָ ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ּכֻ ים ׂשָ   . (צפניה ג, ט) ֶאל ַעּמִ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

הּו!  ָהְדִרי ּבְ   ְוִדְלָמא ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֶכם ֶאָחד" ִתיב.  (צפניה ג, ט) "ְלָעְבדֹו ׁשְ   ּכְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ה גַּ " ָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹלֹת""ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ן ּבְ ּתֵ ה תִּ   ! (שמות י, כה) 187ם ַאּתָ
  

אֵני.  ן ּתֹוָרה ׁשָ   קֹוֶדם ַמּתַ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ה עָֹלה ּוְזָבִחים ֵלאלִֹהים"" ח ִיְתרֹו חֵֹתן מֹׁשֶ ּקַ   ! (שמות יח, יב) 188"ַוּיִ
  

ן ּתֹוָרה ֲהָוה.    ִיְתרֹו ַנִמי קֹוֶדם ַמּתַ
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
י ֲאָפֵאר 185 ְפַאְרתִּ ִחי ּוֵבית תִּ ְרתּוֶנְך ַיֲעלּו ַעל ָרצֹון ִמְזּבְ ְבצּו ָלְך ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיׁשָ ל צֹאן ֵקָדר ִיּקָ   ּכָ
פָ  186 ים ׂשָ י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ ֶכם ֶאָחדּכִ ם ה' ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ   ה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכּלָ
ינּו ַלה' ֱאלֵֹהינוּ  187 ָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹלֹת ְוָעׂשִ ן ּבְ תֵּ ה תִּ ם ַאתָּ ה ּגַ   ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ָרֵא  188 בֹא ַאֲהרֹן ְוכֹל ִזְקֵני ִיׂשְ ה עָֹלה ּוְזָבִחים ֵלאלִֹהים ַוּיָ ח ִיְתרֹו חֵֹתן מֹׁשֶ ּקַ ה ִלְפֵני ָהֱאלִֹהיםַוּיִ   ל ֶלֱאָכל ֶלֶחם ִעם חֵֹתן מֹׁשֶ

 רש"י

. פורק''א לפני אקילעא
  הטרקלין:

. משום דחייש וכן היה ר''א כו'
   לרביעה:

. מעצמן נגררין להתגייר גרורים
   אע''פ שאין מקבלין אותן:

. מעבודת כוכבים הדרי בהו
יב לקרוא כולם בשם ה' כדכת

   אבל מרביעה לא הדרי:
. ר' אמי ורבי ותרוייהו אמרי

יצחק נפחא בין דרב פפא לרב 
זביד איכא טובא דרב פפא מתני 
פתח חד פתח אידך ומתני מאי 
קראה ברב יוסף ואתקפתא 
דדלמא מעבודת כוכבים הוא 

   דהדרו מתני לה באביי:
. משמע אין חילוק שכם אחד

האומות תהא בעובדיו ישראל ו
   עבודתן שוה בכל מצותיו:

  . תיקשי לר''א:גם אתה תתן
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ן ּתֹוָרה ֲהָוה, ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ    ָאַמר: ִיְתרֹו קֹוֶדם ַמּתַ
ן ּתֹוָרה ֲהָוה    כד,ב ָאַמר: ^ִיְתרֹו ְלַאַחר ַמּתַ א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר! -ֶאּלָ   ַמאי ִאיּכָ

  
ָרֵאל ְזַבן.  ׂשְ א, ִיְתרֹו ִמּיִ   ֶאּלָ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

אּול ֵמֲעָמֵלִקי ֱהִביאּום,    "ַוּיֹאֶמר ׁשָ
ר ָחַמל ָהָעם ַע  ָקר ְלַמַען ְזבַֹח ַלה' ֱאלֶֹהיָך"ֲאׁשֶ   ! (שמואל א טו, טו) 189ל ֵמיַטב ַהּצֹאן ְוַהּבָ

  
  ? "ֵמיַטב"ַמאי 

ֵמי ֵמיַטב.    ּדְ
  

ָנא    ?"ֵמיַטב"ּוַמאי ׁשְ
  

ִליְקּפץ ֲעֵליֶהן ְזִביָנא.  י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ִוד:    "ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ּדָ

ח ְוַיַעל ֲאדִֹני הַ  ָקר ִיּקַ ֵעיָנו ְרֵאה ַהּבָ ֶלְך ַהּטֹוב ּבְ   ָלעָֹלה,  -ּמֶ
ָקר  ים ּוְכֵלי ַהּבָ   ! (שמואל ב כד, כב) ָלֵעִצים" -ְוַהּמִֹרּגִ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ב ָהָיה. ר ּתֹוׁשָ   ֲאַרְוָנה ּגֵ
  

ים"ַמאי    ? "מֹוִרּגִ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
יל.  ל טּוְרּבִ ה ׁשֶ   ִמּטָ

  
ל טּוְרּבִ  ה ׁשֶ   יל"? ַמאי "ִמּטָ

  
ן.  ַדְייׁשָ קּוְרְקָסא ּדְ א ּדְ   ִעיּזָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

  ַמאי ְקָרא? 
יִפּיֹות,  ַעל ּפִ יְך ְלמֹוַרג ָחרּוץ ָחָדׁש ּבַ ְמּתִ ה ׂשַ   "ִהּנֵ

ים" ׂשִ ּמֹץ ּתָ דּוׁש ָהִרים ְוָתדֹק, ּוְגָבעֹות ּכַ   . (ישעיהו מא, טו) ּתָ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
רֹות ֶהֱעלּו עֹ "   ! (שמואל א ו, יד) 190ָלה ַלה'""ְוֶאת ַהּפָ
  

ָעה ָהְיָתה.    הֹוָרַאת ׁשָ
  

א?  יָמא ָהִכי, עֹוָלה ְנֵקָבה ִמי ִאיּכָ ִאי ָלא ּתֵ ָרא: ּדְ ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
  

ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ
ר ַאֲהָבה,  א ּבַ ָבַמת ָיִחיד, ְוִכְדַרב ַאּדָ ְלָמא ּבְ   ּדִ

ָאַמר  ר ַאֲהָבהּדְ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ָבַמת ָיִחיד? ִמנַּ  ָרה ּבְ ׁשֵ ִהיא ּכְ   ִין ְלעֹוָלה ְנֵקָבה ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲעֵלהּו עֹוָלה"ׁשֶ מּוֵאל ְטֵלה ָחָלב ֶאָחד ַוּיַ ח ׁשְ ּקַ   . (שמואל א' ז, ט) 191"ַוּיִ
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָקר ְלַמַען ְזבַֹח ַלה' ֱאלֶֹהיָך ְוֶאת  189 ר ָחַמל ָהָעם ַעל ֵמיַטב ַהּצֹאן ְוַהּבָ אּול ֵמֲעָמֵלִקי ֱהִביאּום ֲאׁשֶ   ַהּיֹוֵתר ֶהֱחַרְמנוּ ַוּיֹאֶמר ׁשָ
190  ִ ית ַהׁשּ ַע ּבֵ ֵדה ְיהֹוׁשֻ ָאה ֶאל ׂשְ רֹות ֶהֱעלּו עָֹלה ַלה'ְוָהֲעָגָלה ּבָ עּו ֶאת ֲעֵצי ָהֲעָגָלה ְוֶאת ַהּפָ דֹוָלה ַוְיַבּקְ ם ֶאֶבן ּגְ ם ְוׁשָ ֲעמֹד ׁשָ י ַותַּ   ְמׁשִ
ֲענֵ  191 ָרֵאל ַוּיַ ַעד ִיׂשְ מּוֵאל ֶאל ה' ּבְ ְזַעק ׁשְ ִליל ַלה' ַוּיִ ֲעֵלהּו עֹוָלה ּכָ מּוֵאל ְטֵלה ָחָלב ֶאָחד ַוּיַ ח ׁשְ ּקַ   הּו ה'ַוּיִ

 רש"י

. פלוגתא דבני רבי הניחא למ''ד
חייא ורבי יהושע בן לוי בפ' 

 בתרא דשחיטת קדשים (קטז.):
. למוכרן ולקנות דמי מיטב

בדמיהן בהמות מישראל 
   להקריב:

   . מכר:זבינא
. יבוסי היה בספר ארונה

   שמואל:
. אלמא להראה הבקר לעו

הקריב דוד בהמת עובד כוכבים 
   לקרבן:

. שקיבל שבע מצות בני גר תושב
   נח והרי רביעה בכלל:

. דף טורביל עיזא דקורקסא
גדול ועב מאד ורחב וטרוף 
בפגימות הרבה לרוחבו עמוקות 
תכופות זו אצל זו ודשין בו 
תבואה שמעבירין עליו הבהמות 
והפגימות נכנסו בדייש 

   והתבואה נחבטת:
. טרוף בפגימות והן למורג חרוץ

   פיפיות:
. אלמא לדישה תדוש הרים

   עבדי ליה:
. באנשי בית שמש ואת הפרות

מישתעי קרא בפרות שהביאו 
   הארון מארץ פלשתים:

. מפני נס שנעשה הוראת שעה
על ידיהן שהביאו הארון מעצמן 
ואין איש מנהיגם ואת בניהם 
כלו בבית ולא געו אחרי בניהם 

יכוהו ואמרו שירה אלא הול
   כדלקמן:

. שרי דהתם דלמא בבמת יחיד
בבמת יחיד הואי דבמה גדולה 
בנוב היתה באותה שעה 
כשנלקח הארון וחרב משכן 

   שילה ובאו להן לנוב:
. רחל ומניקה את טלה חלב

  בנה:
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ֲעֵלהּו" ַמע!  - "ַוּיַ   ָזָכר ַמׁשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֲעָלּה" ִתיב.  "ַוּיַ   ּכְ

  
  
  

 רש"י
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 .[]  

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

בּול ֵיׁש ָלּה:   ּגְ
ִנים  לׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ   ֶנֱעֶקֶרת,  -ּפְ

ִנים  לׁש ׁשָ ת ׁשָ   ֵאיָנּה ֶנֱעֶקֶרת.  -ּבַ
  

א,  יּוְבּתָ ל ָהֵני ּתְ   ֵאיִתיֵביּה ּכָ
ִנים.  לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ י ְלהּו: ּפְ ּנֵ   ׁשַ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

רוֹ    ! (שמואל א ו, יד) 192ת ֶהֱעלּו עָֹלה ַלה'""ְוֶאת ַהּפָ
  

ִנים.  לׁש ׁשָ ת ׁשָ ְפחּוָתה ִמּבַ   ּבִ
  

ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ָנָתןּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ
ן, ַהְיינּו  ִית"ִאם ּכֵ לּו ַבּבָ ֵניֶהם ּכָ ִנים,  (שמואל א ו, י) 193"ְוֶאת ּבְ לׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ   ּפְ

לׁש  ת ׁשָ ִניםּוְפחּוָתה ִמּבַ   ִמי ָקא ָיְלָדה?!  -  194ׁשָ
  ְוָהַתְנָיא: 

לֹׁש  ת ׁשָ ָרה ַוֲחמֹור ִמּבַ אי ַלּכֵֹהן,  - "ּפָ   ַוּדַ
אן ְוֵאיָלְך    ָסֵפק!  -ִמּכָ

  
ָרא.   ין ֵמִעיּקָ ּנִ ְדׁשַ א ּכִ וְרּתָ א, ְמַחּוַ   ֶאּלָ

   
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
עּו ֶאת ֲעֵצי ָהֲעָגלָ ְוָהֲע  192 דֹוָלה ַוְיַבּקְ ם ֶאֶבן ּגְ ם ְוׁשָ ֲעמֹד ׁשָ י ַותַּ ְמׁשִ ִ ית ַהׁשּ ַע ּבֵ ֵדה ְיהֹוׁשֻ ָאה ֶאל ׂשְ רֹות ֶהֱעלּו עָֹלה ַלה'ָגָלה ּבָ   ה ְוֶאת ַהּפָ
ֲעָגָלה ְוֶאת 193 ַאְסרּום ּבָ י ָפרֹות ָעלֹות ַוּיַ תֵּ ְקחּו ׁשְ ן ַוּיִ ים ּכֵ ֲעׂשּו ָהֲאָנׁשִ ִית ַוּיַ לּו ַבּבָ ֵניֶהם ּכָ  ּבְ
  במהדורת וילנא: "פחותה מבת שלוש שנים" נמצא במרכאות עגולות. 194

 רש"י

. האי דקתני לעיל רבי יוחנן אמר
לוקחין מהם לקרבן לאו מלתא 

  ות:פשיטתא היא לכל בהמ
אלא גבול יש לה פחותה מבת ג' 

. בהרבעת איש שנים נעקרת
ונקחת מן העובד כוכבים דחייס 

   עלה:
. שוב אינה נעקרת אבל בת שלש

   וחיישינן לרביעה:
. דהני קראי כל הני תיובתא

דשרו בהמות עובד כוכבים 
   להקרבה:

. בבכורות (יט:) פרה וחמור כו'
תנן הלוקח בהמה מן הנכרי 

אם כבר בכרה אם ואינו יודע 
לאו עז בת שנתה ודאי לכהן 
מכאן ואילך ספק פרה וחמור 
בת שלש ודאי לכהן ולד ראשון 
שתלד ביד ישראל אם זכר הוא 
ודאי לכהן אם אינה יתירה בעת 
לידתה על בת שלש דודאי לא 

   ילדה בבית נכרי:
. אם יתירה על בת מכאן ואילך

שלש היתה כשילדה בבית 
ק בכור ישראל הוי ולדה זה ספ

ואיכא למימר כבר בכרה בבית 
עובד כוכבים ואיכא למימר לא 
בכרה זה בבית העובד כוכבים 
וזה בכור שלה וירעה בכור זה 
עד שיסתאב שהרי אינו ראוי 
לקרבן שמא אין זה בכור ולאחר 
שיש בו מום יאכלנו בעליו ולא 
יתננו לכהן שבכור בעל מום 
מותר לזרים ואין בו אלא משום 

ות כהונה אפי' הוא גזילת מתנ
ודאי וזהו ספק הוה הכהן 
מוציא מחבירו ועליו הראיה 
שלא ילדה בבית העובד כוכבים 
וגבי ספק פטר חמור מפריש 
עליו טלה להתירו בהנאה 
דכתיב תפדה בשה והטלה יעכב 
בעצמו דאפילו ודאי פטר אין 
קדושה חלה על טלה הניתן אלא 
משום גזילת כהן יש וכיון שהוא 

גזל ליכא דראיה על  ספק אפילו
  הכהן:
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        כד, ב כד, ב כד, ב כד, ב  . . . . 8888
ֶמׁש" ית ׁשֶ ֶרְך ּבֵ ֶרְך ַעל ּדֶ ּדֶ רֹות ּבַ ְרָנה ַהּפָ ַ ׁשּ   . (שמואל א, ו, יב) 195וגו' "ַוּיִ

  
ְרָנה"ַמאי  ַ ׁשּ   ? "ַוּיִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ י ֵמִאירִמׁשּ   : ַרּבִ

יָרה.  ָאְמרּו ׁשִ   ׁשֶ
  
הוְ  ר טּוִבּיָ   : ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ

יָרה.  ֶנֶגד ָארֹון ְוָאְמרּו ׁשִ ֵניֶהם ּכְ רּו ּפְ ְ ׁשּ ּיִ   ׁשֶ
  

יָרה ָאְמרּו?    ּוַמאי ׁשִ
  

י יֹוָחָנןַר ָאַמר  ּום  ּבִ י ֵמִאירִמׁשּ   : ַרּבִ
ָרֵאל" ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר מׁשֶ   . (שמות טו, א) 196"ָאז ָיׁשִ

  
י יֹוָחָנןוְ  יֵדיּה ָאַמר:  ַרּבִ   ּדִ

מֹו" ּיֹום ַההּוא הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבׁשְ ם ּבַ   . (ישעיהו יב, ד) 197"ַוֲאַמְרּתֶ
  
ן ָלִקיׁש וְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבִ

ה, ֹוָרא ַיְתָמא: ִמְזמ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירּו ַלה' ׁשִ   "ִמְזמֹור ׁשִ
יָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו"   . (תהלים צח, א) הֹוׁשִ

  
י ֶאְלָעָזר   ָאַמר: ַרּבִ

ים" זּו ַעּמִ   . (תהלים צט, א) 198"ה' ָמָלְך ִיְרּגְ
  

ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ
אּות ָלֵבׁש""ה' ָמ    . (תהלים צג, א) 199ָלְך ּגֵ

  
ָחא י ִיְצָחק ַנּפָ   ָאַמר:  ַרּבִ

ה,  יּטָ ִ י ַהׁשּ י רֹוּנִ   "רֹוּנִ
רֹוב ֲהָדֵרְך,    ִהְתנֹוְפִפי ּבְ

ְדִביר ַאְרמֹון,  ָלה ּבִ ִריְקֵמי ָזָהב ַהְמהּוּלָ ֶקת ּבְ ֶ   ַהְמחּוׁשּ
ֲעִדי ֲעָדִיים".    ּוְמפֹוָאָרה ּבַ

  
י י ִיְצָחק, ַאָהא:  ַמְתֵני ַרב ַאׁשִ ַרּבִ   ָלּה ְלָהא ּדְ

ה קּוָמה ה'" ְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיאֶמר מֹׁשֶ   . (במדבר י, לה) 200"ַוְיִהי ּבִ
  

ָרֵאל ַמאי ָאְמרּו?    ִיׂשְ
  

י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ
ה" [וכו'].  יּטָ ִ י ַהׁשּ י רֹוּנִ   "רֹוּנִ

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה ַאַחת ָהְלכּו ָהלְֹך ְוָגעֹו ְולֹא ָסרּו ָיִמין ּוׂשְ  195 ְמִסּלָ ֶמׁש ּבִ ית ׁשֶ ֶרְך ּבֵ ֶרְך ַעל ּדֶ ּדֶ רֹות ּבַ ְרָנה ַהּפָ ַ ים הְֹלִכים ַאֲח ַוִיׁשּ תִּ ֶמׁש מֹאול ְוַסְרֵני ְפִלׁשְ ית ׁשָ בּול ּבֵ  ֵריֶהם ַעד ּגְ
ה 196 יָרה ּלַ יָרה ַהּזֹאת ַלה' ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ָאׁשִ ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר מֹׁשֶ ם 'ָאז ָיׁשִ ָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ י ָגאֹה ּגָ  ּכִ
ּיֹום ַההּוא הֹודּו ַלה 197 ם ּבַ מֹו הֹוִדיעּו ָבַע  'ַוֲאַמְרתֶּ מוֹ ִקְראּו ִבׁשְ ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ירּו ּכִ ים ֲעִלילָֹתיו ַהְזּכִ   ּמִ
נּוט ָהָאֶרץ 198 רּוִבים תָּ ב ּכְ ים יֹׁשֵ זּו ַעּמִ   ה' ָמָלְך ִיְרּגְ
ּמֹוט 199 ל תִּ ֵבל ּבַ ּכֹון תֵּ ר ַאף תִּ אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' עֹז ִהְתַאּזָ   ה' ָמָלְך ּגֵ
ה קּוָמה  200 ְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ֶניךָ  'הַוְיִהי ּבִ ְנֶאיָך ִמּפָ   ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמׂשַ

 רש"י

. לשון בית הכלא כלו בבית
(מלכים א כב) לישנא אחרינא 
לשון מניעה כמו לא יכלה ממך 
(בראשית כג) מנעום מלילך 

  אחריהם:
. אז ישיר כי גאה גאה וישרנה

לשלוח יד בפלשתים ובדגון 
   אלהיהם:

   . שלא הוזכר שם אמרו:יתמא
. על שהכם במכת ירגזו

   טחורים:
   . ארון עצי שטים:השיטה

   . התרוממי:התנופפי
. קשורה כמו המחושקת

   וחשוקיהם כסף (שמות כז):
. מצופה זהב טהור בריקמי זהב

   מבית ומחוץ:
. שס''ת המהוללה בדביר ארמון

של משה בתוכו וארון מהולל 
   ומפואר במה שבתוכו:

. ואין לך עדי גדול בעדי עדיים
  מזה:
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  : ַרבָאַמר 

ְרָסֵאי ְלִסְפ  ַמאן ָקרּו ּפַ ִביר'? ּכְ   ָרא 'ּדְ
  

ִביר ְלָפִנים ִקְרַית ֵסֶפר"ֵמָהָכא:  ם ּדְ   . (שופטים א, יא) 201"ְוׁשֵ
  

י 202ָאַמר   : ַרב ַאׁשִ
ָנא"?  ּתָ ׁשְ ה "ּדַ ְרָסֵאי ְלִניּדָ ַמאן ָקרּו ּפַ   ּכְ

  
ים ִלי"ֵמָהָכא:  ֶרְך ָנׁשִ י ּדֶ   . (בראשית לא, לה) 203"ּכִ

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ִביר ְלָפִנים ִקְרַית ֵסֶפר 201 ם ּדְ ִביר ְוׁשֵ ֵבי ּדְ ם ֶאל יֹוׁשְ ָ ֶלְך ִמׁשּ   ַוּיֵ
  תיקון על פי מסורת הש"ס, בוינלא: המילה אמר מופיע אחרי רב אשי 202
י  203 ֵעיֵני ֲאדִֹני ּכִ ָרִפיםַוּתֹאֶמר ֶאל ָאִביָה ַאל ִיַחר ּבְ ׂש ְולֹא ָמָצא ֶאת ַהתְּ ים ִלי ַוְיַחּפֵ י ֶדֶרְך ָנׁשִ ֶניָך ּכִ  לֹוא אּוַכל ָלקּום ִמּפָ

 רש"י

 ן פרסי:. הוא ספר בלשודביר
. בנסוע וישראל מאי אמרו

הארון בעת המסעות שבמדבר 
שהיה משה אומר קומה ה' 
(במדבר י) ומה ישראל עונין 

   אחריו:
. נוטריקון ד' דרך ש' דשתנא
  נשים:
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ֶמׁש ְויָ   כה,א  ֶ ּדֹם ַהׁשּ ר""ַוּיִ ׁשָ   . (יהושע י, יג) 204ֵרַח ָעָמד ַעד ִיּקֹם ּגֹוי אְֹיָביו ֲהלֹא ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהּיָ

  
ר"ַמאי  ׁשָ   ? "ֵסֶפר ַהּיָ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִרים',  ִנְקְראּו 'ְיׁשָ   ֶזה ֵסֶפר ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ִרים" ׁשֶ י מֹות ְיׁשָ מֹת ַנְפׁשִ   . (במדבר כג, י) 205"ּתָ

  
  ְוֵהיָכא ְרִמיָזא? 

  
  , (בראשית מח, יט) 206"ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִים"

  
ַע. "ְמלֹא ַהּגֹוִים"[ֵאיָמַתי ִיְהֶיה  ה ִליהֹוׁשֻ ָעְמָדה לֹו ַחּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ]? ּבְ

  
ַמיִ  ָ ֲחִצי ַהׁשּ ֶמׁש ּבַ ֶ ֲעמֹד ַהׁשּ ִמים""ַוּיַ יֹום ּתָ   , (יהושע י, יג) ם ְולֹא ָאץ ָלבֹוא ּכְ

  
ה?    ְוַכּמָ

  
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ֵעי],  ָעה [ׁשָ ִרים ְוַאְרּבָ   ֶעׂשְ
ית  ית ְוָקם ׁשִ ית, ָאֵזיל ׁשִ ית ְוָקם ׁשִ ִמים.  -ָאֵזיל ׁשִ יֹום ּתָ ָתא ּכְ ּה ִמּלְ   ּכּוּלָ

  
י ֶאְלָעָזר   ָאַמר:  ַרּבִ

לֹ  ית ׁשְ ים ְוׁשִ ֵריַסר,  -ׁשִ ית ְוָקם ּתְ ֵריַסר, ָאֵזיל ׁשִ ית ְוָקם ּתְ   ָאֵזיל ׁשִ
ִמים.  -ֲעִמיָדתֹו  יֹום ּתָ   ּכְ

  
ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ

מֹוֶנה,  ִעים ּוׁשְ   ַאְרּבָ
ֵריַסר  ית ְוָקם ּתְ   ָאֵזיל ׁשִ

ָעה,  ִרים ְוַאְרּבָ ית ְוָקם ֶעׂשְ   ָאֵזיל ׁשִ
נֶּ  ִמים"ֱאַמר]: [ׁשֶ יֹום ּתָ   , "ְולֹא ָאץ ָלבֹוא ּכְ

ָרא  ֵמִעיּקָ ָלל ּדְ ִמים [ֲהָוה].  -ִמּכְ יֹום ּתָ   ָלאו ּכְ
  

ִליִגי  א ּפְ תֹוֶסְפּתָ ָאְמִרי: ּבְ א ּדְ   ִאיּכָ
ן ֵלִויּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר:  ַרּבִ

ָעה  ִרים ְוַאְרּבָ ֵריַסר,  -ֶעׂשְ ית ְוָקם ּתְ   ָאֵזיל ׁשִ
ִמים. ָאֵזיל ׁשִ  יֹום ּתָ ֵריַסר, ֲעִמיָדתֹו ּכְ   ית ְוָקם ּתְ

  
י ֶאְלָעָזר   ָאַמר:  ַרּבִ

ֵריַסר,  ית ְוָקם ּתְ ׁש, ָאֵזיל ׁשִ ים ְוׁשֵ לׁשִ   ׁשְ
ָעה,  ִרים ְוַאְרּבָ ית ְוָקם ֶעׂשְ   ָאֵזיל ׁשִ

ִמים" יֹום ּתָ   . "ְולֹא ָאץ ָלבֹוא ּכְ
  

ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ
ִע  ָעה, ַאְרּבָ ִרים ְוַאְרּבָ ית ְוָקם ֶעׂשְ מֹוֶנה, ָאֵזיל ׁשִ   ים ּוׁשְ

ָעה,  ִרים ְוַאְרּבָ ית ְוָקם ֶעׂשְ   ָאֵזיל ׁשִ
יׁש ֲעִמיָדתֹו ְלִביָאתֹו,    ַמּקִ

יָאתֹו  ִמים,  -ַמה ּבִ יֹום ּתָ   ּכְ
ִמים.  -ַאף ֲעִמיָדתֹו  יֹום ּתָ   ּכְ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֶמׁש בַּ  204 ֶ ֲעמֹד ַהׁשּ ר ַוּיַ ׁשָ ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיּקֹם ּגֹוי אְֹיָביו ֲהלֹא ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהּיָ ֶ ּדֹם ַהׁשּ ַמִים ְולֹא ָאץ ָלבוֹ ַוּיִ ָ ִמיםֲחִצי ַהׁשּ יֹום תָּ   א ּכְ
מֹהוּ  205 ִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ּכָ י מֹות ְיׁשָ מֹת ַנְפׁשִ ָרֵאל תָּ ר ֶאת רַֹבע ִיׂשְ  ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ּוִמְסּפָ
ל ְואּוָלם ָאִחיו ַהּקָ  206 ָעם ְוַגם הּוא ִיְגּדָ ם הּוא ִיְהֶיה ּלְ י ּגַ י ְבִני ָיַדְעתִּ ּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִיםַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָיַדְעתִּ ל ִמּמֶ   טֹן ִיְגּדַ

 רש"י

. ביהושע כתיב וידום השמש
כשנלחם עם חמשת המלכים הצרים 
על הגבעונים והכא נקט לה משום 

ל בר דפליגי לעיל ר''א ורבי שמוא
נחמני במדרש פסוקא דוישרנה 

  ופליגי נמי במדרש דויעמד השמש:
. שתק מלומר שירה שבכל עת וידום

לכתו אינו שותק ובעמידתו שותק 
ויהושע אומר שירה בשבילה דכתיב 

   אז ידבר יהושע לה' ביום תת ה' וגו':
   . ינקום ישראל מאויביו:עד יקום גוי

. הלא היא כתובה על ספר הישר
   יעשות לי נס:שעתיד ל

. היינו ספר בראשית ספר אברהם כו'
   שמעשה אבות כתובים בו:

. בלעם מבקש על עצמו מות ישרים
   שימות מיתה של גויעה כמותן:

. בבראשית שעתיד והיכא רמיזא
יהושע לבא לנס זה יהושע משבט 
אפרים בא כדכתיב (במדבר יג) 
למטה אפרים הושע בן נון [וכתיב 

מלא הגוים. כל  באפרים וזרעו יהיה]
הארצות נתמלאו מיראתו ומאימתו 
זרעו של אפרים יהיה מלא הגוים 
אדם נוצח כאן מלחמה ואין בני 
אספמייא יודעין בה אבל בשעה 
שעמדה לו חמה ליהושע נראה לכל 

   העולם ויראו מפניו:
. וספר שופטים ל''ג ספר משנה תורה

הכא ואגב ריהטא דגירסא דלקמן 
יא דהא לא ניקבעה היא ושבשתא ה

   רמיזא ביה:
. יש במשמעה שתי ויעמד השמש

עכבות אחת בחצי השמים והיינו 
   בחצי היום ואחת סמוך לשקיעתו:

. אלא שהה כיום דכתיב ולא אץ לבוא
תמים דהיינו עשרים וארבע שעות 
דיום אינו תמים ושלם אלא עם 

   לילו:
. היה אותו יום עשרים וארבעה

מעלות השחר עד יציאת הכוכבים 
ויום תמים אכולה מילתא קאי 

   אהלוך ואעמידה:
   . עד חצי השמים:אזיל שית
   . דכתיב ויעמד השמש:וקם שית

. עד ערב וקם שית ואזיל שית
   כדכתיב ולא אץ לבוא:

. הילוכו ועמידתו כיום כולה מילתא
תמים עשרים וארבע של יום ולילה 

   דשאר ימים:
. דיום תמים דקרא אעמידה ל' ושית

   לחוד קאי:
. דיום תמים דקרא ארבעים ושמונה

אשהיה דשקיעה קאי וקמייתא דלא 
כתיב ביה כיום תמים סתם עמידה 
שנים עשר שעות כעמידה שדרכו 

   לעמוד ולשתוק בלילה:
. הנך שיעורי דהנך רבנן איכא דאמרי

בתוספתא שניתוסף על היום קאמרי 
   להו:

רבי יהושע בן לוי אמר עשרים 
ום תמים . התוספתא ויוארבע הואי

   אעמידה קאי:
. תוספתא ויום ור''א אמר ל''ו הוי

תמים דקרא אעמידה דלא אץ לבוא 
קאי וקמייתא סתמא י''ב שעות 

   כתורת לילה:
. דכיום ור' שמואל בר נחמני סבר

תמים אעמידה דולא אץ לבוא קאי 
ומיהו מקיש עמידתו דחצי השמים 

  לביאתו דלא אץ לבוא:
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ָנא:    ּתָ

ה ִל  ָעְמָדה לֹו ַחּמָ ם ׁשֶ ׁשֵ ַע, "ּכְ   יהֹוׁשֻ
ה,  ה ְלמֹׁשֶ ְך ָעְמָדה לֹו ַחּמָ   ּכָ

ן ּגּוְריֹון" ימֹון ּבֶ   . ּוְלַנְקּדִ
  

ַע"   ְקָרֵאי.  – "ְיהֹוׁשֻ
ן ּגּוְריֹון" ימֹון ּבֶ ָמָרא.  – "ַנְקּדִ   ּגְ

ה"   ְמָנַלן?  – "ְלמׁשֶ
  

  , "ָאֵחל" "ָאֵחל"ָאְתָיא 
ִתיב ָהָכא:  ך" ָּכְ ְחּדְ ת ּפַ   , )(דברים ב, כה 207"ָאֵחל ּתֵ

ַע:  יהֹוׁשֻ ְלָך"ּוְכִתיב ָהָתם ּבִ ּדֶ   .  (יהושע ג, ז) 208"ָאֵחל ּגַ
   
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ת"ָאְתָיא  ת" "ּתֵ   , "ּתֵ
ִתיב ָהָכא:  ָך"ּכְ ְחּדְ ת ּפַ   , (דברים ב, כה) "ָאֵחל ּתֵ

ַע:  יהֹוׁשֻ ת ה' ֶאת ָהֱאמִֹרי"ּוְכִתיב ּבִ יֹום ּתֵ   . (יהושע י, יב) 209"ּבְ
  

י  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ   ָאַמר: ׁשְ
ְמַעּתְ ֵליּה:  ְקָרא ׁשָ ֶניָך"ִמּגּוֵפיּה ּדִ ְמֲעָך ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמּפָ ְמעּון ׁשִ ר ִיׁשְ   , (דברים ב, כה) "ֲאׁשֶ

ֶניָך"ֵאיָמַתי    ? "ָרְגזּו ְוָחלּו ִמּפָ
ה.  ה ְלמֹׁשֶ ָעְמָדה לֹו ַחּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו""ְולֹא ָהָיה    ! (יהושע י, יד) 210ּכַ
  

י ַהאי,  לֹא ֲהוּו ָנֵפיׁש ּכּוּלֵ עֹות הּוא ּדְ ֵעית ֵאיָמא: ׁשָ   ִאיּבָ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
  ַאְבֵני ָבָרד לֹא ֲהוּו, 

ְכִתיב:  ית חֹורֹן,ּדִ מֹוַרד ּבֵ ָרֵאל ֵהם ּבְ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ֻנָסם ִמּפְ    "ַוְיִהי ּבְ
ֻמתּו" ַמִים ַעד ֲעֵזָקה ַוּיָ ָ דלֹות ִמן ַהׁשּ ִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ּגְ   .  (יהושע י, יא) 211ַוה' ִהׁשְ

   
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ְמֲעָך וְ  207 ְמעּון ׁשִ ר ִיׁשְ ָמִים ֲאׁשֶ ָ ל ַהׁשּ ַחת ּכָ ים תַּ ֵני ָהַעּמִ ָך ְוִיְרָאְתָך ַעל ּפְ ְחּדְ ת ּפַ ה ָאֵחל תֵּ ֶניךָ ַהּיֹום ַהּזֶ   ָרְגזּו ְוָחלּו ִמּפָ
ַע ַהּיֹום ַהזֶּ  'ַוּיֹאֶמר ה 208 ךְ ֶאל ְיהֹוׁשֻ ה ֶאְהֶיה ִעּמָ ר ָהִייִתי ִעם מֹׁשֶ ֲאׁשֶ י ּכַ ר ֵיְדעּון ּכִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ל ִיׂשְ ֵעיֵני ּכָ ְלָך ּבְ ּדֶ   ה ָאֵחל ּגַ
ַע ַלה 209 ר ְיהֹוׁשֻ ת ה 'ָאז ְיַדּבֵ יֹום תֵּ ִגְבעֹון ּדֹום  'ּבְ ֶמׁש ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ְלֵעיֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ לֹוןֶאת ָהֱאמִֹרי ִלְפֵני ּבְ ֵעֶמק ַאּיָ   ְוָיֵרַח ּבְ
מַֹע ה 210 ּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִלׁשְ י ה 'ְולֹא ָהָיה ּכַ קֹול ִאיׁש ּכִ ָרֵאל 'ּבְ   ִנְלָחם ְלִיׂשְ
ית חֹורֹן ַוה 211 מֹוַרד ּבֵ ָרֵאל ֵהם ּבְ ֵני ִיׂשְ ֻנָסם ִמּפְ ַמ  'ַוְיִהי ּבְ ָ דֹלֹות ִמן ַהׁשּ ִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ּגְ ר ִהׁשְ ָרד ֵמֲאׁשֶ ַאְבֵני ַהּבָ ר ֵמתּו ּבְ ים ֲאׁשֶ ֻמתּו ַרּבִ ִים ַעד ֲעֵזָקה ַוּיָ

ָחֶרב ָרֵאל ּבֶ ֵני ִיׂשְ   ָהְרגּו ּבְ

 רש"י

. ראנקדימון בן גוריון גמ
שהלווהו הגמון (אחד) עשר 
מעינות כו' במסכת תענית בפ' 

  סדר תעניות אלו (דף יט:):
   . במלחמת סיחון:למשה

. במעשה לא היה כיום ההוא
   דיהושע כתיב:

  . דלא היו במשה:אבני ברד
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ִתיב:  ר"ּכְ ׁשָ ה ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהּיָ ת ִהּנֵ ֵני ְיהּוָדה ָקׁשֶ ד ּבְ   . (שמואל ב' א, יח) "ַוּיאֶמר ְלַלּמֵ

  
ר"ַמאי  ׁשָ   ? "ֵסֶפר ַהּיָ

  
אַר ָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבִ   : ַרּבִ

ְקְראּו  ּנִ ִרים"ֶזה ֵסֶפר ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ׁשֶ   , "ְיׁשָ
הּו:  ְכִתיב ּבְ מֹוהּו"ּדִ ִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ּכָ י מֹות ְיׁשָ מֹת ַנְפׁשִ   . (במדבר כג, י) 212"ּתָ

  
  ְוֵהיָכא ְרִמיָזא? 

  
ה יֹוד עֶֹרף אְֹיֶביָך""ְיהּוָדה ַאּתָ   , (בראשית מט, ח) 213ּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ּבְ

ֶנֶגד עֹוֶרף?  ִריָכה ָיד ּכְ ּצְ   ְוֵאיזֹו ִהיא ִמְלָחָמה ׁשֶ
ת.    ֱהֵוי אֹוֵמר: זֹו ֶקׁשֶ

  
י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָנה תֹוָרה.    ֶזה ֵסֶפר ִמׁשְ
  

ר"?  ׁשָ אי ָקרּו ֵליּה "ֵסֶפר ַהּיָ   ְוַאּמַ
  

ְכִתיב:  ֵעיֵני ה'""וְ ּדִ ר ְוַהּטֹוב ּבְ ׁשָ יָת ַהּיָ   . (דברים ו, יח) 214ָעׂשִ
  

  ְוֵהיָכא ְרִמיָזא? 
  

  , (דברים לג, ז) 215"ָיָדיו ָרב לֹו"
י ָיַדִים?  ּתֵ ִריָכה ׁשְ ּצְ   ְוֵאיזֹו ִהיא ִמְלָחָמה ׁשֶ

ת.    ֱהֵוי אֹוֵמר: זֹו ֶקׁשֶ
  

ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ
  ִטים.ֶזה ֵסֶפר ׁשֹוְפ 

  
ר"?  ׁשָ אי ָקרּו ֵליּה "ֵסֶפר ַהּיָ   ְוַאּמַ

  
ְכִתיב:  ה"ּדִ ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ר ּבְ ׁשָ ָרֵאל ִאיׁש ַהּיָ ִיׂשְ ִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶלְך ּבְ ּיָ   . (שופטים יז, ו) "ּבַ

  
  ְוֵהיָכא ְרִמיָזא? 

  
ָדם ִמְלָחָמה" ָרֵאל ְלַלּמְ ֵני ִיׂשְ ַעת ּדֹרֹות ּבְ   , ב) (שופטים ג, 216"ְלַמַען ּדַ

  
ִריָכה ִליּמּוד?  ּצְ   ְוֵאיזֹו ִהיא ִמְלָחָמה ׁשֶ

  
ת.    ֱהֵוי אֹוֵמר: זֹו ֶקׁשֶ

  
ִתיב?  ִביהּוָדה ּכְ   ּוְמָנַלן ּדְ

  
ְכִתיב:  ֶחם ּבֹו, ַוּיאֶמר ה' ְיהּוָדה ַיֲעֶלה"ּדִ ַנֲעִני... ְלִהּלָ ה ֶאל ַהּכְ ִחּלָ תְּ   , ב)-(שופטים א, א 217"ִמי ַיֲעֶלה ָלנּו ּבַ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
מֹהוּ  212 ִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ּכָ י מֹות ְיׁשָ מֹת ַנְפׁשִ ָרֵאל תָּ ר ֶאת רַֹבע ִיׂשְ   ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ּוִמְסּפָ
ה יֹודּוָך  213 ֵני ָאִביךָ ְיהּוָדה ַאתָּ ֲחוּו ְלָך ּבְ תַּ עֶֹרף אְֹיֶביָך ִיׁשְ   ַאֶחיָך ָיְדָך ּבְ
ֵעיֵני ה 214 ר ְוַהּטֹוב ּבְ ׁשָ יָת ַהּיָ ע ה 'ְוָעׂשִ ּבַ ר ִנׁשְ תָּ ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ   ַלֲאבֶֹתיךָ  'ְלַמַען ִייַטב ָלְך ּוָבאָת ְוָיַרׁשְ
ַמע ה 215 ְהֶיהקֹול ְיהוּ  'ְוזֹאת ִליהּוָדה ַוּיֹאַמר ׁשְ ָריו תִּ ִביֶאּנּו ָיָדיו ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמּצָ   ָדה ְוֶאל ַעּמֹו תְּ
ר ְלָפִנים לֹא ְיָדעּום 216 ָדם ִמְלָחָמה ַרק ֲאׁשֶ ָרֵאל ְלַלּמְ ֵני ִיׂשְ ַעת ּדֹרֹות ּבְ   ַרק ְלַמַען ּדַ
ה אאאא 217 ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ֲאלּו ּבְ ׁשְ ַע ַוּיִ ֶחם ּבֹו. ֵלאמֹר ִמ  'ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוׁשֻ ה ְלִהלָּ ִחּלָ תְּ ַנֲעִני ּבַ נּו ֶאל ַהּכְ י ֶאת ָהָאֶרץ  'ַוּיֹאֶמר ה בבבבי ַיֲעֶלה ּלָ ה ָנַתתִּ ְיהּוָדה ַיֲעֶלה ִהּנֵ

ָידוֹ    ּבְ

 רש"י

. ויאמר ללמד בני יהודה קשת
בקינה שקונן דוד על שאול 

  כתיב:
. דבני יהודה הלא היא כתובה

   מושכי קשת: היו
. המושך בקשת יד כנגד עורף

נותן ידיו כנגד עיניו דהיינו מול 
   העורף הטרי''ל בלע''ז:
. ועשית דכתיב במשנה תורה

   הישר והטוב:
איזהו היא מלחמה שצריכה 

   . כו':לימוד
   . דקרא ביהודה כתיב:ומנלן

. ברישא דסיפרא מי דכתיב
יעלה בתחלה אל הכנעני להלחם 

הודה יעלה בו ויאמר השם י
אלמא סתם מלחמה דסיפרא 

  איהודה קיימי:
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אּול" ם ִלְפֵני ׁשָ ׂשֶ ֹוק ְוֶהָעֶליָה ַוּיָ ח ֶאת ַהׁשּ ּבָ ֶרם ַהּטַ   . (שמואל א ט, כד) 218"ַוּיָ

  
  ? "ְוֶהָעֶליָה"ַמאי 

  
י יֹוָחָנן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ׁשֹוק ְוַאְלָיה. 
  

  ? "ְוֶהָעֶליָה"ַמאי 
  

ְמַסְמָכא ׁשֹוק ְלַאְלָיה.    ּדִ
  
י ֶאְלָעָזרוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ׁשֹוק ְוָחֶזה. 
  

  ? "ְוֶהָעֶליָה"ַמאי 
  

ֵעי ַאּנּוֵפי, ּוַמְנִפי ֵליּה.  י ּבָ ׁשֹוק ּכִ ֵויּה ּדְ ָמֵחית ָלּה ְלָחֶזה ִעיּלָ   ּדְ
  
ר ַנְחָמִניוְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ

  ׁשֹוק ְוׁשֹוִפי. 
  

  ? "ְוֶהָעֶליָה"ַמאי 
  

ׁשֹוק ָקֵאי.  ֵויּה ּדְ   ׁשֹוִפי ִעילָּ
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ים ְלָפֶניָך ֱאכֹל 218 ָאר ׂשִ ׁשְ ה ַהּנִ אּול ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ ם ִלְפֵני ׁשָ ׂשֶ ֹוק ְוֶהָעֶליָה ַוּיָ ח ֶאת ַהׁשּ ּבָ ֶרם ַהּטַ אּול ִעם  ַוּיָ מּור ְלָך ֵלאמֹר ָהָעם ָקָראִתי ַוּיֹאַכל ׁשָ י ַלּמֹוֵעד ׁשָ כִּ

ּיֹום ַההּוא מּוֵאל ּבַ   ׁשְ

 רש"י

וירם הטבח את השוק ואת 
. משום פלוגתא דהני העליה

  אמוראי גופייהו נקט לה:
   . מה שעליה:והעליה

. השוק דמסמכא שוק לאליה
סמוך לאליה שהאליה מלמעלה 
ונסמכה על השוק ושוק הוא 
עצם של צומת הגיד הממוצע 

איברים בין קולית לארכובה ו
התחתונים סומכין את 

   העליונים:
. מניח חזה על השוק גבי דמחית

חזה ושוק של שלמים בשעת 
תנופה וההיא סעודתא אע''פ 
דזבח הוה כדכתיב (שמואל א ט) 
כי הוא יברך (את) הזבח לא הוה 
חזה ושוק דידהו לכהן דבמה 
קטנה הוה וקיימא לן בפרק 
בתרא דזבחים (דף קיט:) חזה 

דולה ואין חזה ושוק בבמה ג
   ושוק בבמה קטנה:

. כף הירך הסובב עצם שופי
  הקולית וקורין פולפ''א:



  134  14141414סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

            בבבב- - - - אאאא, , , , כהכהכהכה . . . . 14141414
ְת " ֶהםלֹא תִּ ה ִעּמָ ָ    ."ַייֵחד ִאׁשּ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
  

ַחד  ֵרי -ִאיֵליָמא ּבְ ָרֵאל ִמי ׁשָ י ִיׂשְ ְכָווָתּה ַגּבֵ    ?!ּדִ
   :ְוָהְתַנן

ים" י ָנׁשִ תֵּ   ! (קידושין פ:) "לֹא ִיְתַייֵחד ִאיׁש ֶאָחד ִעם ׁשְ
  

ְתָלָתא   כה,ב א ּבִ    .ֶאּלָ
  

ָרֵאל  י ִיׂשְ ְכָווָתּה ַגּבֵ ר -ּדִ ֵריּפְ    ?!ּוִצים ִמי ׁשָ
   :ְוָהְתַנן

ים" ֵני ֲאָנׁשִ ה ַאַחת ִמְתַייֶחֶדת ִעם ׁשְ ָ   , קידושין פ:)( "ֲאָבל ִאׁשּ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ

א ּבִ  נּו ֶאּלָ ִרים, כְ לֹא ׁשָ   ׁשֵ
ְפרּוִצים  ָרה ַנִמי  -ֲאָבל ּבִ    .לֹאֲאִפיּלּו ֲעׂשָ

  
ה ָהָיה ְוהֹוִציאּוָה  ָרה ַמֲעׂשֶ ה ֲעׂשָ ִמּטָ   ! ּבְ

  
ּתֹו ִעּמֹו.    לֹא ְצִריָכא ִאׁשְ

  
ְרּתֹו,  -ּגֹוי  ּמַ ּתֹו ְמׁשַ   ֵאין ִאׁשְ

ָרֵאל  ְרּתֹו.  -ֲאָבל ִיׂשְ ּמַ ּתֹו ְמׁשַ   ִאׁשְ
  

ִמים!  ִפיכּות ּדָ ּום ׁשְ   ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ
  

י ָאַמר    : ִיְרְמָיהַרּבִ
ה ֲחׁשּוָבה ָעְסִקיַנן,  ָ ִאׁשּ   ּבְ

ִמ  ּה. ּדִ ִתי ִמיּנָ   יְרּתְ
  

  ָאַמר:  ַרב ִאיִדי
ֵלי ֵזייָנּה ָעֶליָה.  ה ּכְ ָ   ִאׁשּ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ים,  ין ֲאָנׁשִ ה ֲחׁשּוָבה ּבֵ ָ   ִאׁשּ
ים.   ׁשִ ין ַהּנָ ֵאיָנּה ֲחׁשּוָבה ּבֵ   ְוׁשֶ

   
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ ר ָאִבין: ּדְ ּתַ   ַרב ִאיִדי ּבַ

" ָ ֶהן, ָהִאׁשּ ְתַייֵחד ִעּמָ ּה לֹא תִּ לֹום ִעּמָ ָ ַהׁשּ י ׁשֶ   ה ַאף ַעל ּפִ
ֲחׁשּוִדין ַעל ָהֲעָריֹות ֵני ׁשֶ   .  "ִמּפְ

   
  
  
  
  

 רש"י

לא יתייחד איש אחד עם שתי 
. שהנשים דעתן קלות ושתיהן נשים

   תתרצינה לעבירה:
. להכי נקט תלתא אלא בתלתא

דבישראל בתלתא שרו בין בעיר בין 
בדרך אבל תרי בעיר אין בדרך לא 

מהן לנקביו שמא יצטרך אחד 
ונמצא אחד מהן יתייחד עם הערוה 
   בפ' עשרה יוחסין (קדושין דף פא.):

. ועובדי כוכבים בפרוצין מי שרי
למה ליה לתנא לאשמועינן הא אפי' 

   ישראל דכוותייהו אסירי:
. לאשת והוציאוה עשרה פריצים

   איש זונה:
. חוץ לעיר לעבירה כעין במטה

   קוברי מת שלא יבינו:
   עובד כוכבים עמו:. של באשתו

. עובד כוכבים אין אשתו משמרתו
דלא קפדה דאיהו בקרי ואיתתיה 

   בבוציני:
. שרי אבל ישראל אשתו משמרתו

כדתנן בעשרה יוחסין בזמן שאשתו 
עמו ישן עמהן בפונדקי מפני 

   שאשתו משמרתו:
. בלאו עבירה נמי לא ותיפוק ליה

   תתייחד משום שפיכות דמים:
אנשים ובין . בין הבאשה חשובה

הנשים אשה יפה וקרובה למלכות 
דמיסתפו מינה ולא קטלי לה אבל 
משום עריות איכא דיפה היא 
ואצטריך לאשמועי' דלא תתייחד 
חיישינן שמא תתפתה אבל אשה 
שאינה חשובה בין האנשים 
וחשובה בין הנשים משום רציחה 
נמי איכא דבא עליה ואחר כך 
הורגה דלא ס''ל אשה כלי זיינה 

ה וחשובה בין האנשים ולא בין עלי
הנשים מותרת להתייחד ומשום 

   עריות ליכא דאינה יפה:
. אע''ג דאינה אשה כלי זיינה עליה

חשובה לא בין האנשים ולא בין 
הנשים אין הורג אותה אלא בא 
עליה וכיון שבא עליה אינו הורגה 
ואפילו אינה קרובה למלכות נמי 
אי לא אשמועינן דחיישינן לעריות 

א הוה מסתברא דמיתסרא משום ל
   שפיכות דמים:

. בין לר' ירמי' דמוקי מאי בינייהו
לה באשה חשובה הא לאו חשובה 
חיישי' לשפיכו' דמים בין לרב אידי 
דאמר כלי זיינה עליה וליכא משום 
שפיכות דמים מ''מ משום ערוה 

   איכא בה ולא מתייחדת:
. אשה חשובה בין איכא בינייהו

לכות ואינה האנשים קרובה למ
חשובה בין הנשים אינה יפה לרבי 
ירמיה דמוקי לה באשה חשובה 
דמשמע חשובה בין האנשים ובין 
הנשים דקרובה למלכות היא ולא 
קטלי לה אבל משום עריות איכא 
למיחש דיפה היא הכא חשובה בין 
האנשים ולא בין הנשים שריא 
לייחודי דמשום שפיכות דמים 

שום ליכא דהא קרובה למלכות ומ
עריות נמי ליכא דהא מכוערת היא 
לרב אידי אסירא לייחודי דכולהו 
חיישינן לערוה דהא סתמא קאמר 
אשה כלי זיינה עליה ולא קאמר 
הכא באשה יפה עסקינן דכלי זיינה 

   עליה:
. דודאי לא אע''פ שהשלום עמה

יהרגוה דהא כלי זיינה עליה לא 
תתייחד עמהן כו' והיינו כרב אידי 

לום עמה משמע היא בר אבין הש
נושאת את שלומה ואינה צריכה 

  שלום מלכות:
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ֶהן"    ."לֹא ִיְתַייֵחד ָאָדם ִעּמָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶרְך " ּדֶ ן לֹו ּגֹוי ּבַ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ   . טֹוְפלֹו ִליִמינוֹ ִיׂשְ
י ַר  ל ּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ רֹוָקהַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ּבֶ

ַסִייף    טֹוְפלֹו ִליִמינֹו,  -ּבְ
ל  ַמּקֵ מאלֹו.  -ּבְ   טֹוְפלֹו ִלׂשְ

ַמ  יִריָדהָהיּו עֹוִלין ּבְ ה ְוגֹוי ְלַמְעָלה - ֲעֶלה אֹו יֹוְרִדין ּבִ ָרֵאל ְלַמטָּ   , לֹא ְיֵהא ִיׂשְ
ָרֵאל ְל  א ִיׂשְ ה. ֶאּלָ   ַמְעָלה ְוגֹוי ְלַמטָּ

  ְוַאל ָיׁשּוַח ְלָפָניו, 
ְלּתֹו.  א ָירֹוץ ֶאת ּגּוְלּגָ מָּ   ׁשֶ

ָאלֹו ְלֵהיָכן הֹוֵלְך  ֶרְך.  -ׁשְ   ַיְרִחיב לֹו ֶאת ַהּדֶ
ה ַיֲעקֹ ָעׂשָ ֶדֶרְך ׁשֶ ע, ּכְ ו ָהָרׁשָ   ב ָאִבינּו ְלֵעׂשָ

ְכִתיב ר ָאבֹ  :219ּדִ ִעיָרה"א ֶאל ֲאדֹ "ַעד ֲאׁשֶ   , (בראשית לג, יד) 220ִני ׂשֵ

  . (בראשית לג, יז) 221ָתה"ב ָנַסע ֻסּכֹ "ְוַיֲעקֹ  :ּוְכִתיב
  

ַתְלִמיֵדי  ה ּבְ י ַמֲעׂשֶ ָהיּו הֹוְלִכים ִלְכִזיב,  ֲעִקיָבאַרּבִ   ׁשֶ
ֶהן ִליְסִטים ְגעּו ּבָ ם הֹוְלִכים?  ,ּפָ   ָאְמרּו ָלֶהן: ְלָאן ַאתֶּ

  ְלַעּכֹו.  :ָאְמרּו ָלֶהן
י ִהּגִ יָון ׁשֶ יְרׁשּו. ּכֵ   עּו ִלְכִזיב ּפֵ

ְלִמיֵדיָאְמרּו ָלֶהן:  ם?  222תַּ   ִמי ַאתֶּ
ְלִמיֵדי  י ָאְמרּו ָלֶהן: תַּ   , ֲעִקיָבאַרּבִ

ֵרי  י ָאְמרּו ָלֶהן: ַאׁשְ ּלֹ  ֲעִקיָבאַרּבִ ֶהן ָאָדם ַרע ֵמעֹוָלםְוַתְלִמיָדיו, ׁשֶ ַגע ּבָ   . "א ּפָ
  

ה   כו,א ֶ א, ְלֵבי תֹוְר ^ֲהָוה ָאַזל  ַרב ְמַנׁשּ   ּתָ
 ? ֵבי, ָאְמרּו ֵליּה: ְלָאן ָקָאְזַלּתְ ּנָ יּה ּגַ ְגעּו ּבֵ   ּפָ

ִדיָתא.    ָאַמר ָלֶהן: ְלפּוְמּבְ
ֵריׁש.  א, ּפָ י ְמָטא ְלֵבי תֹוְרּתָ   ּכִ

 ! ָאה ַאּתְ יהּוָדה ַרּמָ ְלִמיָדא ּדִ   ָאְמרּו ֵליּה: ּתַ
  ָאַמר ְלהּו: ָיְדִעיתּו ֵליּה? 

ֶליֱהוּו ָהנְ  יּה ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ ְמּתֵ ׁשַ י ּבְ    .הּו ֱאיָנׁשֵ
ִנין ְוָלא ַאְצְלחּו.  ין ׁשְ ִרין ְוַתְרּתֵ ֵניְבָתא ֶעׂשְ   ָאְזלּו ֲעַבדּו ּגְ

ְייהּו,  ְמּתַ ְבעּו ׁשַ הּו ּתָ ֲחזּו, ֲאתּו ּכּוּלְ יָון ּדַ   ּכֵ
יּה  ְמּתֵ ּה ׁשַ רּוּיֵ ָלא ֲאָתא ְלׁשַ ָנא ּדְ יְרּדָ הּו ַחד ּגִ   א. ֲאַכֵליּה ַאְריָ  ,ַוֲהָוה ּבְ

  
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָלא ַטְייָזן  :ַהְיינּו ּדְ ָנא ּדְ יְרּדָ ֵני - ּגִ ְ ִציר ִמׁשּ א ּבְ ּתָ    .ׁשַ

  
ֵבי ָבֶבל ְוִלְסִטין  ּנָ ין ּגַ א ֲחֵזי ַמה ּבֵ ָרֵאל.  ּדְ ּתָ   ֶאֶרץ ִיׂשְ

   

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  במהדורת וילנא מילה זו בסוגרים מרובעות 219
ר ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהיְ  220 ָלאָכה ֲאׁשֶ י ְלֶרֶגל ַהּמְ ִעיָרהַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאּטִ ר ָאבֹא ֶאל ֲאדִֹני ׂשֵ   ָלִדים ַעד ֲאׁשֶ
קֹום ֻסּכֹות 221 ם ַהּמָ ן ָקָרא ׁשֵ ה ֻסּכֹת ַעל ּכֵ ִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעׂשָ ֶבן לֹו ּבָ   ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוּיִ
 במהדורת וילנא מילה זו בסוגרים מרובעות 222

 רש"י

. מחברו לעובד טופלו לימינו
כוכבים לימינו של ישראל שאם 
ירצה העובד כוכבים להורגו 
   ישלח ישראל יד ימינו ויאחז בו:

. דאם היה העובד כוכבים בסייף
חגור סייף טופלו ישראל לימינו 
כדי שיהא יד שמאל של עובד 

וכבים שהסייף חגור בו לצד כ
ימינו של ישראל ומזומנת לימין 

   ישראל לאחוז בה:
. אם ביד עובד כוכבים במקל
   מקל:

. שתהא טופלו ישראל לשמאלו
יד ימין העובד כוכבים שהמקל 
בה סמוכה לישראל ואם ירים 
יד ימינו תאחזו שמאלו של 
ישראל במקל הסמוך לה דאי 
טופלו לימינו יהא המקל רחוק 

   דו של ישראל:מי
   . בהר או בסלע:במעלה

לא יהא ישראל למטה אלא 
. בעלייה ילך ישראל לפני למעלה

העובד כוכבים דהיינו למעלה 
אלא שטופלו לימינו דלא הוי 
אחריו ממש ובירידה יוליך 

   העובד כוכבים לפניו:
. אפי' במישור ואל ישוח לפניו

אל ישחה ישראל לפני העובד 
   כוכבים ליטול כלום:

   . ירוצץ:שמא ירוץ את גולגלתו
. אם היה ירחיב לו את הדרך

צריך לו לילך עד פרסה יאמר לו 
ב' פרסאות אני צריך לילך אולי 
ימתין העובד כוכבים מלהכותו 
עד פרסה שניה וזה יפרוש ממנו 

   קודם לכן:
   . ולא הלך עד שעיר:נסע סכותה

   . רחוק מכזיב:לעכו
   . מקום:לבי תורתא

. ה רמאה אתתלמידא דיהוד
תלמידו של רב יהודה הוה וקרו 
ליה רמאה כלומר ממנו למדת 

   לרמותינו ליסטין ישראל היו:
   . שהוא רמאי:ידעיתו ליה

. לפי שהיה אדם גדול בשמתיה
ושמתיה חיילא לייטינהו 

   בשמתיה:
. גרדן דלא טייזן . אורג]:[גרדנא

עניו סתם גרדן אין לו בושת 
   פנים:

ב מנשי . שפגעו ברגנבי דבבל
   נתפקרו לחרף אדם גדול:

. שפגעו ולסטין דארץ ישראל
בתלמידי ר''ע ספרו בשבחו 
ואע''פ שסתם לסטין פרוצין 
מגנבים להודיעך שבחה של 

    א''י:
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ָנה    ִמׁשְ

ָרֵאל  ת ִיׂשְ ְכִרית,  -ּבַ ד ֶאת ַהּנָ ַייּלֵ   לֹא תְּ
יַ  ּמְ ֵני ׁשֶ ן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ִמּפְ ֶדת ּבֵ   ּלֶ

ָרֵאל. -ֲאָבל ָנְכִרית  ת ִיׂשְ ֶדת ּבַ    ְמַיּלֶ
  

ָרֵאל  ת ִיׂשְ ל ָנְכִרית,  -ּבַ ָנּה ׁשֶ ִניק ּבְ   לֹא תָּ
ָרֵאל -ֲאָבל ָנְכִרית  ל ִיׂשְ ָנּה ׁשֶ ְרׁשּוָתּה  ֵמִניָקה ּבְ    .ּבִ

   

ָמָרא          ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרֵאל " ת ִיׂשְ יַ  -ּבַ ְכִריתלֹא תְּ ד ֶאת ַהּנָ    ,יּלֵ

ּמְ  ֵני ׁשֶ ן ַלֲעבֹוָדה ָזָרהִמּפְ ֶדת ּבֵ    .ַיּלֶ
ָרֵאל -ְוָנְכִרית  ת ִיׂשְ ד ֶאת ּבַ ַייּלֵ    ,לֹא תְּ

ִמים,  ִפיכּות ּדָ ֲחׁשּוִדין ַעל ׁשְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ְבֵרי  י ּדִ   . ֵמִאירַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ָר  -ָנְכִרית  ת ִיׂשְ ֶדת ֶאת ּבַ ּה,  ,ֵאלְמַיּלֶ ּבָ ֲאֵחרֹות עֹוְמדֹות ַעל ּגַ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

יָנּה ְלֵביָנּה    . "ֲאָבל לֹא ּבֵ
  
יוְ  ּה ַנִמי לֹא ַרּבִ ּבָ    ,ֵמִאיר אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו ֲאֵחרֹות עֹוְמדֹות ַעל ּגַ

ַמְנָחא ֵליּה ָיָדא ַאּפּוָתא ְוָקְטָלא ֵליּה, ְוָלא ִמְתֲחִזי ִזיְמִנין ּדְ    .ּדְ
  

י ַהִהיא  ָתא ּכִ ּה, ּדְ ִאיּתְ   ָאְמָרה ַלֲחֶבְרּתָ
יָתא!  ת מֹוְלָדא ְיהּוִדּיָ יָתא ּבַ   מֹוְלָדא ְיהּוִדּיָ

ַנֲהָרא. י אּוְפָיא ּדְ ָמא ּכִ ְייהּו ּדָ יְלָנא ִמיּנַ ּפִ ָקא ַמׁשְ ָתא, ּדְ ַהִהיא ִאיּתְ א ּדְ ּתָ יׁשְ ין ּבִ    ָאְמָרה ָלּה: ְנִפיׁשִ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

  , לֹא ִהיא :ָאְמרּו ָלךְ 
אֹוִקיְמָתּה.   ָעְלָמא הּוא ּדְ ָתא ּבְ ִמיּלְ   ּבְ

   
  
  

  רש"י
  מתני' 

מניקה בנה של ישראל 
. דישראלית אבל לא ברשותה

תמסרנו להוליכו בביתה שלא 
   תהרגנו:

  
  גמ' 

עובדת כוכבים לא תיילד את 
. ואפילו אחרות ישראל בת

   ישראליות עומדות על גבה:
. על מצחו של תינוק אפותא

   מקום שמוחו של תינוק רופס:
. לא מינכרא ולא מתחזי

   שהרגתו:
. נפישן בישתא דההיא איתתא

כך וכך רעות יבואו עליך כמנין 
   שהשפלתי מהן והרגתי בהן:

   . אשקומא:כי אופיא דנהרא
. קסברי בזמן שאחרות ורבנן

עומדות על גבה שרי אמרי לך 
במילתא בעלמא הוא 

   דאוקימתה:
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ִניק" ָרֵאל לֹא תָּ ת ִיׂשְ ל ָנְכִרית, [ ּבַ ָנּה ׁשֶ   ּבְ

ָרֵאל -ֲאָבל ָנְכִרית  ל ִיׂשְ ָנּה ׁשֶ ְרׁשּוָתּה  ֵמִניָקה ּבְ    ]."ּבִ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרֵאל " ת ִיׂשְ ל ָנְכִרית -ּבַ ָנּה ׁשֶ ִניק ּבְ    ,לֹא תָּ

ן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  ֶלת ּבֵ ַגּדֶ ּמְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ָרֵאל -ְוָנְכִרית  ת ִיׂשְ ל ּבַ ָנּה ׁשֶ ִניק ֶאת ּבְ    ,לֹא תָּ

ִמים,  ִפיכּות ּדָ ֲחׁשּוָדה ַעל ׁשְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ְבֵרי  י ּדִ   . ֵמִאירַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ָרֵא  -ָנְכִרית  ת ִיׂשְ ל ּבַ ָנּה ׁשֶ    ,לֵמִניָקה ֶאת ּבְ

ּה,  ּבָ ֲאֵחרֹות עֹוְמדֹות ַעל ּגַ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
ינֹו ְלֵביָנּה    .  "ֲאָבל לֹא ּבֵ

   
יוְ  ּה ַנִמי  ַרּבִ ּבָ   לֹא,  -ֵמִאיר אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו ֲאֵחרֹות עֹוְמדֹות ַעל ּגַ

ַראי ְוָקְטָלא ֵליּה.  א ְלַדד ֵמַאּבְ ְייָפא ֵליּה ַסּמָ ׁשָ ִזיְמִנין ּדְ   ּדְ
  

   ,ּוְצִריָכא
ַמִעיַנןּדְ  ֶדת,  :ִאי ַאׁשְ   ְמַיּלֶ

ֵרי  ׁשָ ַנן ּדְ ַהִהיא ָקָאְמִרי ַרּבָ ּום ּדְ ּבְ ר, ִמׁשּ   ֲאֵחרֹות רֹואֹות אֹוָתּה, ּדַ לֹא ֶאְפׁשָ
ַראי ְוָקְטָלא ֵליּה ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה לְ ּדְ ֲאָבל ֵמִניָקה  ְייָפא ֵליּה ַסם ְלַדד ֵמַאּבְ ׁשָ ר ּדְ יֶאְפׁשָ   ֵמִאיר.  ַרּבִ

ַמִעיַנןְוִאי    ֵמִניָקה,  :ַאׁשְ
ַהִהיא ָקָאַמר  י ּבְ ַראי ְוָקְטָלא ֵליּה, ּדְ ֵמִאיר ַרּבִ ְייָפא ֵליּה ַסם ְלַדד ֵמַאּבְ ׁשָ ּום ּדְ   ָאסּור, ִמׁשּ

ֶדת,  ר ֵהיָכא ּדְ ֲאָבל ְמַילֶּ ַנןּדַ לֹא ֶאְפׁשָ ּה ֵאיָמא מֹוֵדי ְלהּו ְלַרּבָ ּבָ    ,ֲאֵחרֹות עֹוְמדֹות ַעל ּגַ
   .ְצִריָכא

  
  
  

 רש"י

. סם המות שפה דשייפא סמא
   בדדיה:

. לא גרס ולא מיתחזי מאבראי
   הכא עד לקמיה:

. דאי מנחא ידא ואחרות רואות
אפותא חזי ליה דאגב דחשידי 
יהבי ישראליות עינייהו עלה 
ומירתתא אבל מניקה דאפשר 

י דשייפא סמא לדד מאברא
קודם שתכנס לבית ישראל 

   אימא מודו ליה לר''מ:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א . . . . 18181818
ָרֵאל "[  ת ִיׂשְ ְכִרית,  -ּבַ ד ֶאת ַהּנָ ַייּלֵ   לֹא תְּ

ן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶדת ּבֵ ַיּלֶ ּמְ ֵני ׁשֶ   ]."ִמּפְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ם -ְיהּוִדית " ִחּנָ ָכר, ֲאָבל לֹא ּבְ ׂשָ ית ּבְ ֶדת ֲאַרּמִ    !"ְמַיּלֶ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָכר  ׂשָ ֵרי –ּבְ ּום ֵאיָבה ,ׁשָ   .ִמׁשּ

  
  ְלֵמיַמר:  ַרב יֹוֵסףָסַבר 

ָתא  ּבְ ׁשַ ָכראֹולּוֵדי ָנְכִרית ּבְ ׂשָ ֵרי – ּבְ ּום ֵאיָבה.  ,ׁשָ   ִמׁשּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִליַנן ֲעַלְייהּו,  ָתא ְמַחּלְ ּבְ ִמיְנְטִרי ׁשַ יָדן, ּדְ   ָיְכָלה ְלֵמיַמר ָלּה: ּדִ

ָתא  ּבְ ָלא ִמיְנְטִרי ׁשַ יְדכּו, ּדְ   ִליַנן. ָלא ְמַחלְּ  -ּדִ
  

  ְלֵמיַמר:  ַרב יֹוֵסףָסַבר 
ָכר  ׂשָ ֵרי –ָאנּוֵקי ּבְ ּום ֵאיָבה.  ,ׁשָ   ִמׁשּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֵעיָנא ְלִאיְנסּוֵבי,  :ָיְכָלה ְלֵמיַמר נּוָיה ִהיא: ּבָ   ִאי ּפְ
ת ִאיׁש ִהיא ְבָרא.  :ִאי ֵאׁשֶ י ּגַ ַאּפֵ ַהְמָנא ּבְ   ָלא ָקא ִמְזּדַ

  

 רש"י

. ומתני' בשכר שרי משום איבה
בחנם קמיירי דמצי לאישתמוטי 
ולמימר צריכה אני לשכר 

   מזונותיי:
אולודי עובדת כוכבים בשבתא 

. בשכר כבחול משום איבה שרי
דהא אינהו חזו דמיילדין לנשי 

   דידן בשבת כבחול:
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        בבבב- - - - כו, אכו, אכו, אכו, א . . . . 19191919
   :ְלֵמיַמר ַרב יֹוֵסףר ָסַב 

ַתְנָיא    :ָהא ּדְ
ה " ּקָ   לֹא ַמֲעִלין,  -ַהּגֹוִים ְורֹוֵעי ְבֵהָמה ּדַ

  ."ְולֹא מֹוִריִדין
ָכר  ׂשָ ֵרי –ַאּסּוֵקי ּבְ ּום ֵאיָבה.  ,ׁשָ   ִמׁשּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    :ַאּבַ

ִרי ַאִאיְגָרא.    ָיכֹול לֹוַמר לֹו: ָקֵאי ּבְ
  

   ,ִאי ַנִמי
אר. ְנִקיָטא ִלי    ִזיְמָנא ְלֵבי ַדּוָ

  
ֵני  י ּתָ הוּ ַרּבִ יּה  ַאּבָ י ּדְ ַקּמֵ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ה "   כו,ב ּקָ   ְולֹא מֹוִריִדין, ^ לֹא ַמֲעִלין -ַהּגֹוִים ְורֹוֵעי ְבֵהָמה ּדַ
יִנין :ֲאָבל    ,ַהּמִ

סֹורֹות    ,ְוַהּמָ
ִדים   . "מֹוִריִדין, ְולֹא ַמֲעִלין - ְוַהְמׁשּוּמָ

  
ד,  - (דברים כב, ג) 223"ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך"ֲאִני ׁשֹוֶנה  ָאַמר ֵליּה:   ְלַרּבֹות ֶאת ַהְמׁשּוּמָ

   !?"מֹוִריִדין" :ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ 
ד!  אן ְמׁשּוּמָ   ְסֵמי ִמּכָ

  
ֵני ֵליּה:    ְוִליׁשְ

אן  ד אֹוֵכל ְנֵבילֹות ְלֵתיָאבֹון,  -ּכָ ְמׁשּוּמָ   ּבִ
אן  ד אֹוֵכל ְנֵביל -ּכָ ְמׁשּוּמָ   ֹות ְלַהְכִעיס. ּבִ

  
  ִמין הּוא.  -ָקָסַבר: אֹוֵכל ְנֵבילֹות ְלַהְכִעיס 

  
ַמר    :ִאיּתְ

ִליִגי  ד ּפְ    :ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאְמׁשּוּמָ
ד –ַחד ָאַמר: ְלֵתיָאבֹון     .ְמׁשּוּמָ

  ִמין ָהֵוי.  -ְלַהְכִעיס 
ד,    ְוַחד ָאַמר: ֲאִפיּלּו ְלַהְכִעיס ַנִמי ְמׁשּוּמָ

א ֵאיֶזה   ? "ִמין"ּו ֶאּלָ
  ֶזה ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה.  

   
   :ֵמיִתיֵבי

ְרעֹוׁש ֶאָחד אֹו ַיּתּוׁש ֶאָחד " ד -ָאַכל ּפַ   ; "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשּוּמָ
ד"ְלַהְכִעיס הּוא, ְוָקָתֵני ּדִ ְוָהא ָהָכא    ! "ְמׁשּוּמָ

  
ִאיּסּוָרא.   ,ָהָתם ֵעי ְלִמיְטַעם ַטְעָמא ּדְ   ּבָ

   
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ְמָלתֹו  223 ה ְלׂשִ ֲעׂשֶ ה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן תַּ ֲעׂשֶ םְוֵכן תַּ ּנּו ּוְמָצאָתּה לֹא תּוַכל ְלִהְתַעּלֵ ר ּתֹאַבד ִמּמֶ ה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ   ְוֵכן תַּ

 רש"י

   שרי כו': .אסוקי בשכר
. ואם לא קאי ברי אאיגרא

אורידנו ימות ונוח לי להפסיד 
   שכרי ולהצילו:

. נקיטא לי זימנא לבי דואר
השלטון קבע לי זמן ליום וועד 
ואם לא אלך יצא שכרי 

  בהפסדי: 
. כומרין לעבודת כוכבים מינין

בין עובדי כוכבים בין 
   ישראלים:

. מלשינים לשקר מסורות
הם ביד המוסרין ממון חברי

   עובדי כוכבים אנסין:
. כשאין להם בשר אבל לתיאבון

אינו מופקר להיות איסור 
והיתר לפניו להניח היתר 
ולאכול איסור ואם עושין כן זה 

   להכעיס:
. והא תנא ליה רישא מין הוא

מינין בכמה דברים מצינו חילוק 
בין מין למומר כגון ספר תורה 

   שכתבו מין ישרף ודהכא:
. אין אדם אוכלן פרעוש ויתוש

   לתיאבון:
. לא לטעום טעמא דאיסורא

להכעיס אלא מתאוה לטעום 
טעמו לפי שאין ישראל טועמו 

    מעולם:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב . . . . 20202020
   :ָאַמר ָמר

  . "מֹוִריִדין ֲאָבל לֹא ַמֲעִלין"
  

ֵעי יַנן, ַאּסּוֵקי ִמיּבָ א ֲאחּוֵתי ַמְחּתִ ּתָ    ?!ָהׁשְ
  

ר ָחָמאָאַמר  תָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
יחּות ֵחיָוָתא ִעלָּ  א ְוָאַמר ָלא ּתֵ ָנֵקיט ֵליּה ִעיּלָ ּבֹור ְמָגְרָרּה, ּדְ ִאם ָהְיָתה ַמֲעָלה ּבַ    .ֵויּה לֹא ִנְצְרָכא ׁשֶ

  
ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ּה,  ,לֹא ִנְצְרָכא ֵאר ְמַכּסָ י ַהּבְ ִאם ָהְיָתה ֶאֶבן ַעל ּפִ   ׁשֶ
ֵויּה.    ָאַמר: ְלַעּבּוֵרי ֵחיָוָתא ִעיּלָ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

קֹו,  ם ְמַסּלְ ִאם ָהָיה סּוּלָ   ׁשֶ
ִרי ֵמִא  ֵעיָנא ְלַאחּוֵתי ּבְ   יְגָרא.  ָאַמר: ּבָ

   
        
        
        
        
        

 רש"י

. עשויה שאם היתה מעלה בבור
בקרקע ויכול לעלות מגררה 
והאי לא מעלין דקאמר אין 

   מניחין לעלות קאמר:
. כלומר דנקיט ליה עילא ואמר

 אית ליה לאישתמוטי מאיבה
   ולמימר ליה:

. דלא תיחות חיותא דידיה עליה
   דרך מעלה זו ותמות בבור:

. בעינא לאעבורי חיותא עליה
צריך אני להעביר עדר צאני 
למרעה ודרכי על שפת בור זה 

    וירא אני שלא יפלו:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ָרֵאל  ר" -"ִיׂשְ   .ָמל ֶאת ַהּגֹוי ְלׁשּום ּגֵ

לֹא.    ְלַאּפּוֵקי ְלׁשּום מּוְרָנא ּדְ
ָרֵאל,  -ְוגֹוי    לֹא ָימּול ִיׂשְ

ִמים,  ִפיכּות ּדָ ֲחׁשּוִדין ַעל ׁשְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  ִרים: אֹוְמ  ֲחָכִמיםוַ 
ָרֵאל  ּבֹו,  -ּגֹוי ָמל ֶאת ִיׂשְ ֲאֵחִרים עֹוְמִדין ַעל ּגַ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ינֹו ְלֵבינֹו    . לֹא" –ֲאָבל ּבֵ
  

ּבֹו ַנִמי לֹא,  י ֵמִאיר אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו ֲאֵחִרים עֹוְמִדים ַעל ּגַ   ְוַרּבִ
רּות  י ֵליּה ּכְ ּוֵ יָנא ּוְמׁשַ ַמְצֵלי ֵליּה ַסּכִ ִזיְמִנין ּדְ ְפָכה.ּדְ   ׁשָ

  
י ֵמִאיר ּגֹוי לֹא?!    ְוָסַבר ַרּבִ

  ּוְרִמיְנהּו: 
ּה רֹוֵפא ּכּוִתי,  ָרֵאל ְוֵיׁש ּבָ ּה רֹוֵפא ִיׂשְ ֵאין ּבָ   "ִעיר ׁשֶ

אי  אי,  -ְורֹוֵפא ֲאַרּמַ   ָימּול ֲאַרּמַ
  ְוַאל ָימּול ּכּוִתי, 

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  , ָימּול ּכּוִתי

אי"   ! ְוַאל ָימּול ֲאַרּמַ
  

  ֵאיּפּוְך, 
אי,  י ֵמִאיר אֹוֵמר: ָימּול ּכּוִתי ְולֹא ֲאַרּמַ   ַרּבִ

אי ְולֹא ּכּוִתי.  י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֲאַרּמַ   ַרּבִ
  

ֵמי?!  יר ּדָ ּפִ אי ׁשַ י ְיהּוָדה: ֲאַרּמַ   ְוָסַבר ַרּבִ
  ְוָהַתְנָיא: 

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִין ְלִמי סּוָלה? ִמּנַ ִהיא ּפְ גֹוי ׁשֶ   ָלה ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ מֹר" ׁשֶ ִריִתי ִתׁשְ ה ֶאת ּבְ   ! "(בראשית יז, ט) 224"ְוַאּתָ
  

יּפּוְך,  א, ְלעֹוָלם ָלא ּתֵ   ֶאּלָ
רֹוֵפא מּוְמֶחה.    כז,א ַמאי ָעְסִקיַנן: ^ּבְ   ְוָהָכא ּבְ

  
ִכי ֲאָתא  יִמיּדְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּדִ   : ַרּבִ

ים ִאם ָהָיה מּוְמֶח  ר.  –ה ָלַרּבִ   מּוּתָ
  

ֵמי?!  יר ּדָ ּפִ י ְיהּוָדה ּכּוִתי ׁשַ   ְוָסַבר ַרּבִ
  ְוָהַתְנָיא: 

ָרֵאל    ָמל ֶאת ַהּכּוִתי,  -"ִיׂשְ
ָרֵאל,  -ְוכּוִתי    לֹא ָימּול ִיׂשְ

ים,  ִרּזִ ם ַהר ּגְ ל ְלׁשֵ מָּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

י יֹוֵסיָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ָמּה? ְוִכ    י ֵהיָכן ָמִצינּו ִמיָלה ִמן ַהּתֹוָרה ִלׁשְ

ָמתֹו" ֵצא ִנׁשְ תֵּ א ָמל ְוהֹוֵלְך ַעד ׁשֶ   ! ֶאּלָ
  

ָרא,  ְדַאְפִכיַנן ֵמִעיּקָ א, ְלעֹוָלם ֵאיּפּוְך ּכִ   ֶאּלָ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ יא ִה  -ּוְדָקא ַקׁשְ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ַרּבִ   יא. ַהִהיא ּדְ

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם 224 מֹר ַאתָּ ִריִתי ִתׁשְ ה ֶאת ּבְ   ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאתָּ

 רש"י

. תולעת לאפוקי לשום מורנא
שיש לו בערלתו דלא דאסור 
לרפאותו בחנם דהא אמרן לא 

   ידין:מעלין ולא מור
. מטה הסכין דמצלי

כדמתרגמינן מטה משפט מצלי 
   דין:

. מי שנכרת לו מן כרות שפכה
הגיד מן העטרה ולמעלה לצד 

   הגוף ושוב אינו מוליד:
   . שיודע למול:רופא

. שאין מילתו ימול עובד כוכבים
לשם עבודת כוכבים שהרי אין 

   דרכם למול את בניהם:
. שמל לשם דמות ואל ימות כותי

שמצאו בראש הר גריזים  יונה
ועובדין לה עבודה כדאמר בהכל 
שוחטין (חולין דף ו.) ומלין את 

   בניהם לשם יונה זו:
. ולא עובד כוכבים מפני כותי

  שחשוד על שפיכות דמים:
. לא מרע נפשיה רופא מומחה

   לשוייה כרות שפכה:
אלא לעולם איפוך כדאפכינן 

. דלרבי יהודה כותי מעיקרא
כבים מותר אסור ועובד כו

דעובד כוכבים אין דרכו למול 
בניו לשם עבודת כוכבים 
ולשפיכת דמים לא חייש הואיל 

   ואחרים על גביו:
ודקשיא לך דרבי יהודה אדרבי 

. דפסיל מילת עובד יהודה
כוכבים מגזירת הכתוב ההיא ר' 

  יהודה הנשיא היא:
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ַתְנָיא:   ּדְ
יא" ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

סּוָלה?  ִהיא ּפְ גֹוי ׁשֶ ִין ְלִמיָלה ּבְ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  מֹור"תַּ ִריִתי ִתׁשְ ה ֶאת ּבְ   . "(בראשית יז, ט) "ְוַאּתָ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
י ְיהּוָדה?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ְכִתיב:,    . (שמות יב, מח) 225"ַלה' ִהּמֹול"ּדִ
  

י יֹוֵסי?    ְוַרּבִ
  

  . (בראשית יז, יג) 226"ִהּמֹול ִיּמֹול"
  

  ! "ַלה' ִהּמֹול"ְוִאיָדְך? ָהְכִתיב: 
  

ִתיב.  ַסח ּכְ ּפֶ   ַההּוא ּבְ
  

  ! "ִהּמֹול ִיּמֹול"ְוִאיָדְך? ַנִמי ָהְכִתיב 
  

ֵני ָאָדם.  ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ   ּדִ
   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה ֶפַסח ַליהָֹוה  225 ר ְוָעׂשָ ָך ּגֵ ֶאְזַרח ָהָאֶרץ ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבוֹ ְוִכי ָיגּור ִאתְּ   ִהּמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשֹתֹו ְוָהָיה ּכְ
ְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם 226 ְבׂשַ ָך ְוָהְיָתה ְבִריִתי ּבִ ְסּפֶ יְתָך ּוִמְקַנת ּכַ   ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ּבֵ

 רש"י

. בר פלוגתא מ''ט דרבי יהודה
   דרבי יוסי דפסיל כותי:

. ועשה פסח לה' המול ' המוללה
וגו' ודריש ביה מילה לשמה 
הלכך כותי פסול דמל שלא 
לשמה אבל עובד כוכבים לא 
מהיל אלא אדעתא דישראל 

   שאומר לו מהול והיינו לשמה:
   . רבויא הוא:המול ימול

. לה' דקרא אפסח בפסח כתיב
  קאי שתהא עשייתו לשמה:
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ַמר:    ִאיּתְ

סּוָלה?  ִהיא ּפְ גֹוי ׁשֶ ִין ְלִמיָלה ּבְ   ִמּנַ
א ּפָ ר ּפַ רּו ּבַ ֵמיּה ּדְ  ּדָ ְ   ָאַמר:  ַרבִמׁשּ

מֹר" ִריִתי ִתׁשְ ה ֶאת ּבְ   . (בראשית יז, ט) "ְוַאּתָ
י יֹוָחָנןוְ    . (בראשית יז, יג) "ִהּמֹול ִיּמֹול": ַרּבִ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
יַנְייהּו,  ֲעָרִבי ָמהּול ְוַגְבנּוִני ָמהּול, א ּבֵ   ִאיּכָ

ָאַמר:  א,  - "ִהּמֹול ִיּמֹול"ַמאן ּדְ   ִאיּכָ
ָאַמר:  מֹר"ּוַמאן ּדְ ִריִתי ִתׁשְ א.  -  "ֶאת ּבְ   ֵליּכָ

  
ָאַמר:  א?!  "ִהּמֹול ִיּמֹול"ּוְלַמאן ּדְ   ִאיּכָ

  ְוָהְתַנן: 
ֲאִני ֶנֱהֶנה ִמן ָהֲעֵרִלים" " ָרֵא   - "קֹוָנם ׁשֶ ֲעֵרֵלי ִיׂשְ ר ּבַ   ל, מּותָּ

מּוֵלי אּוּמֹות ָהעֹוָלם"   ; (נדרים לא:) ְוָאסּור ּבְ
מּו!  ָלא ְמִהיִלי ּדָ ַמאן ּדְ ְמִהיִלי, ּכְ ב ּדִ   ַאְלָמא: ַאף ַעל ּגַ

  
תּו ֶאָחיו ֵמֲחַמת ִמיָלה, ְולֹא ָמלּוהּו,  ּמֵ ָרֵאל ׁשֶ יַנְייהּו: ִיׂשְ א ּבֵ א, ִאיּכָ   ֶאּלָ

ָאַמר:  ִריִתיְלַמאן ּדְ ה ֶאת ּבְ מֹר" "ְוַאּתָ א,  - ִתׁשְ   ִאיּכָ
ָאַמר:  א.  - "ִהּמֹול ִיּמֹול"ְלַמאן ּדְ   ֵליּכָ

  
ָאַמר:  א?!  "ִהּמֹול ִיּמֹול"וְלַמאן ּדְ   ֵליּכָ

  ְוָהְתַנן: 
מּוֵלי אּוּמֹות ָהעֹוָלם" ר ּבְ ָרֵאל ּומּותָּ ֲעֵרֵלי ִיׂשְ ֲאִני ֶנֱהֶנה ִמּמּוִלים" ָאסּור ּבַ   ; (נדרים לא:) ""קֹוָנם ׁשֶ

מּו! ַאְלָמ  ְמִהיִלי ּדָ ַמאן ּדִ ָלא ְמִהיִלי, ּכְ ב ּדְ   א: ַאף ַעל ּגַ
  

ה,  ָ יַנְייהּו: ִאׁשּ א ּבֵ א ִאיּכָ   ֶאּלָ
ָאַמר:  מֹור"ְלַמאן ּדְ ִריִתי ִתׁשְ ה ֶאת ּבְ ת ִמיָלה ִהיא,  – "ְוַאּתָ ה ָלאו ּבַ ָ ִאׁשּ א, ּדְ   ֵליּכָ

ָאַמר:  ָ  – "ִהּמֹול ִיּמֹול"ּוְלַמאן ּדְ ִאׁשּ א, ּדְ ְמָיא. ִאיּכָ ְמִהיָלא ּדָ ַמאן ּדִ   ה ּכְ
  

ה לֹא?!  ָ ִאׁשּ ָאַמר ּדְ א ְלַמאן ּדְ   ּוִמי ִאיּכָ
ח ִצּפָֹרה צֹר"ְוָהְכִתיב:  ּקַ   ! (שמות ד, כה) 227"ַוּתִ

  
יּה:  ח"ְקֵרי ּבֵ ּקַ   . "ַוּתַ

  
ְכרֹת"ְוָהְכִתיב:    ! "ַוּתִ

  
ָאְמָרה ְלִאיִניׁש ַאֲחִריָנא וַ  ְכֵרת", ּדְ יּה "ַוּתַ   ֲעַבד. ְקֵרי ּבֵ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

  ָאְתָיא ִאיִהי ְוַאְתֲחָלה, 
ה ְוַאְגָמָרּה.    ַוֲאָתא מֹׁשֶ

   

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ְכרֹת ֶאת ָעְרַלת בְּ  227 ח ִצּפָֹרה צֹר ַותִּ ּקַ ה ִליַותִּ ִמים ַאתָּ י ֲחַתן ּדָ ע ְלַרְגָליו ַוּתֹאֶמר ּכִ ּגַ   ָנּה ַותַּ

 רש"י

. וזרעך ואתה את בריתי תשמור
   ולא עובד כוכבים: אחריך

. קרי ביה המל ימול המול ימול
   מי שהוא מהול ימול אחרים:

   . אומה מהולה:גבנוני
. מה קונם שאני נהנה לערלים

שאני נהנה מן הערלים אסור 
עלי בקונם וקונם הוא לשון 

   הקדש:
. ולא שמתו אחיו מחמת מילה

   מהלוהו לזה שלא ימות:
   . ע''י שליח:ותקח

  חר וכרת:. אמרה לאותכרת
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        בבבב- - - - כז, אכז, אכז, אכז, א . . . . 23232323
ָנה    ִמׁשְ

ִאין ֵמֶהן ִריּפּוי ָממֹון,    ִמְתַרּפְ
  ֲאָבל לֹא ִריּפּוי ְנָפׁשֹות. 

ָכל ָמקֹום,  ִרין ֵמֶהן ּבְ ּפְ   ְוֵאין ִמְסתַּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ִמיםֲחָכ וַ 
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ר,  -ּבִ   מּותָּ

ינֹו ְלֵבינוֹ    .  ֲאָבל לֹא ּבֵ
   

ָמָרא          ּגְ

  ? "ִריּפּוי ָממֹון"ַמאי 
  ? "ִריּפּוי ְנָפׁשֹות"ּוַמאי 

  
ָכר,  "ִריּפּוי ָממֹון"ִאיֵליָמא:  ׂשָ ם  "ִריּפּוי ְנָפׁשֹות"ּבְ ִחּנָ    –ּבְ

ׂשָ  ִאין ֵמֶהן ּבְ ם! ִליְתֵני: ִמְתַרּפְ ִחּנָ   ָכר ֲאָבל לֹא ּבְ
  

א:  ָנה,  - "ִריּפּוי ָממֹון"ֶאּלָ ֵאין ּבֹו ַסּכָ ָבר ׁשֶ   ּדָ
ָנה.  - "ִריּפּוי ְנָפׁשֹות" ׁש ּבֹו ַסּכָ ּיֵ ָבר ׁשֶ   ּדָ

  
  : ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 

ְייהּו!  יַנן ִמיּנַ ּסִ כּוִסיְלָתא ָלא ִמּתַ   ֲאִפיּלּו ִריְבָדא ּדְ
  

א:  ֶהְמּתֹו,  - מֹון""ִריּפּוי ָמ ֶאּלָ   ּבְ
  ּגּוֵפיּה.  - "ִריּפּוי ְנָפׁשֹות"

  
ָאַמר    : ַרב ְיהּוָדהְוַהְיינּו ּדְ

ְייהּו.  יַנן ִמיּנַ ּסִ כּוִסיְלָתא ָלא ִמּתַ   ֲאִפיּלּו ִריְבָדא ּדְ
  

אָאַמר    : ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
לוֹ  לֹוִני ָיֶפה לֹו, ַסם ּפְ ר.  –ִני ַרע לֹו" ֲאָבל ִאם ָאַמר לֹו: "ַסם ּפְ   מּוּתָ

ֵאיל לֹו.   כז,ב  ּיּוֵלי ְמׁשַ  ָסַבר: ׁשַ
ֵאיל ְלִאיִניׁש ַאֲחִריָנא,  ֵאיל לֹו, ְמׁשַ ְמׁשַ י ֵהיִכי ּדִ   ּכִ

יּה.   ְבָרא ְלאֹורּוֵעי ַנְפׁשֵ   ַוֲאָתא ַההּוא ּגַ
   

  

 רש"י

  מתני' 
. מקבלין מהן מתרפאין מהן

   רפואה:
   . בגמרא מפרש:ממון ונפשות

. ואין מסתפרין מהן בכל מקום
אפילו בשבילי רה''ר שעוברין 
שם תדיר שמא יחתוך צוארו 

   בתער:
  

  גמ' 
. כלומר רפוי נפשות בחנם

מעצמו ומנפשו הוא עושה כמו 
אם יש את נפשכם (בראשית כג) 

   בדעתכם:
. לא קטיל דחייש בשכר

   להפסדא דאגריה:
. מכה שאין בה סכנה ריפוי ממון

שיכול העובד כוכבים לקלקלו 
שתכאב לו יותר ויוציא ממון 

   לרפאות:
. כלי אומן ריבדא דכוסילתא

המקיז בכתפים ריבדא מכת 
הכלי ובלעז פיינדר''א כלומר אי 
כבדא לי ריבדא דכוסילתא 
שהקיז לי אומן ישראל לא 

לעובד כוכבים לאסוייה אמינא 
להעביר הכאב דאסור למסור 

   גופו ביד עובד כוכבים:
. ואפי' אין ריפוי נפשות גופו

  סכנה בדבר:
   . העובד כוכבים:סבר

. האי ישראל שיולי קא משייל
מדלא בעי לאיתסי מנאי לא 
סמיך עלי ושיולי קא משייל 

  לנסותי אם אומר לו אמת:
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הָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  228ַרּבָ אַרב ִחְס , ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ּדָ   : ַרּבִ

ִאין ֵמֶהן.  -ָסֵפק ַחי ָסֵפק ֵמת    ֵאין ִמְתַרּפְ
אי ֵמת  ִאין ֵמֶהן.  - ַוּדַ   ִמְתַרּפְ

  
ָעה!  י ׁשָ א ַחּיֵ   "ֵמת"? ָהִאיּכָ

  
ָעה  י ׁשָ יַנן.  - ְלַחּיֵ   ָלא ָחְייׁשִ

  
יַנן?  ָעה ָלא ָחְייׁשִ י ׁשָ ְלַחּיֵ יְמָרא ּדִ   ּוְמָנא ּתֵ

  
ְכִתיב:  ם"ּדִ ִעיר ָוַמְתנּו ׁשָ ָעה!  - (מלכים ב ז, ד) 229"ִאם ָאַמְרנּו ָנבֹוא ָהִעיר ְוָהָרָעב ּבָ י ׁשָ א ַחּיֵ   ְוָהִאיּכָ

יַנן.  ָעה ָלא ָחְייׁשִ י ׁשָ א ָלאו ְלַחּיֵ   ֶאּלָ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
יִנין,  ן ָאָדם ִעם ַהּמִ א ְוִיתֵּ ָ   "לֹא ִיׂשּ
ִאין ֵמֶהן ֲאִפיּלּו ְלַחיֵּ  ָעה. ְוֵאין ִמְתַרּפְ   י ׁשָ
ל  ן ֲאחֹותֹו ׁשֶ ָמא ּבֶ ֶבן ּדָ ה ּבְ ָמֵעאלַמֲעׂשֶ י ִיׁשְ יׁשֹו ָנָחׁש,  ַרּבִ ִהּכִ   ׁשֶ

יחֹו  אֹותֹו, ְולֹא ִהּנִ ָפר ְסַכְנָיא ְלַרּפְ ָמֵעאלּוָבא ַיֲעקֹב ִאיׁש ּכְ י ִיׁשְ   , ַרּבִ
ח לֹו ְוֶאָרֵפא ָמֵעאל ָאִחי, ַהּנַ י ִיׁשְ ָמא: ַרּבִ ּנּו,  ְוָאַמר לֹו ֶבן ּדָ   ִמּמֶ

ר,  הּוא מּותָּ   ַוֲאִני ָאִביא ִמְקָרא ִמן ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ָמתֹו ּוֵמת.  ְצָתה ִנׁשְ ּיָ ָבר ַעד ׁשֶ יק ִלְגמֹור ֶאת ַהּדָ   ְולֹא ִהְסּפִ

ָמֵעאלָקָרא ָעָליו  י ִיׁשְ ָמא,   :ַרּבִ ן ּדָ ֶריָך ּבֶ   ַאׁשְ
ּגּוְפָך ָטהֹור,    ׁשֶ

ָטֳהָרה,  ָמְתָך ּבְ   ְוָיְצָתה ִנׁשְ
ְבֵרי ֲחֵביֶריָך, וְ    לֹא ָעַבְרתָּ ַעל ּדִ

ָהיּו אֹוְמִרים:  ֶכּנּו ָנָחׁש"ׁשֶ ְ ֵדר ִיׁשּ   ! "(קהלת י, ח) 230"ּופֹוֵרץ ּגָ
  

ָכא,  ָמׁשְ אֵני ִמינּות ּדְ   ׁשָ
ְתַרְייהּו.  ְך ּבַ ָאֵתי ְלִמיְמׁשַ   ּדְ

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  ָרָבא תיקון ע"פ מסורת הש"ס, במהדורת וילנא: 228
ָלה ֶאל ַמֲח  229 ה ְלכּו ְוִנּפְ ְבנּו פֹה ָוָמְתנּו ְוַעתָּ ם ְוִאם ָיׁשַ ִעיר ָוַמְתנּו ׁשָ נּו ִנְחֶיה ְוִאם ְיִמיֻתנּו ָוָמְתנוּ ֵנה ֲאָרם ִאם יְ ִאם ָאַמְרנּו ָנבֹוא ָהִעיר ְוָהָרָעב ּבָ   ַחּיֻ
ֶכּנּו ָנָחׁש  230 ְ ֵדר ִיׁשּ ץ ּבֹו ִיּפֹול ּופֵֹרץ ּגָ   חֵֹפר ּגּוּמָ

 רש"י

. חולי שאם ספק חי ספק מת
א ירפאנו רופא ספק יחיה ספק ל

ימות אין מתרפאין מהן דעובד 
כוכבים ודאי קטיל ליה ומוטב 

   שיניח אולי יחיה:
. היכא ודאי מת מתרפאין

דידעינן שאם לא ירפאנו ימות 
ואין כאן ישראל לרפאותו 
מתרפאין מהן דעובד כוכבים 
מאי עביד ליה הא בלאו הכי 
מיית ושמא ירפאנו העובד 

   כוכבים:
. שהעובד כוכבים שעה חיי

ממהר להמיתו ושמא יום או 
   יומים יחיה:

. בארבעה אם אמרנו נבוא העיר
אנשים מצורעים כתיב אם 
אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר 
ומתנו שם ואם ישבנו פה ומתנו 
ועתה לכו ונפלה אל מחנה ארם 
אם יחיונו ונחיה ואם ימיתנו 

   ומתנו:
. ומיתה [והאיכא חיי שעה

   מיד]:
. הואיל וסופו למות חיישינןלא 

   כאן:
. כדאמרן יעקב איש כפר סכניא

   בפרק קמא (דף יז.):
. לקמיה מפרש מקרא מן התורה

   ליה:
   . במותר:עד שיצתה נשמתו

   . במותר:ויצתה נשמתך בטהרה
. עובר על דברי ופורץ גדר

  חכמים ישכנו נחש כדלקמן:
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  ָאַמר ָמר: 

ָהיּו אוֹ " ְבֵרי ֲחֵביֶריָך, ׁשֶ ֶכּנּו ָנָחׁש" ְמִרים:לֹא ָעַבְרתָּ ַעל ּדִ ְ ֵדר ִיׁשּ   . ""ּופֹוֵרץ ּגָ
  

  ִאיהּו ַנִמי ִחְוָיא ַטְרֵקיּה!  
  

ָלל.  ֵלית ֵליּה ָאסּוָתא ּכְ ַנן, ּדְ ַרּבָ   ִחְוָיא ּדְ
  

  ּוַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר? 
  

ֶהם" ֶהם.  - (ויקרא יח, ה) 231"ָוַחי ּבָ מּות ּבָ ּיָ   ְולֹא ׁשֶ
  

ָמֵעאל?  י ִיׁשְ   ְוַרּבִ
  
ִציְנָעא, ָה  י ּבְ   ֵני ִמיּלֵ

ַפְרֶהְסָיא    לֹא.  -ֲאָבל ּבְ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ָמֵעאלָהָיה " י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֲעבֹוד ְוַאל ֵיָהֵרג?  ּיַ ָהֵרג", ׁשֶ ִאם אֹוְמִרים לֹו ְלָאָדם: "ֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַאל תֵּ ִין ׁשֶ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר: ֶהם" תַּ יָּ  "ָוַחי ּבָ ֶהם, ְולֹא ׁשֶ   מּות ּבָ

ַפְרֶהְסָיא?    ָיכֹול ֲאִפיּלּו ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: י" תַּ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ   . "(ויקרא כב, לב) 232"ְולֹא ְתַחּלְ
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ה 231 ֶהם ֲאִני ְיהֹוָ ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ַטי ֲאׁשֶ ּפָ ם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ַמְרתֶּ   ּוׁשְ
י ְוִנְק  232 ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ ֶכםְולֹא ְתַחלְּ ׁשְ ה ְמַקּדִ ָרֵאל ֲאִני ְיהֹוָ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ תִּ ׁשְ   ּדַ

 רש"י

. והיה איהו נמי חויא טרקיה
ולהנצל ולחיות יכול להתרפאות 

ע''י זה ולחויא דרבנן נמי לא 
ניחוש שאילו נשכו היה יכול 

   להתרפאות ולחיות:
חויא דרבנן לית ליה אסותא 

. שאם נשכו נחש בשביל כלל
שעבר על דברי חכמים לא תעלה 
לו רפואה וימות אם היה 
מתרפא מנשיכה זו סופו למות 
על ידי נשיכת חביריו שעובר על 

   יתה:דברי חכמים חייב מ
. לדמא למימר מאי הוה ליה

   מאי מקרא היה רוצה להביא:
. יש חילול השם בפרהסיא

שיוצא [לחוץ] ולמידין ממנו 
  לחלל בקדושת השם:
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ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ת  ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ ַחּלְ ּמְ ה ׁשֶ ל ַמּכָ ִאין ֵמֶהן. ֵאין ִמְת  -ּכָ   ַרּפְ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ל ָחָלל    כח,א ה ׁשֶ ל ^ַמּכָ ִאין ֵמֶהן.  -ּכָ   ֵאין ִמְתַרּפְ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ
ד ְוַגב ָהֶרֶגל.  ב ַהּיָ   ּגַ

  
ָאַמר  ר ַמ ּדְ א ּבַ ָנהַרב ַאּדָ   : ַרבָאַמר  ּתָ

ד ְוַגב ָהֶרֶגל  ב ַהּיָ ל ָחָלל,  -ּגַ ה ׁשֶ ַמּכָ   ֲהֵרי ֵהן ּכְ
ת.   ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ   ּוְמַחּלְ

   
  
  
  
  

 רש"י

כל מכה שמחללין עליה את 
. דהיינו מכת סכנה אבל השבת

שאין בה סכנה מתרפאים ולית 
ליה דרב יהודה דאפילו ריבדא 

  דכוסילתא לא מסי:
   לל גופו:. בחשל חלל

. היא היא דהא מאי בינייהו
קי''ל בפ''ב דיומא (דף פד) דכל 
מכה של חלל מחללין עליה את 

   השבת:
. מחללין שבת אע''פ גב היד

שאינה של חלל ללישנא קמא 
אין מתרפאין אבל ללישנא 
בתרא מתרפאין דהואיל 
ומתחזיא אי חזי דמקלקל בה 

  לחיך ליה לסמא ומעבירו:
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הָאַמר  ר טּוִבּיָ   : ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ

ִריָכה אֹוֶמד  ּצְ ה ׁשֶ ל ַמּכָ ת.  -ּכָ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ְמַחּלְ
  

אר ָאַמ  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשֶ   : ַרּבִ
א  א ְצִמיְרּתָ ּתָ ֵמי,  -ְוַהאי ִאיׁשְ ל ָחָלל ּדָ ה ׁשֶ ַמּכָ   ּכְ

ת.  ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ּוְמַחּלְ
  

ל ָחָלל"?  ה ׁשֶ   ֵמֵהיָכן "ַמּכָ
  

יֵרׁש  י ַאִמיּפֵ   : ַרּבִ
ָפה ְוִלְפִנים.  ָ   ִמן ַהׂשּ

  
ֵעי  י ֱאִליֶע ּבָ   : ֶזרַרּבִ

י  יּנֵ ֵכי ְוׁשִ   ַמאי?  –ּכָ
  

מּו,  ָבַראי ּדָ ה ּדְ ַמּכָ י ִניְנהּו ּכְ ַאקּוׁשִ יָון ּדְ   ּכֵ
ְלָמא:    אֹו ּדִ

אי ַקְייִמי  ַגּוַ יָון ּדְ מּו?  -ּכֵ ל ָחָלל ּדָ ה ׁשֶ ַמּכָ   ּכְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ֶהן ֶאת ַהחוֹ  ע ּבָ יו, לֹא ְיַגּמַ יּנָ ׁשִ ׁש ּבְ   . (שבת קיא.) ֶמץ""ַהחֹוׁשֵ
ׁש" לֹא,  - "חֹוׁשֵ   הּוא ּדְ

ֵאיב ֵליּה טּוָבא  ֵמי.  -ָהא ּכָ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ
  

ָכֵאיב ֵליּה טּוָבא  א ֵהיָכא ּדְ ּנָ ְלָמא ּתַ ׁש"ּדִ   ַנִמי ָקֵרי ֵליּה!  "חֹוׁשֵ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
יָנא,  ַצְפּדִ י יֹוָחָנן ָחׁש ּבְ   "ַרּבִ

ַהִהיא ַמְטרוֹ  ּה ּדְ   ִניָתא, ֲאַזל ְלַגּבָ
ָתא,  ּבְ א ּוַמֲעֵלי ׁשַ   ָעְבָדה ַחְמׁשָ

  ָאַמר ָלּה: ְלָמָחר ַמאי? 
 .   ָאְמָרה ֵליּה: ָלא ְצִריַכּתְ

  ִאי ְצִריְכָנא ַמאי? 
ית,  ָלא ְמַגלֵּ ע ִלי ּדְ ּבַ ּתַ   ָאְמָרה: ִאׁשְ

יָנא".  ָרֵאל ָלא ְמַגּלֵ ע ָלּה: "ֶלֱאָלָהא ִיׂשְ ּבַ ּתַ   ִאיׁשְ
ְלָייה ֵליּה,    ּגַ

ִפיְרָקא. ְלָמ  ּה ּבְ ָרׁשָ   ָחר ְנַפק ּדְ
  

ע ָלּה!  ּבַ ּתַ   ְוָהא ִאיׁשְ
  

יָנא"  ָרֵאל ָלא ְמַגּלֵ ִיׂשְ יָנא.  -"ֶלֱאָלָהא ּדְ ָרֵאל ְמַגּלֵ יּה ִיׂשְ   ֲאָבל ְלַעּמֵ
  

ם! ֵ א ִחיּלּול ַהׁשּ   ְוָהִאיּכָ
  

ָרא,  י ָלּה ֵמִעיּקָ ַגּלֵ   ּדְ
ְמָיא!  ל ָחָלל ּדָ ה ׁשֶ ַמּכָ   ַאְלָמא: ּכְ

  
ר ִיְצָחקַמר ָא    :  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְבֵני ֵמַעִיים.  ה, ְוּגֹוֵמר ּבִ ּפֶ יָנא, הֹוִאיל ּוַמְתִחיל ּבַ אֵני ַצְפּדִ   ׁשָ
  

  ַמאי ִסיָמֵניּה? 
  

י ָדֵרי.  ָמא ִמּבֵ י ָכֵכי, ּוַמְייֵתי ּדָ   ָרֵמי ִמיֵדי ּבֵ

 רש"י

שמסוכנת כ''כ  .שצריכה אומד
שצריך לאמדו אם יחיה ואם 

   ימות:
מכה של חלל אינה צריכה 

   . לא גרסינן לה:אומד
. חולי חמה אישתא צמירתא

בלע''ז מלווי''ד צמירתא לשון 
שריפה וחמימות ודוגמתו 
בהכונס צאן לדיר (ב''ק דף ס) 

   דצמרא צמורי:
   . שפתיים:מן השפה

   . זינציב''ש:ככי
   . קשין הן:דאקושי

. דכל רפואה לא יגמע בשבת
אסרו חכמים לעשותה בשבת 
היכא דליכא סכנה משום 
שחיקת סממנין במסכת שבת 

   (דף נג):
. חולי השינים ובלע''ז צפדינא

   מישג''א:
. עובדת כוכבים מטרוניתא

   היתה:
. ליה רפואה חמשא עבדה

   בשבתא ומעלי בשבתא:
. מאי איעביד דלא בשבתא

מידי מצינא למייתי גבך מפני תל
   בני כלה:

. לימד הרפואה דרשה בפירקא
   לכל:

. דאיהי סברה חילול השם
   אישתבע ועבר אשבועתיה:

. משעה דגלי לה מעיקרא
שגילתה לו אמר לה דעי שלא 
נשבעתי ולא אמרתי באלהא 

   דישראל אלא לאלהא דישראל:
. מדבעי לאסויי בשבתא אלמא

כמכה של חלל דמיא ולקמיה 
כי פריך כיון דהכי הוא הי

מיתסי מעובד כוכבים והאמר 
רבי יוחנן כל מכה שמחללין 
עליה [את השבת] אין מתרפאין 
   מהן והכא לא גרס לה עד לקמן:

ה''ג אלמא כמכה של חלל 
. אמר רב נחמן בר יצחק דמיא

שאני צפדינא הואיל ומתחיל 
   בפה וגומר בבני מעיים:

. למידע דהוא מאי סימניה
   צפדינא:

י דמא מבי רמי מידי בי ככי ואת
. כשנותן כלום לתוך פיו דרי

   יוצא מבין שיניו דם:
  . הן שורות השינים:דרי
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אי ָהֵוי?    ִמּמַ

  
י,  ִחיּטֵ ִריֵרי ְקִריֵרי ּדְ   ִמּקְ

ֲעֵרי, ּוֵמֲחִמיֵמי ֲח  ׂשַ   ִמיֵמי ּדְ
ַהְרְסָנא.  ָסא ּדְ ּיּוֵרי ּכָ ִ   ּוִמׁשּ

  
  ַמאי ֲעָבָדא ֵליּה? 

  
ֵריּה ָאַמר    : ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ

ֶמן ַזִית, ּוֶמַלח.  אֹור ְוׁשֶ   ֵמי ׂשְ
  
יוּ  ר ַרב ַאׁשִ   ָאַמר:  ָמר ּבַ

וָזא.  ַאּוָ ַגְדָפא ּדְ וָזא ּבְ ַאּוָ ָחא ּדְ   ִמׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יָעא: ֲא  ָאַמר ִלי ַההּוא ַטּיָ אי, ַעד ּדְ ּסַ הּו ְוָלא ִאיּתַ   ָנא ֲעַבִדי ּכּוּלְ

ָדֵרי.  יּה ּדְ א, ְוָדֵביק ּבֵ ָרא ֲחַדּתָ א, ּוְקַלְנהּו ַאּמָ יְלּתָ ָלא ְמלּו תִּ ֵזיָתא ּדְ ְייָתא ּדְ   ַאְייֵתי ַקׁשַ
אי.  ּסַ   ֲעַבִדי ָהִכי ְוִאיּתַ

  
  

י יֹוָחָנן ֵהיִכי ָעֵביד    ָהִכי? ְוַרּבִ
ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ִאין ֵמֶהן!  ת ֵאין ִמְתַרּפְ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ ַחּלְ ּמְ ה ׁשֶ ל ַמּכָ   ּכָ
  

אֵני.    ָאָדם ָחׁשּוב ׁשָ
  

הוּ ְוָהא  י ַאּבָ ָאָדם ָחׁשּוב ֲהָוה,  ַרּבִ   ּדְ
א ַא  ֵקיּה, ּוְרָמא ֵליּה ַיֲעקֹב ִמיָנָאה ַסּמָ ָ   ׁשּ

י ַאִמיְוִאי לֹא  י ַאִסיוְ  ַרּבִ ֵקיּה!  ַרּבִ ָסֵקיּה ְלׁשָ ֵקיּה, ּפְ ְלַחכּוהּו ְלׁשָ   ּדִ
  
י יֹוָחָנןּדְ    רֹוֵפא מּוְמֶחה ֲהָוה.  ַרּבִ
  

הוּ  י ַאּבָ   ַנִמי רֹוֵפא מּוְמֶחה ֲהָוה!  ַרּבִ
  

אֵני  הוּ ׁשָ י ַאּבָ ְייַרּבִ ַנְפׁשַ יּה ִמיֵני ּבְ מֹוְקֵמי ּבֵ ים"הּו: , ּדְ ּתִ ִלׁשְ י ִעם ּפְ מֹת ַנְפׁשִ   . (שופטים טז, ל) 233"ּתָ
   

  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ל ָהָעם ֲא  233 ָרִנים ְוַעל ּכָ ִית ַעל ַהּסְ ּפֹל ַהּבַ כַֹח ַוּיִ ט ּבְ ים ַוּיֵ תִּ ִלׁשְ י ִעם ּפְ מֹות ַנְפׁשִ ְמׁשֹון תָּ ים ַוּיֹאֶמר ׁשִ מֹותֹו ַרּבִ ר ֵהִמית ּבְ ִתים ֲאׁשֶ ְהיּו ַהּמֵ ר ּבֹו ַוּיִ ר ׁשֶ ֵמֲאׁשֶ

יו ַחּיָ   ֵהִמית ּבְ

 רש"י

. מאכל מקרירי קרירי דחיטי
של חיטין ואכלו כשהוא צונן 

   מאד בימי חורף:
. דג שטיגנהו כסא דהרסנא

   בשומן היוצא ממנו עם הקמח:
. מטרונא לרבי מאי עבדא ליה

   יוחנן:
. ווזאמשחא דאווזא בגדפא דא

שמן אווזא המחוי באור וסכתן 
ע''י אחד מכנפי האווז על שיניו 

   מבחוץ:
   . ישמעאל:טייעא

. גרעינין של קשייתא דזיתי
   זיתים:

. שלא הביאו דלא מלו תילתא
   שליש:

. ליבן באור וקלנהו אמרא חדתא
מרא חדשה פושיי''ר בלע''ז 

   ושרפן עליו:
. בשורות שינים ודביק בי דרי

   מבפנים:
. ומיסתפי ם חשוב הוהאד

   ממלכותא למיקטליה:
. להעביר הסם לחכוהו לשקיה

שהוא חזק רבי אבהו הוה קרוב 
למלכות כדאמרינן בסנהדרין 
(דף יד) ובכתובות (דף יז) דנפקי 
אמהתא דבי קיסר ומשרו ליה 

   ומצער למיני בקראי:
. ההוא מטרוניתא דר' שאני

   יוחנן:
. דאמרינן דרופא מומחה הוה

ף כז) אם היה מומחה לעיל (ד
  לרבים מותר דלא מרע אנפשיה:
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מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

א ִהיא  ְנּתָ א ַסּכַ ַדְעּתָ ת.  -ַהאי ּפְ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ּוְמַחּלְ
  

ָמא?    ַמאי ָאסּוָתא ְלִמיְפַסק ּדָ
ְרָדא ַיְבָלא, ְוִגיְר  א, ְלַאּסּוֵקי ּגִ ַחּלָ ְחֵלי ּבְ יְלָקְלָתא. ּתַ ַאְסָנא, אֹו ִניְקָרא ִמּקִ   ָדא ּדְ

  
  : ַרב ָסְפָראָאַמר 

מֹוָתא ִהיא.  ַמְלָאָכא ּדְ ְרַווְנָקא ּדְ ָתא ּפַ   ַהאי ִעיְנּבְ
  

  ַמאי ָאסּוָתא? 
  

א,   דּוְבׁשָ   ִטיְגָנא ּבְ
ִטיְלָייא.  ָסא ּבְ ְרּפָ   אֹו ּכַ

  
ת ִמיָנא,  ָתא ּבַ ָהִכי ְוָהִכי ֵליֵתי ִעיְנּבְ ֵוי, ַאּדְ   ְוִניַגְנָדר ִעיּלָ

ְמִתי.  ְמִתי ְלאּוּכַ י ְואּוּכַ ְרּתֵ י ְלִחיּוַ ְרּתֵ   ִחיּוַ
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
א ִהיא.  ּתָ ִאׁשְ ְרַווְנָקא ּדְ   ַהאי ִסיְמָטא ּפַ

  
  ַמאי ָאסּוָתא? 

  
ִתי ָוֵעֶרב.  ין ִאיְתקּוְטֵלי, ְוִליְקְרֵעיּה ׁשְ יּתִ   ִלְמְחֵייּה ׁשִ

  
לָ  י ּדְ ּה. ְוָהֵני ִמיּלֵ יּה ֵלית ָלן ּבָ ר ֵריׁשֵ יּה, ֲאָבל ִחיּוָ ר ֵריׁשֵ   א ִחיּוָ

  
י ַיֲעקֹב   כח,ב ִפיְקָעא,  ַרּבִ   ָחׁש ^ּבְ

י ַאִמיאֹוֵרי ֵליּה  י ַאִסי, ְוָאְמִרי ָלּה ַרּבִ   אֹוֵרי ֵליּה:  ַרּבִ
י ַאֲהָלא ּתֹוָלָנא,  יּנֵ ב ּבִ   ֵליֵתי ׁשַ
אָר  ֵבי ַצּוָ ֲחָלָלא ּדְ   א, ְוָצֵייר ֵליּה ּבַ
ְרָקא,  ֵויּה ִניָרא ּבַ   ְוִליְכִריְך ִעיּלָ

ֵויּה.  ָרא ְוִליְקֵליּה ּוָבַדר ֵליּה ִעיּלָ ָנְטָפא ִחיּוָ   ְוָטֵמיׁש ֵליּה ּבְ
ַאְסָנא,  ָיָתא ּדְ ָהִכי ְוָהִכי, ֵליֵתי ַקׁשְ   ַאּדְ

יְקָעא.  יְקָעא ַלֲהֵדי ּפִ   ֵליַנח ּפִ
  

ָאה,  יְקָעא ִעילָּ י ּפִ   ְוָהֵני ִמיּלֵ
י ָאה ַמאי? ּפִ ּתָ   ְקָעא ּתַ
  

יּה.  ֵדי ּבֵ ר ְוִליׁשְ ח, ְוִליְפׁשַ ּתַ ָלא ִאּפַ א ּדְ ְצִפיְרּתָ א ּדִ ְרּבָ   ַלְייֵתי ּתַ
ֵויּה.  ר ִעיּלָ א, ְוִליְקֵלי ְוִליַבּדַ טּוּלָ י ּבְ ׁשִ יּבְ ִמּיַ ָלת ַטְרָפא ָקָרא ּדְ   ְוִאי לֹא, ַלְייֵתי ּתְ

ְקֵדי ֶחְלזֹונֵ    י. ְוִאי לֹא, ַלְייֵתי ַמׁשְ
ִסיְתָווא.   ַקְייָטא, ּוַדֲעַמר ּגּוְפָנא ּבְ ָנא ּבְ ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ח ִקיָרא, ְוִליְנקֹוט ּבְ   ְוִאי לֹא, ַמְייֵתי ְמׁשַ

   
  

הוּ  י ַאּבָ אּוְדֵניּה,  ַרּבִ   ָחׁש ּבְ
י יֹוָחָנןאֹוֵרי ֵליּה  א.  ַרּבִ י ִמְדָרׁשָ   , ְוָאְמִרי ֵליּה ּבֵ

  ַמאי אֹוֵרי ֵליּה? [
י  ָאַמר ּכִ ֵייָהא ּדְ   :ַאּבַ

א ְלאּוְדָנא.    ָאְמָרה ִלי ֵאם: לֹא ִאיְבֵרי ּכּוְלְייָתא ֶאּלָ
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
כּוְלָייָתא. א ּדְ ּיָ ְקָיינּו ָקׁשּו ְלאּוְדָנא, ְלַבר ִמּמַ הּו ׁשַ   ָאַמר ִלי ַמְניּוֵמי ָאְסָיא: ּכּוּלְ

  

 רש"י

   . פצע מכת חרב:פדעתא
. של פדעתא אם יוצא יותר למיפסק דמא

   מדאי:
. ישקוהו שחלים בחומץ תחלי בחלא

   תחלי קרישו''ן בלע''ז:
   . להעלות בשר שתחיה המכה:לאסוקי

. עשב ששמו יבלא כי ההוא גרדא דיבלא
   גרידי דיבלי:דסוטה (דף י) קמי רפוקא 

. שגורד שרשיה ונותן אותה גירדא גירדא
   עם גירדת עץ הסנה ועושה תחבושת:

   . סנה:דאסנא
. תולעים ניקרא מקילקלתא

שהתרנגולים מנקרין באשפה מאשפות 
ירים אביון מתרגמינן מקלקלתא מרים 

   חשוכא (תהלים קיג):
. אבעבוע הדומה לענבא מלנ''ט עינבתא
   בלע''ז:

. כלומר אכא דמיתותא הואפרוונקא דמל
   מסוכן הוא להמית:

. עשב הנקרא רוד''א טיגנא בדובשא
   בלע''ז ושוחקים אותו עם הדבש:

   . אפי''א בלע''ז:כרפסא
. יין חזק מאד ומין יין הוא בטילייא

כדאמרינן לקמן (דף ל) טילא חריפתא 
   דמצרי זיקי:

. בעוד שהוא מחזר אחר סממנין אדהכי
   אלו:

. עינבתא מענבי הגפן נאעינבתא בת מי
בת מינא דוגמתה אם גדולה גדולה ואם 

   קטנה קטנה:
   . יגלגל עליה:וניגנדר עליה

. לאבעבוע לבן ענבה חיורתי לחיורתי
   לבנה:

. קלו''ג בלע''ז נפח העומד סימטא
   באדם:

. ע''י חולי ששמו פרוונקא דאישתא הוא
   חמה הוא בא וסימן הוא לה:

בע צרדה . מכת אצשיתין איתקוטלי
   מדביקה בגודלו ושומטה ומכה בצפרנה:

. נתבשל להוציא הליחה ואי חיור רישיה
  היא רפואתו:

. פי' טבעת של בית רעי ובלע''ז בפיקעא
   פיג''א:

   . רפואה:אורי ליה
. לשון שבע שב ביני אהלא תולאנא

גרעינין אדומים כתולעת הנמצאים 
באהל שמכבסין בו כדתנן התם (שבת דף 

ת והאהל תולאנא לשון תולעת צ.) הבורי
   שני:

. חתיכות בגד שנוטלין בחללא דבי צוארא
   מבית הצואר של חלוק כשעושין לה פה:

   . ליצ''א של שיער בהמה:נירא ברקא
   . וטובל:וטמיש

. בעוד שהוא מחזר אחר אדהכי והכי
   סמנים הללו:

. גרעין של פרי הסנה קשייתא דאסנא
   ינין:בטנים הגדילים בסנה ומלאין גרע

. סדק של גרעינין פיקעא להדי פיקעא
   נגד סדק שבבשרו:

. הנראה מבחוץ למעלה פיקעא עילאה
   ויכול לדבק שם אותו אפר:

   . בפי הנקב מלמטה:פיקעא תתאה
. חלב שעירה תרבא דצפירתא דלא אפתח

   שלא ילדה:
. ימחהו באור וימשחהו בו ולפשר

   כדמתרגמינן נמס פשר:
. עלי ולאטרפא דקרא דמייבשי בט

   דילועין שנתייבשו בצל:
   . נימי''ן בלע''ז מין חלזון:משקדי חלזוני

   . שמן זית ושעוה טרופין יחד:משח קירא
. ולינקוט בשחקי דכיתנא בקייטא

יתכסה בשחקים של פשתן בקיץ שלא 
   יתחמם יותר מדאי:

. בגדים של צמר גפן שהן ודעמר גופנא
  חמים:
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ַבְרָחא ַקְרָחא,    ַלְייֵתי ּכּוְלָייָתא ּדְ
נּוָרא, ְולִ  ָלָלא ּדְ ִתי ָוֵעֶרב ְוֵליַנח ַאּמְ   יְקְרֵעיּה ׁשְ

ׁשּוֵרי.  א ּפְ אּוְדַנָיא לֹא ְקִריֵרי ְולֹא ֲחִמיֵמי ֶאּלָ ִדיְנהּו ּבְ יּה ִליׁשְ ָנְפִקי ִמיּנֵ א ּדְ   ְוָהְנהּו ַמּיָ
ֵד  ר ְוִליׁשְ ְמָלִניָתא, ְוִליְפׁשַ ָתא ּגַ ִחיּפּוׁשְ א ּדְ ְרּבָ יּה. ְוִאי לֹא, ַלְייֵתי ּתַ   י ּבֵ

תּוָמא.  א, ְוֵליֵתי ׁשּוְפָתא ּדְ ְסּתָ ַאְסּפַ ִתיָלָתא ּדְ ב ּפְ ָחא, ְוִליֲעַבד ׁשַ   ְוִאי לֹא, ְלַמְלֵייּה ְלאּוְדֵניּה ִמיׁשְ
אּוְדָנא,  א מֹוְתָבא ּבְ הּו נּוָרא, ְוִאיָדְך ֵריׁשָ א, ְוִליְתֵלי ּבְ ַחד ֵריׁשָ ְרָקא ּבְ   ְוֵליתּוב ּבַ

יָקא, ְוֵליתּוב אּוְדֵני ַהר ִמזִּ   ּה ַלֲהָדא נּוָרא, ְוִיְזּדַ
קֹול ֲחָדא ּוְנַנח ֲחָדא.    ְוִניׁשְ

  
ָנא ַאֲחִריָנא:  ָ   ִליׁשּ

א,  ְסּתָ ַאְסּפַ ָחא ּדְ ֵייף ֵליּה ִמיׁשְ יְקָרא ְוׁשָ ִתיָלָתא ּבִ ב ּפְ   ְוִאי לֹא, ַלְייֵתי ׁשַ
אּוְדֵניּה  א ּבְ נּוָרא ְוַחד ֵריׁשָ א ּבְ יָקא. ְוַנְייֵתי ַחד ֵריׁשָ ַהר ִמּזִ קֹול ֲחָדא ּוְנַנח ֲחָדא, ְוִיְזּדַ   , ְוִנׁשְ

ּה,  ִקיף ּוְנַנח ּבָ ָלא ִמׁשְ א ּדְ ַנּדָ   ְוִאי לֹא, ַלְייֵתי אּוְדָרא ּדְ
יָקא.  ַהר ִמּזִ   ְוִלְתִלֵייּה ְלאּוְדֵניּה ַלֲהֵדי נּוָרא, ּוִמְזּדַ

ר יָקא ּבַ ַקְנָיא ַעּתִ א ּדְ ק.  ְוִאי לֹא, ַלְייֵתי ּגּוְבּתָ ָלְלִניָתא, ְוִלְקֵלי ְוִליְדּבַ ִנין, ְוִליְמְלֵחיּה ִמיְלָחא ּגְ   ְמָאה ׁשְ
א ִלְרִטיָבא.   ּתָ א ִויֶבׁשְ ּתָ   ְוִסיָמָנְך: ְרִטיָבא ִליֶבׁשְ

   
  

ר זּוְטָראָאַמר  ה ּבַ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבָ   :  ַרּבִ
ת.   ּבָ ׁשַ   ַמֲעִלין ָאְזַנִים ּבְ

  
ֵני  ר ּתָ מּוֵאל ּבַ   : ְיהּוָדהַרב ׁשְ

ַסם" ד, ֲאָבל לֹא ּבְ ּיָ   . "ּבַ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
ד.  ּיָ ַסם, ֲאָבל לֹא ּבַ   ּבְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
  ִמְזִריף ָזֵריף. 

  
  

 רש"י

   . משקין:שקייני
   ם צאן:. שברחא

. עז שאינה ברחא קרחא
   מסורבל בצמר כרחל:

   . גחלים לוחשות:אמללא
. אשקרבו''ט ובלשון חיפושתא

   כנען קרוקי''ם:
   . גסה והוא הנטו''ן:גמלניתא

. עלה ארוך פתילה דאספסתא
   של שחת ירק של חטין:

. בית יד של שום שופתא דשומא
והן עלין היבשים שהן נאחזין 

זה בהן שופתא לשון אחי
כדאמרינן בגיטין (דף לב.) 

   שופתא דקופינא דמרא רפיא:
. כמו נירא ברקא שער של ברקא

   לייצ''א:
. יבעיר בהן וניתלי בהו נורא

   האור:
. לא יתן אזנו ונזהר מזיקא

   לרוח:
. ונשקול חדא ונינח חדא

כשיטול זו מן האזן יתן את זו 
   עד שיכלו כולן:

. מוכין הצבועים אודרא דנדא
   ורין פויילי''ד:בצבע שק

. אינו חבוט בשמן דלא משקף
לנפצו משקף לשון עלה נדף 
   (ויקרא כו) טרפא דשקיף נחבט:
. גובתא דקניא בר מאה שנין

שפופרת של קנה ישן שנתלש 
   הרי מאה שנה:

. מלח של אבן מלחא גללניתא
   הדומה לשייש בלע''ז שליימ''א:

רטיבא ליבשתא ויבשתא 
 . כל הרפואות הללולרטיבא

אינן שוות לכל חולי האזן אלא 
אותן הרפואות שיש בהן דבר 
לח כגון מיא דכוליתא ומשח 
קירא וכיוצא בהן מעלין לאוזן 
יבשה שיש לו חולי ואינה 
מוציאה לחה ורפואות של יבש 
כגון גובתא דקניא ומילחא 
גללניתא לאודנא רטיבא 

   המוציאה לחה:
. גידי אזנים מעלין אזנים

ה פעמים שיורדין למט
ומתפרקין הלחיים וצריך 

   להעלותן ויש סכנה בדבר:
. הואיל ואפשר אבל לא בסם

   ביד:
. עושה חבורה ויש מיזרף זריף

חילול שבת יותר אבל קשירת 
  סם אין שם חילול דאורייתא:
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הָאַמר  ר טּוִבּיָ   : ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ

ְרָדה  ּמָ ת.  - ַעִין ׁשֶ ּבָ ׁשַ ר ְלכֹוֲחָלּה ּבְ   מּוּתָ
  

יּה:    ְסבּור ִמיּנֵ
ִנין ֵמֶאְתמֹול, ָה  ֲחִקי ַסּמָ ׁשַ י הּוא ּדְ   ֵני ִמיּלֵ

ת,  ּבָ ׁשַ ַחק ּבְ   ֲאָבל ִמׁשְ
ים  ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ   לֹא.  -ְוַאּתּוֵיי ּדֶ

  
ַנן, וְ  י ַיֲעקֹבָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ ֵמיּה,  ַרּבִ   ׁשְ
יּה ּדְ  א ִמיּנֵ ְרׁשָ   : ַרב ְיהּוָדהְלִדיִדי ִמיּפַ

ַח   ֲאִפיּלּו:  ת, ִמיׁשְ ּבָ ׁשַ   ק ּבְ
ים  ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ר. –ְוַאּתּוֵיי ּדֶ   מּוּתָ

  
ת.  ַרב ְיהּוָדה ּבָ ׁשַ ָרא ְלִמיְכַחל ֵעיָנא ּבְ   ׁשְ

  

ר ְיהּוָדהָאַמר ְלהּו  מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ
י!  ּבֵ   ַמאן ָצֵיית ִליהּוָדה?! ַמֵחיל ׁשַ

  

ֵעיֵניּה,    ְלסֹוף ָחׁש ּבְ
ֵרי אֹו ֲאִס  ַלח ֵליּה: ׁשָ   יר? ׁשָ

  

י ָעְלָמא  ַלח ֵליּה: ְלכּוּלֵ ֵרי,  - ׁשָ   ׁשָ
  ֲאִסיר.  –ְלִדיָדְך 

  
יִדי הּוא?! ּדְ  מּוֵאלְוִכי ִמּדִ   ִהיא.  ָמר ׁשְ

  
י  ֲהַואי ּבֵ ָתא ּדַ מּוֵאלַהִהיא ַאּמְ ָתא,  ָמר ׁשְ ּבְ ׁשַ ָקְדָחא ָלּה ֵעיָנא ּבְ   ,ּדְ

ְקָעא ֵעי ּה, ּפָ ח ּבָ ּגַ ַאׁשְ א ּדְ   ָנא. ְצַווָחא, ְוֵליּכָ
מּוֵאלְלָמָחר ְנַפק  ְרָדה  ָמר ׁשְ ּמָ ת,  -ְוָדַרׁש: ַעִין ׁשֶ ּבָ ׁשַ ר ְלכֹוֲחָלּה ּבְ   מּוּתָ

  ַמאי ַטְעָמא? 
לּו.  א ּתָ ִליּבָ אּוַבְנָתא ּדְ ֵעיָנא ּבְ ׁשּוַרְייֵני ּדְ   ּדְ

  
גֹון ַמאי?    ּכְ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
גֹון:   ִריָרא,   ּכְ

יָצא,    ּדִ
ָמא,    ּדָ

יְמֲעָת    א, ּדִ
  ְוִקיְדָחא, 

ת אּוְכָלא,    ּוְתִחּלַ
  

  סֹוף אּוְכָלא,   ְלַאּפּוֵקי:
לֹא. –ּוַפּצּוֵחי ֵעיָנא    ּדְ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ִזיּבּוָרא, 
  ּוְדַחְרֵזיּה ִסיְלָוא, 

  ְוִסְמָטא, 
  ּוְדָכֵאיב ֵליּה ֵעיָנא, 

א,  ּתָ ֵויּה ִאיׁשְ   ְוָאֵתי ִעיּלָ
ֵני ַסכַּ  י ּבְ הּו ּבֵ א. ּכּוּלְ   ְנּתָ

  

 רש"י

. שרוצה לצאת כאדם שמרדה
   המורד ויוצא:

אבל מישחק ואיתויי דרך רשות 
. דלאו סכנת נפשות הרבים לא

   סכנת עוורון:אלא 
. אפילו מישחק ואיתויי כו'

כדאמרינן לקמן שורייני דעינא 
בליבא תלו מאור העין מעורין 

   ואחוזין בטרפשי הלב:
ה''ג מאן דציית ליה ליהודה 

. השומע דבריו מחיל שבי
   ומקבלם יחלל שבת:

. שאתה אסרת לדידך אסיר
   וערערת על דברי:

. מדעתי הייתי וכי מדידי הוא
   זה שמחית על ידי:אומר דבר 

. ממנו דמר שמואל היא
   קיבלתיה:

. אשלפי''ר לשון כקדוח דקדחא
אש (ישעיהו סד) חמימות: ה''ג 
מותר לכוחלה בשבת מ''ט 
שורייני דעינא באובנתא דליבא 

   תלו:
. על איזה חולי העין כגון מאי

   מחללין שבת:
. נוטפת עינו רירא בלע''ז רירא

   קצייר''א:
לשון נעיצה  . אישפוננ''טדיצא

   ותחיבה:
   . חמימות:קדחא

   . בתחלת החולי:תחלת אוכלא
. שכבר נתרפא ועדיין סוף אוכלא

   קודחת מעט:
. שבא לכוחלה כדי ופצוחי עינא

להאיר מראית עינו: זיבורא 
ודחרזי' סילוא וסימטא וכאב 
עינא ודאתי עלה אישתא כולהו 
בי בני סכנתא. מי שיש עליו 

או אחת מאלה שנשכתו צרעה 
שנתחב קוץ בבשרו דחרזיה 
לשון מחרוזות של דגים (ב''מ 
כא.) סילוא קוץ או שיש עליו 
סימטא קלו''ג ונכנס במרחץ 

  באחת מכל אלה סכנתא היא:
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ה,  ה ְלַחּמָ   ַחּמָ

  ְוִסיְלָקא ְלִציָנא, 
א.  ְנּתָ   ְוִחיּלּוָפא ַסּכַ

א,  –ֲחִמיֵמי    ְלַעְקַרּבָ
  ְלִזיּבּוָרא,  -ּוְקִריֵרי 

א.  -ְוִחיּלּוָפא  ְנּתָ   ַסּכַ
  ְלִסיְלָוא,  -ֲחִמיֵמי 

ִניָתא,  -ּוְקִריֵרי    כט,א   ^ְלַחְסּפַ
א.ַס  –ְוִחיּלּוָפא  ְנּתָ   ּכַ

א    ְלִסיּבּוֵרי,  -ַחּלָ
  ְלַתֲעִניָתא,  -ּומּוִניֵני 

א.  –ְוִחיּלּוָפא  ְנּתָ   ַסּכַ
  

 רש"י

. צנון יפה לחולי חמה לחמה
   חמה:

   . תרדין:וסילקא
   . לשחפת צוננת:לזיקא

. לפי שהצנון וחילופא סכנתא
מוסיף עליו קור והתרדין 

   ין:מחממ
. צריך לשרות חמימי לסילוא

המכה בחמין והא דאמרינן 
לעיל סילוא בי בני סכנתא היכא 
דרחיץ כל גופו בי בני שמחמם 

  כל גופו:
. סדקין שבפני חוספניתא

   האדם:
  . דגים קטנים:מוניני
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ְחֵלי ְוִסיּבּוָרא  א,  –ּתַ ְנתָּ   ַסּכַ

א ְוִסיּבּוָרא  ּתָ א,  –ִאיׁשְ ְנּתָ   ַסּכַ
ֵאיב ֵעיָנא ְוִסיּבּוֵרי  א.  -ּכָ ְנּתָ   ַסּכַ

  
ִני ְלָדג  ם,  -ׁשֵ   ּדָ

ִני לְ  ג.  –ָדם ׁשֵ   ּדָ
י לֹו  ִליׁשִ א.  -ׁשְ ְנּתָ   ַסּכַ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ם לֹא יֹאַכל: חגב"ש,  יז ּדָ ּקִ   "ַהּמַ
  לֹא ָחָלב, 

ִביָנה,    ְולֹא ּגְ
ָצִלים,    ְולֹא ּבְ
ֲחַלִים"   . ְולֹא ׁשַ

  
  ִאם ָאַכל? 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַחְמָרא, וּ  א ּוְרִביָעָתא ּדְ ַחלָּ י, ַנְייֵתי ְרִביָעָתא ּדְ ּתֵ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ְוִניׁשְ ִביְנהּו ּבַ   ְנַעְרּבְ
ל ִעיר,  א ְלִמְזָרָחּה ׁשֶ   ְוִכי ִמְפֶנה ָלא ִמְפֶנה ֶאלָּ

ה ֵריָחא.  ָקׁשֶ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

 רש"י

   . הקזת דם מכתפיים:סיבורי
. אם הקיז דם היום שני לדם דג

   אוכל דגים למחר:
אכל ביום שלפני . שני לדג דם
   הקזה דגים:

. חלב גבינה בצלים חגב''ש
   שחלים:

. מאן דאכל הני בתר וכי מפנה
הקזה ובא ליפנות חוץ לעיר לא 

   יפנה למזרחה של עיר:
. דברים הללו משום דקשי ריח

והרוח מביאתן לעיר: הכי 
גרסינן לא יפנה אלא למזרחה 
של עיר שרוח מזרחית אינה 

ב''ב חזקה כדתנן בלא יחפור (
דף כה.) אין עושין בורסקי אלא 
למזרחה של עיר ובמסכת 
ברכות (דף מ.) הישן למזרח 
גורנו דמו בראשו שרוח מערבית 

  מביאה עליו ומסוכן הוא:
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ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ת.  ּבָ ׁשַ   ַמֲעִלין אּוְנָקִלי ּבְ
  

  ַמאי "אּוְנָקִלי"? 
  

י ַאּבָ ָאַמר    : אַרּבִ
א.  ִליּבָ   ִאיְסּתּוְמָכא ּדְ

  
  ַמאי ָאסּוָתא? 

  
ָתא,  ָנא ְוִציְתֵרי ְוַאְבּדָ ַרְוָייא ְוִניְנָיא ְוַאְגּדָ ּמֹוָנא ּכְ   ַמְייֵתי ּכַ

א  ַחְמָרא,  -ְלִליּבָ   ּבְ
ח ְלַבב ֱאנֹוׁש"ְוִסיָמָנְך:  ּמַ   , (תהלים קד, טו) 234"ְוַיִין ְיׂשַ
א,  -ְלרּוָחא  ַמּיָ   ּבְ
ִים": ְוִסיָמָנךְ  ֵני ַהּמָ   . (בראשית א, ב) 235"ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ

  
יְכָרא,  –ְלכּוָדא  ׁשִ   ּבְ

ְכָמּה"ְוִסיָמָנְך:  ּה ַעל ׁשִ   . (בראשית כד, טו) 236"ְוַכּדָ
  

ֵריּה  ֲהֵדי ֲהָדֵדי,  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ הּו ּבַ ֵחיק ְלהּו ְלכּוּלְ   ׁשָ
ֵקיל ֵליּה ְמלֹא ֲחֵמׁש  ֵתי ֵליּה. ְוׁשָ ָעֵתיּה, ְוׁשָ   ֶאְצּבָ

  
י י.  ַרב ַאׁשִ ֵעיּה זּוַטְרּתִ ִתי, ּוְמלֹא ֶאְצּבְ ֵעיּה ַרּבָ ֵקיל ְמלֹא ֶאְצּבְ ל ַחד ְוַחד ְלחּוֵדיּה, ְוׁשָ ֵחיק ּכָ   ׁשָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

אי,  ּסַ   ֲאָנא ֲעַבִדי ְלָכל ָהֵני ְוָלא ִאיתַּ
יָעא:  ָאַמר ִלי ַההּוא ַטּיָ א, ַעד ּדְ א ּוַמְלֵייּה ַמּיָ   ַאְייֵתי ּכּוָזא ֲחַדּתָ

י,  ּתֵ י ּכֹוָכֵבי, ּוְלָמָחר ִאיׁשְ ָתֵלי ָלּה ּבֵ א ּדְ דּוְבׁשָ ְרָווָדא ּדְ יּה ּתַ   ּוְרֵמי ּבֵ
אי.  ּסַ   ֲעַבִדי ָהִכי ְוִאיּתַ

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד 234 ָ ִנים ִמׁשּ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ ּמַ   ְוַיִין ְיׂשַ
ִים 235 ֵני ַהּמָ ֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ ְך ַעל ּפְ   ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחׁשֶ
ה 236 ּלָ ְכָמ  ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ּכִ ּה ַעל ׁשִ ת ָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם ְוַכּדָ ה ֵאׁשֶ ן ִמְלּכָ ָדה ִלְבתּוֵאל ּבֶ ר ֻיּלְ ה ִרְבָקה יֵֹצאת ֲאׁשֶ ר ְוִהנֵּ   ּה ְלַדּבֵ

 רש"י

. דופני בשר איסתומכא דליבא
שתחת הלב והוא טרפשא 
לישנא אחרינא תנוך שכנגד הלב 
שקורין ניבלא ופעמים שנכפף 

נשימה לצד פנים ומעכב את ה
   וזהו עיקר:

   . כעין כף אגרוף:כמונא כרוייא
   . מינט''א:וניניא
. עשב מר הוא והוא אגדנא

מרובי''א לבן לענה מתרגמינן 
   גידין:
   . שדריא''ה:ציתרי

   . איזוב:אבדתא
. לאיסתומכא לליבא בחמרא

   דליבא ישתה אלו ביין:
. לשחפת שמחמת רוח לרוחא

   ישתה אלו במים:
יולדת  . חולי אשהלכודא

   ומצטננת על המשבר:
. דומה תיבה זו לשכרא שכמה

   בשתי אותיות:
   . מלא ידו:מלא חמש אצבעתיה

מלא אצבע רבה ומלא אצבע 
. שיכול לאחוז בזרת זוטרתי

   ואגודל יחד:
   . כלי קטן:כוזא

   . מלא כף:תרוודא
. תחת הכוכבים בחצר בי כוכבי
  של בית:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִאין ֶאת ַהחֹוֶלה ֵמָחְליֹו ּוְר  ָבִרים ְמַרּפְ ה ּדְ ָ ׁשּ רּוב,   פּוָאָתן ְרפּוָאה, ְוֵאּלּו ֵהן:"ׁשִ   ּכְ
  ּוְתָרִדין, 

ה,    ּוֵמי ִסיִסין ְיֵביׁשָ
  ְוֵקיַבת, 
  ְוֶהֶרת, 

ֵבד.    ְויֹוֶתֶרת ַהּכָ
  : ֵיׁש אֹוְמִריםֵיׁש אֹוְמִריםֵיׁש אֹוְמִריםֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

ים.  ִגים ְקַטּנִ   ַאף ּדָ
ל ָאָדם.  ל ּגּופֹו ׁשֶ ין ּכָ ים ַמְפִרין ּוַמְרּבִ ִגים ְקַטּנִ ּדָ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

  
ָבִרים ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהחֹוֶלה ְלָחְליֹו,  ָרה ּדְ   ֲעׂשָ

ה, ֵאּלּו ֵהן: ר ׁשֹור,   ְוָחְליֹו ָקׁשֶ ׂשַ   ָהאֹוֵכל ּבְ
ן,    ׁשּוּמָ

ר ָצִלי,  ׂשַ   ּבְ
ִרים,  ר ִציּפֳ ׂשַ   ּבְ
  ּוֵביָצה ְצלּוָיה, 

ֲחַלִים,    ְוׁשַ
ְגַלַחת,    ְותִּ

  ּוֶמְרָחץ, 
ִביָנה,    ּוּגְ

  ְוָכֵבד. 
  ְמִרים: ַאף ֱאגֹוִזים. ְוֵיׁש אוֹ 

ּוִאין"   . ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ִקׁשּ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ּוִאין?  ָמן ִקׁשּ ה ִנְקָרא ׁשְ   "ָלּמָ

ֲחָרבֹות" ל ָאָדם ּכַ ין ְלָכל ּגּופֹו ׁשֶ ֵהן ָקׁשִ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ
   

  
  
  
  

 רש"י

. פוליו''ל יבש שורה ומי סיסין
   במים ושותה:

   . רחמה של בהמה:והרת
. טרפשא דכבדא ויותרת הכבד

  שקורין אייבר''ש:
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ָכל ָמקֹום, ִרין ֵמֶהן ּבְ ּפְ    "ְוֵאין ִמְסתַּ

ְבֵרי [ י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ר,  -ּבִ   מּותָּ
ינֹו ְלֵבינו"   ]. ֲאָבל לֹא ּבֵ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ר ִמּגֹוי  ּפֵ ְסתַּ ָרֵאל ַהּמִ ְרָאה.  -"ִיׂשְ ּמַ   רֹוֶאה ּבַ
יַע ִלְבלֹוִר  ִהּגִ יָון ׁשֶ ָרֵאל, ּכֵ ׂשְ ר ִמּיִ ּפֵ ְסתַּ   . ׁשֹוֵמט ֶאת ָידֹו" -יתֹו ְוגֹוי ַהּמִ

  
  ָאַמר ָמר: 

ְרָאה" ּמַ ר ִמּגֹוי רֹוֶאה ּבַ ּפֵ ְסתַּ ָרֵאל ַהּמִ   . "ִיׂשְ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ִלי ַמְרָאה! -ִאי ּבִ   ָלּמָ
ִחיד  ְרׁשּות ַהּיָ י רֹוֶאה ַמאי ָהֵוי!  -ְוִאי ּבִ   ּכִ

  
ִחיד, ְוֵכיוָ  ְרׁשּות ַהּיָ ָאָדם ָחׁשּוב. ְלעֹוָלם ּבִ א ַמְרָאה ִמְתֲחִזי ּכְ ִאיּכָ   ן ּדְ

  
יְזָנא ר ּבִ ָעא,  ַרב ָחָנא ּבַ ִביֵלי ְנַהְרּדְ ׁשְ ר ִמּגֹוי ּבִ ּפֵ   ֲהָוה ִמְסּתַ

  ָאַמר ֵליּה: ָחָנא, ָחָנא, ָיֵאי קֹוֵעיְך ְלזּוָגא! 
י ֵמִאיר.  ַרּבִ ֲעָבִרי ַאּדְ יֵתי ִלי, ּדַ   ָאַמר: ּתֵ

  
ַנן לֹא  ַרּבָ   ָעַבר? ְוַאּדְ

ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ ַנן ּבִ ֲאמּור ַרּבָ   ֵאיַמר ּדַ
ִחיד ִמי ֲאמּור?!  ְרׁשּות ַהּיָ   ּבִ

  
מּו.  ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ים, ּכִ ִכיִחי ַרּבִ ׁשְ יָון ּדִ ָעא ּכֵ ְנַהְרּדְ ִביֵלי ּדִ   ְוהּוא ָסַבר: ׁשְ

  
  

יַע ִלְב  ִהּגִ יָון ׁשֶ ָרֵאל, ּכֵ ׂשְ ר ִמּיִ ּפֵ ְסתַּ   . לֹוִריתֹו ׁשֹוֵמט ֶאת ָידֹו""ְוגֹוי ַהּמִ
  

ה?    ְוַכּמָ
  

הָאַמר  ּיָ ר ַאֲהָבהָאַמר  ַרב ַמְלּכִ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
עֹות ְלָכל רּוַח ְורּוַח.  ה ֶאְצּבָ לֹׁשָ   ׁשְ

  
  

ֵריּה ָאַמר    : ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ֲחִניָנא ּבְ
ָפחֹות, ְוגּוּמֹות  ּפּוד, ׁשְ ּיּו. -ׁשַ   ַרב ַמְלּכִ

לֹוִרית, ֵאֶפ  ה.  - ר ִמְקֶלה, ּוְגִביָנה ּבְ ּיָ   ַרב ַמְלּכִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ה,  -ַמְתִניִתין ּוַמְתִניָתא  ּיָ   ַרב ַמְלּכִ

ָתא  ַמְעּתְ יּו.  -ׁשְ   ַרב ַמְלּכִ
ָתא.  –ְוִסיָמָנא: ַמְתִניָתא    ַמְלּכְ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
ָפחֹות.   יַנְייהּו: ׁשְ א ּבֵ   ִאיּכָ

  

 רש"י

. מירדויי''ר לראות אם במראה
מסתפר יפה באומנות וסבר 
העובד כוכבים כיון דקפיד אהכי 

   חשוב הוא ומתיירא להורגו:
. שהוא מגדל לעבודת לבלוריתו

כוכבים שומט את ידו מקודם 
כל רוח לכן שלשה אצבעות ל

   כדלקמן כדי שלא יהא מתקנה:
   . חוץ לעיר:בשבילי דנהרדעא

   . לחתוך:לזוגא
   . צוארך:קועיך

. ששם עוברים שבילי דנהרדעא
   ושבים תדיר:

   . באין צדין במסכת ביצה:שפוד
   . בכתובות באע''פ:שפחות

. בנדה בבא סימן הני תלת גומות
שמעתא דרב מלכיו אמרינהו 

   ה:משמיה דרב אדא בר אהב
   . דהכא:בלורית

. דמכות פרק בתרא אפר מקלה
לא יתן אדם אפר מקלה על גבי 
מכתו מפני שנראית ככתובת 
קעקע אפר מקלה אפר הכירה 
שקלוי ושרוף מאד ושחור 

   ונראה ככתובת קעקע:
. הכא בפירקא (דף לה:) וגבינה

אמר רב מלכיה אמר רב אדא 
בר אהבה מפני שמחליקין פניה 

   בשומן חזיר:
. הנך יתין ומתניתאמתנ

דאיתמר אפירושא דמתני' 
ובריית' רב מלכיה והנך 
דאיתמר שמעתתא באפי 
נפשייהו ולא אפירושא דמתנית' 

   רב מלכיו:
. היא דמותבינן מתני' מלכתא

מינה לאמורא ורב מלכיה שמו 
   דומה לנקבה:
. בין רב פפא לרב מאי בינייהו

   חנינא:
. דאוקי איכא בינייהו שפחות

כרב מלכיו ורב פפא רב חנינא 
כרב מלכיה ומעייל אפר מקלה 
כרב מלכיו דהנך תלת שפוד 
ואפר מקלה וגומות שמעתא 
נינהו ולא אמתני' קיימא אבל 
שפחות א''ר מלכיה הלכה כר''א 
דאמר במשנתינו אפי' הכניסה 
לו מאה שפחות כופה לעשות 
בצמר. בלורית דהכא אפירושא 
דמתניתא קאי דקתני לעיל 

ואתי איהו  שומט את ידו
לפרושי שיעורה וכן גבינה 
דקתני מתני' אלו דברים 
האסורים כו' אמרינן מפני מה 
אסרו גבינות העובדי כוכבי' ופי' 
רב מלכיה והא דנקיט תלמודא 
איכא בינייהו שפחות ולא נקט 
שפחות ואפר מקלה אמילתיה 
דרב מלכיה דאתנח ביה רב פפא 

  סימן נקט:
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  ָנה ִמשְׁ    כט,ב

ל ּגֹוִים ֲאסּוִרין,  ָבִרים ׁשֶ   ֵאּלּו ּדְ
ִין,   ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה:   ַהּיַ

תֹו ַיִין,  ִחּלָ ָהָיה ִמתְּ ל ּגֹוִים ׁשֶ   ְוַהחֹוֶמץ ׁשֶ
יִני,    ְוֶחֶרס ַהְדִרּיָ
  ְועֹורֹות ְלבּוִבין. 

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ַרע ׁשֶ  ַהּקֶ ְזַמן ׁשֶ   ָאסּור,  -ָעגֹול   ּלוֹ ּבִ

ר.  -ָמׁשּוְך    מּותָּ
  

ר ׂשָ ְכָנס ְלֲעבֹוָדה ָזָרה   ּבָ ר,  -ַהּנִ   מּותָּ
  ָאסּור,   - ְוַהּיֹוֵצא 

ִזְבֵחי ֵמִתים,  הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ

  
ֶהן,  -ַההֹוְלִכין ְלַתְרּפּות  את ְוָלֵתת ִעּמָ   ָאסּור ָלׂשֵ

ִאין  ִרין.  -ְוַהּבָ   מּותָּ
  

ֶהן  נּוס ּבָ ָרֵאל ּכָ ל ִיׂשְ יֶהן, ְוַיִין ׁשֶ   ֲאסּוִרין,  -נֹודֹות ַהּגֹוִים ְוַקְנַקּנֵ
  ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה, 

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  ֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה. 
  

ל ּגֹויִ  ין ׁשֶ ּגִ ים, ְוַהּזַ   ֲאסּוִרין,  -ם ַהַחְרַצּנִ
  ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה, 

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  ֲאסּוִרין,  -ַלִחין 
ין  ִרין.  -ְיֵביׁשִ   מּותָּ

  
ל ּגֹוִים  ית אּוְנָייִקי ׁשֶ   ֲאסּוִרין,  –ַהּמּוַרְייס, ּוְגִביַנת ּבֵ

  ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה, 
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
  ֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה. 

  
י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ַאל  ָמֵעאלׁשָ י ִיׁשְ ַע ֶאת  ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ֶרְך,  ַרּבִ ּדֶ ִכין ּבַ ָהיּו ְמַהּלְ ׁשֶ   ּכְ

ִבינֹות ּגֹוִים?  ֵני ָמה ָאְסרּו ּגְ   ָאַמר לֹו: ִמּפְ
ֵני ל ְנֵביָלה.  ָאַמר לֹו: ִמּפְ ֵקיָבה ׁשֶ ֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבְ ּמַ   ׁשֶ

יַבת ְנֵביָלה,    ָאַמר לֹו: ַוֲהלֹא ֵקיַבת עֹוָלה ֲחמּוָרה ִמּקֵ
ְעּתֹו ָיָפה  ּדַ ה, ְולֹא הֹודּו לֹו,  -ָאְמרּו: ּכֵֹהן ׁשֶ   ׁשֹוְרָפּה ַחּיָ

  ֲאָבל ָאְמרּו: ֵאין ֶנֱהִנין ְולֹא מֹוֲעִלין! 
ֵני  ֵקיַבת ֶעְגֵלי ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ָאַמר לֹו: ִמּפְ ֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבְ ּמַ   ׁשֶ

ֲהָנָאה?  ה לֹא ֲאָסרּוָה ּבַ ן, ָלּמָ   ָאַמר לֹו: ִאם ּכֵ
יאֹו ְלָדָבר ַאֵחר,  ִ   ִהׂשּ

ָמֵעאלָאַמר לֹו:  ה קֹוֵרא:ִיׁשְ ִין" , ֵהיָאְך ַאתָּ י טֹוִבים ּדֶֹדיָך ִמּיָ   , (שיר השירים א, ב) 237"ּכִ
י טוֹ אֹו:    ? ִבים ּדַֹדִיְך""ּכִ

י טֹוִבים ּדַֹדִיְך"ָאַמר לֹו:    . "ּכִ
ן,  ָבר ּכֵ   ָאַמר לֹו: ֵאין ַהּדָ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ִין 237 י טֹוִבים ּדֶֹדיָך ִמּיָ יהּו ּכִ יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמנְּ ָ   ִיׁשּ

 רש"י

  מתני' 
. ביד העובד יןשהיה מתחילתו י

כוכבים לאפוקי היכא דזבין 
עובד כוכבים חומץ מישראל 
דלא מיתסר בהנאה דטעמא 
דאסור בהנאה משום דדלמא 

   נסכיה הוא וחומץ לא מנסך:
. בגמרא מפרש וחרס הדרייני

ששוריהו במים ויוצא יין הנבלע 
   בו:

. שקורעין כנגד ועורות לבובין
הלב דרכן לעשות כן לעבודת 

ציאין את הלב דרך כוכבים ומו
הנקב ומיתסר משום זבחי 

   מתים:
. שאין עושין כן משוך מותר

   לעבודת כוכבים:
. בהנאה דעושין והיוצא אסור

   תקרובת:
. לטעות עבודת כוכבים לתרפות

   למרחוק:
. דאזיל אסור לשאת ולתת

ומודה לעבודת כוכבים ועוד 
דזבני מידי דאצטריך לעבודת 

   כוכבים לתקרובת:
   . של עור:בדי כוכביםנודות עו

   . חרס:וקנקניהם
. הכניס בהן יין כנוס בהן

   לקיום:
. פסולת של ענבים חרצנים וזגין

   וגרעינין שבתוכן:
   . כל שנים עשר חדש:לחים

   . אף בהנאה:אסורין
   . שמן של דגים:המורייס

. שמא ואיסורן איסור הנאה
   עירב בו יין:

. שם הכפר וגבינות בית אונייקי
גבינות מותרין  אבל שאר

בהנאה ובגמרא מפרש לה (דף 
   לד:):

. לרבנן קבעי לה מפני מה אסרו
   דאסרו לה באכילה ולא בהנאה:
. והלא קיבת עולה חמורה

שהעולה אסורה בהנאה ומועלין 
   בה:

. שאינו קץ ומואס שדעתו יפה
   בה:

   . הומי''ר בלע''ז גומעה:שורפה
. לאומרים כן ולא הודו לו

   :להיתירא לכתחלה
. אבל אמרו לא נהנין ולא מועלין

וכל היכא דתנן הכי שרי 
מדאורייתא אבל רבנן דגזרו בה 
והכי משמע לא נהנין מדרבנן 
ואם נהנה אין בה מעילה אלמא 
מדלית בה מעילה ש''מ האי 
חלב הכנוס בקיבת העולה 

   כפירשא בעלמא הוא:
. בקיבת עגלי עבודת כוכבים

שנעשו לה תקרובת וגבי עבודת 
בים אפי' פרש אסור דניחא כוכ

ליה בנפחיה שיראה יפה 
   כדאמרינן בגמרא:

. לא רצה השיאו לדבר אחר
לגלות דבר הברור כדמפרש 

   בגמרא טעמא:
   . לשון זכר:כי טובים דודיך

. לשון נקבה והכי או דודיך
קאמרה כנסת ישראל ישקני 
הקב''ה מנשיקות פיהו כי כך 

   אמר לי טובים דודיך מיין:
. שהוא לשון מד עליוחבירו מל

זכר וכנסת ישראל היא 
דקאמרה לפני שכינה לריח 
שמניך טובים וגו' עלמות אהבוך 

  לא שייך למימר לנקבה:
 



159       35353535סוגיה              ""ֵאין ַמֲעִמיִדין"ֵאין ַמֲעִמיִדין"ֵאין ַמֲעִמיִדין"ֵאין ַמֲעִמיִדין    ––––מסכת עבודה זרה פרק ב' מסכת עבודה זרה פרק ב' מסכת עבודה זרה פרק ב' מסכת עבודה זרה פרק ב' 

ד ָעָליו:  ֲהֵרי ֲחֵבירֹו ְמַלּמֵ ָמֶניָך טֹוִבים"ׁשֶ   . (שיר השירים א, ג) 238"ְלֵריַח ׁשְ
  

ָמָרא          ּגְ

  ְמָנַלן?  - "ַיִין"
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
רָאַמר ְקָרא:  ּתּו ֵיין ְנִסיָכם" "ֲאׁשֶ   , (דברים לב, לח) 239ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלּו ִיׁשְ

ֲהָנָאה.  ֲהָנָאה, ַאף ַיִין ַנִמי ָאסּור ּבַ ַבח ָאסּור ּבַ   ַמה ּזֶ
  

  ֶזַבח ּגּוֵפיּה ְמָנַלן? 
  

ְכִתיב:  עֹור ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים"ּדִ ְמדּו ְלַבַעל ּפְ ּצָ   ,(תהלים קו, כח) "ַוּיִ
ֲהָנָאה. ַמה ּמֵ  ֲהָנָאה, ַאף ֶזַבח ַנִמי ָאסּור ּבַ   ת ָאסּור ּבַ

  
  ּוֵמת ּגּוֵפיּה ְמָנַלן? 

  
ם"ָאְתָיא  ם" "ׁשָ   ֵמֶעְגָלה ֲערּוָפה,  "ׁשָ

ִתיב ָהָכא:  ם ִמְרָים"ּכְ ָמת ׁשָ   , (במדבר כ, א) 240"ַוּתָ
ַחל"ּוְכִתיב ָהָתם:  ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ    ,(דברים כא, ד) 241"ְוָעְרפּו ׁשָ

ֲהָנָאה.  אן ַנִמי ָאסּור ּבַ ֲהָנָאה, ַאף ּכָ ן ָאסּור ּבַ ַהּלָ   ַמה ּלְ
  

  ְוָהָתם ְמָנַלן? 
  

ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ
ים.   ָקָדׁשִ ּה ּכְ ִתיב ּבָ ָרה ּכְ ּפָ   ּכַ

   
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ן 238 ֶמָך ַעל ּכֵ ֶמן ּתּוַרק ׁשְ ָמֶניָך טֹוִבים ׁשֶ   ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוךָ  ְלֵריַח ׁשְ
ּתּו ֵיין ְנִסיָכם ָיקּומּו ְוַיְעְזֻרֶכם ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה 239 ר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלּו ִיׁשְ  ֲאׁשֶ
ם ִמְרָים וַ  240 ָמת ׁשָ ָקֵדׁש ַותָּ ב ָהָעם ּבְ ׁשֶ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַוּיֵ ר ִצן ּבַ ל ָהֵעָדה ִמְדּבַ ָרֵאל ּכָ בֹאּו ְבֵני ִיׂשְ ּקָ ַוּיָ םתִּ   ֵבר ׁשָ
ם ֶאת הָ  241 ֵרַע ְוָעְרפּו ׁשָ ר לֹא ֵיָעֵבד ּבֹו ְולֹא ִיּזָ ַחלְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהֶעְגָלה ֶאל ַנַחל ֵאיָתן ֲאׁשֶ ּנָ   ֶעְגָלה ּבַ

 רש"י

  גמ' 
. שנתנסך לעבודת אף יין אסור

   כוכבים:
. כפר לעמך כפרה כתיב בה

ישראל (דברים כא) הלכך אסור 
  בהנאה כקדשים:
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תֹו ַיִין" ִחּלָ ָהָיה ִמתְּ ל ּגֹוִים ׁשֶ   . "ְוַהחֹוֶמץ ׁשֶ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

ַקע ֵליּה ִאיּסּוֵריּה?! ִמ  ַאְחִמיץ ּפָ ּום ּדְ   ׁשּ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ַיד ּגֹוי  נּו ּבְ ּלָ מּוִעיַנן: חֹוֶמץ ׁשֶ תֹוְך חֹוָתם,  -ָהא ֲאָתא ְלַאׁשְ   ֵאין ָצִריְך חֹוָתם ּבְ

ּום ִאיְנסּוֵכי  ִכי,  -ִאי ִמׁשּ   ָלא ְמַנּסְ
ּום ִאיְחלּוֵפי  ִאיכָּ  -ְוִאי ִמׁשּ יָון ּדְ יף. ּכֵ   א חֹוָתם, ָלא ָטַרח ּוְמַזּיֵ

  
  

י ֶאיְלָעאָאַמר    , ַרּבִ
ִנינּו:  תֹו ַיִין ׁשָ ִחּלָ ָהָיה ִמתְּ ל ּגֹוִים ׁשֶ ל ׁשֶ ָ   . ָאסּור" -"ַיִין ְמבּוׁשּ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

ַקע ֵליּה ִאיּסּוָרא?!  יל ּפְ ִאיְבׁשִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
מּוִעיַנן: יַ  ַיד ּגֹוִים ָהא ֲאָתא ְלַאׁשְ נּו ּבְ ּלָ ל ׁשֶ ָ תֹוְך חֹוָתם,  -ִין ְמבּוׁשּ   ֵאין ָצִריְך חֹוָתם ּבְ

ּום ִאיְנסּוֵכי  ִכי,  -ִאי ִמׁשּ   ָלא ְמַנּסְ
ּום ^ִאיְחלּוֵפי    ל,א יף.  -ְוִאי ִמׁשּ א חֹוָתם ֶאָחד ָלא ָטַרח ּוְמַזּיֵ ִאיּכָ יָון ּדְ   ּכֵ

  
  

 רש"י

ה''ג אמר רב אשי הא אתא 
. חומץ מועינן חומץ שלנולאש

של ישראל שהפקידו אצל עובד 
כוכבים אינו צריך אלא חותם 
אחד דהואיל ואשמועינן מתני' 

   דלא מנסכי חומץ:
. לצורכו משום איחלופי
   להחליפו ברע ממנו:

. לסתור חותמו לא טרח ומזייף
של ישראל ולעשות חותם אחר 

   מזוייף:
. משמע שהיה יין מבושל

עובד כוכבים מתחלתו יין ביד 
ובשלו אסור בהנאה משום 

   תחילתו:
. טעמא הא אתא לאשמועינן

דהעובד כוכבים בשלו הא בשלו 
ישראל בהיתר תו לא מיתסר 
בהנאה וקמשמע לן דלא מנסכי 
עובדי כוכבים יין מבושל הלכך 
יין מבושל שלנו שהופקד לעובד 

  כוכבים א''צ כו':
  . לשתות:איחלופי
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

 ָ ל ּגֹוִים ֲאסּוִרין, "ַיִין ְמבּוׁשּ ית ׁשֶ   ל ַוֲאלּוְנתִּ
יָתא  ְבִרּיָ ית ּכִ ֶרת" –ֲאלּוְנתִּ   . מּותֶּ

  
ית"ְוֵאיזֹו ִהיא    ? "ֲאלּוְנתִּ

  
ְדַתְנָיא   : 242ּכִ

ית,  ין ֲאלּוְנתִּ ין ֲאנֹוְמִלין ְוֵאין עֹוׂשִ ת: עֹוׂשִ ּבָ י ׁשַ ּבֵ   "ּגַ
  ְוֵאיזֹו ִהיא "ֲאנֹוְמִלין"? 

ית"? ְוֵאיזֹו ִהיא "ֲאלוּ    ְנתִּ
ִלין.  -ֲאנֹוְמִלין    ַיִין ּוְדַבׁש ּוִפְלּפְ

ית  ָעְבִדי ְלֵבי ַמּסּוָתא" -ֲאלּוְנתִּ ן ּוַמִים ְצלּוִלין ַוֲאַפְרְסמֹון, ּדְ   . ַיִין ָיׁשָ
  
  

ה ְרַוְייהּו:  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ
יּלּוי.  - "ַיִין ָמזּוג  ּום ּגִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ל ַיִין ְמבוּ  ָ ּום ִניּסּוְך.  -ׁשּ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ל  ָ יּלּוי?  -ַיִין ְמבּוׁשּ ּום ּגִ יּלּוי אֹו ֵאין ּבֹו ִמׁשּ ּום ּגִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ר ִאיִדיֵהִעיד  י ַיֲעקֹב ּבַ ל  ַרּבִ ָ יּלּוי.  -ַעל ַיִין ְמבּוׁשּ ּום ּגִ ֵאין ּבֹו ִמׁשּ   ׁשֶ
  

י ָמֵעאל ַרּבִ ר ִיׁשְ אי ּבַ יּה  ַיּנַ ן ֵזירּודֲחַלׁש ַעל ְלַגּבֵ ָמֵעאל ּבֶ י ִיׁשְ יּה.  ַרּבִ ּיּוֵלי ּבֵ ַנן ְלׁשַ   ְוַרּבָ
ֲעָיא ְלהּו:    ָיְתִבי ְוָקא ִמּבָ

ל  ָ יּלּוי?  -ַיִין ְמבּוׁשּ ּום ּגִ יּלּוי אֹו ֵאין ּבֹו ִמׁשּ ּום ּגִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
  

ָמ ָאַמר ְלהּו  י ִיׁשְ ן ֵזירּודַרּבִ   : ֵעאל ּבֶ
ן ָלִקיׁש ָהִכי ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה, ּוַמּנּו?  ַרּבִ ְבָרא ַרּבָ ּום ּגַ יאִמׁשּ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ל  ָ יּלּוי.  -ַיִין ְמבּוׁשּ ּום ּגִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

  ָאְמרּו ֵליּה: ִנְסמֹוְך? 
  

ָמֵעאלַמֲחֵוי ְלהּו  ר ִיׁשְ אי ּבַ י ַיּנַ   אִרי. : ָעַלי ְוַעל ַצוָּ ַרּבִ
  

מּוֵאל ֵלט ָהוּו ָיְתִבי,  ׁשְ   ְוַאּבְ
ָלא,  ְ ְייהּו ַחְמָרא ְמַבׁשּ   ַאְייתּו ְלַקּמַ

ֵכיּה ִליֵדיּה,    ַמׁשְ
מּוֵאלֲאַמר ֵליּה    : ׁשְ

ל  ָ ּום ֵיין ֶנֶסְך.  -ֲהֵרי ָאְמרּו: ַיִין ְמבּוׁשּ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  
  

יּה ּדְ  יאַאְמּתֵ י ִחּיָ ּלּוֵיי ָלּה ַה  ַרּבִ ָלא, ִאיּגַ ְ   הּוא ַחְמָרא ְמַבׁשּ
יּה ּדְ  יאָאְתָיא ְלַקּמֵ י ִחּיָ   ,ַרּבִ

יּלּוי.  ּום ּגִ ל ֵאין ּבֹו ִמׁשּ ָ   ֲאַמר ָלּה: ֲהֵרי ָאְמרּו: ַיִין ְמבּוׁשּ
  

ֵעיּה ּדְ  ּמָ ר ַאֲהָבהׁשַ א ּבַ י ֵליּה ַחְמָרא ְמִזיָגא,  ַרב ַאּדָ ּלֵ   ִאיּגַ
יּלּוי.  -ג ָאַמר ֵליּה: ֲהֵרי ָאְמרּו: ַיִין ָמזוּ  ּום ּגִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ְמִזיג טּוָבא,  א: ּדִ   לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  תוקן ע"פ מסורת הש"ס. במהדורת וילנא: (ְּכִדְתַנן) 242

 רש"י

   . פושו''ן:אלונתית
   . שהרי תחלתו יין:אסור

. שלא היה אלונתית כברייתא
יין מתחלה ביד עובד כוכבים 

   אלא לקחה עשויה מיד ישראל:
. בהנאה דתו לא מנסך מותרת

   ליה:
. בשבת שהוא עושין אנומלין

   לשתות:
. שהוא ואין עושין אלונתית

לרפואה להצטנן כשיוצאין 
   מבית המרחץ כדמפרש:

מדו . שנשאבו ועומים צלולין
בכלי יום או יומים להיות 
צלולין ושופין העליונים בנחת 

   במסננת:
   . שני חלקי מים ואחד יין:מזוג

. שאין נחש אין בו משום גילוי
   שותה הימנו:

   . עובד כוכבים היה:אבלט
   . אבלט:משכיה

   . שלא יגע בו ויאסרנו:לידיה
. ושמעינן מהכא הרי אמרו וכו'

  דאף בשתיה מותר:
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ֵתי.  - ֲאָבל ְמִזיג ְוָלא ְמִזיג    ׁשָ
  

ֵתי?  - ּוְמִזיג ְוָלא ְמִזיג    ִמי ׁשָ
  

ר ַרב הּוָנאְוָהא  ה ּבַ ֲה  ַרּבָ א ַוֲהָוה ָנֵקיט ַחְמָרא ּבַ ַאְרּבָ   ֵדיּה, ֱהֵוה ָקָאֵזיל ּבְ
ָצֵרי ְוָאֵתי,    ְוַחְזֵייּה ְלַההּוא ִחיְוָיא ּדְ

ֵדין,  ֵעיּה: ְסֵמי ֵעיֵניּה ּדְ ּמָ   ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ
יּה, ְוָסר ַלֲאחֹוֵריּה!  ָדא ּבֵ א ׁשְ ֵקיל ָקֵלי ַמּיָ   ׁשָ

  
יא  יּה,  -ַאַחּיָ   ָמַסר ַנְפׁשֵ

ִזיָגא  יּה.  -ַאּמְ   ָלא ָמַסר ַנְפׁשֵ
  

ִזיָגא ָלא ָמ  יּה? ְוַאּמְ   ַסר ַנְפׁשֵ
איְוָהא  י ַיּנַ י ַעְכּבֹוֵרי,  ַרּבִ   ֲהָוה ּבֵ

י ַעְכּבֹוֵרי,  ר ָהָדָיא ֲהָוה ּבֵ   ְוָאְמִרי ֵליּה: ּבַ
תּו ַחְמָרא ְמִזיָגא,    ָהוּו ָיְתִבי ְוָהוּו ָקא ׁשָ

ְפרֹוְנָקא,  כּוָבא ְוָצרּוְנִהי ּבִ ׁש ְלהּו ַחְמָרא ּבְ   ּפָ
כּוָבא,  ְוַחְזָיא ְלַההּוא ִחיְוָיא ָמֵלא ּבְ כּוָבא ַעד ּדְ א ּוְרָמא ּבְ ֵקיל ַמּיָ ׁשָ   ּדְ

ֵתי!  רֹוְנָקא ְוׁשָ ֵויּה ּפְ   ְוָסֵליק ַחְמָרא ִעיּלָ
  

ָמִזיג ִאיהּו   ָאְמִרי:  ֵתי,  -ּדְ   ׁשָ
ְמִזיִגי ַאֲחִריֵני  ֵתי.  -ּדִ   ָלא ׁשָ

  
יָאַמר  א, ְוִאיֵתיָמא ַרב ַאׁשִ ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

ירּוָקא לְ  א?! ּפֵ ְנּתָ   ַסּכַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
  ִהְלְכָתא: 
יּלּוי,   - ַיִין ָמזּוג  ּום ּגִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

ּום ֵיין ֶנֶסְך.    ְוֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ל  ָ יּלּוי,   - ַיִין ְמבּוׁשּ ּום ּגִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ּום ֵיין ֶנֶסְך.    ְוֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

 רש"י

. שאין בו מים ולא מזיג מזיג
   הרבה שותה הנחש:

. מבקע במים ובא דצרי ואתי
כמו (פסחים דף מ.) (צריא 
דחיטי) ביקוע כמו דמצרי זיקי 

   לקמן:
. הראה לו לנחש סמי עיניה דדין

   דבר שיקוץ ביין זה וישוב:
   . מעט מים:קלי מיא

. למות ובא ושותה מסר נפשו
   לעין כל:

לא . ומיהו כי לא מסר נפשיה
   חזו ליה שתי:

   . מקום:בי עכבורי
   . בלע''ז קובא:בכובא

. כיסוי של בגד קשרו בפרונקא
   על פיהן:

. לדבר שיש בו פירוקא לסכנתא
סכנה אתה בא לתרץ ולסתור 
ראיות שאנו מביאין ואנן נסמוך 
אהני שינויי דליתו אלא ודאי 

  ל''ש הכי ול''ש הכי אסור:
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ֵעיּה ּדְ  ּמָ ר טֹוִב ׁשַ ה ּבַ ּה,  יַרב ִחְלִקּיָ ּבָ א ַוֲהָוה ָנֵיים ּגַ ַמּיָ א ּדְ ָיא ַההּוא ִקיְסּתָ ּלְ   ִאיּגַ

יּה ּדְ  ר טֹוִביֲאָתא ְלַגּבֵ ה ּבַ   , ַרב ִחְלִקּיָ
ן ֲעֵליֶהן.    ָאַמר ֵליּה ֲהֵרי ָאְמרּו: ֵאיַמת ָיׁשֵ

  
יָמָמא,  י ּבִ   ְוָהֵני ִמיּלֵ

ֵליְלָיא    לֹא. –ֲאָבל ּבְ
  

  ְולֹא ִהיא, 
יָמָמ  ָנא ּבִ ֵליְלָיא, ָלא ׁשְ ָנא ּבְ   א ְוָלא ׁשְ

ן ֲעֵליֶהן    ָלא ָאְמִריַנן.  - ֵאיַמת ָיׁשֵ
  
  

ָאה,  ַרב י ֲאַרּמָ ֵתי ִמּבֵ   לֹא ׁשָ
ִגיּלּוי.    ָאַמר: ָלא ְזִהיִרי ּבְ

  
ֵתי,  א ׁשָ י ַאְרַמְלּתָ   ִמּבֵ

ַגְבָרא ְנִקיָטא.    ָאַמר: ִסיְרָכא ּדְ
  

מּוֵאל י ַאְרַמְלּתָ  ׁשְ א ִמּבֵ ֵתי ַמּיָ   א, לֹא ׁשָ
א,  ְסָיא ַמּיָ ַגְבָרא ְוָלא ִמיּכַ   ֲאַמר: ֵלית ָלּה ֵאיָמָתא ּדְ

ֵתי  ָאה ׁשָ י ֲאַרּמָ ַנְקרּוָתא ִמיָהא ָקְפִדי.  -ֲאָבל ִמּבֵ יּלּוָיא ָלא ָקְפִדי, ַאּמְ ַאּגִ   ְנִהי ּדְ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  

ָאה,  ַרב י ֲאַרּמָ א ִמּבֵ ֵתי ַמּיָ   לֹא ׁשָ
י ַאְרַמלְ  א ֲאָבל ִמּבֵ ֵתי.  -ּתָ   ׁשָ

  
מּוֵאל א,  ׁשְ ֵתי ַמּיָ ָאה,   לֹא ׁשָ י ֲאַרּמָ   לֹא ִמּבֵ

א.  י ַאְרַמְלּתָ   ְולֹא ִמּבֵ
  
  

 רש"י

   . שם מדת יין שבעיר:קיסטא
. אדם הישן על הנחש ולא אימת

מסר נפשיה משום מיא ואיהו 
   הוה ניים אגבייהו:

. ישראל שתי מבי ארמלתא
ואע''ג דלא בקיאי בהלכות 

  גילוי:
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ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

לׁש ֵיינֹות ֵהן,    ׁשָ
יּלּוי, ְוֵאּלּו ֵהן: ּום ּגִ ֶהן ִמׁשּ   ַחד,   ְוֵאין ּבָ

  ָמר, 
  ָמתֹוק. 

  
י. ִטיָלא ֲח  -"ַחד"  ַמְצֵרי ִזיּקֵ   ִריָפא ּדְ
  ַיְרְנָקא,  -"ַמר" 

ָיא.  -"ָמתֹוק"    חּוּלְ
  

  ַמְתֵני ְלִעיּלּוָיא: ַרב ָחָמא
ִלין.  -"ַחד"    ֲחַמר ּוִפְלּפְ
ין,  -"ַמר"  ִסיְנּתִ   ַאּפְ

אְרג.  -"ָמתֹוק"    ֵמי ּבַ
  
  

ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ּום גִּ    יּלּוי. ָקֵריָנא ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
  ַמאי "ָקֵריָנא"? 

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ָאֵתי ֵמַעְסָיא.    ַחְמָרא ַחְלָיא ּדְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יּלּוי.  -ּוִבְמקֹומֹו  ּום ּגִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
  ֲחַמר ְמִדיָנה הּוא. 

  
  : ָרָבאָאַמר 

ַאְקִרים,    ַהאי ַחְמָרא ּדְ
ָלָתא יֹוֵמי  יּלּוי, יֵ   - ַעד ּתְ ּום ּגִ   ׁש ּבֹו ִמׁשּ

ּום ֵיין ֶנֶסְך,     ְוִמׁשּ
אן ְוֵאיָלְך   ל,ב  יּלּוי,   -ִמּכָ ּום ּגִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ּום ַיִין ֶנֶסְך.    ְוֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  
ֵעי וּ  יּלּוי. ְנַהְרּדְ ּום ּגִ יַנן ִמׁשּ ָלָתא יֹוֵמי ָחְייׁשִ   ָאְמִרי: ֲאִפיּלּו ְלָבַתר ּתְ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ֵתי.    ִזיְמִנין ִמיְקֵרי ׁשָ
  
  

 רש"י

. ומנהגא דגברא נקיטא סירכא
   ואתיא:

   . נקיון:אמנקרותא
. ומכסין המים שלא תפול קפדי

   בהן פסולת:
. מין יין חזק ואין טיליא חריפא

טוב ומתוק אלא כחומץ  טעמו
   ומתוך חזקו אין נחש שותהו:

. מבקע נודות דמצרי זיקי
   מחזקו:

   . רע ומר:מר ירנקא
. מחמת השמש חוליא מתוק

   בתוך הענבים ושוב אינו הגון:
. להנך ג' רב חמא מתני להו

   יינות שינוי שלהן לשבח:
. מחמת פלפלין חד חריף

   וסממנים הנתונין בו:
   ''א בלע''ז:. אולישנאפסינתין
. משקה משובח בארג מי בארג

לשון פרס משובח כמו סוסיא 
בארג בחלק וכולן אין נחש 

   שותה מהן:
  . חליא מתוק:קרינא

   . במדינתו:ובמקומו
. והנחשים חמר מדינה הוא

  רגילין בו:
. החמיץ ולא חומץ דאקרים

  הגון:
. נתקלקל הרבה מכאן ואילך

  ואין בו משום גילוי:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

יּלּוי.  -"ַיִין ּתֹוֵסס  ּום ּגִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

ִסיָסתֹו?  ה תְּ   ְוַכּמָ
  

ה ָיִמים.  לֹׁשָ   ׁשְ
  

ֲחַלִים  ַ יּלּוי,  -ַהׁשּ ּום ּגִ ֶהם ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
ֶהן ִאיּסּור. -ּוְבֵני גֹוָלה     ָנֲהגּו ּבָ

  
א,  ְולֹא ֲאַמַרן הּו ַחּלָ ֵלית ּבְ א: ּדְ   ֶאּלָ

א  הּו ַחּלָ הּו.  -ֲאָבל ִאית ּבְ   ִמיְגֵרי ּבְ
  

ְבִלי  יּלּוי,  -ּכּוָתח ַהּבַ ּום ּגִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  . ָנֲהגּו ּבֹו ִאיּסּור" -ּוְבֵני גֹוָלה 

  
יָאַמר    : ַרב ְמַנׁשֵ

יּה ִנּקּוֵרי  יַנן.  -ִאי ִאית ּבֵ   ָחְייׁשִ
  

יאָאַמר  י ַרב ִחּיָ ר ַאׁשִ מּוֵאלָאַמר  ּבַ   : ׁשְ
יּלּוי.  -ֵמי ִטיף ִטיף  ּום ּגִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָעֵביד ִטיף ַלֲהֵדי ִטיף ִטיף.    ְוהּוא ּדְ
  

יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ
י ְתֵאָנה  יּלּוי.  -ּפִ ּום ּגִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
ַמאן?    ּכְ

  
י ַהאי א,  ּכִ ּנָ   ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְיָלה  ּלַ ׁש,  -אֹוֵכל ָאָדם ֲעָנִבים ּוְתֵאִנים ּבַ   ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

ֱאַמר: ּנֶ ּום ׁשֶ ָתאִים ה'" ִמׁשּ   . "(תהלים קטז, ו) 243"ׁשֵֹמר ּפְ
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ּלֹוִתי ְוִלי ְיהוֹ  243 ה ּדַ ָתאִים ְיהֹוָ יַע ׁשֵֹמר ּפְ   ׁשִ

 רש"י

. יין חדש מגיתו עד יין תוסס
שהוא מחמיץ להיות יין קרי 

   ליה תוסס:
. קרשי''ן טרוף בכלי השחלים

   ושחוק ויין או מים נתונין בו:
   . חומץ:חלא

. החומץ מתגרה מיגרי בהו
ונלחם בחכן של נחשים ואין 

   שותין בו ממנו:
. חזק הוא כחומץ כותח הבבלי

כדמפרש באלו עוברין (פסחים 
עיפושי פת  דף מב.) דיהבו ביה

   ונסיובי דחלבא משג''א בלע''ז:
. כמין מקום נשיכת ניקורי
   הנחש:

. כלי שתחת חבית טיף טיף
   שמקבל יין הנוטף:

. שמטפטף טיף להדי טיף טיף
תדיר והטיפים רודפות זו את זו 

   ותכופות והנחש שומע ובורח:
. כשתולשין אותה פי תאנה

נעשה לה פה קצר במקום 
  עוקצה:



  166  41414141סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        ל, בל, בל, בל, ב . . . . 41414141
ּום  ַרב ָסְפָראָאַמר  רֹוָמאִמׁשּ ַע ּדְ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ה  לׁשָ חּור     ִמיֵני ֶאֶרס ֵהן:ׁשְ ל ּבָ   ׁשֹוֵקַע,  -ׁשֶ
ינֹוִני  ל ּבֵ ַע,  -ׁשֶ   ְמַפְעּפֵ

ל ָזֵקן    ָצף.  -ְוׁשֶ
  

חּוׁש ֵחיֵליּה,   יׁש ּכָ ָקׁשִ ה ּדְ ַכּמָ   ְלֵמיְמָרא: ּדְ
  ְוָהַתְנָיא: 

ֶהן, ֵאּלּו ֵהן: בּוָרה ִמּתֹוֶסֶפת ּבָ ְזִקיִנין ּגְ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ה, ּכָ לׁשָ ג,   "ׁשְ   ּדָ
  ָחׁש, נָ 

  ! ַוֲחִזיר"
  

ָקא מֹוִסיף,  -ּכַֹח    אֹוסּוֵפי הּוא ּדְ
  ָקֵליׁש.  –ִזיֲהֵריּה 

  
חּור  ל ּבָ   ְלַמאי ִהְלְכָתא?  -  ׁשֹוֵקַע" –"ׁשֶ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ה,  ּלָ ְתּגַ ּנִ   "ָחִבית ׁשֶ
ה ֲעׂשִ  ּנָ ה ִמּמֶ תֶּ ָעה ְולֹא ֵמתּו, לֹא ִיׁשְ ׁשְ ה תִּ ּנָ תּו ִמּמֶ ָ ׁשּ י ׁשֶ   יִרי. ַאף ַעל ּפִ
יִרי ּוֵמת" ָתה ֲעׂשִ ָעה ְולֹא ֵמתּו, ְוׁשָ ׁשְ ּנּו תִּ תּו ִמּמֶ ָ ׁשּ ה ָהָיה ׁשֶ   .  ַמֲעׂשֶ

   
י ִיְרְמָיהָאַמר   : ַרּבִ

  ֶזהּו ׁשֹוֵקַע. 
  

ָתה,  ּלְ ְתּגַ ּנִ יַח ׁשֶ   ְוֵכן ֲאַבּטִ
ֵני ָאָדם ְולֹא ֵמתּו, לֹא יֹא ָעה ּבְ ׁשְ ה ּתִ ּנָ ָאְכלּו ִמּמֶ י ׁשֶ יִרי. ַאף ַעל ּפִ ה ֲעׂשִ ּנָ   ַכל ִמּמֶ

יִרי ּוֵמת,  ָעה ְולֹא ֵמתּו ְוָאַכל ֲעׂשִ ׁשְ ה ּתִ ּנָ ה ָהָיה ְוָאְכלּו ִמּמֶ   ַמֲעׂשֶ
  

י ִיְרְמָיה ָאַמר   : 244ַרּבִ
  ֶזהּו ׁשֹוֵקַע. 

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  תיקון גירסה על פי הראשונים. בגירסת וילנא: אמר רבי. 244

 רש"י

לפי שחזק הוא וכבד  .שוקע
ושוקע בתוך המשקה לקרקעיתו 

   של כלי:
   . בינתיים:מפעפע
   . ארס שלו:זיהריה

. שהארס לא ישתה עשירי
   שוקע למטה וישתהו וימות:

. מלפפון מלון בלע''ז אבטיח
וגסה היא וכשפותחין אותה 
לאכול קצת ועומדת מגולה 
אוכל נחש ממנה והיא רכה 
 והארס שוקע בה הלכך שמעינן
מרב ספרא טובא ראשון לא 
ישתה שמא נחש זקן שתה שם 
וצף הארס למעלה אמצעיים 
שמא נחש בינוני היה ומפעפע 
שתו תשעה לא ישתה עשירי 

  שמא בחור היה:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ּלּו  ְתּגַ ּנִ    –"ַמִים ׁשֶ
ים,   ֲהֵרי ֶזה  ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵכם ּבִ ּפְ   לֹא ִיׁשְ

ִית,  ֶהן ֶאת ַהּבַ יץ ּבָ   ְולֹא ַיְרּבִ
יט,  ֶהן ֶאת ַהטִּ ל ּבָ   ְולֹא ְיַגּבֵ

ֶקה ֵמֶהן  ֶהְמּתֹו,   ְולֹא ַיׁשְ   לֹא ּבְ
ֱהַמת ֲחֵבירֹו,    ְולֹא ּבֶ

ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו.  ֶהן ּפָ   ְולֹא ִיְרַחץ ּבָ
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים

ׁש ִסיְרָטא  ּיֵ   ָאסּור,  -ָמקֹום ׁשֶ
ר" –ָטא ֵאין ִסיְר    . מּותָּ

  
א!  א ַקּמָ ּנָ   ֲאֵחִרים ַהְיינּו ּתַ

  
י.  ַאּפֵ ד ְוַגב ָהֶרֶגל ְורּוָמֵני ּדְ ב ַהּיָ יַנְייהּו ּגַ א ּבֵ   ִאיּכָ

  
  

  ָאַמר ָמר: 
ֱהַמת ֲחֵבירֹו" ֶהְמּתֹו ְולֹא ּבֶ ֶקה ֵמֶהן לֹא ּבְ   . "לֹא ַיׁשְ

  
  ְוָהַתְנָיא: 

ֵקהּו ִלְבֵהַמת ַעְצמֹו"   ! "ֲאָבל ַמׁשְ
  

ְנָיא ַהִהיא ְלׁשּוָנָרא.  י ּתַ   ּכִ
  

ַחְבֵריּה ַנִמי!    ִאי ָהִכי, ּדְ
  

ִחיׁש.  ַחְבֵריּה ּכְ   ּדְ
  

ִחיׁש!  יֵדיּה ַנִמי ּכְ   ּדִ
  

ִריא.    ֲהַדר ּבָ
  

ִריא!  ַחְבֵריּה ַנִמי ֲהַדר ּבָ   ּדְ
  

יּה.  ָבֵעי ְלַזּבּוָנא ַמְפִסיד ֵליּה ִמיּנֵ   ִזיְמִנין ּדְ
  
  

 רש"י

. שמא יעבור אדם לא ישפכם
יחף ויעמוד הארס בין קשרי 
אצבעותיו וכיון שנכנס מעט 
   ונוקב בבשר שוב אין לו רפואה:

שכיב את האפר . להולא ירבץ
   ואבק שלא יעלה:

. סדק שהארס מתעכב סירטא
שם ואינו נופל מהר ונוקב 

   הבשר:
. דהא פנים יד ורגל היינו ת''ק

יש שם פתחים וסדקים כמו בין 
אצבע לאצבע ובתוך הכף יש 

   סדקים והאוזן והשפתים:
. פומיל''א של פנים רומני דאפי

אשר אצל העין ואין שם סדק 
   ולאחרים שרי:

. דלא מזיק ליה ארס ונראבש
דשונרא אכיל ליה לחיויא 
כדאמרינן בערבי פסחים 

  (פסחים דף קיב:):
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י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר  ּום  ַרּבִ ֵתיָראִמׁשּ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   :ַרּבִ

ה ֵיינֹות ֵהן:  לׁשָ   ׁשְ
ֲהָנָאה,  -ֵיין ֶנֶסְך    ָאסּור ּבַ

ִית.   ַכּזַ א טּוְמָאה ֲחמּוָרה ּבְ   ּוְמַטּמֵ
ֲהָנָאה,   - ְסַתם ֵייָנם    לא,א   ָאסּור ּבַ

ְרִביִעי ִקין ּבִ א טּוְמַאת ַמׁשְ   ת. ּוְמַטּמֵ
ְפִקיד ֵיינֹו ֵאֶצל ּגֹוי  ה,     -ַהּמַ ִתּיָ ׁשְ   ָאסּור ּבִ

ֲהָנָאה.  ר ּבַ   מּוּתָ
  

  ְוָהְתַנן: 
ירֹוָתיו ֵאֶצל ּגֹוי  ְפִקיד ּפֵ ל ּגֹוי, -"ַהּמַ ֵפירֹוָתיו ׁשֶ ִביִעית  ֲהֵרי ֵהן ּכְ   ִלׁשְ

ר"   ! (דמאי ג, ד) ּוְלַמֲעׂשֵ
  

יֵחד לֹו ֶקֶרן ָזִוית.  ּיִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ָהא ִאי ָה  ֵרי, ּדְ ּתְ ה ַנִמי ִליׁשְ ִתּיָ ׁשְ י יֹוָחָנןִכי, ּבִ רֹוד,  ַרּבִ   ִאְקַלע ְלּפָ
ָרא?  ר ַקּפָ ַנת ּבַ לּום ֵיׁש ִמׁשְ   ָאַמר: ּכְ

ָנא ֵליּה  רֹודּתְ ִמן ּפָ ְנחּום ּדְ י ּתַ   : ַרּבִ
ְפִקיד ֵיינֹו ֵאֶצל ּגֹוי  ה" -"ַהּמַ ִתּיָ ׁשְ ר ּבִ   ! מּותָּ

ם ְיהּו""ְמקֹום ׁשֶ ָקֵרי ֲעֵליּה:  ּפֹול ָהֵעץ ׁשָ   ,(קהלת יא, ג) 245ּיִ
ם ְיהּו" ְך?!  "ׁשָ ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ירֹוָתיו!  ם ְיהּו ּפֵ א ׁשָ   ֶאּלָ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר,  -ָהא    ַרּבִ
ַנן.  -ָהא    ַרּבָ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ֲחֵצ  ִית ּבַ ֹוֵכר ּבַ ָרֵאל, "ֶאָחד ַהּלֹוֵקַח ְוֶאָחד ַהׂשּ ַיד ִיׂשְ ַח אֹו חֹוָתם ּבְ אּוהּו ַיִין, ּוַמְפתֵּ ל ּגֹוי ּוִמּלְ   ירֹו ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר יר,  ַרּבִ   ַמתִּ

  . אֹוְסִרין" ֲחָכִמיםוַ 
  

ֵריּה ָאַמר  יא ּבְ י ִחּיָ ר ַנְחָמִניּדְ  ַרּבִ יא ּבַ י ִחּיָ אָאַמר  ַרּבִ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
אַרב ִח ְוָאְמִרי ָלּה: ָאַמר    : ְזֵעיִריָאַמר  ְסּדָ
אְוָאְמִרי ָלּה: ָאַמר  ר ָחָמאָאַמר ִלי  ַרב ִחְסּדָ א ּבַ   : ְזֵעיִריָהִכי ָאַמר  ַאּבָ

י ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    :  ַרּבִ
חֹוָתם ֶאָחד,  ר ּבְ ּמֵ תַּ   ַהּכֹל ִמׁשְ

ִין,    חּוץ ִמן ַהּיַ
חֹוָתם ר ּבְ ּמֵ ּתַ ֵאין ִמׁשְ   ֶאָחד.  ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

חֹוָתם ֶאָחד.  ר ּבְ ּמֵ ּתַ   ֲאִפיּלּו ַיִין ִמׁשְ
  

ִליִגי:    ְוָלא ּפְ
י ֱאִליֶעֶזר,  -ָהא  ַרּבִ   ּכְ
ַנן.  -ָהא  ַרּבָ   ּכְ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ּפֹול ָהֵעץ ׁשָ  245 ּיִ פֹון ְמקֹום ׁשֶ ּצָ רֹום ְוִאם ּבַ ּדָ ם ַעל ָהָאֶרץ ָיִריקּו ְוִאם ִיּפֹול ֵעץ ּבַ ׁשֶ ְלאּו ֶהָעִבים ּגֶ  ם ְיהּואִאם ִיּמָ

 רש"י

. שנתנסך לעבודת יין נסך
   כוכבים:

. משא ואהל טומאה חמורה
כמת איתקש תקרובת עבודת 

  כוכבים למת:
. משום סתם יינם אסור בהנאה

   גזירת יין נסך:
. מטמא ומטמא טומאת משקין

ן ומשקין כתורת טומאת אוכלי
משקין טומאת שרץ שאינו 
מטמא אדם וכלים אלא אוכלין 
ומשקין ושיעורן לקבל טומאה 
ברביעית הלוג ככל טומאת 

   משקין:
והתנן המפקיד פירותיו אצל 
העובד כוכבים הרי הן 

. למעשרות ולשביעית כפירותיו
דחשידי לחלופי וה''נ דלמא 
חלפיה והאי חמרא דעובד 

   כוכבים הוא:
. ומסר לו ד לו קרן זויתשייח

   מפתח או עשה חותם:
. מקום של בר קפרא הוא פרוד

   ונפטר בר קפרא:
. ששכן שם תלמידי שיפול העץ

   חכמים:
. שהוא עצמו ימצא שם יהו ס''ד

   שם והא שכיב ליה:
. ימצאו אלא שם [יהו פירותיו]

פירות העץ שנשרו ממנו אף כאן 
הצריך לדברי חכמים ישאל את 

שומעין ולמדין ממנו בני העיר ש
   ומלמדים אותן לאחרים:

. אף מפתח או חותם ר''א מתיר
   בשתיה:

. לעשות כן ואי וחכמים אוסרין
עבד שרי בהנאה כדאמרינן 

  לעיל:
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י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
תֹוְך חֹוָתם,  חֹוָתם ּבְ ר ּבְ ּמֵ תַּ   ַהּכֹל ִמׁשְ

תֹוְך חֹוָתם.  חּוץ ִמן חֹוָתם ּבְ ר ּבְ ּמֵ ּתַ ֵאין ִמׁשְ ִין ׁשֶ   ַהּיַ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

תֹוְך חֹוָתם.  חֹוָתם ּבְ ר ּבְ ּמֵ ּתַ   ֲאִפיּלּו ַיִין ִמׁשְ
  

ַנן:  ַרּבָ   ְוַתְרַוְייהּו ּכְ
חֹוָתם ֶאָחד,  י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ַרּבִ ַנן ֲעֵליּה ּדְ ִליִגי ַרּבָ י ּפְ   ָמר ָסַבר: ּכִ

תֹוְך חֹוָתם ֲא  חֹוָתם ּבְ רּו.  –ָבל ּבְ   ׁשָ
תֹוְך חֹוָתם ָאְסִרי.    ּוָמר ָסַבר: ֲאִפיּלּו חֹוָתם ּבְ

  
  

תֹוְך חֹוָתם?  ֵמי חֹוָתם ּבְ   ֵהיִכי ּדָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָחִביָתא,  פּוָמא ּדְ ָנא ּדְ   ַאּגָ

ִריָקא ַוֲחִתיָמא  תֹוְך חֹוָתם,  -ׁשְ   ָהֵוי חֹוָתם ּבְ
  . לֹא -ְוִאי לֹא 

יּקּוָלא ּוִמיֲהַדק  תֹוְך חֹוָתם,  -ּדִ   ָהֵוי חֹוָתם ּבְ
תֹוְך חֹוָתם.  -ָלא ִמיֲהַדק    ָלא ָהֵוי חֹוָתם ּבְ

ה  יו ְלַמּטָ ָיא ֲחִתיַמת ּפִ ִדיַסּקַ תֹוְך חֹוָתם,  -נֹוד ּבְ   ָהֵוי חֹוָתם ּבְ
יו ְלַמְעָלה  תֹוְך חֹוָתם,  -ּפִ   ָלא ָהֵוי חֹוָתם ּבְ
ֵייף ּפוּ  תֹוְך חֹוָתם.   -ֵמיּה ְלֵגיו ְוָצֵייר ְוָחֵתים ְוִכי ּכָ   ָהֵוי חֹוָתם ּבְ

   
  

 רש"י

. דאי כר''א ותרוייהו כרבנן
   בחותם אחד נמי שרי:

. כפה אגנא אפומא דחביתא
   מזרק ע''פ החבית:

. טח בטיט ודיבק שריקא
המזרק לדופני  סביבות פי

   החבית:
. כפה סל ע''פ חבית דיקולא

והחבית מגופה דהיינו ב' 
חותמות מגופת החבית שדבוקה 
בחבית ונתייבשה וסל כפוי 

   עליה:
. נכנס בדוחק פי הסל ומיהדק

לבלוע את החבית הוי חותם 
בתוך חותם ולא טרח לזיופי 

   כולי האי:
. נוח ליטלו הוי כמאן לא מיהדק

   דליתיה:
של עור מלא יין וקשור . נוד

   ומונח בתוך דיסקיא של עור:
   . של נוד:פיו

   . בתוך דיסקיא:למטה
. דטרח הוי חותם בתוך חותם

להפוך ולהתיר קשר הדיסקיא 
וקשר הנוד ולחזור ולקשרה 

   כולי האי לא טרח:
. של נוד לגיו ואי כייף פומיה

וצייר וחותם כעין שקושרין 
נודות שלנו של שמן שלאחר 

ים אותו מכניסין פי שקושר
הנוד כשהוא קשור בתוכו ועוד 
קושרים אותה פעם אחרת אפי' 
אין דיסקיא הוי חותם בתוך 

  חותם:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים:    "ּבָ
י  ל ֵעין ּכּוׁשִ   ָאסּור,  –ַיִין ׁשֶ

יַרת ְסִריָקא,  ֵני ּבִ   ִמּפְ
ְרְקָתא  ל ּבַ   ָאסּור,  –ְוׁשֶ

אי,  ְרׁשַ ָפר ּפַ ֵני ּכְ   ִמּפְ
  ָאסּור,  –ל ַזְגדֹור ְוׁשֶ 

ֵלים.  ָפר ׁשָ ֵני ּכְ   ִמּפְ
  

  ָחְזרּו לֹוַמר: 
תּוחֹות    ֲאסּורֹות,  -ָחִבּיֹות ּפְ

רֹות" –ְסתּומֹות    . מּותָּ
  

ָרא ַמאי ְסבּור?    ֵמִעיּקָ
  ּוְלַבּסֹוף ַמאי ְסבּור? 

  
ָנא ּפְ  ע ּגֹוי, ָלא ׁשְ יד ַעל ַמּגַ ָרא ְסבּור: ֵאין ּכּוִתי ַמְקּפִ ָנא ְסתּומֹות. ֵמִעיּקָ   תּוחֹות ְוָלא ׁשְ

תּומֹות  תּוחֹות, ַאּסְ י ָלא ָקֵפיד ַאּפְ יד ָקֵפיד.  -ּוְלַבּסֹוף ְסבּור: ּכִ   ַמְקּפִ
  

רֹות?!    ּוְסתּומֹות מּוּתָ
  ּוְרִמיְנִהי: 

ֹוֵלַח ָחִבית:  לא,ב  ַיד ּכּוִתי,   "ַהׁשּ ל ַיִין ּבְ     ׁשֶ
ל ִציר,    ׁשֶ

ַיד ּגוֹ  ל מֹוַרְייס  ּבְ   י, ְוׁשֶ
יר חֹוָתמֹו ּוְסָתמֹו  ר,  -ִאם ַמּכִ   מּותָּ

  ! ָאסּור" –ִאם ָלאו 
  

י ֵזיָראָאַמר    , ַרּבִ
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

אן  ִעיר,  -ּכָ   ּבָ
אן  ֶרְך.  -ּכָ ּדֶ   ּבַ

  
י ִיְרְמָיהַמְתִקיף ָלּה    : ַרּבִ

ֶרְך ָאתּו?!  ּדֶ ִעיר לֹא ּבַ   ִמיֵדי ָהָנְך ּדְ
  

א ָאַמר  י ִיְרְמָיהֶאּלָ    :ַרּבִ
ִנינּו,  יּתֹות ׁשָ ין ַהּגִ   ּבֵ

ת,  י ָעְלָמא ָאְפִכי, ִמיְרּתַ כּוּלֵ יָון ּדְ   ּכֵ
א ִאי ָחֵזי ִלי, ַמְפְסדּו ִלי.   ּתָ   ָאַמר: ָהׁשְ

   
  
  

 רש"י

   . מקום כותים:עין כושי
. עובדי כוכבים הן בירת סריקא

   וסמוכין לעין כוש:
   . עיר של כותים:ברקתא

   . עובדי כוכבים:כפר פרשאי
  . כותים:וזגדור

. וכ''ש ד כותיחבית של יין בי
ביד עובד כוכבים צריך הכרת 
חותם ואע''פ דכותי אינו מנסך 
מיהו לא קפיד אמגע עובד 

   כוכבים:
ושל ציר ומורייס ביד עובד 

. צריך הכרת חותם ציר כוכבים
אע''ג דלאו אורחא למירמי ביה 
חמרא דדמי היין יקרים משל 
ציר מיהו חיישינן דלמא מחליף 
ליה בציר של דגים טמאים 
ומורייס חיישי' איידי דדמי 
מורייס יקרים מדמי יין דלמא 
שקיל מורייס ומעייל חמרא 
ומערב בי' אבל כותי לא חשיד 
לאחלופי. ציר מזיעה וזיבות של 
דגים כשכובשין אותן במכבש 
כדאמרינן במועד קטן (דף יא.) 
ונעשה חזק כחומץ ומטבל בו. 
מורייס מערבין בו קרבי דגים 

קין (דף כדאמרינן לקמן בפר
   לד:) דנפיש שומניה:
. שלא זייף מכיר חותמו וסתמו

   סתימתו:
. קפיד כותי דסבר השתא בעיר

נגע עובד כוכבים בייני ולא זבני 
   מייני:

. וליחוש שמא נגע לא בדרך אתו
   בהן בבואם בדרך:
. הך דקתני בין הגיתות שנו
   סתומות מותרות:

  . מצויין בדרכים:דכ''ע אפכי
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ַמר:    ִאּתְ

ל ּגֹוִים?  ָכר ׁשֶ ֵני ָמה ָאְסרּו ׁשֵ   ִמּפְ
ר ָחָמא י ִיְצָחקָאַמר  ָרִמי ּבַ   : ַרּבִ

ּום ֲחָתנּות.    ִמׁשּ
  ָאַמר:  ב ַנְחָמןַר 

יּלּוי.  ּום ּגִ   ִמׁשּ
  

ַמאי?  יּלּוי ּדְ   ַאּגִ
ַנְזָייָתא  יּלּוי ּדְ יַנן!  -ִאיֵליָמא: ּגִ   ֲאַנן ַנִמי ְמַגּלֵ

ָחִביָתא  א ּדְ יַנן!  -ְוֶאּלָ   ֲאַנן ַנִמי ְמַגּלֵ
  

א.  ַמְצלּו ַמּיָ ַאְתָרא ּדְ   ָלא ְצִריָכא, ּבְ
  

ֵר  ּתְ ׁשְ ן ּתִ ה, ָיׁשָ א ֵמַעּתָ   י, ֶאּלָ
ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ   : 246ַרּבִ

ן  ר,  - ָיׁשָ   מּוּתָ
ן,  ֵ יחֹו ְלַייׁשּ   ֵאין ַמּנִ

ר,  -ֶהְחִמיץ    מּוּתָ
יחֹו ְלַהְחִמיץ!    ֵאין ַמּנִ

  
ן ַאּטּו ָחָדׁש.  ֵזיָרה ָיׁשָ   ּגְ

  
  

א ּפָ ֵתי.  ַרב ּפַ ָחנּוָתא, ְוׁשָ ָבא ּדְ יִקין ֵליּה ְלַאּבָ   ַמּפִ
  

ֵתי. ַמְייתּו ֵליּה  ַרב ַאַחאי   ְלֵביֵתיּה, ְוׁשָ
  

ּום ֲחָתנּות,    ְוַתְרַוְייהּו ִמׁשּ
א.    ַרב ַאַחאי ָעֵביד ַהְרָחָקה ְיֵתיְרּתָ

  
  

יְסָנא ר ּבִ מּוֵאל ּבַ   ִאיְקַלע ְלַמְרּגּוָאן,  ַרב ׁשְ
י,  ּתֵ   ַאְייתּו ֵליּה ַחְמָרא, ְוָלא ִאׁשְ
י.  ּתֵ יְכָרא ְוָלא ִאׁשְ   ַאְייתּו ֵליּה ׁשִ

  
ָלָמא ַח  ׁשְ יְמָצא ּבִ ּום ׁשִ ּום ַמאי?  - ְמָרא ִמׁשּ יְכָרא ִמׁשּ   ׁשִ

  
יְמָצא.  ׁשִ יְמָצא ּדְ ּום ׁשִ   ִמׁשּ

  
  

  : ַרבָאַמר 
ַאְרָמָאה  יְכָרא ּדְ ֵרי,  -ַהאי ׁשִ   ׁשָ

ִרי  יא ּבְ יּה.  -ְוִחּיָ י ִמיּנֵ ּתֵ   ָלא ִניׁשְ
  

ֵרי  ְך? ִאי ׁשָ ְפׁשָ ֵרי.   -ַמה ּנַ י ָעְלָמא ׁשָ   ְלכּוּלֵ
י ָעְלָמא ֲאִסיר!  - ִאי ֲאִסיר   ְלכּוּלֵ

  
יּלּוָיא,  ּום ּגִ א ַרב ָסַבר ִמׁשּ   ֶאּלָ

ְכׁשּוָתא ְוָקֵלי ֵליּה ִזיֲהֵריּה, ּוְדָלֵקי ַמְלֵקי ֵליּה ְטֵפי,    ְוָאֵזיל ְמרֹוָרא ּדִ
יּה.  ֵתי ִמיּנֵ ִרי הֹוִאיל ְוָלֵקי ָלא ִניׁשְ יא ּבְ   ְוִחּיָ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  הוגה על פי כתב"י וראשונים. בנוסח מהדורת וילנא: א"ר 246

 רש"י

. שלא ירגיל ותמשום חתנ
לעשות משתאות אצל עובד 

   כוכבים ויתן עיניו בבתו:
. בעוד שהשכר בגיגית דנזייתא

   שהיא נעשית:
. דקיי''ל דשיכרא אנן נמי מגלינן

   לא שתי חיויא מיניה:
. במקום באתרא דמצלו מיא

שרגילין להשהות המים בכלי 
עד שיהו צלולים ומים יש בהן 

   משום גילוי:
ר גילוי שהשהו . כל דבישן מותר

אותו עד שנתיישן מותר דאין 
מניחו ארס של נחש ליישן אם 

   היה בתוכו:
. יין מגתו חדש החמיץ מותר

שנתגלה עד שלא החמיץ 
והחמיץ מותר בידוע שלא שתה 
בו נחש דאילו שתה בו נחש לא 

   היה מניחו להחמיץ:
. ישראל חשודין היו למרגואן

ולא היו מקפידין על יינם של 
   כבים:עובדי כו

   . חשד יין נסך:משום שימצא
. גזרה שיכרא שימצא דשימצא

   אטו חמרא:
. ומיהו לכו''ע שרי משום גילויא

שאינן חולין והאי זיהרא לא 
   מלקי להו:

. משום דאזל מרורא דכשותא
טעם מרירות של כשות וקלי 
ליה לזיהרא ואין בו כח להלקות 

   אדם בריא:
. אדם שהוא ודלקי מלקי ליה

דם לכן ושותהו מזיקו חולה קו
   ומכביד חליו:

   . מזיק:מלקי
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מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

 ְ ל ַהׁשּ   ָרִצים ֵיׁש ָלֶהן ֶאֶרס, ּכָ
ל ָנָחׁש    ֵמִמית,  -ׁשֶ

ָרִצים  ל ׁשְ   ֵאינֹו ֵמִמית.  -ׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר ֵליּה  ר ַרבלְ  ׁשְ יא ּבַ   : ִחּיָ
ֲהָוה ֲאַמר  ְייָתא ּדַ ָתא ְמַעּלַ א ְוֵאיָמא ָלְך ִמיּלְ ר ַאְרָיא, ּתָ   ֲאבּוְך,  ַרבּבַ

יּלּוָיא ְולֹא ֵמתּו, ָהִכי ָאַמר ֲאבּוְך: ָהֵני ַאְרַמאי זּוָקאנֵ  תּו ּגִ ָהוּו ׁשָ   י ּדְ
ים ֲחִביל ּגּוַפְייהּו.  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאְכִלי ׁשְ יֵדי ּדְ   ַאּיְ

  
  
  

  :  ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַאְרָמָאה   לב,א  יְכָרא ּדְ ׁשִ א ּדְ   ָאסּור,  -ַהאי ַחּלָ

ָיא ֵיין ֶנֶסְך.  יּה ּדּוְרּדַ ְמָעְרִבי ּבֵ   ּדִ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵרי,  –ֵמאֹוָצר וְ    ׁשָ

יּה ִמְסָרא ָסֵרי.  ְמָעְרִבי ּבֵ יָון ּדִ   ּכֵ
  
  
  

 רש"י

  . נפוחים:זוקאני
  . שמרים:דורדיא
. אם הביאו מן האוצר ומאוצר

   מכלי העשוי לקיום:
. מסריח כשמשהין מסרא סרי

  אותו:
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יִני"   . "ְוֶחֶרס ַהְדִרּיָ

  
יִני"ַמאי    ? "ַהְדִרּיָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ינּוס ֵקיָסר.  ל ַהְדִרּיָ   ֶחֶרס ׁשֶ
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
תּוָלה ָהְיָתה  ּלֹא ֲעָבָדּה ָאָדם ֵמעֹוָלם, ַקְרַקע ּבְ   ׁשֶ

  ֲעָבָדּה ּוְנָטָעּה, 
ֵרי, ּוָמְייֵצי ְלהּו ְלַחְמַרְייהּו,  גּוְלֵפי ִחיּוָ   ְוָרֵמי ֵליּה ְלַחְמָרא ּבְ

ֲהַדְייהּו,  י ְוָדרּו ּבַ ַחְסּפֵ רּו ְלהּו ּבְ   ּוְמַתּבְ
תּו.  רּו ְלהּו, ְוׁשָ ָמטּו ּתָ   ְוָכל ֵהיָכא ּדְ

  
י ְיהָאַמר  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ֹוׁשֻ

נּו  לָּ ֶהן.  -ְוִראׁשֹון ׁשֶ ּלָ י ׁשֶ ִליׁשִ ׁשְ   ּכִ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ה?  ּטָ ְרֵעי ַהּמִ ֶהן ּכַ   ַמהּו ִלְסמֹוְך ּבָ
ָבר ַאֵחר  ִקּיּומֹו ַעל ְיֵדי ּדָ ֵרי אֹו ָאסּור?  -רֹוֶצה ּבְ   ׁשָ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

י ֶאְלָעָזרּדְ  י יֹוָחָנןוְ  ַרּבִ   , ַרּבִ
  ָאַסר,  –ַחד 

ֵרי.  –ְוַחד    ׁשָ
  

  ְוִהְלְכָתא: 
ָאַסר ַמאן ּדְ   . 247ּכְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ל ּגֹוִים,  ְרּדּוִרין ְוָהרֹוְקָבאֹות ׁשֶ   "ַהּדַ
ֶהן  נּוס ּבָ ָרֵאל ּכָ ל ִיׂשְ ה,     -ַיִין ׁשֶ ִתּיָ ׁשְ   ָאסּור ּבִ

ֲהָנָאה.  ר ּבַ   ּומּותָּ
ן ּגּוָדא ִלְפֵני ְבנֹו  ְמעֹון ּבֶ ְמִליֵאל ַעל ֵהִעיד ׁשִ ן ּגַ ל ַרּבָ ְמִליֵאלׁשֶ ן ּגַ ַעּכֹו,  ַרּבָ ּנּו ּבְ ָתה ִמּמֶ ָ ׁשּ   ׁשֶ

  ְולֹא הֹודּו לֹו. 
ל ּגֹוִים:    נֹודֹות ׁשֶ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּום  ַרּבָ ן ְקפּוַסאיאֹוֵמר ִמׁשּ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ִטיִחין ִלֲחמֹור"   . ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ׁשְ

ָבר ַאֵחר, ְוָקָתֵני ְוָה  ִקּיּומֹו ַעל ְיֵדי ּדָ רֹוֶצה ּבְ   !  "ָאסּור"א ָהָכא ּדְ
  

ן,  ְסרּו ְלִמיְזּבַ ל ּגֹוִים ִליּתַ ים ׁשֶ   ְוִליַטֲעִמיְך, ַקְנַקּנִ
ָנא  ָנא  "נֹודֹות"ַמאי ׁשְ ים"ּוַמאי ׁשְ   ?! "ַקְנַקּנִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

לֶ  ַקע נֹודֹו ְוִיּטְ א ִיּבָ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ י נֹודֹו. ּגְ ֶרּנּו ַעל ַגּבֵ   ּנּו ְוִיְתּפְ
  

ָבר ַאֵחר  ִקּיּומֹו ַעל ְיֵדי ּדָ ָאַמר: "רֹוֶצה ּבְ רּו?  -ָאסּור"  –ּוְלַמאן ּדְ ׁשָ ים ּדְ ָנא ַקְנַקּנִ   ַמאי ׁשְ
  

  ָאַמר ָלְך: 
ֵעיֵניּה,    ָהָתם ֵליֵתיּה ְלִאיּסּוֵריּה ּבְ
ֵעיֵניּה.          ָהָכא ִאיֵתיּה ְלִאיּסּוֵריּה ּבְ
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 רש"י

. כשיוצא של אדריינוס קיסר
   בגייסות מוליכן עמו:
. והיה כל בתולה שלא נעבדה

יין זה כחה קיים והוציאתו ב
   ונעשה חזק:

   . כלי חרס:גולפי
   . חדשים דמייצי:חיורי

   . נושאין עמהן:ודרו בהדייהו
   . שורין אותן במים:תרו להו

   . יין משובח שלנו:ראשון שלנו
. אינו אלא כשלישי שלהן

כשהוא שרוי ג' פעמים במים 
היו המים השלישיים משובחין 

   כיין שלנו:
. ישראל רוצה בקיומו ע''י ד''א

של יין נסך ולא בשבילו אלא 
   בשביל החרס ולסמיכה:

   . לגינין קטנים:הדרדורים
. תרגומה של חמת רוקבאות

   רוקבא והן של עור: בן גודא:
. דשטיל''ש והא הכא שטיחין

גבי שטיחין דאינו רוצה בקיומו 
   של יין וקתני אסור:

   . לשטיח מעל החמור:ויטלנו
. ויתן יינו של ויתפרנו בנודו

כוכבים טעם ביינו של עובד 
  ישראל:
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  . "ְולֹא הֹודּו לֹו"

  
  ּוְרִמיְנִהי: 

ל ּגֹוִים  רֹוְקָבאֹות ׁשֶ א ּבְ ֲהָנָאה,  -"ַיִין ַהּבָ ר ּבַ ה, ּומּותָּ ִתּיָ ׁשְ   ָאסּור ּבִ
ְמִליֵאל:  ן ּגַ ְמִליֵאל ַעל ַרּבָ ן ּגַ ל ַרּבָ ן ּגּוַדע ִלְפֵני ְבנֹו ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ   ֵהִעיד ׁשִ

ַעּכוֹ  ּנּו ּבְ ָתה ִמּמֶ ָ ׁשּ   , ׁשֶ
  ! ְוהֹודּו לֹו"

  
ָקֲאַמר ָהָתם?  "לֹא הֹודּו לֹו"ַמאי    ּדְ

  
ל ַסְייָעתֹו,    ּכָ

נֹו מֹוֵדי ֵליּה.    ֲאָבל ּבְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ
  ְלחּוד,  -ּגּוָדא 

  ְלחּוד.   -ְוגּוַדע 
   

  
  

 רש"י

. לזה לא גודע לחוד וגודא לחוד
  הודה ולזה הודה אחרי כן:
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  . "ְועֹורֹות ְלבּוִבין"

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

  "ֵאיֶזהּו עֹור ָלבּוב? 
ל ׁשֶ  ה, ּכָ ִמין ֲארּוּבָ ב ְוָקדּור ּכְ ֶנֶגד ַהּלֵ רּוַע ּכְ   ּקָ

ם    ָאסּור.  -ֵיׁש ָעָליו קֹוֶרט ּדָ
ם   לב,ב  ר" –ֵאין ָעָליו קֹוֶרט ּדָ   . מּותָּ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ּלא ְמָלחֹו,  א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
  ָאסּור. –ֲאָבל ְמָלחֹו 

  ֵאיָמא: ִמְלחֹו ֶהֱעִבַרּתּו. 
  

 רש"י

. שכן דרך שקרע שלו כנגד הלב
עובד כוכבים להוציא דרך אותו 

   קרע הלב של שור מחיים:
   . קדור כנקב עגול:וקדור

. גלדי בלע''ז יש עליו קורט דם
   קרושט''א:

  ע:. בידוע שמחיים נקראסור
. אחר הפשטו אין עליו קורט דם

אירע בו כך ולא לעבודת 
  כוכבים:
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ְמִליֵאלַר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ּבָ

ּלֹו ָעגֹול  ַרע ׁשֶ ַהּקֶ ְזַמן ׁשֶ   ָאסּור,  -ּבִ
ר" –ָמׁשּוְך    . מּותָּ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ

ְמִליֵאל.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָלל ּדִ    ְפִליִגי?! ֲהָלָכה ִמּכְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּה?    ַמאי ָנְפָקא ָלְך ִמיּנָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵהא?!  מֹור, ְזמֹוְרָתא ּתְ ָמָרא ּגְ   ּגְ

  
  
  

 רש"י

. מיבעיא קבעי לה מכלל דפליגי
מיניה מי פליגי רבנן עליה אי 

   לא:
. בין ומאי נפקא לך מינה

חלוקין בין לא חלוקין הלכה 
   כמותו:

. א''ל גמרא גמור זמורתא תהא
בתמיה אביי תלמידו של רב 

נו לומר יוסף וקא''ל אתה מלמד
הלכה כמותו ותהא כזמר 
בעלמא דאי אין חולקין הלכה 

  למה לי:
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ְכָנס ַלֲעבֹוָדה ָזָרה  ר ַהּנִ ׂשָ ר" –"ּבָ   . מּותָּ

  
א?  ּנָ   ַמאן ּתַ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַר  לֹא ּכְ י ֱאִליֶעֶזרּדְ   , 248ּבִ
ֶבת ּגֹוי ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.  י ֱאִליֶעֶזר, ָהָאַמר: ְסַתם ַמֲחׁשֶ ַרּבִ ִאי ּכְ   ּדְ

  
  
  

ִזְבֵחי ֵמִתים" -"ְוַהּיֹוֵצא  הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   . ָאסּור, ִמּפְ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ְקרֹוֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה.  א ּתִ ֵליּכָ ר ּדְ   ִאי ֶאְפׁשָ
  

י?    ַמּנִ
  

י ְיהוּ  ֵתיָרא ִהיא. ַרּבִ ן ּבְ   ָדה ּבֶ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ֵתיָרא" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

אֶֹהל?  א ּבְ ַטמָּ ּמְ ִין ְלִתְקרֹוֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמר: ּנֶ עֹור ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים" ׁשֶ ְמדּו ְלַבַעל ּפְ ּצָ   , (תהלים קו, כח) "ַוּיִ

אֹ א ּבְ ת ְמַטּמֵ אֶֹהלַמה מֵּ ָאה ּבְ ְקרֹוֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַטּמְ   .  "ֶהל ַאף תִּ
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 רש"י

. בשר הנכנס לעבודת כוכבים
שהעובד כוכבים רוצה להכניסו 
מותר בהנאה אם נזהר ישראל 
ליטלו עם כניסתו קודם 

   שיקריבו אותו:
. לבקש טעותן למקום לתרפות

   אחר:
. דבשר העובד כוכבים מאן תנא

   מותר בהנאה:
. בשחיטת חולין בהשוחט אר''

   (דף לח:):
. וכי שחטה סתם מחשבת וכו'

עבדה לעבודת כוכבים 
בשחיטתו ונאסרה דשחיטתה 

   היא תקרובתה:
. ומינה מה מת מטמא באהל כו'

מה מת אסור בהנאה כדגמרינן 
בסנהדרין (דף מז:) ותמת שם 
מרים שם שם מעגלה ערופה אף 
תקרובת עבודת כוכבים אסורה 

ג אמר שמואל עובד בהנאה: ה''
כוכבים ההולך לתרפות בהליכה 
אסור דאזיל ומודי בחזרה מותר 
מאי דהוה הוה ישראל ההולך 
לתרפות בהליכה מותר דלמא 
הדר ביה ולא אזיל בחזרה אסור 
כיון דאביק בה הדר אזיל 

  והתניא כו':
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ֶהם" -"ַההֹוְלִכין ְלַתְרּפּות  את ְוָלֵתת ִעּמָ   . ֲאסּוִרין ָלׂשֵ

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

  ּגֹוי ַההֹוֵלְך ְלַתְרּפּות, 
ֲהִליָכה    ָאסּור,  -ּבַ

י ֲעבֹוָדה ָזָרה ָאֵזיל ּומֹוֵדי ַקּמֵ   . ּדְ
ֲחָזָרה  ר,  -ּבַ   מּוּתָ

ֲהָוה ֲהָוה.    ַמאי ּדַ
ָרֵאל ַההֹוֵלְך ְלַתְרּפּות,    ִיׂשְ

ֲהִליָכה  ר,  -ּבַ   מּותָּ
יּה ְולֹא ָאֵזיל,  ְלָמא ָהַדר ּבֵ   ּדִ

ֲחָזָרה    ָאסּור,  -ּבַ
ּה, ִמֲהַדר ָהַדר ָאֵזיל.    לג,א ֲאִביק ּבָ יָון ^ּדַ   ּכֵ

  
  ְוָהַתְנָיא: 

ָרֵאל ַההֹוֵלךְ     ְלַתְרּפּות, "ִיׂשְ
ֲחָזָרה  ין ּבַ ֲהִליָכה ּבֵ ין ּבַ   ! ָאסּור" –ּבֵ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ד,  ָרֵאל ְמׁשּוּמָ ִיׂשְ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ   ּכִ
אי ָאֵזיל.  ַוּדַ   ּדְ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

  "ּגֹוי ַההֹוֵלְך ְלָיִריד, 
ֲחָזָרה  ין ּבַ ֲהִליָכה ּבֵ ין ּבַ ר.  -ּבֵ   מּותָּ

ָרֵאל    ַההֹוֵלְך ְלָיִריד, ִיׂשְ
ֲהִליָכה  ר,  -ּבַ   מּותָּ
ֲחָזָרה    . ָאסּור" –ּבַ

  
ֲהֵדיּה.  א ּבַ ֵמי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִאיּכָ ין, ּדְ ָאְמִרי: ֲעבֹוָדה ָזָרה ַזּבֵ ַבֲחָזָרה ָאסּור? ּדְ ָרֵאל ּדְ ָנא ִיׂשְ   ַמאי ׁשְ

ֵמי ֲעבֹוָדה ָזָר  ין, ּדְ ֲהֵדיּה! ּגֹוי ַנִמי ֵניָמא: ֲעבֹוָדה ָזָרה ַזּבֵ א ּבַ   ה ִאיּכָ
א ּגֹוי  ין;  –ֶאּלָ ין, ֲחָמָרא ַזּבֵ ִליָמא ַזּבֵ   ָאְמִריַנן: ּגְ

ין!  ין, ֲחָמָרא ַזּבֵ ִליָמא ַזּבֵ ָרֵאל ַנִמי ֵניָמא: ֵאימּור ּגְ   ִיׂשְ
  

ין ֵליּה.  ֲהָוה ֵליּה, ָהָכא ֲהָוה ְמַזּבֵ   ִאי ִאיָתא ּדַ
  
  

ִאין  ִרין" -"ְוַהּבָ   . מּותָּ
  

ן ָלִקיׁש ַרּבִ ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ   : י ׁשִ
ֶזה,  ֵאין ְקׁשּוִרין ֶזה ּבָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ֶזה    ֲאסּוִרין,  -ֲאָבל ְקׁשּוִרין ֶזה ּבָ
ְעּתֹו ַלֲחזֹור.     ֵאיָמא ּדַ

   
  
  

 רש"י

. לשון עניבה היא בכל אביק
   התלמוד:

. שוק של עבודת כוכבים יריד
ובד כוכבים כי אזיל מיהו ע

   לסחורה הוא דאזיל:
. מכר עבודת כוכבים זבין

   צלמים בשוק:
. להאי אם איתא דהוה ליה

   ישראל גלימא או חמרא:
   . לדידן הוה מזבין ליה:הכא

. שחוזרין חבורה חבורה קשורין
  יחד ולא בד בבד:
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יֶהם ֶהן [ "נֹודֹות ַהּגֹוִים ְוַקְנַקּנֵ נּוס ּבָ ָרֵאל ּכָ ל ִיׂשְ   ֲאסּוִרין,  -ְוַיִין ׁשֶ

  ּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה, ְוִאי
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
  ]. ֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה"

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

  "נֹודֹות ַהּגֹוִים, 
ים  רּוִדים, ֲחָדׁשִ ִרין,  -ּגְ   מּותָּ
ִפין  ִנים, ְמזּוּפָ   ֲאסּוִרין,  -ְיׁשָ

  

ָדן ָבן, ְוִעיּבְ יו ּגֹוי ִריּבְ ּבָ ָרֵאל עֹוֵמד ַעל ּגַ ׁש" -, ְוָנַתן ְלתֹוָכן ַיִין, ְוִיׂשְ   .  ֵאינֹו חֹוׁשֵ
  

י  ּגֹוי נֹוֵתן ְלתֹוָכן ַיִין, ּכִ יו"ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ ּבָ ָרֵאל עֹוֵמד ַעל ּגַ   ַמאי ָהֵוי!  "ִיׂשְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָדן,   ָהִכי ָקָאַמר: ָבן ְוִעיּבְ   ּגֹוי ִריּבְ

ָרֵא    ל נֹוֵתן ְלתֹוָכן ַיִין, ְוִיׂשְ
ׁש.  יו ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ָרֵאל ַאֵחר עֹוֵמד ַעל ּגַ   ְוִיׂשְ

  
יו"  ּבָ ָרֵאל ַאֵחר עֹוֵמד ַעל ּגַ ָרֵאל נֹוֵתן ְלתֹוָכן ַיִין", "ִיׂשְ "ִיׂשְ ה ִלי?  -ּוֵמַאַחר ּדְ   ָלּמָ

  
יּה.  ְעתֵּ ְך ְוָלאו ַאּדַ ב ִטיְרֵדיּה, ְמַנּסֵ ְלָמא ַאּגַ   ּדִ

  
  ָאַמר:  ְזִבידַרב 

ָרא,  ְדָקָאְמַרּתְ ֵמִעיּקָ   ְלעֹוָלם ּכִ
יט.  זֹוֵרק ַמִים ַלּטִ ה ּכְ ֵדי ֵליּה ַנֲעׂשָ ָקא ׁשָ ָנא ּדְ ִעיּדָ   ְוָהָכא, ּבְ

  
יָאַמר  ּפִ   : ַרב ּפַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָדא ַחְמָרא ְלֵבי ִמיְלֵחי ּדְ ׁשְ ַרב ְזִביד: ַהאי ּגֹוי ּדִ ּה ִמּדְ ַמע ִמיּנָ ֵרי.  -ׁשְ   ׁשָ
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
ֵמי?    ִמי ּדָ

  ָקָאֵזיל ְלִאיּבּוד,  -ָהָתם 
  ָלא ָקָאֵזיל ְלִאיּבּוד.  -ָהָכא 

  
  
  

 רש"י

. של עור קנקנים של חרס נודות
   כל המשנה פירשתי למעלה:

גרס בדל''ת כמו (איוב . גרודים
ב) להתגרד בו שאין בהן זפת 
והן חדשין מותרין דבכניסת יין 
זמן מועט לא בלע עור ונודות 
דוקא אבל כלי חרס בלע 

   לאלתר:
. כלומר או ישנים ומזופפין

ישנים או מזופפין אסורין ישנים 
איידי דכניס בהן יין נסך זמן 
מרובה בלע עור ומזופפין אפילו 

   לע זפת ליין:בחדא זימנא ב
. ברי''ש כמו עובד כוכבים ריבבן

   רבב כלומר התיך הזפת לתוכן:
. כן דרכם בעוד ונתן לתוכן יין

שהזפת חם נותנין יין ליטול 
   טעם מרירתו של זפת:

. דישראל זה אגב טירדיה
 שעסוק בנתינת יין לתקן הנוד:

   . ליה עובד כוכבים:מנסך
   . דישראל להבין:ולאו אדעתיה

. שאותו יין ים לטיטכזורק מ
הולך לאבוד בזפת ובטל טעמו 
כמים הניתנין בטיט שכלין 
מאיליהן כשמתייבש הטיט הרי 
הן כאילו לא היו אף יין זה כלה 
בליחלוחית הזפת וכשמתייבש 
הזפת כלה מאליו ושוב אינו 

   פולט:
. בכלי מלא מלח לבי מלחי

   שהיין נבלע וכלה במלח:
. שנתן הכא לא אזיל לאיבוד

במלח לעולם ואינו  טעם
  מתייבש:
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י ֵמ  יָעא ָאַנס ָהְנהּו ִזיּקֵ ר ֲעִדי ַטּיָ ר יֹוֵסףּבַ   , ַרב ִיְצָחק ּבַ

ִריְנהּו ִניֲהֵליּה,  הּו ַחְמָרא ְוַאַהּדְ   ְרָמא ּבְ
י ֵאיל ּבֵ א,  ֲאָתא ׁשְ   ִמְדָרׁשָ

י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
ְך הֹוָרה  י ַאִמיּכָ ה ָיִמים, ּוְמָעָרן.  ַרּבִ לׁשָ ָאן ַמִים ׁשְ ה: ְמַמּלְ   ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ

  
  : ָרָבאְוָאַמר 

  ָצִריְך ְלָעָרן ֵמֵעת ְלֵעת. 
  

יְדהּו  יָדן, ֲאָבל ּדִ י ּדִ ּה: ָהֵני ִמיּלֵ   לֹא.  –ְסבּור ִמיּנָ
י ֲא  ן ָלִקיׁש ָאַמר  ָרִביןָתא ּכִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ֶהם.  ּלָ נּו ְוֶאָחד ׁשֶ ּלָ   ֶאָחד ׁשֶ
  

ֵריּה ָסַבר  יּה ּדְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ יַקּמֵ   ְלֵמיַמר:  ַרב ַאׁשִ
י נֹודֹות,    ָהֵני ִמיּלֵ

ים    לֹא.  –ֲאָבל ַקְנַקּנִ
  

יָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ָנא נֹודֹות,    ָלא ׁשְ

ים.  ְוָלא ָנא ַקְנַקּנִ   ׁשְ
  
  
  

 רש"י

. בכל ג' ימים מערן מעת לעת
   מעת לעת ונותן אחרים:

. כגון הני זיקי הני מילי דידן
דרב יצחק שנבלע בהן יין כשר 
תחלה ולא בלעי מיין נסך כ''כ 
אבל דידהו שנבלע בהן יין נסך 

   מתחלתן לא סגי בהכי:
   . הני זיקין של עור הן:נודות

חרס הן ובלעי  . שלאבל קנקנים
  טובא לא סגי להו בהכי:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

רּוִדים  ים ּגְ ל ּגֹוִים, ֲחָדׁשִ ים ׁשֶ ִרין,  -"ַקְנַקּנִ   מּותָּ
ִפין  ִנים ּוְמזּוּפָ   ֲאסּוִרין.  -ְיׁשָ

ָרֵאל נֹוֵתן ְלתֹוָכן ַמִים,    ּגֹוי נֹוֵתן ְלתֹוָכן ַיִין, ִיׂשְ
ָרֵא  ׁש"ּגֹוי נֹוֵתן ְלתֹוָכן ַיִין, ִיׂשְ   . ל נֹוֵתן ְלתֹוָכן ִציר ּומֹוַרְייס, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

  
ֲעָיא ְלהּו:   ִאיּבַ

יֲעַבד?   לג,ב  ה, אֹו ּדִ ִחּלָ  ְלַכּתְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָתֵני  ֲעָיאּדְ ר אֹוׁשַ   : ַרב ְזִביד ּבַ

ים ִמן ַהּגֹוִים,    "ַהּלֹוֵקַח ַקְנַקּנִ
ים    נֹוֵתן ְלתֹוָכן ַיִין,  -ֲחָדׁשִ

ִנים  ה" -ְיׁשָ ִחּלָ   . נֹוֵתן ְלתֹוָכן ִציר ּומֹוַרְייס ְלַכתְּ
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ יָאהּבְ י ַאִמיֵמ  ַרב ְיהּוָדה ְנׂשִ   : ַרּבִ
נּו ַמהּו?  ן ָהֵאׁש ְוִנְתַלּבְ   ֶהֱחִזיָרן ְלִכְבׁשַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ׂשֹוֵרף,  -ִציר 
ן?!  -אּור  ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

  
ַמר ַנִמי:    ִאּתְ

י יֹוָח ָאַמר  י ַאִסי, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ָנןַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ן ָהֵאׁש,  ֶהֱחִזיָרן ְלִכְבׁשַ ל ּגֹוִים ׁשֶ ים ׁשֶ   ַקְנַקּנִ

ָרה ִזיְפָתן ֵמֶהן ׁשְ ּנָ יָון ׁשֶ ִרין.  -ּכֵ   מּוּתָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָנְתָרן,  יָמא: ַעד ּדְ   ָלא ּתֵ

א א ֲאִפיּלּו ְרַפאי ִמיְרּפָ ָלא ְנַתר.  ֶאּלָ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ
  

ּה  -ִקיְנָסא  ִליִגי ּבָ   :ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּפְ
  ָאַסר,  -ַחד 

ֵרי.  –ְוַחד    ׁשָ
  

ָאַסר.  ַמאן ּדְ   ְוִהְלְכָתא ּכְ
  
  
  

 רש"י

. שלא נזפפו מעולם קרי גרודים
   גרודים:

. או ישנים או ישנים ומזופפים
   מזופפין:

. כלומר עובד כוכבים נותן כו'
נתן לתוכן עובד כוכבים יין 
ישראל נותן לתוכן שלשה ימים 
מים ומערן מעת לעת כדאמרינן 

   ומותרין:
ן יין עובד כוכבים נותן לתוכ

ישראל נותן לתוכן ציר או 
. מיד אע''פ שלא מורייס

מילאהו מים לפי שהציר 
ומורייס שורפין את היין הנבלע 

  ומכלין אותו:
. אציר לכתחלה או דיעבד

ומורייס קאי כל קנקנים מחרס 
   נינהו:

. הכניס קיסמין דולקין קינסא
   לתוך הקנקן עד שנשרה זפתו:

. ולא דמי והלכתא כמאן דאסר
ירן בכבשן דהתם כיון להחז

שהסיקן מבחוץ עד שנשרה זפתן 
כבר נתלבן החרס אבל הכא כיון 
שהכניס האור מיד זפתו נושר 
ומהכא שמעינן דהני חביות או 
קנקנים לפי שמכניסן לקיום לא 
סגי בהכשר בפנים בין לשרפן 
בין לתת לתוכן מים חמין 
מדאסיר בקינסא דהיינו באור 
עצמו כ''ש במה שהוחם ממנו 
אבל אם אפשר לשרפן מבחוץ 
שרי לפיכך צריך לערן מעת לעת 
או להשהותם עד שנים עשר 

  חדש:



  182  56565656סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        לג, בלג, בלג, בלג, ב . . . . 56565656
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ָכר?  ן ְלתֹוכֹו ׁשֵ   ַמהּו ִליּתֵ
  

  ָאְסִרי.  ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב ַנְחָמן
  
ֵר  ָרָבאוְ    י. ׁשָ
  

ָרא ֵליּה לְ  ָרִביָנא ֵריּה ׁשְ יא ּבְ ְכָרא,  ַרב ִיְצָחקּדְ  ַרב ִחּיָ יּה ׁשִ   ְלִמיְרָמא ּבֵ
יּה ַחְמָרא,    ֲאַזל ְרָמא ּבֵ

ָתא,    ֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ָחׁש ָלּה ְלִמיּלְ
ָעְלָמא הּוא.     ָאַמר: ַאְקַראי ּבְ

   
  
  

 רש"י

. למגזר שכרא לא חש למילתא
אטו חמרא דשכרא מבטל ליה 

  לטעמיה דחמרא:
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יְסָנא ר ּבִ ָפקֹוְסָנא, ֲהָוה ֵליּה ָה  ַרב ִיְצָחק ּבַ   ְנהּו ָמאֵני ּדְ

א,  יְמׁשָ ׁשִ ִחיְנהּו ּבְ א ַאּנְ יְנהּו ַמּיָ   ַמּלֵ
ְקעּו.    ּפָ

  
אָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ְלעֹוָלם.  יְנהּו ֲעָלְך ִאיּסּוָרא ּדִ   ֲאַסְרּתִ
א ִמי ֲאמּור?  יְמׁשָ ׁשִ א, ַאּנּוֵחי ּבְ יְנהּו ַמּיָ ַנן ְמַמּלִ ֲאמּור ַרּבָ   ֵאימּור ּדַ

  
י יּוְסָנאר ָאַמ  י ַאִמיָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִלי ֶנֶתר    ֵאין לֹו ָטֳהָרה עֹוָלִמית.  -ּכְ
  

ִלי ֶנֶתר"?    ַמאי "ּכְ
  

ר ָאִביןָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
ל ָצִריף.  ִלי ַמְחּפֹוֶרת ׁשֶ   ּכְ

  
  
  

 רש"י

. של צפיעי בקר ונתן דפקוסנא
   בהן יין נסך:

. כלומר איסורא דלעולם
   איבדתם על חנם:

. מיין נסך אין להם טהרה
   הנבלע בהן משום דבליעי טובא:

. קרקע מחפורת של צריף
שחופרין משם צריף ובלע''ז 

  אלום ובלשון אשכנז בייס''א:
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ִדיָתא,  ְרָזק רֹוִפיָלא, ֲאַנס ָהֵני ּכּוֵבי ִמּפּוְמּבְ ֵבי ּפַ   ּדְ

הּו ַחְמָרא, ְר    ָמא ּבְ
  ַאַהְדִריְנהּו ִניֲהַלְייהּו, 

ְיילּוהּו לְ    , ַרב ְיהּוָדהֲאתּו ׁשַ
ֵאין ַמְכִניסֹו ְלִקּיּום הּוא  ָבר ׁשֶ ִרין.  -ָאַמר: ּדָ ַמִים ְוֵהן מּוּתָ ָכן ּבְ ְכׁשְ   ְמׁשַ

  
  : ַרב ֲעִויָראָאַמר 

ַאְרָמֵאי,  ִחיֵמי ּדְ   ָהֵני ַחְצֵבי ׁשְ
ָלא  יָון ּדְ ְלִעי טּוָבא ּכֵ ִרין.  -ּבָ ַמִים ּומּוּתָ ָכן ּבְ ְכׁשְ   ְמׁשַ

  
יָאַמר  ּפִ   : ַרב ּפַ

ְתָווָתא ֵבי ִמיְכֵסי,    ָהֵני ּפַ
ְלִעי טּוָבא  ָלא ּבָ יָון ּדְ ִרין.  -ּכֵ ַמִים ּומּוּתָ ָכן ּבְ ְכׁשְ   ְמׁשַ

  
ֵסי:    ּכָ

  ָאַסר,  ַרב ַאִסי
יוְ  ֵרי.  ַרב ַאׁשִ   ׁשָ
  

הּו ּגֹוי  ֵתי ּבְ ַעם ִראׁשֹון ִאי ׁשָ ָאסּור,  -ּפַ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּוּלֵ
ִני.  ַפַעם ׁשֵ ִליִגי ּבְ י ּפְ   ּכִ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ִני  ַעם ִראׁשֹון ְוׁשֵ ָאסּור,  -ּפַ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּוּלֵ
ית.  ִליׁשִ ַפַעם ׁשְ ִליִגי ּבְ י ּפְ   ּכִ

  
  ְוִהְלְכָתא:

ַעם ִראׁשֹון וְ  ִני ּפַ   ָאסּור,  -ׁשֵ
י  ִליׁשִ ר.  –ׁשְ   מּוּתָ

  
  

 רש"י

   . שם האיש:פרזק
   . שני למלך:רופילא
. מקרקע שחמתית שחימי

   רוש''א בלע''ז:
   . כלי חרס:פתוותא

. מקום קרקעיתו דבי מיכסי
   קשה:

. כוסות של חרס ואין כסי
לקיום אלא שותין  מכניסן

   בהם:
אי שתי בהו עובד כוכבים פעם 

. דכולי עלמא אסור ראשון
דאיידי דרכיכי בלעי ואסירי עד 
שימלאם מים שלשה ימים 

  וכדאמרן:
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  : ַרב ְזִבידָאַמר 

ָמא  ָרא ְואּוּכָ קּוְנָיא, ִחיּוָ ֵרי,  -ַהאי ָמאֵני ּדְ   ׁשָ
ִמיְצִריף.  -ְירּוָקא  ּום ּדְ   ָאסּור, ִמׁשּ

הּו ַקְרטֹוְפֵני  הּו ֲאִסיִרי.  -ְוִאי ִאית ּבְ   ּכּוּלְ
  

ַרׁש    : ָמֵריָמרּדָ
  ְנָיא: קוּ 

ָמא,  ין אּוּכָ   ּבֵ
ָרא,  ין ִחיּוָ   ּבֵ
ין ְירּוָקא  ֵרי.  -ּבֵ   ׁשָ

  
ֶפַסח,  ָנא ֵמָחֵמץ ּבְ   ַמאי ׁשְ

יּה ִמ  ָבעּו ִמיּנֵ ִפיְסָחא? ָמֵריָמרּדְ הּו ּבְ י ּבְ ּמּוׁשֵ ּתַ קּוְנָיא, ַמהּו ְלִאׁשְ   : ָהֵני ָמאֵני ּדְ
ִמְצְרִפי ּוָבלְ  -ְירּוָקא  ֵעי ְלָך, ּדְ יּבָ   ִעי ַוֲאִסיִרי, לֹא ּתִ

ֵמי  ֵרי ְואּוּכָ ֵעי ְלָך ִחיּוָ יּבָ י ּתִ   ַמאי?  –ּכִ
הּו ַקְרטֹוְפֵני  י ִאית ּבְ ֵעי ְלָך,  -ּכִ יּבָ   לֹא ּתִ
ְלִעי ַוֲאִסיִרי,  אי ּבָ ַוּדַ   ּדְ

יֵעי ַמאי?  ׁשִ ֵעי ְלָך ּדְ יּבָ י ּתִ   ּכִ
  

  ָאַמר ^ְלהּו:    לד,א
ְמַדְייִתי,    ֲאָנא ָחֵזיָנא ְלהּו ּדִ

ְלִעי ַוֲאִסיִרי, וְ  אי ּבָ ְמַדְייִתי ַוּדַ   ֵכיָון ּדִ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ֵאינֹו יֹוֵצא ִמיֵדי דֹוְפנֹו ְלעֹוָלם.  ִלי ֶחֶרס ׁשֶ   ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ַעל ּכְ
  

ין ֶנֶסְך,  ָנא ִמּיֵ   ַמאי ׁשְ
ַרׁש ְלהּו  ּדָ קּוְנָיא ָמֵריָמרּדְ הּו ָמאֵני ּדְ ֵרי?  -: ּכּוּלְ   ׁשָ

  
י אֹוַרְייָתא, ְוִכי ּתֵ   ָמא: ָחֵמץ ּדְ

ַנן  ַרּבָ ּקּון!  -ֵיין ֶנֶסְך ּדְ אֹוַרְייָתא תַּ ֵעין ּדְ ַנן ּכְ ַתּקּון ַרּבָ ל ּדְ   ְוָהא ּכָ
  

ין,  -ֶזה  ַחּמִ ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ   ּתַ
צֹוֵנן.  -ְוֶזה  ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ   תַּ

  
  
  

 רש"י

. כלי חרס מצופה באבר קוניא
   וקורין פולמי''ד:

. דמשום דמצריף ירוקא אסור
שיש בו קרקע מחפורת של צריף 

   ובלעי טפי:
   קעים וסדקים:. בקרטופני

. שיש בהן צריף דמצרפי ובלעי
  ובלעי טפי:

. מזיעין דפניהם דמדייתי
   מבחוץ מחמת בליעותן:

. דכתיב ישבר התורה העידה
   דאין לו טהרה אלא שבירה:

. לענין חמץ זה תשמישו בחמין
נשתמשו כל ימות השנה חמין 

  ובלעי טפי:
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י ֲעִקיָבא יְנַזק,  ַרּבִ   ִאיְקַלע לּגִ

יּה: ִמ  עּו ִמיּנֵ עֹות? ּבְ ין ְלׁשָ עֹות, אֹו ֵאין ִמְתַעּנִ ין ְלׁשָ   ְתַעּנִ
יֵדיּה.    לֹא ֲהָוה ּבִ

  
ִרין?  ל ּגֹוִים ֲאסּוִרין אֹו מּוּתָ ים ׁשֶ   ַקְנַקּנִ

יֵדיּה.    לֹא ֲהָוה ּבִ
  

ּלּוִאים?  ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ל ׁשִ ה ּכָ ׁש מֹׁשֶ יּמֵ ה ׁשִ ּמֶ   ּבַ
יֵדיּה.    לֹא ֲהָוה ּבִ

  
י ִמ  ַאל ּבֵ א, ֲאָתא ׁשְ   ְדָרׁשָ

  ָאְמִרי: 
עֹות,  ין ְלׁשָ   ִהְלְכָתא: ִמְתַעּנִ

ִלים  ֲעִנית.   - ְוִאם ִהׁשְ ת ּתַ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ   ִמְתּפַ
   

  ְוִהְלְכָתא: 
ל ּגֹוִים  ים ׁשֶ ִרין. -ַקְנַקּנִ ר חֶֹדׁש מּוּתָ ֵנים ָעׂשָ   ְלַאַחר ׁשְ

  
ּלּוִאים?  ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ה ׁשִ ׁש מֹׁשֶ יּמֵ ה ׁשִ ּמֶ   ּבַ

ָח    לּוק ָלָבן. ּבְ
  

ֲהָנא   ַמְתֵני:  ַרב ּכָ
ֵאין ּבֹו ִאיְמָרא.  ָחלּוק ָלָבן ׁשֶ   ּבְ

        
        
        
        

 רש"י

. כגון שקיבל עליו תענית לשעות
לה ומיהו לא משש שעות ולמע

טעם כלום מתחלה כל היום 
אבל לא לשם תענית נתכוין 

   בראשונה:
. לאחר שנים עשר חדש מותרין

מיד בלי תיקון ואם רצה 
להשתמש קודם לכן ממלאן 

   במים כדאמרן:
. לא נשתמש בבגדי כהונה משה

דכתיב ועשית בגדי קדש לאהרן 
אחיך והוא היה זר אצלן ועל פי 
 הדבור שימש ולא הוזכרו

   בגדים:
. שפה יש אומר שלא אימרא

יחשדוהו ששם בה מתרומת 
המשכן ולאו מילתא שהרי כבר 
נגמרה המלאכה ובשעת עבודה 

  מהיכן שקיל:
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ל ּגֹוִים ִגים ׁשֶ ים ְוַהּזָ   ֲאסּוִרין,  -[ "ַהַחְרַצּנִ

  ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה, 
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
  ֲאסּוִרין,  -ַלִחין 
י ִרין -ן ְיֵביׁשִ   ]. מּותָּ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ל ּגֹוִים,  ִגים ׁשֶ ים ְוַהּזָ   "ַהַחְרַצּנִ
  ֲאסּוִרין,  -ַלִחין 

ים  ִרים" –ְיֵבׁשִ   . מּותָּ
  

ין"ְוֵהי ִניְנהּו  "ַלִחין"ֵהי ִניְנהּו    ? "ְיֵבׁשִ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ר חֶֹדׁש,  -ַלִחין  ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ   ּכָ

ים יְ  ר חֶֹדׁש.  -ֵבׁשִ ֵנים ָעׂשָ   ְלַאַחר ׁשְ
  

ַמר:    ִאּתְ
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ֵהן ֲאסּוִרין  ׁשֶ ֲהָנָאה,  - ּכְ   ֲאסּוִרין ֲאִפיּלּו ּבַ
ִרין  ֵהן מּוּתָ ׁשֶ ֲאִכיָלה.  - ּכְ ִרין ֲאִפיּלּו ּבַ   מּוּתָ

  
  

  : ַרב ְזִבידָאַמר 
יָּ  ַאְרָמֵאי, ַהאי ּדּוְרּדַ ַחְמָרא ּדְ   א ּדְ

א  ּתָ ֵריָסר ַיְרֵחי ׁשַ ַתר ּתְ ֵרי.  -ּבָ   ׁשָ
  

ֵריּה ָאַמר    : ָרָבאּדְ  ַרב ֲחִביָבא ּבְ
  ָהֵני ּגּוְלֵפי, 

א  ּתָ ֵריָסר ַיְרֵחי ׁשַ ַתר ּתְ ֵרי.  –ּבָ   ׁשָ
  

  : ַרב ֲחִביָבאָאַמר 
יֵעי,   לד,ב  ַטּיָ א ּדְ   ָהֵני ^ֲאַבּטָ

ֵריָסר ַיְר  ַתר ּתְ א ּבָ ּתָ ֵרי.  –ֵחי ׁשַ   ׁשָ
  

ֵריּה ָאַמר    : ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ
ַאְרָמֵאי,    ָהֵני ּפּוְרָצֵני ּדְ

א  ּתָ ֵריַסר ַיְרֵחי ׁשַ ַתר ּתְ ֵרי.  –ּבָ   ׁשָ
  

ֵריּה ָאַמר    : ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ
ֵמי,  ִחיֵמי ְואּוּכָ   ָהֵני ּגּוְלֵפי ׁשְ

א  ּתָ ֵריַסר ַיְרֵחי ׁשַ ַתר ּתְ   ֵרי. ׁשָ  –ּבָ
  
  

 רש"י

 . שמרים:דורדיא
. חמת מעור עב וקורין אבטא

   אותו בוטין:
. הולכי דרכים נושאין דטייעי

אותו מלא יין למרחוק והוי 
כמכניסו לקיום ומשום הכי בעי 

   שהייה י''ב חדש:
  . פסולת של ענבים:פורצני
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  ֲאסּוִרין,  –... [[[[    "ְוַהּמֹוַרְייס

  ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה, 
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
        ].].].].ֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה

        
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ן  ר.  -"מֹוַרְייס אּוּמָ   מּותָּ
ְמִליֵאל ן ּגַ י ְיהּוָדה ּבֶ ּום  אֹוֵמר ַרּבִ ְמִליֵאלִמׁשּ ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ   : ַרּבִ

ן  ר" –ַאף ִחיַלק אּוּמָ   . מּותָּ
  

ֵני  ֵריּה ּתָ הוּ ּדְ  ֲאִביִמי ּבְ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ן  ר" –"מֹוַרְייס אּוּמָ   . מּותָּ

ִני  ַעם ִראׁשֹון ְוׁשֵ ֵני ָלּה, ְוהּוא ָאַמר ָלּה: ּפַ ר,  -הּוא ּתָ   מּוּתָ
י ָאסּור. ִליׁשִ   ׁשְ

  ְעָמא? ַמאי ַט 
ִני  ַעם ִראׁשֹון ְוׁשֵ הּו ַחְמָרא,  -ּפַ ָנֵפיׁש ׁשּוְמַנְייהּו, ָלא ְצִריְך ְלִמיְרֵמי ּבְ   ּדְ

הּו ַחְמָרא.  אן ְוֵאיָלְך ָרמּו ּבְ   ִמּכָ
  
  
  

ַעּכֹו,  ָאֵתי ִלְנֵמיָלא ּדְ מֹוַרְייָסא ּדְ א ּדְ   ַההּוא ַאְרּבָ
אאֹוֵתיב  י ַאּבָ ִמן ַעּכוֹ  ַרּבִ   ֲהָדּה. ָנטֹוֵרי ּבַ  ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

  ַעד ָהִאיָדָנא ַמאן ַנְטָרּה? 
  ָאַמר ֵליּה: ַעד ָהִאיָדָנא ְלַמאן ֵניחּוׁש ָלּה? 

יּה ַחְמָרא  ְמָעְרִבי ּבֵ ּום ּדִ ָעה לּוֵמי.   -ִאי ִמׁשּ ַאְרּבָ ַחְמָרא ּבְ א ּדְ לּוָמא, ִקיְסּתָ מֹוַרְייס ּבְ א ּדְ   ִקיְסּתָ
  

י יִ ָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראלְ  ְרְמָיהַרּבִ   : ַרּבִ
ֵוי ַחְמָרא!  צֹור ֲאתּו ְדׁשָ ְלָמא ַאְייֵדי ּדְ   ּדִ

  
א.     ָאַמר ֵליּה: ָהָתם ִעיּקּוֵלי ּוְפׁשּוֵרי ִאיּכָ

   
  
  
  

 רש"י

. של עובד כוכבים מורייס אומן
אומן מותר מורייס לא עבדי 
מדגים טמאים ומשום חמרא 
קאסרינן ליה ואומן לא רמי ביה 
חמרא כדמפרש ואזיל איידי 
דנפיש שומניה פעם ראשון ושני 

  מקלקל להו חמרא:
. מין דגים טהורים חילק

וסולתנית שמן כדמפרש לקמן 
בפרקין ובקטנותו אין לו סנפיר 

קשקשת ועתיד לגדל לאחר זמן ו
ואמרינן לקמן (דף לט.) חילק 
של עובדי כוכבים אסור אותו 
מין דגים קטנים ומוכר הרבה 
ביחד ומפני מה אסורה מפני 
שעירבונה עולה עמה דגים 
טמאים דומין לה ועולין עמה 
והאי חילק אומן כיון דאומן 
הוא ובקי בדבר מבדילן הימנה 
משום דלא חשיב טעמא 

לי ליה לסולתנית ומרע ומקלק
   ליה לכולי ארביה:

. שכן דרכן פעם ראשון ושני
נותנים מים ומלח על שומן 
הדגים ומוצצות שומנו וכשכלות 

   חוזר ונותן אחרים:
. פור''ט בלע''ז נמילא דעכו

מקום שהספינות עולות בו 
   ביבשה:
   . שם המדה:קיסטא
. בזוזא במדינתו של עובד בלומא

ר ביוקר כוכבים זה היין נמכ
והמורייס בזול אבל כאן היין 
בזול והמורייס ביוקר וחיישינן 

   לערובי:
. דרך שפת הים איידי דצור אתא

   הסמוכה לצור אתא האי ארבא:
. כלומר שהיין בזול דשוי חמרא

שוי לשון זול כדאמרינן בעלמא 
(ב''מ דף נב.) עשיק לגבך ושוי 

   לכריסך:
. מים עקולי ופשורי איכא

תון ופשורי מי שהולכין עקל
שלגין נפשרים על שפת המים 
ואין מושכי הספינה יכולין לבא 

  באותו הדרך:
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ית אּוְנָייִקי ל ּגֹוִים [[[[    "ּוְגִביַנת ּבֵ   ֲאסּוִרין,  –ׁשֶ

  ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה, 
ְבֵרי  י ֵמִאיּדִ   . רַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
        ].].].].ֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה"

        
ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ֵני ָמה ָאְסרּו  ִביַנת אּוְנָייִקי"ִמּפְ   ? "ּגְ
ָחִטין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.  ל אֹוָתּה ִעיר, ִנׁשְ רֹוב ֲעָגִלים ׁשֶ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
   ַמאי ִאיְרָיא "רֹוב ֲעָגִלים"?

  ֲאִפיּלּו ִמיעּוט ַנִמי!  
י ֵמִאיר ָחֵייׁש ְלִמיעּוָטא!  ָהא ַרּבִ   ּדְ

  
א ִמיעּוט!  -ִאי ָאְמַרּתְ רֹוב    ִאיּכָ

ָחִטין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  ֵאין ִנׁשְ א רֹוב ֲעָגִלים ּדְ ִאיּכָ יָון ּדְ א ִאי ָאְמַרּתְ ִמיעּוט ּכֵ   ֶאּלָ
ֵאין נִ  ֵהמֹות ּדְ ָאר ּבְ א ַנִמי ׁשְ ָחִטין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוִאיּכָ   ׁשְ

ִמיעּוָטא,    ֲהָוה ֵליּה ִמיעּוָטא ּדְ
ִמיעּוָטא  י ֵמִאיר.  -ּוִמיעּוָטא ּדְ   ָלא ָחֵייׁש ַרּבִ

  
ן ֶאְלָיִקיםָאַמר ֵליּה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ָחִטין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַמאי ָהֵוי? ְוָהא ַאּתְ  י ִנׁשְ ֵרי! ּכִ ׁשָ    הּוא ּדְ
  

ַמר:  ִאּתְ   ּדְ
ָמּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  ֵהָמה ִלְזרֹוק ּדָ ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ   ַהׁשּ

  ְלַהְקִטיר ֲחָלָבּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, 
י יֹוָחָנן   ָאַמר: ֲאסּוָרה,  ַרּבִ

ִבין ֵמֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה,  ְ   ָקָסַבר: ְמַחׁשּ
ִנים.    ְוָיְלִפיַנן חּוץ ִמּפְ

י ׁשִ וְ  ן ָלִקיׁש ַרּבִ ֶרת!  ְמעֹון ּבֶ   ָאַמר: מּוּתֶ
  

ְגַמר ְזִביָחה הּוא עֹוְבָדּה.  אֹוֵמר: ּבִ ְך ּבְ ְעּתָ ְרִמיָנְך ׁשַ   ָאַמר ֵליּה: ּתִ
  
  
  
  

 רש"י

מפני מה אסרו גבינת בית 
. לר''מ דאסר ליה אונייקי
  בהנאה:

. מעמידין את שרוב עגלים כו'
   החלב בקיבתן:

. בפ''ב ר''מ חייש למיעוט
דיבמות (דף קיט.) קטן וקטנה 

טן לא חולצין ולא מייבמין ק
שמא ימצא סריס קטנה שמא 

   תמצא איילונית:
. עגלים נשחטין אי אמרת רוב

לעבודת כוכבים איכא למיסר 
גבינה משום חששא דמיעוט 
קיבות האסורות בהנאה דרוב 
עגלים הוה מיעוט לגבי שאר 
בהמה שמעמידין בהן 

   בקיבותיהן:
השוחט את הבהמה לזרוק דמה 

. שלא שחט לעבודת כוכבים
ודת כוכבים הבהמה לשם עב

שיהא עובדה בשחיטה אלא 
   חשב בשחיטה ע''מ לזרוק:

. קסבר ר' יוחנן אמר אסורה
מחשבין מעבודה לעבודה 
דילפינן חוץ מפנים לריש לקיש 
לא ילפינן דפנים הוא דאמר 
רחמנא השוחט ע''מ לזרוק את 
הדם פיגול ואע''ג דלא זרק דהוי 
מחשב מעבודה לעבודה מעבודה 

ענין עבודת זו על חבירתה אבל ל
   כוכבים לא:

   . ירום מזלך:תרמינך שעתך
. באומר בגמר זביחה הוא עובדה

שחשב על השחיטה עצמה 
לעבודת כוכבים ואמר בלבו 
בזביחה זו עובדה לעבודת 
כוכבים ובהא מודינא דמיתסר 
דזביחה הויא עבודה חשובה 
כזריקה ולהכי נקט גמר זביחה 
דקסבר ריש לקיש (ב ק עב. 

ינה לשחיטה אלא חולין כט:) א
  לבסוף:
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י ְיהּוָדה"ָאַמר    : ַרּבִ
ַאל  ָמֵעאלׁשָ י ִיׁשְ ַע ֶאת [[[[ ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ֶרְך,  ַרּבִ ּדֶ ִכין ּבַ ָהיּו ְמַהּלְ ׁשֶ   ּכְ

ִבינֹות ּגֹוִים?  ֵני ָמה ָאְסרּו ּגְ   ָאַמר לֹו: ִמּפְ
ל ְנֵביָלה.  ֵקיָבה ׁשֶ ֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבְ ּמַ ֵני ׁשֶ   ָאַמר לֹו: ִמּפְ
יַבת ְנֵביָלה,    ָאַמר לֹו: ַוֲהלֹא ֵקיַבת עֹוָלה ֲחמּוָרה ִמּקֵ

ְעּתֹו ָיָפה  ּדַ ה, ְולֹא הֹודּו ל -ָאְמרּו: ּכֵֹהן ׁשֶ   ֹו, ׁשֹוְרָפּה ַחּיָ
  ֲאָבל ָאְמרּו: ֵאין ֶנֱהִנין ְולֹא מֹוֲעִלין! 

ֵקיַבת ֶעְגֵלי ֲעבֹוָדה ָזָרה.   ֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבְ ּמַ ֵני ׁשֶ   ָאַמר לֹו: ִמּפְ
ֲהָנָאה?" ה לֹא ֲאָסרּוָה ּבַ ן, ָלּמָ         ].].].].ָאַמר לֹו: ִאם ּכֵ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ַאַחְדּבֹויָאַמר 

ֶפֶרׁש ׁשֹור ַהנִּ  ׁש ּבְ ת,  -ְסָקל ַהְמַקּדֵ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ
ֶפֶרׁש ֶעְגֵלי ֲעבֹוָדה ָזָרה  ת.  -ּבְ ׁשֶ   ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

  
ֵעית ֵאיָמא: ְסָבָרא,    ִאיּבָ
ֵעית ֵאיָמא: ְקָרא.    ְוִאיּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא: ְסָבָרא"     -"ִאיּבָ

ִנְפֵחיּה,  י ֶעְגֵלי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִניָחא ֵליּה ּבְ ּבֵ   ּגַ
י ׁשֹור ַהנִּ  ּבֵ ִנְפֵחיּה. ֲאָבל ּגַ   ְסָקל ָלא ִניָחא ֵליּה ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא: ְקָרא"     –"ִאיּבָ

ִתיב ָהָכא: [ ָיְדָך"ּכְ ק ּבְ   , (דברים יג, יח) 249"לֹא ִיְדּבַ
רֹו"ּוְכִתיב ָהָתם:  ׂשָ ֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ֵקל ַהׁשּ   , (שמות כא, כח) 250"ָסקֹול ִיסָּ

רֹו  ׂשָ   ָאסּור,  -ּבְ
ְרׁשֹו  ֶרת. מ -ָהא ּפִ   ּותֶּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ַנְנִהי,  ְרַוְייהּו ּתְ   ּתַ
ָקָאַמר ֵליּה:  ֵקיַבת ְנֵביָלה"ִמּדְ ֲעִמיִדין ּבְ ּמַ ֵני ׁשֶ   , "ִמּפְ

ר ֵליּה:  יַבת ְנֵביָלה"ְוָקא ַמֲהּדַ   ,  "ַוֲהלֹא ֵקיַבת עֹוָלה ֲחמּוָרה ִמּקֵ
ְייהּו.   לה,א  ְרׁשַ רּו ּפִ ָלל: ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה ׁשָ   ִמּכְ

ָקָאַמר ֵליּה:  ֵקיַבת ֶעְגֵלי ֲעבֹוָדה ָזָרה"ּוִמּדְ ֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבְ ּמַ ֵני ׁשֶ   , "ִמּפְ
ֲהָנָאה"ְוָקא ַמֲהַדר ֵליּה:  ה לֹא ֲאָסרּוָה ּבַ ן ָלּמָ   , "ִאם ּכֵ

ְייהּו.  ְרׁשַ ֲעבֹוָדה ָזָרה ָאסּור ּפִ ָלל ּדַ   ִמּכְ
  

ֵליֵתיּה ְלִאיּס  ּום ּדְ ֵעיֵניּה, ְוַלֲהַדר ֵליּה: ִמׁשּ   ּוָרא ּבְ
ֲהָנָאה,  ַנן לֹא ֲאָסרּוהּו ּבַ ָהא מֹוַרְייס ְלַרּבָ   ּדְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ֵעיֵניּה.   ֵליֵתיּה ְלִאיּסּוָרא ּבְ ּום ּדְ   ָלאו ִמׁשּ

  
ֵעיֵניּה  ִאיֵתיּה ְלִאיּסּוֵריּה ּבְ ַמאן ּדְ יב ֵליּה ּכְ אֹוְקֵמיּה ָקא מֹוִקים, ָחׁשֵ יָון ּדְ   .  ָאְמִרי: ָהָכא ּכֵ

   
  
        
        

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ה' ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲח  249 ק ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיךָ ְולֹא ִיְדּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ   ִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ
ֹור ָנִק  250 רֹו ּוַבַעל ַהׁשּ ׂשָ ֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ֵקל ַהׁשּ ה ָוֵמת ָסקֹול ִיּסָ ָ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ   יְוִכי ִיּגַ

 רש"י

מפני מה אסרו גבינת עובדי 
. באכילה ולרבנן קבעי כוכבים

לה דהא משום חלב של בהמה 
טמאה ליכא למיחש דקי''ל חלב 
טמא אינו עומד כלומר אינה 

  נקפת:
   . שם חכם:אחדבוי

. אסור בהנאה שור הנסקל
   הוא:

. שיהא נראה ניחא ליה בנפחיה
עבודת  שמן לכך חייל שם איסור

   כוכבים על הפרש:
. הלכך לא לא ניחא ליה בנפחיה

חשיב פירשא למיחל עליו 
   איסור:
  . ואפי' פרש:מאומה

. כי עולה מכלל דאיסורי הנאה
וה''ה לשור הנסקל שרי 

  פרשייהו:
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יאֹו ְלָדָבר ַאֵחר" ִ   . . . . "ִהׂשּ

  
ִין"ַמאי  י טֹוִבים ּדֶֹדיָך ִמּיָ   ? (שיר השירים א, ב) 251"ּכִ

  
י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ   ָאְמָרה ּכְ
ְבֵרי  ל עֹוָלם, ֲעֵריִבים ָעַלי ּדִ ל ּתֹוָרה.  יָך""דֹוֶד ִרּבֹונֹו ׁשֶ יָנּה ׁשֶ   יֹוֵתר ִמּיֵ

  
ְייֵליּה?  ׁשַ ָנא ַהאי ְקָרא ּדְ   ַמאי ׁשְ

  
ִזיָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר ַאִמיְוִאיֵתיָמא  ַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   : ַרּבִ

ְקָרא ָקָאַמר ֵליּה:  יּה ּדִ יהּו"ֵמֵריׁשֵ יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָ   , (שיר השירים א, ב) "ִיׁשּ
יב. ָאַמר  ַבֵהל ְלָהׁשִ זֹו ְוַאל ּתְ ְפתֹוֶתיָך זֹו ּבְ ָמֵעאל ָאִחי, ֲחׁשֹוק ׂשִ   ֵליּה: ִיׁשְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
אָאַמר  אְוִאיֵתיָמא  עּוּלָ ר ַאּבָ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

ה ִהיא,  ֵזָרה ֲחָדׁשָ   ּגְ
ּה.  ִקין ּבָ   ְוֵאין ְמַפְקּפְ

  
ֵזיְרָתא?    ַמאי ּגְ

  
ְמעֹון ּבֶ ָאַמר  י ׁשִ ִזיַרּבִ ן ֵלִויָאַמר  ן ּפָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ּום ִניּקּור.    ִמׁשּ
  

ּום ִניּקּור!    ְוֵליָמא ֵליּה: ִמׁשּ
  

א,  ְדעּוּלָ   ּכִ
ָאַמר  אּדְ   : עּוּלָ

א,  ּתָ ֵריַסר ַיְרֵחי ׁשַ ַמֲעָרָבא, ָלא ְמַגּלּו ַטְעָמא, ַעד ּתְ ֵזיְרָתא ּבְ ְזִרי ּגְ י ּגָ   ּכִ
א ִאינִ  ְלָמא ִאיּכָ ּה.  ּדִ ָלא ְסִביָרא ֵליּה ְוָאֵתי ְלַזְלזּוֵלי ּבָ   יׁש ּדְ

  
ּה  ף ּבָ י ִיְרְמָיהְמַגּדֵ   : ַרּבִ

ה,  א ֵמַעּתָ ֵרי,   ֶאּלָ ּתְ ׁשְ ה ּתִ   ְיֵבׁשָ
ֵרי!  ּתְ ׁשְ ן תִּ   ָיׁשָ

ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ ן! ַרּבִ ֵ ׁשּ יחֹו ִלּיַ ר, ֵאין ַמּנִ ן מּוּתָ ר, ָיׁשָ   : ָיֵבׁש מּוּתָ
  

י ֲח ָאַמר    : ִניָנאַרּבִ
לֹא ִצְחצּוֵחי ָחָלב.  ר ָלּה ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ   ְלִפי ׁשֶ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

עֹור ֵקיַבת ְנֵביָלה.  ַמֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ְרָיא.    ָהא ֵקיָבה ּגּוָפא ׁשַ
מּוֵאל ָהִכי?!    ּוִמי ָאַמר ׁשְ

  ְוָהְתַנן: 
ל ְנֵביָלה    , (חולין קטז.) זֹו ֲאסּוָרה"ֲהֵרי  -"ֵקיַבת ַהּגֹוי ְוׁשֶ

ּה: ַאּטּו ּגֹוי ָלאו ְנֵבָלה ִהיא?    ְוָהֵויַנן ּבָ
מּוֵאלְוָאַמר  ִחיַטת ּגֹוי ׁשְ   ְנֵבָלה ַוֲאסּוָרה!  -: ֲחָדא ָקָתֵני: ֵקיַבת ׁשְ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

אן   לה,ב   קֹוֶדם ֲחָזָרה  -ּכָ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ִין 251 י טֹוִבים ּדֶֹדיָך ִמּיָ יהּו ּכִ יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמנְּ ָ   ִיׁשּ

 רש"י

  . דברי סופרים:דברי דודיך
   . עיקר תורה שבכתב:מיינה

. כדמתרגמינן חשוק שפתותיך
   :וחשוקיהם וכבושיהן

. ואל תדקדק ואל תבהל להשיב
   להקשות לו:
. מקרוב גזרו על גזרה חדשה

   הגבינה:
. ואין מפרשין ואין מפקפקין בה

טעמה כדמפרש ואזיל מפקפקין 
לשון חטיטה בדבר סתום 
לפשפשו ובלע''ז פוריי''ד כמו 
(סוכה דף טו.) מפקפק ונוטל 

   אחת מבינתיים:
   . למה גזרו עליו:לא מגלו טעמא

. דלית ליה ההוא יכאדלמא א
טעמא ולא בדיל מיניה ומזלזל 
בה אבל השתא דלא מגלו טעמא 
דמלתא בדלי מיניה כ''ע דסברי 
קמו רבנן במלתא דאתי מיניה 
חורבא ואנן הוא דלא בקיאינן 

   בטעמא:
. כל גילוי שיבש מותר יבש מותר

דארס של נחש אילו היה שם לא 
   היה מניחו ליבש:

ר שנתגלו . יין ושכישן מותר וכו'
כשהם חדשים והמתין להם עד 
שנתיישנו מותר דאי היה בו 
ארס של נחש לא היה מניחו 

   ליישן:
לפי שא''א לגבינה בלא צחצוחי 

. בין גומא של גבינה נשאר חלב
מן החלב וחלב שחלבו עובד 
כוכבים ואין ישראל רואהו 
אסור דלמא עריב ביה חלב 
טמא וחלב טמא אינו עומד ואם 

הור הטמא נשאר עירב טמא בט
עם נסיובי דחלבא הטהור 
שקורין מישג''א וחלב טמא 
אסור מן התורה ובבכורות (דף 
ו:) ילפינן לה ויש לחוש 

   שבגומות נשאר ממנו:
. ועור לאו בעור קיבת נבלה
   פירשא הוא ואסור:

. דעור קיבת ומי אמר שמואל
נבלה דאסורה אבל קיבה עצמה 
דנבלה דהיינו חלב הקרוש 

י הטלה שריא אלמא הכנוס במע
  פירשא בעלמא הוא:

. אותה משנה כאן קודם חזרה
דשחיטת חולין דקיבת עובד 
כוכבים נבלה ואסורה נשנית 
קודם שחזר בו ר' יהושע 
מדבריו שאמר לו לר' ישמעאל 
מפני שמעמידין אותה בקיבת 

  נבילה וסבר לאו פירשא היא:
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אן    ְלַאַחר ֲחָזָרה.  -ּכָ
ָנה לֹא ָזָזה ִמּמְ    קֹוָמּה. ּוִמׁשְ

  
  

א ּיָ ֵמיּה ּדְ  ַרב ַמְלּכִ ְ ר ַאֲהָבהִמׁשּ א ּבַ   ָאַמר:  ַרב ַאּדָ
ן ֲחִזיר.  ׁשּוּמַ ֶניָה ּבְ ַמֲחִליִקין ּפָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

חֹוֶמץ.  ֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבְ ּמַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֲעִמיִדין ּמַ ֵני ׁשֶ ַרף ָהָעְרָלה.  ִמּפְ ׂשְ   אֹוָתּה ּבִ

  
ַמאן?    ּכְ

  
א,  ּנָ י ַהאי ּתַ   ּכִ

ְתַנן   : 252ּדִ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַרף ָהָעְרָלה ָאסּור,  ׂשְ ֲעִמיד ּבִ   ַהּמַ
יֵרי" הּוא ּפֵ ֵני ׁשֶ   . (ערלה א, ז) ִמּפְ

  
ַע,  י ְיהֹוׁשֻ יָמא ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

י ְיהוֹ  ֵליג ַרּבִ אן לֹא ּפָ ְגָוָזא, ַעד ּכָ ַקְטָפא ּדִ א ּבְ י ֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ ַרּבִ ַע ֲעֵליּה ּדְ   ׁשֻ
ֵפיָרא מֹוֵדי.  ַקְטָפא ּדְ   ֲאָבל ּבְ

  
ְתַנן:    ְוַהְיינּו ּדִ

ַע "ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ִרין  ַרף ָהִעיּקָ ַרף ֶהָעִלין ּוִבׂשְ ׂשְ ֲעִמיד ּבִ ַהּמַ ֵפירּוׁש, ׁשֶ י ּבְ ַמְעתִּ ר,  -ׁשָ   מּותָּ

ַר  ׂשְ ין ּבִ ּגִ   ָאסּור,  -ף ַהּפַ
יֵרי" הּוא ּפֵ ֵני ׁשֶ   . (ערלה א, ז) ִמּפְ

  
ֲהָנָאה! ר ּבַ ּסַ ּתַ ר ִיְצָחק, ּתִ ין ְלַרב ַנְחָמן ּבַ א, ּבֵ ין ְלַרב ִחְסּדָ   ּבֵ

  
ָיא.     ַקׁשְ

   

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  תיקון גירסה ע"פ מסורת הש"ס. במהדורת וילנא גורסים: דתניא 252

 רש"י

. הך דשני וכאן לאחר חזרה
אותה  שמואל מפני שמעמידין

בעור אבל קיבה עצמה שריא 
לאחר חזרה שחזר בו ר' יהושע 

  מפני תשובתו של ר' ישמעאל:
. הנשנית בשחיטת חולין ומשנה

   (דף קטז.) קודם חזרה:
. לא עקרוה לא זזה ממקומה

לגמרי דהואיל ונשנית נשנית 
אבל אין הלכה כמותה שהרי 

   חזר בו:
. שמעמידין אותה בחומץ

קמן שהחומץ מעמיד חלב ול
   פריך לה א''כ ליתסר בהנאה:

. בשרף היוצא מן בקטפא דגוזא
   העץ:

. בשרף אבל בקטפא דפירי
  הפירי עצמו:
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ַרׁש  ֵריּה ּדָ אּדְ  ַרב ַנְחָמן ּבְ   : ַרב ִחְסּדָ

ְכִתיב:  ָמֶניָך טֹוִביַמאי ּדִ   , (שיר השירים א, ג) 253ם""ְלֵריַח ׁשְ
ְלִמיד ָחָכם ּדֹוֶמה?    ְלָמה ּתַ

ָלְייִטין:  ל ּפְ   ִלְצלֹוִחית ׁשֶ
ה    ֵריָחּה נֹוֵדף,  -ְמגּוּלָ

ה    ֵאין ֵריָחּה נֹוֵדף.  -ְמכּוּסָ
ין לֹו,  ּלִ ּנּו ִמְתּגַ ין ִמּמֶ כּוּסִ ּמְ ָבִרים ׁשֶ א, ּדְ   ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ   , (שיר השירים א, ג) ""ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוךָ ׁשֶ
יּה: "ֲעלּומֹות";    ְקֵרי ּבֵ

ֶות אֹוֲהבֹו,  ַמְלַאְך ַהּמָ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ   , "ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך"ׁשֶ

יּה: "ַעל מֹות".   ְקֵרי ּבֵ
ֵני עֹוָלמֹות,  ּנֹוֵחל ׁשְ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

ה,  -ֶאָחד    ָהעֹוָלם ַהּזֶ
א, ָהעֹולָ  -ְוֶאָחד    ם ַהּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ   , "ֲעָלמֹות"ׁשֶ
יּה: "עֹוָלמֹות".     ְקֵרי ּבֵ

   
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוךָ  253 ֶמָך ַעל ּכֵ ֶמן ּתּוַרק ׁשְ ָמֶניָך טֹוִבים ׁשֶ  ְלֵריַח ׁשְ

 רש"י

. והיינו דכתיב מגולה ריחה נודף
שמן תורק שמך כשמגלין אותה 
ומריקין שמנה כלומר כשאתה 
מלמד תורה לתלמידים אז יצא 

  לך שם:
. מעצמן בלא טורח מתגלין לו

  :כשהוא מלמדן
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ָנה    ִמׁשְ

ל ּגֹוִים,  ָבִרים ׁשֶ   ְוֵאּלּו ּדְ
ָרֵאל רֹוֵאהּו,   ֲאסּוִרין, ְוֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה: ֲחָלבֹו ּגֹוי ְוֵאין ִיׂשְ   ָחָלב ׁשֶ

ת,    ְוַהּפַ
ֶהן.  ּלָ ֶמן ׁשֶ ֶ   ְוַהׁשּ

ֶמן.  ֶ ירּו ַהׁשּ ינֹו ִהתִּ י ּוֵבית ּדִ   ַרּבִ
ָלקֹות,  ְ   ְוַהׁשּ

ן ָלֵתת ְלתֹוָכן ַיִין ְוחֹוֶמץ,  ְרּכָ ּדַ ין ׁשֶ   ּוְכָבׁשִ
  ְוָטִרית ְטרּוָפה, 

ית ׁשֹוֶטֶטת ּבֹו.  ְלּבִ ָגה, ּכִ ּה ּדָ ֵאין ּבָ   ְוִציר ׁשֶ
  ְוַהִחיָלק. 

ית,  ל ִחְלתִּ   ְוקֹוֶרט ׁשֶ
י ְלקֹוְנּדִ    –ת ּוֶמַלח ׂשַ

        .  .  .  .  ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין, ְוֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה
  

ָמָרא    ּגְ

  ְלַמאי ֵניחּוׁש ָלּה?  - "ָחָלב"
ּום ִאיֲחלּוֵפי  ר, ָטֵמא ָירֹוק!  -ִאי ִמׁשּ   ָטהֹור ִחיּוֵ
ּום ִאיֲערּוֵבי  ָאַמר ָמר:  –ְוִאי ִמׁשּ   עֹוֵמד,  -ָחָלב ָטהֹור   ֵניקּום, ּדְ

  ֵאינֹו עֹוֵמד!  - א ָחָלב ָטֵמ 
ֵעי ִלְגִביָנה ָהִכי ַנִמי,  ָקא ּבָ   ִאי ּדְ

ֵעי ֵליּה ְלָכְמָכא.  ָקא ּבָ ַמאי ָעְסִקיַנן: ּדְ   ָהָכא ּבְ
  

יּה ָקֵלי ְוֵניקֹום!  קֹול ִמיּנֵ   ְוִנׁשְ
  

ִמילְּ  א ְלֵמיַקם ֲעָלּה ּדְ ָלא ַקְייִמי, ֵליּכָ א ִנְסיֹוֵבי ּדְ ְבָטהֹור ַנִמי ִאיּכָ יָון ּדִ   ָתא. ּכֵ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ָקָבֵעי ָלּה ִלְגִביָנה,  יָמא ּדְ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

יֵני ַאְטֵפי.   ָקֵאי ּבֵ א ּדְ   ִאיּכָ
   

  
  
  

 רש"י

 מתני' 
. ר' ובית דינו התירו את השמן

לא גרסי' דהא לאו איהו שרייה 
אלא ר' יהודה נשיאה בר בריה 
שרייה כדאמר בגמ' מסתמיך 
ואזיל רבי יהודה נשיאה ור' 
יהודה נשיאה דגמ' היינו רבי 
יהודה הנשיא בנו של ר''ג בר' 
שהיה בימי האמוראים וה''נ 
אמרינן בגמרא ר' יהודה הנשיא 
בנו של ר''ג הורה כו' ואילו רבי 
בנו של רשב''ג היה כדאמרינן 
בהשוכר את הפועלים (ב''מ 

   פד:):
. כל דבר שבישלו עובד והשלקות

כוכבים ואפילו בכלי טהור 
   וכולהו משום חתנות:

. לכבוש דגים וירק וראש וכבשין
   ורגלים של בהמה בחומץ:

. מין דגים קטנים וטרית
   מלוחים:

ו ונשתברו . שנטרפטרופה
הדגים ואין ניכרין הלכך חיישי 

   לטמאים:
וציר שאין בה דגה כלבית 

. שדרך כלבית ליגדל שוטטת בו
מאליה בציר של דגים טהורים 
ואם יש ציר דג טמא עמו לא 
תגדל כלבית בו והיא עצמה 

   טמאה:
. מין דגים קטנים והחילק

טהורים והיא סולתנית ואין לה 
סנפיר וקשקשת ועתיד לגדל 

אחר זמן סנפיר וקשקשת ל
וקיימא לן דמותרת ואמר 
בגמרא מפני מה אסרוה מפני 
שעירבונה עולה עמה דגים 
טמאים הדומים לה הלכך לא 
שנא טרופה ול''ש אינה טרופה 
איכא למיחש לאחד מאלף 
ביניהם דדמו ליה ולא מינכרי 
אבל טרית אין שקץ דומה לה 

   הלכך כי אינה טרופה שריא:
הוא שקורין  . מין פיריחלתית

לזר''א בלע''ז ומחתכין את 
קרטיו בסכין ואסור משום 

   שמנוניתא דסכינא:
. מפרש בגמ' ומלח שלקונדית

   (לקמן לט:):
  

  גמ' 
. יעמידנו ע''י קיבה ניקום

   לגבינה:
   . מאכל:לכמכא

   . מעט:קלי
   . מישג''א:נסיובי

. ליכא למיקם עלה דמלתא
שמא נתערב בו חלב טמא 

טהור שבו  וכשהעמידו עומד
והטמא נשאר עם הנסיובי הלכך 
אין זה נסיון להכשיר 
הראשונים לאכול אבל לגבינה 

   סלקא דעתא השתא דמותר:
. אפילו לגבינה ואי בעית אימא

   נמי אסור:
   . נסיובי דקיימי בגבינה:דאיכא

. בתוך הגומות ביני אטפי
שבגבינה וחיישינן שמא מן 
החלב טמא שלא עומד נשאר עם 

  בגומות:הנסיובי 
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ת"         . . . . "ְוַהּפַ

        
ֲהָנאָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּכָ   : ַרּבִ

ת  ין.  -ּפַ ֵבית ּדִ ָרה ּבְ   לֹא הּוּתְ
  

ֵרי ׁשָ א ַמאן ּדְ ִאיּכָ ָלל ּדְ   ? ִמּכְ
  

ִכי ֲאָתא  יִמיִאין, ּדְ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
ַעם ַאַחת ָיָצא  יּפַ ת ּפּוְרֵני ַמֲאֵפה ְסָאה,  ַרּבִ ֶדה ְוֵהִביא ּגֹוי ְלָפָניו ּפַ ָ   ַלׂשּ

יָאַמר  ת זֹו, ָמה ָראּו ֲחָכִמים ְלאֹוְסָרּה. ַרּבִ ה ָנָאה ּפַ ּמָ   : ּכַ
  

ּום ֲחָתנּות!   ָמה ָראּו ֲחָכִמים?! ִמׁשּ
  

א, ָמ  ֶדה. ֶאּלָ ָ ׂשּ   ה ָראּו ֲחָכִמים ְלאֹוְסָרּה ּבַ
  

ת.  י ַהּפַ יר ַרּבִ   ְסבּוִרין ָהָעם: ִהּתִ
ת.  יר ֶאת ַהּפַ י לֹא ִהּתִ   ְולֹא ִהיא, ַרּבִ

  
ר ְיהּוָדהְוִאיֵתיָמא  ַרב יֹוֵסף מּוֵאל ּבַ   ָאַמר:  ַרב ׁשְ

ה,  ְך ָהָיה ַמֲעׂשֶ   לֹא ּכָ
ַעם ַאַחת ָהַלְך ַרּבִ  א ָאְמרּו: ּפַ ְלִמיִדים, ֶאּלָ חּוק ַלּתַ ת ּדָ   י ְלָמקֹום ֶאָחד ְוָרָאה ּפַ

ְלֵטר?  אן ּפַ י: ֵאין ּכָ   ָאַמר ַרּבִ
ְלֵטר ּגֹוי,  ְסבּוִרין ָהָעם לֹוַמר: ּפַ   ּכִ

ָרֵאל.  ְלֵטר ִיׂשְ א ּפַ   ְוהּוא לֹא ָאַמר ֶאלָּ
  

י ֶחְלּבוֹ ָאַמר    : ַרּבִ
ְלֵטר ּגֹוי,  ָאַמר ּפַ   ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ

ָרֵאל, לֹא ֲא  ְלֵטר ִיׂשְ א ּפַ ֵליּכָ א ּדְ   ָמָרן ֶאּלָ
ָרֵאל  ְלֵטר ִיׂשְ א ּפַ ִאיּכָ ָמקֹום ּדְ   לֹא.  -ֲאָבל ּבְ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ְלֵטר ּגֹוי",  ָאַמר: "ּפַ   ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ
ֶדה,  ָ ׂשּ י ּבַ   ָהֵני ִמיּלֵ

ִעיר    לֹא,  –ֲאָבל ּבָ
ּום ֲחָתנּות.    ִמׁשּ

  
י ִמְצֵרי, ֲהוָ  ַאְיבוּ  ת ַאּבֵ ית ְוָאֵכיל ּפַ   ה ְמַנּכֵ

ר ִיְצָחק, ְוִאיֵתיָמא: ָרָבאָאַמר ְלהּו    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֲאַרָמֵאי.   ָקָאֵכיל ַלְחָמא ּדַ ַאְיבּו ּדְ ֲהֵדיּה ּדְ עּו ּבַ ּתַ ׁשְ   ָלא ּתִ

   
  
  

 רש"י

. הוא תנור שהוא גדול ופיו פורני
מן הצד וכל תנור שבמשנה קטן 
הוא ומקום שפיתת ב' קדירות 

  ופיו למעלה:
. דליכא למיחש לאוסרה בשדה

לאימשוכי דאקראי בעלמא 
   הוא:

   . נושך:מנכית
. בשדות אצל אבי מצרי

  המצרים:
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ֶהן" ּלָ ֶמן ׁשֶ ֶ   ."ְוַהׁשּ

  
ֶמן:    ׁשֶ

  ָאַמר:  ַרב
אל גָּ  ִנּיֵ   ַזר ָעָליו. ּדָ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:   ׁשְ
ִלים ְטֵמִאים   לו,א  ל ּכֵ ן.  -ְזִליָפָתן ׁשֶ   אֹוַסְרּתָ

  
י ָעְלָמא אֹוְכֵלי ְטָהרֹות ִניְנהּו?!    ַאּטּו ּכּוּלֵ

  
ן.  ִלים ֲאסּוִרין אֹוַסְרּתָ ל ּכֵ א, ְזִליָפָתן ׁשֶ   ֶאּלָ

  
מּוֵאלָאַמר ֵליּה    : ַרבלְ  ׁשְ

ָלָמא ְלִדיִדי ּדְ  ׁשְ ן, ּבִ ִלים ֲאסּוִרין אֹוַסְרּתָ ל ּכֵ   ָאִמיָנא: ְזִליָפָתן ׁשֶ
ִכי ֲאָתא  ר ָמְרָתאַהְיינּו ּדְ מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ   ְוָאַמר:  ַרב ִיְצָחק ּבַ

ֵריׁש  ְמַלאיּדָ י ׂשִ ֶמן,  ַרּבִ ְנִציִבין: ׁשֶ י ְיהּוָדהּבִ ירּוהּו,  ַרּבִ ינֹו ִנְמנּו ָעָליו, ְוִהּתִ   ּוֵבית ּדִ
ר.  -ֵתן ַטַעם ִלְפָגם ָקָסַבר: נוֹ    מּוּתָ

ַזר ָעָליו,  אל ּגָ ִנּיֵ ָאְמַרּתְ ּדָ א ְלִדיָדְך, ּדְ   ֶאּלָ
ל ֵליּה?!  יא ּוְמַבּטֵ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ַזר ַוֲאָתא ַרּבִ אל ּגָ ִנּיֵ   ּדָ

  ְוָהְתַנן: 
ין ֲחֵבירֹו,  ְבֵרי ֵבית ּדִ ל ּדִ ין ָיכֹול ְלַבטֵּ ית ּדִ   "ֵאין ּבֵ

ן ּגָ  א ִאם ּכֵ ָחְכָמה ּוְבִמְנָין"ֶאּלָ   ! (עדויות א, ה) דֹול ֵהיֶמּנּו ּבְ
  

  !? ְמַלאי לּוָדָאה ָקא ָאְמַרּתְ   ָאַמר ֵליּה: ׂשִ
ְמַזְלְזלּו.  אֵני לּוָדֵאי ּדִ   ׁשָ

  
ַלח ֵליּה?    ָאַמר ֵליּה: ֶאׁשְ

  
  ִאיְכִסיף. 

  
  : ַרבָאַמר 

ְרׁשּו,    ִאם ֵהם לֹא ּדָ
יַנן?! ְרׁשִ   ֲאַנן ָלא ּדָ

יו"ב: ְוָהְכִתי ּתָ ֶלְך ּוְבֵיין ִמׁשְ ג ַהּמֶ ַפת ּבַ ַאל ּבְ ר לֹא ִיְתּגָ אל ַעל ִלּבֹו ֲאׁשֶ ִנּיֵ ם ּדָ ׂשֶ   ! (דניאל א, ח) 254"ַוּיָ
  

ר,  תּוב ְמַדּבֵ אֹות ַהּכָ ּתָ י ִמׁשְ ּתֵ ׁשְ   ּבִ
ה ַיִין,  -ֶאָחד  ּתֵ   ִמׁשְ

ֶמן. -ְוֶאָחד  ה ׁשֶ ּתֵ   ִמׁשְ
  

ם, ּוְלָכל יִ  ָרֵאל הֹוָרה. ַרב ָסַבר: ַעל ִלּבֹו ׂשָ   ׂשְ
ָרֵאל לֹא הֹוָרה.  ם, ּוְלָכל ִיׂשְ מּוֵאל ָסַבר: ַעל ִלּבֹו ׂשָ   ּוׁשְ

  
ַזר?  אל ּגָ ִנּיֵ ֶמן, ּדָ   ְוׁשֶ

אִליְוָהָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ֲאִביִמי נֹוָתָאה 255ָאַמר ּבָ ְ   : ַרבִמׁשּ
ָב  ר ּדָ מָֹנה ָעׂשָ ְ ן ִמׁשּ ְמָנן, ֵייָנן ּוְבנֹוֵתיֶהן, ּכּוּלָ ן ְוׁשַ יתָּ   ר ֵהן! ּפִ

  
ל  אי ּוְגזּור ְוִקיּבֵ ּמַ ל ְוׁשַ ְלִמיֵדי ִהלֵּ ל, ְוָאתּו תַּ ַזר ְולֹא ִקיּבֵ אל ּגָ ִנּיֵ יָמא: ֲאָתא ּדָ    -ְוִכי ּתֵ

ַרב!  ן ַמאי ַאְסַהדּוֵתיּה ּדְ   ִאם ּכֵ
  

ִעיר,  ַזר ָעָליו ּבָ אל ּגָ ִנּיֵ א, ּדָ   ֶאּלָ
ֶדה.  ָ ׂשּ   ַוֲאתּו ִאיְנהּו ּוְגזּור ֲאִפיּלּו ּבַ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ר 254 ַ ׁש ִמׂשּ יו ַוְיַבּקֵ תָּ ֶלְך ּוְבֵיין ִמׁשְ ג ַהּמֶ ַפְתּבַ ַאל ּבְ ר לֹא ִיְתּגָ אל ַעל ִלּבֹו ֲאׁשֶ ִנּיֵ ם ּדָ ׂשֶ ָאל ַוּיָ ר לֹא ִיְתּגָ ִריִסים ֲאׁשֶ   ַהּסָ
  המילה אמר הוסף על פי המשך הגמרא  255

 רש"י

. פליטתן שפולטין זליפתן
 שבלעו: ומזיעין שמנונית איסור

   . מזלזלי במידי דרבנן:לודאי
. אם ר' יהודה אם הם לא דרשו

הנשיא לא דרש את המקרא 
להבין שדניאל גזר עליו וסבר 
דבי דינא אחרינא גזר עליו 

   משום זליפת כלים ושרייה:
   . בתמיה:אנן לא דרשינן

. ב''ש וב''ה שמונה עשר דבר
יחד נמנו וגזרו עליהם בפ''ק 

ן פריך דשבת (דף יג:) ולקמ
   בנותיהן דאורייתא היא:
. דאמר מאי אסהדותיה דרב

דדניאל גזר עליו כיון דדריה לא 
   קביל מיניה לאו גזרה היא:

  . משום חתנות:בעיר
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ל?  אי ְוִהּלֵ ּמַ ְלִמיֵדי ׁשַ ּתַ א ּדְ ְנּתָ ּקַ ָרא ּתַ יא ֵהיִכי ָמֵצי ְלִמיׁשְ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   ְוַרּבִ

  ְוָהְתַנן: 
ין ֲחֵבירֹו,  ְבֵרי ֵבית ּדִ ל ּדִ ין ָיכֹול ְלַבטֵּ ית ּדִ   "ֵאין ּבֵ

ָחְכָמה ּוְבִמְנָין" דֹול ֵהיֶמּנּו ּבְ ן ּגָ א ִאם ּכֵ   ! (עדויות א, ה) ֶאּלָ
  
ר ָחָנהעֹוד, ָהא ָאַמר וְ  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ין ֲחֵבירֹו,  ְבֵרי ֵבית ּדִ ין ּדִ ית ּדִ ל ּבֵ ּכֹל ָיכֹול ְלַבּטֵ   ּבַ
ינֹו ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו!  הּו ּוֵבית ּדִ ֲאִפיּלּו ָיבֹא ֵאִלּיָ ָבר, ׁשֶ ר ּדָ מֹוָנה ָעׂשָ ְ   חּוץ ִמׁשּ

  
אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

ַעם?    ַמה ּטַ
ָרֵאל,  רֹוב ִיׂשְ ט ִאיּסּורֹו ּבְ   הֹוִאיל ּוָפׁשַ

ֶמן  ָרֵאל,  -ׁשֶ רֹוב ִיׂשְ ט ִאיּסּורֹו ּבְ ׁשַ   לֹא ּפָ
ָאַמר  אּדְ ר ַאּבָ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

רֹוב ט ִאיּסּורֹו ּבְ ׁשַ ּלא ּפָ ֶמן ׁשֶ בּו ַרּבֹוֵתינּו ּוָבְדקּו ַעל ׁשֶ ָרֵאל;  ָיׁשְ   ִיׂשְ
ְבֵרי  ְמִליֵאלְוָסְמכּו ַרּבֹוֵתינּו ַעל ּדִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְבֵרי ַרּבָ ר ָצדֹוק, ְוַעל ּדִ י ֶאְלָעָזר ּבַ   , ַרּבִ

ּה. ן רֹוב ִצּבּור ְיכֹוִלין ַלֲעמֹוד ּבָ א ִאם ּכֵ ּבּור ֶאּלָ ֵזיָרה ַעל ַהּצִ ָהיּו אֹוְמִרים: ֵאין ּגֹוְזִרין ּגְ   ׁשֶ
  

ָאַמר ר ַאֲהָבה ּדְ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
  ַמאי ְקָרא? 

ּלֹו"  לו,ב  ם קְֹבִעים ַהּגֹוי ּכֻ ם ֵנָאִרים ְואִֹתי ַאּתֶ ֵאָרה ַאתֶּ ּמְ     , (מלאכי ג, ט) "ּבַ
א ּגֹוי ּכּוּלֹו    ִאין,  -ִאי ִאיּכָ

  לֹא.   -ִאי לֹא 
   

 רש"י

בכל יכול לבטל בית דין גזירת 
. שגזר על דבר ב''ד חבירו

  המותר ובלבד שיהא גדול ממנו:
   . רבי יהודה הנשיא:רבותינו

א החזיקו . עדיין ללא פשט
רובם באותה הגזירה לנהוג בו 

  איסור:
. אתם במארה אתם נארים

מקבלין עליכם גזירה בארור 
ובקללה ונאסר עליכם ואח''כ 
אותי אתם קובעים גוזלים 
  שאתם נהנים שוב מן הארורים:
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  ּגּוָפא: 
אִלי"ָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ֲאִביִמי נֹוָתָאהָאַמר  ּבַ ְ   : ַרבִמׁשּ

ְמָנן, ֵייָנן ּוְבנֹוֵתיֶהן  ן ְוׁשַ יתָּ ָבר ֵהן".  - ּפִ ר ּדָ מֹוָנה ָעׂשָ ְ ן ִמׁשּ   ּכּוּלָ
  

נֹוֵתיֶהן"    ַמאי ִהיא?  -"ּבְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
נֹוֵתיֶהן ִניּדֹות ֵמֲעִריסֹוָתן.  ְזרּו ַעל ּבְ   ּגָ

  
ֵמיּה ּדְ  ְגֵניָבאוּ  ְ   ָאַמר:  ַרבִמׁשּ

ֶהן. ּכּולָּ  ְזרּו ּבָ ּום ֲעבֹוָדה ָזָרה ּגָ   ן, ִמׁשּ
  

ִכי ֲאָתא  אּדְ ר ַאּדָ י ִיְצָחקָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ   : ַרּבִ
ְמָנן.  ּום ׁשַ ן ִמׁשּ יּתָ ְזרּו ַעל ּפִ   ּגָ

  
ת?  ֶמן ִמּפַ   ַמאי אּוְלֵמיּה ׁשֶ

  
ּום ֵייָנן,  ְמָנן ִמׁשּ ן ְוׁשַ יּתָ א, ַעל ּפִ   ֶאּלָ

נ ּום ּבְ   ֹוֵתיֶהן, ְוַעל ֵייָנן ִמׁשּ
ָבר ַאֵחר.  ּום ּדָ נֹוֵתיֶהן ִמׁשּ   ְוַעל ּבְ

ָבר ַאֵחר.  ּום ּדָ ָבר ַאֵחר, ִמׁשּ   ְוַעל ּדָ
  

נֹוֵתיֶהן"  אֹוַרְייָתא ִהיא,  -"ּבְ   ּדְ
ְכִתיב:  ם"ּדִ ן ּבָ   ! (דברים ז, ג) 256"לֹא ִתְתַחתֵּ

  
אֹוַרְייָתא  ְבָעה ּגֹוִים,  -ּדְ   ׁשִ

ָאר אּוּמֹות    ָלא,  -ֲאָבל ׁשְ
ָאר אּוּמֹות. וַ  ׁשְ   ֲאתּו ִאיְנהּו ּוְגזּור ֲאִפיּלּו ּדִ
  

ָאַמר:  ן יֹוַחי ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְנָך ֵמַאֲחַרי"ּוְלַרּבִ י ָיִסיר ֶאת ּבִ   , (דברים ז, ד) 257"ּכִ
ִסירֹות  ל ַהּמְ א ְלֵמיַמר!  -ְלַרּבֹות ּכָ   ַמאי ִאיּכָ

  
אֹוַרְייָתא  א, ּדְ ֶרְך ֲחָתנוּ  -ֶאּלָ   ת, ִאיׁשּות, ּדֶ

ֶרְך ְזנּות.  זּור ֲאִפיּלּו ּדֶ   ַוֲאתּו ִאיְנהּו ּגְ
  

ְזרּו,  ם ּגָ ל ׁשֵ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ   ְזנּות ַנִמי ּבְ
ְכִתיב:  ֵרף"ּדִ ָ   ! (בראשית לח, כד) 258"ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתׂשּ

  
אֹוַרְייָתא  א, ּדְ ָכה ּבַ  -ֶאּלָ ַמׁשְ ָרֵאל, ּדְ ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ   ְתֵריּה, ּגֹוי ַהּבָ

א ַעל ַהּגֹוָיה  ָרֵאל ַהּבָ   ָלא,  -ֲאָבל ִיׂשְ
זּור  א ַעל ַהּגֹוָיה.  -ַוֲאתּו ִאיְנהּו ּגְ ָרֵאל ַהּבָ   ֲאִפיּלּו ִיׂשְ

  
יַני ִהיא,  ה ִמּסִ א ַעל ַהּגֹוָיה ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ָרֵאל ַהּבָ   ִיׂשְ

ֲאַמר ָמר:  ִאין ּפֹוְגִעין ּבוֹ  -"ַהּבֹוֵעל ֲאָרִמית ּדְ   ! (סנהדרין פא:) "ַקּנָ
  

אֹוַרְייָתא  ַפְרֶהְסָיא,  –ֲאַמר ֵליּה: ּדְ   ּבְ
ָהָיה,  ה ׁשֶ   ּוְכַמֲעׂשֶ
זּור  ִציְנָעא.  -ַוֲאתּו ִאיְנהּו ּגְ   ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ְזרּו!  מֹוַנאי ּגָ ל ַחׁשְ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ִציְנָעא ַנִמי, ּבֵ   ּבְ

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ח ִלְבֶנךָ  256 ן ִלְבנֹו ּוִבּתֹו לֹא ִתּקַ ָך לֹא ִתתֵּ תְּ ם ּבִ ן ּבָ   ְולֹא ִתְתַחתֵּ
ִמיְדךָ  257 ֶכם ְוִהׁשְ ְנָך ֵמַאֲחַרי ְוָעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוָחָרה ַאף ְיהָֹוה ּבָ י ָיִסיר ֶאת ּבִ    ַמֵהרּכִ
ה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַוּיֹאֶמר  258 ֶתָך ְוַגם ִהּנֵ ּלָ ָמר ּכַ ד ִליהּוָדה ֵלאמֹר ָזְנָתה תָּ ּגַ ים ַוּיֻ לֹׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ ֵרףַוְיִהי ּכְ ָ   ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתׂשּ

 רש"י

. מקטנותן שהן מעריסתן
שוכבות בעריסה שקורין 

  בריי''ץ:
. שהיין בוער בו משום יינן

   ידי בנותיהן:ומביאו ל
ובנותיהן אסורין משום דבר 

   . עבודת אלילים:אחר
ועל דבר אחר שלא הוזכר כאן 

. ולא גזרו משום דבר אחר
משום עבודת אלילים לקמן 

   מפרש לה:
. בני אדם המקנאין קנאים

קנאתו של מקום לנקום 
   נקמותיו:

. בשעת בעילה לפי פוגעין בו
שאינו במיתת ב''ד וכמעשה 

  כזבי:שהיה דזמרי ו
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ִכי ֲאָתא  יִמיּדְ ל ַח  ַרב ּדִ ין ׁשֶ ית ּדִ ְזרוּ ָאַמר: ּבֵ מֹוַנאי ּגָ   , 259ׁשְ
א ַעל ַהּגֹוָיה  ָרֵאל ַהּבָ ּום נשג"א -ִיׂשְ יב ִמׁשּ    260ַחּיָ

י ֲאָתא  ּום נׁשג"ז ָרִביןּכִ   ! 261ָאַמר: ִמׁשּ
  

מֹוַנאי  ל ַחׁשְ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ְזרּו ּבֵ י ּגָ יָאה, ֲאָבל ִייחּוד  –ּכִ   לֹא,  -ּבִ
זּור    ֲאִפיּלּו ִייחּוד.  -ַוֲאתּו ִאיְנהּו ּגְ

  
ְזרּו! יִ  ִוד ּגָ ל ּדָ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ   יחּוד ַנִמי ּבֵ

  
ָאַמר    : ַרב ְיהּוָדהּדְ

ְזרּו ַעל ִייחּוד!  ָעה, ּגָ אֹוָתּה ׁשָ   ּבְ
  

ָרֵאל,  ַבת ִיׂשְ   ָאְמִרי: ָהָתם ִייחּוד ּדְ
ּגֹוָיה    לֹא,  -ֲאָבל ִייחּוד ּדְ

ּגֹוָיה.  ְזרּו ֲאִפיּלּו ַאִייחּוד ּדְ   ַוֲאתּו ִאיְנהּו ּגָ
  
אֹוַרְייָתא ִהיא! ִיי ָרֵאל ּדְ ַבת ִיׂשְ   חּוד ּדְ
  

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ ּום  ַרּבִ ן ְיהֹוָצָדקִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ִין?    ֶרֶמז ְלִייחּוד ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ָך"ׁשֶ י ְיִסיְתָך ָאִחיָך ֶבן ִאּמֶ   , (דברים יג, ז) 262"ּכִ
ן ָאב ֵא  ן ֵאם ֵמִסית, ּבֶ   ינֹו ֵמִסית?! ְוִכי ּבֶ

ן ִמְתַייֵחד ִעם ִאּמֹו,  א, ּבֵ   ֶאּלָ
ּתֹוָרה!  ּבַ ל ֲעָריֹות ׁשֶ   ְוֵאין ַאֵחר ִמְתַייֵחד ִעם ּכָ

  
אֹוַרְייָתא  ת ִאיׁש,  -ִייחּוד ּדְ ֵאׁשֶ   ּדְ

ְפנּוָיה,  ִוד ְוָגַזר ֲאִפיּלּו ַאִייחּוד ּדִ   ַוֲאָתא ּדָ
אי ּוֵבית ִה  ּמַ ית ׁשַ ְלִמיֵדי ּבֵ זּור ַוֲאתּו ּתַ ל, ּגְ ּגֹוָיה.   -ּלֵ   ֲאִפיּלּו ַאִייחּוד ּדְ

  
  
        

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  שורה זו במהדורת דפוס וילנא בסוגרים מרובעות 259
 נידה, שפחה, גויה, אשת איש 260
  ויה, זונהנידה, שפחה, ג 261
ֶתר ֵלאמֹר  262 ּסֵ ָך ּבַ ַנְפׁשְ ר ּכְ ת ֵחיֶקָך אֹו ֵרֲעָך ֲאׁשֶ ָך אֹו ֵאׁשֶ ָך אֹו ִבְנָך אֹו ִבתְּ י ְיִסיְתָך ָאִחיָך ֶבן ִאּמֶ ה ּכִ ר לֹא ָיַדְעתָּ ַאתָּ ֵנְלָכה ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ

  ַוֲאבֶֹתיךָ 

 רש"י

. גזרו עליהן משום נדה נשג''א
דרבנן ואע''ג דעובדת כוכבים 
אין דמה מטמאה מן התורה 
שהרי היא כבהמה חכמים גזרו 
עליה ומשום שפחה משום 
עובדת כוכבים כאילו מתחתן 
בה דרך אישות ומשום אשת 
איש דבעולת בעל יש להן לבני 
נח דכתיב והיא בעולת בעל 

יל ובא וישראל הרגיל בכך הוא
עליה בנדתה אתי למיבעל נמי 
נדה ישראלית ואתי למינסב 
שפחה ועבר משום לא יהיה 
קדש ואתי למנסבה לעובדת 
כוכבי' ועבר אלא תתחתן ואתי 

  למיבעל אשת איש ישראל:
. נדה שפחה עובדת משום נשג''ז

כוכבים זונה שאם כהן הוא יש 
כאן משום לאו דזונה ולא לאו 

נה ממש אלא גזירה משום זו
   ישראלית שנבעלה לאסור לה:

. דמייחדא בהדיה כו' דאורייתא
לא גרסי' וה''ג כי גזור רבנן בית 
חשמונאי ביאה אבל ייחוד לא 
כו' ואתו אינהו תלמידי שמאי 

  והלל:
. מעשה אמנון באותה שעה

ותמר והא דרב יהודה בסנהדרין 
  בפ' כ''ג:
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ּום ֵייָנן,  ְמָנן ִמׁשּ ן ְוׁשַ יּתָ   ["ַעל ּפִ

נֹוֵתיֶהן,  ּום ּבְ   ְוַעל ֵייָנן ִמׁשּ
ָבר ַאֵחר.  ּום ּדָ נֹוֵתיֶהן ִמׁשּ   ְוַעל ּבְ

ָבר ַאֵחר"].  ּום ּדָ ָבר ַאֵחר, ִמׁשּ   ְוַעל ּדָ
  

ָבר ָבר ַאֵחר"?  ַמאי "ַעל ּדָ ּום ּדָ   ַאֵחר ִמׁשּ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִזיָבה,  א ּבְ ַטּמֵ ּיְ ינֹוק ּגֹוי ׁשֶ ְזרּו ַעל ּתִ   ּגָ

ב ְזכּור.  ּכַ ִמׁשְ ָרֵאל ָרִגיל ֶאְצלֹו ּבְ ינֹוק ִיׂשְ ּלֹא ְיֵהא ּתִ   ׁשֶ
  

ָאַמר  י ֵזיָראּדְ   : ַרּבִ
דֹול ָהָיה ִלי ֵאֶצל  י ַאִס ַצַער ּגָ   , יַרּבִ

י ַאִסיוְ  י יֹוָחָנןֵאֶצל  ַרּבִ   , ַרּבִ
י יֹוָחָנןוְ  איֵאֶצל  ַרּבִ י ַיּנַ   , ַרּבִ
איוְ  י ַיּנַ ן ַעְמָרםֵאֶצל  ַרּבִ י ָנָתן ּבֶ   , ַרּבִ
ן ַעְמָרםוְ  י ָנָתן ּבֶ יֵאֶצל  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִזיָבה?  א ּבְ ינֹוק ּגֹוי ֵמֵאיָמַתי ְמַטּמֵ   ּתִ
ן יֹומֹו,    ְוָאַמר ִלי: ּבֶ

אִתי ֵאֶצל ּוכְ  ּבָ יאׁשֶ י ִחּיָ ִנים ְויֹום ֶאָחד, ַרּבִ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ   , ָאַמר ִלי: ּבֶ
ָבַריו אִתי ְוִהְרֵציִתי ּדְ ּבָ יִלְפֵני  263ּוְכׁשֶ יא, ַרּבִ י ִחּיָ ְבֵרי ַרּבִ ָבַרי ֶוֱאחֹוז ּדִ ח ּדְ   , ָאַמר ִלי: ַהּנַ

ָאַמר: ִזיָבה?   ּדְ א ּבְ ינֹוק ּגֹוי ֵאיָמַתי ְמַטּמֵ   ּתִ
ִנים ְויֹום ֶאָחד,  ּבֶ  ע ׁשָ ׁשַ   ן ּתֵ

  הֹוִאיל ְוָראּוי ְלִביָאה,              לז,א
ִזיָבה.  א ַנִמי ּבְ   ְמַטּמֵ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ִנים ְויֹום ֶאָחד,  לׁש ׁשָ ת ׁשָ ינֹוֶקת ּגֹוָיה ּבַ ְך, ָהא ּתִ   ִהְלּכָ
  הֹוִאיל ּוְראּוָיה ְלִביָאה, 

ִזיָבה.  ָאה ַנִמי ּבְ   ְמַטּמְ
  

יָט  ׁשִ   א!ּפְ
  

ֵתיָמא: ַהאי ָיַדע ְלַאְרּגּוֵלי,    ַמהּו ּדְ
  ְוָהא ָלא ָיְדָעה ְלַאְרּגּוֵלי, 

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
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 רש"י

. אפי' לא ראה שיטמא בזיבה
  זב:גזרו עליו להיות כ

. כלומר צער גדול היה לי כו'
טורח גדול היה לי אצלו 
בשאילה זו ששאלתיה ממנו 

  כמה פעמים ולא היה בידו:
. דטעמא הואיל וראוי לביאה כו'

דגזירת זיבה משום ביאה הואי 
כדאמרן שלא יהא תינוק של 
ישראל רגיל אצלו במשכב זכור 
הלכך לא גזרו עליה עד דחזי 

   לביאה:
ינוק משעה . כיון דתפשיטא

   שראוי ה''ה לתינוקת:
. האי תינוק מהו דתימא

כשראוי לביאה הוא ערום 
לארגולי להמשיך ישראל אצלו: 
אבל תינוקת בת ג' אע''ג דבת 
ביאה היא אין בה ערמומית 
דלא ידעה לארגולי עד שתהא 

  בת תשעה לא נגזר עליה קמ''ל:
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יְך ְוָאֵזיל  ּמֵ יָאהִמיְסּתַ י ְיהּוָדה ְנׂשִ ְתֵפיּה ּדְ  ַרּבִ ְמַלאיַאּכִ י ׂשִ ֵעיּה,  ַרּבִ ּמָ   ׁשַ

ֵבית  ְמַלאי, לֹא ָהִייָת ֶאֶמׁש ּבְ ֶמן. ָאַמר לֹו: ׂשִ ֶ ְרנּו ֶאת ַהׁשּ ִהּתַ ׁשֶ ְדָרׁש ּכְ   ַהּמִ
ת.  יר ַאף ֶאת ַהּפַ ּתִ ָיֵמינּו ּתַ   ָאַמר לֹו: ּבְ

ְרָיא",  יָנא ׁשָ ית ּדִ ן, ָקרּו ָלן "ּבֵ   ָאַמר לֹו: ִאם ּכֵ
ְתַנן:    ּדִ

ן יֹוֶעֶזר"ֵהִעיד  י יֹוֵסי ּבֶ   : ִאיׁש ְצֵריָדה ַרּבִ
ָכן,  -ַעל ֵאייל ַקְמָצא    ּדָ

א ְוַעל ַמׁשְ  ַחּיָ ית ִמְטּבַ ָכן,   –ֵקה ּבֵ   ּדָ
ִיְקַרב ְלִמיָתא    ְמָסַאב,  -ְוַעל ּדְ

ְרָיא"   . (עדויות ח, ד) ְוָקרּו ֵליּה: "יֹוֵסף ׁשָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָרא ֲחָדא,  ָלת, ּוָמר ׁשְ ָרא ּתְ   ָהָתם ׁשְ

ָהְוָיין!  ין הּוא ּדְ ְרּתֵ י ּתַ ּתִ ֵרי ָמר ֲחָדא ַאֲחִריִתי, ַאּכַ   ְוִאי ׁשָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַראי ַאֲחִריִתי.    ֲאָנא ׁשְ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
ְתַנן:    ּדִ

ר חֹוֶדׁש", " ֵנים ָעׂשָ אן ַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ ְך ִאם לֹא ּבָ יטֵּ   "ֶזה ּגִ

ר חֹוֶדׁש  ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ט -ּוֵמת ּבְ   . (גיטין עו:) "ֵאינֹו ּגֵ
  ְוָתֵני ֲעָלּה: 

ׂשֵ  ירּוָה ִליּנָ   , א""ְוַרּבֹוֵתינּו ִהתִּ
  ? "ַרּבֹוֵתינּו"ְוָאְמִריַנן: ַמאן 

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ָחא,  רּו ִמׁשְ ׁשָ יָנא ּדְ ית ּדִ   ּבֵ
י יֹוֵסי,  ַרּבִ   ָסְבִרי ָלּה ּכְ

ָטר מֹוִכיַח ָעָליו.  ל ׁשְ ָאַמר: ְזַמּנֹו ׁשֶ   ּדְ
  
  

ֵריּה ְוָאַמר  א ּבְ י ַאּבָ ר ַאּבָ ּדְ  ַרּבִ יא ּבַ י ִחּיָ   : אַרּבִ
ָעתֹו,  ל ׁשְ יא הֹוָרה ְולֹא הֹודּו לֹו ּכָ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   ַרּבִ

ל ִסייָעתֹו.    ְוָאְמִרי ָלּה: ּכָ
  
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר ֵליּה    ְלַההּוא ָסָבא:  ַרּבִ
ָלא ָאֵתי  ִריתּוָה, ּדְ ר ׁשְ ִריתּוָה ְלַאְלּתַ י ׁשְ   ּכִ

ְלָמא:    אֹו ּדִ
ר חֹוֶדׁש, ּדְ  ֵנים ָעׂשָ ָנֵאיּה? ְלַאַחר ׁשְ ים ֵליּה ּתְ ּיַ   ָהא ִאיּקַ

  
ְתִניִתין,  ֵעי ְלָך ַאּמַ   ְוִתיּבָ

ְתַנן:    ּדִ
ר חֹוֶדׁש" ֵנים ָעׂשָ אן ַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ יו ִאם לֹא ּבָ ְך ֵמַעְכׁשָ יטֵּ   , (גיטין עו:) "ֲהֵרי ֶזה ּגִ

ר חֹוֶדׁש  ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ט,  -ּוֵמת ּבְ   ָהֵוי ּגֵ
ים לֵ  ּיַ ָהא ִאיּקַ ַנאי. ּדְ   יּה ּתְ

ָהא ָלא ֲאָתא,  א, ּדְ יּטָ ר ָהֵוי ּגִ ֵעי ְלָך: ְלַאְלּתַ   ְוִתיּבָ
ְלָמא:    אֹו ּדִ

ָנֵאיּה!  ים ֵליּה ּתְ ּיַ ָהא ִאיּקַ ר חֹוֶדׁש, ּדְ ֵנים ָעׂשָ   ְלַאַחר ׁשְ
  

  ִאין ָהִכי ַנִמי, 
ַההּוא ִמְנָייָנא.  ָהֵוית ּבְ ּום ּדְ א ִמׁשּ   ֶאּלָ

 רש"י

. דכן . מין חגב הוא:אייל קמצא
 באכילה:שהוא טהור ומותר 

. הדם ועל משקה בית מטבחיא
והמים שהן בבית המטבחיים 

. לא גזרו עליהם דכן שבעזרה:
טומאת משקין ופלוגתא היא 
לקמן רב אמר דכן ממש דסבר 
אין משקין מקבלין טומאה 
אלא מדרבנן ובהני לא גזור 
ושמואל אמר דכן מלטמא 
טומאת אחרים אבל טומאת 
עצמן יש בהן קסבר שמואל יש 

טומאה מן התורה  למשקין
להיטמא ולא מצו רבנן 

ועל דיקרב למיתא  לדכינהו:
. הנוגע במת טמא ולקמן מסאב

פריך הא דאורייתא היא ועוד 
הא חומרא היא ויוסף אסרא 

. דהא שרא תלת מיבעי ליה:
לקמן מפרש דהאי על דיקרב 

אינו  למיתא מסאב קולא היא:
. דהא לא אמר שיהא גט גט

כבר מת אלא עד י''ב חודש והוא 
ואין יכול לגרש וזקוקה ליבם 
אם אין לו בן אבל אי אמר 
מעכשיו יהא גט אם לא באתי 
עד י''ב חודש ומת בתוך כך הרי 

כר'  זה גט ואינה זקוקה ליבם:
. בב''ב בפרק יש נוחלין (דף יוסי

קלו.) הכותב כל נכסיו לבנו 
לאחר מותו צריך שיכתוב 
מהיום ולאחר מיתה דלהוי 

ם שלא אהא משמע גופא מהיו
רשאי למכרם ופירא לאחר 
מיתה ואם לא כתב מהיום אלא 
לאחר מיתה לא אמר כלום 
ויירשו אחיו עמו או אם היה 
עליו בע''ח מאוחר לאחר מתנה 
זו בע''ח גובה את חובו רבי יוסי 
אמר אינו צריך דלהכי כתיב זמן 
בשטר לומר מעכשיו תהא מתנה 
מגופה של קרקע ופירות לאחר 

בעי למיתב ליה  מיתה דאי לא
אלא לאחר מיתה למה כתב זמן 
בשטר וה''נ זמנו של גט מוכיח 
דה''ק ליה מעכשיו יהא גט אם 
לא באתי ותנאה בעלמא הוא 

רבי  וכי לא אתא איקיים תנאה:
. בן בנו של רבי יהודה הנשיא

היה הורה שהיא מותרת 
  לינשא:

   . כל ימיו נחלקו עליו:כל שעתו
 . כששמעו בולאלתר שריתוה

שמת: ה''ג לאלתר שריתוה 
   דודאי לא אתי עוד:

. דאיכא למיבעי אין ה''נ
   אמתניתין:

. להכי בעינן בעיין לה אלא
אקמייתא משום דהוית בההוא 
מניינא דרבי יהודה נשיאה 
דשרייה וידעת לאימת שרייה 
ומדרבי יהודה נשמע למתני' 

  להיכא דאמר לה מעכשיו:
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ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יָקּה" ְלִכי ָנְפָקא ָקָאַמר ָלּה, ַהּכֹ  ְרּתֵ ה ִמּנַ ֵצא ַחּמָ ּתֵ   ל מֹוִדים: "ִלְכׁשֶ

ֵליְלָיא  ט ְלַאַחר ִמיָתה הּוא.  -ְוִכי ָמֵיית ּבְ   ּגֵ
יָקּה"  ְרּתִ ה ִמּנַ ֵצא ַחּמָ ּתֵ יו ָקָאַמר ָלּה,  -"ַעל ְמָנת ׁשֶ   ֵמַעְכׁשָ

ֵליְלָיא  ָנָאה -ְוִכי ָמֵיית ּבְ אי תְּ ְדַרב הּוָנא,  ָהא ַוּדַ ים הּוא, ּכִ   ָהֵוי, ְוֵגט ֵמַחּיִ
ָאַמר  ל ָהאֹוֵמר: "ַעל ְמָנת" ַרב הּוָנאּדְ ֵמי.  -: ּכָ יו" ּדָ אֹוֵמר "ֵמַעְכׁשָ   ּכְ

ֵצא",  "ִאם ּתֵ א ּבְ   לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ
י יֹוֵסי,  ַרּבִ יא ָסַבר ָלּה: ּכְ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   ַרּבִ

ָט  ל ׁשְ ָאַמר: ְזַמּנֹו ׁשֶ י". ּדְ יו ִאם ַמּתִ "ֵמַעְכׁשָ י", ּכְ "ֵמַהּיֹום ִאם ַמּתִ   ר מֹוִכיַח ָעָליו, ַוֲהָוה ֵליּה ּכְ
ֵריָדא.  י" ּגְ ְך ִאם ַמתִּ יּטֵ "ֶזה ּגִ י יֹוֵסי, ַוֲהָוה ֵליּה: ּכְ ַרּבִ ַנן ֵלית ְלהּו ּדְ   ְוַרּבָ

  
  
        

 רש"י

. ואפילו רבי יוסי הכל מודים
היכא דאמר לה בהאי לישנא 
הרי זה גיטך לכשתצא חמה 

  מנרתיקה:
. דליהוי לכי נפקא לה קאמר לה

גיטא ומקמי הכי לא ליהוי גיטא 
ואי מיית בליליא לאו גיטא הוא 
ואע''ג דא''ר יוסי זמנו של שטר 
מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה 
מהיום דמי ה''ל כמהיום ולאחר 
מיתה ותנן מהיום ולאחר מיתה 

ט ואינו גט דמספקא האי ג
לאחר מיתה אי תנאה הוי והכי 
משמע מהיום יהא גט אם אמות 
אי חזרה הוה דהדר ביה ממאי 
דאמר מהיום ולא דמי למתנה 
שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה 
דהתם הכי קאמר גופא מהיום 
קני ופירא לאחר מיתה אבל גט 
ליכא למימר הכי וכי האי גוונא 

ב מפרש לה ביש נוחלין (ב''
   קלו.):

. ע''מ שתצא חמה מנרתיקה
ודכוותה הכא על מנת שלא 

   אבוא כל שנים עשר חודש:
. דליהוי גיטא מעכשיו קאמר

ע''מ שתתקיים תנאי זה וכי 
מקיים תנאי זה ונפקא חמה 
איגלאי מילתא למפרע דבשעת 
מסירה הוי גט ואע''ג דמיית 
בליליא ה''ל גט מחיים 
ודכוותיה מת בתוך י''ב חודש 

נתקיים התנאי שלא בא  הרי
   וה''ל גט למפרע:

דאמר רב הונא כל האומר ע''מ 
. ע''מ ודאי כאומר מעכשיו דמי

תנאה משמע וה''ק מעכשיו יהא 
גט ע''מ שיתקיים תנאי זה וכל 
אימת דמתקיים תנאה ה''ל גט 

   למפרע:
. ומת לא נחלקו אלא באם תצא

בליליא דכוותיה התם באם לא 
י באתי דאמרינן התם בפ' מ

שאחזו קורדיקוס (גיטין דף עב. 
עז.) אם שתי לשונות משמע 
משמע מעכשיו ומשמע 
לכשיתקיים אמר מהיום גלי 
דעתיה דמעכשיו לא אמר 
מהיום הוי משמע לכשיתקיים 
הלכך ר' יהודה הנשיא סבר לה 
כרבי יוסי דאמר דאף על גב 
דלא כתב מהיום זמנו של שטר 
מוכיח עליו כמאן דכתב מהיום 

ל כמהיום אם מתי דמי וה''
דאמרינן במסכת גיטין (דף עב:) 
תנאה הוא וכי מיית הוי גיטא 
למפרע מחיים ורבנן לית להו 
דרבי יוסי וה''ל כאם מתי 
גרידא דאמרינן התם דלשון אם 
כי לא אמר מהיום משמע 
לכשאמות קאמר וה''נ משמע 
ולכשתצא ולכשלא אבוא וה''ל 

  גט לאחר מיתה:
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  ּגּוָפא: 

ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדהֵהִעיד "   : יֹוֵסי ּבֶ
ָכן,  –ַעל ֵאייל ַקְמָצא    ּדָ

א  ַחּיָ י ִמְטּבַ ֵקה ּבֵ ָכן,  -ְוַעל ַמׁשְ   ּדָ
ִיְקַרב ְלִמיָתא    ְמָסַאב,  -ְוַעל ּדְ

ְרָיא"   . (עדויות ח, ד) "ְוָקרּו ֵליּה "יֹוֵסף ׁשָ
  

  ? "ֵאייל ַקְמָצא"ַמאי 
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
יָבא.    ׁשֹוׁשִ

  
ר ַאִמיוְ  יא ּבַ ֵמי ַרב ִחּיָ ְ אּה ּדְ ִמׁשּ   ָאַמר:  עּוּלָ

יל.    סּוְסּבִ
  

יָבא,  א ָאַמר ׁשֹוׁשִ ּפָ   ַרב ּפַ
רֹאׁשֹו ָארֹוְך,  ְלִגי ּבְ   ְוָקִמיּפַ

  ָאסּור,  -ָמר ָסַבר: רֹאׁשֹו ָארֹוְך 
ר.  -ּוָמר ָסַבר: רֹאׁשֹו ָארֹוְך    מּוּתָ

  
ר ַאִמי יא ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרב ִחּיָ ְ אִמׁשּ   ָאַמר:  עּוּלָ

יל,  לז,ב    סּוְסּבִ
רֹאׁשֹו ָארֹוְך  ָאסּור,  -ּבְ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּולֵּ

ְלִגי,  ָחק ָקִמיּפַ ָנָפיו חֹוִפין ֶאת רּוּבֹו ַעל ְיֵדי ַהּדְ ּכְ   ְוָהָכא ּבְ
ֵעיַנן.  הּו ּבָ ל ּדְ א ּכָ   ָמר ָסַבר: רּוּבָ

ֵעיַנן.   ר ּבָ ִמְנּכַ א ּדְ   ּוָמר ָסַבר: רּוּבָ
   

  
י ִמ  ֵקה ּבֵ א "ְוַעל ַמׁשְ ַחּיָ ָכן" –ְטּבַ   . ּדָ

  
ָכן"ַמאי    ? "ּדָ

  
  ָאַמר:  ַרב

ׁש.  ָכן ַמּמָ   ּדָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

א ֲאֵחִרים,  ַטּמֵ ָכן ִמּלְ   ּדָ
ֶהן.  -ֲאָבל טּוְמַאת ַעְצָמן    ֵיׁש ּבָ

  
ַנן  ַרב" זּור ַרּבָ ַנן, ְוִכי ּגְ ַרּבָ ִקין ּדְ ׁש", ָקָסַבר: טּוְמַאת ַמׁשְ ָכן ַמּמָ ָעְלָמא, ָאַמר: ּדָ ִקין ּדְ ַמׁשְ   טּוְמָאה ּבְ

א  ַחּיָ י ִמְטּבַ ֵקה ּבֵ ַמׁשְ ַנן.  - ֲאָבל ּבְ ְזרּו ַרּבָ   לֹא ּגָ
  
מּוֵאל"וּ  ֶהן",  ׁשְ א ֲאֵחִרים, ֲאָבל טּוְמַאת ַעְצָמן ֵיׁש ּבָ ַטּמֵ ָכן ִמּלְ   ָאַמר: ּדָ

אֹוַרְייָתא,  ִקין ּדְ   ָקָסַבר: טּוְמַאת ַמׁשְ
א ֲאֵחִרים  ַר  -ְלַטּמֵ ַנן, ּדְ   ּבָ

ָעְלָמא,  ִקין ּדְ ַמׁשְ ַנן ּבְ ְזרּו ַרּבָ   ְוִכי ּגָ
א  ַחּיָ י ִמְטּבַ ִקין ּבֵ ַמׁשְ ְזרּו.   -ּבְ   לֹא ּגָ

   
  
ִיְקַרב ְלִמיָתא " ְרָיא" -ְוַעל ּדְ   . "ְמָסַאב, ְוָקרּו ֵליּה "יֹוֵסף ׁשָ
  

ָרא'  ֵעי ֵליּה!  - 'יֹוֵסף ַאּסָ   ִמיּבָ
  

אֹוַרְייָתא ִהיא!    ְועֹוד, ּדְ

 רש"י

  וראשו ארוך:. מין חגב שושיבא
. יוסי בן יועזר ורבנן וקמיפלגי

בראשו ארוך דסימני חגבים 
טהורים נפקא לן מארבה סלעם 
חרגול חגב ופליגי תנאי באלו 
טריפות (חולין דף סו.) בראשו 
ארוך איכא דדאין ליה בכלל 
ופרט דאין בכלל אלא מה 
שבפרט הני מיני שרי אבל מין 
אחרינא לא וכל מינא דהני אין 

רוך ואיכא דדאין בכלל ראשו א
ופרט וכלל ומרבי כל כעין הפרט 
לא ראי ארבה כראי סלעם וכו' 
הצד השוה שבהן שיש להן ד' 
רגלים ד' כנפים ויש להן 
קרסולין וכנפיו חופין את רובו 
אף אני אביא כל שיש לו ד' 

  סימנים הללו:
. אין ראשו ארוך אבל סוסביל

אין כנפיו חופין את רובו לראות 
לא בצמצום ע''י לעינים א

   מדידה:
ה''ג בכנפיו חופין את רובו ע''י 

. ולא גרסינן הדחק קמיפלגי
וקרסולין דהני קרסוליים לא 
חפו מידי שהן ב' רגלים ארוכין 
מן הארבעה ובהן הוא מדלג 
והיינו כרעים ממעל לרגליו 

   לנתר וגו':
. רוב הנראה רובא דמינכר

   לעינים:
. ובמסכת טומאת משקין דרבנן

ים (דף טז.) פרכינן והכתיב פסח
וכל משקה אשר ישתה וגו' 

   ומשני מאי יטמא הכשר:
. אבל טומאת לטמא אחרים

עצמן מדאורייתא רמיא עלייהו 
  אם נטמא:
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ְכִתיב:  ֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת"ּדִ ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ   ! (במדבר יט, טז) 264וגו' "ְוכֹל ֲאׁשֶ
  

אֹוַרְייָתא  ִיְקַרב ָטֵמא,  -ּדְ   ּדְ
ְדִיְקַרב  ִיְקַרב ּבִ   ָטהֹור,  -ּדְ

ְדִיְקַרב,  ִיְקַרב ּבִ   ַוֲאתּו ִאיְנהּו ּוְגזּור ֲאִפיּלּו ּדְ
אֹוַרְייָתא. ַוֲאָתא ִאיהּו ְואוֹ    ְקָמּה ַאּדְ

  
אֹוַרְייָתא הּוא!  ְדִיְקַרב ַנִמי ּדְ ִיְקַרב ּבִ   ּדְ

ְכִתיב:  ֵמא ִיְטָמא"ּדִ ע ּבֹו ַהּטָ ר ִיּגַ   ! (במדבר יט, כב) 265"ְוכל ֲאׁשֶ
  

ַנןֲאָמרּוָה  יּה ּדְ  ַרּבָ ֵמיּה ּדְ  ָרָבאַקּמֵ ְ ֵריּה ּדְ  ָמר זּוְטָראִמׁשּ ְ  ַרב ַנְחָמןּבְ ָאַמר ִמׁשּ   : ַרב ַנְחָמןֵמיּה ּדְ ּדְ
ְדִיְקַרב,  ִיְקַרב ּבִ אֹוַרְייָתא ּדְ   ּדְ

ִחיּבּוִרין  ְבָעה,  -ּבְ   טּוְמַאת ׁשִ
ִחיּבּוִרין  ּלֹא ּבְ   טּוְמַאת ֶעֶרב;  -ׁשֶ

ְבָעה,  ִחיּבּוִרין טּוְמַאת ׁשִ ּלֹא ּבְ   ַוֲאתּו ִאיְנהּו ּוְגזּור ֲאִפיּלּו ׁשֶ
אוֹ    ַרְייָתא. ַוֲאָתא ִאיהּו ְואֹוְקָמּה ַאּדְ

  
אֹוַרְייָתא ַמאי ִהיא?    ּדְ

  
ְכִתיב:  ְבַעת ָיִמים"ּדִ ֵמת ְלָכל ֶנֶפׁש ָאָדם ְוָטֵמא ׁשִ   ,(במדבר יט, יא) "ַהּנֵֹגַע ּבְ
ֵמא ִיְטָמא"ּוְכִתיב:  ע ּבֹו ַהּטָ ר ִיּגַ   , (במדבר יט, כב) "ְוכֹל ֲאׁשֶ
ְטָמא ַעד ָהָעֶרב"ּוְכִתיב:  ֶפׁש ַהּנַֹגַעת ּתִ   . (במדבר יט, כב) "ְוַהּנֶ

  
יַצד?    ָהא ּכֵ

  
אן  ִחיּבּוִרין,  -ּכָ   ּבְ
אן  ִחיּבּוִרין.  -ּכָ ּלא ּבְ   ׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר ְלהּו 

ַרב ַנְחָמן!   יּה ּבּוֵקי ְסִריֵקי ּבְ ְתלּו ּבֵ   ָלאו ָאִמיָנא ְלכּו ָלא ּתִ
  

  : ַרב ַנְחָמןָהִכי ָאַמר 
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ   יר ָלֶהן. ִהּתִ  -ְסֵפק טּוְמָאה ּבִ

  
ְמִריַנן ָלּה,    ְוָהא ִהְלְכָתא ִמסֹוָטה ּגָ

ִחיד,    ַמה ּסֹוָטה ְרׁשּות ַהּיָ
ִחיד!    ַאף טּוְמָאה ְרׁשּות ַהּיָ

  
י יֹוָחָנןָהא ָאַמר    : ַרּבִ

ן,    ֲהָלָכה, ְוֵאין מֹוִרין ּכֵ
  ַוֲאָתא ִאיהּו ְואֹוֵרי ֵליּה אֹורּוֵיי. 

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

י "   אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
  קֹורֹות ָנַעץ ָלֶהם, ְוָאַמר: 

אן  ים,  -ַעד ּכָ   ְרׁשּות ָהַרּבִ
אן  ִחיד" -ַעד ּכָ   . ְרׁשּות ַהּיָ

  
יּה ּדְ  י ָאתּו ְלַקּמֵ איּכִ י ַיּנַ   , ַרּבִ

ְבַנֲהָרא,  יְקֲעָתא ּדִ ׁשִ א ּבְ   ָאַמר ְלהּו: ָהא ַמּיָ
  ִזילּו ְטבֹולּו.  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ְבַעת ָיִמים 264 ֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְטָמא ׁשִ ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ  ְוכֹל ֲאׁשֶ
ְטָמא ַעד ָהָעֶרב 265 ֶפׁש ַהּנַֹגַעת תִּ ֵמא ִיְטָמא ְוַהּנֶ ע ּבֹו ַהּטָ ר ִיּגַ   ְוכֹל ֲאׁשֶ

 רש"י

ואתו אינהו גזור על דיקרב 
. יוסף בדיקרב ואתא איהו

ואסהיד על דיקרב למיתא 
מסאב דהא דאורייתא היא אבל 

יה דיקרב בדיקרב לא גזרינן על
  והיינו יוסף שריא:

ואתא איהו ואוקמיה 
. והכי קאמר על אדאורייתא

דיקרב למיתא מסאב טומאת 
שבעה אבל דיקרב בדיקרב לא 

   מסאב אלא טומאת ערב:
. וכל אשר יגע בו הטמא יטמא

אותו שנגע במת קרי טמא 
וקאמר כל מי שיגע בו אותו 

   טמא יטמא:
. בשעה שהיה זה נוגע בחיבורין

   ו ונגע בו:במת בא חביר
. לאחר שפירש שלא בחיבורין

   מן המת בא חבירו ונגע בו:
. כל אשר יגע בו הטמא יטמא

משמע שבעת ימים כסתם 
   טומאת מת:

. כדים ריקים בוקי סריקי
   כלומר דברים שאינן טעם:

ספק טומאה ברה''ר התיר 
. שאינם נוהגין בה איסור להם

וה''ק ועל דיקרב ודאי למיתא 
   לא:מסאב אבל מספק 

. הא הלכתא גמירי לה מסוטה
דטהור דכל איסור ספק טומאה 
מהתם נפקא דאפיק לה קרא 
בלשון טומאה ונסתרה והיא 
נטמאה מגיד לך הכתוב שעל 
הספק אסור מכאן אתה דן 

   לשרץ לטמא מספק:
. שהרי אין ומה סוטה רה''י

סתירה ברה''ר אף טומאת ספק 
בשרץ אינה אלא ברה''י במסכת 

   ):סוטה (דף כח:
. דבספק טומאה ברה''ר הלכה
   טהור:

. ברבים כן דלא ואין מורין
   ליזלזלו בה טפי:
. לסימנין בין קורות נעץ להן

רה''ר ובין שדות של בקעה שהן 
רה''י לטומאה שבעל השדה 
מקפיד בדריסת הרגל ועוד 
דאמרינן בהשותפין (ב''ב יב.) ד' 
אמות הסמוכות לרה''ר כגון 

ר והוא מקום פנוי הסמוך לרה''
ארוך הרבה לד' אמות 
הראשונות רה''ר לטומאה 
ובאותן מקומות נעץ להן 

   קורות:
. מי כי אתו לקמיה דרבי ינאי

  שאירע בו ספק טומאה ברה''ר:
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ל ּגֹוִים, "ְוֵאּלוּ [[[[     ָבִרים ׁשֶ    ּדְ

ָלקֹות" ]]]]...  ֲאסּוִרין, ְוֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה: ְ   . . . . ְוַהׁשּ
  

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ֶסף ּתִ ָאַמר ְקָרא:  ּכֶ י, ּוַמִים ּבַ ֵרִני ְוָאַכְלּתִ ּבִ ׁשְ ֶסף ּתַ ּכֶ ִתיִתי""אֶֹכל ּבַ ן ִלי ְוׁשָ   . (דברים ב, כח) 266תֶּ

ּנּו,  ּתַ ּלֹא ִנׁשְ ִים ׁשֶ ַמִים, ַמה ּמַ   ּכְ
ה.  ּנָ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ   ַאף אֹוֶכל ׁשֶ

  
ָאן ְקָליֹות  ין ַוֲעׂשָ ה, ִחּטִ א ֵמַעּתָ ֲאסּוִרין?  -ֶאּלָ   ָהִכי ַנִמי ּדַ

  
יָמא ָהִכי ַנִמי,    ְוִכי ּתֵ

  ְוָהַתְנָיא: 
ָאן  ין ַוֲעׂשָ ִרין""ִחיטִּ   ! ְקָליֹות מּותָּ

  
יָתן,  ִרּיָ ּנּו ִמּבְ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ ִים ׁשֶ ַמִים, ַמה ּמַ א: ּכְ   ֶאּלָ

יתֹו. ִרּיָ ה ִמּבְ ּנָ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ   ַאף אֹוֶכל ׁשֶ
  

ֲאסּוִרין?  ין ּוְטָחָנן, ָהִכי ַנִמי ּדַ ה, ִחיּטִ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
  

יָמא: ָהִכי ַנִמי,    ְוִכי ּתֵ
  ְוָהַתְנָיא: 

י ָאן ְקָליֹות, "ִחיטִּ   ן ַוֲעׂשָ
ֶהן  ּלָ ָלתֹות ׁשֶ ָמִחים ְוַהסְּ ִרין" –ַהּקְ   ! מּותָּ

  
ַמִים  א: ּכְ יתֹו ַעל ְיֵדי ָהאוּ  -ֶאּלָ ִרּיָ ה ִמּבְ ּנָ ּתַ ּלא ִנׁשְ יָתן ַעל ְיֵדי ָהאּור, ַאף אֹוֶכל ׁשֶ ִרּיָ ּנּו ִמּבְ ּתַ ּלא ִנׁשְ ִים ׁשֶ   ר. ַמה ּמַ

  
ִתיב?!    ִמיֵדי אּור ּכְ

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

   

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ׁשְ  266 ֶסף תַּ ּכֶ ָרה ְבַרְגָליאֶֹכל ּבַ ִתיִתי ַרק ֶאְעּבְ ן ִלי ְוׁשָ תֶּ ֶסף תִּ ּכֶ י ּוַמִים ּבַ ֵרִני ְוָאַכְלתִּ   ּבִ

 רש"י

. דבישולי עובדי מנהני מילי
  כוכבים אסירי:

  . יבשו בתנור:קליות
. שלא יהא ישראל רגיל מדרבנן

אצלו במאכל ובמשתה ויאכילנו 
  טמא:דבר 
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ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ׁשְ

הּוא ַחי  מֹות ׁשֶ ֱאָכל ּכְ ל ַהּנֶ ּוֵלי גֹוִים.  -ּכָ יׁשּ ּום ּבִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

סּוָרא ַמְתנּו ָהִכי.    ּבְ
  

ִדיָתא ַמְתנּו ָהִכי:  פּוְמּבְ   ּבְ
  

ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ׁשְ
ת  ת ּבֹו ֶאת ַהּפַ ֵאינֹו ֶנֱאָכל ַעל ׁשּוְלַחן ְמָלִכים ְלַלּפֵ ל ׁשֶ ּוֵלי גֹוִים.  -ּכָ יׁשּ ּום ּבִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ
ים,  ִגים ְקַטּנִ   ּדָ

י,    ְוַאְרּדֵ
  ְוַדְייָסא. 

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר 

ים ְמלּוִחים  ִגים ְקַטּנִ ּוֵלי גֹוִים.  -ּדָ יׁשּ ּום ּבִ ֶהן ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
יִלין.  - ִאם ְצָלָאן ּגֹוי  ּום ֵעירּוֵבי ַתְבׁשִ ָרֵאל ֲעֵליֶהם ִמׁשּ   סֹוֵמְך ִיׂשְ

ַהְרְסָנא  ָסא ּדְ   . ָאסּור -ְוִאי ָעְבִדיְנהּו ּגֹוי ּכָ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ר,  ֵתיָמא: ַהְרְסָנא ִעיּקָ   ַמהּו ּדְ
ר.   ַמע ָלן: ִקיְמָחא ִעיּקָ   ָקא ַמׁשְ

   
  
        
        

 רש"י

. אין דגים קטנים וארדי ודייסי
נאכלין חיין ואין עולין על 
שולחן מלכים ללישנא קמא יש 
בהן משום בישולי עובדי 

  כוכבים ללישנא בתרא שרו:
   . בולי''ץ:ארדי

. נאכלין כמות שהן מלוחין
   מחמת מלחן:

. טיגן במורייס כסא דהרסנא
   שומן דגים עם קמח:

ייס . ואותו מורהרסנא עיקר
   נאכל כמות שהוא חי ושרי:

. ויש בו קמ''ל קימחא עיקר
משום בישולי עובדי כוכבים 

  שהקמח אינו נאכל חי:
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רּוָנאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ּבְ

ֲאַגם  ית ֶאת ָהאּור ּבַ ִהּצִ ֲאַגם ֲאסּוִרין.  -ּגֹוי ׁשֶ ּבַ ל ַהֲחָגִבים ׁשֶ   ּכָ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
  

ָלא ָיַד  ָרֵאל ַנִמי!  -ע ֵהי ָטהֹור, ְוֵהי ָטֵמא ִאיֵליָמא ּדְ   ַמאי ִאיְרָיא ּגֹוי? ֲאִפיּלּו ִיׂשְ
ּוֵלי גֹוִים  יׁשּ ּום ּבִ א ִמׁשּ ְווָנא ִמי ֲאִסיר?!    -ֶאּלָ י ַהאי ּגַ   ּכִ

ר ַאִמיְוָהָאַמר  ָדתָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ י ּפְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   :  ַרּבִ
א ֲחֵריְך ֵריׁשָ יּה,  - ַהאי ּגֹוי ּדַ יּה, ֲאִפיּלּו ֵמֵריׁש אּוּנֵ ֵרי ְלֵמיַכל ִמיּנֵ   ׁשָ

ין,  ּוֵ ָער ָקִמיּכַ   ַאְלָמא ְלַעּבּוֵרי ׂשֵ
ין!  ּוֵ   ָהָכא ַנִמי ְלַגּלּוֵיי ַאְגָמא ָקא ִמיּכַ

  
ָלא ָיַדע ֵהי ָטהֹור ְוֵהי ָטֵמא,    ְלעֹוָלם ּדְ

גֹוי ָהָיה.  ָהָיה, ּבְ ה ׁשֶ   ּוַמֲעׂשֶ
  
  
  

  ּגּוָפא: 
הר "ָאַמ  ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

א  ֲחִריְך ֵריׁשָ יּה".  -ַהאי ּגֹוי ּדַ יּה ֲאִפיּלּו ֵמֵריׁש אּוּנֵ ֵרי ְלֵמיַכל ִמיּנֵ   ׁשָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ָרא ׁשַ  ָרֵאל ָקָרא ֵמִעיּקָ ּה ִיׂשְ ָתא ְלַאּתּוָנא, ּוְקַבר ּבָ ָדא ִסיּכְ ׁשְ ְך, ַהאי ּגֹוי ּדִ ֵמי. ִהְלּכָ יר ּדָ   ּפִ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ין,  ּוֵ ּוֵלי ָמָנא ָקא ִמיּכַ ֵתיָמא: ְלַבׁשּ   ַמהּו ּדְ

ין.   ּוֵ רּוֵרי ָמָנא ָקא ִמיּכַ ַמע ָלן: ְלׁשָ   ָקא ַמׁשְ
   

  
  
        

 רש"י

. שנחרכו כל החגבים שבאגם
ונתבשלו מחמת האור חגב אינו 

  טעון שחיטה:
. שהאוזן רכה אפי' מריש אוניה

ונצלית בחריכתה אפי' הכי שרי 
הואיל ועובד כוכבים לא לבשל 

   ין:נתכו
. קובליי''א בלע''ז דשדא סיכתא
   ליבשה בתנור:

. וקבר בה ישראל קרא מעיקרא
והטמין ישראל בתנור דלעת 
חיה קודם שהוסק התנור 
והעובד כוכבים הסיקו 

   ונתבשלה הדלעת:
. הואיל והעובד שפיר דמי

   כוכבים לא לבשל נתכוין:
   . היינו דר' יוחנן:פשיטא

. האי עובד כוכבים מהו דתימא
שולא להאי סיכתא איכוון לב

   והא לשם בישול הסיקו:
   . דאין בישול בכלים:קמ''ל

. אלא לשרורי מאניה איכוין
להקשות את היתד ואין דעתו 

   לבישול:
  . לשון שריר וקים חזק:לשרורי
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

י ֶגָחִלים, ּוָבא ּגֹוי וְ  ּבֵ ר ַעל ּגַ ׂשָ ָרֵאל ּבָ יַח ִיׂשְ ר.  -ָהַפְך ּבֹו ִהּנִ   מּוּתָ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
יל  ׁשִ יּה ֲהָוה ּבְ ִאי ָלא ָהַפְך ּבֵ יָטא!  –ִאיֵליָמא ּדְ ׁשִ   ּפְ

ִאי ָלא ָהַפְך  א ָלאו ּדְ ל ּגֹוִים ִניְנהּו!  -ֶאּלָ ּוֵלי ׁשֶ יׁשּ ר? ּבִ אי מּוּתָ יל, ַאּמַ ׁשִ   ָלא ֲהָוה ּבְ
  

ׁשִ  ִאי ָלא ָהַפְך ֲהָוה ּבְ א, לֹא ְצִריָכא, ּדְ ְעּתָ ֲחָדא ׁשַ יל ּבַ ׁשִ א ָקא ּבְ ּתָ ֵעי, ְוָהׁשְ י ׁשָ ַתְרּתֵ   יל ּבְ
ָתא ִהיא,  ּוָלא ִמיּלְ יׁשּ ֵתיָמא: ָקרּוֵבי ּבִ   ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

י ַאִסיְוָהָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
רֹוַסאי  ן ּדְ ַמֲאַכל ּבֶ הּוא ּכְ ל ׁשֶ ּום ּבִ  -ּכָ ּוֵלי גֹוִים, ֵאין ּבֹו ִמׁשּ   יׁשּ

רֹוַסאי  ן ּדְ ַמֲאַכל ּבֶ ּוֵלי ּגֹוִים!  -ָהא ֵאינֹו ּכְ ׁשּ ּום ּבִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
  

ַתּנּוָרא.  -ָהָתם  ַקֵליּה ּגֹוי ְואֹוְתֵביּה ּבְ ִסיְלָתא, ּוׁשְ גֹון ְדאֹוְתֵביּה ּבְ   ּכְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
י ּבֵ ר ַעל ּגַ ׂשָ ָרֵאל ּבָ יַח ִיׂשְ   ֶגָחִלים,  "ַמּנִ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ֶנֶסת אֹו ִמּבֵ ית ַהּכְ ָרֵאל ִמּבֵ בֹא ִיׂשְ ּיָ ְך ּבֹו ַעד ׁשֶ ׁש.  -ּוָבא ּגֹוי ּוְמַהּפֵ   ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ
י ִכיָרה,  ה ְקֵדיָרה ַעל ַגּבֵ ָ   ׁשֹוֶפֶתת ִאׁשּ

ית^ּוָבאת ּגֹוָיה     לח,ב ְרָחץ אֹו ִמּבֵ ית ַהּמֶ בֹא ִמּבֵ תָּ ֶנֶסת  ּוְמִגיָסה ַעד ׁשֶ ת" -ַהּכְ ׁשֶ   . ְוֵאיָנּה חֹוׁשֶ
  
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ָרֵאל, ַמהּו?  יַח ּגֹוי ְוָהַפְך ִיׂשְ   ִהּנִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

  ַקל ָוחֹוֶמר, 
ַיד ּגֹוי  ָמרֹו ּבְ ר,  -ּגְ   מּותָּ

ָרֵאל  ַיד ִיׂשְ ָמרֹו ּבְ ן?!  -ּגְ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
  

ַמר ַנִמי:    ִאיּתְ
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ ר ָחָנה, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרּבִ ר ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ   : ַרּבִ

ָרֵאל,  יַח ּגֹוי ְוָהַפְך ִיׂשְ ִהּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ
ָרֵאל ְוָהַפְך ּגֹוי  יַח ִיׂשְ ִהּנִ ין ׁשֶ ר,  -ּבֵ   מּוּתָ

ֵהא ּתְ  תְּ ַיד ּגֹוי. ְוֵאינֹו ָאסּור ַעד ׁשֶ תֹו ּוְגָמרֹו ּבְ   ִחּלָ
  

  :ָרִביָנאָאַמר 
  ִהְלְכָתא: 

ָרֵאל,  ַגר ּגֹוי, ְוָאָפה ִיׂשְ ׁשְ א ּדִ   ָהא ִריְפּתָ
ָרֵאל ְוָאָפה ּגֹוי,  ַגר ִיׂשְ   ִאי ַנִמי, ׁשְ

ּה ַחּתּוֵיי  ָרֵאל ְוָחָתה ּבָ ַגר ּגֹוי ְוָאָפה ּגֹוי, ַוֲאָתא ִיׂשְ יר ּדָ  -ִאי ַנִמי, ׁשְ ּפִ   ֵמי.  ׁשַ
   

        
        

 רש"י

. לסטים היה ואוכל בן דרוסאי
  כל דבר המבושל קצת:

. בסל אבל הכא דמנחא בסילתא
ובד אגומרי בלאו היסק דע

כוכבים הוה מבשל לה לזמן 
   מרובה:

. קרי כשנותנין שפיתת קדירה
  אותה על האור:

   . מהפכת בכף:מגיסה
. הסיק דשגר עובד כוכבים

   בתנור:
. גחלת מחממת ומוציאה חתיית

  חום הגחלים:
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ג ָמִליַח,    ּדָ

ה ֵרי,  ִחְזִקּיָ   ׁשָ
י יֹוָחָנןוְ    ָאַסר.  ַרּבִ
  

יָצה ְצלּוָיה,    ּבֵ
ָרא ר ַקּפָ ֵרי,  ּבַ   ׁשָ

י יֹוָחָנןוְ    ָאַסר.  ַרּבִ
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
ג ָמִליַח,    ֶאָחד ּדָ

יָצה ְצלּוָיה  ה -ְוֶאָחד ּבֵ ָראוּ  ִחְזִקּיָ רּו,  ַבר ַקּפָ   ׁשָ
י יֹוָחָנןוְ    ָאַסר.  ַרּבִ
  
  

ְרָווָאה יא ּפַ י ִחּיָ לּוָתא,  ַרּבִ   ִאיְקַלע ְלֵבי ֵריׁש ּגָ
יָצה ְצלּוָיה ַמאי?    ָאְמרּו ֵליּה: ּבֵ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

ה ָראוּ  ִחְזִקּיָ רּו,  ַבר ַקּפָ   ׁשָ
י יֹוָחָנןוְ    ָאַסר,  ַרּבִ

נַ  ְמקֹום ׁשְ ל ֶאָחד ּבִ ָבָריו ׁשֶ   ִים. ְוֵאין ּדְ
  

  : ַרב ְזִבידָאַמר ְלהּו 
ִציתּו ֵליּה,    ָלא ּתְ

ֵייָהִכי ָאַמר    : ַאּבַ
י יֹוָחָנן.  ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ   ִהְלְכָתא ּכְ

  
יּה. א ְוָנח ַנְפׁשֵ ַחּלָ ְקיּוהּו ְנגֹוָטא ּדְ   ַאׁשְ

  
  

 רש"י

. שמלחו העובד כוכבים דג מליח
ובמליחתו הוא נאכל בלא 

  בישול:
   . דלאו הוא בישול:חזקיה שרי

   . דזהו בישולו:ור' יוחנן אסר
. שצלאה עובד ביצה צלויה

   כוכבים:
. הואיל ובליע בר קפרא שרי

אוכל דידיה ולא נגע עובד 
   כוכבים באוכלא:

   . אשקיוהו לרב זביד:אשקיה
. הנך דבי ריש נגוטא דחלא

גלותא דלא הוו מעלו משום 
  דאחמיר עלייהו:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְפִריִסין,    "ַהּקַ
ְפלֹוטֹות,    ְוַהּקַ

א,  ְטִלּיָ   ְוַהּמַ
ין, וְ    ַהַחּמִ

ֶהן  ּלָ ָליֹות ׁשֶ ִרין,  -ְוַהּקְ   מּותָּ
יָצה ְצלּוָיה    ֲאסּוָרה.  -ּבֵ

ֶמן:    ׁשֶ
יא ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ינֹו ִנְמנּו ָעָליו  ַרּבִ ירּוהּו" -ּוֵבית ּדִ   . ְוִהתִּ

  
  

ְנָיא:    ּתַ
א,  ְטִלּיָ   "ִהיא ַהּמַ

ְלָיא,  ׁשַ   ִהיא ּפָ
יֲעָתא"   . ִהיא ׁשִ

  
יֲעָתאַמאי    ? ""ׁשִ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ְצַרִים,  ָנֵפיק ַהאי עֹוָבָדא ִמּמִ ִנין ּדְ ִעין ׁשְ   ָהא ַאְרּבְ
ר ָחָנהוְ  ר ּבַ ה ּבַ ְצַרִים,  ַרּבָ ָנֵפיק ַהאי עֹוָבָדא ִמּמִ ִנין ּדְ ין ׁשְ ּתִ יֵדיּה ָאַמר: ָהא ׁשִ   ּדִ

ִליִגי,    ְוָלא ּפְ
ֵניּה  ׁשְ   , ָמר ּבִ

ֵניּה.  ׁשְ   ּוָמר ּבִ
  

ָסא,     ַמְייתוּ  ַכְרּפָ יְזָרא ּדְ   ּבִ
ָנא,  ִכיּתָ   ּוִביְזָרא ּדְ

ְבִליְלָתא,  ׁשַ   ּוִביְזָרא ּדְ
ְפׁשּוֵרי,  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ּבִ   ְוָתרּו ְלהּו ּבַ

ל,  ְמַקּבֵ ְבקּו ֵליּה ַעד ּדִ   ְוׁשָ
א,    ּוַמְייֵתי ַחְצֵבי ֲחַדֵתי ּוָמלּו ְלהּו ַמּיָ

יּה, ְוָתרּו ּבְ  ִקין ּבֵ א ּוְמַדּבְ ּתָ יׁשְ ְרּגִ   הּו ּגַ
ְייהּו,  ָנְפקּו ְמַלְבְלִבי, ְוָאְכִלי ִמיּנַ ֵני, ַאּדְ   ְוָעְייִלין ְלֵבי ּבָ
ַכְרַעְייהּו.  ְייהּו ַעד טּוְפָרא ּדְ ֵריׁשַ יְנָתא ּדְ   ְוָקְייִרי ִמּבִ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

י ֲחִניָנאָאַמר ִלי    : ַרּבִ
ין.    ִמיּלִ

  
ין. ְוָא  ִמיּלִ   ְמִרי ָלה: ּבְ
  
  
        

 רש"י

. שומר לפרי הן ממין הקפריסין
ך לאכלן חיין ויש צלף ודר

ששולקין אותן ואם בישלן עובד 
  כוכבים מותרין:

. כרתי נאכלין כמות והקפלוטות
   שהן חיין:
   . לקמן מפרש:והמטליא

. מים חמין דהא אין והחמין
   משתנין מברייתם ע''י האור:

   . נמי לא נשתנו:וקליות
. זרע של שיעתא ביזרא דכרפסא

   כרפס:
. פנגריי''א והוא שבלילתא

   תן:תל
   . שורין אותן במים:ותרו להו

   . שצומחין:דמקבל
   . ארזיל''א:גרגישתא
   . הנך ביזרא:ומדבקין

. שיער ראשו מבינתא דרישייהו
וקמ''ל ברייתא דאי נמי תרו 

   להו בחמימי שרי:
. דברי כזב הן דלא מילין

   מלבלבי בחדא שעתא:
. על ידי דברי לחש של במילין

  כשפים הן עושין:
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        לח, בלח, בלח, בלח, ב . . . . 80808080
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ין,  הּוֲחמּו ַחּמִ ל ּגֹוִים, ׁשֶ ן ׁשֶ   "ַהּכּוְסּפָ
דֹוָלה  יֹוָרה ּגְ   ָאסּור,  - ּבְ
ה  יֹוָרה ְקַטּנָ ר" –ּבְ   . מּותָּ

  
ה"ְוֵאיזֹו ִהיא    ? "יֹוָרה ְקַטּנָ

  
איָאַמר  י ַיּנַ   : ַרּבִ

רֹור  ֵאין ִצּפֹור ּדְ ל ׁשֶ תֹוָכּה. ּכָ ֵנס ּבְ   ָיכֹול ִליּכָ
  

 ! מּוהַּ ְוַעְיילּוהַּ מּוֵיי ַאּדַ   ְוִדְלָמא ַאּדַ
  

תֹוָכּה.  ֵנס ּבְ רֹור ָיכֹול ִליּכָ ֵאין רֹאׁש ִצּפֹור ּדְ ל ׁשֶ א ּכָ   ֶאּלָ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
ה  דֹוָלה ְוֶאָחת יֹוָרה ְקַטּנָ ר" –"ַאַחת יֹוָרה ּגְ   ! מּותָּ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

ַמ  -ָהא  ָאַמר: נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם ָאסּור, ּכְ   אן ּדְ
ר.  ָאַמר: נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם מּוּתָ ַמאן ּדְ   ָהא ּכְ

        
        
        

 רש"י

. פסולת של תמרים פןהכוס
  שעשו מהן שכר וחולטין אותן:

. שפיה כל שאין צפור דרור כו'
קצר דבהא ודאי לא איבשל דבר 
טמא דניחוש לגיעולי עובדי 

   כוכבים:
. נתחוה ודלמא אדמויי אדמוה

לאברים והכניסוה ונתבשלה בו 
   ועכשיו פלט הטעם בחמין הללו:

אלא כל שאין ראש צפור דרור 
חתיכת איסור  . ואין לךכו'

   קטנה מזו:
. פלוגתא היא נותן טעם לפגם

בפ' בתרא (לקמן סז:) וכל 
גיעולי עובדי כוכבים נותן טעם 
לפגם שהרי נתבשל האיסור 
אתמול וכבר הופג טעמו ונפסל 
בלינה חוץ מקדירה בת יומא 

  דנותן טעם לשבח הוא ואסור:
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תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ַאְרָמֵאי  ִליָקא ּדְ ָחא ׁשְ   ָאסּור.  - ַהאי ִמיׁשְ
  

  : ַרב ָסְפָראָאַמר 
  ְלַמאי ֵניחּוׁש ָלּה? 

ּום ִאיֲערּוֵבי    ָסֵרי!  ִמיְסָרא - ִאי ִמׁשּ
ּוֵלי גֹוִים  יׁשּ ּום ּבִ הּוא ַחי!  -ִאי ִמׁשּ מֹו ׁשֶ   ֶנֱאָכל הּוא ּכְ
יעּוֵלי גֹוִים  ּום ּגֵ ר!  -ִאי ִמׁשּ   נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם הּוא, ּומּוּתָ

  
  

יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ י ַאִסיּבָ   : ַרּבִ
ַאְרָמֵאי  ִליִקי ּדְ   ַמאי?  -ָהֵני ֲאִהיֵני ׁשְ

  
יּבָ  -חּוְלֵיי  רּו, לֹא ּתִ אי ׁשָ ַוּדַ   ֵעי ְלָך, ּדְ

אי ֲאִסיִרי.  -ְמִריֵרי  ַוּדַ ֵעי ְלָך, ּדְ יּבָ   לֹא ּתִ
ֵעי ְלָך  יּבָ י ּתִ   ַמאי?  -ְמִציָעֵאי  -ּכִ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

ֵעי ְלכּו?  יּבָ   ַמאי ּתִ
י ָאַסר,  ַרּבִ   ּדְ

  ּוַמּנּו? 
  ֵלִוי. 

  
  
  
  

 רש"י

  . שמא נתערב בו יין:איערובי
   . מסריח:סרי

  . תמרים:אהיני
. מתוקים חוליי לא תיבעי לך

ודאי שרו דאי משום בישולי 
   עובדי כוכבים הרי נאכלין חיין:

. אינן נאכלין ובישולן מרירין
   ממתקן:
. נאכלין חיין ע''י מציעאי
  הדחק:
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ִתיָתָאה:    ׁשְ

ֵרי,  ַרב   ׁשָ
ׁשְ    ָאְסִרי.  ֵלִויוְ  מּוֵאלֲאבּוהַּ ּדִ

  
ֲעֵרי  י ְוׂשַ ִחיּטֵ ֵרי.  -ּבְ ׁשָ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּוּלֵ

א  ַחּלָ ֵחי ּדְ ַטְלּפְ ֲאִסיר,  -ּבְ ִליִגי ּדַ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּוּלֵ
א,  ַמּיָ ֵחי ּדְ ַטְלּפְ ִליִגי ּבְ י ּפְ   ּכִ

ְזִריַנן ָהא ַאּטּו ָהא,    ָמר ָסַבר: ּגָ
ְזִריַנן.  ּוָמר ָסַבר:   ָלא ּגָ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ

ֲאִסיר,  ִליִגי ּדַ י ָעְלָמא ָלא ּפְ א ּכּוּלֵ ַמּיָ ֵחי ּדְ ַטְלּפְ   ּבְ
ֲעֵרי,  י ְוׂשַ ִחיּטֵ ִליִגי ּבְ י ּפְ   ּכִ

ְזִריַנן ָהא ַאּטּו ָהא,    ָמר ָסַבר: ּגָ
ְזִריַנן.    ּוָמר ָסַבר: ָלא ּגָ

  
  

  : ַרבָאַמר 
ִתיָת  ֵרי ִמיֵני ׁשְ ְלָעִדי ְלָדִוד, ּתְ י ַהּגִ ְרִזיּלַ ַדר ּבַ   ָאה ׁשְ

ְכִתיב:  ים ְוָקִלי"ּדִ עִרים ְוֶקַמח ְוָקִלי ּופֹול ַוֲעָדׁשִ ים ּוׂשְ ב ְוַסּפֹות ּוְכִלי יֹוֵצר ִחּטִ ּכָ   .(שמואל ב' יז, כח) "ִמׁשְ
  
  

ָעא,  י ְלׁשּוֵקי ְנַהְרּדְ י ַצּנֵ ִקי ַצּנֵ ָקא ַמּפְ א הּוא ּדְ תָּ   ְוָהׁשְ
מּוֵאל ְוֵלִוי.  ְוֵלית ׁשְ ֲאבּוּה ּדִ ָחֵייׁש ְלָהא ּדַ   ּדְ

  
  
  
  

 רש"י

. תבשיל העשוי מקמח שתיתאה
של קליות שייבשן בתנור ויש 
שעושין אותו מקמח עדשים 

תר מדאי ולפי שהן מתוקין יו
  נותן שם חומץ:

. אין דרך לתת בחיטי או שערי
   שם חומץ:

   . עדשים:טלופחי
ואית דאמרי בטלופחי ומיא 

. דמיחלף כ''ע לא פליגי דאסור
   בטלופחי וחלא:

. כלים להשתמש כמו וספות
שומרי הסף (אסתר ב): תרי 
זימני כתיב קלי בקרא והיינו 

  תרי מיני שתיתא:
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ל ּגֹוִים, [ ָבִרים ׁשֶ   "ְוֵאּלּו ּדְ

תֹוָכן ַיִין] ... ֲאסּוִרין, ְוֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה: ן ָלֵתת ּבְ ְרּכָ ּדַ ין ׁשֶ             ].ְוחֹוֶמץ"[ ּוְכָבׁשִ
  

הָאַמר    : ִחְזִקּיָ
נּו ֶאלָּ  ן, לֹא ׁשָ ְרּכָ ּדַ   א ׁשֶ
ָידּוַע  ֲהָנָאה.  -ֲאָבל ּבְ   ָאסּור ֲאִפיּלּו ּבַ

  
ֲהָנָאה?  ַנן ּבַ רּו ַרּבָ ׁשָ ָנא ִמּמֹוַרְייס, ּדְ   ּוַמאי ׁשְ

  
  ְלַעּבּוֵרי זּוֲהָמא,  -ָהָתם 
  ְלַמּתּוֵקי ַטְעָמא.  -ָהָכא 

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ר.  ָידּוַע ַנִמי מּוּתָ   ֲאִפיּלּו ּבְ
  
ֲהָנָאה?  וּ  ֲאִסיר ּבַ י ֵמִאיר ּדַ ָנא ִמּמֹוַרְייס ְלַרּבִ   ַמאי ׁשְ
  

ׁשֹו,  -ָהָתם   לט,א    ְיִדיַע ַמּמָ
ן.   -ָהָכא  ׁשָ   לֹא ְיִדיַע ַמּמָ

   
  
        
        

 רש"י

דרובא  .ומאי שנא ממורייס
דעלמא שדו ביה חמרא והוי 

  בידוע:
. התם חמרא לעבורי זוהמא

דדגים והוי כמאן דאזיל 
  לאיבוד:

. שהרי התם ידיע ממשו
מטבילין בו והרוטב נאכל והיין 

   נאכל עמו:
. שאין הכא לא ידיע ממשן

אוכלין הרוטב אלא הירק ולא 
הכניסו הירק לתוכו אלא 

  להתקיים:
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ל ּגֹוִים, ֲאסּוִרין, ְוֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה:[ ָבִרים ׁשֶ   ] ... "ְוֵאּלּו ּדְ

ית ׁשֹוֶטֶטת ּבֹו, ְוַהִחיָלק"ְוָטִרית ְטרּוָפה, וְ  ְלּבִ ָגה, ּכִ ּה ּדָ ֵאין ּבָ   . . . . ִציר ׁשֶ
  

ק"ַמאי    ? "ִחיּלָ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִנית,    זֹו סּוְלּתָ

ֵני ָמה ֲאסּוָרה?    ּוִמּפְ
ּה.  ֵעְרבֹוָנּה עֹוֶלה ִעּמָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

יו, וְ  ל ְלַאַחר ְזַמן, "ֵאין לֹו ַעְכׁשָ   ָעִתיד ְלַגּדֵ
ץ  ִנית ְוָהָעִפּיָ גֹון ַהּסּוְלתָּ ר.  -ּכְ   ֲהֵרי ֶזה מּותָּ

ם,  עֹוֶלה ִמן ַהּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ יר ּבְ ִ יו ְוָעִתיד ְלַהׁשּ   ֵיׁש לֹו ַעְכׁשָ
יס ְואֹוָטָנס  יס ְוַאְכַסְפִטּיָ ַטְסָפִטּיָ גֹון ָאקּוָנס ְוָאפּוָנס, ּכְ ר" –ּכְ   .מּותָּ

  
ֵקיָסִריֵריז ַאכְ  הּו ּבְ י ַאּבָ   : ַרּבִ

ָרן  ִגים ְועּוּבָ ל ָאָדם,  -ִקיְרֵבי ּדָ ִחין ִמּכָ   ִניּקָ
ְמָיא. לּוָסא ְוַאְסּפַ א ִמּפִ ִאים ֶאּלָ   ֶחְזָקָתן ֵאיָנן ּבָ

  
ָאַמר  י ָהא ּדְ ֵייּכִ   : ַאּבַ

ְרָיא.  ַבב ַנֲהָרא ׁשָ א ּדְ   ַהאי ַצַחְנּתָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

א, ִאיֵליָמא ִמׁשּ  ְרִדיִפי ַמּיָ   ּום ּדִ
ְדָרה,  ִ ֵלית ֵליּה חּוט ַהׁשּ יָון ּדְ ג ָטֵמא ּכֵ   ְוַהאי ּדָ

א ָלא ָמֵצי ָקֵאי.  ְרִדיִפי ַמּיָ א ּדִ דּוְכּתָ   ּבְ
  

ָקֵאי!    ְוָהא ָקא ָחֵזיַנן ּדְ
  

א,  ְמִליִחי ַמּיָ ּום ּדִ א ִמׁשּ   ֶאּלָ
ד ֵלית ֵליּה ַקְלֵפי, ּבְ יָון ּדְ ג ָטֵמא ּכֵ א ָלא ָמֵצי ָקֵאי. ְוַהאי ּדָ ְמִליִחי ַמּיָ א ּדִ   ּוְכּתָ

  
ָקֵאי!    ְוָהא ָקָחֵזיַנן ּדְ

  
ה ִטיָנא  ָלא ַמְרּבֶ ּום ּדְ א, ִמׁשּ ג ָטֵמא.  -ֶאּלָ   ּדָ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

א  ְמּדָ יּה ְנַהר ּגֹוָזא ּוְנַהר ּגַ ְפִכי ּבֵ ָקא ׁשָ   ֲאִסיִרי.  –ָהִאיָדָנא ּדְ
  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
א ַהאי ֲחָמ  ַיּמָ ֵרי,  - ָרא ּדְ   ׁשָ

א  ַיּמָ   ֲאִסיר,  - ּתֹוָרא ּדְ
  

  ְוִסיָמֵניְך: ָטֵמא ָטהֹור, ָטהֹור ָטֵמא. 
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ַפר נּוָנא  ֵרי,  -ׁשְ   ׁשָ
  ֲאִסיר,  -ְקַדׁש נּוָנא 

  

 רש"י

  נן:.. גרסיהרי זה מותר
   . שומנן:קירבי דגים

   . הן ביצים של דגים:עוברן
. ואין דגים מפלוסא ואספמיא
   טמאים מצויין שם:

   . חילק:צחנתא
   . דבב שם הנהר:דבב נהרא

. בכח מקלחין דבדב''ש דרדיפי
   בלע''ז:

. דלא מרבה טינא דג טמא
קרקעית של אותו הנהר אין 

   מגדל דגים טמאים:
. חמרא דימא ותורא דימא

קי''ל במסכת חולין (דף קכז.) ד
כל שיש בים יש ביבשה חוץ מן 

   החולדה:
   . ביבשה טהור בים:טמא

   . סתם קדש אסור:קדש לה'
  . שם דגים שבים:קדש נונא
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  . (שמות טז, כג) 267"קֶדׁש ַלה'"ְוִסיָמֵניְך: 
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  ר, ָאסוּ  -ְקַבר נּוָנא 

  ְוִסיָמֵניְך: ִקְבֵרי גֹוִים. 
  

י ֲעִקיָבא יְנַזק,  ַרּבִ   ִאיְקַלע ְלּגִ
א,  ֵמי ְלִחיּפּוׁשָ ֲהָוה ּדָ יּה ַההּוא נּוָנא ּדַ   ַאְייתּו ְלַקּמֵ

ְרֵייּה.  יּה ַקְלֵפי ְוׁשָ ִדיּקּוָלא, ֲחָזא ּבֵ   ַחְפֵייּה ּבְ
  

י ֵמי ִלְצלֹוְפָחא, ִאיְקַלע ְלַטְמּדּוְרָיא, ַאְייתּו ְלַקּמֵ  ַרב ַאׁשִ ֲהָוה ּדָ   יּה ַההּוא נּוָנא ּדַ
  ַנְקֵטיּה ַלֲהֵדי יֹוָמא, 

ְרֵייּה.  יּה ִציְמֵחי ְוׁשַ ֲהָוה ּבֵ   ֲחָזא ּדַ
  

י   ִאיְקַלע ְלַההּוא ַאְתָרא,  ַרב ַאׁשִ
ַפְרנּוָנא,  ֵמי ִלׁשְ ָהֵוי ּדָ יּה נּוָנא ּדְ   ַאְייתּו ְלַקּמֵ

ֵר  יְכֵלי ִחיּוָ ְמׁשִ   י, ַחְפֵייּה ּבִ
ְרֵייּה.  י ְוׁשַ יּה ַקְלּפֵ   ֲחָזא ּבֵ

  
ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ ַאְגָמא,  ַרּבָ   ִאיְקַלע ְלַאְקָרא ּדְ

א,    ְקִריבּו ֵליּה ַצַחְנּתָ
אֵטי,  ֲהָוה ָקֵרי ֵליּה ּבָ ְבָרא ּדַ ְמֵעיּה ְלַההּוא ּגַ   ׁשַ

ָבר ָטֵמא ִאית ּה: ּדָ ַמע ִמיּנָ אֵטי, ׁשְ ָקא ָקֵרי ֵליּה ּבָ יּה,  ָאַמר: ִמּדְ   ּבֵ
יּה.    לֹא ָאַכל ִמיּנֵ

ָבר ָטֵמא,  יּה ּדָ ח ּבֵ ּכַ ּה, ַאׁשְ ין ּבָ   ְלַצְפָרא ִעּיֵ
יּה:  ְפׁשֵ ל ָאֶון"ָקֵרי ַאּנַ יק ּכָ ּדִ ה ַלּצַ   .  (משלי יב, כא) 268"לֹא ְיֻאּנֶ

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ר  267 ר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאׁשֶ ה ָמָחר ֵאת ֲאׁשֶ ת קֶֹדׁש ַליהֹוָ ּבַ תֹון ׁשַ ּבָ ר ְיהָֹוה ׁשַ ּבֶ ר ּדִ ל ָהעֹ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאׁשֶ לּו ְוֵאת ּכָ ֵ ׁשּ לּו ּבַ ְ ַבׁשּ יחּו ָלֶכם תְּ ֵדף ַהּנִ

ֶמֶרת ַעד ַהּבֶֹקר   ְלִמׁשְ
ִעים ָמְלאּו ָרע 268 ל ָאֶון ּוְרׁשָ יק ּכָ ּדִ ה ַלּצַ   לֹא ְיֻאּנֶ

 רש"י

  . דג טמא:חיפושא
. כיסהו בסל חפייה בדיקולא

ופירכס בתוכו ונשרו קליפין 
ונראו בדפניהם קשקשים 

   דקים:
   ילי''א:. דג ושמו אנגלצלופחא

   . נגד השמש:להדי יומא
   . קשקשים דקים:צימחי

. מתוך שהן משיכלי חיורי
לבנות נראין בהן קשקשים שהן 

   שחורין:
. דהוה קרי שמעיה לההוא

   לההוא מינא:
  . והוא שם דג טמא:באטי
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ל ּגֹוִים, [ ָבִרים ׁשֶ   "ְוֵאּלּו ּדְ

ית"] ... ה:ֲאסּוִרין, ְוֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָא  ל ִחיְלתִּ   . . . . ְוַהּקֹוֶרט ׁשֶ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

יָנא.  ַסּכִ ּום ְדַמְפְסִקי ֵליּה ּבְ   ִמׁשּ
  

ָאַמר ָמר: "נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם  ב ּדְ ר",  –ַאף ַעל ּגַ   מּותָּ
ְמנּוִניָתא,  ִחיְלִתיָתא ְמַחְלָיא ֵליּה ׁשַ ב חּוְרֵפיּה ּדְ   ַאּגַ

נֹוֵתן ַטַע  ָבח ְוָאסּור. ַוֲהָוה ֵליּה ּכְ   ם ִלׁשְ
  

יּה ּדְ  י ֵלִויַעְבּדֵ ין ִחיְלִתיָתא,  ַרּבִ   ֲהָוה ָקא ְמַזּבֵ
יּה  י ָנח ַנְפׁשֵ י ֵלִויּכִ יּה ּדְ  ַרּבִ י יֹוָחָנןֲאתּו ְלַקּמֵ   , ַרּבִ

יּה?  ן ִמיּנֵ   ָאְמרּו ֵליּה: ַמהּו ְלִמיְזּבַ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
ל ָחֵבר  ָחֵבר -ַעְבּדֹו ׁשֶ   . ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
ר ַמְניּוִמי ֵביֵתיּה ּדְ  ַרב הּוָנא ּבַ י ּדְ ֵכיְלָתא ֵמַאְנׁשֵ   . ַרב ַעְמָרם ֲחִסיָדאְזַבן ּתְ

יּה ּדְ  יֵדיּה, ַרב יֹוֵסףֲאָתא ְלַקּמֵ   , לֹא ֲהָוה ּבִ
יָטא,  יּה ָחָנן ַחּיָ ַגע ּבֵ   ּפְ

זְ  ִדיִדי ֲהָוה עֹוָבָדא, ּדִ א, ָאַמר ֵליּה: יֹוֵסף ָעְנָיא ְמָנא ֵליּה? ּבְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ ָנָאה ֲאחּוהַּ ּדְ ַרּבְ ֵביֵתיּה ּדְ י ּדְ ֵכיְלָתא ֵמַאְנׁשֵ ִביִני ּתְ
יּה ּדְ  ָנאַוֲאַתאי ְלַקּמֵ יּה ּדְ ַרב ַמּתָ יֵדיּה, ֲאַתאי ְלַקּמֵ   , ָאַמר ִלי: ָנַפְלּתָ ְלָיד, ַרב ְיהּוָדה ֵמַהְגרֹוְנָיא, לֹא ֲהָוה ּבִ

מּוֵאלָהִכי ָאַמר    : ׁשְ
ת ָחֵבר  ָחֵבר.  -ֵאׁשֶ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ

  
ַנן: 269 ָתנּו ַרּבָ   ּדְ

ת ָחֵבר  ָחֵבר,  -"ֵאׁשֶ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ
ל ָחֵבר  ָחֵבר,  -ַעְבּדֹו ׁשֶ   ֲהֵרי הּוא ּכְ

ּתֹו ּוָבָניו ּוְבֵני ֵביתֹו  ת ִאׁשְ ּמֵ דּו.  -ָחֵבר ׁשֶ ָחׁשְ ּיֵ ֶחְזָקָתן ַעד ׁשֶ   ֲהֵרי ֵהן ּבְ
ּמֹוְכ  ֵסל"ְוֵכן ָחֵצר ׁשֶ יּפָ תִּ ֶחְזָקָתן ַעד ׁשֶ ֵכֶלת, ֲהֵרי ִהיא ּבְ ּה תְּ   . ִרין ּבָ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

את ְלָחֵבר,  ֵ ׂשּ ּנִ ת ַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ   "ֵאׁשֶ
את ְלָחֵבר,  ֵ ׂשּ ּנִ ל ַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ   ְוֵכן ּבִ
ר ְלָחֵבר  ְמּכַ ּנִ ל ַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ ן ְצִריִכין -ְוֵכן ַעְבּדֹו ׁשֶ ְבֵרי ֲחֵברּות.  ּכּוּלָ ל ּדִ   ְלַקּבֵ
את ְלַעם ָהָאֶרץ,  ֵ ׂשּ ּנִ ת ָחֵבר ׁשֶ   ֲאָבל ֵאׁשֶ

את ְלַעם ָהָאֶרץ,  ֵ ׂשּ ּנִ ל ָחֵבר ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ   ְוֵכן ּבִ
ר ְלַעם ָהָאֶרץ  ְמּכַ ּנִ ל ָחֵבר ׁשֶ ה,  -ְוֵכן ַעְבּדֹו ׁשֶ ִחּלָ ְבֵרי ֲחֵברּות ְלַכתְּ ל ּדִ   ֵאיָנן ְצִריִכין ְלַקּבֵ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה.  ִחּלָ ְבֵרי ֲחֵברּות ְלַכתְּ ל ּדִ   ַאף ֵהן ְצִריִכין ְלַקּבֵ
ן ֶאְלָעָזרְוֵכן ָהָיה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

את ְלָחֵבר,  ֵ ׂשּ ּנִ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ִאׁשּ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ין ַעל ָידֹו,  ִפיּלִ ֶרת לֹו תְּ   ְוָהְיָתה קֹוׁשֶ

 ֵ ֵרי מֹוֵכס ַעל ָידֹו"ִנׂשּ ֶרת לֹו ִקׁשְ   . את ְלמֹוֵכס, ְוָהְיָתה קֹוׁשֶ
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  הוגה ע"פ מסורת הש"ס. בדפוס וילנא: (ָּתֵניָנא ְלָהא) 269

 רש"י

  . ממתקו:מחליא ליה
. אשתו ודרך מאינשי ביתיה

הרמאים למכור קלא אילן בשם 
   תכלת:

. נפלת לידי כלומר ידנפלת ל
   עכשיו אתה צריך לי:

. צריכין לקבל דברי חברות
מתחלה קודם שיהו נאמנין. לכל 
דברי חברות שיאכלו בטהרה 

   ושיעשרו פירות וכיוצא בהן:
   . סתמא גזלן:מוכס

. חותמות לנותני קשרי מוכס
המכס כדי שלא יתבעום חביריו 

  ומשרתיו פעם אחרת:
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  : ַרבָאַמר 

חֹוָתם ֶאָחדָאסּור  -חבי"ת    . ּבְ
חֹוָתם ֶאָחד.  -חמפ"ג  ר ּבְ   מּוּתָ

  
ֵכֶלת    לט,ב ר, ַיִין, ּתְ ׂשָ חֹוָתם ֶאָחד. ^ -ָחָלב, ּבָ   ֲאסּוִרין ּבְ

ית ת, ,ִחיְלּתִ ִביָנה  מֹוַרְייס, ּפַ חֹוָתם ֶאָחד.  -ּגְ ִרין ּבְ   מּוּתָ
  
ת"   ְלַמאי ֵניחּוׁש ָלּה?  - "ּפַ

ֲחִמיָמא  ּום ִאיֲחלּוֵפי ְקִריָרא ּבַ   ֵמיַדע ְיִדיַע,  - ִאי ִמׁשּ
ֲעֵרי  ְדׂשַ י ּבִ ִחיּטֵ    ,ַנִמי ֵמיַדע ְיִדיַע  -ּדְ

א חֹוָתם ֶאָחד ָלא ָטַרח ּוְמזַ  ִאיּכָ יָון ּדְ י ֲהָדֵדי, ּכֵ יף. ִאי ּכִ   ּיֵ
  

יף,  ָלא ָטַרח ּוְמַזּיֵ ִביָנה ּדְ ָנא ּגְ   ְוַרב, ַמאי ׁשְ
יף    !ָחָלב ַנִמי ָלא ָטַרח ּוְמַזּיֵ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ּה ִסיָמן.  ֵאין ּבָ ג ׁשֶ יל ֲחִתיַכת ּדָ יק ָחָלב, ְוַעּיֵ   ַאּפֵ
  

ר!  ׂשָ   ַהְיינּו ּבָ
  

ֵרי ַגְווֵני  רּתְ   . ָבׂשָ
  
מּוֵאלוּ    אֹוֵמר:  ׁשְ

חֹוָתם ֶאָחד,  -ת בי"   ָאסּור ּבְ
חֹוָתם ֶאָחד.  - מח"ג  ר ּבְ   מּוּתָ

  
ֵכֶלת  ר, ַיִין, ּתְ ׂשָ חֹוָתם ֶאָחד -ּבָ    .ֲאסּוִרין ּבְ

ִביָנה  ית, ּגְ חֹוָתם ֶאָחד -מֹוַרְייס, ִחיְלּתִ ִרין ּבְ    .מּוּתָ
  
ר, לִ  ׂשָ ּה ִסיָמן ַהְיינּו ּבָ ֵאין ּבָ ג ׁשֶ מּוֵאל, ֲחִתיַכת ּדָ   ׁשְ
ֵר " רּתְ    .ָלא ָאְמִריַנן - "י ַגְווֵני ָבׂשָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
סּוְרָיא, "   ֵאין לֹוְקִחין ימ"ח מח"ג ּבְ

   ,לֹא ַיִין
   ,ְולֹא מֹוַרְייס

  ְולֹא ָחָלב, 
ִרית ְולֹא ֶמַלח    ,ַסְלקֹוְנּדָ

ית    ,ְולֹא ִחיְלתִּ
ִביָנה,    ְולֹא ּגְ

א ִמן ַהּמּוְמֶחה.   ֶאּלָ
ן ִאם ִנְתָאֵרַח  ִית ְוכּוּלָ ַעל ַהּבַ ר – ֵאֶצל ּבַ   . "מּותָּ

  
יע ֵליּה לְ  יְמַסּיַ ן ֵלִוי,  ַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ

י ָאַמר ּדְ  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ִית ְלֵביתֹו  ַעל ַהּבַ ר לֹו ּבַ ּגֵ ר –ׁשִ    .מּוּתָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
יָרא ְוָאַכל ִאיּסּוָרא,  ֵביק ֶהיּתֵ ִית ָלא ׁשָ ַעל ַהּבַ   ּבַ

ר ֵליּה.  ְוכִ  ּדַ ָאֵכיל ְמׁשַ אי ּדְ ר ֵליּה, ִמּמַ ּגַ   י ְמׁשַ
   

 רש"י

ב בשר יין . סימן הוא חלחבי''ת
  תכלת:

. לשגר ביד אסורין בחותם אחד
עובד כוכבים דכיון דבשר 
ותכלת דמיהן יקרים טרח 
ומזייף להחליפם ועל היין לנסכו 

   ואחלב פריך לקמן:
. להחליף זה בזה חילתית

פורתא הוא דמהני ולא טרח 
ומזייף פת למאי ניחוש לה. כלל 
לא גרסינן [הכא אלא במלתיה 

והכי) דשמואל גרסינן] לה (
[והכא] גרסינן מאי שנא גבינה 

   כו':
. דמיהן יקרים חתיכות דג

   ומזייף:
. שמואל לא פליג שמואל כו'

אדרב אלא קסבר לא צריך 
לאתנוחי סימנא למיתני 
אחתיכת דג לאיסור ועל הפת 

   להתיר כדמפרש ואזיל:
. אמר לך חתיכת דג ושמואל

היינו בשר וכיון דבשר 
   אשמועינן הרי דגים בכלל:

. דניתב לה ופת למאי ניחוש לה
   סימנא להתיר ולמיתני חמפ''ג:

. מאי אי משום איחלופי כו'
   איכא למיחש:

. שמא יש עמו הדומה כי הדדי
לו. פשיטא לן כיון דאיכא חותם 
לא טרח ומזייף במידי דלית ליה 

  רווחא: 
היינו  ושמואל חתיכת דגה''ג 

בשר ותרי גווני בשר לא אמרינן 
   לה כו': פת למאי ניחוש

. אין לוקחין ימ''ח מח''ג כו'
שחנוונים שבסוריא חשידי דלא 
קפדי אלפני עור לא תתן מכשול 
ומזבני לישראל דברים שלקחו 
מן העובד כוכבים מיהו אינהו 
גופייהו לא אכלי איסורא הלכך. 
אם נתארח אצלו מותר לאכול 

   עמו:
  . במתנה:שיגר לו
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ִרית"    ."ּוֶמַלח ַסְלקֹוְנּדָ
  

ִרית"ַמאי    ? "ֶמַלח ַסְלקֹוְנּדָ
  

מּוֵאלָאֵמר  ַרב ְיהּוָדהאֹוֵמר    : ׁשְ
ֵרי רֹוִמי אֹוְכִלין אֹוָתּה.  ל ַסְלקֹוְנּדַ ּכָ   ֶמַלח ׁשֶ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִרית, ֶמַלח ַסְלק"   ֹוְנּדָ
חֹוָרה    ֲאסּוָרה,  -ׁשְ

ֶרת,  -ְלָבָנה    מּותֶּ
ְבֵרי  י ּדִ   . ֵמִאירַרּבִ

י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
  ֲאסּוָרה,  -ְלָבָנה 

חֹוָרה  ֶרת.  -ׁשְ   מּותֶּ
י  ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ּום  ְיהּוָדה ּבֶ י ִמׁשּ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ   אֹוֵמר:  ֲחִניָנא ּבֶ

  . "זֹו ְוזֹו ֲאסּוָרה
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר  ַרּבָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ּה.  -  "ֲאסּוָרה -ְלָבָנה " :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר   ִקיְרֵבי ָדִגים ְלָבִנים ְטֵמִאים ְמעֹוָרִבין ּבָ
חֹוָרה " :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ּה.  -  "ֲאסּוָרה -ׁשְ חֹוִרים ְטֵמִאים ְמעֹוָרִבין ּבָ   ִקיְרֵבי ָדִגים ׁשְ
ּה.  - "זֹו ְוזֹו ֲאסּוָרה" :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר   ֶזה ְוֶזה ְמעֹוָרִבין ּבָ

  
י ָאַמר  הוּ ַרּבִ ּום  ַאּבָ י ִמׁשּ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ   : ֲחִניָנא ּבֶ

כּוָנֵתנּו,  ׁשְ   ָזֵקן ֶאָחד ָהָיה ּבִ
ן ֲחִזיר.  ׁשּוּמַ ֶניָה ּבְ ָהָיה ַמֲחִליק ּפָ   ׁשֶ

  
  
  
  

 רש"י

. נחתומין סלקונדרי רומין
   :שברומי

. ואסור משום אוכלין אותה
שמערבין בה קירבי דגים 
טמאים וחתיכות גדולות עושין 

   ממנה:
  . עובד כוכבים היה:זקן אחד
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ָבִר [  ל ּגֹוִים, "ְוֵאּלּו ּדְ   ים ׁשֶ

  ].ֲאסּוִרין, ְוֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה: ...
  ].ְוֵאין ִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָאה"[ ,ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרים

  
   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי

  
ה  ָידּוַע.  -ְלִחְזִקּיָ   ְלַמעּוֵטי ּבְ

  
ילְ  ית אוּ  ,ְלַמעּוֵטי מֹוַרְייס -יֹוָחָנן  ַרּבִ   .ְנָייִקיּוְגִביַנת ּבֵ
  
י ְסָתָמא כְּ וּ     .ֵמִאירַרּבִ
  

    
  

 רש"י

. גבי כבשין למעוטי בידוע
שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ 
ואם בידוע שנתן יין שם. אסורין 

   אפילו בהנאה:
. דאסור אפי' למעוטי מורייס

  בהנאה והך סתמ' ר''מ היא:
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ָנה    ִמׁשְ

ֲאִכיָלה:וְ  ִרין ּבַ ָרֵאל רֹוֵאהּו,   ֵאּלּו מּותָּ ֲחָלבֹו ּגֹוי ְוִיׂשְ   ָחָלב ׁשֶ
ַבׁש,    ְוַהּדְ

ִפין ַנטְּ ּמְ י ׁשֶ ָבִנּיֹות ַאף ַעל ּפִ ְבּדְ    ,ְוַהּדַ
ֶקה.  ר ַמׁשְ ּום ֶהְכׁשֵ ֶהן ִמׁשּ   ֵאין ּבָ

ָב  ן ָלֵתת ְלתֹוָכן ַיִין ְוחֹוֶמץ, ְוּכְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ין ׁשֶ   ׂשִ
ֵאיָנּה ְטרּוָפה,    ְוָטִרית ׁשֶ

ָגה,  ּה ּדָ ׁש ּבָ ּיֵ   ְוִציר ׁשֶ
ית,  ל ִחיְלתִּ   ְוָעֶלה ׁשֶ

ִלין.    ְוֵזיֵתי ְגלּוְסָקאֹות ַהְמגּוְלּגָ
י    אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ

ָלִחין  ְ   ֲאסּוִרין.  -ַהׁשּ
ִאים לּוָלה  ַהֲחָגִבים ַהּבָ   ֲאסּוִרין,  -ִמן ַהסְּ

ק  ִרין.  -ִמן ַהֶהְפתֵּ   מּותָּ
  .  ְוֵכן ִלְתרּוָמה

  
ָמָרא    ּגְ

ַנן ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ    :ּתָ
ל ּגֹוי, " ַצד ֶעְדרֹו ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ   יֹוׁשֵ

ׁש    . "ְוגֹוי חֹוֵלב לֹו ּוֵמִביא לֹו, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ֵלי ֶעְדרוֹ ִאי ּדְ ָבר ָטֵמא ּבְ א ּדָ יָטא – ּכָ ׁשִ     !ּפְ

א  ִאיּכָ ֶעְדרוֹ ְוִאי ּדְ ָבר ָטֵמא ּבְ אי?  - ּדָ   ַאּמַ
  

ָבר ָטֵמא,  ,ְלעֹוָלם א ּדָ ִאיּכָ   ּדְ
  ְוִכי ָקֵאי ָחֵזי ֵליּה, 

   ,ְוִכי ָיֵתיב ָלא ָחֵזי ֵליּה 
ֵתיָמא ָיֵתיב ָלא ָחֵזי ֵליּה, ֵניחּוׁש ּדִ  :ַמהּו ּדְ יָון ּדְ יּה, ּכֵ   ְלָמא ַמְייֵתי ּוְמָעֵרב ּבֵ

יּה.   ת ְוָלא ִמיֲעַרב ּבֵ ִכי ָקֵאי ָחֵזי ֵליּה, ִאיְרּתּוֵתי ִמיְרּתַ יָון ּדְ ַמע ָלן: ּכֵ   ָקא ַמׁשְ
   

  
  
ַבׁש "    ."ְוַהּדְ
  
ַבׁש "    ?ְלַמאי ֵניחּוׁש ָלּה  - "ּדְ

ּום ִאיֲערּוֵבי     .ִמיְסָרא ָסֵרי - ִאי ִמׁשּ
וּ  יׁשּ ּום ּבִ הּוא ַחי.  - ֵלי גֹוִיםִאי ִמׁשּ מֹו ׁשֶ   ֶנֱאָכל ּכְ

יעּוֵלי גֹוִים  ּום ּגֵ ר.   -ִאי ִמׁשּ   נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם הּוא, ּומּוּתָ
   

  
  
ֶקה" ר ַמׁשְ ּום ֶהְכׁשֵ ֶהן ִמׁשּ פֹות ֵאין ּבָ ַנטְּ מְּ י ׁשֶ ָבִנּיֹות ַאף ַעל ּפִ ְבּדְ   . "ְוַהּדַ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ת, "   ַהּבֹוֵצר ַלּגַ

א ּמַ ר,  יׁשַ   אֹוֵמר: הּוְכׁשַ
ל ר,  ִהּלֵ   אֹוֵמר: לֹא הּוְכׁשַ

אי ּמַ ל ְלׁשַ   ! "ְואֹוֵדי ֵליּה ִהּלֵ
  

ֶקה,  - ָהָתם ֵעי ֵליּה ְלַמׁשְ   ָקא ּבָ
ֵעי ֵליּה  -ָהָכא  ֶקה ָלא ָקא ּבָ   .ְלַמׁשְ

 רש"י

  מתני' 
. אשכולות של והדבדבניות

   ענבים:
. שניכרין שאינה טרופה

   חתיכות דגים:
. דהא לא עלה של חילתית
   מפסקו לה בסכינא:

. וזיתי גלוסקאות המגולגלין
זיתים הכנוסין בכלי עגול 
ומתחממין ונעצרין מאיליהן 
כעין גלוסקא. מגולגלין כמו 
מגולגלת שנתחממו ונרפו מחמת 

מול''ש ובגמ' (דף  שמנן ובלע''ז
מ:) פריך פשיטא למאי ניחוש 

   לה:
. אזיתים קמהדר שלחין אסורין

   ובגמרא (דף מ:) מפרש לה:
. הנמכרין בסל לפני מן הסלולה

החנוני אסורין בגמרא מפרש 
   מפני שמזלף עליהן יין:

. מקום כינוסן של מן ההפתק
   חגבים מלוחין:

. דאין מזלף עליהן עד מותרין
   ור:שנותנו לפניו למכ

   . מפרש בגמ':וכן לתרומה
  

  גמ' 
. ואפילו אין יושב ישראל

   רואהו:
   . שמא עירב בו יין:איערובי

. לדרכן בגת ולעשות הבוצר לגת
   מהן יין:

. לענין טומאה במשקה הוכשר
הנזלף הואיל ולכך הן עומדין 
ניחא ליה במאי דנפיק מינייהו. 

  ודבדבניות עצמן הן לאכילה:
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ֲאִכיָלה:"[ ִרין ּבַ ֵאיָנּה ְטרּוָפה] ... ְוֵאּלּו מּותָּ    ."ְוָטִרית ׁשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ֵאיָנּה ְטרּוָפה"    ?ֵאיזֹו ִהיא ָטִרית ׁשֶ

ר.  ְדָרה ִניּכָ ראׁש ְוׁשִ ל ׁשֶ   ּכָ
ָגה?  ּה ּדָ ׁש ּבָ ּיֵ   ְוֵאיזֹו ִציר ׁשֶ

יְלִבית ַאַחת   מ,א ּכִ ל ׁשֶ י ִכיְלִבּיֹות  ,ּכָ תֵּ   . "ׁשֹוְטטֹות ּבוֹ ^אֹו ׁשְ
  

א  ּתָ יְלִבית ַאַחת"ָהׁשְ ֵרי,  "ּכִ ּיֹות"ָאְמַרּתְ ׁשָ י ִכיְלּבִ תֵּ ֲעָיא "ׁשְ    ?!ִמּבָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן    תּוחֹות, ְפ ּבִ  -ּכָ
אן  ְסתּומֹות.  -ּכָ   ּבִ

  
  

ַמר    :ִאיּתְ
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

ֵהא רֹ  ּתְ ראׁש וְ ַעד ׁשֶ ְדָרה ִניּכָ    .ׁשִ
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן

ְדָרה. אֹו רֹ    אׁש אֹו ׁשִ
  

ר ָחָמאְמִתיב    : ַרב עּוְקָבא ּבַ
תוּ " ֶקׂשֶ יר ְוַקׂשְ ׁש לֹו ְסַנּפִ ּיֵ ל ׁשֶ   ! "ְבָדִגים, ּכָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְייהּו  ָדמּו ֵריׁשַ ָאָרָאה ּוַפְלמּוָדא, ּדְ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ   . ְטֵמִאיםלִ ּכִ

  
ֵמיּה  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ְ אּדְ ִמׁשּ   : עּוּלָ

ִציָרן,  ל ּבְ   ַמֲחלֹוֶקת ְלַטּבֵ
גּוָפן  ְבֵר  -ֲאָבל ּבְ    ,ל ָאסּורי ַהּכֹ ּדִ
ֵהא רֹ  ּיְ ר. ַעד ׁשֶ ְדָרה ִניּכָ   אׁש ְוׁשִ

  
י ָאַמר    : ֵזיָראַרּבִ

ִציָרן,  יְלָנא ּבְ   ֵמֵריׁש ֲהָוה ְמַטּבֵ
ַמֲעָנא ְלָהא  ׁשְ יָון ּדִ ֵמיּה  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ּכֵ ְ אּדְ ִמׁשּ   : עּוּלָ

ִציָרן,  ל ּבְ   ַמֲחלֹוֶקת ְלַטּבֵ
גּוָפן  ְבֵרי  -ֲאָבל ּבְ ֵהא רֹ ַהּכֹ ּדִ ּיְ ר, ל ָאסּור ַעד ׁשֶ ְדָרה ִניּכָ   אׁש ְוׁשִ

יְלָנא.  ִציָרן ַנִמי לֹא ְמַטּבֵ   ּבְ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ֵהא רֹ  :ִהְלְכָתא ּיְ ל ַאַחת ְוַאַחת. ַעד ׁשֶ ל ּכָ ר ׁשֶ ְדָרה ִניּכָ   אׁש ְוׁשִ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ֶהן ִסיָמן, " ׁש ּבָ ּיֵ   ֲחִתיכֹות ׁשֶ
ן ּבֵ  כּוּלָ ין ּבְ ִמְקָצָתן, ּבֵ   ין ּבְ

ֶהן  ּבָ ָאה ׁשֶ ֶאָחד ִמּמֵ רֹות -ַוֲאִפיּלּו ּבְ ן מּותָּ    .ּכּוּלָ
ַאַחת ֵמֶהן,  ל ֲחִתיכֹות ְוִנְמָצא ִסיָמן ּבְ ָרב ׁשֶ ֵהִביא ּגָ גֹוי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ּוַמֲעׂשֶ

יר  ְמִליֵאלְוִהתִּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָרב ּכּוּלוֹ  ַרּבָ   ! "ֶאת ַהּגָ
  

ָמּה  ְרּגְ א ּתִ ּפָ   : ַרב ּפַ
וֹות.  ֲחִתיכֹות ׁשָ ׁשֶ   ּכְ

  
   !ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי

  

 רש"י

. של ןכל שראש ושדרה ניכרי
כל דג ודג שהדגים ניכרין 
בראשן בין טמא לטהור 
שהטמאים. ראשיהן חדים ואין 

   להן חוט השדרה:
. גדילה מאיליה בציר כילבית

דגים טהורים ואם יש שם ציר 
דגים טמא אין כילבית גדילה 

   בו:
   . לשון שטין על המים:שוטטות

. לא סגי בחדא חביות פתוחות
   דאיכא למימר מעלמא נפל ביה:

גים כל שיש בהן סנפיר ובד
. משנה היא באלו וקשקשת

טרפות (חולין דף נט.) אלמא 
אין סימן לדגים בדבר אחר 

   וקשיא לתרוייהו:
. לאכול גופן של דגים אבל בגופן
   של טרית:

. בחד מריש הוה מטבילנא בציר
סימן או בראש או בשדרה דהוה 
ס''ד דכי פליגי רב הונא ורב 
נחמן בגופן פליגי אבל בצירן 

   אפילו רב הונא מודה:
. דסבירא בצירן נמי לא טבילנא

   לי כרב הונא:
. כשמחברין כשחתיכות שוות

אותן יחד מתחברות וניכרות 
  ונראות שהיו כולן מדג אחד:
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ֵתיָמא ְלָמא ִאְתְרֵמי, :ַמהּו ּדְ   ֵניחּוׁש ּדִ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  

ָאֵתי לְ  א ּדְ ַצַחְנּתָ א ּדְ   ִסיְכָרא, ַההּוא ַאְרּבָ
ָנאְנַפק  ר ִחיּנָ ְריֵ  ַרב הּוָנא ּבַ יּה ַקְלֵפי ְוׁשָ   יּה. ַוֲחָזא ּבֵ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ִכיִחי ַקְלֵפי!   ׁשְ ַאְתָרא ּדִ ְווָנא ּבְ ַהאי ּגַ ֵרי ּכְ ׁשָ א ּדְ   ּוִמי ִאיּכָ
   

יּפּוֵרי    ר, ָאַס וְ  ָרָבאּדְ ְנַפק ׁשִ
יּפּוֵרי  ָנאּדְ ׁשִ ר ִחיּנָ ֵרי.  ַרב הּוָנא ּבַ   ְוׁשָ

  
י ָאַמר  יַרּבִ ְפּתִ    :ִיְרְמָיה ִמּדִ

יַרב ְלִדיִדי ָאַמר ִלי  ּפִ   : ּפַ
ָרא  י ׁשְ ָנאּכִ ר ִחיּנָ ִציָרן,  ַרב הּוָנא ּבַ   ּבְ

גּוָפן    לֹא.  -ֲאָבל ּבְ
  

יָאַמר     :ַרב ַאׁשִ
אְלִדיִדי ָאַמר ִלי  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָרא  י ׁשְ ָנאּכִ ר ִחיּנָ גּוָפן.  ַרב הּוָנא ּבַ   ֲאִפיּלּו ּבְ
  ַוֲאָנא ָלא ֵמיַסר ָאְסֵריָנא, 

ָקֲאַמר ִלי  אּדְ ּפָ ֵריָנא ,ַרב ּפַ ָרא ׁשָ ָהא ָאַמר (ִלי)  ,ְוָלא ִמיׁשְ ֵמיּה  ַרב ְיהּוָדהּדְ ְ א: ּדְ ִמׁשּ   עּוּלָ
ִציָרן,  -ַמֲחלֹוֶקת  ל ּבְ   ְלַטּבֵ

גּוָפן  ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבְ ֵהא רֹ ּדִ ּיְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ל ַעד ׁשֶ ל ּכָ ר ׁשֶ ְדָרה ִניּכָ   אׁש ְוׁשִ
  

ר ִאיִדיְיֵתיב  ָנא ּבַ ר ַאֲהָבהּדְ יּה ַקּמֵ  ַרב ִחיּנָ א ּבַ   ִויֵתיב ְוָקָאַמר:  ַרב ַאּדָ
ַאַחת ֵמֶהן,  יְלִבית ּבְ ֵהִביא ֲעֵריָבה ְמֵלָאה ָחִבּיֹות, ְוִנְמֵצאת ּכִ   ּגֹוי ׁשֶ

תּוחֹות  רֹות,  -ּפְ ן מּוּתָ   ּכּולָּ
ן ֲאסּורֹות.  -ְסתּומֹות  ֶרת, ְוכּוּלָ   ִהיא מּוּתֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ְמָנא ָלְך ָהא? 
  

ִמיַע ִליִמּתְ     ,ֵמַרב   :ָלָתא ְקָרֵאי ׁשְ
מּוֵאל    ,ּוׁשְ

יוְ    יֹוָחָנן.   ַרּבִ
   

  
  
  

 רש"י

ומי איכא דשרי כה''ג באתרא 
. די''ל שמא דגים דשכיחי קלפי

טהורין וטמאין יש וקשקשים 
   מן הטהורין באו:

. לאכול ואנא לא מיסר אסרינא
גופן משום קליפי דמישתכחי 

   בארבא ורב אשי קאמר לה:
. דשרנהו רב דקאמר לי רב פפא

   הונא:
   . ספינה קטנה:עריבה

. דכי היכי דהואי כולן מותרות
בהך הואי נמי בכולהו ואזלו 

   לעלמא:
. מג' חכמים מתלתא קראי

גדולים שהם כדיי לסמוך 
  עליהם כעל המקרא:
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רּוָנאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ּבְ

ָרן  א ִמן ַהּמּוְמֶחה.  -ִקיְרֵבי ָדִגים ְועּוּבָ ִחין ֶאּלָ   ֵאין ִנּקָ
  

אָרֵמי ֵליּה  ילְ  עּוּלָ יִרי ַרּבִ אי ִמן ּבִ   : ּדֹוְסּתַ
ָקָאַמר א ִמן ַהּמּוְמֶחה": ַרב ִמּדְ ִחין ֶאּלָ ָרן ֵאין ִנּקָ   , "ִקיְרֵבי ָדִגים ְועּוּבָ

ָלל  ר, ּדְ ִמּכְ ג ָטֵמא ִאית ֵליּה עּוּבָ   ּדָ
   :ּוְרִמיְנִהי

ג ָטֵמא " ִריץ,  -ּדָ   ַמׁשְ
ג ָטהֹור  יִצים -ּדָ יל ּבֵ   ! "ַמטִּ

  
ָרן.  אן עּוּבָ   ְסֵמי ִמּכָ

  
י ָאַמר ֵליּה    : ֵזיָראַרּבִ

  יְסֵמי, ָלא ּתִ 
ְרַוְייהּו ְמִטיֵלי ֵביִצים ִניְנהּו,    ּתַ

א ֶזה  חּוץ -ֶאּלָ ִריץ ִמּבַ    ,ַמׁשְ
ְפִנים.  -ְוֶזה  ִריץ ִמּבִ   ַמׁשְ

  
ה ִלי     ?"מּוְמֶחה"ָלּמָ

ִסיָמִנין!    ִלְבּדֹוק ּבְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִסיָמֵני ֵביִצים " ְך ִסיָמֵני ָדִגים -ּכְ    ,ּכָ

ְך?  ָסְלָקא "ִסיָמֵני ָדִגים" ְעּתָ   ּדַ
הּו!  ִתיב ּבְ ת ּכְ ֶקׂשֶ יר ְוַקׂשְ   ִסיָמֵני ָדִגים ְסַנּפִ

  
ֵרי ָדִגים,  ְך ִסיָמֵני עּוּבָ ִסיָמֵני ֵביִצים ּכָ א: ּכְ   ֶאּלָ

  
  ְוֵאּלּו ֵהן ִסיָמֵני ֵביִצים: 

ֶלת,  ּכֹוֶדֶרת ַוֲעגֹוְלּגֶ ל ׁשֶ   ּכָ
ד ְורֹרֹ ּה ֶאָחד ּכַ ּה ֶאָחד ַחד אׁשָ   ְטהֹוָרה,  -אׁשָ

ין יָה ַחּדִ ֵני ָראׁשֶ    ,ׁשְ
ין  ּדִ יָה ּכַ ֵני ָראׁשֶ   ְטֵמָאה,  -ׁשְ

חּוץ ְפִנים  ,ֶחְלמֹון ִמּבַ   ְטֵמָאה,  -ְוֶחְלּבֹון ִמּבִ
ְפִנים  חּוץ ְוֶחְלמֹון ִמּבִ   ָטהֹור,  -ֶחְלּבֹון ִמּבַ

ֶזה זֹו  ֶרץ - ֶחְלּבֹון ְוֶחְלמֹון ְמעֹוָרִבין ֶזה ּבָ ֶ יַצת ַהׁשּ   . "ִהיא ּבֵ
  

  : ָרָבאר ָאַמ 
יּמֹוחּו.  ּנִ ׁשֶ   ּכְ

  
אי  יִרי ּדְ ּוְלַרב ּדֹוְסּתַ ָרן,  ּדְ ִמן ּבִ אן עּוּבָ   ָאַמר: ְסֵמי ִמּכָ

   :ְוָהַתְנָיא  מ,ב 
ִסיָמֵני ֵביִצים " ֵרי ָדִגיםּכְ ְך ִסיָמֵני עּוּבָ   ! "ּכָ
  

רּוֵצי ְמַתְרַצּתְ ָלּה:    ָלאו ּתַ
ְך ִסיָמֵני ִקיְרֵבי ָדִגים.    ּכָ

  
ד ְוַחד?  ְוֵהיִכי ֵהא ּכַ ּיְ ִסיָמֵני ִקיְרֵבי ָדִגים ׁשֶ ַחּתְ ּבְ ּכַ   ַמׁשְ

  
יְלּפּוָחא.  ׁשִ ַחּתְ ָלּה ּבְ ּכַ   ַמׁשְ

  
  

 רש"י

   . מקום:דמן בירי
   . ביצים שלהן:ןעובר

   . דג עצמו במעי אמו:משריץ
. דג טהור זה משריץ מבחוץ

לאחר שהוטלה ביצתו משרצת 
ועומדת מאליה בחול אבל דג 
טמא משריץ מבפנים במעי האם 

   לאחר שנגמרין ביציו במעיו:
   . של עוף טהור:סימני ביצים

. משוכה שרחבה שכודרת
בראשה אחד והולכת ומקצרת 

   ונמשכת:
לה מצידיה . עגוועגולגלת

   ומגלגלת דאין צידיה רחבים:
. רחב פלטר''א ראשה אחד כד

בלע''ז כלומר עשוי ככד שרחב 
   מתחתיו בית מושבו:

   . אלבוס''ל:חלבון
   . מויז''ל:חלמון

. צב והלטאה ביצת השרץ
מטילי ביצים הן צב הוא 
כוכורי''ל בלע''ז הדומה לצפרדע 
ונפקא מיניה דאם ריקמה 

ת וניקבה מטמא במגע בשחיט
   חולין (דף קכו:):

. והתניא כסימני ביצים וכו'
   אלמא יש לדגים עוברין:

והיכא משכחת לה בסימני 
. ובבני קירבי דגים כד וחד

   מעיים עשוין כזה ענין:
. משיא''ה של דג בשילפוחא

  שמליאה רוח:
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רּוָנאָאַמר ["   : ַרבָאַמר  ַרב ּבְ

ָרן  א ִמן ַהּמּוְמֶחה -ִקיְרֵבי ָדִגים ְועּוּבָ ִחין ֶאּלָ   "].ֵאין ִנּקָ
  

ם מּוְמֶחה   ַמאי?  - ִאם ֵאין ׁשָ
  
  : ַרב ְיהּוָדהַמר ָא 

ים  ָאַמר: ֲאִני ְמַלְחּתִ יָון ּדְ ִרין.  - ּכֵ   מּוּתָ
  

  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן
ּיֹ יֶהן. ַעד ׁשֶ ִגים ְוֵאּלּו ִקיְרּבֵ   אַמר: ֵאּלּו ּדָ

  
יָלא:  ַרב ְיהּוָדהאֹוֵרי ֵליּה  ּיָ א ּדַ   ְלַאּדָ

יָון  ים" ּדְ ּכֵ ִרין.   - ָאַמר "ֲאִני ְמַלְחּתִ   מּוּתָ
   

  
  
  

 רש"י

. כשנימוחו אין שם מומחה מאי
   העוברין קבעי לה:

. הדגים וראיתי אני מלחתים
רין הן ומהן הוצאתי שדגים טהו

   קרביים הללו:
. שיראה לו הדגים אלו דגים

עצמן אבל באני מלחתים לא 
   מהימן דשמא לא בקי בהן:

. שמש רגיל להיות שכיר דיילא
  לעושה סעודה לתקן תבשילין:
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ית"וְ  ל ִ ִחיְלתִּ   . "ָעֶלה ׁשֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ּבֹו,  א ִלְקָרִטין ׁשֶ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ
ֵתיָמא יּה, : ַמהּו ּדְ ְלָמא ַמְייֵתי ּוְמָעֵרב ּבֵ   ֵניחּוׁש ּדִ

ַמע ָלן ֲהָדּה.   :ָקא ַמׁשְ רּוק ַוֲאָתא ּבַ ּתַ ִאיׁשְ רּוֵקי ִהיא ּדְ ּתַ ָהא ִאיׁשְ   ּדְ
   

  
  
ִליןְוֵזיֵתי ְגלוּ "   . "ְסָקאֹות ַהְמגּוְלּגָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ָרֵפי טּוָבא ב ּדְ   .לֹא ִנְצְרָכא ַאף ַעל ּגַ
  

ֵתיָמא הּו,  :ַמהּו ּדְ   ַחְמָרא ְרָמא ּבְ
ַמע ָלן ָחא  :ָקא ַמׁשְ ָר ָהֵני ֵמֲחַמת ִמיׁשְ   פּו. הּוא ּדְ

  
  
  
יוְ " ָלִחין ֲאסּוִרין יֹוֵסי ַרּבִ   . "אֹוֵמר: ׁשְ
  

ֵמי    ? "ָלִחיןׁשְ "ֵהיִכי ּדָ
  

י ָאַמר  ר ֲחִניָנאַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ
ֶמֶטת.   ָידֹו ְוַגְרִעיָנתֹו ִנׁשְ אֹוֲחזֹו ּבְ ל ׁשֶ   ּכָ

  
  
  
   

 רש"י

. הדבוקין בעליו או לקרטין שבו
שנשרו בכלי דלמא אייתי קרטין 
אחריני דאיפסיק בסכינא ועריב 

   בהני:
. ומן שתרוקי אישתריקואי

העלין לכלי עצמן אישתרוקי 
   נשמטו:

. מגולגלין ביותר דרפי טובא
ובלע''ז מול''ש וגרעינתם 
נשמטת דכיון דרפי כולי האי 

   חמרא רמא בהו:
. שמשתלחין גרעינין שלחין

  מעצמו:
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ִאין " לּוָלה ַהֲחָגִבין ַהּבָ   ֲאסּוִרין,  -ִמן ַהסְּ

ק  ִרין –ִמן ַהֶהְפתֵּ    ."מּותָּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְפִריִסין, ְוַהּקַ "   ְפלֹוטֹות, ַהֲחָגִבין, ְוַהּקַ

ִאין    ,ִמן ָהאֹוָצר  :ַהּבָ
ק    ,ּוִמן ַהֶהְפתֵּ

ִפיָנה  ִרין.  -ּוִמן ַהסְּ   מּותָּ
ַקְטלּוָזא ִלְפֵני ֶחְנָוִני  ִרין ּבְ ְמּכָ   ֲאסּוִרין,    -ַהּנִ

ף ַיִין ֲעֵליֶהן.  ַזּלֵ ּמְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ל ּגֹוִים,  ּפּוִחים ׁשֶ   ְוֵכן ֵיין תַּ

ִאין    ,ִמן ָהאֹוָצר  :ַהּבָ
ק    ,ּוִמן ַהֶהְפתֵּ

לּוָלה  ִרין,  -ּוִמן ַהסְּ   מּותָּ
ַקְטלּוָזא  ר ּבְ ְמּכָ   ָאסּור,   -ַהּנִ

ָעְרִבין ּבֹו ַיִין ּמְ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַעם ַאַחת ָחׁש " יּפַ ֵמָעיו,  ַרּבִ   ּבְ

ּיֹוֵדַע,  לּום ֵיׁש ִאיׁש ׁשֶ   ָאַמר: ּכְ
ל ּגֹוִים  ּפּוִחים ׁשֶ ר?  -ֵיין תַּ   ָאסּור אֹו מּותָּ

י ָאַמר ְלָפָניו  ן ַרּבִ ָמֵעאל ּבֶ י ִיׁשְ   : יֹוֵסיַרּבִ
ֵמָעיו,  א ּבְ ַעם ַאַחת ָחׁש ַאּבָ   ּפַ

ְבִעי ל ׁשִ ּפּוִחים ֶשל ּגֹוִים ׁשֶ אְוֵהִביאּו לֹו ֵיין תַּ ָתה ְוִנְתַרּפֵ ָנה, ְוׁשָ    .ם ׁשָ
ה ְמָצ  ָיְדָך, ְוַאתָּ ְך ָהָיה ּבְ ל ּכָ    ?ֲעֵרִניָאַמר לֹו: ּכָ

ָנה,  ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ּפּוִחים ׁשֶ ל תַּ ְרֵבי ַיִין ׁשֶ לׁש ֵמאֹות ּגַ ָהָיה לֹו ׁשְ ְדקּו ּוָמְצאּו ּגֹוי ֶאָחד ׁשֶ   ּבָ
א,  ָתה ְוִנְתַרּפֵ   ְוׁשָ

ַסר עֹוָלמֹו ְלׁשֹוְמִרים ּמָ קֹום ׁשֶ רּוְך ַהּמָ   ."ָאַמר: ּבָ
  
  

 רש"י

. קפלוטות מבושלין קפריסין
וכבושין במכבש ומתקיימין 
ואין בהן משום בשולי עובדי 

וכבים דנאכלים חיין ולא כ
משום גיעול דטעם הגיעול פוגמו 

   ולא משביחו:
. מקום כינוסן שהן מן ההפתק

עצורין שם זה על זה ובלע''ז 
   פיל''ח:

  . שוק:קטלוזא
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  . "ְוֵכן ִלְתרּוָמה"
  

  ? רּוָמה""ְוֵכן ִלְת ַמאי 
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ין, ְוֵכן ְלכֹ  ם חּוּלִ רּוָמה ְלׁשֵ   ֵהן ֶהָחׁשּוד ִלְמּכֹור ּתְ

  ָאסּור, ּדְ ְלָפָניו הּוא 
לּוָלה  ק ּוִמן ַהּסְ א ִמן ָהאֹוָצר ּוִמן ַהֶהְפּתֵ ר,  -ֲאָבל ַהּבָ   מּוּתָ

  ִאיְרתּוֵתי ִמיְרַתת, 
ַנן ּוַמְפְס  יּה ַרּבָ ְמִעי ּבֵ אי.  ָסַבר: ׁשָ   דּו ֵליּה ִמיּנַ

  

        הדרן עלך אין מעמידיןהדרן עלך אין מעמידיןהדרן עלך אין מעמידיןהדרן עלך אין מעמידין
    

  

 רש"י

. אין דמיה יקרים תרומה
   שאינה ראויה אלא לכהנים:

. יפקירו את כל ומפסדו מינאי
  האוצר:


