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 "ֵיׁש ַּבֲעָרִכין" –' גפרק  ערכיןמסכת 
  א  יד, –יג, ב  . 1

   ַמְתִניִתין
ֲעָרִכין    ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר,  -ֵיׁש ּבַ

ה  ֵדה ֲאחּוּזָ   ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר,  -ּובׂשְ
ֵהִמית ָהֶעֶבד    ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר,  -ּוְבׁשֹור ַהּמּוָעד ׁשֶ

אֹוֵנס ּוִבְמַפ  ם ַרע ּבְ ה ּוְבמֹוִציא ׁשֵ   ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר.  -ּתֶ
  
ֲעָרִכין " יַצד?  - "ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר -ֵיׁש ּבַ   ּכֵ

ֶהֱעִריךְ  ָרֵאל,    :ֶאָחד ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ ֶאה ׁשֶ   ֶאת ַהּנָ
ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ עּור ׁשֶ ים ֶסַלע - ְוֶאת ַהּכָ ִ    .נֹוֵתן ֲחִמׁשּ

ָמיו ָעַלי"  ְוויֹו. -ְוִאם ָאַמר: "ֲהֵרי ּדָ     נֹוֵתן ֶאת ׁשָ
   

ָמָרא     ּגְ
יַצד? " ֲעָרִכין ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר, ּכֵ   ֵיׁש ּבַ

ֶהֱעִריְך  ָרֵאל,   ֶאָחד ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ ֶאה ׁשֶ   ֶאת ַהּנָ
ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ עּור ׁשֶ ים ֶסַלע - ְוֶאת ַהּכָ ִ   . "נֹוֵתן ֲחִמׁשּ

ָרֵאל" ִיׂשְ ּגֹוִים לֹא ,ִאין – "ּבְ   .ּבַ
  

י לֹא כְּ ּדְ יִתין ֵליָמא ַמְתנִ    , ֵמִאירַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

   :ּגֹוי"
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ? (ערכין ה:) "ֶנֱעָרְך, ֲאָבל לֹא ַמֲעִריךְ 
  

יָמא  י ֲאִפיּלּו ּתֵ   ֵמִאיר, ַרּבִ
ין    , ֲאִפיּלּו גֹוי ַנִמיּדַ הּוא ַהּדִ

א   יד,א ַמע ָלן^ ֶאּלָ ב אֹוְרֵחיּה ָקַמׁשְ ָתא ַאּגַ   , ִמּלְ
  ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ְד כִּ 
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ּיֹ  ָמה ָנֶאה ּגֹוי ֶזה" :אַמרָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ    ."ּכַ
  

ָרֵא ': ְוִליְתֵני ִיׂשְ ּבְ ֶאה ׁשֶ ּגֹוִיםֶאת ַהּנָ ּבַ עּור ׁשֶ   ! 'ל ְוֶאת ַהּכָ
  

ה  ַחד אּוּמָ    ,ָקַמְייֵרי –ּבְ
ה  ְתֵרי אּוּמָ    .לֹא ַמְייֵרי -ּבִ

  
   ?!ְולֹא

ָרֵאל" :ְוָהא ָקָתֵני ִיׂשְ ּבְ ה ׁשֶ ַטּנָ ה ְוֶאת ַהּקְ הּוּנָ ּכְ ּבַ דֹוָלה ׁשֶ   ! "ַהּגְ
  

ה הּוא,  -ָהָתם    ַחד אּוּמָ
י ּכֹ  ְקִדיׁשִ יׁש הּוא ּדִ א ִמְקּדִ   ֲהִנים ְטֵפי. ֶאּלָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ה,  ֵדה ֲאחּוזָּ ֵעי ְלִמְתֵני ֵסיָפא ׂשְ ָקא ּבָ יֵדי ּדְ ַחּתְ ָלּה ְב ּדִ ַאּיְ ּכַ גֹוי ָלא ַמׁשְ ַחּתְ ָלּה, ּבְ ּכַ ַמׁשְ ָרֵאל הּוא ּדְ    .ִיׂשְ
ה ִניְנהּו,  ֵני ֲאחּוזָּ ָלאו ּבְ   ּדְ

ָרֵאל.   ִיׂשְ ּום ָהִכי ָקָתֵני ָלּה ּבְ   ִמׁשּ
   

  
  

 רש"י
  מתני' 
. נאה שבישראל. שוה להקל

   מאה מנה אין נותן אלא נ' סלע:
. שהמעריך הכעור להחמיר

שבישראל אפי' אינו שוה אלא ה' 
ים מן עשרים סלעים נותן נ' סלע

   עד בן ס':
. במקדיש שדה בשדה אחוזה

   אחוזה:
   . שאמר ערך פלוני עלי:שהעריך

  
  גמ' 

. שאם אמר בעובד כוכבים לא
ישראל ערך עובד כוכבים פלוני 
עלי לא אמר כלום דעובד כוכבים 

   אינו נערך:
. טעמא נערך אבל לא מעריך

  מפרש בפ''ק (לעיל דף ה:):
דלא . מילתא אגב אורחיה קמ''ל

תנא את הנאה שבכנענים לפי 
שאסור להזכיר שם נוי על כנעני 
כדרב יהודה דכתיב (דברים ז) 

   לא תחנם לא תתן להם חן:
   . גבי אונס ומפתה:והא קתני

את הקטנה שבישראל ואת 
. אלמא הגדולה שבכהונה

   בתרתי אומי קא מיירי:
. בעובד כוכבים לא משכחת לה

דין שדה אחוזה שיהא פודהו 
ם שקל כסף אלא בשויו בחמשי

דלאו בני אחוזה בארץ ישראל 
  נינהו:
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   ב-א יד, . 2
   ַמְתִניִתין

ה "ּבִ  ֵדה ֲאחּוּזָ   . "ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר -ׂשְ
יַצד?    ּכֵ

ְק  חֹוז, ֶאָחד ַהּמַ חֹוַלת ַהּמָ יׁש ּבְ   ּדִ
ְסִטי יסֹות ֶסּבַ ַפְרּדֵ יׁש ּבְ ְקּדִ עֹוִריםית ֵב ּבְ נֹוֵתן  - ְוֶאָחד ַהּמַ ֶסף ,ֶזַרע חֹוֶמר ׂשְ ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ    .ֲחִמׁשּ

ֵדה ִמְקָנה ִב וּ  ְוויוֹ  -ׂשְ    .נֹוֵתן ֶאת ׁשָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵדה ֲא  ֵדה ִמְקָנה ְוֶאָחד ׂשְ הֶאָחד ׂשְ   .חּוּזָ
ֵדה ִמְקָנה?  ה ִלׂשְ ֵדה ֲאחּוּזָ ין ׂשְ   ַמה ּבֵ

ה  ֵדה ֲאחּוּזָ ׂשְ ּבִ   הּוא נֹוֵתן חֹוֶמׁש,  -ׁשֶ
ֵדה ִמְקָנה ׂשְ   .  ֵאינֹו נֹוֵתן חֹוֶמׁש  - ּוּבִ

   
ָמָרא     ּגְ

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ֶדה ְמֵליָאה ִאיָלנֹות,  יׁש ׂשָ   ִהְקּדִ

הּוא ּפֹוָדן  ׁשֶ ְווָין, ּפֹוֶדה ִאיָלנ   -ּכְ ׁשָ   ֹות ּבְ
ֶסף.  ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עֹוִרים ּבַ ית ֶזַרע חֹוֶמר ׂשְ   ְוחֹוֵזר ּופֹוֶדה ַקְרַקע ּבֵ

  
  ַרב הּוָנא:  ַאְלָמא ָקָסַבר

יׁש  ַעִין ָיָפה ַמְקּדִ יׁש ּבְ   .ָאָדם ַמְקּדִ
  

   :ַרב הּוָנאלְ  ַרב ַנְחָמןֵאיִתיֵביּה 
ח" חֹוַלת ַהּמָ יׁש ּבְ ְקּדִ    ,ֹוזֶאָחד ַהּמַ

ְסִטי,  יסֹות ֶסּבַ ַפְרּדֵ יׁש ּבְ ְקּדִ   ְוֶאָחד ַהּמַ
ֶסףּבְ נֹוֵתן  ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עֹוִרים ּבַ   ! "ֵבית ֶזַרע חֹוֶמר ׂשְ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

  . ְראּוָיה ְלַפְרֵדיסֹות ָקָאִמיָנא
  

  : ֵאיִתיֵביּה 
ית" ית ֶזַרע,   - (ויקרא כז, טז) 107"ֶזַרע" ּבֵ א ּבֵ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ָפִנים,  ֵדה ּגְ   ׂשְ
ֵדה ָקִנים,    ּוׂשְ

ֵדה ִאיָלנֹות ִין – ּוׂשְ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֵדה""ּתַ ְ ל ָמקֹום (ויקרא כז, טז) ׂשּ   ! "ִמּכָ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

  . ְוחֹוֵזר ּופֹוֶדה ,ָהָכא ַנִמי ּפֹוֶדה
  

  : ֵאיִתיֵביּה 
ה ִאיָלנֹות" לֹׁשָ יׁש ׁשְ    ,ִהְקּדִ

ָרה ְלֵב ִמ  ע ֲעׂשָ יׁש  -ית ְסָאה ַמּטָ ְרַקע  ֲהֵרי ֶזה ִהְקּדִ    ,ֶאת ַהּקַ
יֵניֶהם,  ּבֵ   ְוֶאת ָהִאיָלנֹות ׁשֶ

הּוא ּפֹוֶדה  ׁשֶ ֶסף.  -ּכְ ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עֹוִרים ּבַ ית ֶזַרע חֹוֶמר ׂשְ   ּפֹוֶדה ּבֵ
ן,  חֹות ִמיּכֵ   ּפָ

ן,    אֹו ָיֵתר ַעל ּכֵ
ֶזה ַאַחר ֶזה  ן ּבָ יׁשָ ִהְקּדִ יׁש  ֲהֵרי -אֹו ׁשֶ ְרַקע  :ֶזה לֹא ִהְקּדִ    ,לֹא ֶאת ַהּקַ

יֵניֶהם.  ּבֵ   ְולֹא ֶאת ָהִאיָלנֹות ׁשֶ
  ְולֹא עֹוד, 

יׁש ַקְרַקע ְך ִהְקּדִ יׁש ִאיָלנֹוָתיו ְוַאַחר ּכָ א ֲאִפיּלּו ִהְקּדִ    – ֶאּלָ
הּוא ּפֹוֶדה  ׁשֶ ֵוויֶהן,   -ּכְ ׁשְ   ּפֹוֶדה ֶאת ָהִאיָלנֹות ּבִ

ֶסף ְוחֹוֵזר ּופֹוֶדה ַקְרַקע ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עֹוִרים ּבַ ית ֶזַרע חֹוֶמר ׂשְ    !"ּבֵ

                                                           
יׁש ִאיׁש לַ  107 תֹו ַיְקּדִ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ֶסף ה'ְוִאם ִמׂשּ ֶקל ּכָ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עִֹרים ּבַ ָך ְלִפי ַזְרעֹו ֶזַרע חֶֹמר ׂשְ   ְוָהָיה ֶעְרּכְ

 רש"י
  מתני' 

אחד המקדיש שדה בחולת 
. סביבות עיר שאינה המחוז

חשובה כ''כ מפני מדרס הרגלים 
חולת סביבות כמו מחול הכרם 
(כלאים פ''ד מ''א) (ל''א) מחוז 
עיר ל''א מחוז שם מקום שלא 

   היו שדותיו חשובין:
כרמים של . פרדיסות סבסטי

   אותו מקום ומעולים הם מאוד:
. מי שפודה אותם בין בעלים נותן

בין אדם אחר בבית זרע חומר 
שעורים חמשים שקל כסף אם 
תחלת היובל היה ואם לא מגרע 
לפי השנים שעברו סלע ופונדיון 

   לשנה כדכתיב קרא:
. דכולהו אחד שדה אחוזה כו'

   מיפרקי בנ' שקלים:
פודין . אם בעלים שדה אחוזה

אותה מוסיפין חומש על 
החמישים כדכתיב (ויקרא כז) 
ואם גאל יגאל את השדה 

   המקדיש וגו':
. ובשדה מקנה אין נותן חומש

   כדמפרש בגמ':
  

  גמ' 
. אילנות לבד בעין יפה מקדיש

וקרקע לבד ולא שיפדה אילנות 
   אגב קרקע:

. היינו כרמים נטועים פרדיסות
וקתני חמשים שקל אלמא נפדין 

   לנות אגב קרקע:אי
   . ואינה נטועה:ראויה
. נפדה בנ' שקלים אלא אין לי

   בית זרע שראוי לזריעה:
. האילנות בשויהן וחוזר פודה

ופודה קרקע ושדה מ''מ דקאמר 
   לא קאי אלא אקרקע:

. נטועין הקדיש שלשה אילנות
ומפוזרין כסדרן ממטע עשרה 
לבית סאה שאם היו עשרה 

זיקין מפוזרין כדרך אלו היו מח
בית סאה זו היא דין נטיעת 
אילנות וכל קרקע שביניהם 
צריך להם לפיכך אם הקדישו 
ה''ז הקדיש קרקע שבניהם וכל 

   אילנות קטנים שביניהם:
. אם נטועין בפחות פחות מיכן

ממטע עשרה לבית סאה או 
ביותר מיכן אין זה סדר נטיעת 
אילנות ולא הקדיש אלא אילנות 

   הן:וכשהוא פודן פודה בשוי
. לא קנה הקדש זה אחר זה

קרקע שאין קנין קרקע אלא לג' 
   אילנות כדאמר בבבא בתרא:

. ולא אלו בלבד נפדין ולא עוד
בשויהן שאין עמהן הקדש קרקע 

   כלל:
. אלא אפי' הקדיש האילנות

   שאינן נטועים כסדר:
. דאיכא ואח''כ הקדיש קרקע

למימר ליפרקו אגב ארעייהו 
דשו יחד אפי' הכי הואיל ולא ק

פודה אילנות בשויהן והקרקע 
   נפדית בית זרע נ' שקלים:

. מרישא תיובתא לרב הונא
דהיכא דהקדישן יחד נפדין אגב 

  קרקע:



71  ""ֵיׁש ַּבֲעָרִכין –מסכת ערכין פרק ג' 

  
יָמא ֵסיָפא   - ּפֹוֶדה ְוחֹוֵזר ּופֹוֶדה ,ָהָכא ַנִמי :ְוִכי ּתֵ   , "ּפֹוֶדה ְוחֹוֵזר ּופֹוֶדה" :ָהא ִמּדְ

א ָלא ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ! ִמּכְ
  

א י ,ֶאּלָ י ? ָהא ַמּנִ ְמעֹון ִהיא, ַרּבִ   ׁשִ
יׁש ָאַמר: ַמְקּדִ ּדְ  ַעִין ָרָעה ַמְקּדִ   .יׁש ּבְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶדה " ָ יׁש ֶאת ַהׂשּ ְקּדִ ּה.  -ַהּמַ יׁש ֶאת ּכּוּלָ   ִהְקּדִ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְקָמה ִ ב ּוְסַדן ַהׁשּ א ָחרּוב ַהּמּוְרּכָ יׁש, ֶאּלָ   . "לֹא ִהְקּדִ

  
י ִאי  ְמעֹון, ַרּבִ   ׁשִ

א ֲא " :ֵאיָמא ֵסיָפא יׁש ַקְרַקע, ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ְך ִהְקּדִ יׁש ִאיָלנֹוָתיו ְוַאַחר ּכָ   ִפיּלּו ִהְקּדִ
הּוא ּפֹוֶדה  ׁשֶ ֵוויֶהן,    -ּכְ ׁשְ   ּפֹוֶדה ֶאת ָהִאיָלנֹות ּבִ

ֶסף ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עֹוִרים ּבַ ית ֶזַרע חֹוֶמר ׂשְ   . "ְוחֹוֵזר ּופֹוֶדה ּבֵ
י ְוִאי  ְמעֹון ַרּבִ ְדיוֹ  -ׁשִ ַתר ּפִ ב ַאְרַעְייהוּ  ,ןֵליִזיל ּבָ ְרקּו ַאּגַ   , ְוִליּפַ

ְמִעיַנן ֵליּה  ָהא ׁשָ י לְ ּדְ ְדיֹון! ַרּבִ ַתר ּפִ ָאֵזיל ּבָ ְמעֹון ּדְ   ׁשִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ּה, " יׁשָ ֶדה ֵמָאִביו, ְוִהְקּדִ ִין ַלּלֹוֵקַח ׂשָ   ִמּנַ
ה?  ֵדה ֲאחּוּזָ ׂשְ ֵהא ְלָפָניו ּכִ ּתְ ִין ׁשֶ ְך ֵמת ָאִביו, ִמּנַ   ְוַאַחר ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר: תֹו" ּתַ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹא ִמׂשּ ֵדה ִמְקָנתֹו ֲאׁשֶ   , (ויקרא כז, כב) 108"וִאם ֶאת ׂשְ
ה,  ֵדה ֲאחּוּזָ ֵאיָנּה ְראּוָיה ִלְהיֹות ׂשְ ֶדה ׁשֶ   ׂשָ

ה ֵדה ֲאחּוּזָ ְראּוָיה ִלְהיֹות ׂשְ    ,ָיְצָתה זֹו ׁשֶ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   . ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ּה  יׁשָ ְך ִהְקּדִ ֶדה ֵמָאִביו, ּוֵמת ָאִביו, ְוַאַחר ּכָ ִין ַלּלֹוֵקַח ׂשָ    – ִמּנַ

ה?   ֵדה ֲאחּוּזָ ׂשְ ֵהא ְלָפָניו ּכִ ּתְ ִין ׁשֶ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:   יד,ב תוֹ " ּתַ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹא ִמׂשּ ֵדה ִמְקָנתֹו ֲאׁשֶ     - (ויקרא כז, כב) "ִאם ֶאת ׂשְ

ֶד  ה, ׂשָ ֵדה ֲאחּוּזָ ֵאיָנּה ׂשְ   ה ׁשֶ
ה - ָיְצָתה זוֹ  ֵדה ֲאחּוּזָ ִהיא ׂשְ   . "ׁשֶ

י לְ  109ִאיּלוּ וְ  י ְיהּוָדה ּולְ ַרּבִ ה ָהְוָיא. ַרּבִ ֵדה ֲאחּוזָּ ְך ֵמת ָאב, ׂשְ ּה ְוַאַחר ּכָ יׁשָ ְמעֹון, ֲאִפיּלּו ִהְקּדִ   ׁשִ
  ? ַמאי ַטְעָמא

ּום ְקָרא  י ְד כִ ְקָרא לְ  -ִאי ִמׁשּ ָאָתא! ֵמ ַרּבִ   ִאיר הּוא ּדְ
ְדיֹון ַתר ּפִ ָאֵזיל ּבָ ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ   .ֶאּלָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

י  י ְיהּוָדה וְ ַרּבִ חּו ּוְדרּוׁש ַרּבִ ּכַ ְמעֹון ְקָרא ַאׁשְ    ,ׁשִ
ן, ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא:  תֹו"ִאם ּכֵ ר לֹא ֲאֻחּזָ ֵדה ִמְקָנתֹו ֲאׁשֶ ֵדה", ַמאי "ִאם ֶאת ׂשְ ְ    ?"ִמׂשּ

ה ֵדה ֲאחּוזָּ ֵאיָנּה ְראּוָיה ִלְהיֹות ׂשְ ֶדה ׁשֶ    .ׂשָ
  
  

                                                           
תֹו יַ  108 ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹא ִמׂשּ ֵדה ִמְקָנתֹו ֲאׁשֶ יׁש לַ ְוִאם ֶאת ׂשְ   ה'ְקּדִ
  הגהות הב"ח 109

 רש"י
. כל אשר הקדיש את כולה

   בתוכה:
. ר' שמעון אומר לא הקדיש

   אילנות שבה:
אלא חרוב המורכב וסדן 

. שהם זקנים וגדולים השקמה
טפי  מאד ויונקים משדה הקדש

משאר אילנות והכי מפורש בב''ב 
סדן [השקמה] דדרך שקמין 
לקוץ אותם כדי שיגדלו בעובי 
וקודם שנקצץ קרי ליה בתולת 
שקמה ולאחר קציצה קרי ליה 
סדן השקמה הכי תניא במס' 

   נדה (דף ח:):
. והואיל ובשעת ליזיל בתר פדיון

   פדיון יש קרקע עם האילנות:
 . ואע''גליפרקו אגב ארעייהו

דבשעת הקדש הקדישן בפני 
   עצמם:

. והקדישה ואח''כ מת אביו
אע''ג דבשעת הקדש הואי שדה 
מקנה הואיל ולאחר שמת אביו 

   הוי שדה אחוזה:
. מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה

ונפדית בחמשים שקלים ולא 
  בשויה:

. שדה שאינה תלמוד לומר וכו'
ראויה להיות שדה אחוזה יש לה 

בשוויה דין שדה מקנה לפדות 
   יצתה זו כו':

. דבשעת הקדש ואח''כ הקדישה
הויא שדה אחוזה אבל הקדישה 
ואח''כ מת אביו אינה אלא 

   כשדה מקנה:
. דאשר לא משדה אי משום קרא

אחוזתו דלמא לאו למעוטי 
הקדישה ואח''כ מת אביו אלא 
למעוטי מת אביו ואח''כ 
הקדישה וכדדריש ליה רבי 

   מאיר:
עת פדיון . וכיון דבשבתר פדיון

   מת אביו הויא לה שדה אחוזה:
. דלכדר' מאיר הוא דאתא א''כ

  לכתוב רחמנא וכו':
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   ב יד, . 3
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ין יׁש ְטָרׁשִ ְווָין - ִהְקּדִ ׁשָ    .ּפֹוָדן ּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  
ית"   , ָאַמר ַרֲחָמָנא (במדבר כז, טז) 110"ֶזַרע ּבֵ

ֵני ְזִריָעה ִניְנהּו.    ְוָהֵני ָלאו ּבְ
ּיֹוֵבל 111ֲהִניםַלּכֹ  יֹוְצִאין –ָאָלן לֹא גְּ     .כא)-(במדבר כז, כ 112ּבַ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ֶדה" הוּ , ָאַמר ַרֲחָמָנא כא)במדבר כז, ( "ׂשָ ל ּדְ   . ּכָ

  
ין  ִנים -ָמַכר ְטָרׁשִ י ׁשָ ּתֵ ְ חּות ִמׁשּ    .ִנְגָאִלין ּפָ

  
  ? ַמאי ַטְעָמא

  
ֵני ְתבּואֹות ר ׁשְ   ָאַמר ַרֲחָמָנא,  כה, טו) ויקרא( 113""ִמְסּפַ

בּוָאה ִניְנהּו.  ֵני ּתְ   ְוַהאי ָלאו ּבְ
ָאָלן  ּיֹוֵבל -לֹא ּגְ ָעִלים ּבַ   .חֹוֶזֶרת ַלּבְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
תֹו"" ב ַלֲאֻחּזָ   ָאַמר ַרֲחָמָנא,  כה, כח) ויקרא( 114ְוׁשָ

ה ִהיא.    ְוַהאי ַנִמי ֲאחּוזָּ
  
יׁש ִאיָלנֹות " ֵוויֶהן -ִהְקּדִ ׁשְ    ."ּפֹוֶדה ּבִ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  
ית "    ,ָאַמר ַרֲחָמָנא   "ֶזַרעּבֵ

  ְולֹא ִאיָלנֹות. 
  

ָאָלן  ּיֹוֵבל, ֵאין יֹוְצִאין ַלּכֹ  -לֹא ּגְ   ֲהִנים ּבַ
ֶדה ָ   ָאַמר ַרֲחָמָנא,  (ויקרא כז, כא) ""ְוָהָיה ַהׂשּ

  ְולֹא ִאיָלנֹות. 
  

נִ ֵאין ִנְגָאִלין  -ָמַכר ִאיָלנֹות  י ׁשָ ּתֵ חֹות ִמׁשְ    .יםּפָ
  

  ? ַמאי ַטְעָמא
  

ֵני ְתבּואֹות   ,ָאַמר ַרֲחָמָנא כה, טו) ויקרא( ""ׁשְ
ֵני ְתבּואֹות ִניְנהּו.    ְוָהֵני ּבְ

ָאָלן  ּיֹוֵבלֵאין  -לֹא ּגְ ָעִלים ּבַ    .חֹוֶזֶרת ַלּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

תֹו" ב ַלֲאֻחּזָ   ָאַמר ַרֲחָמָנא,  כז) ויקרא כה,( "ְוׁשָ
  . ִאיָלנֹותלְולֹא 

                                                           
יׁש ִאיׁש לַ  110 תֹו ַיְקּדִ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ֶסף ה'ְוִאם ִמׂשּ ֶקל ּכָ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עִֹרים ּבַ ָך ְלִפי ַזְרעֹו ֶזַרע חֶֹמר ׂשְ   ְוָהָיה ֶעְרּכְ
  שיטה מקובצת.  111
ֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר לֹא  כ 112 ָ ֶדה ְוִאם ָמַכר ֶאת ַהׂשּ ָ ֵאל עֹודְוִאם לֹא ִיְגַאל ֶאת ַהׂשּ ֵצאתֹו ַבּיֵֹבל קֶֹדׁש לַ  כא. ִיּגָ ֶדה ּבְ ָ תוֹ  ה'ְוָהָיה ַהׂשּ ְהֶיה ֲאֻחּזָ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן ּתִ ׂשְ   ּכִ
ר ָלךְ  113 ֵני ְתבּואֹת ִיְמּכָ ר ׁשְ ִמְסּפַ ְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ּבְ ִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל ּתִ ר ׁשָ ִמְסּפַ   ּבְ
י 114 י ָהׁשִ תוֹ ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ּדֵ ב ַלֲאֻחּזָ ּיֵֹבל ְוׁשָ ַנת ַהּיֹוֵבל ְוָיָצא ּבַ ַיד ַהּקֶֹנה אֹתֹו ַעד ׁשְ רֹו ּבְ   ב לֹו ְוָהָיה ִמְמּכָ

 רש"י
. ואע''ג דאחוזה פודן בשויהן

   נינהו:
   . ומכרם גזבר לאחר:לא גאלם

. כדכתיב יוצאין לכהנים ביובל
(ויקרא כז) ואם לא יגאל וגו' 
וכתיב והיה השדה בצאתו ביובל 

   וגו':
והיה השדה . שדה אמר רחמנא

   בצאתו ביובל וגו' (שם):
. ואע''ג פחות משתי שנים

דמוכר קרקע לחבירו אין רשאי 
לגאול עד שתהא שתי שנים ביד 
הלוקח כדכתיב (שם כה) במספר 

   שני תבואות וגו':
לא גאלם אין יוצאין לכהנים 

  . אם מכרם גזבר לאחר:ביובל



73  ""ֵיׁש ַּבֲעָרִכין –מסכת ערכין פרק ג' 

  
   :ָאַמר ָמר

יׁש ִאיָלנֹות " ְווָין -ִהְקּדִ ׁשָ   . "ּפֹוֶדה ּבְ
  

ב ַאְרַעְייהוּ  ְרקּוה ַאּגַ ב ַאְרַעְייהּו ְוִליּפַ ׁשּו ַאּגַ אי? ְוִליְקּדְ   ! ַאּמַ
  

יָמא יׁש, ַאְרָעא  -ִאיָלנֹות  :ְוִכי ּתֵ יׁש  -ַאְקּדֵ     .ָלא ַאְקּדֵ
  

ן לֵ  ְמַזּבֵ ֵעי: ַמאן ּדִ הֹוָמאְוָהָאְמִרי ְנַהְרּדְ יּפּוָלא ְוַעד ּתְ ִ ְקָלא ַלַחְבֵריּה, ָקֵני ֵליּה ִמׁשּ   ! יּה ּדִ
  

ָבא ֵמֲחַמת ַטֲעָנה   .  ָלאו ִמי ִאיְתַמר ֲעָלּה ּבְ
   

  
  

 רש"י
. מקום ליפרקו אגב ארעייהו
לבעלים  מושב האילן ולהדרו

אגב ארעייהו אם מכרן והגיע 
היובל ואמאי אמר מכר אילנות 
ולא גאלם אין חוזרין לבעלים 

   ביובל:
. מקום מושב האילן משיפולא

   עד תהומו:
. שטוענו שהזכיר לו מחמת טענה

  שם קרקע:
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   ב יד, . 4
ֵדה ִמְקָנה " ְוויוֹ  -ׂשְ   .נֹוֵתן ׁשָ
י ֱאִליֶעֶזר[   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ֵדה ֲאחּוּזָ ֵדה ִמְקָנה ְוֶאָחד ׂשְ    ]."ֶאָחד ׂשְ
  

נוּ  ַנןּתָ    : ַרּבָ
א ִלְלמֹוד?  - ויקרא כז, כג)( 115ִמְכַסת"""   ַמה ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ֶסף"" :ְלִפי ׁשֶ ֶקל ּכָ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עֹוִרים ּבַ   , טז) ויקרא כז, ( 116ֶזַרע חֶֹמר ׂשְ
ן?  ֵדה ִמְקָנה ּכֵ   ָיכֹול ַאף ׂשְ

ְלמּוד לֹוַמר:    ."ִמְכַסת" ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

אן ב" :ֶנֱאַמר ּכָ ַ ןויקרא כז, כג)( "ְוִחׁשּ ב" :, ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ַ   , יח) ויקרא כז,( 117"ְוִחׁשּ
ן  ַהּלָ ָבר ָקצּוב,  -ַמה ּלְ   ּדָ

אן  ָבר ָקצּוב -ַאף ּכָ   . "ּדָ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ָוה ֵזיָרה ׁשָ ַנן ִאית ְלהּו ּגְ ִקין ֵליּה ְלחֹוֶמׁש, , ַרּבָ   ּוַמּפְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָוהֵלית ְלהּו  ֵזיָרה ׁשָ   , ּגְ

  ? ְוֵלית ְלהּו חֹוֶמׁש 
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָוה ֵזיָרה ׁשָ ָרא ֵלית ְלהּו ּגְ ּבְ   , ִמְסּתַ

ה,  ֵדה ֲאחּוזָּ י ׂשְ ּבֵ י ַרֲחָמָנא חֹוֶמׁש ּגַ ַגּלֵ   ִמּדְ
יתוֹ  יׁש ּבֵ י ַמְקּדִ   , טו)ויקרא כז, ( ְוַגּבֵ

נֵ  :ָהוּו ֵליּה  ֶאָחדׁשְ ִאין ּכְ ִדיןכָּ  - י ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ   . ל ׁשְ
  

ָאַמר ִדין" :ּוְלַמאן ּדְ    ",ְמַלּמְ
י ַרֲחָמָנא ַגּלֵ ר    :ִמּדְ ַמֲעׂשֵ   , חֹוֶמׁש ּבְ

  , ֵהָמה ְטהֹוָרהְב ּבִ 
  , ֲהָוה ֵליּה טּוָבא - כז) ויקרא כז,( ֵהָמה ְטֵמָאהְב ִב וּ 

ִדין   . ְוֵאין ְמַלּמְ
  

וָ  ְנָיא ּכְ ְעֵמיּה  ,ָרָבאּדְ  וֵתיּה ּתַ    :ְולֹא ִמּטַ
ְנָיא    :ּתַ

ָך"" תּוב ַלֲעָרִכין,  - כז, כג)ויקרא ( "ִמְכַסת ָהֶעְרּכְ יׁשֹו ַהּכָ   ִהּקִ
  ֵאין מֹוִסיף חֹוֶמׁש,  -ָמה ֲעָרִכין 

ֵדה ִמְקָנה    .  "ֵאין מֹוִסיף חֹוֶמׁש  -ַאף ׂשְ
   

  
  

                                                           
ּיֹום ַההּוא קֶֹדׁש לַ  115 ָך ּבַ ַנת ַהּיֵֹבל ְוָנַתן ֶאת ָהֶעְרּכְ ָך ַעד ׁשְ ב לֹו ַהּכֵֹהן ֵאת ִמְכַסת ָהֶעְרּכְ ַ   ה'ְוִחׁשּ
תֹו  116 ֵדה ֲאֻחּזָ ְ יׁש ִאיׁש לַ ְוִאם ִמׂשּ ֶסף ה'ַיְקּדִ ֶקל ּכָ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עִֹרים ּבַ ָך ְלִפי ַזְרעֹו ֶזַרע חֶֹמר ׂשְ   ְוָהָיה ֶעְרּכְ
ַנת ַהּיֹ  117 ִנים ַהּנֹוָתרֹת ַעד ׁשְ ָ י ַהׁשּ ֶסף ַעל ּפִ ב לֹו ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֶ ַ ֵדהּו ְוִחׁשּ יׁש ׂשָ ךָ ְוִאם ַאַחר ַהּיֵֹבל ַיְקּדִ   ֵבל ְוִנְגַרע ֵמֶעְרּכֶ

 רש"י
. כתיב (שם כז) וחשב שדה מקנה

   לו הכהן את מכסת הערכך:
. בגאולת שדה לפי שנאמר

   רע חומר שעורים:אחוזה ז
. מנין דמיו דהיינו ת''ל מכסת

   שויין:
. בשדה מקנה ולהלן נאמר כאן

   בשדה אחוזה:
   . חמשים כסף:דבר קצוב

. מי אית להו הך גזירה שוה
דוחשב ומפקי ליה לחומש 
למילף חומש אשדה מקנה 

   משדה אחוזה:
. ובמקדיש חומש בשדה אחוזה

בית בפרשת בחקתי וחומש 
ורה ומעשר דבהמה טמאה וטה
   שני נמי התם כתיב:
. דאין חומש תניא כוותיה דרבא

   בשדה מקנה:
. דאילו טעמא ולא מטעמיה

דרבא מדגלי חומש בכל הנך 
דוכתי וטעמא דברייתא 
מדהיקישו לערכין לאדם 

  שהעריך עצמו או חבירו:
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   ב יד, . 5
   ַמְתִניִתין

ׁשֹור ַהּמּוָעד ׁשֶ "    ".ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר -ֵהִמית ֶאת ָהֶעֶבד ּבְ
יַצד?    ּכֵ

ֵהִמית ֲעָבִדים,   :ֶאָחד ׁשֶ ּבַ ֶאה ׁשֶ   ֶאת ַהּנָ
ֲעָבִדיםוְ  ּבַ עּור ׁשֶ ים ֶסַלע - ֶאת ַהּכָ לׁשִ   , (שמות כא, לב) נֹוֵתן ׁשְ

ן חֹוִרין  ְוויֹו.  -ֵהִמית ּבֶ   נֹוֵתן ׁשָ
ֶזה ּוָבֶזה  ֵל  -ָחַבל ּבָ   .  םנֹוֵתן ֵנֶזק ׁשָ

   
ָמָרא     ּגְ
מּוָעד   , ִאין - ּבְ

ם  ּתָ   . לֹא -ּבְ
  

י לֹא כְּ ּדְ ֵליָמא ַמְתִניִתין    ֲעִקיָבא, ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

י ֲעִקיָבא"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָאָדם ָחַבל ּבְ ם ׁשֶ ֵלם - ַאף ּתָ ּמֹוָתר ֵנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ    .(בבא קמא לג.) "ְמׁשַ

  
יָמא  י ֲאִפיּלּו ּתֵ   ֲעִקיָבא, ַרּבִ

ין ה ם ַנִמיּדַ ּוא ַהּדִ    ,ֲאִפיּלּו ּתָ
ֵעי ְלִמְתָנא ֵסיָפא ָקא ּבָ ן חֹוִרין... ֵהִמית ֶעֶבד " :ְוַאְייֵדי ּדְ ַחּתְ ָלּה ְב ּדִ  "ֵהִמית ּבֶ ּכַ ַמׁשְ   , מּוָעד הּוא ּדְ

ַחּתְ ָלּה  ּכַ ָתם ָלא ַמׁשְ    ,ּבְ
ּום ָהִכי ָקָתֵני מּוָעד.     ִמׁשּ

   
  

 רש"י
  מתני' 

. דכתיב המית בן חורין נותן שויו
במועד (שמות כא) אם כופר 

וגו' ותניא בב''ק (דף  יושת עליו
   מ.) ונתן פדיון נפשו דמי ניזק:

. בין בעבד בין בבן חבל בזה ובזה
חורין ולא המיתו משלם נזק 

   שלם:
  

  גמ' 
. אסיפא קאי במועד אין בתם לא

דקתני חבל בזה ובזה כו' דרישא 
פשיטא לן דקנס דעבד לא שייך 
בתם דכתיב בתם ובעל השור נקי 

גח ואמרי' בב''ק בפ' שור שנ
ארבעה וחמשה (דף מב.) נקי 
מדמי עבד וקתני נמי המית בן 
חורין נותן שויו ודמי כופר לא 
שייך בתם דהתם נמי אמרינן נקי 

   מחצי כופר:
. בב''ק אף תם שחבל באדם וכו'

בפ' המניח את הכד שני שוורים 
תמים שחבלו זה בזה כו' ר' 
עקיבא אומר אף תם שחבל 
באדם משלם במותר נזק שלם 

נו במותר אם חבל גם האדם והיי
בשור ושמו בית דין חבלה 
שבאדם יותר על חבלה שבשור 
בעל השור משלם אותו מותר 
נזק שלם אלמא תם שחבל 

   באדם משלם נזק שלם:
איידי דבעי למיתני סיפא המית 

. משום עבד המית בן חורין כו'
הכי נקט ברישא מועד והאי 
דקאמר סיפא לאו סיפא ממש 

היא דמועד אלא סיפא דרישא 
  ברישא קתני לה:



76                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה  

  טו, א – ב יד, . 6
   ַמְתִניִתין

ה ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר" אֹוֵנס ּוִבְמַפּתֶ  ,".ּבְ
יַצד?    ּכֵ

ָאַנס  הוּ ֶאָחד ׁשֶ ה :ִפיּתָ ְכהּוּנָ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ    ,ֶאת ּגְ
ָרֵאל וְ  ִיׂשְ ּבְ ה ׁשֶ ַטּנָ ים ְסָלִעים -ֶאת ַהּקְ ִ    .כט)-כח(דברים כב,  118נֹוֵתן ֲחִמׁשּ

ָגם  ת ְוַהּפְ יׁש וְ  -ְוַהּבֹוׁשֶ יׁש ַהּכֹל ְלִפי ַהְמַבּיֵ ּיֵ ְתּבַ   .  ַהּמִ
   

ָמָרא     ּגְ
אי   ? ַאּמַ

י!  ל ִמיּלֵ ים ְסָלִעים ָאַמר ַרֲחָמָנא ִמּכָ ִ   ֵאיָמא: ֲחִמׁשּ
  

   :ַרב ְזֵעיָראָאַמר 
ים?: אְמרוּ יֹ  ִ ת ֶהְדיֹוטֹות ֲחִמׁשּ ַעל ּבַ ים, ּבָ ִ ת ְמָלִכים ֲחִמׁשּ ַעל ּבַ    !ּבָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

י ֶעֶבד, ִאי ָהִכי ּבֵ ִלית: אְמרוּ יֹ , ַנִמי ּגַ לֹ - ֶעֶבד נֹוֵקב ַמְרּגָ יםׁשְ לֹ , ׁשִ ה ַמַחט ׁשְ ה ַמֲעׂשֵ ים?ֶעֶבד עֹוׂשֶ    !ׁשִ
  

א ָאַמר    :  ַרב ְזֵעיָראֶאּלָ
ּלֹ    טו,א ַנִים, ֶאָחד ׁשֶ אּו ָעֶליָה ׁשְ ּה ִאיּלּו ּבָ ַדְרּכָ ּה, , א ּכְ ַדְרּכָ   ְוֶאָחד ּכְ

ים: אְמרוּ יֹ  ִ גּוָמה ֲחִמׁשּ ַעל ּפְ ֵלָמה, ּבָ ַעל ׁשְ ים? ּבָ ִ    !ֲחִמׁשּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
י ֶעֶבד ַנִמי יֹ , ִאי ָהִכי ּבֵ ִריאאְמרּו: ּגַ לֹ  ֶעֶבד ּבָ לֹ ׁשְ ִחין ׁשְ ה ׁשְ ים, ֶעֶבד מּוּכֶ יםׁשִ   ! ?ׁשִ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ    :ַאּבַ
ּה"" :ָאַמר ְקָרא ר ִעּנָ ַחת ֲאׁשֶ   , (דברים כב, כט) ּתַ

ִאיכָּ  ָלל ּדְ ת ּוְפָגם. ִמּכְ   א ּבֹוׁשֶ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ָאַמר ְקָרא:  ֹ ּדְ ּה "ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ים,  (דברים כב, כט) "ֵכב ִעּמָ ִ ִכיָבה ֲחִמׁשּ   ֲהָנַאת ׁשְ

ָתא ַאֲחִריֵתי א ִמיּלְ ִאיּכָ ָלל ּדְ   , ִמּכְ
  ּוַמאי ִניהּו? 

ת ּוְפָגם.     ּבֹוׁשֶ
   

  

                                                           
ּה ְוִנְמָצאוּ  כח 118 ַכב ִעּמָ ּה ְוׁשָ ה ּוְתָפׂשָ ר לֹא אָֹרׂשָ י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתּוָלה ֲאׁשֶ ֶסף ְולֹו ִתְהֶיה  כט. ּכִ ים ּכָ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהּנַ ֵֹכב ִעּמָ ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ

ל ָיָמי ָחּה ּכָ ּלְ ּה לֹא יּוַכל ׁשַ ר ִעּנָ ַחת ֲאׁשֶ ה ּתַ ָ   וְלִאׁשּ

 רש"י
  מתני' 

. מפרש בכתובות (ד' מ.) פגם
שמין אותה כמה אדם רוצה 
ליתן בין שפחה בתולה לשפחה 
בעולה להשיאה לעבדו שיש לו 

   קורת רוח הימנו:
  

  גמ' 
. ובושת ופגם לא מכל מילי
   ליתיב ליה:

. בתמיה בעל בת הדיוטות כו'
אבל השתא כי יהיב בושת יש 

ין בת מלכים לבת חילוק ב
  הדיוטות:

אילו באו עליה שנים אחד שלא 
. תחילה ואח''כ בא עליה כדרכה

זה כדרכה דאכתי הואי בתולה 
ואית לה קנס [ויאמרו] זה שבעל 
פגומה דליכא בושת כולי האי 
יהיב נ' סלעים ואילו בעל בתולה 
שלימה לא יהיב נמי אלא 
חמשים אבל השתא גבי בושת 

י בושת איכא חילוק דיהיב דמ
   לשלימה טפי מפגומה:

. דהוי פגום דומיא מוכה שחין
   דנבעלה שלא כדרכה:

. רישיה דקרא תחת אשר עינה
ונתן האיש השוכב עמה לאבי 
הנערה חמשים כסף וגו' (דברים 
כב) דמשמע הני חמשים כסף יתן 
בשביל קנס העינוי ומדאיצטריך 
למכתב הכי מכלל דמיחייב מילי 

גם דלאו אחרנייתא כגון בושת ופ
קנסא דעינוי נינהו דבלאו עינוי 
נמי איכא בושת ופגם היינו נזק 

  ששוה פחות מבתחילה:
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  טו, א . 7
   ַמְתִניִתין

ם ַר " מֹוִציא ׁשֵ    ."ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר יט)-(דברים כב, יג 119עּבְ
יַצד?    ּכֵ

ה הּוּנָ ּכְ ּבַ דֹוָלה ׁשֶ ם ַרע ַעל ּגְ הֹוִציא ׁשֵ    ,ֶאָחד ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ה ׁשֶ   נֹוֵתן ֵמָאה ֶסַלע.  -ְוַעל ְקַטּנָ

ה.  ה ַמֲעׂשֶ ִפיו ָחמּור ִמן ָהעֹוׂשֶ   ִנְמָצא ָהאֹוֵמר ּבְ
ּלֹא ִנְתַח  ן ָמִצינּו ׁשֶ ּכֵ א ַעל ָלׁשֹון ָהַרע, ׁשֶ ר ֶאּלָ ְדּבָ ּמִ ין ַעל ֲאבֹוֵתינּו ּבַ ַזר ּדִ ם ּגְ   ּתֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ָעִמים""ׁשֶ ר ּפְ ּסּו אֹוִתי ֶזה ֶעׂשֶ   .  כג)-(במדבר יד, כב 120ַוְיּנַ
   

ָמָרא     ּגְ
אי ֵרים ָלּה ְקָטָלא? ִמּמַ ָקא ּגָ ּום ּדְ ְלָמא ִמׁשּ   , ּדִ

ְכִתיב ֲעָרה... ָבר "ְוִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהּדָ  :ּדִ   ! כא)-(דברים כב, כ 121"ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהּנַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ם ַרע"": ָאַמר ְקָרא י הֹוִציא ׁשֵ הֹוִציא - כב, יט) דברים( ּכִ ם ַרע ׁשֶ   . ַעל ׁשֵ

  
  
  

                                                           
ֵנָאּה  יג 119 ה ּוָבא ֵאֶליָה ּוׂשְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ י ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה ְולֹא ָמָצ  יד. ּכִ ה ַהּזֹאת ָלַקְחּתִ ָ ם ָרע ְוָאַמר ֶאת ָהִאׁשּ ָבִרים ְוהֹוִצא ָעֶליָה ׁשֵ ם ָלּה ֲעִלילֹת ּדְ אִתי ְוׂשָ

תּוִלים ּה ְוהֹוצִ  טו. ָלּה ּבְ ֲעָרה ְוִאּמָ ְעָרהְוָלַקח ֲאִבי ַהּנַ ָ ֲעָרה ֶאל ִזְקֵני ָהִעיר ַהׁשּ תּוֵלי ַהּנַ ה  טז. יאּו ֶאת ּבְ י ָלִאיׁש ַהּזֶ י ָנַתּתִ ּתִ ֵקִנים ֶאת ּבִ ֲעָרה ֶאל ַהּזְ ְוָאַמר ֲאִבי ַהּנַ
ָנֶאָה  ׂשְ ה ַוּיִ ָ תּוִלים ְוֵאלֶּ  יז. ְלִאׁשּ ָך ּבְ ָבִרים ֵלאמֹר לֹא ָמָצאִתי ְלִבּתְ ם ֲעִלילֹת ּדְ ה הּוא ׂשָ ְמָלה ִלְפֵני ִזְקֵני ָהִעירְוִהּנֵ ִ י ּוָפְרׂשּו ַהׂשּ תּוֵלי ִבּתִ ְוָלְקחּו ִזְקֵני  יח. ה ּבְ

רּו אֹתוֹ  ָרֵאל ְולֹו ִתְהֶיה לְ  יט. ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהִאיׁש ְוִיּסְ תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ ֲעָרה ּכִ ה לֹא יּוַכל ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו ַלֲאִבי ַהּנַ ָ ִאׁשּ
ל ָיָמיו ָחּה ּכָ ּלְ   ְלׁשַ

ר ַוְיַנּסּו אִֹתי ֶזה ֶעׂשֶ  כב 120 ְדּבָ יִתי ְבִמְצַרִים ּוַבּמִ ר ָעׂשִ בִֹדי ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאׁשֶ ים ָהרִֹאים ֶאת ּכְ י ָכל ָהֲאָנׁשִ קֹוִליּכִ ְמעּו ּבְ ָעִמים ְולֹא ׁשָ ִאם ִיְראּו ֶאת  כג. ר ּפְ
ְע  ּבַ ר ִנׁשְ י ַלֲאבָֹתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוָה ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ   ּתִ

ֲעָרה כ 121 ה לֹא ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלּנַ ָבר ַהּזֶ ָתה  כא. ְוִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהּדָ י ָעׂשְ ֲאָבִנים ָוֵמָתה ּכִ י ִעיָרּה ּבָ ית ָאִביָה ּוְסָקלּוָה ַאְנׁשֵ ַתח ּבֵ ֲעָרה ֶאל ּפֶ ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהּנַ
ָר  ִיׂשְ ךָ ְנָבָלה ּבְ ְרּבֶ ית ָאִביָה ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ   ֵאל ִלְזנֹות ּבֵ

 רש"י
  מתני' 

. דנותן נמצא האומר בפיו חמור
מאה סלע והעושה מעשה דאונס 

   בתולה לא יהיב אלא נ':
   . שלא ליכנס לארץ:גזר דין

. גבי מרגלים זה עשר פעמים
   כתיב דמשמע על זה נתחתם:

  
   גמ'

. דאומר בפיו חמור ממאי
דמשמע דמשום לשון הרע בלבד 
קא יהיב להו דלמא משום הכי 
חמיר האי לשון הרע דגרים לה 

   ביה קטלא:
. משום לשון הרע על שם רע

  בלבד:



78                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה  

  טו, א . 8
ין ַעל" ַזר ּדִ ם ּגְ ּלֹא ִנְתַחּתֵ א ַעל ָלׁשוֹ  ְוֵכן ָמִצינּו ׁשֶ ר ֶאּלָ ְדּבָ ּמִ    ."ן ָהַרעֲאבֹוֵתינּו ּבַ
  

אי   ? ִמּמַ
י לֹא ָמֵלא ְסָאָתן ּתִ ַאּכַ ְלָמא ּדְ   . ּדִ

  
  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ּדְ 

א ְסָאתֹו,  ְתַמּלֵ ּתִ רּוְך הּוא ִנְפָרע ִמן ָהָאָדם ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ֵאין ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְמלֹאת ִסְפקֹו ֵיֶצר לֹו"ׁשֶ   ! (איוב כ, כב) 122"ּבִ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ָעִמים"ר ְקָרא: ָאַמ  ר ּפְ   , (במדבר יד, כב) 123"ַוְיַנּסּו אֹוִתי ֶזה ֶעׂשֶ
ין.  ַזר ּדִ ם ּגְ   ַעל ֶזה, ִנְתַחּתֵ

  
ְנָיא    :ּתַ

ן ְּפָרָטאָאַמר " י ֶאְלָעָזר ּבֶ   : ַרּבִ
ל ָלׁשֹון ָהַרע,  דֹול ּכַֹח ׁשֶ ָמה ּגָ   ּבֹוא ּוְרֵאה ּכַ

   ?ְמָנַלן
ִלים ְך, ּוַמה ַהּמֹוִציא ׁשֵ  ,ִמְמַרּגְ   ם ַרע ַעל ֵעִצים ַוֲאָבִנים ּכָ

ם ַרע ַעל ֲחֵבירֹו  ה -ַהּמֹוִציא ׁשֵ ָמה ְוַכּמָ   ! "ַעל ַאַחת ּכַ
  

אי   ? ִמּמַ
ּום  ְלָמא ִמׁשּ י ּדִ א, ַרּבִ ּפָ ר ּפַ   ֲחִניָנא ּבַ

אָאַמר ּדְ  ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ   : ַרּבִ
דֹול,  ָבר ּגָ ָעהּדָ אֹוָתּה ׁשָ ִלים ּבְ רּו ְמַרּגְ ּבְ   , ּדִ

ְכִתיב ּנּו"" :ּדִ י ָחָזק הּוא ִמּמֶ   , (במדבר יג, לא) 124ּכִ
יְקֵרי  ּנּו"ַאל ּתִ י ָחָזק הּוא ִמּמֶ א:  ,"ּכִ ּנוּ "ֶאּלָ ם ,"ִמּמֶ ָ ָליו ִמׁשּ ִית ֵאין ָיכֹול ְלהֹוִציא ּכֵ ַעל ַהּבַ ְבָיכֹול, ּבַ   ! ּכִ

  
א ָאַמר  הֶאּלָ   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבָ
מוּ  :ָאַמר ְקָרא ת ָהָאֶרץ ָרָעה""ַוּיָ ּבַ ים מֹוִצֵאי ּדִ הֹוִציאוּ  - יד, לז) במדבר( 125תּו ָהֲאָנׁשִ ת ָהָאֶרץ ׁשֶ ּבַ    .ַעל ּדִ

  
  

                                                           
בֹוֶאּנוּ  122 ל ַיד ָעֵמל ּתְ ְפקֹו ֵיֶצר לֹו ּכָ ְמלֹאות ׂשִ   ּבִ
ר ַוְיַנּסּו אִֹתי ֶזה ֶעׂשֶ  123 ְדּבָ יִתי ְבִמְצַרִים ּוַבּמִ ר ָעׂשִ בִֹדי ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאׁשֶ ים ָהרִֹאים ֶאת ּכְ י ָכל ָהֲאָנׁשִ ָעִמיּכִ קֹוִליר ּפְ ְמעּו ּבְ   ם ְולֹא ׁשָ
ּנוּ  124 י ָחָזק הּוא ִמּמֶ ר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ּכִ ים ֲאׁשֶ   ְוָהֲאָנׁשִ
ָפה ִלְפֵני  125 ּגֵ ּמַ ת ָהָאֶרץ ָרָעה ּבַ ים מֹוִצֵאי ִדּבַ ֻמתּו ָהֲאָנׁשִ   ה'ַוּיָ

 רש"י
. כשתמלא במלאת ספקו יצר לו

סאתו בעונות הרבה אז יצר לו 
   תבא עליו צרה:

. ולאו משום על זה נתחתם
   צירוף דאחריני:

   . הקדוש ברוך הוא:בעל הבית
. שהוציאו קאמר על דבת הארץ

  דמתו:



79  ""ֵיׁש ַּבֲעָרִכין –מסכת ערכין פרק ג' 

  ב-טו, א . 9
ֱאַמר: "[  ּנֶ ָעִמים""ׁשֶ ר ּפְ ּסּו אֹוִתי ֶזה ֶעׂשֶ   ]."כג)-(במדבר יד, כב 126ַוְיּנַ
  

ְנָיא   : ּתַ
י ְיהּוָדהָאַמר "    :ַרּבִ

ר ִנְסיֹונֹות ִניּסוּ  רּוְך הּוא: ֲאבֹוֵתיֶעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ם,   נּו ְלַהּקָ ּיָ ַנִים ּבַ   ׁשְ
ִים,  ּמַ ַנִים ּבַ   ּוׁשְ

ן,  ּמָ ַנִים ּבַ   ׁשְ
ָליו,  ְ ׂשּ ַנִים ּבַ   ׁשְ

ֵעֶגל,    ַאַחת ּבָ
אָרן.  ר ּפָ ִמְדּבָ   ְוַאַחת ּבְ

  
ם" ּיָ ַנִים ּבַ ִריָדה וְ  - "ׁשְ ּיְ יה. ַאַחת ּבַ ֲעִלּיָ   ַאַחת ּבָ

ִריָדה  ּיְ כְ  –ּבַ ִמְצַרִים :ִתיבּדִ ִלי ֵאין ְקָבִרים ּבְ ּבְ   . (שמות יד, יא) 127""ַהּמִ
יה  ֲעִלּיָ י ֲאָמָנה ָהיּו, ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ ַרב הּוָנא, ְד כִּ  -ּבַ ַטּנֵ אֹותֹו ַהּדֹור ִמּקְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ   : ִיׂשְ

ר ָמִרי, ְד כִּ  ה ּבַ ר ָמִריָאַמר ּדְ ַרּבָ ה ּבַ    :ַרּבָ
ְכִתיב:  ְמרַמאי ּדִ מֹו""ַוּיַ יֵעם ְלַמַען ׁשְ ם סּוף ְויֹוׁשִ ּיַ   ? ח)-(תהלים קו, ז 128ּו ַעל ָים ּבְ

ָעה,  אֹוָתּה ׁשָ ָרֵאל ַמְמִרים ּבְ ָהיּו ִיׂשְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ד ַאֵחר.  ְך ִמְצִרים עֹוִלים ִמּצַ ד ֶזה ּכָ ָאנּו עֹוִלים ִמּצַ ם ׁשֶ ׁשֵ   ְואֹוְמִרים: ּכְ

רּוְך הּוא ְלׂשַ  דֹוׁש ּבָ הָאַמר לֹו ַהּקָ ׁשָ לֹוט אֹוָתם ַלַיּבָ ל ַים: ּפְ   . ר ׁשֶ
ָנה ְוחֹוֵזר ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו?  ּנֹוֵתן לֹו ַרּבֹו ַמּתָ לּום ֵיׁש ֶעֶבד ׁשֶ ל עֹוָלם, ּכְ   ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֶהם ּבָ   . ָאַמר לֹו: ֲאִני נֹוֵתן ְלָך ֶאָחד ּוֶמֱחָצה ׁשֶ
ל עֹולָ  ּתֹוֵבַע ֶאת ַרּבֹו? ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ לּום ֵיׁש ֶעֶבד ׁשֶ   ם, ּכְ

ה, . ַנַחל ִקיׁשֹון ִיְהֶיה ָעֵרב: לוֹ ָאַמר  ׁשָ ּבָ ָלָטן ַלּיַ ד ּפְ   ִמּיַ
ְכִתיב ָרֵאל ֵאת ִמְצַרים ֵמת ַעל :ּדִ ְרא ִיׂשְ   . )לא-(שמות יד, ל 129""ַוּיַ

  
ִים" ּמַ ַנִים ּבַ ְרִפיִדים.  - "ׁשְ ָמָרה וּבִ   ּבְ

ָמָרה  כְ   ּבְ ּתֹות" :ִתיבּדִ   , טו, כג)שמות ( 130"ְוָיבֹואּו ָמָרָתּה ְולֹא ָיְכלּו ִלׁשְ
ֶלן ָהָעם ַעל מֹ  :ּוְכִתיב   . טו, כד)שמות ( 131ֶשה""ַוּיָ

ְרִפיִדים  ְכִתיב  ּבִ ּתֹות" :ּדִ ְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלׁשְ ֲחנּו ּבִ   , יז, א) שמות( 132"ַוּיַ
ֶרב ָהָעם ִעם מֹ  :ּוְכִתיב   . יז, ב)מות ש( 133ֶשה""ַוּיָ

  
ן" ּמָ ַנִים ּבַ   : "ׁשְ

ְכִתיב   טו,ב ְצאוּ "    :ּדִ   . כז) שמות טז,( 135"ְוָיְצאוּ ", (שמות טז, כה) 134"ַאל ּתֵ
  . כ) שמות טז,( 137"ַוּיֹוִתירוּ ", יט) שמות טז,( 136"ַאל ּתֹוִתירוּ "

  
ַנִים" ָליו ׁשְ ׂשְ ִני.  - "ּבַ ָליו ׁשֵ ָליו ִראׁשֹון ּוִבׂשְ ׂשְ   ּבִ

ָליו ִר  ׂשְ ר"" –אׁשֹון ּבִ ׂשָ   . ),יגטז, ג שמות( 138ַעל ִסיר ַהּבָ
ִני  ָליו ׁשֵ ׂשְ ִקְרּבוֹ  -ּבִ ר ּבְ   . (במדבר יא, ד) 139""ְוָהַאַסְפֻסף ֲאׁשֶ

  
ֵעֶגל" ְדִאיֵתיּה  - "ּבָ   . (שמות לב)ּכִ
אָרן" ר ּפָ ִמְדּבָ ְדִאיֵתיּה  - "ּבְ   .  (במדבר יג) ּכִ

                                                           
בִֹדי וְ  כב 126 ים ָהרִֹאים ֶאת ּכְ י ָכל ָהֲאָנׁשִ קֹוִליּכִ ְמעּו ּבְ ָעִמים ְולֹא ׁשָ ר ּפְ ר ַוְיַנּסּו אִֹתי ֶזה ֶעׂשֶ ְדּבָ יִתי ְבִמְצַרִים ּוַבּמִ ר ָעׂשִ ִאם ִיְראּו ֶאת  כג. ֶאת אֹתַֹתי ֲאׁשֶ

י ַלֲאבָֹתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוָה  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ   ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ִלי ֵאין ְקָבִרי 127 ה ֲהִמּבְ ְצָרִיםַוּיֹאְמרּו ֶאל מֹׁשֶ נּו ְלהֹוִציָאנּו ִמּמִ יָת ּלָ ר ַמה ּזֹאת ָעׂשִ ְדּבָ ּמִ נּו ָלמּות ּבַ ִמְצַרִים ְלַקְחּתָ   ם ּבְ
ַים סּוף ז 128 ְמרּו ַעל ָים ּבְ ילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך לֹא ָזְכרּו ֶאת רֹב ֲחָסֶדיָך ַוּיַ ּכִ מֹו לְ  ח. ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים לֹא ִהׂשְ יֵעם ְלַמַען ׁשְ בּוָרתוֹ ַוּיֹוׁשִ   הֹוִדיַע ֶאת ּגְ
ע  ל 129 ם ה'ַוּיֹוׁשַ ַפת ַהּיָ ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ׂשְ ְרא ִיׂשְ ד ִמְצָרִים ַוּיַ ָרֵאל ִמּיַ ּיֹום ַההּוא ֶאת ִיׂשְ ה . לא ּבַ ר ָעׂשָ דָֹלה ֲאׁשֶ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ  ה'ַוּיַ

יְראּו ָהָעם ֶאת  ִמְצַרִים ַוּיִ ֲאִמ  ה'ּבְ ה ַעְבּדוֹ  ה'ינּו בַּ ַוּיַ   ּוְבמֹׁשֶ
ָמּה ָמָרה 130 ן ָקָרא ׁשְ י ָמִרים ֵהם ַעל ּכֵ ָרה ּכִ ּתֹת ַמִים ִמּמָ בֹאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלׁשְ   ַוּיָ
ה 131 ּתֶ ׁשְ אמֹר ַמה ּנִ ה ּלֵ ּלֹנּו ָהָעם ַעל מֹׁשֶ   ַוּיִ
ר ִסין ְלַמְס  132 ְדּבַ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ְסעּו ּכָ ּתֹת ָהָעםַוּיִ ְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלׁשְ ֲחנּו ּבִ ה ַוּיַ י ְיהֹוָ   ֵעיֶהם ַעל ּפִ
נַ  133 ִדי ַמה ּתְ ִריבּון ִעּמָ ה ַמה ּתְ ה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם מֹׁשֶ ּתֶ נּו ָלנּו ַמִים ְוִנׁשְ ה ַוּיֹאְמרּו ּתְ ֶרב ָהָעם ִעם מֹׁשֶ הַוּיָ   ּסּון ֶאת ְיהֹוָ
ה ִאְכֻלהּו ַהּיוֹ  134 ֶדהַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ָ ׂשּ ה ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַ ת ַהּיֹום ַליהֹוָ ּבָ י ׁשַ   ם ּכִ
ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט ְולֹא ָמָצאוּ  135 ְ ּיֹום ַהׁשּ  ַוְיִהי ּבַ
ּנּו ַעד ּבֶֹקר 136 ה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמּמֶ   ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ים ִמ  137 ה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנׁשִ ְמעּו ֶאל מֹׁשֶ הְולֹא ׁשָ ְקצֹף ֲעֵלֶהם מֹׁשֶ ְבַאׁש ַוּיִ ֻרם ּתֹוָלִעים ַוּיִ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ַוּיָ   ּמֶ
ר  ג 138 ׂשָ נּו ַעל ִסיר ַהּבָ ְבּתֵ ׁשִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ה ּבְ ן מּוֵתנּו ְבַיד ְיהֹוָ ָרֵאל ִמי ִיּתֵ ֵני ִיׂשְ י הֹוֵצאֶתם אָֹתנוּ ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ּבְ ָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַבע ּכִ ה  ּבְ ר ַהּזֶ ְדּבָ ֶאל ַהּמִ

ָרָעב ה ּבָ ָהל ַהּזֶ ל ַהּקָ ֲחֶנה יג    ....  ְלָהִמית ֶאת ּכָ ל ָסִביב ַלּמַ ְכַבת ַהּטָ ֲחֶנה ּוַבּבֶֹקר ָהְיָתה ׁשִ ַכס ֶאת ַהּמַ ָלו ַוּתְ ְ ַעל ַהׂשּ   ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוּתַ
בוּ  139 ׁשֻ ֲאָוה ַוּיָ ִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ּתַ ר ּבְ ר ְוָהאַסְפֻסף ֲאׁשֶ ׂשָ ָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ּבָ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ְבּכּו ּגַ   ַוּיִ

 רש"י
   . מורדים:ממרים

. פרנסה שנותן לו רבו מתנה
   לדגים:

. דבפרעה כתיב אחד ומחצה
(שמות יד) שש מאות רכב 
ובסיסרא כתיב (שופטים ד) תשע 

  מאות רכב:
   . בשבת ללקוט:אל תצאו

. כשהתחיל המן בשליו ראשון
יו יורד עמו כדכתיב לירד היה של

(שמות טז) ויהי בערב ותעל 
השליו וגו' ובבקר היתה שכבת 
הטל וגו' ולאחר זמן מרובה 

   התאוו יותר:
  . מעשה מרגלים:במדבר פארן
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  ב-טו, א . 10
י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ִזיְמָראַר ִמׁשּ י יֹוֵסי ּבֶ    :ּבִ

ְכִתיב:  ה"ַמאי ּדִ ן ְלָך ּוַמה ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמּיָ ּתֵ   ? (תהלים קכ, ג) "ַמה ּיִ
ׁשֹון:  רּוְך הּוא ַלּלָ ל  ָאַמר לֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ה מּוּטָ ל ָאָדם ְזקּוִפים ְוַאּתָ ל ֵאָבָריו ׁשֶ   , ּכָ

חּוץ ְוַאּתָ  ל ָאָדם ִמּבַ ל ֵאָבָריו ׁשֶ ְפִנים, ּכָ   ה ִמּבִ
ִה  א ׁשֶ י חֹומֹותְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ּתֵ י ְלָך ׁשְ ְפּתִ ל ֶעֶצם - ּקַ   , ַאַחת ׁשֶ

ר ׂשָ ל ּבָ   , ְוַאַחת ׁשֶ
ן ְלָך ּוַמה ּיֹ " ּתֵ הַמה ּיִ   ? "ִסיף ָלְך, ָלׁשֹון ְרִמּיָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ִזיְמָראִמׁשּ י יֹוֵסי ּבֶ   : ַרּבִ
ר ָלׁש  ל ַהְמַסּפֵ ר -ֹון ָהַרע ּכָ ִעיּקָ ַפר ּבַ ִאיּלּו ּכָ   , ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ר ָאְמרּו ִלְלׁשֹ ׁשֶ נּו ִמי ָאדֹון ָלנּו""ֲאׁשֶ ָפֵתינּו ִאּתָ יר ׂשְ   . יב, ה) תהלים( ֵננּו ַנְגּבִ
  

ן ִזיְמָראְוָאַמר  י יֹוֵסי ּבֶ   : ַרּבִ
ר ָלׁשֹון ָהַרע  ל ַהְמַסּפֵ ִאים ָעָליו,  -ּכָ   ְנָגִעים ּבָ

ֱא  ּנֶ ֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית"ַמר: ׁשֶ ִני ַבּסֵ   , קא, ה) תהלים( 140"ְמָלׁשְ
ִמיַנן: ַלֲחלּוִטין, (ויקרא כה, כג) 141ִלְצִמיתּות""ּוְכִתיב ָהָתם:    .ּוְמַתְרּגְ

   :ּוְתַנן
ר, ִלְמצֹוָרע מּוְחָלט, " ין ְמצֹוָרע מּוְסּגָ   ֵאין ּבֵ

א ִריָעה  :ֶאּלָ    ,ּפְ
  . "(מגילה ח:) )(ויקרא יג, מה 142ּוְפִריָמה

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ְכִתיב ְהֶיה ּתֹוַרת ַהְמצֹוָרע" :ַמאי ּדִ   ? יד, ב) ויקרא( 143"זֹאת ּתִ
ם ַרעזֹ  ל מֹוִציא ׁשֵ ְהֶיה ּתֹוָרתֹו ׁשֶ   . את ּתִ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
ְכִתיב ֹ  :ַמאי ּדִ לֹא ָלַחׁש ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַע "ִאם ִיׁשּ ָחׁש ּבְ ׁשֹון"ְך ַהּנָ   ? (קהלת י, יא) ל ַהּלָ

ל ַהַחּיֹות ּוָבאֹות ֵאֶצל ָנָחׁש, ֶלָעִתיד ָלבֹ  צֹות ּכָ   א ִמְתַקּבְ
  , ֲאִרי ּדֹוֵרס ְואֹוֵכל  : ְואֹוְמרֹות

  ְזֵאב טֹוֵרף ְואֹוֵכל 
ה   ? ַמה ֲהָנָאה ֵיׁש ְלךָ  ַאּתָ

ׁשֹון ְתרֹון ְלַבַעל ַהּלָ   ? אֹוֵמר ָלֶהם: ְוִכי ַמה ּיִ
  

  : יׁש ָלִקיׁש ֵר ְוָאַמר 
ַמִים,  ָ יל ֲעֹונֹות ַעד ַלׁשּ ר ָלׁשֹון ָהַרע ַמְגּדִ ל ַהְמַסּפֵ   ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָאֶרץ"ׁשֶ ֲהַלְך ּבָ יֶהם ּוְלׁשֹוָנם ּתִ ַמִים ּפִ ּתּו ַבׁשָ   . (תהלים עג, ט) "ׁשַ
  

אָאַמר    : ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ר ָלׁשֹון ָהַרע ָראּוי ְלסֹוְקל ל ַהְמַסּפֵ ֶאֶבן, ּכָ   ֹו ּבְ

ִתיב ָהָכא   , )ה(שם קא,  אֹותֹו ַאְצִמית"" :ּכְ
י" :ּוְכִתיב ָהָתם ּדּו ֶאֶבן ּבִ י ַוּיַ   . (איכה ג, נג) "ָצְמתּו ַבּבֹור ַחּיַ

  
אְוָאַמר    : ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

רּוְך הּוא: ֵאין ֲאִני וְ  דֹוׁש ּבָ ר ָלׁשֹון ָהַרע, ָאַמר ַהּקָ ל ַהְמַסּפֵ עֹוָלם, ּכָ   הּוא ְיכֹוִלין ָלדּור ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ַבּה ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב אֹ ׁשֶ ֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית ּגְ ִני ַבּסֵ   , )ה(תהלים קא,  תֹו לֹא אּוָכל""ְמָלׁשְ

יְקֵרי  א: "אֹותֹו לֹא אּוָכל"ַאל ּתִ   . 'לִאּתֹו לֹא אּוכָ ', ֶאּלָ
  

ַמְתֵני ָלּה ַעל גַּ  א ּדְ י ָהרּוַח ְוִאיּכָ   . ּסֵ
  

אָאַמר    : ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

                                                           
ַבּה ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב אֹתֹו לֹא אּוָכל 140 ֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית ּגְ ִני ַבּסֵ   ְמָלׁשְ
ִד  141 ם ִעּמָ ִבים ַאּתֶ י ֵגִרים ְותֹוׁשָ י ִלי ָהָאֶרץ ּכִ ֵכר ִלְצִמֻתת ּכִ   יְוָהָאֶרץ לֹא ִתּמָ
ָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְק  142 ָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ׂשָ ַגע ּבְ ר ּבֹו ַהּנֶ רּוַע ֲאׁשֶ   ָראְוַהּצָ
יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן 143 צָֹרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ   זֹאת ּתִ

 רש"י
   . שינים:של עצם

. עוד מה יתן לך ומה יוסיף לך
הקדוש ברוך הוא שמירה שלא 

   תספר לשון הרע:
. כמי האומרים ללשוננו נגביר

ר מי אדון לנו דכופרים שאומ
   בעיקר:

. אלמא אצמית למצורע מוחלט
דמתרגם לשון חליטה היינו 

   צרעת:
. בהאי קרא לעיל אותו לא אוכל

   כתיב מלשני בסתר רעהו:
. להא דרב חסדא על גסי הרוח

דבהאי קרא דאותו לא אוכל 
  כתיב נמי גבה עינים:
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ם:  יִהּנָ רּוְך הּוא ַלּגֵ דֹוׁש ּבָ ר ָלׁשֹון ָהַרע, אֹוֵמר ַהּקָ ל ַהְמַסּפֵ    ,ָעָליו ִמְלַמְעָלה -ֲאִני   ּכָ
ה  ה ְנדּוֶנּנוּ  -ְוַאּתָ ַמּטָ   , ָעָליו ִמּלְ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲח ׁשֶ נּוִנים ִעם ּגַ י ִגּבֹור ׁשְ   , קכ, ד) תהלים( ֵלי ְרָתִמים""ִחּצֵ
א ָלׁשֹון   , ֵאין ֵחץ ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ר"ׁשֶ חּוט ְלׁשֹוָנם ִמְרָמה ִדּבֵ   , (ירמיהו ט, ז) 144"ֵחץ ׁשָ
רּוְך הּוא,  "ִגּבֹור"ְוֵאין  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ   ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ּבֹור ֵיֵצא"ׁשֶ ּגִ   ,(ישעיהו מב, יג) 145"ה' ּכַ
ֲחֵלי ְרָתִמים" ם.  ַהיְ  - "ּגַ יִהּנָ   ינּו ּגֵ
   

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ   : ַרּבִ
ֵרי ָלׁשֹון ָהַרע?  ל ְמַסּפְ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ   ַמה ּתַ

ְלִמיד ָחָכם הּוא  ּתֹוָרה,  -ִאם ּתַ   ַיֲעסֹוק ּבַ
ֱאַמר:  ּנֶ ים"ׁשֶ א ָלׁשֹון ֵעץ ַחּיִ   , (משלי טו, ד) 146"ַמְרּפֵ

א ָלׁשֹון ָהַרע "ָלׁשֹון"ְוֵאין    , ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ חּוט ְלׁשֹוָנם"ׁשֶ   , (ירמיהו ט, ז) "ֵחץ ׁשָ

א ּתֹוָרה,  "ֵעץ"ְוֵאין    ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ּה"ׁשֶ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ   . ג, יח) משלי( 147"ֵעץ ַחּיִ

ְעּתֹו,  יל ּדַ ּפִ   ְוִאם ַעם ָהָאֶרץ הּוא ַיׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ֶבר בְּ : ׁשֶ ּה ׁשֶ    .ד)(משלי טו,  רּוַח""ְוֶסֶלף ּבָ

  
י ֲחִניָנא ַרּבִ י ַאָחא ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ר  ָנה,  -ִסיּפֵ ּקָ   ֵאין לֹו ּתַ
רּוַח ַהּקֹ  ִוד ּבְ ָרתֹו ּדָ ָבר ּכְ ּכְ   ֶדׁש, ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ דֹ ׁשֶ ֶרת ּגְ ְפֵתי ֲחָלקֹות ָלׁשֹון ְמַדּבֶ ל ׂשִ   .(תהלים יב, ד) לֹות""ַיְכֵרת ה' ּכָ
  

ּלֹ  ָנתֹו ׁשֶ ּקָ א ַמה ּתַ   ִליֵדי ָלׁשֹון ָהַרע? א א ָיבֹ ֶאּלָ
ְלִמיד ָחָכם הּוא  ּתֹוָרה,  -ִאם ּתַ   ַיֲעסֹוק ּבַ

ְעּתֹו,  -ְוִאם ַעם ָהָאֶרץ הּוא  יל ּדַ ּפִ   ַיׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶבר בְּ ׁשֶ ּה ׁשֶ   .  (משלי טו, ד) רּוַח""ְוֶסֶלף ּבָ

   
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ר ָלׁשֹון ָהַרע ַמְגּדִ " ל ַהְמַסּפֵ ִמיםּכָ ִפיכּות ּדָ לׁש ֲעֵבירֹות, ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגיּלּוי ֲעָריֹות ּוׁשְ ֶנֶגד ׁשָ   .יל ֲעֹונֹות ּכְ

ִתיב ָהָכא דֹ  :ּכְ ֶרת ּגְ    .(תהלים יב, ד) לֹות""ָלׁשֹון ְמַדּבֶ
ֲעבֹוָדה ָזָרה דֹ  :ּוְכִתיב ּבַ ה ֲחָטָאה ּגְ א ָחָטא ָהָעם ַהּזֶ   , (שמות לב, לא) 148ָלה""ָאּנָ

ִגילּ  ִתיבּבְ דֹ  :ּוי ֲעָריֹות ּכְ ה ָהָרָעה ַהּגְ   . (בראשית לט, ט) 149ָלה ַהּזאת""ְוֵאיְך ֶאֱעׂשֶ
ִתיב ִמים ּכְ ִפיכּות ּדָ ׁשְ ׂשֹ  :ּבִ דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ   . ד, יג) בראשית( 150א""ּגָ

  
דֹולֹות" י - "ּגְ ְרּתֵ   ! ֵאיָמא ּתַ

  
ָקא ְייהּו ַמּפְ    ?ֵהי ִמיּנַ

  
ַמְעְרָבא ָאְמִרי:    ּבְ

ִליָתֵאיָלׁשוֹ     ,ן ּתְ
ִליָתֵאי,    ָקֵטיל ּתְ

רֹו,  :הֹוֵרג   ַלְמַסּפְ
לֹו,    ְוַלְמַקּבְ

  . ְוָלאֹוְמרוֹ 
  

                                                           
ִפיו 144 ר ּבְ חּוט ְלׁשֹוָנם ִמְרָמה ִדּבֵ ים ָאְרּבוֹ  ֵחץ ׁשָ ר ּוְבִקְרּבֹו ָיׂשִ לֹום ֶאת ֵרֵעהּו ְיַדּבֵ   ׁשָ
ר 145 ּבָ ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ָיִריַע ַאף ַיְצִריַח ַעל אְֹיָביו ִיְתּגַ ּבֹור ֵיֵצא ּכְ ּגִ   ְיהָוה ּכַ
רּוַח  146 ֶבר ּבְ ּה ׁשֶ ים ְוֶסֶלף ּבָ א ָלׁשֹון ֵעץ ַחּיִ   ַמְרּפֵ
ֲח  147 ים ִהיא ַלּמַ רֵעץ ַחּיִ ָ ּה ְותְֹמֶכיָה ְמֻאׁשּ   ִזיִקים ּבָ
ֲעׂשּו ָלֶהם ֱאלֵֹהי ָזָהב 148 ה ֲחָטָאה ְגדָֹלה ַוּיַ א ָחָטא ָהָעם ַהּזֶ ה ַוּיֹאַמר ָאּנָ ה ֶאל ְיהֹוָ ב מֹׁשֶ ׁשָ   ַוּיָ
ר 149 ֲאׁשֶ י ִאם אֹוָתְך ּבַ י ְמאּוָמה ּכִ ּנִ ְך ִמּמֶ י ְולֹא ָחׂשַ ּנִ ה ִמּמֶ ִית ַהּזֶ ּבַ דָֹלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ּבַ ה ָהָרָעה ַהּגְ ּתֹו ְוֵאיְך ֶאֱעׂשֶ   ַאּתְ ִאׁשְ
ׂשֹוא 150 דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ   ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ְיהָֹוה ּגָ

 רש"י
   נדוננו גרסי':

. מי שסולף בה וחפץ וסלף בה
לקה שלא תהא בו עוד ישבור לס

   רוחו:
   . לשון כרת:כרתו

. הא בכולהו הי מינייהו מפקא
   כתיב גדולות הלכך כולהו אתו:

. זה לשון הרכיל לישנא תליתאי
שהיא שלישית בין אדם לחבירו 

   לגלות לו סוד:
. לרכיל עצמו שמתוך לאומרו

מריבה שנופלת בין השנים 
הורגין זה את זה והורגין גואלי 

את הרכיל שההרג בא על  הדם
  ידו:
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י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ    :ַרּבִ
ְכִתיב:  ַיד ָלׁשֹון"ַמאי ּדִ ים ּבְ    ?(משלי יח, כא) 151"ָמֶות ְוַחּיִ

ׁשֹון?    ְוִכי ֵיׁש ַיד ַלּלָ
ד ְמִמי   ָתה ַאף ָלׁשֹון ְמִמיָתה. לֹוַמר ְלָך: ַמה ּיָ

ָסמּוְך ָלּה? : ִאי א ּבְ ָסמּוְך ָלּה, ַאף ָלׁשֹון ֵאיָנה ְמִמיָתה ֶאּלָ א ּבְ ד ֵאיָנה ְמִמיָתה ֶאּלָ   ַמה ּיַ
ְלמּוד לֹוַמר:  חּוט ְלׁשֹוָנם"ּתַ   . (ירמיהו ט, ז) 152"ֵחץ ׁשָ

ִעים וַ : ִאי ה, ַאף ָלׁשֹון ַמה ֵחץ ַעד ַאְרּבָ ים ַאּמָ ִ ה? ֲחִמיׁשּ ים ַאּמָ ִ ִעים ַוֲחִמׁשּ   ַעד ַאְרּבָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ָאֶרץ"ּתַ ֲהַלְך ּבָ יֶהם ּוְלׁשֹוָנם ּתִ ַמִים ּפִ ּתּו ַבׁשָ   . (תהלים עג, ט) "ׁשַ

ְכִתיב יֶהם" :ְוִכי ֵמַאַחר ּדִ ַמִים ּפִ ּתּו ַבׁשָ חּוט ְלׁשֹוָנם", (תהלים עג, ט) "ׁשַ ה ִלי (ירמיהו ט, ז) "ֵחץ ׁשָ    ?ָלּמָ
  

ַמע ָלן ָהא ֵחץ :ָקַמׁשְ ָקֵטיל ּכְ   . ּדְ
  

ְכִתיב חּוט ְלׁשֹוָנם" :ְוִכי ֵמַאַחר ּדִ ַיד ָלׁשֹון", "ֵחץ ׁשָ ים ּבְ ה ִלי (משלי יח, כא) "ָמֶות ְוַחּיִ    ?ָלּמָ
  ָרָבא, ְד כִ לְ 
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

ֵניּה  ָ ִליׁשּ ים ּבְ ָבֵעי ַחּיִ ֵניּה , ּדְ ָ ִליׁשּ ָבֵעי ִמיָתה ּבְ   .  ּדְ
   

  

                                                           
ְרָיּה  151 ַיד ָלׁשֹון ְואֲֹהֶביָה יֹאַכל ּפִ ים ּבְ   ָמֶות ְוַחּיִ
לֹום  152 ִפיו ׁשָ ר ּבְ חּוט ְלׁשֹוָנם ִמְרָמה ִדּבֵ ים ָאְרּבוֹ ֵחץ ׁשָ ר ּוְבִקְרּבֹו ָיׂשִ   ֶאת ֵרֵעהּו ְיַדּבֵ

 רש"י
. יעסוק דבעי מיית בלישניה

   בדברי שטות ונבלה:
. יעסוק דבעי חיי בלישניה

  בתורה:
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  טז, א –ב טו,  . 11
א יׁשָ ָנא ּבִ ָ ֵמי ִליׁשּ    ?ֵהיִכי ּדָ

  
  ָאַמר:  הּבָ ַר 

גֹון  י ְפָלְנָיא" :ָאַמרּדְ ּכְ א נּוָרא ּבֵ   . "ִאיּכָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָעְלָמא הּוא? ַמאי ָקא ָעֵביד ָתא ּבְ ּלּוֵיי ִמיּלְ   ! ּגִ

  
א יׁשָ ָנא ּבִ ָ ִליׁשּ יק ּבְ ַמּפֵ א ּדְ   , ֶאּלָ

ָאַמר י ְפָלְנָיאֵהיָכא ִמ  :ּדְ א ּבֵ ח נּוָרא ֶאּלָ ּכַ ּתַ   . ׁשְ
  
  

הֲאַמר    : ַרּבָ
י ָמָרּה  ַאּפֵ ִמיְתַאְמָרא ּבְ ָתא ּדְ ל ִמיּלְ א.  -ּכָ יׁשָ ָנא ּבִ ָ ּום ִליׁשּ ּה ִמׁשּ   ֵלית ּבָ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

א!  יׁשָ ָנא ּבִ ָ א ְוִליׁשּ ן חּוְצּפָ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
י ֲאָנא כְּ    יָרא ִלי, יֹוֵסי ְסִב ַרּבִ

י ָאַמר ּדְ  י ַלֲאחֹוַריַרּבִ ָבר ְוָחַזְרּתִ י ּדָ ַמי לֹא ָאַמְרּתִ   . יֹוֵסי: ִמּיָ
  

ר ַרב הּוָנא^ ָאַמר   טז,א ה ּבַ   : ַרּבָ
ָלָתא  י ּתְ ַאּפֵ ִמיְתַאְמָרא ּבְ ָתא ּדְ ל ִמיּלְ א -ּכָ יׁשָ ָנא ּבִ ָ ּום ִליׁשּ ּה ִמׁשּ    .ֵלית ּבָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
  א ִאית ֵליּה, ַחְבָרְך ַחְבָר 

ַחְבָרְך ַחְבָרא ִאית ֵליּה     .ְוַחְבָרא ּדְ
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ    :רָאַמ  ַרב ּדִ
ְכִתיב:  ב לֹו"ַמאי ּדִ ָחׁשֶ ם, ְקָלָלה ּתֵ ּכֵ ּבֹוֶקר ַהׁשְ דֹול ּבַ קֹול ּגָ   ? (משלי כז, יד) "ְמָבֵרְך ֵרֵעהּו ּבְ

יּה  יָזא ְוָטְרחּו ַקּמֵ ּפִ ִמיְקַלע ְלאּוׁשְ גֹון ּדְ יר ּכְ ּפִ   , ׁשַ
ׁשּוָקא ְוָאַמר אי! : ְלָמָחר ָנֵפיק ָיֵתיב ּבְ ָהִכי ְטַרח ַקּמַ   ַרֲחָמָנא ִניָבְרֵכיּה ִלְפָלְנָיא ּדְ

י ְוָאְזִלין ְוָאְנִסין ֵליּה  ְמִעין ֱאיָנׁשֵ   . ְוׁשָ
  

ֵני  יִמי ֲאחּוּהַ ּתָ   : ַרב ָסְפָראּדְ  ַרב ּדִ
ל טֹוָבתֹו ׁשֶ ר ָאָדם ּבְ   , ֲחֵבירוֹ  ְלעֹוָלם ַאל ְיַסּפֵ

א ִליֵדי ָרָעתֹו.  ּתֹוְך טֹוָבתֹו ּבָ ּמִ   ׁשֶ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

יִמי ֲאחּוּהַ    ֲחַלׁש,  ַרב ָסְפָראּדְ  ַרב ּדִ
יּה  ַרב ָסְפָראַעל  ּיּוֵלי ּבֵ   , ְלׁשַ

ַנן: ָאַמר ְלהוּ  ָאַמר ַרּבָ ל ּדְ יִמי ּכָ ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ   . ּתֵ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
י נּותֹו?  :ַמתָהא ִמי ְמַקּיְ א ִליֵדי ּגְ ּתֹוְך טֹוָבתֹו ּבָ ּמִ ל ֲחֵבירֹו, ׁשֶ טֹוָבתֹו ׁשֶ ר ָאָדם ּבְ   ְלעֹוָלם ַאל ְיַסּפֵ

  
  : ָאַמר ְלהוּ 

ִמיָעא ִלי   , ָלא ׁשְ
יְמָתּה  ִמיָעא ִלי ַקּיֵ    .ְוִאי ֲהָוה ׁשְ

 רש"י
. דמשמע עשיר נורא בי פלניא

הוא וכל שעה מצוי אש בביתו 
   לבשל תבשילין:

. הואיל גלויי מילתא בעלמא הוא
ואינו אומרה בלשון הרע אלא 

ור לכו מגלה לאותן שמבקשין א
   לבית פלוני:

. דמיתאמרא באפי מרה
שהמרגל אומרה בפני האומר 

   עליו:
. לראות מי וחזרתי לאחורי

יעמוד אחורי שאף בפני הבעלים 
אני אומרה אלמא לאו לישנא 
בישא חשיבא ל''א שאם באו 
הבעלים ואמרו למה אמרת כן 
לא חזרתי בי לאמר לא אמרתי 

  אלא בפניהם הודיתי:
. לתאדמיתאמרא באפי ת

שהבעלים אמרוה בפני ג' המגלה 
אותה אינו לשון הרע שזה גילה 
תחלה דעתו שאם מגלה אותו 
אינו חושש דמידע ידע דסופה 
להגלות דחברך חברא אית ליה 
וזה מגלה לחבירו וזה לחבירו עד 

   שיודע:
מברך רעהו בקול גדול וגו' קללה 

. אותה ברכה קללה תחשב לו
   היא לו לחבירו:
. אלמי שהוא יושמעין אינש

עשיר ואזלי ואנסי ליה לממוניה 
ל''א אנסי ליה שמתאכסנין 
   אצלו אורחין עד שמכלין ממונו:

. שכשהוא מספר בא לידי רעתו
בטובתו יותר מדאי הוא עצמו 
אומר חוץ ממדה רעה זו שבו או 
אחרים שומעין שזה משבחו 
  ואומרים הלא מדת כך וכך בידו:
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ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ָבִרים ְנָגִעים ַע  ְבָעה ּדְ ִאין:ל ׁשִ   ַעל ָלׁשֹון ָהַרע,   ּבָ
ִמים,  ִפיכּות ּדָ   ְוַעל ׁשְ

ְוא,  בּוַעת ׁשָ   ְוַעל ׁשְ
יּלּוי ֲעָריֹות,    ְוַעל ּגִ

ּסּות ָהרּוַח    , ְוַעל ּגַ
ֶזל,    ְוַעל ַהּגֵ

  ְוַעל ָצרּות ָהַעִין. 
  
   – "ַעל ָלׁשֹון ָהַרע"

ְכִתיב ֶת  :ּדִ ִני ַבּסֵ   . (תהלים קא, ה) 153ר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית""ְמָלׁשְ
  
ִמים" ִפיכּות ּדָ    – "ַעל ׁשְ

ְכִתיב ית יֹוָאב ָזב ּוְמצֹ  :ּדִ ֵרת ִמּבֵ   . ג, כט) '(שמואל ב וגו' 154ָרע""ְוַאל ִיּכָ
  
ְוא" בּוַעת ׁשָ    – "ְוַעל ׁשְ

ְכִתיב ָרִים" :ּדִ ּכָ   , ה, כג) '(מלכים ב 155"ַוּיֹאֶמר ַנֲעָמן הֹוֵאל ַקח ּכִ
ךָ ִתיב: כְ וּ  ק ּבְ ְדּבַ    .)זה, כ '(מלכים ב 156""ְוָצַרַעת ַנֲעָמן ּתִ
  
יּלּוי ֲעָריֹות"    – "ְוַעל ּגִ

ְכִתיב ְרעה ְנָגִעים :ּדִ ע ה' ֶאת ּפַ   . (בראשית יב, יז) 157""ַוְיַנּגַ
  
ּסּות ָהרּוַח "    – "ְוַעל ּגַ

ְכִתיב ִחית ַויִּ  :ּדִ ַבה ִלּבֹו ַעד ְלַהׁשְ ה' ֱאלָֹהיו... "ּוְבֶחְזָקתֹו ּגָ   ְמעֹול ּבַ
ַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצחֹו"   . ט)ז; יכו, ט '(דברי הימים ב 158ְוַהּצָ

  
ֶזל"    – "ְוַעל ַהּגֵ

ְכִתיב ה ַהּכֹ  :ּדִ ִית"ְוִצּוָ   , (ויקרא יד, לו) 159"ֵהן ּוִפּנּו ֶאת ַהּבַ
  

ָנא   : ּתָ
ּלֹו,  -הּוא " ֵאינֹו ׁשֶ   ּכֹוֵנס ָממֹון ׁשֶ

ר ָממֹונוֹ ִויַפ  -ָיבֹא ַהּכֵֹהן    . "ּזֵ
  
   – "ְוַעל ָצרּות ָהַעִין"

ְכִתיב ִית :ּדִ ר לֹו ַהּבַ    .יד, לה) ויקרא( 160""ּוָבא ֲאׁשֶ
  

ֵבי  ָמֵעאלְוָתָנא ּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
יתֹו לוֹ " יּוָחד ּבֵ ּמְ   . "ִמי ׁשֶ
  
  

ׂשֹוןְוָהא ָאַמר  !?ִאיִני ר ׂשָ י ֲעָנִני ּבַ   :  ַרּבִ
ת ּבִ  ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ ה ָלּמָ נֹות(שמות כח) ְגֵדי ְכהּוּנָ ת ָקְרּבָ   ? כט)שמות ( ְלָפָרׁשַ

  
נֹות   לֹוַמר ְלָך:  ְרּבָ ִרין –ַמה ּקָ    ,ְמַכּפְ

ה  ְגֵדי ְכהּוּנָ ִרין.  -ַאף ּבִ   ְמַכּפְ

                                                           
ַבּה ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב אֹתֹו לֹא אּוָכל 153 ֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית ּגְ ִני ַבּסֵ   ְמָלׁשְ
ּפֶ  154 ית יֹוָאב ָזב ּוְמצָֹרע ּוַמֲחִזיק ּבַ ֵרת ִמּבֵ ית ָאִביו ְוַאל ִיּכָ ל ּבֵ ֶחֶרב ַוֲחַסר ָלֶחםָיֻחלּו ַעל רֹאׁש יֹוָאב ְוֶאל ּכָ  ֶלְך ְונֵֹפל ּבַ
י ֲחִלפֹות בְּ  155 ּתֵ ֵני ֲחִרִטים ּוׁשְ ׁשְ ֶסף ּבִ ַרִים ּכֶ ּכְ ַצר ּכִ ְפָרץ ּבֹו ַוּיָ ָרִים ַוּיִ ּכָ אּו ְלָפָניוַוּיֹאֶמר ַנֲעָמן הֹוֵאל ַקח ּכִ ׂשְ ֵני ְנָעָריו ַוּיִ ן ֶאל ׁשְ ּתֵ   ָגִדים ַוּיִ
ק בְּ  156 ְדּבַ לֶ ְוָצַרַעת ַנֲעָמן ּתִ ָ ׁשּ ָפָניו ְמצָֹרע ּכַ ֵצא ִמּלְ   ָך ּוְבַזְרֲעָך ְלעֹוָלם ַוּיֵ
ת ַאְבָרם 157 ַרי ֵאׁשֶ ַבר ׂשָ יתֹו ַעל ּדְ דִֹלים ְוֶאת ּבֵ ְרעֹה ְנָגִעים ּגְ ע ְיהָֹוה ֶאת ּפַ   ַוְיַנּגַ
בֹא ֶאל טז  158 יהָוה ֱאלָֹהיו ַוּיָ ְמַעל ּבַ ִחית ַוּיִ ַבּה ִלּבֹו ַעד ְלַהׁשְ טֶֹרתּוְכֶחְזָקתֹו ּגָ ח ַהּקְ   ֵהיַכל ְיהָוה ְלַהְקִטיר ַעל ִמְזּבַ
ַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצחֹו ִלְפֵני ַהּכֹ  יט    הּו ּוְבָידֹו ִמְקֶטֶרת ְלַהְקִטיר ּוְבַזְעּפֹו ִעם ַהּכֲֹהִנים ְוַהּצָ ּיָ ְזַעף ֻעּזִ טֶֹרתַוּיִ ח ַהּקְ ֵבית ְיהָוה ֵמַעל ְלִמְזּבַ   ֲהִנים ּבְ

ה ַהּכֵֹהן ּוִפ  159 ן ָיבֹא ַהּכֵֹה ְוִצּוָ ִית ְוַאַחר ּכֵ ּבָ ר ּבַ ל ֲאׁשֶ ַגע ְולֹא ִיְטָמא ּכָ ֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהּנֶ ִית ּבְ ִיתּנּו ֶאת ַהּבַ   ן ִלְראֹות ֶאת ַהּבָ
ִית 160 ּבָ ֶנַגע ִנְרָאה ִלי ּבַ יד ַלּכֵֹהן ֵלאמֹר ּכְ ִית ְוִהּגִ ר לֹו ַהּבַ   ּוָבא ֲאׁשֶ

 רש"י
אחרים . שצרה עינו בצרות העין

ואינו מהנה שכיניו מכליו ע''י 
   שאלה:

. ואוקימנא לעיל אותו אצמית
   דהיינו נגעים:

. מפני שהרג אל יכרת מבית יואב
   את אבנר:

. השבע ששלחך אלישע הואל
   וקח ככרים:

. בעוזיהו ובחזקתו גבה לבו וגו'
   משתעי:

. כלי תשמישו שלא שייחד ביתו
   השאילם לאחרים:

שת ואתה . בפרלמה נסמכה כו'
תצוה נסמכה ענין המילואים 

  לבגדי כהונה:
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תֹוֶנת  ִמים -ּכְ ִפיכּות ּדָ ֶרת ַעל ׁשְ    ,ְמַכּפֶ
ְכִתיב ם" :ּדִ ּדָ תֶֹנת ּבַ לּו ֶאת ַהּכֻ ְטּבְ   . לז, לא) (בראשית 161"ַוּיִ

  
יּלּוי ֲעָריֹות -ִמְכָנַסִים  ִרים ַעל ּגִ    ,ְמַכּפְ

ְכִתיב ר ֶעְרָוה" :ּדִ ׂשַ ה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ּבְ   . (שמות כח, מב) 162"ַוֲעׂשֵ
  

י ָהרּוַח,  -ִמְצֶנֶפת  ּסֵ ֶרת ַעל ּגַ   ְמַכּפֶ
י ּדְ כִּ    ֲחִניָנא, ַרּבִ
י ֲחִניָנאָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ָב ָיבֹ  ה ּגֹוַבּה א ּדָ ר ַעל ַמֲעׂשֶ גֹוַבּה, ִויַכּפֵ ּבְ   . ר ׁשֶ
  

ב -ַאְבֵנט  ֶרת ַעל ִהְרהּור ַהּלֵ ִאיֵתיּה  ,ְמַכּפֶ    .163ַאֵהיָכא ּדְ
  

ן  יִנין,  -חֹוׁשֶ ר ַעל ַהּדִ   ְמַכּפֵ
ְכִתיב יָת חֹ   -ּדִ ט""ְוָעׂשִ ּפָ ן ִמׁשְ   . טו) שמות כח ( 164ׁשֶ

  
ר ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה -ֵאפֹוד     ,ְמַכּפֵ

  . (הושע ג, ד) 165"ֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים" :ְכִתיבּדִ 
  

ר ַעל ָלׁשֹון ָהַרע -ְמִעיל    ,ְמַכּפֵ
רּוְך הּוא: ָיבֹ  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקֹולָאַמר ַהּקָ ר ַעל ַמֲעׂשֶ קֹול, ִויַכּפֵ ּבְ ָבר ׁשֶ    .א ּדָ

  
י ָפִנים -ִציץ  ה ַעּזֵ ר ַעל ַמֲעׂשֵ   .ְמַכּפֵ

   
ִתיב ָהָכא   , (שמות כח, לח) 166ן"ח ַאֲהרֹ "ְוָהָיה ַעל ֵמצַ  :ּכְ

ה זֹוָנה ָהָיה ָלךְ  :ּוְכִתיב ָהָתם ָ   ! (ירמיה ג, ג) 167""ּוֵמַצח ִאׁשּ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יו,  -ָהא  ֲאַהנּו ַמֲעׂשָ   ּדַ
יו -ָהא  ָלא ַאֲהנּו ַמֲעׂשָ    .ּדְ

  
יו"ִאי     .ָאתּו ְנָגִעים ֲעֵליּה  - "ַאֲהנּו ַמֲעׂשָ

יו  ר. ְמ  -ִאי ָלא ַאֲהנּו ַמֲעׂשָ   ִעיל ְמַכּפֵ
  

י ִסימֹוןְוָהָאַמר  ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ָרה,  ּפָ נֹות ּכַ ְרּבָ ּקָ ֵני ְדָבִרים לֹא ָמִצינּו ָלֶהם ּבַ   ׁשְ

ָרה,  ּפָ ָדָבר ַאֵחר ָמִצינּו ָלֶהם ּכַ   ּבְ
ִמים ְוָלׁשֹון ָהַרע,  ִפיכּות ּדָ   ׁשְ

ִמים ִפיכּות ּדָ ֶעְגָלה ֲער - ׁשְ   , (דברים כא, ח) 168ּוָפהּבְ
טֹ  -ְוָלׁשֹון ָהַרע  ּקְ   ֶרת, ּבַ

ַתְנָיא  י ֲחִניָנאּדְ   : ַרּבִ
ֶרת, " ַכּפֶ ּמְ טֶֹרת ׁשֶ   ָלַמְדנּו ַלּקְ

ְכִתיב:  טֹ ּדִ ן ֶאת ַהּקְ ּתֵ ר ַעל ָהָעם""ַוּיִ    ."(במדבר יז, יב) 169ֶרת ַוְיַכּפֵ
ֵבי  ָמֵעאלְוָתָנא ּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ֶרתַעל ָמה ְקטֶֹרת ְמ "    ?ַכּפֶ
  .ַעל ָלׁשֹון ָהַרע

אי ֲחׁשַ ּבַ ָבר ׁשֶ רּוְך הּוא: ָיבֹא ּדָ דֹוׁש ּבָ אי, ָאַמר ַהּקָ ה ֲחׁשַ ר ַעל ַמֲעׂשֶ   . "ִויַכּפֵ
                                                           

תֹ  161 ְקחּו ֶאת ּכְ םַוּיִ ּדָ ּתֶֹנת ּבַ לּו ֶאת ַהּכֻ ְטּבְ ים ַוּיִ ִעיר ִעּזִ ֲחטּו ׂשְ ׁשְ   ֶנת יֹוֵסף ַוּיִ
ְתַנִים ְוַעד ְיֵרַכִים ִיְהיוּ  162 ר ֶעְרָוה ִמּמָ ׂשַ ה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ּבְ   ַוֲעׂשֵ
ְכִתיב( בכתבי יד עתיקים לא נמצא. גירסת וילנא: 163   )ל) ת כח,מו(ש "ְוָהָיה ַעל ֵלב ַאֲהרֹן" :ּדִ
ִני ְוׁשֵ  164 ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ּנּו ָזָהב ּתְ ֲעׂשֶ ה ֵאפֹד ּתַ ַמֲעׂשֵ ב ּכְ ה חׁשֵ ט ַמֲעׂשֵ ּפָ ן ִמׁשְ יָת חֹׁשֶ ה אֹתוֹ ְוָעׂשִ ֲעׂשֶ ָזר ּתַ   ׁש ָמׁשְ
ר ְוֵאין ֶזַבח ְוֵאי 165 ָרֵאל ֵאין ֶמֶלְך ְוֵאין ׂשָ ֵני ִיׂשְ בּו ּבְ ים ֵיׁשְ י ָיִמים ַרּבִ ָבה ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפיםּכִ   ן ַמּצֵ
נֹת ָקְדׁשֵ  166 ָרֵאל ְלָכל ַמּתְ ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ א ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון ַהּקֳ הְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנׂשָ ִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ְיהֹוָ   יֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ּתָ
ְנעּו ְרִבִבים ּוַמ  167 ּמָ ֵלםַוּיִ ה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנּתְ ִהּכָ ָ   ְלקֹוׁש לֹוא ָהָיה ּוֵמַצח ִאׁשּ
ר ָלֶהם ַה  168 ּפֵ ָרֵאל ְוִנּכַ ָך ִיׂשְ ֶקֶרב ַעּמְ ם ָנִקי ּבְ ן ּדָ ּתֵ ִדיָת ְיהָֹוה ְוַאל ּתִ ר ּפָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָך ִיׂשְ ר ְלַעּמְ ּפֵ םּכַ   ּדָ
ה ַויָּ  169 ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ח ַאֲהרֹן ּכַ ּקַ ר ַעל ָהָעםַוּיִ טֶֹרת ַוְיַכּפֵ ן ֶאת ַהּקְ ּתֵ ָעם ַוּיִ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ   ָרץ ֶאל ּתֹוך ַהּקָ

 רש"י
. רמז ויטבלו את הכתנת בדם

היה להם שטבילת כפרת דמים 
   עולה ע''י כתנת:

. בזמן שאין אין אפוד ותרפים
   אפוד הוי עון תרפים:

. פעמוני המעיל נשמעין שבקול
על מעשה קול לשון הרע ואת 

   אמרת נגעים אתו עליה:
קוטטו על ידו . שנתאהנו מעשיו

ואי קשיא אמאי לא מותיב ליה 
משפיכות דמים וגילוי עריות 
דקאמר לעיל נגעים באין עליהם 
והכא תניא דבגדי כהונה מכפרין 
תריץ דהא דתני בגדי כהונה 
מכפרין לאו עליה דידיה אלא על 
האחרים שעל ידו נענשין 
דבשפיכות דמים כתיב (במדבר 
לה) כי הדם הוא יחניף וגו' 

וי עריות כתיב (ויקרא יח) ובגיל
ותטמא הארץ ואפקוד עונה 
עליה אבל לשון הרע לא אשכחן 

   דמיענשי ביה אחריני:
. קטורת נעשית בהיכל שבחשאי

בחשאי כדתניא בפרק הוציאו לו 
במסכת יומא (דף מד.) פורשין 
מבין האולם ולמזבח בשעת 

  הקטרה לשון הרע בחשאי הוא:



86                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה  

  
ִמים ִפיכּות ּדָ ָיא ׁשְ ִמיםַא  ַקׁשְ ִפיכּות ּדָ    !ׁשְ

ָיא ָלׁשֹון ָהַרע     !ָלׁשֹון ָהַרעַא ַקׁשְ
  
ִמים " ִפיכּות ּדָ ִמ ַא ׁשְ ִפיכּות ּדָ ָיא - "יםׁשְ    :ָלא ַקׁשְ

יִדיַע ַמאן ְקַטֵליּה,  -ָהא    ּדִ
ָלא ְיִדיַע ַמאן ְקַטֵליּה  -ָהא     .ּדְ

  
יִדיַע ַמאן ְקַטֵליּה  ר ְקָטָלא הּוא -ּדִ   !ּבַ

  
ֵמִזיד    ,ּבְ

יּה     .ְוָלא ַאְתרּו ּבֵ
  
ָיא - "ָלׁשֹון ָהַרעַא ָלׁשֹון ָהַרע "    :ָלא ַקׁשְ
  

ִציְנָעא -ָהא    ,  ּבְ
ַפְרֶהְסָיא -א ָה    טז,ב   .  ּבְ

   
  
  

 רש"י
. קשיא שפיכות דמים וכו'

קאמרינן לעיל בגדי כהונה ד
מכפרין על אחרים וקא חזינן 
דעגלה ערופה מכפרת על אחרים 
דעל ההורג אינה מכפרת 
דקיימא לן בסוטה (דף מו:) 
שאם נתערפה העגלה ואח''כ 
נמצא ההורג מנין שהוא נהרג 
תלמוד לומר ולארץ לא יכופר 

   וגו':
. דלעיל דקתני קשיא לשון הרע

   דבגדי כהונה מכפרין:
. עגלה ידיע מאן קטליה לא

   מכפרת:
. וכל כמה דלא בר קטלא הוא

מיקטל לא מיכפרי אחריני 
דכתיב (במדבר לה) ולארץ לא 

   יכופר וגו':
. דמעשה חשאי קטרת בצינעא

  מכפרת:



87  ""ֵיׁש ַּבֲעָרִכין –מסכת ערכין פרק ג' 

  טז, ב . 13
יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ָנָדבּבְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י ֲחִניָנאֵמ  ַרּבִ   , ַרּבִ

ר ָנָדב :ְוָאְמִרי ָלּה  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י ּדְ ֲחָתֵניּה  ַרּבִ י ֲחִניָנאֲחִניָנא ֵמ ַרּבִ   , ַרּבִ
ן ֵלִויֵמ  :ְוָאְמִרי ָלּה   ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

נָּ  ּתַ ׁשְ ָאְמָרה ּתֹוָרה, ה ְמצֹוָרעַמה ּנִ בֹו" :ׁשֶ ֲחֶנה מֹוׁשָ ב ִמחּוץ ַלּמַ ָדד ֵיׁשֵ   ? (ויקרא יג, מו) 170"ּבָ
  

ּתֹו,  ין ִאיׁש ְלִאׁשְ יל ּבֵ   הּוא ִהְבּדִ
ין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו,    ּבֵ

ב"ְלִפיָכְך ָאְמָרה ּתֹוָרה:  ָדד ֵיׁשֵ   וגו'.  "ּבָ
  

ן ֵלִויָאַמר  י ְיהּוָדה ּבֵ   : ַרּבִ
ׁשְ  ה ְמצֹוָרעַמה ּנִ ּנָ ָאְמָרה ּתֹוָרה ָיִביא , ּתַ ִרים"ׁשֶ י ִציּפֳ ּתֵ   ְלָטֲהָרתֹו?  ז)-(ויקרא יד, א 171"ׁשְ

ִטיט ה ּפָ ה ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא: הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ   , ָאַמר ַהּקָ
ִטיט ן ּפָ   .  ְלִפיָכְך ָאְמָרה ּתֹוָרה: ָיִביא ָקְרּבָ

   

                                                           
בוֹ  170 ֲחֶנה מֹוׁשָ ב ִמחּוץ ַלּמַ ָדד ֵיׁשֵ ַגע ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא הּוא ּבָ ר ַהּנֶ ל ְיֵמי ֲאׁשֶ   ּכָ
אמֹר א 171 ה ּלֵ ה ֶאל מֹׁשֶ ר ְיהֹוָ יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן ב. ַוְיַדּבֵ צָֹרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ א ֶנגַ  ג. זֹאת ּתִ ה ִנְרּפָ ֲחֶנה ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵ ע ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ

רּוַע  ַרַעת ִמן ַהּצָ ִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב ד. ַהּצָ ִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוׁשְ י ִצּפֳ ּתֵ ֵהר ׁשְ ּטַ ה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלּמִ ִלי  ה. ְוִצּוָ ּפֹור ָהֶאָחת ֶאל ּכְ ַחט ֶאת ַהּצִ ה ַהּכֵֹהן ְוׁשָ ְוִצּוָ
ים ה ו. ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחּיִ ּפֹר ַהַחּיָ ּפֹ  ֶאת ַהּצִ ַדם ַהּצִ ה ּבְ ּפֹר ַהַחּיָ ִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת ָהֵאזֹב ְוָטַבל אֹוָתם ְוֵאת ַהּצִ ח אָֹתּה ְוֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ׁשְ ֻחָטה ַעל ִיּקַ ְ ר ַהׁשּ

ים ִים ַהַחּיִ ּפֹ ז. ַהּמַ ח ֶאת ַהּצִ ּלַ ָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוׁשִ ַבע ּפְ ַרַעת ׁשֶ ֵהר ִמן ַהּצָ ּטַ ה ַעל ַהּמִ ֶדהְוִהּזָ ָ ֵני ַהׂשּ ה ַעל ּפְ   ר ַהַחּיָ

 רש"י
. דאמעשה קול הוא בפרהסיא

   מעיל מכפר:
. שעל לשון הרע באו הוא הבדיל
   נגעים עליו:

י . לשון קול היוצא בחשאפטיט
   ובלע''ז פולי''ר:

. שהצפרים יביא קרבן פטיט
  צועקין בכל שעה:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

נָ " ְלָבֶבָך""לֹא ִתׂשְ   , (ויקרא יט, יז) 172א ֶאת ָאִחיָך ּבִ
ּנּו,  :ָיכֹול   לֹא ַיּכֶ

  לֹא ִיְסְטֶרּנּו, 
   ?173ְולֹא ְיַקְלֶלּנוּ 

ְלמּוד לֹוַמר:  ְלָבֶבָך"ּתַ ר.  - "ּבִ תּוב ְמַדּבֵ ב ַהּכָ ּלֵ ּבַ ְנָאה ׁשֶ   ׂשִ
יב ְלהֹוִכיחֹו? ַחּיָ ה ׁשֶ ָבר ְמגּוּנֶ ֲחֵבירֹו ּדָ ִין ָלרֹוֶאה ּבַ    ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ   , (ויקרא יט, יז) "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח "ׁשֶ
ל  ֲחזֹור ְויֹוִכיֶחּנּו?  -הֹוִכיחֹו ְולֹא ִקּבֵ ּיַ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ָמקֹום. "ּתֹוִכיַח"ּתַ   , ִמּכָ
ָניו?  ים ּפָ ּנִ ּתַ   ָיכֹול ֲאִפיּלּו ִמׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר:  א ָעָליו ֵחְטא"ּתַ ָ   . "יט, יז)(ויקרא  "לֹא ִתׂשּ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ָאַמר "   : ַטְרפֹוןַרּבִ

ה  ינִ ֲא  174ּהַ ֵמ ּתָ  ּדֹור ַהּזֶ ל ּתֹוָכָחהִאם ֵיׁש ּבַ ַקּבֵ ּמְ    .ׁשֶ
ין ֵעיֶניָך": ִאם ָאַמר לוֹ    , "טֹול ֵקיָסם ִמּבֵ

ין ֵע "טֹול : ָאַמר לוֹ    . יֶניָך"קֹוָרה ִמּבֵ
י ָאַמר  ן ֲעַזְרָיהַרּבִ   : ֶאְלָעָזר ּבֶ

ה  ּדֹור ַהּזֶ ֵמיַהִני ִאם ֵיׁש ּבַ ּיֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח ּתְ   . ׁשֶ
י ְוָאַמר  ן נּוִריַרּבִ   : יֹוָחָנן ּבֶ

ַמ  ָעִמים ָלָקה ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ּפְ ַהְרּבֵ י ִים ָוָאֶרץ ׁשֶ   ,ַעל ָיִדי ֲעִקיָבאַרּבִ
ָהִייִתי קֹוֵבל  יָעָליו ִלְפֵני ׁשֶ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ ן ׁשִ   , ַרּבָ

י ּבֹו ַאֲהָבה הֹוַסְפּתִ ן ׁשֶ ּכֵ   , ְוָכל ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ָנֶאָּך הֹוֵכַח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבָּך" ְלַקּיֵ ן ִיׂשְ   . "(משלי ט, ח) "ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ּפֶ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ּבְ ֵריּה ַרּבִ י ּדְ  ְיהּוָדה ּבְ ְמעֹוןַרּבִ   : ׁשִ

ָמּה,    ּתֹוָכָחה ִלׁשְ
ָמּה וַ  ּלא ִלׁשְ ְייהּו ֲעִדיָפא - ֲעָנָוה ׁשֶ   ? ֵהי ִמיּנַ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ָמּה ֲעִדיָפאּדַ ְוָלא מֹוֵדית     !?ֲעָנָוה ִלׁשְ

ָאַמר ָמר דֹוָלה ִמ  :ּדְ םֲעָנָוה ּגְ    .ּכּוּלָ
ָמּה ַנִמי  ּלא ִלׁשְ    .ֲעִדיָפאׁשֶ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 
ּלֹ  י ׁשֶ ְצֹות ַאף ַעל ּפִ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ָמּה, ְלעֹוָלם ַיֲעסֹוק ָאָדם ּבַ   א ִלׁשְ

ָמּה  א ִלׁשְ ָמּה ּבָ ּלא ִלׁשְ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ   . ׁשֶ
  

ֵמי  ָמּה ּתֹוכָ   ֵהיִכי ּדָ    ?ָחה ִלׁשְ
ָמּה?  ּלא ִלׁשְ   ַוֲעָנָוה ׁשֶ

  
י ָהא  ר ַרבוְ  ַרב הּוָנאּדְ ּכִ יא ּבַ יּה  ִחּיָ מּוֵאלּדִ ָהוּו ָיְתִבי ַקּמֵ   , ׁשְ

ר ַרבָאַמר ֵליּה  יא ּבַ ָקא ְמַצֵער ִלי: ִחּיָ   ! ֲחֵזי ָמר, ּדְ
יל ֲעֵליּה  תּו ָלא ְמַצֵער ֵליּה ַקּבֵ   . ּדְ
ָנֵפיק ַתר ּדְ   . ָהִכי ְוָהִכי ָקא ָעֵביד: ָאַמר ֵליּה , ּבָ

יּה : ָאַמר ֵליּה  ַאְנּפֵ אי ָלא ֲאַמְרּתְ ֵליּה ּבְ    ?ַאּמַ
ַרב ַעל ְיַדאי: ָאַמר ֵליּה  ִליְכסֹוף ַזְרֵעיּה ּדְ   !ַחס ִלי ּדְ

                                                           
א ָעָליו ֵחְטא 172 ָ ְלָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא ִתׂשּ ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ   לֹא ִתׂשְ
  ְיַקְלְקֶלּנוּ מסורת הש"ס וכתבי יד. גירסת וילנא:  173
ֵמיַהִני( :וילנאס. גירסת "השמסורת  174   )ּתְ

 רש"י
   . על דבר תוכחה:יכול לא יכנו

   . כלאחר יד:יסטרנו
. שיוכיחנו ברבים ופניו משתנין
  להלבין פניו:

. כלומר עון קטן שבידך זה קיסם
יכול לומר לו טול אתה עון גדול 
שבידך הלכך אין יכולין להוכיח 

   :שכולן חוטאים
. דרך כבוד שלא שיודע להוכיח

   יהו פניו משתנין:
. כשהייתי רואה בו קובל עליו
   דבר גנאי:

   . לשם שמים:תוכחה לשמה
. שעושה עצמו וענוה שלא לשמה

עניו שאינו רוצה להוכיחו ואותה 
ענוה שלא לשם שמים הוא אלא 

   שלא ישנאנו:
. במסכת עבודה זרה דאמר מר

כולן בפ''ק (דף כ:) ענוה גדולה מ
דכתיב יען משח אותי לבשר 

   ענוים לבשר חסידים לא נאמר:
. לשמואל חזי אמר ליה רבי חייא

מר דקא מצער לן רב הונא שמכה 
   וחובט אותי:

. חייא בר רב אמר ליה רב כי נפק
הונא לשמואל להכי מצערנא 
ליה דהכי והכי עביד דברים 
מגונים והיינו ענוה שלא לשמה 

בפניו  דלא אמר ליה בפניו ושלא
  סיפר בגנותו:



89  ""ֵיׁש ַּבֲעָרִכין –מסכת ערכין פרק ג' 

  טז, ב . 15
יב ְלהֹוִכיחֹו?"[  ַחּיָ ה ׁשֶ ָבר ְמגּוּנֶ ֲחֵבירֹו ּדָ ִין ָלרֹוֶאה ּבַ    ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ   , (ויקרא יט, יז) "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח "ׁשֶ
ל  ֲחזֹור ְויֹוִכיֶחּנּו?  -הֹוִכיחֹו ְולֹא ִקּבֵ ּיַ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ָמקֹום"ּתֹוִכיַח"ּתַ   ].", ִמּכָ
  

  ?ַעד ֵהיָכן ּתֹוָכָחה
  

  ָאַמר:  ַרב
ָאה   .ַעד ַהּכָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

  .הַעד ְקָללָ 
  

י    ָאַמר:  יֹוָחָנןַרּבִ
  . ַעד ְנִזיָפה

  
ַתָנֵאי    :ּכְ

י "   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ
ָאה    .ַעד ַהּכָ

י  ַע ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ
  .ַעד ְקָלָלה

אי ן ַעּזַ   : אֹוֵמר ּבֶ
  . "ַעד ְנִזיָפה

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְרׁשוּ  ן ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ ּתָ ָלׁשְ ְרּדּות: ּוׁשְ ן ַנֲעַות ַהּמַ יהֹוָנָתן ַוּיאֶמר לֹו ּבֶ אּול ּבִ ַחר ַאף ׁשָ   , כ, ל) 'מואל א(ש 175""ַוּיִ
אּול ֶאת ַהֲחִנית ָעָליו ְלַהּכֹותֹו" :ּוְכִתיב ֶטל ׁשָ   . )גכ, ל 'מואל א(ש 176"ַוּיָ

ָאַמר ָאה" :ְלַמאן ּדְ ְכִתיב – "ַעד ַהּכָ    .)גכ, ל 'מואל א(ש "ְלַהּכֹותֹו" :ּדִ
ָאַמר ְכִתיב – "ַעד ְקָלָלה" :ּוְלַמאן ּדְ ָך ּוְלבֹ  :ּדִ ּתְ ָך""ְלָבׁשְ ת ֶעְרַות ִאּמֶ    .כ, ל) 'מואל א(ש ׁשֶ
ָאַמר ְכִתיב – "ַעד ְנִזיָפה" :ּוְלַמאן ּדְ אּול" :ּדִ ַחר ַאף ׁשָ   . כ, ל) 'מואל א(ש "ַוּיִ

  
ָאַמר ָאה' :ָהְכִתיב – "ְנִזיָפה" :ּוְלַמאן ּדְ   ! 'ְקָלָלה'וּ  'ַהּכָ

  
אֵני ָהָתם יּה ׁשָ ֲהָוה ּבֵ ֲאַגב ֲחִביבּוָתא ְיֵתיָרא ּדַ יּה ְטֵפי, ּדַ ָדִוד, ְמַסר ַנְפׁשֵ   .  ִליהֹוָנָתן ּבְ

                                                           
ְרּדּות ֲהלֹוא  175 ן ַנֲעַות ַהּמַ יהֹוָנָתן ַוּיֹאֶמר לֹו ּבֶ אּול ּבִ ַחר ַאף ׁשָ ךָ ַוּיִ ת ֶעְרַות ִאּמֶ ָך ּוְלבֹׁשֶ ּתְ י ְלָבׁשְ ה ְלֶבן ִיׁשַ י בֵֹחר ַאּתָ י ּכִ   ָיַדְעּתִ
ִוד 176 י ָכָלה ִהיא ֵמִעם ָאִביו ְלָהִמית ֶאת ּדָ ַדע ְיהֹוָנָתן ּכִ אּול ֶאת ַהֲחִנית ָעָליו ְלַהּכֹתֹו ַוּיֵ ֶטל ׁשָ   ַוּיָ

 רש"י
. אדם חייב להוכיח את עד היכן
   חבירו:

. עד שיקצוף זה ויכה עד הכאה
   את המוכיח:

   . שיקלל את המוכיח:עד קללה
. עד שקצף יהונתן הוכיח לשאול

   שאול:
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ּלוֹ ַעד ֵהיָכן  ַאְכַסְנָיא ׁשֶ ה ָאָדם ּבָ ּנֶ   ? לֹא ְיׁשַ

  
  ָאַמר:  ַרב

ָאה   .ַעד ַהּכָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ְפ  ּיִ ָליו ַלֲאחֹוָריוַעד ׁשֶ לּו לֹו ּכֵ   . ׁשְ
  

יֵדיּה  ָאה ּדִ ַהּכָ ִליִגי -ּבְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   , ּכּוּלֵ
ָליו ַלֲאחֹוָריו  ַלת ּכֵ ַהְפׁשָ ִליִגיּכוּ  -ּבְ י ָעְלָמא ַנִמי ָלא ּפְ   ,ּלֵ

ִליִגי  י ּפְ ְדֵביְתהוּ ּכִ ָאה ּדִ ַהּכָ   , ּבְ
ְלִדיֵדיּה ָלא ְמַצֵער ֵליּה ַמאי :ָמר ָסַבר יָון ּדִ ּה  ּכֵ    ?ַנְפָקא ֵליּה ִמיּנָ

  . ָאֵתי ְלִאיְטרּוֵדי :ּוָמר ָסַבר
  

ה ְך ָלּמָ    ?ְוָכל ּכָ
  

ָאַמר ָמר םַאְכְסַנאי " :ּדְ   . "ּפֹוֵגם ְוִנְפּגַ
  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִין  ּלֹ ִמּנַ ּלֹו ִמן ַהּתֹוָרה? ׁשֶ ַאְכַסְנָיא ׁשֶ ה ָאָדם ּבָ ּנֶ   א ְיׁשַ

ֱאַמ  ּנֶ ה"" :רׁשֶ ִחּלָ ּתְ ם ָאֳהלֹו ּבַ ר ָהָיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ   . (בראשית יג, ג) 177ֶאל ַהּמָ
  

י  י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ    :רָאַמ  ֲחִניָנאַרּבִ
ָעיו": ֵמָהָכא ֶלְך ְלַמּסָ   .(בראשית יג, ג) "ַוּיֵ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

   .ַאְקַראיּדְ ַאְכְסַנאי 

                                                           
ר ָהָיה ׁשָ  177 קֹום ֲאׁשֶ ית ֵאל ַעד ַהּמָ ֶגב ְוַעד ּבֵ ָעיו ִמּנֶ ֶלְך ְלַמּסָ ית ֵאל ּוֵבין ָהָעיַוּיֵ ין ּבֵ ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ   ם ָאֳהלֹה ּבַ

 רש"י
. בעל הבית את האכסנאי שיכה

   או את אשתו:
. בעל הבית כלי עד שיפשיל

האכסנאי לאחוריו להשליכם מן 
   ת:הבי

. דאכסנאי בהפשלה ובהכאה
גופיה כ''ע לא פליגי דתו לא מצי 
קאי: שמואל סבר כיון דלדידיה 
אינו מכה מאי נפקא ליה מיניה 

   הלכך עד הפשלה:
   . להתקוטט:לאטרודי

   . לו לסבול:וכל כך למה
. המשנה מאכסניא אכסנאי

   שלו:
   . בעל הבית:פוגם

. הוא עצמו דאמרי אינשי ונפגם
ו שלא יוכלו לדור כמה קשים אל

  יחד:
. בדרך שהיה רגיל לחנות למסעיו

ממסע למסע שלא שינה בית 
   מלוניו:

. כגון אכסנאי שבדרך דאקראי
שלן שם במקרה בעלמא ששקעה 
לו שם חמה למאן דאמר מאהלו 
לא חשיב אלא אכסניא קבועה 
ומאן דאמר ממסעיו חשיב 

   אפילו דאקראי:
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י ָאַמר    : יֹוָחָנןַרּבִ

ּלֹ  ִין ׁשֶ ה ָאָדם ֵמאּוָמנּותֹו ּוֵמאּוָמנּות ֲאבֹוָתיו? ִמּנַ ּנֶ   א ְיׁשַ
ֱאַמר:  ּנֶ לֹמֹ ׁשֶ ֶלְך ׁשְ ַלח ַהּמֶ ׁשְ ח ֶאת ִחיָרם ִמּצֹ "ַוּיִ ּקַ   ר, ה ַוּיִ

ִלי ה ַנְפּתָ ּטֵ ה ַאְלָמָנה הּוא ִמּמַ ָ ן ִאׁשּ    ,ּבֶ
ת"ִרי חֵֹר ְוָאִביו ִאיׁש צֹ     .יד)-(מלכים א ז, יג 178ׁש ְנחֹוׁשֶ

  
  : ְוָאַמר ָמר

יּה  ןִאיּמֵ ית ּדָ   ב, יג),  '(דברי הימים ב 179ִמּבֵ
ן : ּוְכִתיב ה ּדָ ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמּטֶ   .  לח, כג) (שמות 180ָחָרׁש""ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ּבֶ

   
  
  

                                                           
ח ֶאת ִחיָרם ִמּצֹר גי 178 ּקַ לֹמֹה ַוּיִ ֶלְך ׁשְ ַלח ַהּמֶ ׁשְ ה ַא  די .ַוּיִ ָ ן ִאׁשּ בּוָנה ּבֶ ֵלא ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהּתְ ּמָ ת ַוּיִ ִלי ְוָאִביו ִאיׁש צִֹרי חֵֹרׁש ְנחֹׁשֶ ה ַנְפּתָ ּטֵ ְלָמָנה הּוא ִמּמַ

ל ְמַלאְכּתוֹ  ַעׂש ֶאת ּכָ לֹמֹה ַוּיַ ֶלְך ׁשְ בֹוא ֶאל ַהּמֶ ת ַוּיָ חֹׁשֶ ּנְ ל ְמָלאָכה ּבַ ַעת ַלֲעׂשֹות ּכָ   ְוֶאת ַהּדַ
ֲאָבִני 179 ְרֶזל ּבָ ּבַ ת ּבַ חֹׁשֶ ּנְ ֶסף ּבַ ָהב ּוַבּכֶ ּזָ ן ְוָאִביו ִאיׁש צִֹרי יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ּבַ נֹות ּדָ ה ִמן ּבְ ָ ן ִאׁשּ ּתּוַח ּבֶ ל ּפִ ַח ּכָ ְרִמיל ּוְלַפּתֵ ֵכֶלת ּוַבּבּוץ ּוַבּכַ ּתְ ָמן ּבַ ַאְרּגָ ם ּוָבֵעִצים ּבָ

ֶת  ר ִיּנָ ֶבת ֲאׁשֶ ל ַמֲחׁשָ ִויד ָאִביךָ ְוַלְחׁשֹב ּכָ   ן לֹו ִעם ֲחָכֶמיָך ְוַחְכֵמי ֲאדִֹני ּדָ
ׁש ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב בֶּ  180 ֵ ִני ּוַבׁשּ ָ ָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהׁשּ ֵכֶלת ּוָבַאְרּגָ ּתְ ב ְורֵֹקם ּבַ ה ָדן ָחָרׁש ְוחֹׁשֵ   ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמּטֵ
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ְכִלית    ִיּסּוִרין? ַעד ֵהיָכן ּתַ

  
י ָאַמר    : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ֶגד ִלְלּבֹוׁש ְוֵאין  ָאְרגּו לֹו ּבֶ ל ׁשֶ ל ָעָליוּכָ   . ִמְתַקּבֵ
  

י ְוִאיֵתיָמא  ָרָבא ְזֵעיָראַמְתִקיף ָלּה  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ    :ׁשְ
ונּו ִלְמזֹוג  ּוְ דֹוָלה ִמזֹּו ָאְמרּו: ֲאִפיּלּו ִנְתּכַ צֹוֵנן, ין ּוָמְזגּו לֹו ַחּמִ ּבְ   ּגְ   ּבְ

ין ַחּמִ צֹוֵנן ּוָמְזגּו לֹו ּבְ   , ּבְ
י ַהאי    !?ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ּכּוּלֵ

  
ֵריּה    ָאַמר:  ָרִביָנאּדְ ָמר ּבְ

ְך לֹו ֲח    . לּוקוֹ ֲאִפיּלּו ֶנְהּפַ
  

אְוִאיֵתיָמא  ָרָבא י ְוִאיֵתיָמא  ַרב ִחְסּדָ   , ִיְצָחקַרּבִ
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ   : ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ

לׁש ֲאִפילּ  יס ִליּטֹול ׁשָ יט ָידֹו ַלּכִ ִיםּו הֹוׁשִ ּתַ ָידֹו ׁשְ   . ְוָעלּו ּבְ
  

ְווָקא  ִיםּדַ ּתַ ָידֹו ׁשְ לׁש ְוָעלּו ּבְ   . ׁשָ
לׁש ֲאָבל  ָידֹו ׁשָ ִים ְוָעלּו ּבְ ּתַ   לֹא,  -ׁשְ

ַדְייהוּ  א ִטיְרָחא ְלִמיׁשְ ֵליּכָ   . ּדְ
  

ה?  ְך ָלּמָ   ְוָכל ּכָ
  

ֵבי  ַתְנָיא ּדְ י ּדְ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ
לֹא ִיּסּוִרין " ִעים יֹום ּבְ ָעְברּו ָעָליו ַאְרּבָ ל ׁשֶ ל עֹוָלמוֹ  -ּכָ   . "ִקיּבֵ
  
  : ָאְמִרי ַמְעְרָבאּבְ 

ֶנת לוֹ ּפ   יז,א  ּמֶ   . ּוְרָענּות ִמְזּדַ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
י " דֹולַרּבִ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ

רּוְך הּוא ִעם ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקִֹאְלָמֵלא  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ   ִדין, ב ּבְ ּבָ
ֵני ּתֹוָכָחה,    ֵאין ְיכֹוִלין ַלֲעמֹוד ִמּפְ

ֱאַמר: ּנֶ ְפָטה ִאְתֶכם ִלְפֵני ה' ׁשֶ ָ בּו ְוִאׁשּ ה ִהְתַיּצְ    ,"ְוַעּתָ
ה ִאְתֶכם ְוֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם" ר ָעׂשָ ל ִצְדקֹות ה' ֲאׁשֶ   . (שמואל א יב, ז) ֶאת ּכָ

  

 רש"י
 . סוף מדת יסוריןתכלית יסורין

   כלומר יסורין שאין פחותין מהן:
. שאינו ואינו מתקבל עליו

   למדתו כהגון וצער הוא לו:
   . כוס של יין במים חמין:למזוג

. שלא לבשה נהפך לו חלוקו
   כסדר וצריך להופכה ולפושטה:

. איכא שלש ועלו בידו שתים
טירחא למיהדר ולמשקל 

   שלישית:
. כלומר למאי וכל כך למה

   ין:הילכתא הוו יסור
. כל מנוחתו לעתיד קיבל עולמו

ואי עבר עליה חד מהנך הרי הוא 
  יסורין:

. למי שעברו פורענות מזדמנת לו
   עליו ארבעים יום בלא יסורין:

. שהיה מוכיח מפני התוכחה
   להם מעשיהם:
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י ָפֶניָך ַיֲעקֹ "ֶזה ּדֹור ּדֹ  יו ְמַבְקׁשֵ   ,(תהלים כד, ו) ב ֶסָלה"ְרׁשָ
ּה  ִליִגי ּבָ י ּפְ יָאהַרּבִ ַנןוְ  ְיהּוָדה ְנׂשִ   , ַרּבָ

ְרָנסהוא ּדֹור ָאַמר: ַחד    , ְלִפי ּפַ
ְרָנס ְלִפי ּדֹורֹו. : ָאַמרְוַחד    ּפַ

  
  ? ְלַמאי ִהְלְכָתא

יּוָתא ָמר ָסַברִאיֵליָמא ִלְמַעּלְ ָרא ְמַע : , ּדְ י ּדָ ְרָנסִאי ְמַעּלֵ י ּפַ   , ּלֵ
ָרא: ּוָמר ָסַבר י ּדָ ְרָנס ְמַעּלֵ י ּפַ    ,ִאי ְמַעּלֵ

א  הָהא ִאיּכָ י, ִצְדִקּיָ י ְוָדֵריּה ָלא ֲהָוה ְמַעּלֵ ֲהָוה ְמַעּלֵ    !ּדַ
יְוָהא  י ְוָדֵריּה ֲהָוה ְמַעּלֵ ָלא ֲהָוה ְמַעּלֵ    !ְיהֹוָיִקים, ּדְ

  
י ָאַמר ּדְ  ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ן יֹוַחיַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   :ׁשִ

ְכִתיב ית ַמְמ  :ַמאי ּדִ ֵראׁשִ   , (ירמיהו כו, א) 181ֶמֶלְך ְיהּוָדה" הוּ יָ אׁשִ ן יֹ בֶּ ְלכּות ְיהֹוָיִקים "ּבְ
ֵר " ּו הּבְ ית ַמְמֶלֶכת ִצְדִקּיָ   )? כח, א ירמיהו( 182"אׁשִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ יּקֵ ִביל ְלַהֲחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלתֹוהּו ָובהּו  ּבִ ׁשְ   ְיהֹוָיִקים, ּבִ
דֹורֹו,  ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּנִ יָון ׁשֶ ְעּתֹו. ּכֵ ָבה ּדַ ְ   ִנְתַייׁשּ

רּוְך הּוא ְלַהֲח  דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ יּקֵ הּו, ּבִ ל ִצְדִקּיָ ֵני ּדֹורֹו ׁשֶ   ִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלתֹוהּו ָובהּו ִמּפְ
הּו,  ִצְדִקּיָ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּנִ יָון ׁשֶ ְעּתוֹ ּכֵ ָבה ּדַ ְ   ! ִנְתַייׁשּ

  
א ְלִעְנַין ּתּוְקָפא ְוִניחּוָתא ָקָא    . ְמִריַנןֶאּלָ

  הדרן עלך יש בערכין

                                                           
ה ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאמֹר 181 ָבר ַהּזֶ הּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָהָיה ַהּדָ ּיָ ן יֹאׁשִ ית ַמְמְלכּות ְיהֹוָיִקים ּבֶ ֵראׁשִ   ּבְ
ֵר   182 ָנה ַהִהיא ּבְ ָ ׁשּ י ָאַמר ֵאַלי ֲחַנְנָיה ֶבן ַעזּ ַוְיִהי ּבַ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ ָנה ָהְרִבִעית ּבַ ָ ׁשּ ה ֶמֶלְך ְיהּוָדה (בשנת) ּבַ ית ַמְמֶלֶכת ִצְדִקּיָ ְבעֹון אׁשִ ר ִמּגִ ִביא ֲאׁשֶ ּור ַהּנָ

ֵבית ְיהָוה ְלֵעיֵני ַהּכֲֹהִנים ְוָכל ָהָעם ֵלאמֹר   ּבְ

 רש"י
. מאי דכתיב זה דור דורשיו

   דמקיש דור לדורשיו:
. לענין חסידות: מאי למעליותא

וצדקיהו  שנא דכתיב ביהויקים
בראשית לפי שביקש הקב''ה 
   להפוך מעשה בראשית בימיהם:

   . כעס:תוקפא
   . נוח לרצות:ניחותא

  הדרן עלך יש בערכין
 


