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 הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
 
 
 
 

 הקדמה
 "ים התלמוד".  –התלמוד משול לים 

 בהבנה ראשונית, דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו. כל עולם ההלכה והמחשבה בנויים על התלמוד.

. דף הגמרא מורכב מטקסט רציף, שאינו מפוסק 1גם בשל מראהו החיצוני בהבנה נוספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא

מרחב אחיד ומונוטוני, אך המתקרב אל הים,  –ואינו מחולק לפסקאות. במבט שטחי הוא נראה כפי שהים נראה מרחוק 

 רואה שהים רועש וגועש. כך למעשה גם תלמודנו.

ראים הנלחמים במלחמתה של תורה, תקופות שונות ובתי מדרש קושיות ותרוצים, דחיות והוכחות, שאלות ותשובות, אמו

יחד, באותו מרחב תלמודי, באותו ים  -אך כולם נמצאים  –שונים במיקומם הגאוגראפי ושונים בראייתם ובמחשבתם  –שונים 

 התלמוד. באותה "תורה שבעל פה".

 

לתורות  –התלמוד", וליצור גלים חדשים  "גמרא סדורה" מנסה להראות ללומד את הגלים, ולגרותו להיכנס לתוך "ים

והחידושים המתחדשים, ללמדנות ולהפנמה של הנשמה הגדולה של נשמת האומה הגלומה בתוך ים התלמוד, שאלפי שנים 

 "היהודי התלמודי". –עם ישראל לומד אותה ומוסר את נפשו עליה, עד שאף הגוי מבין וקורא ליהודי 

 

לסוגיות, כל סוגיה חילקנו לפסקאות, הוספנו ניקוד ופיסוק, דברים המאפשרים ללומד  ב"גמרא סדורה" חילקנו את הגמרא

לעקוב אחרי מהלך הדיון, ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את התמונה השלימה של בית המדרש ומבנה של הסוגיה, 

 ולא לטבוע בים הפרטים. 

 

היא, עיקר הלימוד הוא בעל פה, בחברותא, בבית המדרש. הגמרא היא המרכיב היסודי של התורה שבעל פה, כשמה כן 

הגמרא הכתובה היא רק הכלי הגופני המחזיק את הנשמה, היצירה המחברת את תורת ה' עם חכמי תורה שבעל פה 

 ממשה רבינו עד ימינו אנו.

 

                                                 
 רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד, תשנ"ט. 1
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 גמרא סדורה
 

"והוא  :, שנאמרסדורה עליו בשביל משנתו שאינה -"ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל 

כל  -ויתרון הכשיר חכמה"  ,"וחילים יגבר :ירבה בישיבה, שנאמר -. מאי תקנתיה? )קהלת י,י( לא פנים קלקל"

שכן אם משנתו סדורה לו מעיקרא. כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום 

אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה נביאים שניתנה תורה, ועייל לקמיה דרבי יוחנן, רב 

 (תענית ז ע"ב)וכתובים. ועייל לקמיה דרבא." 

 
 כותב רבי עקיבא איגר:

 
"... והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס, אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה נדפס 

כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררת, מתוך נאותות,  על נייר יפה דיו שחורה ואותיות

)וההיפוך בהפכו, אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל, כל הקורא  הלימוד בספר נאה ומהודר

עם  בלא נעימה וכו' ... ונתתי להם וכו'  ומשפטים לא יחיו בהם(. כי אלו מעירים ומשמחים הנפש והכוונה נכונה

 )רבי עקיבא איגר זצוק"ל בהקדמה לשו"ת רעק"א(  השמחה אל הדיבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף."

 

 :3על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי –בדיוק בנושא זה  2מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת
  

 ב"ה כ"ז אייר תר"ץ

 
 לכ' החברה אמנות, ליד הדרת כבוד הגברת מרת שושנה פרסיץ.

 
ה מתכבד להציע לפני כבודם ענין נכבד שהוא מתאים לדעתי לשאיפותיהם הנעלות, בדבר תחיית הנני בז

ספרותינו, לכל מקצעותיה. זה שנים רבות אשר חיפוש דרך להקלת לימוד התלמוד מעסיקה את החלק החשוב 

 של הדואגים בעד העתיד של חינוכנו בארץ ישראל, ובחו"ל.

 
של התלמוד הוא היותו מסור לנו כמו שהוא, בלא הגורם היותר גדול להכבדת ההבנה 

סימני הפסק ויתר הסימנים המטעימים ומקילים את ההבנה. הרבה חלמנו שיבא 

זמן וימנה החסרון הזה, ואור חדש יאיר על שמי התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו 

בקרבנו, לאושר עמנו ורוחו העצמי הקשור בתגבורת המעיין החי, אשר ממנו הננו 

 בים חיים ואורה נפשית.שוא

 
והנה נהרתי מאד לראות איש אחד מיחידי הסגולה שבתופשי התורה הרבנים הצעירים, אדם גדול בתורה 

וביושר המדות והרגשות העדינות נצר מגזע היחש והמעלה של גאוני וקדישי ישראל הרב הגדול מו"ה שבתי 

דת הקודש הזאת וסידר כבר מסות אשר היו לפני בורנשטיין נ"י שהוא במרץ גדול וחפץ נפשי עמוק נכנס בעבו

ומצאתים ישרים ומדוייקים מאד, ועתה כלום הדבר חסר רק שתמצא אגודה בעלת יכולת ובעלת רצון להגשים 

את המחשבה הגדולה הזאת להוציאה אל הפועל, וחושבני שאגודתכם הנכבדה היא הראויה לכך. על כן הנני 

את האישיות העובדת בו, ואני מקוה שחפץ ד' זה בידכם יצליח להתקשר מציע לפני כבודם יחד את הרעיון ו

בקשר עם עבודה והכשרה עם העובד הנאמן והעדין הזה ויצא על ידכם מפעל מזהיר אשר יתרום את חותמו על 

 תקופת החיים של דורנו במובן הרוחני בהבלטה רשומה לטובה ולברכת דורות.

                                                 
2
 9601ראי"ה ח"ב  מכתבים עמוד אוצרות ה 

 א מסכת מכות של הרב שבתי בורנשטיין כתב:מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמר 3
, אשר התחיל האיש כלבבי, הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א, כאשר כבר הראה חביבה עלי מאוד הפעולה הרצויה"

חזותו לרבים בהחלק של מסכת ברכות, שהדפיס עם הסימנים בצירוף הערותיו היקרות. ומאד שמח לבי בהודע לי כי כעת 
, ע"פ השיטה של יו"ר החברה הוצאת ספרי תורה שבע"פ מנוקדים ומסומניםברה לשם אותה המטרה הקדושה של נתכוננה ח

הרב הג' המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת". הנני בה מאשר את הרעיון הגדול הזה, ומבקש מכל מכירי ויודעי שמי לעזור 
שבע"פ, שעליה כרת -ה, חיי עולם אשר נטע ד' בתוכנו, זו תורהלהגשמתו בחיים ובפועל, וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדוש

 הקב"ה ברית עם ישראל וכל המשתתפים במצוה רבה זו יתברכו ממקור הברכות! כנה"י ונפש מברכם מקודש".  
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 ,ברגשי כבוד כבירים ובברכה נאמנה מאד

 הק' אברהם יצחק הכהן קוק

 ".גמרא סדורהעקרונות אלו, ועל פי דברי רבותינו, מוגשת כאן מהדורת "מתוך 

 :מהדורה זו מתייחדת בכמה דברים

 המהדורה מנוקדת ומפוסקת. .9

הגמרא מחולקת לסוגיות, כל סוגיה מחולקת לפסקאות, וכל פסקה מחולקת ל"שורות בעלות  .2

 משמעות".

 מודגשים.בהיותם דוברים אים שמות התנאים והאמור .3

 . ובצבע "סת"ם" ציטוטים מהתנ"ך מודגשים במרכאות, בגופן .4

 .ובצבע "גוטמן הודס" ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות, בגופן .5

 ."דוד" הגמרא עצמה כתובה בגופן .0

 כל סוגיה מתחילה בעמוד חדש. .7

  –]ניתן לקבלה אצל העורך[ בקובץ "וורד" גם הגמרא נמצאת  .8

 ן לשינויים כרצון הלומד, להוספת חידושים, הערות, הזחות, הדגשה והכנת דפי מקורות.נית

 

עצם הקריאה כך בגמרא, מהווה בסיס משמעותי ללימוד בקיאותי או עיוני. הסוגיה מתוחמת, הפסוקים, 

 משניות וברייתות שנידונים בה מופיעים בגופן מיוחד, ומפנים את תשומת הלב למוקדי הסוגיא, שמות

התנאים והאמוראים מודגשים כך שניתנת תשומת לב גם לבעל המימרא ולא רק למימרא עצמה, והחלוקה 

לשורות מבהירה ומאירת עיניים. ניתן לעשות שימוש נוסף בסוגיות, כגון להפוך את דף הסוגיה לדף עבודה, 

 ועוד שימושים רבים.

וקלות  שיקולינו הוא הלומד –חיצוניים על פי כללים  ניקודוהפיסוק הנו להכריע בדיוק הנוסח אלא ב

 , ובתנאי שכבר הובא על ידי אחד מרבותינו.ההבנה הנכונה

דנו וחשבנו, לא עשינו די כדי להוציא דבר מתוקן, וכמעט על כל תיקון  ,על אף ששקלנונוסח הגמרא הנבחר: 

ולעיון  'דקדוקי סופרים'השארנו זאת ל  – וכמובן גם גירסת "הראשונים" ,גרסה יש כתבי יד ודפוסים רבים

בעיקר  . צעדנורבות על הנוסח, ושאר ספרי רבותינו, והחוקרים העירכבר מהדורת שוטנשטיין , בכתבי היד

 .בעקבות גרסת הדפוס המקובל עם שינויים קלים כשחשבנו שזה יהיה לתועלת הלומד

אשרי  ה', גם בלימוד הגמרא.לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ומקום בלימודי  –" וכל בנייך לימודי ה'"

עם ישראל, שבישועת ה' על עמו חזר לארץ ישראל, בהתקיימות דברי הנביאים. זכה דורנו שהתרבו ספסלי 

בית המדרש ודור שלם זוכה מה שלא זכו קודמיו, לשבת באוהלה של תורה, וללמוד שעות רבות ביום את 

 דבר ה'.

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ": ניסתו לבית המדרשכהקנה בבפתח המהדורה נתפלל את תפילת רבי נחוניא בן 

שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ולא אומר על טמא טהור ולא על 

 . "טהור טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם

 על השינוי והחידוש. חוצווהיו שלדפוס  יד ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתבכבר בזמן המצאת הדפוס 

ולאחריו על ידי  הועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי,שעל אף מהדורת הבבלי הראשונה בדפוס, 

. הוגם מהדורת וילנא של האלמנה והאחים ראם הלכו בעקבותי ,בבתי המדרשות ההתקבל יושטיניאן,

 ש בכלים אלו ולהקל על הלומד.ביכולת להשתמזכינו  ,חידושים טכנולוגיםדור של שאנו נמצאים בכ ,כיום
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לאחר שהראתי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי את הסכמתם להמשיך בעבודתי 

הארות ומכתבי  ,וקבלתי תגובות, הערות את הדפים , וכמו כן פרסמתי באתרי האינטרנטמאוד ואף עודדוני

 .בור הרבנים והתלמידיםילצ ,ללומד ה'גמרא סדורה' כעזררצוני להציע את תודה, ב

י בעין טובה ולכף זכות, ושישלחו לי את ונוישתאו, שידונה'גמרא סדורה' אודה מאוד לכל אלו שיראו את 

שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה, כולם ידעו ובעז"ה אתייחס לכל הארה והערה.  הערותיהם,

 קעתי בזה זמן רב ומחשבה מעמיקה.והש ,הדידקטיו החינוכי, יתיהאמבשלושת המישורים: 

    ".הלא אכשל בדבר הלכויהי רצון ש"

 מותר ומצווה להעתיק או לצלם שלא למטרות מסחריות. 

 אלי.יכול לפנות  -המעוניין בגמרא בקובץ וורד, או כקובץ של דפי עבודה 

 

 . 4אנו ממליצים ללמד את התלמידים להכין גמרא במהדורה אישית של התלמיד

"ללמוד וללמד לשמור ולעשות  –נו היא שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש תפילת

 ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".

בהבנת הסוגיה, איכות הלימוד תעלה, וישאיר חותם  לעמולאנו מאמינים שללומד תהיה יותר מוטיבציה 

 ורושם חזק בנפש.  

ל תורה שאין לו סוף; אם טעינו בהבנת הגמרא, בחלוקה לסוגיות עבודת הלימוד וההבנה היא עמ

 אנא כתבו לנו ותעמידונו על טעויותנו. –ולפסקאות, בניקוד, בפיסוק 

 

  6520679922נייד:   vinetd@neto.net.il: דוא"ל: אלי לשאלות וברורים, ניתן לפנות

ות נוספות והדפסתן. ]מסכתות: [ עבור המשך הכנת מסכת60ת ]פטורות ממס לפי סעיף נשמח לקבל תרומו

אך לא  כבר נעשו - עבודה זרה, ברכות בבא בתרא, סנהדרין,פרק המניח,  א קמאקידושין, בבמכות, 

 [.. כבר הודפסוסחיםהודפסו. מסכת סוכה, תענית ופרקים: תפילת השחר, ערבי פ

 

חי. הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי. בתפילה שאזכה ללמוד ולהאהיב בתפילה והודאה לאל אסיים 

 תורה ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים, לי ולזרעי ולתלמידי עד עולם. 

 , לכל תלמידי החכמים השותפים במהדורה זו, ורבים המה

 ובייחוד למו"ר הרה"ג הרב שמואל אריאל שליט"א.

  על נוסח הגמרא. -א נט' ומכון ממרלאתר 'גמרא

 על נוסח הרש"י. –לתוכנת "תורת אמת" והרב פנחס ראובן 

 בע"מ. מן"-"טלהדפסת מהדורת וילנא התאפשרה ברשות ובאדיבות הוצאת 

  לר' יעקב פארן על עיצוב העטיפה.

 על ההדפסה וכריכה.  "גיל"לפרסום 

 חשוב זה.על כל ההוצאה לאור של פרויקט  –לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" 

 דניאל ברק ווינט

 הר חברון –עתניאל 
 

©  
 כל הזכויות שמורות 

 לדניאל ברק ווינט
 לימודי ה'" וכל בנייךלעמותת "ו

 

                                                 
 לימוד בדרך זו כבר נוסה משנת תשנ"ה בהצלחה רבה. ]בישיבות תיכוניות, חטיבות ביניים, בתי ספר יסודיים[  4

mailto:vinetd@neto.net.il
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 "בכל דור מתגלה דרך חדש על פי התורה, 
 וזה שאמר מורשה קהלת יעקב, שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה,

 ורסה, וחז"ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מא
 פירוש שיש דרכים חדשים בתורה, שעדיין לא יצאו מכח אל הפועל, 

  ,עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל
  וזהו בחינת ארוסה ולא נשואה".

 סוכות תרמ"ח( -)"שפת אמת" 
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 :לע"נ זקנינו
 

 ז"ל ן בן צביאהר
 ז"ל הלוי בנימיןמרים בת וזוגתו 

 ווינט
 

**************** 
 

 ז"ל בן החבר פנחסהחבר משה 
 ז"ל פרידה פרומה בת אנשילוזוגתו 

 הלברשטט
 

**************** 
 

 ז"ל משה בן יוסף יהודה
 ז"ל ֶמענְיָה בת יוסףוזוגתו 

 רכמוט
 שבאוקראינהטרנסניסטריא בשנספו בשואה 

 
**************** 

 
 ז"ל דוד בן מנחם ישראל

 ז"ל שרה בת יעקבוזוגתו 
 גלזין
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 לע"נ

 זצוק"ל הי"ד עמירם בן פסח עולמיר הרב מו"

 בזמן עשיית חסד נרצח בידי בני עוולה

 כסלו התשנ"הבכד 

 

 "הגמרא"

א רָּ מָּ ּתֹוך ַהּגְּ י מִּׁ אתִּׁ שָּ ּנָּ ֶׁ יר ש  ִּׁ  ַהש ּ

ה זֶׁה יָּ י הָּ ירִּׁ  לֹא ש ִּׁ

ן מָּ ֲעבֹותֹות זְּ יק ּבַ יר ַעּתִּׁ  זֶׁה ש ִּׁ

ּדֹום כֹול לִּׁ ּלֹא יָּ  ש ֶׁ

ים מִּׁ הָּ דְּ ל ַהּנִּׁ ל ּכָּ ם שֶׁ ירָּ  הּוא ש ִּׁ

ם ייִּׁ ים ֵעינָּ אִּׁ קּום נֹושְּ ל מּול יְּ  אֶׁ

י ש ִּׁ י ַנפְּ כִּׁ רְּ ים ּבָּ רִּׁ שָּ  וְּ

ם ַמיִּׁ ֵבי ש ָּ ּכֹוכְּ א מִּׁ רָּ מָּ ף ּגְּ ּדַ י מִּׁ כִּׁ רְּ  ּבָּ
 ]משירי הרב עמי[ 

 

 

 

 "תלמידי בית המדרש התאהבו בתורתו

 התאהבו בתורתו כי הרב עמי אהב את התורה.

 התורה הייתה אהובה והוא היה מאוהב בה"

 הכהן בהספדו על הרב עמירם עולמי בשעת הלוויה[ ]מתוך דברי הרב רא"ם
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 וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן. ,הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה
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 שליט"א מכתב מהרב דוד פוקס

 בית המדרש "לפניהם" ראש
 לשעבר: ר"מ בכולל "מרץ" מבשרת ירושלים, ור"מ בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ירושלים.

 
 

 בס"ד       ח"י סיון  תש"ע

 הרב דניאל ווינט -נושא: גמרא סדורה 

 

זכות גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה', שיתרום לקירוב הנוער שלנו ללימוד גמרא 

נג בו. הקשיים ידועים, הניסיונות לפותרם רבים; אך המציאות לא השתפרה בהרבה. יש ולהתע

להודות לה' ולמתגייסים לעבודה הקדושה, בס"ד נתקדם לקראת דרכים שונות ולשינויים 

מהותיים. אין לצפות לפתרון אחד או לשיטה  אחת שתתקבל על כולם ותביא ישועה, הרבה דרכים 

מסלולים  מקבילים, מה שטוב לזה לא יועיל תמיד לאחר; הצד השווה למקום. עלינו להשקיע ב

 יביא לשינוי בע"ה. 
 

'גמרא סדורה' שפיתח הרב דניאל ווינט התחילה לעזור ותעזור עוד הרבה בעתיד. הישיבות המעטות 

שהתנסו בה כבר מודיעים על תרומתה, וכל מעיין בתוצר מתרשם לטובה. ההתייחסות כאן היא 

ר המונח לפני התלמיד. הפעילות ברמות חכמה, בינה ודעת תתאפשר ביתר קלות אם למקור, לספ

נסלק קודם חלק מהמוקשים בדרך. ומהבעיות הקשות בתחילת הדרך היא הקריאה מטקסט לא 

מובן לתלמיד המצוי. עוד לפני שמטפלים בלשון הארמית שהיא זרה, אין התלמיד מוצא את ידיו 

יל משפט ואיפה נגמר? הוא מורכב מתת נושאים ואזכורים כבדרך ורגליו בלי פיסוק. איפה מתח

 אגב? אלה, ועוד הרבה, מייאשים את הלומד לפני שמתחיל. 
 

דף מצוי בתלמוד בבלי אינו קשה כל כך. כמעט כל דברי התנאים והאמוראים הם בעברית, פסוקי 

יה קריא. וראה זה פלא. המקרא כל שכן. כמה מילות קישור דגמרא לא יהוו בעיה, אילו כל השאר ה

ההדפסה של 'גמרא סדורה' בצבע אחר  לפסוק ומקור תנאיי, עם פונטים שונים ופיסוק בסיסי 

משנה את הכל. הצעיר מרגיש שהוא יכול. כעת הוא משוחרר להתמודד עם סברא טובה, ערך רעיוני 

א ורב אשי רלבנטי לחייו, הוא מסוגל גם להקשות קושיא טובה. הוא מוצא חברותא עם רבינ

ומרגיש מקושר עם לומדי תורה של הדורות לפניו. כל תוספת והדרכה של הר"מ מתקבל אז ברצון 

 כאתגר, ולא כמשא חלילה. 
 

ראוי ביותר, לדעתי, לעזור להפיץ 'גמרא סדורה' בכל הישיבות, בכל הרמות. תוך זמן קצר יחסי, 

זמן לשאלות הערכיות החשובות נראה בע"ה קידום ועלייה בשטח. נתפנה אז להשקיע כוחות ו

 להגדיל תורה ולהאדירה.  

 

 לכבוד התורה ולקרבה ללב,

 דוד פוקס

 להדפיסה גם כאן. פוקסהסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב 
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 להדפיסה גם כאן. לפשיץהרב על מסכת סוכה וקבלתי רשות מ ניתנהסכמה זו ה
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ת ִקיּדּוִשין כֶּ ק א ַמסֶּ רֶּ  ִנְקֵנית ָהִאָשה – 'פֶּ

 כט, א .1
 

ָנה   ִמש ְׁ

ב אָּ ן ַעל הָּ ל ִמְצֹות ַהב ֵּ טו רֹות – כ ָּ ים פ ְ ש ִ ים ַחי ָּיִבין ְונָּ ש ִ   .ֲאנָּ
ל ִמְצֹות ן ְוכָּ ב ַעל ַהב ֵּ אָּ ים ַחי ָּיִבין – הָּ ש ִ ד נָּ ים ְוֶאחָּ ש ִ ד ֲאנָּ   .ֶאחָּ

ל ִמצְ  אְוכָּ מָּ רָּ ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ה ש  טו רֹות – ֹות ֲעש ֵּ ים פ ְ ש ִ ים ַחי ָּיִבין ְונָּ ש ִ   .ֲאנָּ
ל ִמְצֹות  אְוכָּ מָּ רָּ ַמן ג ְ לֹא ַהז ְ ה ש ֶ ים ַחי ָּיִבין – ֲעש ֵּ ש ִ ד ַהנ ָּ ים ְוֶאחָּ ש ִ ֲאנָּ ד הָּ   .ֶאחָּ

ל ה ְוכָּ ֲעש ֶ ַ א ,ִמְצֹות לֹא ת  מָּ רָּ ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ין ש  א ב ֵּ מָּ רָּ ַמן ג ְ לֹא ַהז ְ ין ש ֶ    – ב ֵּ
ים ַחי ָּיִבין ש ִ ד ַהנ ָּ ים ְוֶאחָּ ש ִ ֲאנָּ ד הָּ   ,ֶאחָּ

יף ק ִ ַ ל ת  ִחית ,חו ץ ִמב ַ ש ְ ַ ִתים ,ו ַבל ת  א ְלמֵּ ָּ מ  ַ ט   .ו ַבל ת ִ
 

ָמָרא   ג ְׁ

ב"ַמאי  אָּ ן ַעל הָּ ל ִמְצֹות ַהב ֵּ   ?"כ ָּ
   – ֵליָמא ָכל ִמְצֹות ְדִמיַחַייב ְבָרא ְלֶמיֱעַבד ְלַאָבא ָנִשים ְפטּורֹותִאי

  :ְוָהַתְנָיא

א ִאיש   – "ִאיש  "" ין ִלי ֶאל ָּ   ,אֵּ
ִין ה ִמנ ַ ָּ   ?ִאש  

ר הו א אֹומֵּ ש ֶ יָראוּ " כ ְ ַנִים "ִאיש  ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ אן ש ְ י כ ָּ   !"ֲהרֵּ
 

  :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  :ָקָאַמר ָהִכי

   – ָכל ִמְצֹות ַהֵבן ַהּמּוָטלֹות ַעל ָהָאב ַלֲעׂשֹות ִלְבנוֹ '
  '.ֲאָנִשים ַחָייִבין ְוָנִשים ְפטּורֹות

 
  ,ְתֵניָנא ְלָהא

  :ָתנּו ַרָבָנןְד 
ְבנֹו " ב ַחי ָּיב ב ִ אָּ  הָּ

  ,ְלמו לוֹ 
ֹותוֹ    ,ְוִלְפד 

ה ֹורָּ דֹו ת    ,ו ְלַלמ ְ
 ָּ יאֹו ִאש     ,הו ְלַהש  ִ

נו ת ָּ דֹו או מ    ,ו ְלַלמ ְ
ַמִים :ְויֵּש  אֹוְמִרים יטֹו ב ְ   .ַאף ַלֲהש ִ
י ְיהוָּדה  רַרּבִּ   :אֹומֵּ

דֹו ִליְסטו ת נו ת ְמַלמ ְ ָּ נֹו או מ  ד ֶאת ב ְ ֵּ ינֹו ְמַלמ  אֵּ ל ש ֶ   ."כ ָּ
 
  ?!ָסְלָקא ַדְעָתְך "ִליְסטו ת"
 

  ,ֶאָלא
 .ְכִאילּו ְמַלְּמדֹו ִליְסטּות

 
 

 רש"י
 '.מתני

 מפרש' בגמ - 'כו האב מצות כל
 '.מתני לכולה

 לה גורם שהזמן - גרמא שהזמן
 .שתבא

 .הראש פאת - תקיף מבל חוץ
 .זקן פאת - תשחית ובל
 .דכהנים - תטמא ובל

 
 

 .'גמ
 למיעבד ברא דמיחייב ימאנ אי

 מצות כל משמע והכי - לאבא
 נשים אביו על מצווה שהבן

 .בתמיה פטורות
 כאן הרי תיראו ואביו אמו איש

 .אומר הוא לשנים - שנים
 כגון - האב על( עליו) המוטלות

 ללמדו בברייתא דמפרש הנך
' בה ולפדותו ולמולו תורה

 ולהשיאו הוא בכור אם סלעים
 .מקראי אזילו יליף וכולה אשה

 יפרוש שמא - בנהר להשיטו אף
 אין אם ויסתכן ותטבע בספינה

 .לשוט יודע
 ולא ישב והלא - ד"ס ליסטות

 .כלום למדו
 דכיון - ליסטות מלמדו כאילו
 לחמו ויחסר אומנות לו דאין
 את וילסטם דרכים בפרשת ילך

 .הבריות
 
 



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –ִקידּוִשין ֶפֶרק א' ַמֶסֶכת 
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 א כט, .2
 
  "ְלמו לוֹ "
 

  ?ְמָנָלן
 

נוֹ "ִדְכִתיב  ָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ּבְ   .)בראשית כא( "ַוּיָ
 

  ,ִמיַחְייֵבי ֵבי ִדיָנא ְלִמיְמֲהֵליּה – יָכא ְדָלא ַמֲהֵליּה ֲאבּוּהַ ְוהֵ 

ל ָזָכר" :ִדְכִתיב   .)בראשית יז( "ִהּמֹול ָלֶכם ּכָ

  ,ִמיַחֵייב ִאיהּו ְלִמיְמַהל ַנְפֵשיּה – ִדיָנא א ְדָלא ַמֲהֵליּה ֵביְוֵהיכָ 

ר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה" :ִדְכִתיב ש ַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ ֶ   .)בראשית יז( "ְוָעֵרל ָזָכר ֲאש 

 
  ?ִאיִהי ְמָנָלן ְדָלא ִמיַחְייָבא

 

ה אֹותֹו ֱאלִֹהים"ִדְכִתיב  ר ִצּוָ ֶ ֲאש     –" ּכַ

  .ּהְוֹלא אֹותָ  – "אֹותוֹ "
 

  ,ַאְשְכָחן ִמָיד
  ?ְלדֹורֹות ְמָנָלן

 
ָמֵעאל ְדֵביָתָנא  ש ְ י יִּ   :ַרּבִּ

ֱאַמר" נ ֶ ֶ קֹום ש  ל מָּ א זֵּירו ז – "ַצו" כ ָּ ינֹו ֶאל ָּ   .ִמי ָּד ו ְלדֹורֹות ,אֵּ

ְכִתיב ֵצהוּ " :זֵּירו ז ד ִ ֵקהּו ְוַאּמְ ַע ְוַחּזְ ֻׁ  .)דברים ג( "ְוַצו ֶאת ְיהֹוש 

ְכִתיב תִמי ָּד ו ְלדֹורוֹ  ה ה' ָוָהְלָאה ְלדֹורֹוֵתיֶכם" :ד ִ ר ִצּוָ ֶ   .")במדבר טו( ."ִמן ַהּיֹום ֲאש 

 
 

 רש"י
 .שרה את ולא - אותו צוה כאשר

 .לכשיגד - איהו מיחייב
 נאמר לאברהם - מיד אשכחן

 .כן
 שיהא - זירוז לשון אלא אינו

 מיד ונוהג בדבר וזריז מהיר
 .לדורות ונוהג
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 כט, א .3
 
ֹותוֹ "  "ִלְפד 
 

  ?ְמָנָלן
 

ה" :ִדְכִתיב ְפּדֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ל ּבְ   .)שמות יג( "ּכָ

 
   – ְוֵהיָכא ְדָלא ַפְרֵקיּה ֲאבּוּהַ 

  ,ִמיַחֵייב ִאיהּו ְלִמְפְרֵקיּה

ה" :ְכִתיבִד  ֹדה ִתְפּדֶ   .)במדבר יח( "ּפָ

 
  ?ְוִאיִהי ְמָנָלן ְדָלא ִמיְפְקָדּה

 

ֶדה" :ִדְכִתיב יּפָ ה" "ּתִ ְפּדֶ   – "ּתִ
  ,ְמצּוֶּוה ִלְפדֹות ֶאת ֲאֵחִרים – ָכל ֶשְּמצּוֶּוה ִלְפדֹות ֶאת ַעְצמוֹ 

  .צּוֶּוה ִלְפדֹות ֲאֵחִריםֵאינֹו ְמ  – ְוָכל ֶשֵאינֹו ְמצּוֶּוה ִלְפדֹות ֶאת ַעְצמוֹ 
 

  ?ְוִאיִהי ְמָנָלן ְדָלא ִמיַחְייָבא ְלִמיְפַרק ַנְפָשּה
 

ה" :ִדְכִתיב ְפּדֶ ֶדה" "ּתִ יּפָ   –" ּתִ
  ,ְמצּוֶּוה ִלְפדֹות ֶאת ַעְצמוֹ  – ָכל ֶשֲאֵחִרים ְמצּוִּוים ִלְפדֹותוֹ 

  .ין ְמצּוֶּוה ִלְפדֹות ֶאת ַעְצמוֹ אֵ  – ְוָכל ֶשֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוִּוים ִלְפדֹותוֹ 
 

  ?ּוִמַנִין ֶשֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוִוין ִלְפדֹוָתּה
 

ה" :ַדֲאַמר ְקָרא ְפּדֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ל ּבְ   ,)שמות יג( "ּכָ

ֶניךָ "   .ְוֹלא ְבנֹוֶתיָך – "ּבָ
 

 רש"י
 קרי כלומר - 'כו תפדה תיפדה

 .תפדה ביה
 - מיפקדא דלא מנלן ואיהי
 מצווה שאינה מנין אמו איהי

 דמצות דכיון בנה את לפדות
 בעי הוא גרמא הזמן שלא עשה
 .למעוטה קרא

 בכור כשהוא - עצמו את לפדות
 .אביו פדאו ולא

 נהי - מיחייבה דלא מנלן ואיהי
 לפדותה מצווה אינו דאביה
 איהי אימא בניך בכור דכתיב
 דהא לכשתגדל נפשה תפדה
 מצוה אלמא תפדה ביה קרינן
 עשה מצות והך רמיא נמי אברא
 .היא גרמא הזמן שאין

 .האב - 'כו שאחרים כל
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 כט, ב –כט, א  .4
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
דֹות" ָּ דֹות ו ְבנֹו ִלפ  ָּ   – הו א ִלפ 

ם ִלְבנוֹ    .הו א קֹודֵּ
י ְיהוָּדה ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
נֹו קֹוְדמוֹ    ,ב ְ

ִביו תֹו ַעל אָּ ז ֶה ִמְצוָּ ֶ יו ,ש  לָּ נֹו עָּ   ."ְוֶזה ִמְצַות ב ְ
 

  :ַרִבי ִיְרְמָיהָאַמר 
 , ַהֹכל מֹוִדין

   – ָכל ֵהיָכא ְדֵליָכא ֶאָלא ָחֵמש ְסָלִעים  כט, בדף 
  .הּוא קֹוֵדם ִלְבנוֹ 

 
 ?ַמאי ַטְעָמא

 
  .ִמְצָוה ְדגּוֵפיּה ֲעִדיָפא

 
   – ֵהיָכא ְדִאיָכא ָחֵמש ְמשּוְעָבִדים ְוָחֵמש ְבֵני חֹוִרין, ִכי ְפִליֵגי

  ;ִמְלֶוה ִדְכִתיב ַבתֹוָרה ִכְכתּוָבה ִבְשָטר ַדְמָיא :ְיהּוָדה ָסַבר ַרִבי
  ,ְבַהֵני ָחֵמש ָפִריק ִלְבֵריּה

  .ָאִזיל ֹכֵהן ְוָטִריף ֵליּה ְלָחֵמש ְמשּוְעָבִדים ְלִדיֵדיּהוְ 
  ;ִמְלֶוה ִדְכִתיב ְבאֹוַרְייָתא ָלאו ִכְכתּוָבה ִבְשָטר ַדְמָיא :ְוַרָבָנן ָסְבֵרי

  .ְוִהיְלָכְך ִמְצָוה ְדגּוֵפיּה ָעִדיף
 
 

 רש"י
 .אביו פדאו שלא - לפדות הוא

 אלא נכסי ליה דלית - היכא כל
 .סלעים' ה

 ובפדיון - דמיא בשטר ככתובה
 קודם מחוייב היה עצמו

 את ויטרוף קרקעותיו ששיעבד
 חרי בני בחמש הילכך הלקוחות

 זה דאין לבריה פריק דאיכא
 עליו בנו מצות שהרי אונאה

 .ממצותו יותר
 על לקוחות - וטריף כהן ואזיל
 .עצמו פדיון

 ואינו - דמי בשטר ככתובה לאו
 .ממשועבדים גובה
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 כט, ב .5
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
נֹו ְוַלעֲ " ֹות ֶאת ב ְ ֶרֶגלִלְפד     – לֹות לָּ

ֶרֶגל ְך עֹוֶלה לָּ נֹו ְוַאַחר כ ָּ ֹוֶדה ֶאת ב ְ   .פ 
י ר ְיהוָּדה ַרּבִּ   :אֹומֵּ

ֶרֶגל  ךְ עֹוֶלה לָּ נוֹ  ְוַאַחר כ ָּ ֹוֶדה ֶאת ב ְ   ,פ 
ה  עֹוֶבֶרת ינָּ אֵּ ה ש ֶ ה עֹוֶבֶרת ְוזֹו ִמְצוָּ ז ו  ִמְצוָּ ֶ   ."ש 

 
  ,ְיהּוָדה ִכְדָקָאַמר ַטְעָמא ַרִביִבְשָלָמא לְ 

  ?ֶאָלא ַרָבָנן ַמאי ַטְעַמְייהּו
 

ה"ַדֲאַמר ְקָרא  ְפּדֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ל ּבְ   ,)שמות לד( "ּכָ

  ."לֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם"ְוָהַדר 
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 כט, ב  .6
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ים" ש ִ ש  נָּ מֵּ חָּ ִנים מֵּ ה ב ָּ ָּ יו  לֹו ֲחִמש   ִאם הָּ ִין ש ֶ   ,ִמנ ַ

ו ל ָּ  ֹות כ  ַחי ָּיב ִלְפד  ֶ   ?ןש 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ה" :ת  ְפּדֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ל ּבְ   .")שמות לד( "ּכָ
 

  !ְפִשיָטא
 !ְבֶפֶטר ֶרֶחם ָתָלא ַרְחָמָנא

  

כֹור"ֵניַלף  :ַמהּו ְדֵתיָמא כֹור" )שמות לד( "ּבְ   ; ִמַנֲחָלה )דברים כא( "ּבְ

ית אֹונוֹ "ַמה ְלַהָלן  ִ   . 'אִשית אֹונוֹ ֵר 'ַאף ָכאן  ,)דברים כא( "ֵראש 
 .ָקא ַמְשַמע ָלן
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 כט, ב .7
 
ה" ֹורָּ דֹו ת   ."ְלַלמ ְ
 

  ?ְמָנָלן
 

ֵניֶכם" :ִדְכִתיב ם אֹוָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ   .)דברים יא( "ְוִלּמַ

 
   – ְוֵהיָכא ְדָלא ַאְגְמֵריּה ֲאבּוּהַ 

  ,ִמיַחֵייב ִאיהּו ְלִמיְגַמר ַנְפֵשיּה

םּולְ "ִדְכִתיב  ְדּתֶ   .(הים )דבר "ּמַ
 

  ?ִאיִהי ְמָנָלן ְדָלא ִמיַחְייָבא
 

ם" :ִדְכִתיב ְדּתֶ ם" "ְוִליּמַ   – "ּוְלַמְדּתֶ
  ,ְמצּוֶּוה ְלַלֵּמד – ָכל ֶשְּמצּוֶּוה ִלְלמֹוד

  .ֵאינֹו ְמצּוֶּוה ְלַלֵּמד – ְוָכל ֶשֵאינֹו ְמצּוֶּוה ִלְלמֹוד
 

  ?ַנְפָשּהְוִאיִהי ְמָנָלן ְדָלא ִמיַחְייָבה ְלֵמיַלף 
 

ם" :ִדְכִתיב ְדּתֶ םּולְ " "ְוִליּמַ ְדּתֶ   – "ּמַ
  ,ְמצּוֶּוה ְלַלֵּמד ֶאת ַעְצמוֹ  – ָכל ֶשֲאֵחִרים ְמצּוִוין ְלַלְּמדוֹ 

  .ֵאין ְמצּוֶּוה ְלַלֵּמד ֶאת ַעְצמוֹ  – ְוָכל ֶשֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוִוין ְלַלְּמדוֹ 
 

  ?ְלַלְּמָדּהּוִמַנִין ֶשֵאין ֲאֵחִרים ְמצּוִוין 
 

ֵניֶכם" :ַדֲאַמר ְקָרא ם אֹוָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ   .ְוֹלא ְבנֹוֵתיֶכם  – "ְוִלּמַ
 
 

 רש"י
 אחרינא קרא - ולמדתם דכתיב

 ושמרתם אותם ולמדתם הוא
 (.ה דברים) לעשותם

 בנה את ללמד - מיחייבה דלא
 קרי בניכם את ולמדתם דכתיב

 דלא לאקושינהו ולמדתם ביה
 .ללמוד מיפקדא
 .האב - אחרים
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 כט, ב .8
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ם ִלְבנוֹ  – הו א ִלְלמֹוד ו ְבנֹו ִלְלמֹוד"   .הו א קֹודֵּ

י ר ְיהוָּדה ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ח ְוַתְלמו דֹו ִמְתַקי ֵּים ִריז ו ְממו ל ָּ נֹו זָּ יָּדוֹ  ִאם ב ְ נֹו קֹוְדמוֹ  – ב ְ   ."ב ְ

 
  ,ַרב ַיֲעֹקב ְבֵריּה ְּדַרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקבִכי ָהא ְד 

  .ַאַבֵייֵריּה ֲאבּוַּה ְלַקֵּמיּה ְד ַשַד 
  ,ִכי ָאָתא ַחְזֵייה ְדָלא ֲהָוה ִמיַחְדִדין ְשַמְעֵתיּה

  ,ֲאָנא ֲעִדיָפא ִמיָנְך :ֲאַמר ֵליּה
  .ֵאיִזיל ֲאָנאְד  ,תּוב ַאְת 

 .ְדָקא ֲהָוה ָאֵתי ַאַבֵייָשַמע 
  ,ֲהָוה ַההּוא ַמִזיק ֵבי ַרָבָנן ְדַאַבֵיי

  .ִביָמָמא ֲהוּו ִמיַתְזֵקי ֲאִפילּוְדִכי ֲהוּו ָעְייֵלי ִבְתֵרין 
  ,ָלא ֵליִתיב ֵליּה ֱאיָנש אּוְשִפיָזא :ֲאַמר ְלהּו

  .אֶאְפָשר ְדִמְתְרִחיש ִניסָ 
  .ַבת ְבַההּוא ֵבי ַרָבָנן ,ַעל

  ,ִאיְדֵמי ֵליּה ְכַתִניָנא ְדִשְבָעה ֵריְשָווֵתיּה
  .ָנַתר ַחד ֵריֵשיּה – ָכל ְכִריָעה ְדָכַרע
  .ַסִכיְנִתין ,ִאי ָלא ִאיְתְרִחיש ִניָסא :ֲאַמר ְלהּו ְלָמָחר

 
 

 רש"י
 אהרו והאב - זריז בנו היה אם

 סיפוק לו ואין ממנו שיצליח
 ילמוד שניהם שילמדו נכסים

 מזונות אחר יטריח והוא בנו
 .ויספיקנו

 מן רחוק ד"בהמ - רבנן בי
 .הוה היישוב

 - אושפיזא אינש ליה ליתיב לא
 בבית ילין כרחו ועל אחא לרב

 יעשה חסידותו ומתוך המדרש
 .המזיק את ויהרוג נס לו

 .לן - בת
 .מזיק - ליה אידמי

 לו שהיו - רישיה דשבע כתנינא
 .גולגלות שבע

 אחא רב - דכרע כריעה כל
 חד נתר מזיק אותו על מתפלל

 .רישא
 .אותי סכנתם - סכינתין
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 כט, ב .9
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
הִלְלמֹוד ת  " ָּ א ִאש   ָּ ה ְוִליש     – ֹורָּ

ְך  ה ְוַאַחר כ ָּ ֹורָּ הִיְלמֹוד ת  ָּ א ִאש   ָּ   .ִיש  
ה ָּ לֹא ִאש   ר לֹו ב ְ    – ְוִאם ִאי ֶאְפש ָּ

ְך  ה ְוַאַחר כ ָּ ָּ א ִאש   ָּ הִיש   ֹורָּ   ."ִיְלמֹוד ת 
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  .תֹוָרהִיְלמֹוד  ְוַאַחר ָכְךנֹוֵׂשא ִאָשה  – ֲהָלָכה

 
  :ָאַמר יוָֹחָנן ַרִבי

  ?!ֵריַחִיים ְבַצָּוארֹו ְוַיֲעסֹוק ַבתֹוָרה
 

  :ְוָלא ְפִליֵגי
  ,ָהא ָלן

 .ְוָהא ְלהּו
 
 

 רש"י
 היו בבל בני - להו הא לן הא

 התנאים משניות וגורסין הולכין
 חוץ שלומדים ומתוך י"בא

 הבית צרכי אין למקומם
 דהוה אשה נושא עליו מוטלים

 ולומד הולך כ"ואח הורהר בלא
 .תורה

 הלומדים י"א לבני - להו
 יהו אשה נושא אם במקומם

 עליו מוטלין הבית צרכי
 .ויבטלוהו
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 ל, א – כט, ב .11
 

  .ְדָאָדם ָגדֹול הּוא ַרב ַהְמנּוָנאִבְד  ַרב הּוָנאלְ  ַרב ִחְסָּדאִמְשַתַבח ֵליּה 
  .א ְלָיְדָך ֲהִביֵאהּו ְלָיִדיְכֶשָיבֹ  :ֲאַמר ֵליּה
  ,ַחְזֵייּה ְדָלא ָפִריס סּוְדָרא ,ִכי ָאָתא

  ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ְפִריָסת סּוְדָרא :ֲאַמר ֵליּה
  .ְדָלא ְנִסיְבָנא :ֲאַמר ֵליּה

 , ַאְהְדִריְנהּו ְלַאֵפיּה ִמיֵניּה
 .ַנְסָבתי ְדָלא ָחִזית ְלהּו ְלַאֵפי ַעד ְד ָחזִ  :ֲאַמר ֵליּה

  
  :ַדֲאַמר ,ְלַטְעֵמיּה ַרב הּוָנא
  .ָכל ָיָמיו ַבֲעֵביָרה – ים ָשָנה ְוֹלא ָנָׂשא ִאָשהֶבן ֶעְׂשִר 

  
 ?!ַבֲעֵביָרה ָסְלָקא ַדְעָתְך

   
  '.ָכל ָיָמיו ְבִהְרהּור ֲעֵביָרה' :ֶאָלא ֵאיָמא

 
  ,ָרָבאָאַמר 

ש ְ  ְדֵביְוֵכן ָתָנא  י יִּ   :ָמֵעאלַרּבִּ

ם" דָּ אָּ ה לָּ ֶ רו ְך הו א ו ְמַצפ  דֹוש  ב ָּ ב ַהק ָּ ה יֹוש ֵּ נָּ ִרים ש ָּ ה ,ַעד ֶעש ְ ָּ א ִאש   ָּ ַתי ִיש     ?מָּ
א ש ָּ ִרים ְולֹא נָּ יַע ֶעש ְ ִהג ִ ן ש ֶ יוָּ ֵּ ר ,כ  יו' :אֹומֵּ ח ַעְצמֹותָּ ַ יפ    "'.ת ִ

 
  :ַרב ִחְסָּדאֲאַמר 

  ,ִשיְתַסרִדְנִסיְבָנא בְ  – ַהאי ְדָעִדיְפָנא ֵמַחְבָרִאי
 , ְוִאי ֲהָוה ְנִסיְבָנא ְבַאְרֵביַסר

  '.ִגיָרא ְבֵעיָניְך'ֲהָוה ֲאִמיָנא ַלָשָטן  ל, אדף 
 

  :ָנָתן ַבר ַאִמי ַרִבילְ  ָרָבא ֲאַמר ֵליּה
  ,ַאְדָיָדְך ַעל ַצְּואֵרי ִדְבִריְך

  ,ִמִשיְתַסר ְוַעד ֶעְׂשִרים ְוַתְרֵתי
  .ִמַתְמֵני ְסֵרי ַעד ֶעְׂשִרים ְוַאְרָבָעה :ְוָאְמֵרי ָלּה

 
  :ְכַתָנֵאי

ְרּכוֹ "" י ּדַ ַער ַעל ּפִ    – )משלי כב( "ֲחנֹוְך ַלּנַ

י ְיהוָּדה י ְנֶחְמָיהוְ  ַרּבִּ   :ַרּבִּ
ין :ַחד ֲאַמר ִרים ְוַתְרתֵּ ַסר ְוַעד ֶעש ְ ית ְ   ,ִמש  ִ

ִרים ְואַ  :ְוַחד ֲאַמר י ְוַעד ֶעש ְ י ְסרֵּ ְמנֵּ ַ הִמת  עָּ  ."ְרב ָּ
 
 

 רש"י
 .המנונא לרב הונא רב - חזייה

 כדרך - סודר פריס דלא
 לכסות רגילין שהיו הנשואין

 .ראשן
 גירא לשטן ליה אמינא הוה 

 מתגרה הייתי כלומר - בעיניך
 ולא הרע יצר הוא ושטן בו

 .שיחטיאני אירא
 בעוד - דבריך צוארי על אדידך

 קודם בנך על תקיפה ידך
 תוכחתך יקבל ולא שיגדיל
 .אשה השיאו

 לכנוס זמן הגיע שנין - משיתסר
 אל ותרתין מעשרין ויותר

 על אדידך אחר לשון תאחרהו
 ידך שעוד בשעה דבריך צוארי

 ללמדו זהיר הוי עליו תקיפה
 משיתסר נוזמ ואיזה תוכחות

 בציר ותרתין עשרים ועד
 לקבל דעת בו אין משיתסר
 תכביד ואל כך כל תוכחות

 מעשרים ויותר ותוכחות יסורין
 וזה יבעט שלא לחוש יש ותרתין

 .עיקר
 יהא ימיו שכל דרך - דרכו פי על

 בנערותו לו חנוך בו מתנהג
 ורבי יהודה רבי נערותו ואיזוהי
 '.כו נחמיה
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 ל, א .11
  ?ַעד ֵהיָכן ַחָייב ָאָדם ְלַלֵּמד ֶאת ְבנֹו תֹוָרה

 
  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ,ְכגֹון ְזבּולּון ֶבן ָדן
  .ֶשִליְּמדֹו ֲאִבי ָאִביו ִמְקָרא ּוִמְשָנה ְוַתְלמּוד ֲהָלכֹות ְוַאָגדֹות

 
  :ֵמיִתיֵבי

א אֵּ " דֹו ִמְקרָּ הִלמ ְ נָּ דֹו ִמש ְ   ",ין ְמַלמ ְ
  !תֹוָרה ִמְקָרא זוֹ  :ָרָבאְוָאַמר 

 
  ;ִכְזבּולּון ֶבן ָדן ְוֹלא ִכְזבּולּון ֶבן ָדן

  ,ֶשִלְּמדֹו ֲאִבי ָאִביו – ִכְזבּולּון ֶבן ָדן
  ,ְוַאָגדֹותְדִאילּו ָהָתם ִמְקָרא ִמְשָנה ְוַתְלמּוד ֲהָלכֹות  – ְוֹלא ִכְזבּולּון ֶבן ָדן

  .ְוִאילּו ָהָכא ִמְקָרא ְלָבד
 

  ?ַוֲאִבי ָאִביו ִמי ִמיַחֵייב
  :ְוָהַתְנָיא

ֵניֶכם"" ם אֹוָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ    – )דברים יא( "ְוִלּמַ

יֶכם נֵּ י ב ְ נֵּ   .ְולֹא ב ְ
ה ֲאִני ְמַקי ֵּים ֶניךָ " ו מָּ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ּבָ   ?)דברים ד( "ְוהֹוַדְעּתָ

הלֹומַ  ֹורָּ נֹו ת  ד ֶאת ב ְ ֵּ ַלמ  ל ַהמ ְ כ ָּ   ,ר ְלךָּ ש ֶ
נוֹ  דו  לֹו ְוִלְבנֹו ו ְלֶבן ב ְ ו  ִלמ ְ ִאיל  תו ב כ ְ יו ַהכ ָּ לָּ   ,ַמֲעֶלה עָּ

ֹורֹות ל ַהד   !"ַעד סֹוף כ ָּ

 
  ,הּוא ַדֲאַמר ִכי ַהאי ַתָנא

  :ְדַתְנָיא
ֵניֶכם"" ם אֹוָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ    – )דברים יא( "ְוִלּמַ

ין יֶכם אֵּ נֵּ א ב ְ   ,ִלי ֶאל ָּ
ִין יֶכם ִמנ ַ נֵּ י ב ְ נֵּ   ?ב ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ֶניךָ " :ת  ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ּבָ    . )דברים ד( "ְוהֹוַדְעּתָ

ן ֵּ ְלמו ד לֹוַמר ,ִאם כ  ַ ֵניֶכם" :ַמה ת    ?"ּבְ

ֵניֶכם" יֶכם –" ּבְ נֹותֵּ   ."ְולֹא ב ְ
 

ן ֵלִויָאַמר  ַע בֶּ    :ַרִבי ְיהוֹשֻׁ
   – ְּמַלֵּמד ֶאת ֶבן ְבנֹו תֹוָרהָכל הַ 

  . ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָכתּוב ְכִאילּו ִקְבָלּה ֵמַהר ִסיַני

ֶניךָ " :ֶשֶנֱאַמר ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ּבָ   ,)דברים ד( "ְוהֹוַדְעּתָ

חֹוֵרב"ּוְסִמיְך ֵליּה  ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ ֶ   ."יֹום ֲאש 
 

ן ֵלִויַאְשְכֵחיּה לְ  יא ַבר ַאָבאַרִבי ִחיָ  ַע בֶּ   ,ְדָשֵדי ִדיְסָנא ַאֵריֵשיּה ַרִבי ְיהוֹשֻׁ
  .ְוָקא ַמְמֵטי ֵליּה ִלינּוָקא ְלֵבי ְכִניְשָתא

  ?ַמאי כּוֵלי ַהאי :ֲאַמר ֵליּה

ם ְלָבֶניךָ " :ִמי זּוָטר ַמאי ִדְכִתיב :ֲאַמר ֵליּה   ,)דברים ד( "ְוהֹוַדְעּתָ

חֹוֵרב" :ִמיְך ֵליּהְוסָ  ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ ֶ  ?"יֹום ֲאש 
 

  ,ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבא ִמָכאן ָוֵאיָלְך
  .ּומֹוְסֵפיּה ,ַעד ְדַמְקֵרי ִלינּוָקא ,ָלא ָטִעים אּוְמָצא

 
  ,ַרָבה ַבר ַרב הּוָנא
 .א ְלֵבית ִמְדָרָשאַעד ְדַמְייֵתי ִלינּוָק  ,ָלא ָטִעים אּוְמָצא

 

 רש"י
 שהיה תלמיד - דן בן זבולון

 .בימיהם
 חובת אין - משנה מלמדו אינו
 מכאן במקרא אלא עליו בנו

 .לעצמו הוא ילמד ואילך
 .וכתובים נביאים ולא - תורה

 - אביו אבי שלמדו דן בן כזבולון
 הכי' דקאמרי נמי היכן ועד

 חייב אדם היכן עד' קאמרי
 רב אמר בדורותיו תורה ללמוד
 .בנו ולבן לבנו יהודה
 סדין - ארישיה סנאדי דשדי
 אלא הראש לעטיפת ראוי שאינו

 שלא ראשו על שם בעלמא כסוי
 הספיק ולא ראשו בגילוי לילך

 .בסודרו להתעטף
 לצאת שמיהרת - האי כולי מאי
 .לך ההוגנת עטיפה בלא

 מעט בשר - אומצא טעים לא
 לטעום רגילין היו בגחלים

 .בבקר
 - ומוספיה לינוקא דמקרי עד

 אתמול שקרא מה לו מהדר
 .יותר פסוק עוד ומלמדו
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 ל, א .12
 

ן ֲחַנְנָיא ַרִביִמשּום  ַרב ָסְפָראָאַמר  ַע בֶּ   :ְיהוֹשֻׁ

ם ְלָבֶניךָ " :ַמאי ִדְכִתיב ְנּתָ ּנַ ִ   ?)דברים ו( "ְוש 

ם"ַאל ִתְקֵרי  ְנּתָ ּנַ ִ    –' ְוִשַלְשָתם'ֶאָלא  - "ְוש 
  :ְלעֹוָלם ְיַשֵלש ָאָדם ְשנֹוָתיו

  .ְשִליש ְבַתְלמּוד ,ְשִליש ְבִמְשָנה ,ְבִמְקָרא ְשִליש
 

  ?ִמי יֹוֵדַע ַכָּמה ָחֵיי
 

  ,ָלא ְצִריָכא
  .ְליֹוֵמי

 
  ,ְלִפיָכְך ִנְקְראּו ִראשֹוִנים סֹוְפִרים

  ;ֶשָהיּו סֹוְפִרים ָכל ָהאֹוִתיֹות ֶשַבתֹוָרה

  .ֶחְצָיין ֶשל אֹוִתיֹות ֶשל ֵסֶפר תֹוָרה – א יא()ויקר "ָגחֹון"' ְד ָוא"ו'ֶשָהיּו אֹוְמִרים 

ַרש  " רש  ּדָ   .ֶחְצָיין ֶשל ֵתיבֹות – )ויקרא י( "ּדָ

ח" ּלָ   .ֶשל ְפסּוִקים – )ויקרא יג( "ְוִהְתּגַ

ַער" ה ֲחִזיר ִמּיָ ַער"ְד  'ַעִי"ן' – )תהילים פ( "ְיַכְרְסֶמּנָ   .ֶחְצָיין ֶשל ְתִהִלים "ּיָ

ר ָעֹון ְוהּוא"   .ֶחְציֹו ִדְפסּוִקים – )תהילים עח( "ַרחּום ְיַכּפֵ
 

  :ַרב יוֵֹסףָבֵעי 

  ?ֵמַהאי ִגיָסא אֹו ֵמַהאי ִגיָסא –" ָגחֹון"ְד  'ָוא"ו'
 

  :ֲאַמר ֵליּה
  !ְוִאיְמִניְנהּו ֵסֶפר תֹוָרהֵניֵתי 

  :ַרָבה ַבר ַבר ָחָנהִמי ָלא ָאַמר 
  ?ֵהִביאּו ֵסֶפר תֹוָרה ּוְמָנאּוםֹלא ָזזּו ִמָשם ַעד שֶ 

 
  :ֲאַמר ֵליּה

  ,ִאיְנהּו ְבִקיֵאי ַבֲחֵסירֹות ִויֵתרֹות
  .ֲאַנן ָלא ְבִקיִאיָנן

 
  :ַרב יוֵֹסףָבֵעי 

ח" ּלָ   ?ֵמַהאי ִגיָסא אֹו ֵמַהאי ִגיָסא –" ְוִהְתּגַ
 

  :ַאַבֵיי ֲאַמר ֵליּה
  !5הּוינְ ִליְמנִ וְ  יסּוֵקי ִמיָהא ֵליתֵ פְ 
 

  .ִבְפסּוֵקי ַנִמי ָלא ְבִקיִאיָנן
 

  :ֲאַמר ַרב ַאָחא ַבר ַאָּדאְדִכי ָאָתא 
  :ְבַמֲעָרָבא ַפְסֵקי ֵליּה ְלַהאי ְקָרא ִלְתָלָתא ְפסּוֵקי

ַעב ֶהָעָנן" א ֵאֶליָך ּבְ ה ָאֹנִכי ּבָ ה ִהּנֵ ֶ   .)שמות יט( "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמש 

 
  :ָתנּו ַרָבָנן

סו ִקיםחֲ " ה פ ְ מֹונָּ מֹוִנים ו ש ְ אֹות ו ש ְ ה מֵּ מֹונָּ ִפים ו ש ְ ת ֲאלָּ ש ֶ   ,מֵּ
י  סו קֵּ הֲהוו  פ ְ ֹורָּ ֶפר ת    .סֵּ

ה מֹונָּ ים ש ְ ִהל ִ יו ת ְ לָּ   ,יֶֶתר עָּ
ה מֹונָּ י ַהי ִָּמים ש ְ ְברֵּ ו  ד ִ נ  ֶ ר ִממ  סֵּ  ".חָּ

 
  :ָתנּו ַרָבָנן

ם"" ְנּתָ ּנַ ִ ה מְ  –" ְוש  ֹורָּ י ת  ְברֵּ הו  ד ִ י ְ ֶ ִפיךָּ ש  ִדים ב ְ   .חו ד ָּ
ר בָּ ם ד ָּ דָּ ַאל ְלךָּ אָּ ִאם ִיש ְ   ,ש ֶ

                                                 
 י כתב יד מינכןעל פ 5

 רש"י
 כתיב מדלא - ושלשתם אלא

 .שישלישם ושניתם
 .השבוע ימי - ליומי

 באפי מילתא - 'כו נקראו לפיכך
 .היא נפשה

 סתימתיהן וטעמי סברות - 'גמ
 במה ולתרצם משניות של

 .זו את זו שסותרות
 - סופרים ראשונים נקראו

 א= הימים דברי= ה"ד) כדכתיב
 יושבי סופרים חותומשפ( ב

 .יעבץ
 .גחון על הולך כל - דגחון ו"וי

 איתפרש לא - משם זזו לא
 .היכא
 .ת"ס ממנין - ממנו חסר

 לה דריש הכי - בסופה והב את
 ידי שעל מלחמה מלחמות ספר
 .בסופה יש אהבה ספר
 חזור - בפיך מחודדין יהו

 שאם בעומקם ובדוק עליהם
 לגמגם תצטרך לא אדם ישאלך

 .מיד לומר שתוכל אלא
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ם ְוֹתאַמר לוֹ  ַגְמג ֵּ א ֱאמֹור לֹו ִמי ָּד ,ַאל ת ְ   .ֶאל ָּ

ֱאַמר  ל, בדף  נ ֶ ֶ   ,)משלי ז(ְוגֹו'  "ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ַאּתְ ": ^ש 

ר ךָ " :ְואֹומֵּ ְתֵבם ַעל לּוַח ִלּבֶ עֹוֶתיָך ּכָ ֵרם ַעל ֶאְצּבְ ְ   ,)משלי ז( "ָקש 

ר עּוִרים" :ְואֹומֵּ ֵני ַהּנְ ן ּבְ ּבֹור ּכֵ ַיד ּגִ ים ּבְ ִחּצִ   ,)תהילים קכז( "ּכְ

ר נּוִנים" :ְואֹומֵּ ְ ּבֹור ש  י ּגִ   ,)תהילים קכ( "ִחּצֵ

ר לוּ " :ְואֹומֵּ יָך ִיּפְ ְחּתֶ ים ּתַ נּוִנים ַעּמִ ְ יָך ש    ,)תהילים מה( "ִחּצֶ

ר ר" :ְואֹומֵּ ֶ ֶבר ֲאש  ֵרי ַהּגֶ ְ תֹו ֵמֶהם ַאש  ּפָ ְ א ֶאת ַאש    "ִמּלֵ

ַער" ָ ש ּ רּו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ּו ּכִ   .")תהילים קכז( "לֹא ֵיבֹוש 

 

ַער"ַמאי  ָ ש ּ   ?)תהילים קכז( "ֶאת אֹוְיִבים ּבַ
 

  :ַרִבי ִחָייא ַבר ַאָבאָאַמר 
  ,ָהַרב ְוַתְלִמידוֹ  ,ָהָאב ּוְבנוֹ  ֲאִפילּו

  ,ה ְבַשַער ֶאָחדֶשעֹוְסִקין ַבתֹוָר 
  ,ַנֲעִׂשים אֹוְיִבים ֶזה ֶאת ֶזה

  .ְוֵאיָנם ָזִזים ִמָשם ַעד ֶשַנֲעִׂשים אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה

סּוָפה" :ֶשֶנֱאַמר    – )במדבר כא( "ֶאת ָוֵהב ּבְ

סּוָפה"ַאל ִתְקֵרי   .ֶאָלא ְבסֹוָפּה ,"ּבְ
 

 רש"י
 - את אחותי לחכמה אמור

 כאחותך בה בקי שתהא
 מסיפא נמי אי לך שאסורה

 תקרא לבינה ומודע דקרא
 .לך ידוע שתהא
 בהם שנלחם - גבור ביד כחצים

 .אויביו עם
 של תלמידיו - הנעורים בני כן

 שאמר כמו בניו הקרויין אדם
 עתה בני( כט ב ה"ד) יחזקיהו

 נכיא הנה ואומר תשלו אל
' וגו לי נתן אשר והילדים

 (.ח ישעיהו)
 - מהם אשפתו את מלא אשר

 נקט לחצים דדמינהו משום
 .אשפה מילוי לשון

 סיפא - בשער אויבים את
 .הוא הגבר דאשרי

 שמקשים מתוך - אויבים נעשו
 .זה דברי מקבל זה ואין לזה זה
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 ל, ב .13
  :ָתנּו ַרָבָנן

ם"" ְמּתֶ ם – )דברים יא( "ְוש ַ ַ   .ַסם ת 

ים ַסם ַחי ִ ה כ ְ ֹורָּ ה ת  לָּ   :ִנְמש ְ
ה דֹולָּ ה ג ְ נֹו ַמכ ָּ ה ֶאת ב ְ ִהכ ָּ ם ש ֶ דָּ ל ְלאָּ ש ָּ תוֹ  ,מָּ יַח לֹו ְרִטי ָּה ַעל ַמכ ָּ   ,ְוִהנ ִ

ַמר לוֹ  ִני :ְואָּ ְתךָּ  ,ב ְ ְרִטי ָּה זו  ַעל ַמכ ָּ הָּ ל ְזַמן ש ֶ   ,כ ָּ
ה מַ  תֵּ ְתךָּ ו ש ְ אָּ ֲהנָּ ֶ ְתךָּ ֱאכֹול ַמה ש   אָּ ֲהנָּ ֶ   ,ה ש  

ן צֹונֵּ ין ב ְ ֵּ ין ב  ַחמ ִ ין ב ְ ֵּ    – ו ְרחֹוץ ב 
א ה ִמְתיָּירֵּ ָּ ין ַאת    .ְואֵּ
ה   ה ַמֲעִבירָּ ָּ ה נֹוִמי – ְוִאם ַאת  י ִהיא ַמֲעלָּ   .ֲהרֵּ

ְך  רו ְך הו אכ ָּ דֹוש  ב ָּ ל ַהק ָּ אֵּ רָּ ֶהם ְלִיש ְ ַמר לָּ   :אָּ
ַני ַרע ,ב ָּ אִתי יֵֶּצר הָּ רָּ   ,ב ָּ

וֹ  אִתי לֹו ת  רָּ ְבִליןו בָּ ַ ה ת    ,רָּ
יָּדוֹ  ִרים ב ְ ם ִנְמסָּ ֶ ין ַאת  ה אֵּ ֹורָּ ת  ם עֹוְסִקים ב ַ ֶ   ,ְוִאם ַאת 

ֱאַמר נ ֶ ֶ ֵאת" :ש  ִטיב ש ְ   ,)בראשית ד( "ֲהלֹא ִאם ּתֵ

יָּדוֹ  ִרים ב ְ ם ִנְמסָּ ֶ ה ַאת  ֹורָּ ת  ם עֹוְסִקין ב ַ ֶ ין ַאת    ,ְוִאם אֵּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ את רֹוֵבץ" :ש  ַתח ַחּטָ   ,"ַלּפֶ

ךָּ ְולֹא עוֹ  נֹו ב ְ ָּ אֹו ו ַמת  ָּ ל ַמש   כ ָּ א ש ֶ   ,ד ֶאל ָּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ּוָקתוֹ " :ש  ש    ,"ְוֵאֶליָך ּתְ

וֹ  ל ב  ה מֹוש ֵּ ָּ ה רֹוֶצה ַאת  ָּ   ,ְוִאם ַאת 

ֱאַמר נ ֶ ֶ ל ּבוֹ " :ש  ָ ְמש  ה ּתִ   "."ְוַאּתָ
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
אֹו ַרע" ו  יֹוְצרֹו ְקרָּ ֲאִפיל  ַרע ש ֶ ה יֵֶּצר הָּ ש ֶ   .קָּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ עּוָריו" :ש  י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ  .")בראשית ח( "ּכִ
 

  :ַרב ִיְצָחקָאַמר 
  ,ִיְצרֹו ֶשל ָאָדם ִמְתַחֵדש ָעָליו ְבָכל יֹום

ל ַהּיֹום"ֶשֶנֱאַמר    .)בראשית ו( "ַרק ַרע ּכָ

 
ן ֵלִוי ַרִבי ִשְמעוֹן ְוָאַמר    :בֶּ

  ,ְבָכל יֹום ּוְמַבֵקש ֲהִמיתוֹ ִיְצרֹו ֶשל ָאָדם ִמְתַגֵבר ָעָליו 
ש  ַלֲהִמיתוֹ " :ֶשֶנֱאַמר יק ּוְמַבּקֵ ּדִ ע ַלּצַ ָ   ,)תהילים לז( "צֹוֶפה ָרש 

  ,עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לוֹ  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואְוִאְלָמֵלא 
ָידוֹ " :ֶשֶנֱאַמר   ."ֱאלִֹהים לֹא ַיַעְזֶבּנּו ּבְ

 
מָ  ְדֵביָתָנא  ש ְ י יִּ   :ֵעאלַרּבִּ

ִני" ול ֶזה ,ב ְ ךָּ ְמֻנו ָּ ַגע ב ְ ָּ ש   ,ִאם פ  ְדרָּ ית ַהמ ִ הו  ְלבֵּ כֵּ ש ְ   :מָּ
ֹוחַ    ,ִאם ֶאֶבן הו א ִנימ 

ץ ֹוצֵּ ְרֶזל הו א ִמְתפ    ,ְוִאם ב ַ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ם ה'" :ש  ֵאש  ְנאֻׁ   ,ֲהלֹא ֹכה ְדָבִרי ּכָ

יש  ְיפֹוֵצץ ָסַלע   .)ירמיהו כג( "ּוְכַפּטִ

  ,ֹוחַ ִאם ֶאֶבן הו א ִנימ  

ֱאַמר נ ֶ ֶ ִים" :ש  ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ   ,)ישעיהו נה( "הֹוי ּכָ

ר ֲחקּו ַמִים" :ְואֹומֵּ ָ   .")איוב יד( "ֲאָבִנים ש 

 רש"י
 - תם סם אלה דברי את ושמתם

 .הצלה שום חסר שאינו שלם
 שדעתך מה כל - שהנאתך מה

 מיני וכל דבש' ואפי הימנו נוחה
 .למכה שקשים מתיקה

 ש"בורפיליו צמחים - נומי
 .ז"בלע
 .טוב לקח - תטיב אם

 .יצרך על תתנשא - שאת
 הרע יצר של - ומתנו משאו
 .להחטיאו באדם

 בתורה עסוק - רוצה אתה ואם
 .בו מושל ואתה

 הוא יתירא קרא - היום כל
 רעתו היום תשעו שכל ללמדנו

 .מתחדשת
 .בך מתגרה הרע יצר - זה מנוול

 נמשלה כאש שהתורה - מתפוצץ
 .הברזל את המפעפע
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 ל, ב .14
ה" ָּ יאֹו ִאש     ."ְלַהש  ִ
 

  ?ְמָנָלן
 

ִנים ּוָבנֹות " :ִדְכִתיב ים ְוהֹוִלידּו ּבָ ִ  ְקחּו ָנש 

ים  ִ  ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנש 

נוֹ  יםְוֶאת ּבְ ִ נּו ַלֲאָנש     .)ירמיהו כט(" ֵתיֶכם ּתְ
 

  ,ִבְשָלָמא ְבנֹו ְבָידוֹ 
  ?!ֶאָלא ִבתֹו ְבָידֹו ִהיא

 
  :ָהִכי ָקָאַמר ְלהּו

  ,ְוִלְבְשַייּה ְוִנַכְסַייּה ,ִניֵתן ָלּה ִמיֵדי
 .ִכי ֵהיִכי ְדָקְפצּו ֲעַלּה ֱאיָנֵשי

 
 

 רש"י
 בתמיה - היא בידו בתו אלא

 אנשים לה להרגיל יכול כלום
 ואת קרא דאמר להשיאה
 .לאנשים תנו בנותיכם
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 ל, ב .15
 
נו ת" ָּ דֹו או מ   ".ְלַלמ ְ
 

  ?ְמָנָלן
 

  :ִחְזִקָיהֲאַמר 

ר ָאַהְבּתָ " :ַדֲאַמר ְקָרא ֶ ה ֲאש  ָ ים ִעם ִאש ּ    – )קוהלת ט( "ְרֵאה ַחּיִ

  .ָכְך ַחָייב ְלַלְּמדֹו אּוָּמנּות ,ְכֵשם ֶשַחָייב ְלַהִשיאֹו ִאָשה – ִאם ִאָשה ַמָּמש ִהיא
 .ַחָייב ְלַלְּמדֹו אּוָּמנּות ָכְך ,דֹו תֹוָרהְכֵשם ֶשַחָייב ְלַלְּמ  – ִאם תֹוָרה ִהיא

 

 רש"י
 בו שתחיה אומנות - חיים ראה

 .לאשה אומנות מקיש אשה עם
 אשה כאן האמור - אשה אם

 שחייב שמצינו כשם היא ממש
 '.כו חייב כך אשה להשיאו אדם
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 ל, ב .16
 
ר" הָּ נָּ יטֹו ב ְ   ."ְויֵּש  אֹוְמִרים ַאף ַלֲהש ִ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

 .ַחיּוֵתיּה הּוא
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 ל, ב .17
 
י ְיהוָּדה" ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

דֹו ִליְסטו ת נו ת ְמַלמ ְ ָּ דֹו או מ  ינֹו ְמַלמ ְ אֵּ ל ש ֶ  ".כ ָּ
 
   ?!ַדְעָתְך ָסְלָקא "ִליְסטו ת"
 

  ,ֶאָלא
  .ְכִאילּו ְמַלְּמדֹו ִליְסטּות

 
  ?ַמאי ֵביַנְייהּו

 
  :ִאיָכא ֵביַנְייהּו

 . ְדַאְגְמֵריּה ִעיְסָקא
 
 
 
 

 רש"י
 מוסיף קא מאי - בינייהו מאי

 .יהודה' ר
 סחורה למדו אם - עיסקא

 לרבי חיים למדו הרי ק"לת
 אומנות לטעמא דאתי יהודה
 לו שאין פעמים דכמה דוקא
 ועומד סחורה לעשות במה

 .ומלסטם
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 ל, ב .18
 
ן" ב ַעל ַהב ֵּ אָּ ל ִמְצֹות הָּ  .ְוכּו' "כ ָּ
 

ן"ַמאי  ב ַעל ַהב ֵּ אָּ ל ִמְצֹות הָּ   "?כ ָּ
 

  ,ַייב ַאָבא ְלֶמיֱעַבד ִלְבֵריּה ָנִשים ַחָייבֹותִאיֵליָמא ָכל ִמְצָוָתא ְדִמיחַ 
  :ְוָהַתְנָיא

ֹותוֹ " ְבנֹו ְלמו לֹו ְוִלְפד  ב ַחי ָּיב ב ִ אָּ   – "הָּ
  ,יןִא  – 'ָאִביו'

  !ָלא -ִאּמֹו 
 

  :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  :ָהִכי ָקָאַמר

   ,ַהּמּוֶטֶלת ַעל ַהֵבן ַלֲעׂשֹות ְלָאִביו – ָכל ִמְצַות ָהָאב
  .ֶאָחד ֲאָנִשים ְוֶאָחד ָנִשים ַחָייִבין

 
  :ָתנּו ַרָבָנןְתֵניָנא ְלָהא ְד 

א ִאיש   – )ויקרא יט( 6"ִאיש  "" ין ִלי ֶאל ָּ   ,אֵּ

ִין ה ִמנ ַ ָּ   ?ִאש  

ר הו א אֹומֵּ ש ֶ יָראוּ " כ ְ ַנִים "ּתִ אן ש ְ י כ ָּ   .ֲהרֵּ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ן ַמה ת  ֵּ   ?"ִאיש  " ִאם כ 

 ֵּ ֹותִאיש  ִסיפ  יָּדֹו ַלֲעש    ,ק ב ְ
ֹות ה  ַלֲעש  יָּדָּ ק ב ְ ֵּ ין ִסיפ  ה אֵּ ָּ   ,ִאש  

ֶליהָּ  ִרים עָּ ו ת ֲאחֵּ ְרש  י ש ֶ נֵּ ְ   ."ִמפ 
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ִאיֵדי ַבר ָאִביןָאַמר 
  .ְשֵניֶהם ָשִוים – ִנְתָגְרָשה

 
 

                                                 
 "איש אמו ואביו תיראו" 6

 רש"י
 - לברא למיעבד אבא דמיחייב

 משמע והכי ולפדותו למולו כגון
 על מצווה שהאב מצות כל' מתני

 .הבן מעשה
 כיבוד כגון - הבן על המוטלת

 .ומורא
 .בידו מוחה שאין יכול - סיפק
 .בעלה - אחרים רשות

 היא הרי מבעלה - נתגרשה
 .כיבוד במצות כאחיה
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 ל, ב .19
 

  :ָתנּו ַרָבָנן

ךָ " :ֶנֱאַמר" ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ   ,)שמות כ( "ּכַ

ד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנךָ " :ְוֶנֱאַמר ּבֵ    – )משלי ג( "ּכַ

קֹום ָּ ם ִלְכבֹוד ַהמ  אֵּ ב וָּ בֹוד אָּ תו ב כ ְ ה ַהכ ָּ וָּ   .ִהש ְ

יָראוּ " :ֶנֱאַמר   ,)ויקרא יט( "ִאיש  ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

יָרא ְואֹותֹו ַתֲעבֹוד": ְוֶנֱאַמר    – )דברים ו( "ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּתִ

וָּ  קֹוםִהש ְ ָּ ַאת ַהמ  ם ְלמֹורָּ אֵּ ב וָּ ַאת אָּ תו ב מֹורָּ   .ה ַהכ ָּ

ל ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוַמת" :ֶנֱאַמר   ,)שמות כא( "ְמַקּלֵ

א ֶחְטאוֹ " :ְוֶנֱאַמר ל ֱאלָֹהיו ְוָנש ָ י ְיַקּלֵ    – )ויקרא כד( "ִאיש  ִאיש  ּכִ

קֹום ָּ ת ַהמ  ם ְלִבְרכ ַ אֵּ ב וָּ ת אָּ ְרכ ַ תו ב ב ִ ה ַהכ ָּ וָּ   .ִהש ְ
ה אָּ ַהכ ָּ ל ב ְ ר ,ֲאבָּ אי ִאי ֶאְפש ָּ   .ַוד ַ

ִדין ן ב ְ וֹ  ,ְוכֵּ ִפין ב  ו ת ְ ן ש  ָּ ת  ש ְ לָּ ש  ְ   ."ש ֶ
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ם" דָּ אָּ ן ב ָּ ִפין הֵּ ו ת ְ ה ש  לֹש ָּ   :ש ְ

רו ְך הו א דֹוש  ב ָּ וֹ  ,ַהק ָּ ִביו ְוִאמ    .ְואָּ
וֹ  ִביו ְוֶאת ִאמ  ד ֶאת אָּ ם ְמַכב ֵּ דָּ אָּ ְזַמן ש ֶ   ,ב ִ

ַמר  רו ְך הו אאָּ דֹוש  ב ָּ   :ַהק ָּ
דו ִני יֶהם ְוִכב ְ ינֵּ ֵּ י ב  ְרת ִ ו  ד ַ ִאיל  יֶהם כ ְ   ".ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעלֵּ

 
  :ַתְנָיא

י" ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ם עֹולָּ יָּה הָּ ַמר ְוהָּ אָּ י ִמי ש ֶ לו י ְויָּדו ַע ִלְפנֵּ ִביו ,ג ָּ אָּ ר מֵּ ֹו יֹותֵּ ד ֶאת ִאמ  ן ְמַכב ֵּ ב ֶ   ,ש ֶ

י  לא, אדף  נֵּ ְ מ ְ ^ ִמפ  ִריםש ֶ ְדבָּ ֹו ב ִ ְלת  ד ַ   ,ש ַ
ם ו ד אֵּ ב ְלִכיב  ו ד אָּ יב  רו ְך הו א כ ִ דֹוש  ב ָּ ים ַהק ָּ ְך ִהְקד ִ   .ְלִפיכָּ

ם עֹולָּ יָּה הָּ ַמר ְוהָּ אָּ י ִמי ש ֶ לו י ְויָּדו ַע ִלְפנֵּ וֹ  ,ְוגָּ ִאמ  ר מֵּ ִביו יֹותֵּ אָּ א מֵּ ן ִמְתיָּירֵּ ַהב ֵּ   ,ש ֶ
ה ֹורָּ דֹו ת  ַלמ ְ מ ְ י ש ֶ נֵּ ְ   ,ִמפ 

ְך הִ  בְלִפיכָּ אָּ א הָּ ם ְלמֹורָּ אֵּ א הָּ רו ְך הו א מֹורָּ דֹוש  ב ָּ ים ַהק ָּ   ".ְקד ִ
 

  :ַרב ַנְחָמןָתֵני ַתָנא ַקֵּמיּה ְד 
וֹ " ִביו ְוֶאת ִאמ  ר ֶאת אָּ ם ְמַצעֵּ דָּ אָּ ְזַמן ש ֶ   ,ב ִ

רו ְך הו א דֹוש  ב ָּ ַמר ַהק ָּ יֶהם :אָּ ינֵּ ֵּ י ב  ְרת ִ לֹא ד ַ יִתי ש ֶ ש ִ   ,יֶָּפה עָּ
ְרת ִ  י ד ַ לֵּ ִאְלמָּ יֶהם ִציֲערו ִניש ֶ ינֵּ ֵּ   ."י ב 

 
  :ִיְצָחק ַרִביָאַמר 

  ,ָכל ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ַבֵסֶתר ְכִאילּו דֹוֵחק ַרְגֵלי ְשִכיָנה

ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי" :ֶשֶנֱאַמר ַמִים ּכִ ָ   .)ישעיהו סו( "ּכֹה ָאַמר ה' ַהש ּ

 
ן ֵלִויָאַמר  ַע בֶּ   :ַרִבי ְיהוֹשֻׁ

  ,ּור ְלָאָדם ֶשְיַהֵלְך ַאְרַבע ַאּמֹות ְבקֹוָמה ְזקּוָפהָאס

בֹודוֹ " :ֶשֶנֱאַמר ל ָהָאֶרץ ּכְ   .)ישעיהו ו( "ְמלֹא ּכָ

 
עַ    ַרב הּוָנא ְבֵריּה ְּדַרב ְיהוֹשֻׁ

  , ַאְרַבע ַאּמֹות ְבִגילּוי ָהֹראש ְמַסֵגיָלא 
  .ְשִכיָנה ְלַמְעָלה ֵמֹראִשי :ָאַמר

 רש"י
 - אפשר אי בהכאה ודאי

 כלפי הכאה שאין להקישה
 .עלהמ

 לכיבוד שיוקשו - בדין וכן
 הן אף שהרי הבן על ומורא

 .בו למקום שותפין
 מפרש - הן שותפין שלשה

 איש נדה במסכת בברייתא
 מזרעת אשה שבו לובן מזריע
 הוא ברוך והקדוש שבו אודם
 עין מראה נשמה בו נופח

 .ודיבור אוזן ושמיעת
 אותו מפתה - משדלתו

 שמות) יפתה וכי כדמתרגמינן
 .ישדל ארי( כב

 והעובר - רגלי הדום והארץ
 כאן המקום אין אומר בסתר
 יודע אין לומר נסתר הוא לפיכך
 ומקצרו רגליו כדוחק נמצא
 .כאן אין לומר
 משמע - הארץ כל מלא

 והזוקף למטה ויורד משתרבב
 .כדוחק נראה קומתו

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

34 

 , אלא .21
 
ה ַאַחת ֶאת " נָּ ן ַאְלמָּ ַאל ב ֶ יֶעֶזרש ָּ י ֱאלִּ   :ַרּבִּ

יִני ַמִים קֵּ ר ַהש ְ א אֹומֵּ יִני ַמִים ,ַאב ָּ קֵּ א אֹוֶמֶרת ַהש ְ ָּ   ,ְוִאימ 
ֶהם קֹוֶדם יֶזה מֵּ   ?אֵּ

יה   ִביךָּ  :ֲאַמר לֵּ בֹוד אָּ ה כ ְ ךָּ ַוֲעש ֵּ בֹוד ִאמ ְ ַנח כ ְ   ,הָּ
ְכבֹוד  ךָּ ַחי ָּיִבים ב ִ ה ְוִאמ ְ ָּ ַאת  ִביךָּ ש ֶ   .אָּ

י  א ִלְפנֵּ עַ ב ָּ ֻׁ י ְיהֹוש    ,ַרּבִּ
ךְ  ַמר לֹו כ ָּ   .אָּ

ַמר לוֹ  י :אָּ ה ַמהו   ,ַרב ִ ְרש ָּ   ?ִנְתג ָּ
יה   ה :ֲאַמר לֵּ ָּ ה ַאת  נָּ ן ַאְלמָּ ב ֶ ר ש ֶ יֶניךָּ ִניכ ָּ י עֵּ ין ִריסֵּ ֵּ   ,ִמב 

ַתְרְנגֹוִלין ֶהן כ ְ ַע לָּ ֶפל ְוַקֲעקֵּ סֵּ ֶהן ַמִים ב ְ ל לָּ טֵּ   ."הָּ
 

  :ַאִפיְתָחא ְדֵבי ְנִׂשיָאה ָבהַר  עּוָלאָדַרש 

ְמעּו ִאְמֵרי ִפיךָ " :ַמאי ִדְכִתיב ָ י ש  ל ַמְלֵכי ֶאֶרץ ּכִ   ?)תהילים קלח( "יֹודּוָך ה' ּכָ

   – "ִאְמֵרי ִפיךָ " :ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָלא 'ַמֲאַמר ִפיָך'

  ,)שמות כ( "ָאֹנִכי ְולֹא ִיְהֶיה ְלךָ " :ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואְבָשָעה ֶשָאַמר 

  .ִלְכבֹוד ַעְצמֹו הּוא דֹוֵרש :ָאְמרּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם

ךָ " :ֵכיָון ֶשָאַמר ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ  – )שמות כ( "ּכַ

  .ָחְזרּו ְוהֹודּו ַלַּמֲאָמרֹות ָהִראשֹונֹות
 

  :ֲאַמר ָרָבא

ָבְרָך ֱאֶמת" :ֵמָהָכא    – )תהילים קיט( "ֹראש  ּדְ

ָבְרךָ  ֹראש  "   ?!ְוֹלא סֹוף ְדָבְרָך "ּדְ
  .ִמסֹוף ְדָבְרָך ִניָכר ֶשֹראש ְדָבְרָך ֱאֶמת ,ֶאָלא

 
 
 
 
 

 רש"י
 לו השיב יהושע' ר - כך לו אמר

 .אליעזר' ר לו שהשיב כדרך
 חייבת אמי שאין - נתגרשה

 .מהו אבי בכבוד
 שערות - עיניך ריסי מבין

 ניכר אתה העין כסוי שבשורות
 עיניך ריסי ונשרו יתום שהיית

[ בסנהדרין' ]כדאמרי הבכי מן
 שומע גמליאל רבן והיה:( קד' ד)

 שנשרו עד כנגדה ובוכה קולה
 .עיניו ריסי
 צריך ולא - אתה אלמנה שבן

 באת ללמוד אלא למעשה אתה
 שניהם שכבוד לך אומר אניו

 .עליך שוה
 - וקעקע בספל מים להם הטל

 שמקרקרין כמו להם קרקר
 צריך היה שלא ולפי לתרנגולים

 שעליו כמו שאלו והוא לעשות
 ואימא אבא לי אמר לעשות
 .שחוק בלשון השיבו

 למאמרות והודו חזרו
 אדם שחייב ש"כ - הראשונות

 שותף הוא שאף בכבודו
 וחייו מווא כאביו בבריאתו

 .בידו מסורין ומותו
 הוזקק לא - אמת דברך ראש

 אמת דברך ראש לומר הכתוב
 אחר מרננים שהיו לפי אלא

 לכבודו לומר הראשונים דבריו
 והודו חזרו זמן ולאחר הזהיר

 למדו דבריו סוף כששמעו
 .אמת דבריו שראש

 



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמֶסֶכת ִקידּוִשין ֶפֶרק א' 
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 לא, א .21
 

  :ַרב עּוָלאָבעּו ִמיֵניּה מֵ 
  ?ַעד ֵהיָכן ִכיבּוד ָאב ָוֵאם

  .ְנִתיָנה ְשמוֹ ְוָדָמא ֶבן  ,ֶאָחד ְבַאְשְקלֹון גֹויְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעָׂשה  :ָאַמר ָלֶהם
  ,ַפַעם ַאַחת ִבְקשּו ֲחָכִמים ְפַרְקַמְטָיא ְבִשִשים ִריבֹוא ָׂשָכר

  .ְוֹלא ִציֲערוֹ  ,ְוָהָיה ַמְפֵתַח מּוָנח ַתַחת ְמַרֲאשֹוָתיו ֶשל ָאִביו
 

  :ְשמּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
רָשֲאלּו ֶאת  זֶּ   ?ִכיבּוד ָאב ָוֵאםַעד ֵהיָכן  :ַרִבי ֱאִליעֶּ
  .ְוָדָמא ֶבן ְנִתיָנה ְשמוֹ  ,ְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעָׂשה גֹוי ֶאָחד ְלָאִביו ְבַאְשְקלֹון :ָאַמר ָלֶהם

  ,ִבְקשּו ִמֶּמנּו ֲחָכִמים ֲאָבִנים ָלֵאפֹוד ְבִשִשים ִריבֹוא ָׂשָכר
  ,ִבְשמֹוִנים ִריבֹוא :ַמְתֵני ַרב ָכֲהָנאוְ 

  .ְוֹלא ִציֲערוֹ  ,ח ַתַחת ְמַרֲאשֹוָתיו ֶשל ָאִביונַ ְוָהָיה ַמְפֵתַח מּו
  .ָנַתן ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְׂשָכרֹו ֶשנֹוְלָדה לֹו ָפָרה ֲאדּוָּמה ְבֶעְדרוֹ  ,ְלָשָנה ָהַאֶחֶרת

  ,ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ֶאְצלוֹ 
  :ָאַמר ָלֶהם

  ,ם ֶשִאם ֲאִני ְמַבֵקש ִמֶכם ָכל ָממֹון ֶשָבעֹוָלם ַאֶתם נֹוְתִנין ִלייֹוֵדַע ֲאִני ָבכֶ 
  .ֵאין ֲאִני ְמַבֵקש ִמֶכם ֶאָלא אֹותֹו ָממֹון ֶשִהְפַסְדִתי ִבְשִביל ְכבֹוד ַאָבא ,ֶאָלא

 
  :ַרִבי ֲחִניָנאָאַמר וַ 

  ,ּוַמה ִּמי ֶשֵאינֹו ְמצּוֶּוה ְועֹוֶׂשה ָכְך
 !ַעל ַאַחת ַכָּמה ְוַכָּמהְמצּוֶּוה ְועֹוֶׂשה 

  .ָגדֹול ְמצּוֶּוה ְועֹוֶׂשה ִמִּמי ֶשֵאינֹו ְמצּוֶּוה ְועֹוֶׂשה: ַרִבי ֲחִניָנאָאַמר ְד 
 

  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 
  :ֲהָוה ֲאִמיָנאֵמֵריש 

   –" ָפטּור ִמן ַהִּמְצֹותסּוָמא " :ַדֲאַמר ַמאן ַדֲהָוה ֲאַמר ִלי ֲהָלָכה ְכַרִבי ְיהּוָדה
  .ְדָהא ָלא ִמיְפִקיְדָנא ְוָהא ָעִביְדָנא ,ָעִביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרָבָנן

  :ֲחִניָנא ָאַמר ַרִביְדַשְמִעיָתא ְלָהא ַד  ,ַהְשָתא
  ",ָגדֹול ְמצּוֶּוה ְועֹוֶׂשה יֹוֵתר ִמִּמי ֶשֵאינֹו ְמצּוֶּוה ְועֹוֶׂשה"

   – ַמאן ַדֲאַמר ִלי ְדֵאין ֲהָלָכה ְכַרִבי ְיהּוָדה ,ַאְדַרָבה
  .ָעִביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרָבָנן

 
  :ָאַמר ַרב ִּדיִמיִכי ָאָתא 

  ,ַפַעם ַאַחת ָהָיה ָלבּוש ִסיְרקֹון ֶשל ָזָהב
  ,ְוָהָיה יֹוֵשב ֵבין ְגדֹוֵלי רֹוִמי

  ,ְוָיְרָקה לֹו ְבָפָניו ,ְוָטְפָחה לֹו ַעל ֹראשוֹ  ,ּוְקָרָעתֹו ִמֶּמנּו ,ּוָבאָתה ִאּמוֹ 
  .ְוֹלא ִהְכִליָמּה

 
  :ֲאִביִמי ְבֵריּה ְּדַרִבי ַאָבהּוָתֵני 

ם" עֹולָּ י ְוטֹוְרדֹו ִמן הָּ ְסיֹונֵּ ַ ִביו פ    ,יֵּש  ַמֲאִכיל ְלאָּ
יַחִים  לא, בדף  רֵּ ם ַהב ָּ ^ ְויֵּש  ַמְטִחינֹו ב ְ עֹולָּ   ".או ְמִביאֹו ְלַחי ֵּי הָּ

 
  :ַרִבי ַאָבהּוֲאַמר 

  :ְכגֹון ֲאִביִמי ְבִרי ִקֵיים ִמְצַות ִכיבּוד
  ,ֲחִמָשה ְבֵני ַסְמֵכי ֲהָוה ֵליּה ַלֲאִביִמי ְבַחֵיי ָאִביו

  ,ָקֵרי ַאָבָבא ַרִבי ַאָבהּוְוִכי ֲהָוה ָאָתא 
  .ִדְמָטאי ָהָתםַעד  'ִאין ִאין'ָרִהיט ְוָאִזיל ּוָפַתח ֵליּה ַוֲאַמר 

  ',ַאְשְקָיין ַמָיא' :ֲאַמר ֵליּה ,יֹוָמא ַחד
  .ִנְמֵנם ,ַאְדַאְייֵתי ֵליּה

 .ָקֵאי ֲעֵליּה ַעד ְדִאיְתַער ,ְגִחין

  .)תהילים עט( "ִמְזמֹור ְלָאָסף"ְוָדַרש ֲאִביִמי  ,ִאיְסַתְייָעא ִמיְלֵתיּה

 
  :ַאַבֵיילְ  ַרב ַיֲעֹקב ַבר ֲאבּוּהַ ֲאַמר ֵליּה 
  ,ְכגֹון ֲאָנא

  ,ַאָבא ַמְדֵלי ִלי ָכָסא ְוִאָּמא ַמְזָגה ִלי ,ְדַעד ְדָאִתיָנא ִמֵבי ַרב
  ?ֵהיִכי ֶאיֱעֵביד

  ,ּוֵמֲאבּוְך ֹלא ְתַקֵבל ,ֵמִאְּמָך ַקִביל :ֲאַמר ֵליּה
  .ְדֵכיָון ְדַבר תֹוָרה הּוא ָחְלָשה ַדְעֵתיּה

 

 רש"י
 היה - שכר ריבוא בששים
 דינרי ריבוא ששים בה משתכר

 .זהב
 - אביו של מראשותיו תחת
 .ישן והוא

 כך ועושה מצווה שאינו מי מה
 .שכרו ה"הקב לו שילם -

 סומא דאמר - יהודה' דר הא
 פרק ק"בב המצות מן פטור

 :(.פו דף) החובל
 .נהור סגי שהיה - מיפקידנא לא

 סעודה - לרבנן טבא יומא
 .לתלמידים

 בן דמא - לבוש היה אחת פעם
 .נתינה

 .ר"צינד ןשקורי לבוש - סירקון
 .זהב חוטי מרוקם - זהב של

 מין ושמן חשוב עוף - פסיוני
 .במדבר שירד שליו

 עליו שנענש - העולם מן וטורדו
 על עין צרות לו שמראה
 .סעודתו

 שהיא - בריחים מטחינו ויש
 .קשה מלאכה
 שמכבדו - ב"לעוה ומביאו
 ונחומים טובים דברים בדברו

 בלשון עליו מטיל והמלאכה
 השעה צורך ול מראה רכה

 אלא להתפרנס יכולין שאינן
 גרס ירושלמי ובגמרת זו ביגיעה
 באחד מעשה בשניהם מעשה
 פעם פסיוני לאביו מאכיל שהיה
 כך לך מאין אביו לו אמר אחת
 איכפת מה סבא לו אמר אלה

 לעוס כלומר ואכול טחון לך
 ושוב לו שקשה הראהו ואכול
 טוחן שהיה באחד מעשה

 ושלח זקן אב לו והיה בריחיים
 לעבודת לבא אביו בשביל המלך
 טחון אבא בנו לו אמר המלך

 המלך לעבודת תחתיך אלך ואני
 .קצבה לה שאין

 ליה הוה סמכי בני חמשה
 הכי ואפילו - אביו בחיי לאבימי

 היה אבבא אבהו' ר קרי הוה כי
 מניח ואינו לו ופותח רץ אבימי
 .לילך מבניו לאחד

 .אפתח אפתח - אין אין
 גחין בעודו - מילתא אאיסתייע

 מזמור במדרש שהבין לפניו
 היה שלא תהלים שבספר אחד
 מ"וי לדורשו לכן קודם בו מבין

 מזמור דרש לבדו זה שמקרא
 בנחלתך גוים באו אלהים לאסף

 ליה מיבעי לאסף קינה' וגו
 על שירה אסף שאמר כך ודרש

 בעצים חמתו ה"הקב שכילה
 כך ומתוך שבביתו ואבנים
 שאלמלא בישראל פליטה הותיר

 ישראל משונאי נשתייר לא כך
 את' ה כלה אומר הוא וכן שריד
 (.ד איכה) בציון אש ויצת חמתו

 לאבי אהוב שאני - אנא כגון
 מה זאת לי ועושין לאמי ויקיר

 .אעשה
 חלשה הוא תורה דבר כיון

 ממנו תקבל אם - דעתיה
 .עבודה



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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י ַטְר    ,ֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ִאָּמא פֹוןַרּבִּ

  ,ְגִחין ְוָסִליק ָלּה – ְדָכל ֵאיַמת ַדֲהַות ָבֲעָיא ְלֵמיַסק ְלפּוְרָיא
  .ַנְחָתת ִעָלֵויּה – ְוָכל ֵאיַמת ַדֲהַות ָנִחית

  .ְוָקא ִמְשַתַבח ֵבי ִמְדָרָשא ,ָאָתא
  ,יבּודֲעַדִיין ֹלא ִהַגְעָת ַלֲחִצי כִ  :ָאְמֵרי ֵליּה

  ?ְכלּום ָזְרָקה ַאְרְנֵקי ְבָפֶניָך ַלָים ְוֹלא ִהְכַלְמָתּה
 

  ַרב יוֵֹסף
  ,ִכי ֲהָוה ָשַמע ָקל ַכְרָעא ְדִאֵּמיּה

  '.ֵאיקּום ִמַקֵּמי ְשִכיָנה ְדַאְתָיא'ֲאַמר 
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןֲאַמר 
 .ַאְשֵרי ִמי ֶשָלא ֲחָמָאן

  
  ,ֵמת ָאִביו – ִכי ִעְבָרתֹו ִאּמוֹ  ,ַרִבי יֹוָחָנן

  .ֵמָתה ִאּמוֹ  – ְיָלָדתוֹ 
  .ַאַבֵייְוֵכן 

 
 ?!ֵאיִני

  :ַאַבֵייְוָהֲאַמר 
  '!ָאְמָרה ִלי ֵאם'

 
  .ַהִהיא ְמַרִביְנֵתיּה ֲהַואי

 
  .ֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ִאָּמא ְזֵקיָנה ַרב ַאִסי
  .ָעַבד ָלּה – ְבִעיָנא ַתְכִשיִטין :ֵליּהָאְמָרה 

  .ִנייַעֵין ָלְך – א ַגְבָראְבִעינָ 
  .ַשְבָקּה ְוָאַזל ְלַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל – ַגְבָרא ְדַשִפיר ַכָּוָתְךְבִעיָנא 

  ,ָשַמע ְדָקא ָאְזָלה ַאַבְתֵריּה
  ?ָלָאֶרץ ַמהּו ָלֵצאת ֵמָאֶרץ ְלחּוָצה :ֵליּהֲאַמר  ,ַרִבי יוָֹחָנןָאָתא ְלַקֵּמיּה ְד 

  .ָאסּור :ֲאַמר ֵליּה
 ?ִלְקַראת ִאָּמא ַמהּו

  .ֵאיִני יֹוֵדעַ  :ֲאַמר ֵליּה
 ָהָדר ָאָתא  ,]ַאְתַרח[ פּוְרָתא

  .ַהָּמקֹום ַיְחִזיְרָך ְלָשלֹום – ִנְתַרֵציָת ָלֵצאת ,ַאִסי :ֲאַמר ֵליּה
י ֶאְלָעָזרָאָתא ְלַקֵּמיּה ְד    .לֹום ִדְלָמא ִמיְרַתח ָרַתחַחס ְושָ  :ֲאַמר ֵליּה ,ַרּבִּ

  ?ַמאי ֲאַמר ָלְך :ֲאַמר ֵליּה
  '.ַהָּמקֹום ַיְחִזיְרָך ְלָשלֹום' :ֲאַמר ֵליּה
  .ָלא ֲהָוה ְמָבֵרְך ָלְך ,ְוִאם ִאיָתא ְדָרַתח :ֲאַמר ֵליּה

  .ָשַמע ַלֲארֹוָנא ְדָקָאֵתי ,ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי
  .ִאי ָיְדֵעי ָלא ַנְפֵקי :ֲאַמר

 
 

 רש"י
 שאי - חמאן שלא מי אשרי
 הצורך כלכ כבודם לקיים אפשר
 .עליהם נענש והוא

 .אומנת - מרבניתיה
 היה סבור - לצאת נתרצית
 .לבבל למקומו לחזור שדעתו
 .מקומך עד - לשלום יחזירך

 דלמא א"לר אסי' ר - ליה אמר
 .יוחנן רבי עלי רתח מרתח ו"ח
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 לא, ב .22
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
מֹותוֹ " דֹו ב ְ ַחי ָּיו ו ְמַכב ְ דֹו ב ְ   .ְמַכב ְ

יַצד ֵּ ַחי ָּיו כ    ?ב ְ
קֹום ִביו ְלמָּ ְדַבר אָּ ע ב ִ מָּ ש ְ   ,ַהנ ִ

ִביל ַעְצִמי' :לֹא ֹיאַמר ש ְ חו ִני ב ִ ל ְ   ,'ש ַ
ִביל ַעְצִמי' ש ְ   ,'ַמֲהרו ִני ב ִ
ִביל ַעְצִמי' ש ְ ְטרו ִני ב ִ ִ   ,'פ 

א ִביל ַאב ָּ ש ְ הו  ב ִ ו ל ְ א כ    .ֶאל ָּ
יַצד ֵּ מֹותֹו כ    ?ב ְ

יו ִ ה ִמפ  מו עָּ ַבר ש ְ ר ד ְ יָּה אֹומֵּ   ,הָּ
א' :לֹא ֹיאַמר ַמר ַאב ָּ ְך אָּ   ',כ ָּ

א בוֹ ' :ֶאל ָּ כ ָּ ַרת ִמש ְ ָּ פ  ַ יִני כ  ִרי ֲהרֵּ א מָּ ְך ֲאַמר ַאב ָּ   "'.כ ָּ
 

  ,ְוָהֵני ִמיֵלי תֹוְך ְשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדש
  '.ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָבא' :אֹוֵמר ,אן ָוֵאיָלְךִמכָ 

 
  :ָתנּו ַרָבָנן

וֹ " ם ַרב  ִביו ְוש ֵּ ם אָּ ה ש ֵּ נ ֶ ם ְמש ַ כָּ   .חָּ
וֹ  ם ַרב  ִביו ְולֹא ש ֵּ ם אָּ ה לֹא ש ֵּ נ ֶ ינֹו ְמש ַ ן אֵּ מָּ ו ְרג ְ   ".ת 

 
  ?ֲאבּוַּה ְדַמאן

 
  ,ָמןִאיֵליָמא ֲאבּוַּה ִדְמתּוְרגְ 

  ?!ַאּטּו תּוְרְגָמן ָלאו ַבר ִחיּוָבא הּוא
 

  ,ֶאָלא
  :ָרָבאָאַמר 

  .ְוֵשם ַרבֹו ֶשל ָחָכם ,ֵשם ָאִביו ֶשל ָחָכם
 

  ,ָמר ַבר ַרב ַאִשיִכי ָהא ְד 
  ,ִכי ֲהָוה ָדִריש ְבִפיְרָקא

  ',ַאָבא ָמִרי'ִאיהּו ֲאַמר 
  '.ַמר ַרב ַאִשיָהִכי אֲ ' :ֲאַמר ְוָאמֹוֵריּה

 

 רש"י
 אם - למקום אביו בדבר הנשמע

 שמכבדים המקום באנשי מכיר
 לקבל כבוד לו לחלוק אביו

 יתלה אל בשמו שיאמר ריםדב
 יודע' ואפי בעצמו הכבוד

 יתלה אלא כאביו שיכבדוהו
 .באביו הכבוד

 שהוא - אבא בשביל שלחוני
 נשמע אינו אם אבל לי צריך

 עצמו כדבר אביו בדבר למקום
 אלא לו שאינו באביו יתלה אל

 .גנאי
 יבא עלי - משכבו כפרת הריני

 .נפשו על לבא הראוי רע כל
 מה קבל כבר - ואילך מכאן
 ישראל רשעי משפט שאין שקבל

 .חדש ב"י אלא בגיהנם
 חכם - 'כו אביו שם משנה חכם

 ולוחש ברבים דרשה הדורש
 משנה משמיע והוא לתורגמן

 לומר בא אם רבו ושם אביו שם
 רבו או אביו שאמר הלכה דבר

 אבא אמר כך לתורגמן לוחש
 .ומורי רבי אמר כך מורי
 םלרבי המשמיע - התורגמן אבל
 בשמו מכנהו אלא משנה אינו

 .פלוני אמר כך ואומר
 המתורגמן אין - דמאן אבוה
 .משנה

 אם - דתורגמן אבוה נימא אי
 בשם הלכה דבר חכם לו לוחש
 להשמיע תורגמן של אביו

 ישנה לא אומרו בשם לרבים
 אלא מורי אבא אמר כך לומר

 .בשמו קורהו
 - חיובא בר לאו תורגמן אטו

 .הוא אביו את לכבד
 ולוחש - בפירקא דרש הוה כי

 רב בשם לתורגמן הלכה דבר
 לתורגמן אמר איהו אביו אשי

 .מורי אבא אמר כך
 משמיע כשהוא - ואמוריה

 כך אומר אומרו בשם לרבים
 כך אומר ואינו אשי רב אמר
 .חכם של ואדוניו אביו אמר
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 לב, א –לא, ב  .23
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ו ד" יב  יֶזהו  כ ִ א ְואֵּ יֶזהו  מֹורָּ   ?אֵּ

א   :מֹורָּ
ְמקֹומוֹ  ד ב ִ ְמקֹומֹו  ,לֹא עֹומֵּ ב ב ִ  ְולֹא יֹוש ֵּ

יו רָּ בָּ ר ֶאת ד ְ   .ְולֹא ַמְכִריעוֹ  ,ְולֹא סֹותֵּ
ו ד יב    :כ ִ

ה ֶ יש  ו ְמַכס  ֶקה ַמְלב ִ   ."ַמְכִניס ו מֹוִציא ,ַמֲאִכיל ו ַמש ְ
 

 :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?ִמֶשל ִמי  לב, אדף 

 
  :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה

  .ִמֶשל ֶבן
 

  :ָאַמר ַרב ָנָתן ַבר אוַֹשְעָיא
  .ִמֶשל ָאב

 
  ,ַרב ִיְרְמָיהלְ  ַרָבָנןאֹורּו ֵליּה 

  ,ְבֵריּה ְּדַרב ִיְרְמָיהְוָאְמֵרי ָלּה לִ 
  .ִמֶשל ָאב ְכַמאן ַדֲאַמר

 
  :ֵמיִתיֵבי

ך" :ֶנֱאַמר" ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ   ,)שמות כ( "ּכַ

ד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנךָ " :ְוֶנֱאַמר ּבֵ    – )משלי ג( "ּכַ

יס ֶחְסרֹון כ ִ אן ב ְ יס ַאף כ ָּ ֶחְסרֹון כ ִ ן ב ְ ַהל ָּ   ",ַמה ל ְ
  ,ְוִאי ַאְמָרת ִמֶשל ָאב

  ?!ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיֵניּה
 

  .ִביּטּול ְמָלאָכה
 

  :ָתא ְשַמע
ִני ַאִחים" ֵּ ִפין ,ש  ו ת ְ ִני ש  ֵּ ב ו ְבנוֹ  ,ש  אָּ ַרב ְוַתְלִמידוֹ  ,הָּ    – הָּ

ִני ֵּ ר ש  ֶזה ַמֲעש ֵּ ֹוִדין ֶזה לָּ   ,פ 
ִני ר עָּ ֶזה ַמֲעש ַ   ".ו ַמֲאִכיִלין ֶזה לָּ

  ,ְוִאי ַאְמָרת ִמֶשל ֶבן
 !ִנִייםִנְמָצא ֶזה פֹוֵרַע חֹובֹו ִמֶשל עֲ 

 
  ,ָלא ְצִריָכא

  .ְלַהְעָדָפה
 

  ,ִאי ָהִכי
  :ַהְיינּו ְדָקָתֵני ֲעַלּה

ַמר " י ְיהוָּדהאָּ   :ַרּבִּ
ִני ר עָּ ִביו ַמֲעש ֵּ ֲאִכיל ֶאת אָּ ַ מ  ה ְלִמי ש ֶ ירָּ ֹבא ְמאֵּ ָּ   ,"ת 

  ?!ְוִאי ְלַהְעָדָפה ַמאי ָנְפָקא ִמיַנּה
 

  .אִזיָלא ֵביּה ִמיְלתָ  ,ֲאִפילּו ָהִכי
 

  :ָתא ְשַמע
ֲאלו  ֶאת " יֶעֶזרש ָּ י ֱאלִּ   :ַרּבִּ

ם אֵּ ב וָּ ו ד אָּ יב  ן כ ִ יכָּ   ?ַעד הֵּ
ֶהם ַמר לָּ ינֹו ַמְכִלימוֹ  :אָּ יו ְואֵּ נָּ פָּ ו  ַלי ָּם ב ְ י ְוִיְזְרֶקנ  ֹול ַאְרְנקֵּ ט  י ִ ֶ י ש  דֵּ   ."כ ְ

  ,ְוִאי ַאְמָרת ִמֶשל ָאב
  ?!ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיֵניּה

 רש"י
 במקום - במקומו עומד לא

 בסוד שם לעמוד לאביו המיוחד
 .בעצה ביריוח עם זקנים

 אביו היה אם - מכריעו ולא
 הלכה בדבר חלוקין אחר וחכם

 .פלוני דברי נראים יאמר לא
 ומשקהו מאכילו - מי משל

 .ומכבדו
 מאי - מיניה ליה נפקא מאי

 .לגביה איכא כיס חסרון
 אם - שני מעשר לזה זה פודין

 הבן פודה שני מעשר לאביו יש
 חומש בלא אביו לצורך משלו

 שהרי כגופו הוא הרי' אמרי ולא
 ולא עליו ומזונותיו אוהבו הוא
 כמי הוא והרי לגביה ניהו אחר

 .בעצמו הוא שפודהו
 - עני מעשר לזה זה ומאכילין

 לחלק עני מעשר לבן יש אם
 אביו אם לאביו מאכילו לעניים

 עליו שחביב פ"אע כולם וכן עני
 מעשר בידו היה לא ואם כגופו

 .משלו מזונות לו נותן היה זה
 להאכילו מוטל עליו - להעדפה

 ואם בינונית מדה ולהשקותו
 יתירה לסעודה צריך אביו

 .עני מעשר יאכילנו
 ואי - 'כו ארנקי אביו שיטול
 הבן על האב כבוד אמרת

 אב משל אלא אינו כיס בחסרון
 רבי דקאמר ארנקי האי כן אם

 ומאי הוא אב משל אליעזר
 .להכלימו מיניה ליה נפקא
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  .ְליֹוְרשוֹ ְבָראּוי 
 

  ;ְוִכי ָהא ְדַרָבה ַבר ַרב הּוָנא
   – ְבֵריּה ַרָבהָקַרע ִשיָרֵאי ְבַאְנֵפי  ַרב הּוָנאְד 

 .ֵאיזּול ִאיְחֵזי ִאי ָרַתח ִאי ָלא ָרַתח :ֲאַמר
   

ֹול"ְוִדְלָמא ָרַתח ְוָקָעַבר אַ  ן ִמְכש  ר לֹא ִתּתֵ ְפֵני ִעּוֵ  ?)ויקרא יט( "ּלִ

 
 .ֵריּהל ֵליּה ְלִיָק ְדָמִחי

   

ִחית"ְוָהא ָקָעַבר ִמשּום  ְ ש  ל ּתַ  !)דברים כ( "ּבַ

   
 .ְדָעַבד ֵליּה ְבפּוְמְבָייֵני

   
 ?ְוִדיְלָמא ִמשּום ָהִכי ָלא ָרַתח

  
 .ַבד ֵליּה ִבְשַעת ִריְתֵחיּהְדעָ 

 

 רש"י
 מידי לאבוה ואמר - תחר ודלמא

 .בריתחיה
 .הונא רב - עבר וקא

 לבנו שגורם - עור לפני משום
 .לחטוא

 התפירה במקום - בפומבייני
 כגון בכך מדמיו נחסר שאינו

 .בשוליו
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 לב, א .24
 

ְזֵקאלַמְתֵני ֵליּה    :ְבֵריּה ָרִמילְ  ַרב ְיחֶּ
ִליםַהנ ִ " ְסקָּ נ ִ ִפים ב ַ רָּ    – ש ְ

ְמעֹון י ש ִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ה ה ֲחמו רָּ יפָּ רֵּ ַהש  ְ ה ש ֶ ְסִקילָּ ֹונו  ב ִ   ".ִיד 

 
  :ַרב ְיהּוָדה ְבֵריּהֲאַמר ֵליּה 

 , ַאָבא ָלא ִתיְתְנָייא ָהִכי
ה"ַמאי ִאיְרָיא  ה ֲחמו רָּ יפָּ רֵּ   ,"ש ְ

  !ֵתיפּוק ִלי ְדרּוָבא ִנְסָקִלים ִניְנהּו
  '.ַהִנְסָקִלים ַבִנְׂשָרִפים: 'ֶאָלא ָהִכי ִאיְתְנָייא

 
  :ֲאַמר ֵליּה

  :ִאי ָהִכי ֵאיָמא ֵסיָפא
יםוַ "   :אֹוְמִרים ֲחָכמִּ

ה ה ֲחמו רָּ ִקילָּ ַהס ְ ה ש ֶ יפָּ רֵּ ש ְ ֹונו  ב ִ   "ִיד 

ה"ַמאי ִאיְרָיא ִד  ה ֲחמו רָּ   ",ְסִקילָּ
  !הּוֵתיפּוק ִלי ְדרּוָבא ִנְׂשָרִפים ִנינְ 

 
  :ֲאַמר ֵליּה

  :ַרִבי ִשְמעֹוןַרָבָנן הּוא ְדָקָאְמרּו ֵליּה לְ  ,ָהָתם
ה"ְדָקָאְמַרְת  ה ֲחמו רָּ יפָּ רֵּ ה"ֹלא  ,"ש ְ ה ֲחמו רָּ   ."ְסִקילָּ

 
  :ַרב ְיהּוָדהלְ ְשמּוֵאל  ֲאַמר ֵליּה

  ,ָלא ֵתיָמא ֵליּה ַלֲאבּוְך ָהִכי ,ִשיְנָנא
  :ְדַתְנָיא

י ש ֶ " הֲהרֵּ ֹורָּ י ת  ְברֵּ ר ַעל ד ִ ִביו עֹובֵּ יָּה אָּ   ,הָּ
ה' :ַאל ֹיאַמר לוֹ  ֹורָּ י ת  ְברֵּ ָּ ַעל ד ִ ַבְרת  א עָּ   ',ַאב ָּ

ר לוֹ  א אֹומֵּ ה' :ֶאל ָּ ֹורָּ ת  תו ב ב ַ ְך כ ָּ א כ ָּ   '".ַאב ָּ
 
ה" ֹורָּ ת  תו ב ב ַ ְך כ ָּ   ?"כ ָּ

 !ְצעּוֵרי ָקא ְמַצֵער ֵליּה
 

ר לוֹ  א אֹומֵּ א' :ֶאל ָּ ת ,ַאב ָּ א כ ָּ ךְ ִמְקרָּ ה כ ָּ ֹורָּ ת    .'ו ב ב ַ
 
 

 רש"י
 אחד משמע - בנסקלין הנשרפין

 בנסקלין נתערב הנשרפין מן
:( עט' ד סנהדרין) ל"וקיי הרבה

 שבתורה מיתות חייבי כל
 מהן איזה ידוע ואין רבושנתע
 כולן בחמורה מהן ואיזה בקלה
 רשאי אתה שאין בקלה ידונו

 חמור לעונש הקל את למשוך
 .בו נתחייב שלא
 בסקילה ידונו אומר שמעון רבי

 לרבי ליה דאית קלה שהיא -
 מסקילה חמורה שריפה שמעון

 (.נ דף) בסנהדרין מפרש וטעמא
 דרב בריה יהודה רב - ליה אמר

 לא אבא יחזקאל רבל יחזקאל
 בנסקלין הנשרפין, הכי תתנייא

 אמאי כ"דא רובא נסקלין והוו
 דשריפה משום טעמא תלית

 למימר דליכא לי תיפוק חמורה
 לך אזלת כ"דא בשריפה כולן
 .מיעוטא בתר

 ג"דאע - בנשרפין הנסקלין
 בסקילה ידונו רובא דנשרפין

 .קלה שהיא מפני
 ליה דקאמרי הוא רבנן התם
 דקאמרי האי - 'כו ןשמעו לרבי

 טעמא לאו חמורה שהסקילה
 אמרי הכי אלא למילתייהו יהבי
 רובא בתר בשריפה ידונו

 להקל בסקילה ידונו ודקאמרת
 אלא מיקל אתה אין עליהם
 .חמורה שהסקילה מחמיר

 להודיעו - הכי לאבוך תימא לא
 דקאמרת טועה שהוא פתאום

 .הכי תתנייא לא' לי
 קא צעורי בתורה כתוב כך
 לו כאומר הוא והרי - ליה צערמ

 .ת"ד על עברת
 ואומר - כך בתורה כתוב מקרא

 כתוב שהוא כמו המקרא לו
 .שטעה יבין עצמו והוא
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 לב, א .25
 

ן ַמְתָיא ר ֶאְלָעָזר ּבֶ   :אֹומֵּ
ר  א אֹומֵּ יִני ַמִים'ַאב ָּ קֵּ ֹות ',ַהש ְ ה ַלֲעש    :ו ִמְצוָּ

ה ְצוָּ ה ֶאת ַהמ ִ א ְועֹוש ֶ בֹוד ַאב ָּ ִניַח ֲאִני כ ְ   ,מֵּ
ה ִמְצוָּ א ַחי ָּיִבים ב ְ ֲאִני ְוַאב ָּ ֶ   .ש 

ן ְיהוָּדה י ּבֶ יסִּ ר אִּ   :אֹומֵּ
ֹות ִאם  ש  יעָּ ה לֵּ ר ְלִמְצוָּ יֶאְפש ָּ ִרים ַעל ְידֵּ    – ֲאחֵּ

ִרים  י ֲאחֵּ ה ַעל ְידֵּ ש ֶ יעָּ ֵּ  ת 
ִביו ְכבֹוד אָּ ְך הו א ב ִ   .ְויֵּלֵּ

 
  :ַרב ַמָתָנהָאַמר 

  .ֲהָלָכה ְכִאיִסי ֶבן ְיהּוָדה
 
 

 רש"י
 ויש - מים השקיני אומר אבא

 כגון לעשות לפני אחרת מצוה
 .לויה או המת את לקבור
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 ב-לב, א .26
 

  :ַרב ִחְסָּדאָאַמר  ַמָתָנה ָאַמר ַרב ִיְצָחק ַבר ִשיָלא ָאַמר ַרב
  ,ָהָאב ֶשָּמַחל ַעל ְכבֹודֹו ְכבֹודֹו ָמחּול

  .ָהַרב ֶשָּמַחל ַעל ְכבֹודֹו ֵאין ְכבֹודֹו ָמחּול
  
  :ָאַמר ַרב יוֵֹסףוְ 

  ,ָהַרב ֶשָּמַחל ַעל ְכבֹודֹו ְכבֹודֹו ָמחּול ֲאִפילּו

  .)שמות יג( "ַויָי' הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם" :ֶשֶנֱאַמר

 
  :אָרבָ ֲאַמר 

  ?ָהִכי ַהְשָתא
  ,ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָעְלָמא ִדיֵליּה הּוא ְותֹוָרה ִדיֵליּה ִהיא ,ָהָתם

 . ָמִחיל ֵליּה ְלִיְקֵריּה
  ?!ָהָכא תֹוָרה ִדיֵליּה ִהיא  לב, בדף 

 
  ,ָרָבאָהַדר ֲאַמר 

  ,תֹוָרה ִדיֵליּה ִהיא ,יןִא 

  .)תהילים א( "ה יֹוָמם ָוָלְיָלהּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהגֶּ " :ִדְכִתיב

 
  ?!ֵאיִני
  ,ַמְשֵקי ֵבי ִהלּוָלא ִדְבֵריּה ָרָבאְוָהא 

עַ ּולְ  ַרב ַפָפאְוַדל ֵליּה ָכָסא לְ    ,ְוָקמּו ִמַקֵּמיּה – ַרב הּוָנא ְבֵריּה ְּדַרב ְיהוֹשֻׁ
 .מּו ִמַקֵּמיּהְוָלא ָק  – ְלַרב ִפְנָחס ְבֵריּה ְּדַרב ִחְסָּדאּו ַרב ָמִרילְ 

  ?!ְוָהנּו ַרָבָנן ָלאו ַרָבָנן ,ָהנּו ַרָבָנן ַרָבָנן :ִאיְקַפד ַוֲאַמר
 

  ,ְותּו
  ,ֲהָוה ַמְשֵקי ֵבי ִהלּוָלא ְדַאָבא ָמר ְבֵריּה ַרב ַפָפא

  ,ְוָלא ָקם ִמַקֵּמיּה ר' ִיְצָחק ְבֵריּה ְּדַרב ְיהּוָדהְוַדֵלי ֵליּה ָכָסא לְ 
  !ְוִאיְקַפד

 
  .ִהידּור ִמיֲעַבד ֵליּה ָבעּו ,ֲאִפילּו ָהִכי

 
  :ַרב ַאִשיָאַמר 

  ",ָהַרב ֶשָּמַחל ַעל ְכבֹודֹו ְכבֹודֹו ָמחּול" :ְלַמאן ַדֲאַמרֲאִפילּו 
  .ָנִׂשיא ֶשָּמַחל ַעל ְכבֹודֹו ֵאין ְכבֹודֹו ָמחּול

 
  :ֵמיִתיֵבי

ה ב ְ " י ֱאלִּ ַמֲעש ֶ ַע וְ  יֶעֶזרַרּבִּ ֻׁ י ְיהֹוש  י ָצדֹוקוְ ַרּבִּ   ,ַרּבִּ
ל ְמִליאֵּ ן ג ַ ל ַרב ָּ נֹו ש ֶ ה ב ְ ֶ ת  ש ְ ית ַהמ ִ בֵּ ין ב ְ יו  ְמסו ב ִ הָּ   ,ש ֶ

יָּה  יֵאלְוהָּ ְמלִּ ן ּגַ יֶהם ַרּבָ ֶקה ֲעלֵּ ד ו ַמש ְ   .עֹומֵּ
ֹוס לְ  ַתן ַהכ  יֶעֶזרנָּ י ֱאלִּ לוֹ  – ַרּבִּ   ,ְולֹא ְנטָּ

נֹו לְ  עַ ְנתָּ ֻׁ י ְיהֹוש  לוֹ  – ַרּבִּ   .ְוִקיב ְ
ַמר לֹו  יֶעֶזראָּ י ֱאלִּ   :ַרּבִּ
עַ יְ  ַמה ז ֶה ֻׁ   ?הֹוש 

ִבין נו  יֹוש ְ יֵאל  ,אָּ ְמלִּ ן ּגַ רִּ ְוַרּבָ יּבְ ינו   ּבִּ לֵּ ֶקה עָּ ד ו ַמש ְ   ?!עֹומֵּ
יה   ִצינו   :ֲאַמר לֵּ ש  מָּ ֵּ מ  ש  ִ ו  ש ֶ נ  ֶ דֹול ִממ  הָּ  ,ג ָּ ש  ַאְברָּ ֵּ מ  ו  ְוש ִ נ  ֶ דֹול ִממ     – ,ם ג ָּ
ם ג ְ  הָּ וֹ ַאְברָּ תו ב ב  יָּה ְוכָּ ֹור הָּ   :דֹול ַהד 

  .)בראשית יח( "ְוהּוא עֹוֵמד ֲעֵליֶהם"

ת ִנְדמו  לוֹ  רֵּ ָּ י ַהש   ַמְלֲאכֵּ אְמרו  כ ְ ֹ א ת  ָּ מ    ?ְוש ֶ
ים א ְלַעְרִבי ִ   !לֹא ִנְדמו  לֹו ֶאל ָּ

נו  לֹ  א ְואָּ רִּ א ְיהֵּ יֵאל ּבְ ְמלִּ ן ּגַ יַרּבָ ינו   ּבִּ לֵּ ֶקה עָּ ד ו ַמש ְ   !?עֹומֵּ
ַמר לָּ  י ָצדֹוקֶהם אָּ   :ַרּבִּ

ִרי ֹות ְכבֹוד ַהב ְ ם עֹוְסִקים ב ִ ֶ קֹום ְוַאת  ל מָּ בֹודֹו ש ֶ ם ְמִניִחים כ ְ ֶ ַתי ַאת    ?ַעד מָּ
יִאים יב רו חֹות ו ַמֲעֶלה ְנש ִ רו ְך הו א ַמש  ִ דֹוש  ב ָּ   ,ַהק ָּ

 רש"י
 בתמיה - היא דיליה תורה הכא

 יכול ואינו בתורה תלוי הכבוד
 שהיא התורה כבוד על מחולל

 .ה"הקב של
 בתורת אם כי - יהגה ובתורתו

 בתחילה יהגה ובתורתו חפצו' ה
 השם תורת נקראת היא

 נקראת היא וגרסה ומשלמדה
 .תורתו

 וחשובים חכמים אתם - רבנן
 מפני עמדתם שלא בעיניכם

 לאו מפני דקמו חביריכם ורבנן
 אמר תימה ובלשון נינהו רבנן
 .להם

 רוצה כאילו מעט נועל - הידור
 .מפניו לעמוד

 - לערביים אלא לו נדמו לא
 רגליכם ורחצו להם שאמר

 לאבק משתחוים שהערביים
 מציעא בבבא כדאמרן רגליהם

 בערביים לו אמרו:( פו' ד)
 לאבק שמשתחוים חשדתנו
 .רגליהם
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ה מָּ ר ו ַמְצִמיַח ֲאדָּ טָּ   ,ו מֹוִריד מָּ
ד וְ  ל ֶאחָּ י כ ָּ ן ִלְפנֵּ ו ְלחָּ ְך ש  דְועֹורֵּ   ,ֶאחָּ

א  נו  לֹא ְיהֵּ רִּ ְואָּ יֵאל ּבְ ְמלִּ ן ּגַ יַרּבָ ינו   ּבִּ לֵּ ֶקה עָּ ד ו ַמש ְ   .?"עֹומֵּ
 

  :ִאי ִאיְתַמר ָהִכי ִאיְתַמר ,ֶאָלא
  :ַרב ַאִשיָאַמר 

  ",ָנִׂשיא ֶשָּמַחל ַעל ְכבֹודֹו ְכבֹודֹו ָמחּול" :ְלַמאן ַדֲאַמרֲאִפילּו 
  .ֹו ֵאין ְכבֹודֹו ָמחּולֶמֶלְך ֶשָּמַחל ַעל ְכבֹוד

ים ָעֶליָך ֶמֶלךְ " :ֶשֶנֱאַמר ש ִ ֹום ּתָ  . ֶשְתֵהא ֵאיָמתֹו ָעֶליָך – )דברים יז( "ש 
 
 
 

 רש"י
 אדם כלומר - ברבי גמליאל רבן

 '.שבגמ ברבי כל וכן גדול
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 לב, ב .27
  :ָתנּו ַרָבָנן

קּום" יָבה ּתָ ֵני ש ֵ   ;)ויקרא יט( "ִמּפְ

ִאי מָּ ן ַאש ְ קֵּ י זָּ נֵּ ְ ו  ִמפ    ?יָּכֹול ֲאִפיל 

ְלמו ד לֹוַמר ַ   ,קרא יט()וי "ָזֵקן" ת 

ם כָּ א חָּ ן ֶאל ָּ קֵּ ין זָּ   ,ְואֵּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ָרֵאל" :ש  ְקֵני ִיש ְ ְבִעים ִאיש  ִמּזִ ִ   .)במדבר יא( "ֶאְסָפה ִלי ש 

י ילִּ לִּ י יֹוֵסי ַהּגְ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ה ְכמָּ ה חָּ נָּ ק ָּ א ִמי ש ֶ ן ֶאל ָּ קֵּ ין זָּ   ,אֵּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ְרּכוֹ " :ש  ית ּדַ ִ   .)משלי ח( "ה' ָקָנִני ֵראש 

חֹוקיָּכֹול  קֹום רָּ ָּ יו ִממ  נָּ ָּ   ?ַיֲעמֹוד ִמפ 

ְלמו ד לֹוַמר ַ קּום ְוָהַדְרּתָ " :ת     –" ּתָ

י  ַמְרת ִ ה'לֹא אָּ י ֵּש   'ִקימָּ ֶ קֹום ש  מָּ א ב ְ ו ר'ֶאל ָּ   .'ִהיד 
מֹון מָּ ו  ב ְ ֶרנ    ?יָּכֹול ְיַהד ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ קּום ְוָהַדְרּתָ " :ת     – "ּתָ

ה'ַמה  ימָּ ה  ֶחְסרוֹ  'ק ִ ין ב ָּ אֵּ יסש ֶ ו ר'ַאף  ,ן כ ִ יס 'ִהיד  ֹו ֶחְסרֹון כ ִ ין ב  אֵּ   .ש ֶ
ץ ְרחָּ ֶ ית ַהמ  א ו ִמב ֵּ ֵּ ס  ית ַהכ ִ יו ִמב ֵּ נָּ ָּ   ?יָּכֹול ַיֲעמֹוד ִמפ 

ְלמו ד לֹוַמר ַ קּום ְוָהַדְרּתָ " :ת     –" ּתָ

י  ַמְרת ִ ה'לֹא אָּ י ֵּש   'ִקימָּ ֶ קֹום ש  מָּ א ב ְ ו ר'ֶאל ָּ   .'ִהיד 
יו כ ְ  ינָּ הו  יָּכֹול ַיֲעִצים עֵּ אָּ לֹא רָּ   ?ִמי ש ֶ

ְלמו ד לֹוַמר ַ קּום ְוָיֵראתָ " :ת     –" ּתָ

וֹ  ב ֶנֱאַמר ב  סו ר ַלל ֵּ ָּ ר ַהמ  בָּ ֱאלֶֹהיךָ " ד ָּ   ".ְוָיֵראָת ּמֵ

ן ֶאְלָעָזר  ְמעֹון ּבֶ י ש ִּ רַרּבִּ   :אֹומֵּ
לֹא ַיְטִריחַ  ן ש ֶ קֵּ ִין ְלזָּ   ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ   ".ְוָיֵראתָ  ָזֵקן" :ת 

ן יְ  י ּבֶ יסִּ ר הוָּדהאִּ   :אֹומֵּ

קּום" יָבה ּתָ ֵני ש ֵ ַמע –" ִמּפְ ַמש ְ ה ב ְ יבָּ ל ש ֵּ ו  כ ָּ   .ֲאִפיל 
 

  !ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי ַהְיינּו ַתָנא ַקָּמא
 

  :ִאיָכא ֵביַנְייהּו ַיִניק ְוַחִכים
  ,ַיִניק ְוַחִכים ָלא  - ָסַבר ַתָנא ַקָּמא

  .ֲאִפילּו ַיִניק ְוַחִכים - ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי ָסַבר
 

  ?ְדַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי ַמאי ַטְעָמא
 

  :ֲאַמר ָלְך
  ,ַתָנא ַקָּמאִכְדָקָאַמר ָסְלָקא ַדְעָתְך ִאי 

  '!ִמְפֵני ֵׂשיָבה ָזֵקן ָתקּום ְוָהַדְרָת 'ִנְכתֹוב ַרְחָמָנא  ִאם ֵכן
 ? אְדַפְלִגיְנהּו ַרְחָמנָ  ַמאי ְשָנא

  .ַהאי ְוַהאי ָלאו ,ַהאי ְלֵמיַמר ְדַהאי ָלאו
  .ַיִניק ְוַחִכים ֲאִפילּו  :ְשַמע ִמיַנּה

 
  ?ְוַתָנא ַקָּמא

 

  ."ְוָיֵראתָ " "ָזֵקן"ִמשּום ְדָבֵעי ְלִמיְסַמְך 
 

  ?ַמאי ַטְעָמאְוַתָנא ַקָּמא 
 

  ,ַהְגִליִליִכְדָקָאַמר ַרִבי יֹוֵסי  ָסְלָקא ַדְעָתְךִאי 
 : ִנְכתֹוב ַרְחָמָנא ,ִאם ֵכן

  ',ִמְפֵני ֵׂשיָבה ָתקּום ְוָהַדְרָת ָתקּום ְוָהַדְרָת ְפֵני ָזֵקן'  לג, אדף 

 רש"י
 ועם רשע אשם - אשמאי זקן

 .הארץ
 מזקני זקן גמר - ישראל מזקני

 וחכמים גדולים להלן מה
 ידעת אשר( יא במדבר) דכתיב

 .ושוטריו העם זקני הם כי
 - חכמה שקנה זה אלא זקן אין

 הכתוב דבר נוטריקון ולשון
 .ק"ת היינו פריך ולקמיה

 - הידור לו שיש במקום אלא
 אמות' ד תוך דהיינו בעמידתו
 הוא שמפניו תאמיל דמוכחא

 .עומד
 יהא יכול - בממון יהדרנו יכול

 לכבדו ממון הידור זה הידור
 .בממון

 שלא כמי עיניו יעצים יכול
( לג דף/ )קידושין/ לקמן - ראהו
 .עסקינן ברשיעי אטו פריך
 של ללבו - ללב המסור דבר

 ראהו אם יודע הוא הדבר עושה
 להשמט שיכול לפי לאו או

 קוהויחזי שלא הבריות מעיני
 זכות לכף ושידינוהו כרשע

 נאמר לכך ראהו לא ויאמרו
 המחשבות שכל מאלהיך ויראת
 שלסתור בך ויודע לו גלויות
 .נתכוונת מצותו ולבטל

 לילך יכול אם - יטריח שלא
 את יעמיד שלא אחרת דרך

 .הציבור
 ויראת סמך להכי - ויראת זקן

 .יירא הזקן שאף לומר לזקן
 ןזק' ואפי - במשמע שיבה כל

 .אשמאי
 והכי - לא וחכים יניק סבר ק"ת

 אלא זקן אין קמא תנא קאמר
 אספה שנאמר חכם שהוא זקן

 ישראל מזקני איש שבעים לי
 היו וחכמים זקנים והתם' וגו

' וגו הם כי ידעת אשר כדכתיב
 .הוו וידועים זקנים אלמא

 ליה דמשני - הגלילי יוסי' ור
 ממש זקנה ממשמעו לקרא
 סבר חכמה שקנה זה ליה ודריש

 .וחכים יניק' אפי
 - ק"ת כדאמר דעתך סלקא אי

 קרא ביה דאיירי הוא דחד
 מפני נכתוב חכם והוא שיבה
 ונגמר והדרת תקום זקן שיבה

 מ"ש דפלגינהו שנא מאי ש"ג
 מפני ק"וה נינהו מילי תרתי
 תקום והדרת תקום שיבה

 חכמה שקנה זקן פני והדרת
 אחכמה ומדקפיד יניק ואפילו
 זקן לאו שיבה מינ אמרינן
 למימר דליכא קאמר אשמאי

 פליג נמי אשמאי אזקן יוסי רבי
 .יהודה בן איסי היינו כן אם

 לומר - למיסמך דבעי משום
.כדלעיל יטריח שלא

 נינהו דתרי - יוסי רבי כדקאמר
 .והידור קימה בתרוייהו נכתוב
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  ,ּוִמְדָלא ָכַתב ָהִכי
  .ַחד הּוא ְשַמע ִמיַנּה 
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 לג, א .28
 

  :ָאַמר ָמר
מֹון" מָּ ו  ב ְ ֶרנ    ?יָּכֹול ְיַהד ְ

ְלמו ד לֹוַמר ַ קּום ְוָהַדְרּתָ " ת     –" ּתָ

ה'ַמה  ימָּ יס 'ק ִ ה  ֶחְסרֹון כ ִ ין ב ָּ אֵּ   ,ש ֶ
ו ר'ַאף  יס 'ִהיד  ֹו ֶחְסרֹון כ ִ ין ב  אֵּ   ".ש ֶ

 
ה"וְ    ?!ֵלית ָבּה ֶחְסרֹון ִכיס "ִקימָּ

  ,ִמי ָלא ַעְסִקיָנן ְדָקא ָנִקיב ַמְרָגִניָתא
  !ְּמַלאְכתוֹ ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ָקִאים ִמַקֵּמיּה ּוָבִטיל ִמ 

 
  ,ֶאָלא

  :'ִהידּור'לְ  'ִקיָמה'ַאִקיש 
  .ַאף ִקיָמה ֶשֵאין ָבּה ִביּטּול ,ַמה ִהידּור ֶשֵאין בֹו ִביּטּול

  :'ִקיָמה'לְ  'ִהידּור'ְוַאִקיש ַנִמי 
  .ַאף ִהידּור ֶשֵאין בֹו ֶחְסרֹון ִכיס ,ַמה ִקיָמה ֶשֵאין ָבּה ֶחְסרֹון ִכיס

  :ִמָכאן ָאְמרּו
 ֵאין ַבֲעֵלי אּוְּמִניֹות ַרָשִאין ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 

  .ְבָשָעה ֶשעֹוְסִקין ִבְמַלאְכָתם
  

  ?!ְוָלא
  :ְוָהְתַנן

ם " לֹומָּ ש ְ ֹוֲאִלים ב ִ יֶהם ְוש  נֵּ ְ ִני ֹות עֹוְמִדים ִמפ  י או מ ְ ֲעלֵּ ל ב ַ  כ ָּ
הֶ  לֹום :םְואֹוְמִרים לָּ ֹוֲאֶכם ְלש ָּ לֹוִני ב  ְ קֹום פ  י מָּ ינו  ַאְנש ֵּ   !"ַאחֵּ

 
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 

  ,ִמְפֵניֶהם עֹוְמִדים
  .ִמְפֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין עֹוְמִדים

 
  :ַרִבי יוֵֹסי ַבר ָאִביןָאַמר 

  ;בֹוא ּוְרֵאה ַכָּמה ֲחִביָבה ִמְצָוה ִבְשָעָתּה
  .ִמְפֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין עֹוְמִדים ,ִמְפֵניֶהם עֹוְמִדיםֶשֲהֵרי 

 
  ,ְוִדְלָמא ַשאִני ָהָתם

  .ַאָתה ַמְכִשיָלן ֶלָעִתיד ָלֹבא ִאם ֵכןְד 
 
 
 

 רש"י
 כדכתיב - בממון יהדרנו יכול

 גדול פני תהדר לא( יט ויקרא)
 לא ודל וכגון בממון דמשמע

 (.כג שמות) בריבו תהדר
 לא מי כלומר - עסקינן לא מי

 מרגניתא נוקב אפילו נמי משמע
 ומצריך היא יקרה שאומנות

 דבטל ג"ואע למיקם ליה
 .כיס חסרון ואיכא ממלאכתו

 ביטול בו שאין הידור מה
 אלא הידור לשון דאין - מלאכה
 או בממון או פנים נשיאות
 במשמעו ואין בריםד בכיבוד
 .מלאכה ביטול

 כיס חסרון בה שאין קימה מה
 בה דבשאין אוקימנא דהא -

 לא ותו עסקינן מלאכה ביטול
 .כיס חסרון בה שייך

 - כיס חסרון בו שאין הידור אף
 אלא הידור נכתב לא כרחיך ועל

 עמידה למעוטי כדאמרן לדרוש
 המרחץ בית ולמעוטי מרחוק

 .כדאמרן
 במביאי - מפניהם עומדין

 בתוך כשעוברים קאי בכורים
 .ירושלים

 יביאו שלא - מכשילן נמצאת
 בעיניהם אנו נבזים שיאמרו עוד

 הוה מצוה חיבוב משום ולאו
 הניכרים אדם בני ואילו

 במצות ועסוקים בעיר חשובים
 .מקמייהו למיקם הוה לא

 



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמֶסֶכת ִקידּוִשין ֶפֶרק א' 
   

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

40 

 לג, א .29
 

  :ָאַמר ָמר
ץ" ְרחָּ ֶ ית ַהמ  א ו ִמב ֵּ ֵּ ס  ית ַהכ ִ יו ִמב ֵּ נָּ ָּ   ?"יָּכֹול ַיֲעמֹוד ִמפ 
 

  ?!ְוָלא
  ,ֲהָוה ָיֵתיב ֵבי ַמְסחּוָתא ִבי ִחָייאַר ְוָהא 

  ,ְוָלא ָקם ִמַקֵּמיּה ,ַרִבי ִשְמעוֹן ַבר ַרִביְוָחִליף ְוָאִזיל 
  ,ְוִאיְקַפד

  :ַוֲאָתא ֲאַמר ֵליּה ַלֲאבּוּהַ 
  .ְשֵני חּוָּמִשים ָשִניִתי לֹו ְבֵסֶפר ְתִהִלים ְוֹלא ָעַמד ִמָפַני

 
  ,ְותּו

  ,ֲהָוה ָיֵתיב ֵבי ַמְסחּוָתא ַרִבי ְשמּוֵאל ַבר ַרִבי יוֵֹסיְוָאְמֵרי ָלּה  ,ָראַבר ַקפָ 
  ,ְוָלא ָקם ִמַקֵּמיּה ,ַרִבי ִשְמעוֹן ַבר ַרִביָעל ְוָאִזיל 

  ,ְוִאיְקַפד
  :ַלֲאבּוּהַ  ֲאַמר ֵליּהַוֲאָתא 

  .ֲהִנים ְוֹלא ָעַמד ִמָפַניי ְשִליש ָשִניִתי לֹו ְבתֹוַרת כֹ ֵשִני ְשִלישֵ 
  .ֶשָּמא ָבֶהן יֹוֵשב ּוְמַהְרֵהר :ְוָאַמר לוֹ 

  !ָלא ,ָהא ָלאו ָהִכי ,ַטְעָמא ְדָבֶהן יֹוֵשב ּוְמַהְרֵהר
 

 ָלא ַקְשָיא:
  ,ָהא ְבָבֵתי ַגָּוֵאי

  .ָרֵאיָהא ְבָבֵתי בָ 
 

  ,ִמְסַתְבָרא ָהִכי ַנִמי
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַבר ָחָנה ַרָבה ַברַדֲאַמר 

  .ְבָכל ָמקֹום מּוָתר ְלַהְרֵהר חּוץ ִמֵבית ַהֶּמְרָחץ ּוִמֵבית ַהִכֵסא
 

 .ִדיְלָמא ְלאֹוְנֵסיּה ַשאִני
 
 

 רש"י
' כדמתרגמי מרחץ - מסחותא

 .ואסחי וירחץ( מג בראשית)
 חמישיות שני - חומשים שני
 מדרש לו שניתי ספר של

 .אגדותיו
 חלקים שני - שליש שלישי שני
 .הספר שליש של

 ויקרא ספר - כהנים תורת
 מדרש של ברייתא לו שניתי
 .הספר

 היה וטרוד - מהרהר היה בהן
 .לפניו בעברך הבין ולא
 אדם שבני מקום - גואי בתי

 שמעון' דר והא ערומים עומדים
 קוםמ בראי בבתי ברבי

 מקום דהתם לבושים שעומדים
 .הוא הידור

 ברבי שמעון' דר - מסתברא נ"ה
 בהן ליה מדקאמר בראי בבתי
 .ומהרהר יושב

 שהוא פעמים - שאני לאונסיה
 לפני בשמועתיה ומעיין טרוד

 שגורה היא כ"וע למרחץ כניסתו
 בבית בה ומעיין ולבו בפיו

 .המרחץ
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 לג, א .31
 
הו  " אָּ לֹא רָּ ִמי ש ֶ יו כ ְ ינָּ   "יָּכֹול ַיֲעִצים עֵּ
 

  ?ַאּטּו ִבְרִשיֵעי ַעְסִקיָנן
 

  :ֶאָלא
יויָּכוֹ " ינָּ   ,ִמַקֵּמי ְדִליְמְטֵיּה ְזַמן ִחיּוָבא –" ל ַיֲעִצים עֵּ

  ?ָהא ָלא ָחֵזי ֵליּה ְדָקִאים ִמַקֵּמיּה ,ְדִכי ָמָטא ְזַמן ִחיּוָבא

ְלמו ד לֹוַמר" ַ קּום ְוָיֵראתָ " :ת    .""ּתָ
 
 
 

 רש"י
 למה בתמיה - עסקינן ברשיעי

 עיניו ועצם ראה אם אקר לי
 .והדרת תקום על עבר הרי
 אמותיו בארבע - חיוביה זמן

 (.ב עמוד/ )לג קידושין/ כדלקמן
 מן לירא לך יש - ויראת ל"ת

 שאתה מחשבותיך היודע היוצר
 להפטר תחבולות מבקש

 .ממצותו
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 לג, א .31
 

  :ָתָנא
ו ר" ה  ִהיד  י ֵּש  ב ָּ ֶ ה ש  יזֹוִהי ִקימָּ   ?אֵּ

י אוֹ  רֱהוֵּ ֹות :מֵּ   ".ֶזה ד' ַאמ 
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  ,ָלא ֲאָמָרן ֶאָלא ְבַרבֹו ֶשֵאינֹו מּוְבָהק

  .ְמֹלא ֵעיָניו – ֲאָבל ְבַרבֹו ַהּמּוְבָהק
 

  ,ְדָאֵתי ַרב יוֵֹסףִמִכי ֲהָוה ָחֵזי ֵליּה ְלאּוְדֵניּה ְדַחְמָרא ְד  ,ַאַבֵיי
  .ֲהָוה ָקִאים

 
  .ַאגּוָדא ִדְנַהר ַסְגָיא ְמַסֵגיְוָקא  ,יב ַחְמָראֲהָוה ָרכִ  ַאַבֵיי
  .ְוָלא ָקמּו ִמַקֵּמיּה – ְבִאיָדְך ִגיָסא ַרָבָנןוְ  ַרב ְמַשְרִשָיאָיֵתיב 

  ?!ְוָלאו ַרב מּוְבָהק ֲאָנא :ֲאַמר ְלהּו
 .ָלאו ַאַדְעִתין :ָאְמרּו ֵליּה

 

 רש"י
 ונשיאות כבוד - הידור בה שיש
 שבשבילו הוא הניכר שדבר פנים
 .עמד

 מפסיק הנהר - גיסא באידך
 .ביניהם

 פי על ואף - אנא מובהק רב ולאו
 אמות' מד יותר רחוקים שאתם
 .למיקם לכו איבעי

 לעמוד נזכרנו לא - אדעתין לאו
 .טרודים שהיינו

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 לג, א .32
 
ן ֶאְלעָ " ְמעֹון ּבֶ י ש ִּ ר ָזרַרּבִּ   :אֹומֵּ

ְלמו ד לֹוַמר ַ לֹא ַיְטִריַח ת  ן ש ֶ קֵּ ִין ְלזָּ  "."ָזֵקן ְוָיֵראתָ " ִמנ ַ
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  .ַנְקִטיַנן ְדִאי ַמִקיף ָחֵיי

 
  .ַמִקיף ַאַבֵיי

 
  .ַמִקיף ַרִבי ֵזיָרא

 
  ,ַרב ִיְרְמָיה ִמִּדיְפִתיֲהָוה ָיֵתיב ַקֵּמיּה ְד  ָרִביָנא

  ,א ַגְבָרא ַקֵּמיּה ְוָלא ִמיְכֵסי ֵריָשאָחַלף ַההּו
  .ַכָּמה ָחִציף ָהא ַגְבָרא :ֲאַמר

 .ְדִגיֵסי ָבּה ַרָבָנן ,יהּוִדְלָמא ִמָּמָתא ְמַחְסָיא נִ  :ֲאַמר ֵליּה
 
 
 

 רש"י
 אחרת דרך מסבב - מקיף ואי

 .הצבור לפני לעבור שלא
 .ימים מאריך - חיי

 רגילים תמיד - ברבנן בהו דגיסי
 כאילו מיםבחכ גס ולבם אצלם

 .מהם הם
 .ץ"פריבי ז"בלע - גיסי

 



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –דּוִשין ֶפֶרק א' ַמֶסֶכת ִקי
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 לג, א .33
 
ן" י ּבֶ יסִּ ר ְיהוָּדה אִּ   :אֹומֵּ

קּום" יָבה ּתָ ֵני ש ֵ ה ב ְ  – "ִמּפְ יבָּ ל ש ֵּ ו  כ ָּ ַמעַוֲאִפיל   ".ַמש ְ
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
  .ֲהָלָכה ְכִאיִסי ֶבן ְיהּוָדה

 
  ,ֲהָוה ָקֵאי ִמַקֵּמי ָסֵבי ְדַאְרָמֵאי ַרִבי יוָֹחָנן

  .ַכָּמה ַהְרַפְתֵקי ָעדּו ֲעַלְייהּו ְדָהֵני :ֲאַמר
 

  ,ָרָבא
  ,ֵמיָקם ָלא ָקֵאי
  .ִהידּור ָעַבד ְלהּו

 
  ,ָיָדא ְלָסֵבי ָיִהיב ַאַבֵיי

 
  ,ְמַשֵדר ְשלּוֵחיּה ָרָבא

 
  – ְמַשֵדר גּוָזֵאי ַרב ַנְחָמן

  .ַכָּמה ַנְחָמן ַבר ַאָבא ִאיָכא ְבשּוָקא ,ִאי ָלאו תֹוָרה :ֲאַמר
 
 
 

 רש"י
 וראו וצרות מקראות - הרפתקי

 .ומופתים הרבה נסים
 .עליהם עברו - עליהן עדו

 ידו פושט - לסבי ידא יהיב אביי
 אצלו שעוברים כמה כל לזקנים
 .עליו ונשענין

 לפשוט שלוחיו שולח היה - רבא
 .לא עצמו הוא אבל יד להן
 סריסים - איגוז משדר נחמן רב

 שר שהיה לפי לפניו תמיד שהיו
 רגילין היו ד"ב ואב הנשיא חתן

 להכות משרתים לפניו לעמוד
 דינא ציית דלא מאן ולכוף

 לפניו עוברים זקנים וכשהיו
 להחזיק סריסים הנך שולח היה

 שלא לא עצמו הוא אבל בידם
 לאו אי דאמר בתורתו לזלזל
 בשוקא איכא נחמן כמה תורה
 עצמי בשביל שיבותיח אין הלכך
 ואית תורה בשביל אלא

 לסבי ידא יהיב אביי דמפרשי
 להם ופושט בזקנים עצמו מכבד

 רבא עליהם הוא שישען ידו
 לקראתו שיצאו שלוחיה משדר

 דכל וליתא נחמן רב וכן לכבודו
 להשען ידא יהיב' דגרסי היכא

 להשען ולא קאמר עליו אחרים
 בפרק כדאמר אחרים על הוא

 לקיש ריש:( ט דף) דיומא קמא
 בר רבה אתא בירדנא סחי הוה

' ר שישען ידא ליה יהיב חנה בר
 לשפת ויצא עליו לקיש בן שמעון
 .הנהר

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 ב-לג, א .34
 

 :ַרִבי ַיַנאיָאַמר  ַרִבי ַאְייבּוָאַמר 
  ,ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ַרבֹו ֶאָלא ַשֲחִרית ְוַעְרִביתֵאין ַתְלִמיד ָחָכם ַרַשאי   לג, בדף 

  .ְכֵדי ֶשֹלא ִיְהֶיה ְכבֹודֹו ְמרּוֶבה ִמְכבֹוד ָשַמִים
 

  :ֵמיִתיֵבי
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ש ִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

לֹא ַיְטִריחַ  ן ש ֶ קֵּ ִין ְלזָּ ְלמו ד לֹוַמר ?ִמנ ַ ַ  "."ָזֵקן ְוָיֵראתָ " :ת 
  ,ִבְלַבד "ַשֲחִרית ְוַעְרִבית" :ָרתְוִאי ַאְמ 

  !ִחיּוָבא הּוא ?ַאַּמאי ָלא ִניְטַרח
  !כּוֵלי יֹוָמא ,ֶאָלא ָלאו

 
  ,ֹלא

  ,ְלעֹוָלם ַשֲחִרית ְוַעְרִבית ִבְלַבד
  .ַכָּמה ְדֶאְפָשר ֵליּה ָלא ִניְטַרח ֲאִפילּו ָהִכיוַ 
 

ְלָעָזרָאַמר    :ַרִבי אֶּ
  ;ָחָכם ֶשֵאין עֹוֵמד ִמְפֵני ַרבוֹ  ָכל ַתְלִמיד
  ,ִנְקָרא ָרָשע

  ,ְוֵאינֹו ַמֲאִריְך ָיִמים
  .ְוַתְלמּודֹו ִמְשַתֵכחַ 

ע" :ֶשֶנֱאַמר ָ   ,ְוטֹוב לֹא ִיְהֶיה ָלָרש 

  ,ְולֹא ַיֲאִריְך ָיִמים

ְפֵני ָהֱאלִֹהים ר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ִמּלִ ֶ ל ֲאש  ּצֵ    .)קוהלת ח(" ּכַ
  ?זּו ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו מֹוָרא

ֱאלֶֹהיךָ "ְכֶשהּוא אֹוֵמר    .ֲהֵרי מֹוָרא זּו ִקיָמה)ויקרא יט(  "ְוָיֵראָת ּמֵ
 

  :ְוֵאיָמא
  ?מֹוָרַאת ִרִבית

  ?ּומֹוָרַאת ִמְשָקלֹות
 

  .ָגַמר 'ְפֵני' 'ְפֵני'ֶאְלָעָזר  ַרִבי
 
 

 רש"י
 יוצרו פני שהרי - שמים מכבוד

 וערבית שחרית אלא מקבל אינו
 רבו מפני שעומד מי הלכך

 מפניו לעמוד רשאי אינו שחרית
 .ערבית אלא

 איכא טרחא מאי - לא אמאי
 .הוא דמילתא ורחאא

 .גרסינן - ניטרח לא
 טוב אין - לרשע יהיה לא וטוב
 טוב לקח כי שנאמר תורה אלא

 ולא משתכח תלמודו אלמא
 טעם מה כצל אלא ימים יאריך

 ומורא' ה מלפני ירא שאינו לפי
 .ואזיל כדמפרש היא קימה זו

 נמי רבית דגבי - רבית מוראת
 תקח אל( כה ויקרא) כתיב

 גבי וכן אתויר' וגו מאתו
 אבן( כה דברים) משקלות

 '.וכו וצדק שלמה
 מלפני הכא כתיב - גמר פני פני

 מפני( יט ויקרא) התם וכתיב
 .שיבה

 



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמֶסֶכת ִקידּוִשין ֶפֶרק א' 
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 לג, ב .35
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?ַמהּו ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ָאִביו ,בוֹ ְבנֹו ְוהּוא ַר 

 
  :ָתא ְשַמע

  :ַרב ְיהּוָדהלְ  ְשמּוֵאלַדֲאַמר ֵליּה 
  .קּום ִמַקֵּמי ֲאבּוְך ,ִשיְנָנא

 
ְזֵקאלַשאִני    ,ְדַבַעל ַמֲעִׂשים ֲהָוה ַרב ְיחֶּ

  .ַנִמי ָקִאים ִמַקֵּמיּה ָמר ְשמּוֵאלַדֲאִפילּו 
 

  ?ר ֵליּהֶאָלא ַמאי ָקָאמַ 
 

  :ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה
  ,ִזיְמִנין ְדָאֵתי ֵמֲאחֹוַרי

  .ְוָלא ֵתיחּוש ְלִיְקָרא ִדיִדי ,קּום ַאְת ִמַקֵּמיּה
 

 רש"י
 .אביו של רבו הבן - רבו והוא

 יהודה דרב ג"ואע - אבוך מקמי
 הוה אבוה יחזקאל דרב רביה

 דף/ )קידושין/ לעיל' כדאמרי
 .הכי תתנייא לא אבא( לב

 אמאי - ליה קאמר מאי אלא
 למילף לאו אי לאזהוריה צריך
 פי על דאף בעלמא הוראה מינה

 .מפניו לעמוד חייב רבו שהוא

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 לג, ב .36
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?ַמהּו ֶשַיֲעמֹוד ָאִביו ִמָפָניו ,ְבנֹו ְוהּוא ַרבוֹ 

 
  :ָתא ְשַמע

עַ ַדֲאַמר  ן ֵלִוי ַרִבי ְיהוֹשֻׁ   :בֶּ
  ,ֲאִני ֵאיִני ְכַדי ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ְבִני

  .ֶאָלא ִמשּום ְכבֹוד ֵבית ָנִׂשיא
  !ָהא ִאיהּו ַרָבִאי ָקֵאיְמָנא ִמַקֵּמיּה ,ַטְעָמא ַדֲאָנא ַרֵביּה

 
  :ָהִכי ָקָאַמר

  ;ְדָהא ֲאָנא ֲאבּוּהַ  ,ִאיַוֲאִפילּו הּוא ַרבָ  ,ֲאִני ֵאיִני ְכַדי ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ְבִני
  .ֶאָלא ִמשּום ְכבֹוד ֵבית ָנִׂשיא

 

 רש"י
 בני מפני לעמוד כדאי איני אני

 בני של רבו אני ק"דה ד"קס -
 מפניו לעמוד כדי הייתי ולא

 בנשיא שנתחתן מפני אלא
 מ"ש כדי איני אני ומדקאמר

 דותלמי שהיה כדי היה דאילו
 .למיקם ליה הוה

 דקאמר כדי איני כלומר - ק"ה
 הוא תורה גדולת משום לאו

 קאמר אביו שהוא מפני אלא
 .הבן מפני לעמוד כדי אב דאין

 



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמֶסֶכת ִקידּוִשין ֶפֶרק א' 
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 לג, ב .37
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?ָרכּוב ִכְמַהֵלְך ָדֵמי אֹו ָלא

 
  :ַאַבֵייֲאַמר 

  :ָתא ְשַמע
ד " הֹור עֹומֵּ ן ְוטָּ ִאילָּ ַחת הָּ ַ ב ת  א יֹוש ֵּ מֵּ א –טָּ מֵּ   .טָּ

ן  ִאילָּ ַחת הָּ ַ ד ת  א עֹומֵּ מֵּ ב טָּ הֹור יֹוש ֵּ הֹור –ְוטָּ   .טָּ
א מֵּ ב ַהט ָּ א ,ְוִאם יָּש ַ מֵּ הֹור טָּ   .ַהט ָּ

ַעת ֶאֶבן ַהְמנו ג ַ ן ב ְ   ."ְוכֵּ
  :ַרב ַנְחָמן ַבר ֹכֵהןְוָאַמר 

  ,ָרכּוב ִכְמַהֵלְך ָדֵמי :ֹזאת אֹוֶמֶרת
   .ְשַמע ִמיַנּה

 
 

 רש"י
 רכוב רבו - דמי כמהלך רכוב

 .מפניו לעמוד וצריך דמי כמהלך
 אלא דמי כמהלך - לאו או

 אזלינן דידיה דבתריה כיושב
 .יתיב קא והא

 טמא כ"בת יתאברי להך ג"ה
 עומד וטהור האילן תחת יושב
 האילן תחת עומד טמא טמא

 ישב ואם טהור יושב וטהור
 באבן וכן טמא הטהור הטמא

 דאין מקרא לה ויליף - המנוגעת
 עמו הנכנס טהור מטמא מצורע
 המצורע יושב כ"א אלא לאהל

 איתא הכי דברייתא ורישא
 מושבו מושבו למחנה מחוץ
 ושבי הטמא אמרו מכאן טמא
 '.כו האילן תחת
 וטהור האילן תחת עומד טמא
 לא טהור דישיבת - טהור יושב
 .טמא ישיבת אלא מידי מהני

 ואדם - המנוגעת באבן וכן
 יושב וטהור האילן תחת נושאה

 הטהור נטמא לא האילן תחת
 ישב ואם האבן נושא שישב עד

' ואפי הטהור נטמא האבן נושא
 .עומד הוא
 באבן וכן מדקתני - אומרת זאת

 .המנוגעת
 בתריה דלאו - דמי כמהלך רכוב

 בהמה בתר אלא אזלינן דידיה
 בתר לא הכא דהא הנושאתו

 אדם בתר אלא אזלינן אבן
 דידה בתרה דאי אזלינן הנושאה

 נושאה ישב לא אפילו אזלינן
 מיתב איהי דהא הטהור נטמא
 זה של בכתיפו או בחיקו יתבא

 .הנושאה
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 לג, ב .38
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?ר תֹוָרהַמהּו ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ֵספֶ 

 
ְלָעָזרוְ  ַרִבי ִסימוֹןוְ  ַרִבי ִחְלִקָיה   :ָאְמֵרי ַרִבי אֶּ

  ?!ִמָפֶניָה ֹלא ָכל ֶשֵכן ,ִמְפֵני לֹוְמֶדיָה עֹוְמִדים :ַקל ָוחֹוֶמר
 

  ,ֲהוּו ָיְתֵבי ַרִבי ַיֲעֹקב ַבר ַזְבִּדיוְ  ַרִבי ִאָלִעי
  .ְוָקמּו ִמַקֵּמיּה ,ָבאַרִבי ִשְמעוֹן ַבר אַ ָחִליף ְוָאִזיל 

  :ֲאַמר ְלהּו
  ,ֲחָדא ְדַאתּון ַחִכיֵמי ַוֲאָנא ָחֵבר

  ?!ְכלּום תֹוָרה עֹוֶמֶדת ִמְפֵני לֹוְמֶדיהָ  ,ְועֹוד
 

  ,ֶאְלָעָזר ַרִביָסַבר ָלּה כְ 
ְלָעָזרַדֲאַמר    :ַרִבי אֶּ

  .ֹו ְבָשָעה ֶשעֹוֵסק ַבתֹוָרהֵאין ַתְלִמיד ָחָכם ַרַשאי ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ַרב
 

 .ַאַבֵייַלֵייט ָעָלה 
 
 

ה ַעד ּבֹואֹו ָהֹאֱהָלה" ֶ יטּו ַאֲחֵרי ֹמש     – )שמות לג( "ְוִהּבִ

  :ַרִבי ִיְצָחק ַנְפָחאוְ  ַרִבי ַאִמי
  .ִלְגַנאי :ַחד ֲאַמר

  .ִלְשַבח :ְוַחד ֲאַמר
 

  .ִכְדִאיָתא :ַמאן ַדֲאַמר ִלְגַנאי
 
  :אן ַדֲאַמר ִלְשַבחמַ 

  :ִחְזִקָיהֲאַמר 
  ,ַרִבי ַאָבהּוָאַמר  ַרִבי ֲחִניָנא ְבֵריּה ְּדַרִבי ַאָבהּוֲאַמר ִלי 

  :ַרִבי ַאְבִּדיִמי ְּדִמן ֵחיָפאָאַמר 
  .ְוֵכיָון ֶשָעַבר ד' ַאּמֹות יֹוֵשב ,עֹוֵמד ִמְלָפָניו ד' ַאּמֹות – ָחָכם עֹוֵבר

  .ְוֵכיָון ֶשָעַבר ד' ַאּמֹות יֹוֵשב ,עֹוֵמד ִמְלָפָניו ְמֹלא ֵעיָניו – ִדין עֹוֵברֵבית ָאב 
  ,ְוֵאינֹו יֹוֵשב ַעד ֶשֵיֵשב ִבְמקֹומוֹ  ,עֹוֵמד ִמְלָפָניו ְמֹלא ֵעיָניו – ָנִׂשיא עֹוֵבר

ה ַעד ּבֹואֹו ָהֹאֱהָלה" :ֶשֶנֱאַמר ֶ יטּו ַאֲחֵרי ֹמש    ."ְוִהּבִ
 

 רש"י
 למיקם במיחיי מי - לעמוד מהו

 .לא או
 - לומדיה מפני עומדת תורה

 בדבר שעסוקים לפי בתמיה
 לדידהו להו קרי היו הלכה
 קרי ולדידיה עצמה תורה

 .לומדיה
 דרבי אהך - אביי עלה לייט

 .ליה דציית מאן כל אלעזר
 מגונה דדבר משום - כדאיתא

 הוא והרי לפרסמה רצה לא הוא
 תנחומא רבי במדרש מפורש

 כמה קיושו עבים כמה ראו
 .משלנו הכל שמן צוארו
 ליכנס משמתחיל - מלפניו עומד
 עד יושב ואינו אמות ארבע לתוך

 אמות ארבע הימנו שיעבור
 .השניות
 - משה אחרי והביטו שנאמר

 .היה נשיא ומשה
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 לד, א –ב  לג, .39
 
א" מָּ רָּ ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ה ש  ל ִמְצַות ֲעש ֵּ טו רֹות –] ְוכּו' "כ ָּ ים פ ְ ש ִ ים ַחי ָּיִבין ְונָּ ש ִ  . ֲאנָּ

ל ִמְצֹות  אְוכָּ מָּ רָּ ַמן ג ְ לֹא ַהז ְ ה ש ֶ ים ַחי ָּיִבין – ֲעש ֵּ ש ִ ד ַהנ ָּ ים ְוֶאחָּ ש ִ ֲאנָּ ד הָּ  [.ֶאחָּ
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ה ש ֶ " יזֹוִהי ִמְצַות ֲעש ֵּ אאֵּ מָּ רָּ ַמן ג ְ   :ַהז ְ

ב לד, אדף  ה ְולו לָּ ר ְוִציִצית ,סו כ ָּ ֹופָּ ין^ ש    .ו ְתִפיל ִ
א מָּ רָּ ַמן ג ְ לֹא ַהז ְ ה ש ֶ יזֹוִהי ִמְצַות ֲעש ֵּ   :ְואֵּ

ן ,ַמֲעֶקה ,ְמזו זָּה ו ַח ַהק ֵּ יל  ה ְוש ִ ידָּ   ".ֲאבֵּ
 

  ?!ּוְכָלָלא הּוא
   – ַהְקֵהל ,ִׂשְמָחה ,ֲהֵרי ַמָצה

  !ְוָנִשים ַחָייבֹות ,ה ֶשַהְזַמן ְגָרָמאְדִמְצַות ֲעׂשֵ 
 

  ,ְותּו
   – ּוִפְדיֹון ַהֵבן ,ְפִרָיה ּוְרִבָיה ,ַוֲהֵרי ַתְלמּוד תֹוָרה

  !ְוָנִשים ְפטּורֹות ,ְדָלאו ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶשַהְזַמן ְגָרָמא הּוא
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
  ,ֵאין ְלֵמִדין ִמן ַהְכָללֹות

  '.חּוץ'ַוֲאִפילּו ְבָמקֹום ֶשֶנֱאַמר בֹו 
 

  :ִדְתַנן
ִים ו ֶמַלח" ַ ִפין חו ץ ִמן ַהמ  ת ְ ַ ת  ְרִבין ו ִמש ְ ל ְמעָּ ֹ כ    ."ב ַ

  ?ְוָהִאיָכא ְכֵמִהין ּוִפְטִריֹות?! ְותּו ֵליָכא
  ,ֵאין ְלֵמִדין ִמן ַהְכָללֹות ,ֶאָלא

 ."חו ץ"בֹו  ַוֲאִפילּו ְבָמקֹום ֶשֶנֱאַמר
 
 
 

 רש"י
 זמן לאו לילה וקסבר - ותפילין
 לאו ט"ויו שבת נמי אי תפילין

 דאיכא כיון הילכך תפילין זמן
 זמן בה מיחייב דלא שעתא
 .הוא גרמא

 .אבידה השבת - אבידה
 כלל וכי בתמיה - הוא וכללא
 עשה מצות דכל הוא קצוב

 .פטורות נשים גרמא שהזמן
 ראשון ליל - מצה אכילת והרי

( יב שמות) דכתיב חובה שהוא
 לה גרם וזמן מצות תאכלו בערב

 חייבות ונשים בניסן ו"בט
 נשים:( מג דף) בפסחים כדאמר
 תורה דבר מצה באכילת חייבות
 חמץ עליו תאכל לא שנאמר
 מצות עליו תאכל ימים שבעת

 ישנו חמץ תאכל בבל שישנו כל
 איתנהו ונשים מצה אכול בקום

 לא דמצות חמץ תאכל בבל
 .היא תעשה

 כדכתיב ברגל - שמחה וכן
 אתה בחגך ושמחת( טז דברים)

 .ובתך ובנך
 לעיל דאמרן - תורה תלמוד

 נשים :(כט דף/ )קידושין/
 כדלעיל הבן פדיון וכן פטורות
 ./(.כט. /שם/ )קידושין/ בפירקין

 ביבמות אמרינן - ורביה ופריה
 פריה על מצווה האיש:( סה דף)

 לה ויליף האשה לא אבל ורביה
 לכבוש דרכו איש וכבשוה מן

 וכל לכבוש אשה של דרכה ואין
 לא וכבשוה ביה קרינן דלא

 .ורבו פרו ביה קרינן
 כל - הכללות מן למדין אין

 כל גוונא האי כי כלל דתני היכא
 לא מצות וכל' וכו עשה מצות

 אין בראיה חייבין הכל תעשה
 דלאו בהו דאיכא מהם למדין
 בו שנאמר מקום ואפילו דוקא

 מדאפיק למימר דאיכא חוץ
 ולא הוא דוקא מ"ש דאפיק האי

 .למדין אין ה"אפ מידי שייר
 .חצירות עירובי - מערבין בכל

 .מבואות שיתופי - יןומשתתפ
 - המלח ומן המים מן חוץ

 זייני לא והני בעינן דזיין דמידי
 אדם של מזונותיו שבמקום

 .ושביתתו דירתו חשובה
 מיני - ופטריות כמהין והאיכא
 דלא לרבנן להו וקים הם אוכלין

 .זייני
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 לד, א .41
 
טו רֹות" ים פ ְ ש ִ א נָּ מָּ רָּ ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ה ש   ."ו ִמְצַות ֲעש ֵּ
 

  ?ְמָנָלן
 

  ;ָגַמר ִמְתִפיִלין
  ,ַמה ְתִפיִלין ָנִשים ְפטּורֹות

  .ַאף ָכל ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶשַהְזַמן ְגָרָמא ָנִשים ְפטּורֹות
  ;מּוד תֹוָרהּוְתִפיִלין ָגַמר ָלּה ִמַתלְ 

  ,ַמה ַתְלמּוד תֹוָרה ָנִשים ְפטּורֹות
 .ַאף ְתִפיִלין ָנִשים ְפטּורֹות

  
  !ְוַנִקיש ְתִפיִלין ִלְמזּוָזה

 
  .ִאיְתִקיש ֵבין ְבָפָרָשה ִראשֹוָנה ֵבין ְבָפָרָשה ְשִנָיה ,ְתִפיִלין ְלַתְלמּוד תֹוָרה

 .ְבָפָרָשה ְשִנָיה ָלא ִאיְתִקיש ,הְתִפיִלין ִלְמזּוזָ 
  

  !ְוַנִקיש ְמזּוָזה ְלַתְלמּוד תֹוָרה
  

  ,ָלא ָסְלָקא ַדְעָתְך

   – )דברים יא( "ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם" :ִדְכִתיב

 ?!ָנֵשי ָלא ָבֵעי ָחֵיי ,ַגְבֵרי ָבֵעי ָחֵיי
  

  ,ַוֲהֵרי סּוָכה
  ,ְזַמן ְגָרָמאְדִמְצַות ֲעֵׂשה ֶשהַ 

ְבַעת ָיִמים" :ִדְכִתיב ִ בּו ש  ְ ש  ּסּוּכֹות ּתֵ    – )ויקרא כג( "ּבַ

ים – "ָהֶאְזָרח"ַטְעָמא ְדָכַתב ַרְחָמָנא  ש ִ   ,ְלהֹוִציא ֶאת ַהנ ָּ
  !ָהא ָלאו ָהִכי ָנִשים ַחָייבֹות

 
  ,ַאַבֵייֲאַמר 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ָסְלָקא ַדְעָתְך ֲאִמיָנא

בוּ "ִאיל ִדְכִתיב הוֹ  ְ ש  ּסּוּכֹות ּתֵ   "ּבַ

בוּ "" ְ ש  דו רו   – "ּתֵ ָּ ין ת  עֵּ   ;"כ ְ
 .ַאף סּוָכה ִאיש ְוִאְשתו ,ַמה ִדיָרה ִאיש ְוִאְשתוֹ 

ֹ 
 , ֲאַמר ָרָבאוְ 

  :ִאיְצְטִריְך  לד, בדף 
  :ָסְלָקא ַדְעָתְך ֲאִמיָנא

ר"ֵניַלף  ה ָעש ָ ָ ר" "ֲחִמש ּ ה ָעש ָ ָ   ;ֵמַחג ַהַּמצֹות "ֲחִמש ּ
  .ַאף ָכאן ָנִשים ַחָייבֹות ,ַמה ְלַהָלן ָנִשים ַחָייבֹות

  .ְצִריָכא
 

  ,ְדִמְצַות ֲעֵׂשה ֶשַהְזַמן ְגָרָמא ,ַוֲהֵרי ְרִאָיה

ים – )שמות כג( "ְזכּוְרךָ "ְוַטְעָמא ְדָכַתב ַרְחָמָנא  ש ִ   ,ְלהֹוִציא ַהנ ָּ
  !ָייבֹותָהא ָלאו ָהִכי ָנִשים חַ 

 
  :ִאיְצְטִריְך

  :ָסְלָקא ַדְעָתְך ֲאִמיָנא
  .ֵמַהְקֵהל "ְרִאָיה" "ְרִאָיה"ֵניַלף 

 
  ,ְוַאְדַיְלִפיָנן ִמְתִפיִלין ִלְפטּוָרא

  !ֵניַלף ִמִשְמָחה ְלִחיּוָבא
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
  .ִאָשה ַבְעָלּה ְמַׂשְּמָחּה

 

 רש"י
 מצינו במה - מתפילין גמירי

 עשה מצות שהיא בתפילין
 אף פטורות ונשים גרמא שהזמן

 אדיליף פריך ולקמן' וכו כל
 ממצה נילף לפטור מתפילין

 .לחיוב והקהל
 - תורה מתלמוד גמירי

 לבניך ושננתם להדדי דאיתקוש
 בתריה וכתיב( ו דברים)

 .לאות וקשרתם
 פטורות נשים תורה תלמוד מה

 אף לבנותיך ולא לבניך דכתיב -
 .פטורות נשים תפילין
 בלחיי - למזוזה תפילין ונקיש
 בתריה כתיב דהא הנשים

 מה ונימא מזוזות על וכתבתם
 אף כדלקמן חייבות נשים מזוזה

 ומשנינן חייבות נשים תפילין
 בין איתקוש ת"לת תפילין
 לעיל כדפרישית ראשונה בפרשה

 לטוטפות והיו שניה בפרשה בין
 ולמדתם ליה וסמיך עיניכם בין

 .בניכם את אותם
 איתקיש לא למזוזה תפילין
 מפסיק תורה שתלמוד - בשניה
 .ביניהם
 - תורה לתלמוד מזוזה ונקיש

 דסמיך שניה בפרשה כדאיתקש
 נשים ונימא וכתבתם ליה

 .פטורות
 מדתלה נשים לפטור - ד"ס לא

 ונשי ימים בריבוי שכרה מתן
 .חיי בעי נמי

 - הנשים את להוציא האזרח
 .סוכה במסכת היא ברייתא

 .בהדיא למיעוטה - איצטריך
 - חייבות םנשי להלן מה

 .הראשונה לילה מצה באכילת
 יראה היא עשה מצות - ראיה

 .זכורך כל
 דכתיב - מהקהל ראיה ראיה

 ישראל כל בבא( לא דברים) ביה
 חייבות נשים והתם ליראות
 .והטף והנשים האנשים דכתיב

 - לפטורא מתפילין ואדילפינן
( כט דף/ קידושין/ לעיל' )אמתני

 עשה מצות כל דגמר פריך
 לפטור מתפילין גרמא ןשהזמ

 מצינו דמה אב בבנין הנשים את
 .בתפילין

 מצינו במה אב בנין - נילף
 עשה מצות שהיא משמחה

 .חייבות ונשים גרמא שהזמן
 חובת אין - משמחה בעלה

 על אלא בה תלויה השמחה
 ביה קרי שישמחנה בעלה

 .ושימחת
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  ?ֵמיַמרַאְלָמָנה ַמאי ִאיָכא לְ 
 

  .ִבְשרּוָיה ֶאְצלוֹ 
 

  !ְוֵניַלף ֵמַהְקֵהל
 

  ,ִמשּום ַדֲהָוה ַמָצה ְוַהְקֵהל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד
  .ְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאין ְכֶאָחד ֵאין ְמַלְּמִדים

 
  ,ִאי ָהִכי

   – ְתִפיִלין ּוְרִאָיה ַנִמי
  !ַהָבִאים ְכֶאָחד ְוֵאין ְמַלְּמִדים ְשֵני ְכתּוִבים

 
  :ְצִריֵכי

   – ְדִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ְתִפיִלין ְוֹלא ָכַתב ְרִאָיה
  .ֲהָוה ֲאִמיָנא ֵניַלף ְרִאָיה ְרִאָיה ֵמַהְקֵהל

   – ְוִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ְרִאָיה ְוֹלא ָכַתב ְתִפיִלין
  .יִלין ִלְמזּוָזהֲהָוה ֲאִמיָנא ַאִקיש ְתפִ 

  .ְצִריָכא
 

  ,ִאי ָהִכי
  !ְצִריֵכי ַמָצה ְוַהְקֵהל ַנִמי

 
  ?ְלַמאי ְצִריֵכי

  ,ִבְשָלָמא ִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ַהְקֵהל ְוֹלא ָכַתב ַמָצה

ר"ֵניַלף  ֲהָוה ֲאִמיָנא ה ָעש ָ ָ ר" "ֲחִמש ּ ה ָעש ָ ָ   .ֵמַחג ַהסּוכֹות "ֲחִמש ּ
  ,ב ַרְחָמָנא ַמָצה ְוָלא ָבֵעי ַהְקֵהלֶאָלא ִניְכתוֹ 

 ?!ָנִשים ֹלא ָכל ֶשֵכן ,ְטָפִלים ַחָייִבים :ַוֲאָנא ֲאִמיָנא
  .ִהיְלָכְך ֲהָוה ְלהּו ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ְוֵאין ְמַלְּמִדים

 
  .ָהִניָחא ְלַמאן ַדֲאַמר ֵאין ְמַלְּמִדין

  ,ר ְמַלְּמִדיןֶאָלא ְלַמאן ַדֲאמַ 
  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר

 
  ,ְותּו

  "ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶשֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ָנִשים ַחָייבֹות"
  ?ְמָנָלן

 
  ;ְדָיִליף ִמּמֹוָרא

  ,ַמה ּמֹוָרא ָנִשים ַחָייבֹות
  .ַאף ָכל ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶשֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ָנִשים ַחָייבֹות

 
  ?ִמַתְלמּוד תֹוָרה ְוֵניַלף

 
  ,ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ד תֹוָרה ּוְפִרָיה ּוְרִבָיהִמשּום ַדֲהָוה ֵליּה ַתְלמּו

 .ְוָכל ֵשִני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ֵאין ְמַלְּמִדים
 

  :ְדָאַמר ,ּוְלַרִבי יֹוָחָנן ֶבן ְברֹוָקא  לה, אדף 

רּו ּוְרבוּ " :ֶהם הּוא אֹוֵמרַעל ְשֵני   ,)בראשית א( "ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ֱאלִֹהים ּפְ

  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר
 

  ,ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ּוִפְדיֹון ַהֵבן ַתְלמּוד תֹוָרהִמשּום ַדֲהָוה 
  .ְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ֵאין ְמַלְּמִדין

 
  ,ְלַרִבי יֹוָחָנן ֶבן ְברֹוָקא ַנִמיּו

  !ְוֵאין ְמַלְּמִדין ,ֶניֱהוּו ִפְרָיה ְוִרְבָיה ּומֹוָרא ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד
 

  :ְצִריֵכי
  ,ְדִאי ָכַתב ַרְחָמָנא מֹוָרא ְוֹלא ָכַתב ִפְרָיה ְוִרְבָיה

 רש"י
 הא - למימר איכא מאי אלמנה

 ריםדב) דכתיב שמחה בה כתיב
 .והאלמנה והיתום והגר( טז

 היא נצטוית לא - אצלו בשרויה
 מדבר הכתוב בעניה אלא

 אצלו שרויה שהיא מי ונצטוה
 ומשתה במאכל משלו לשמחה

 .פשתן וכלי
 ניהוי נמי וראיה תפילין הכי אי

 ילפת והיכי - 'כו כתובים שני
 כתיב הא לפטור מתפילין

 דאיתקיש בתפילין בין פטורא
 זכורך דכתיב יהברא בין ת"לת

 .הנשים את להוציא
 פטורא למיכתב - צריכי

 מהדדי גמירי דלא בתרוייהו
 דאין למימרא לאו הילכך

 אלא בתרוייהו איכתיב מלמדין
 חד גמיר הוה דלא משום

 .ואזיל כדמפרש מחבריה
 פטורא - רחמנא כתב דאי

 בראיה כתב ולא בתפילין דנשים
 לחייב מהקהל ראיה נילף א"ה

 .הנשים את
 - צריכא נמי והקהל מצה ה"א

 כאחד הבאים כתובים שני ולאו
 עשה מצות שאר ונילף נינהו

 .לחיובא מינייהו
 חד אלא תרוייהו - צריכי למאי

 אידך ונגמר נכתוב מינייהו
 .עשה מצות שאר כל עם מיניה

 חיובא - כתב הוה אי בשלמא
 מצה אתיא הויא לא בהקהל

 אמינא דאנא אב בבנין מיניה
 ו"ט ו"ט הסוכות חגמ ש"ג נגמר

 דכתיב פטורות נשים להלן מה
 מצה אף הנשים להוציא האזרח

 .פטורות נשים
 - חייבין טפלים אמינא ואנא

 .והטף( לא דברים) דכתיב
 עשה מצות כל נילף - ל"מא

 והקהל ממצה גרמא שהזמן
 .לחיובא
 תיראו ואביו אמו איש - ממורא
 לעיל נשים ביה דילפינן

 הואכש( כט דף/ )קידושין/
 .שנים כאן הרי תיראו אומר
 .לפטורה - תורה מתלמוד ונילף

 לעיל דילפינן - הבן ופדיון
( כט דף/ )קידושין/ בפירקין

 בניהם מלפדות פטורות נשים
 .תפדה תיפדה דכתיב

 - דאמר ברוקא בן יוחנן' ולר
 כתיב ורביה בפריה חיובא
 מצות שאר תו יליף היכי בנשים

 לחיוב גרמא הזמן שלא עשה
 ופריה מורא הוו הא וראממ

 הבאין כתובים שני ורביה

  .כאחד
 כאחד באין לאו כלומר - צריכי
 מלמדין דאין ולמימרא נינהו
 הוה דאי צריכי תרוייהו אלא
 .מיניה אידך גמיר לא חד כתב

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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ּוהָ " :ֲהָוה ֲאִמיָנא    – אָמנָ ֲאַמר ַרְח  "ְוִכְבש 
  .ָלא – ִאָשה ְדֵאין ַדְרָכּה ִלְכבש ,יןִא  – ִאיש ְדַדְרכֹו ִלְכבש

  ,ְוִאי ָכַתב ִפְרָיה ְוִרְבָיה ְוֹלא ָכַתב מֹוָרא
  ,יןִא  –ְדִסיֵפק ְבָידֹו ַלֲעׂשֹות ִאיש  :ֲהָוה ֲאִמיָנא

  .ָלא –ִאָשה ְדֵאין ִסיֵפק ְבָיָדּה ַלֲעׂשֹות 
 .ְוֵכיָון ְדֵאין ִסיֵפק ְבָיָדּה ַלֲעׂשֹות ֹלא ִתְתַחֵייב ְכָלל

  .ְצִריָכא
 

  ",ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ֵאין ְמַלְּמִדין" :ְלַמאן ַדֲאַמרָהִניָחא 
  ?!ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר -" ְמַלְּמִדין" :ְלַמאן ַדֲאַמרֶאָלא 

 
  :ָרָבאֲאַמר 
  ,ָיְדֵעי ָלּה ְלַטְעָמא ְדָהא ִמיְלָתא ֵאיַפפּונָ 
  :ַרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקב ?ּוַמנּו

ין ֵעיֶניָך " :ֲאַמר ְקָרא רֹון ּבֵ  ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ

ִפיךָ  ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ    – )שמות יג( "ְלַמַען ּתִ

  ;הּוְקָשה ָכל ַהתֹוָרה כּוָלּה ִלְתִפיִלין
  ,ֶשַהְזַמן ְגָרָמא ְוָנִשים ְפטּורֹות ִמְצַות ֲעֵׂשהַמה ְתִפיִלין 

  .ֶשַהְזַמן ְגָרָמא ָנִשים ְפטּורֹות ִמְצַות ֲעֵׂשה ַאף ָכל 
  ,ּוִמְדִמְצַות ֲעֵׂשה ֶשַהְזַמן ְגָרָמא ָנִשים ְפטּורֹות

  .ָרָמא ָנִשים ַחָייבֹותֶשֹלא ַהְזַמן גְ  ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְכָלל ְד 
 

  ,ֶשַהְזַמן ְגָרָמא ִמְצַות ֲעֵׂשה ְתִפיִלין  :ְלַמאן ַדֲאַמרָהִניָחא 
  ,ֶשֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ִמְצַות ֲעֵׂשהְתִפיִלין  :ְלַמאן ַדֲאַמרֶאָלא 

  ?!ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר
 

  .ֵמִאיר ַרִבי :ֶשֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ַות ֲעֵׂשהִמצְ ַמאן ָשְמַעְת ֵליּה ַדֲאַמר ְתִפיִלין 
  ,ְוָסַבר ָלּה ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד

  .ְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ֵאין ְמַלְּמִדין
 

  ,ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ְמַלְּמִדין :ְיהּוָדה ְדָאַמר ַרִביּולְ 
  ?ַמאי ִאיָכא ְלֵמיַמר ,ֶשֹלא ַהְזַמן ְגָרָמא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִלין ּוְתִפי

 
  ,ְשֹלָשה ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ָוֵאי ַמָצה ִׂשְמָחה ְוַהְקֵהלִמשּום ַדהֲ 

 ַלְּמִדין:ּוְשֹלָשה ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ֵאין ְמ 
 
 

 רש"י
 הארץ את - לכבש דרכו

 וכיון' כו דרכה ואין במלחמה
 קרינן לא וכבשוה בה קרינן דלא

 .ורבו פרו בה
 את לכבד - לעשות בידו יפקס

 .עליו אחרים אימת שאין אביו
 .פנויה אפילו - כלל תתחייב לא

 קאי לעיל - 'כו הניחא
 ושנינן ת"מת נילף דאותיבנא

 '.כו הבן ופדיון ת"ת דהוי משום
 הבן ופדיון ת"מת נילף - ל"מא

 הזמן שלא עשה מצות שאר
 .לפטור גרמא

 תלמידים - 'כו ידעי פפונאי
 יעקב בר אחא רב נוומ שבפפונא

 כדאמר בפפונא דר שהיה
 שטן גבי( טז דף ב"ב) בהשותפין

 רב דרשה נתכוונו ש"לש ופנינה
 אתא בפפונא יעקב בר אחא
 .אכרעיה ונשקיה שטן

 כל הרי - 'ה תורת תהיה למען
 ולא לתפילין הוקשה התורה
 מבנין וגמרינן הקישא שבקינן

 גרמא לזמן והקהל ממצה אב
 הבן ופדיון תורה מתלמוד ולא

 .גרמא הזמן לשלא
 גרמא שהזמן עשה ומדמצות

 גרמא הזמן שלא פטורות נשים
 מדאיצטריך - חייבות נשים

 למיפטרינהו היקישא למיכתב
 מצות דבשאר מכלל גרמא מזמן

 .חייבות
 היא פלוגתא - 'כו הניחא

 ובפרק( סא דף) שבת במסכת
 :(.צה דף) דעירובין בתרא

 איכא איפכא כ"א - ל"מא
 נשים גרמא הזמן דשלא ףלמיל

 .פטורות
 האי ליה שמעת מאן ומשני
 ולדידיה בעירובין - מ"ר סברא

 אלא היקישא איצטריך לא
 וגמר אב מבנין ברישא כדגמרינן

 שהזמן עשה מצות דהוי מראיה
 לן ודקשיא פטורות ונשים גרמא
 והקהל ממצה ונילף לעיל

 כתובין שני סבר מ"ר לחיובא
 .מלמדין אין כאחד הבאים
 דאמר יהודה ולרבי ופרכינן
' ד' בפ בסנהדרין - מלמדין
 נמי ואמר:( סז דף) מיתות

 דתפילין:( צו דף) בעירובין
 גרמא הזמן שלא עשה מצות

 פטורא תיתי מהיכא ל"מא
 .גרמא שהזמן עשה למצות
 ולא - 'כו שמחה דהוי משום

 לעיל דאמר כאביי לן סבירא
 .משמחה בעלה אשה
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 לה, א .41
 
עֲ " ַ ל ִמְצַות לֹא ת  הְוכָּ א] ש ֶ מָּ רָּ ַמן ג ְ ַהז ְ ֶ ין ש  א ב ֵּ מָּ רָּ ַמן ג ְ לֹא ַהז ְ ין ש ֶ    – ב ֵּ

ים ַחי ָּיִבין ש ִ ד ַהנ ָּ ים ְוֶאחָּ ש ִ ֲאנָּ ד הָּ   ...[ֶאחָּ
 

  ?ְמָנַהֵני ִמיֵלי
 

  :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ָמֵעאלְדֵבי ְוֵכן ָתָנא  ש ְ י יִּ   :ַרּבִּ

א י ַיעֲ " :ֲאַמר ְקרָּ ה ּכִ ָ ּו ִמ ִאיש  אֹו ִאש ּ ל ַחּטֹש     – )במדבר ה( "את ָהָאָדםּכָ

ה ֹורָּ ת  ב ַ ים ש ֶ ש ִ ל עֹונָּ ה ְלִאיש  ְלכָּ ָּ תו ב ִאש   ה ַהכ ָּ וָּ   .ִהש ְ
 

ר זֶּ   :ָתָנא ְּדֵבי ַרִבי ֱאִליעֶּ

א ים ִלְפֵניֶהם" :ֲאַמר ְקרָּ ש ִ ר ּתָ ֶ    – )שמות כא( "ֲאש 

יִנים ש ֶ  ל ד ִ ה ְלִאיש  ְלכָּ ָּ תו ב ִאש   ה ַהכ ָּ וָּ הִהש ְ ֹורָּ ת    .ב ַ
 

  :ָתָנא ְּדֵבי ִחְזִקָיה

א ה" :ֲאַמר ְקרָּ ָ    – )שמות כא( "ְוֵהִמית ִאיש  אֹו ִאש ּ

ה ֹורָּ ת  ב ַ ל ִמיתֹות ש ֶ ה ְלִאיש  ְלכָּ ָּ תו ב ִאש   ה ַהכ ָּ וָּ   .ִהש ְ
 

  :ּוְצִריָכא
  ,ְדִאי ַאְשְמִעיָנן ַהְך ַקַּמְייָתא

  ,ִמשּום ַכָפָרה ַחס ַרְחָמָנא ֲעַלּה
  .ָלא – ִאָשה ,יןִא  – ַבר ַמָשא ּוַמָתןִאיש ְד  :ֵאיָמא ,ֲאָבל ִדיִנין

  ,ְוִאי ַאְשמּוִעיָנן ָהא
  ,ִמשּום ְדִחיּוָתּה ִהיא

 : ֵאיָמא ,ֲאָבל כֹוֶפר
  .ָלא – ִאָשה ,יןִא  –ִאיש ְדַבר ִמְצֹות   לה, בדף 

  ,ְוִאי ַאְשְמִעיָנן ָהא
  ,ַחס ַרְחָמָנא ֲעַלּה ,יָכא ִאיבּוד ְנָשָמהִמשּום ְדִא 

  .ֲאָבל ָהָנְך ַתְרֵתי ֵאיָמא ָלא
 .ְצִריָכא

 
 

 רש"י
 עונשין לאויןו - עונשין לכל

 .הן מלקות
 לאו - 'כו תנא אליעזר' ר דבי

 אלא לה מייתי' מתני לפרושי
 מייתי עונשין דאייתינא איידי

 לדיני איתרבו מהיכא אגב נמי
 ידן על למות ומיתה ממון

 .ההורגן
 ההורגן שיתחייב - מיתות לכל

 .כופר השור וכן מיתה עליהם
 בקרבן דמישתעי - קמייתא הך

' בפ הגר גזלד הפקדון שבועת
 .נשא

 בכלל ליתא דאי - היא דחיותה
 גוזלין הכל חיים לה אין דינין

 אחרים את גוזלת והיא אותה
 .הימנה בדילין והכל
 אשה או איש והמית - כופר אבל

 המועד דשור כופר גבי דמשתעי
 .האדם את שהרג

 משום - נשמה איבוד דאיכא
 .כופר לשלם רחמנא חייביה הכי
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 לה, ב .42
 
ִחית" ש ְ ַ יף ו ַבל ת  ק ִ ַ ל ת  ִתים] חו ץ ִמב ַ א ְלמֵּ ָּ מ  ַ ט   .["ו ַבל ת ִ
 

ִתים"ִבְשָלָמא  א ְלמֵּ ָּ מ  ַ ט  ל ת ִ   ,"ב ַ

נֵ " :ִדְכִתיב   ,)ויקרא כא( "י ַאֲהֹרןֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ

ֵני ַאֲהֹרן"   .ְוֹלא ְבנֹות ַאֲהֹרן – "ּבְ
 

  ,ֶאָלא
ִחית" ש ְ ַ יף ו ַבל ת  ק ִ ַ ל ת    ?ְמָנָלן "ב ַ
 

ֶכם" :ִדְכִתיב ְ ַאת ֹראש  יפּו ּפְ   ,לֹא ַתּקִ

ַאת ְזָקֶנךָ  ִחית ֵאת ּפְ ְ    – )ויקרא יט( "ְולֹא ַתש 

  ,נֹו ְבַהָקָפהֶיְש  – ָכל ֶשֶיְשנֹו ְבַהְשָחָתה
  .ֵליְתְנהּו ְבַהָקָפה ,הֹוִאיל ְוָלא ִאיְתְנהּו ְבַהְשָחָתה ,ְוָהֵני ָנֵשי

 
  ?ּוְמָנָלן ְדָלא ִאיְתְנהּו ְבַהְשָחָתה

 
  :ִאיָבֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא

  .ְדָהא ָלא ִאית ְלהּו ָזָקן
 

  :ְוִאיָבִעית ֵאיָמא ְקָרא

ֶכםלֹא תַ " :ַדֲאַמר ְקָרא ְ ַאת ֹראש  יפּו ּפְ   ,ּקִ

ַאת ְזָקֶנךָ  ִחית ֶאת ּפְ ְ    –" ְולֹא ַתש 
  ,ִמְדַשֵני ְקָרא ְבִדיבּוֵריּה

  '.ְפַאת ְזַקְנֶכם'ִניְכתֹוב ַרְחָמָנא  ִאם ֵכןְד 

  ?"ְזָקֶנךָ "ַמאי 

  .ְוָלא ְזַקן ִאְשְתָך –" ְזָקֶנךָ "
 

  ?!ְוָלא
  :ְוָהַתְנָיא

ה וְ " ָּ יֶהםְזַקן ִאש   ְברֵּ ל ד ִ ן ְלכָּ קָּ זָּ ן כ ְ י הֵּ ר ֲהרֵּ עָּ ֶהֱעלו  ש ֵּ ִריס ש ֶ ָּ   ".ַהס 
  !ְלַהְשָחָתה, ַמאי ָלאו

 
  :ַאַבֵייֲאַמר 

  ,ְלַהְשָחָתה ָלא ָמִצית ַאְמָרת

ַאת"ְדָיִליף  ַאת" "ּפְ   :ִמְבֵני ַאֲהֹרן "ּפְ
  ,ַמה ְלַהָלן ָנִשים ְפטּורֹות

  .תַאף ָכאן ָנִשים ְפטּורוֹ 
 

ֵני ַאֲהֹרן" :ְוִאי ְסִביָרא ָלן ְדִכי ָכַתב   ,ַאכּוֵליּה ִעְנָיָנא ְכִתיב "ּבְ
  ,ַקל ָוחֹוֶמרְוֵתיֵתי בְ  ,ִניְשתֹוק ְקָרא ִמיֵניּה

  ,ּוַמה ֹכֲהִנים ֶשִריָבה ָבֶהם ַהָכתּוב ִמְצֹות ְיֵתירֹות: ַוֲאָנא ֲאִמיָנא

ֵני ַאֲהֹרן"   ,נֹות ַאֲהֹרןְוֹלא בְ  –" ּבְ
  ?!ָכל ֶשֵכןִיְׂשָרֵאל ֹלא 

 
  ,ִאי ָלאו ְגֵזיָרה ָשָוה

  .ִהְפִסק ָהִעְנָין :ֲהָוה ֲאִמיָנא
  

 !ַהְשָתא ַנִמי ֵניָמא ִהְפִסיק ָהִעְנָין
  :ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא ,ְוִאי ִמשּום ְגֵזיָרה ָשָוה

חוּ "" ַרִיים ִיְהיֶה ַחי ָּיביָּכוֹ  – )ויקרא כא( "לֹא ְיַגּלֵ ָּ ִמְספ  יְלחֹו ב ְ   ?ל ג ִ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ִחית" :ת  ְ  . )ויקרא יט( "לֹא ַתש 

א ַחי ָּיב ט ו ִבְרִהיְטִני ְיהֵּ ַמְלקֵּ טֹו ב ְ   ?יָּכֹול ִלק ְ

 רש"י
 צדעיו המשוה - הראש הקפת

 שאחורי ולפדחתו אזנו לאחורי
 סמוך עד הם חלקים האזנים

 הם שער מקום והצדעים לגובה
 הצדעים שער והמשחית כולם
 בשוה מוקף ראשו שיהא

 אזניו ואחרי וצדעיו לפדחתו
 .הקפה היא סביב עגול

 דזקן - בהשחתה שישנו כל
 .הראש בהקפת ישנו
 העלתה אפילו - אשתך זקן ולא
 .תהוהשחי זקן

 פאת בישראל כתיב - פאת פאת
 זקנם ופאת בכהנים וכתיב זקנך

 כתיב דכי ד"וקס יגלחו לא
 ולא אהרן בני הכהנים אל אמור
 מילתא אכולא אהרן בנות

 .קאי עניינא בההוא דכתיב
 ש"מג - מיניה קרא נשתוק
 נשים למעוטי פאת דפאת

 ו"בק פטורא ותיתי ישראליות
 .מכהנות
 בני קאי ולא - הענין הפסיק

 שיש לחוד אטומאה אלא אהרן
 .יטמא לה כגון בנתים הפסק

 את ליתן - לכדתניא ליה מבעיא
 בזה זה ושל בזה זה של האמור

 בהשחתה אלא נתחייב דלא
 דאיכא וכיון גילוח י"שע

 תדרשה לא להכי ש"לג לאוקמי
 והפסיק הואיל בנות למעוטי

 .הענין
 מצחצחי של א"פליינ - מלקט
 תיק תא בם שמחליקין חרבות
 .הסייף

 עושי של א"פליינ - רהיטני
 .תריסין

 בכהנים האמור - יגלחו לא ל"ת
 ש"ג ואתיא בכך גילוח דרך ואין
 בישראל כהנים של האמור ליתן
 .בכהנים ישראל ושל
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ְלמו ד לֹוַמר ַ חוּ " ת    ".לֹא ְיַגּלֵ

יַצד ֵּ א כ  ה ?הָּ תָּ חָּ ה  ַהש ְ י ֵּש  ב ָּ ֶ ו ַח ש  יל  ר ,ג ִ י אֹומֵּ ַערזֶ  :ֱהוֵּ ַ   "!ה ת 
 

  '.ֶאת ֶשִבְזָקֶנָך'ִניְכתֹוב ְקָרא  ,ִאם ֵכן

ַאת ְזָקֶנךָ "ַמאי    ?"ּפְ
  .ְשַמע ִמיַנּה  ַתְרֵתי

 
  :ָהא ְדַתְנָיא ,ְוֶאָלא

ר " עָּ ֶהֱעלו  ש ֵּ ִריס ש ֶ ָּ ה ְוַהס  ָּ ִאש   יֶהם -ְזַקן הָּ ְברֵּ ל ד ִ ן ְלכָּ קָּ זָּ ן כ ְ י הֵּ  ",ֲהרֵּ
  ?ְלַמאי ִהְלְכָתא

 
  :ָמר זּוְטָראַמר ָא

  .ְלטּוְמַאת ְנָגִעים
 

  :טּוְמַאת ְנָגִעים ְבֶהְדָיא ְכִתיָבא

ֹראש  אֹו ְבָזָקן" י ִיְהֶיה ּבֹו ָנַגע ּבְ ה ּכִ ָ   !)ויקרא יג( "ְוִאיש  אֹו ִאש ּ

 
  ,ֶאָלא

  :ָמר זּוְטָראָאַמר 
  .ְלָטֳהַרת ְנָגִעים

 
  !ָטֳהַרת ְנָגִעים ַנִמי ְפִשיָטא

  !ַבת ָטֳהָרה ִהיא ,ָון ְדַבת טּוְמָאה ִהיאֵכי
 

  :ִאיְצְטִריְך
   – ְכִתיב ִלְצָדִדים :ָסְלָקא ַדְעָתְך ֲאִמיָנא

ֹראש  " י ִיְהֶיה ּבֹו ָנַגע ּבְ ה ּכִ ָ   ",ִאיש  אֹו ִאש ּ

  .ָהַדר ֲאָתאן ְלִאיש – "אֹו ְבָזָקן"
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
 
 

 רש"י
 דאתא הוא דלהכי - כן אם

 ליה דהוה שבזקנך את נכתוב
 דהא פאה דכתיב כמאן נמי

 גבי קרא בההוא פאה כתיב
 את זקן גבי כתיב הויומד ראש

 זקנך את כתיב ולא שבזקנך
 לא ק"וה קאי אפאה מ"ש

 והדר שבזקנך פאות תשחית
 בפאת דהשחתה גילוח נילף
 בבנין נ"א מכהנים ישראל פאת

 וחייב בכהנים זקן פאת חייב אב
 .בישראל זקן פאת
 ש"ג - תרתי מ"ש פאת מאי

 לכל אף הכתוב לימדך שלימה
 .בענין האמור

 מקום שסימני - נגעים לטומאת
 בשר עור מסימני חלוקים שיער

 לבן שער כתיב בשר עור שבנגעי
 שער וזקן ראש נתקי ובסימני

 העלתה דאם הכא וקאמר צהוב
 סימני הוו בזקנה שער אשה
 .זקן נתקי כדין נגעה

 אשה של זקן - כתיב בהדיא
 .אשה או איש דכתיב

 לכשתטהר - נגעים לטהרת
 בתגלחת מצורע טהרת דין תטען

 .וצפורים
 נגעים לטומאת - איצטריך
 להשוות מעיקרא כדאמרן

 לסימני אשה זקן נתקי סימני
 כתיב בהדיא ודאמרת איש זקן
 דאשה כתיב לצדדין א"סד

 אלא קאי לא בקרא הכתוב
 דכתיב בזקן ואו הראש אנתקי

 לאשה ולא לאיש אתאן בסיפיה
 הן הרי דברייתא תנא ל"קמ

 .דבריהם לכל כזקן
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 לה, ב .43
 

  :ָתֵני ִאיִסי

ל ִיְקְרחוּ "ַאף " טו רֹות "ּבַ ים פ ְ ש ִ   ".נָּ
 

  ?ְדִאיִסי ַמאי ַטְעָמא
 

ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם" :ְדָדִריש ָהִכי ִנים ַאּתֶ   ,ּבָ

ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת ימּו ָקְרָחה ּבֵ   ,לֹא ִתְתּגֹוְדדּו ְולֹא ָתש ִ

ה ַלה' ֱאלֶֹהיךָ  י ַעם ָקדֹוש  ַאּתָ   .)דברים יד( "ּכִ

ִנים"   ."ָקְרָחה"ל א ָבנֹותְוֹל – "ּבָ
 

  ?אֹו ֵאינֹו ֶאָלא ִלְגִדיָדה ,"ְלָקְרָחה"ַאָתה אֹוֵמר 
 

ה ַלה' ֱאלֶֹהיךָ " :ְכֶשהּוא אֹוֵמר י ַעם ָקדֹוש  ַאּתָ   .ֲהֵרי ְגִדיָדה ָאמּור "ּכִ

ִנים"ָהא ָמה ֲאִני ְמַקֵיים    .ְלָקְרָחה? ְוֹלא ָבנֹות "ּבָ
 

ְרָחהת ַהְגִדיָדה ּוְלהֹוִציא ֶאת הַ ּוָמה ָרִאיָת ְלַרבֹות אֶ   ? ּקָ
 

  ;ֶשֶיְשָנּה ִבְמקֹום ַהֵשָער ְוֶשֹלא ִבְמקֹום ֵׂשָער ,ְמַרֶבה ֲאִני ֶאת ַהְגִדיָדה
  .ּומֹוִציא ֲאִני ֶאת ַהָקְרָחה ֶשֵאיָנּה ֶאָלא ִבְמקֹום ֵׂשָער

 

ִנים" :ְוֵאיָמא   ,ֵבין ִלְגִדיָדה הָקְרחָ ְוֹלא ָבנֹות ֵבין לְ  "ּבָ

ה ַלה' ֱאלֶֹהיךָ "ְוִכי ָכַתב  י ַעם ָקדֹוש  ַאּתָ   "ּכִ
  !ִבְׂשִריָטה הּוא ִדְכִתיב

 
  .ַאַחת ִהיא^ ְׂשִריָטה ּוְגִדיָדה :ָקָסַבר ִאיִסי  לו, אדף 

 
  :ֲאַמר ַאַבֵיי

  :ַהְיינּו ַטְעָמא ְדִאיִסי

  :ֹרןִמְבֵני ַאהֲ  "ָקְרָחה" "ָקְרָחה"ְדָגַמר 
 ,ַמה ְלַהָלן ָנִשים ְפטּורֹות

 .ַאף ָכאן ָנִשים ְפטּורֹות
 

 ,ְוִאי ְסִביָרא ָלן ְדִכי ְכִתיב ְקָרא ְבכּוֵלי ִעְנָייָנא הּוא ִדְכִתיב
 !ַקל ָוחֹוֶמרְוֵתיֵתי בְ , ִנְשתֹוק ְקָרא ִמיֵניּה

  ,ַהָכתּוב ִמְצֹות ְיֵתירֹותּוַמה ֹכֲהִנים ֶשִריָבה ָבֶהם : ַוֲאָנא ֲאִמיָנא

ֵני ַאֲהֹרן"   ,ֹלא ְבנֹות ַאֲהֹרן – "ּבְ
  ?!ָכל ֶשֵכןִיְׂשָרֵאל ֹלא 

 
  ,ִאי ָלאו ְגֵזיָרה ָשָוה

 .ֲהָוה ֲאִמיָנא ִהְפִסיק ָהִעְנָין
 

  !ַהְשָתא ַנִמי ֵניָמא ִהְפִסיק ָהִעְנָין
  :יּה ְלִכְדַתְנָיאִמיָבֵעי לֵ  ,ְוִאי ִמשּום ְגֵזיָרה ָשָוה

א ַאַחת - "א ִיְקְרחוּ "ל" א ַחי ָּיב ֶאל ָּ ְרחֹות לֹא ְיהֵּ ש  קָּ מֵּ ע ְוחָּ ַרח ַאְרב ַ ו  קָּ   ?יָּכֹול ֲאִפיל 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ל ַאַחת ְוַאַחת - "ָקְרָחה" :ת    .ְלַחי ֵּיב ַעל כ ָּ

ם" ָ ֹראש  ְלמו ד לֹוַמר "ּבְ ַ   ?ַמה ת 

ֱאַמר נ ֶ ֶ ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמתלֹא ִתְתּגֹוְד " :ְלִפי ש  ימּו ָקְרָחה ּבֵ    – )דברים יד( "דּו ְולֹא ָתש ִ

יַנִים עֵּ ין הָּ א ַעל ב ֵּ א ַחי ָּיב ֶאל ָּ   ,יָּכֹול לֹא ְיהֵּ
ֹראש   ל הָּ ֹות כ ָּ ִין ְלַרב    ?ִמנ ַ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ם" ת  ָ ֹראש  יַנִים – "ּבְ עֵּ ין הָּ בֵּ ֹראש  כ ְ   .ְלַחי ֵּיב ַעל הָּ
ֲהִני ֹ א כ  ין ִלי ֶאל ָּ ירֹות ,םְואֵּ תו ב ִמְצֹות ְיתֵּ ֶהם ַהכ ָּ ה ב ָּ ִריב ָּ   ,ש ֶ

 רש"י
' לה אתם בנים - בנות אול בנים

 קרחה תשימו ולא תתגודדו לא
 אבל לקרחה בנות ולא בנים

 .הבנות אף לגדידה
 .לגדידה אף אלא - אינו או

 שלאחריו בפסוק - אומר כשהוא
 הנשים ואף אתה קדוש עם כי

 .עם בכלל
 - הגדידה את אני מרבה ג"ה

 ושלא שער במקום שישנה
 את אני ומוציא שער במקום
 במקום אלא שאינה הקרחה

 .שער
 וחוקי ר"אשגרטינ - גדידה

 .מתיהן על היו האמורי
 ד"וקס - דכתיב הוא בשריטה

 חד נינהו תרתי וגדידה שריטה
 דשריטה ג"ואע בכלי וחד ביד

 כיון כתיב לא ענינא בהאי
 ולא הכא כתבה לגדידה דדמיא
 פטורות נשים היא אף תימא
 והכי לרבויי קדוש עם כי כתיב
 קרא סרוסיל ולאו טפי שפיר
 גדידה גבי בנות ולא בנים דהא

 .סליק ומיניה כתיב
 שתיהן משמעות - היא אחת 

 .בכלי בין ביד בין
( כא ויקרא) דכתיב - אהרן מבני

 גבי בראשם קרחה יקרחו לא
 .הכהנים אל אמור

 .אהרן בני - קרא כתיב דכי
 גבי ש"ג מהך - קרא נשתוק
 .ישראל

 כהנים אצל האמור - בראשם
 בישראל שנאמר פידל ל"ת מה
 .לפדחת סמוך משמע עיניכם בין
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ן לָּ ל ְמנָּ אֵּ רָּ   ?ִיש ְ

אן ן "ָקְרָחה" ֶנֱאַמר כ ָּ   ,"ָקְרָחה" ְוֶנֱאַמר ְלַהל ָּ

ה ְרחָּ ה ְוקָּ ְרחָּ ל קָּ אן ַחי ָּיב ַעל כ ָּ יַנִים ,ַמה כ ָּ עֵּ ין הָּ בֵּ ֹראש  כ ְ   ,ְוַחי ָּיב ַעל הָּ
ה  ְרחָּ ל קָּ ן ַחי ָּיב ַעל כ ָּ ַהל ָּ הַאף ל ְ ְרחָּ יַנִים ,ְוקָּ עֵּ ין הָּ בֵּ ֹראש  כ ְ   .ְוַחי ָּיב ַעל הָּ

ת  ן ַעל מֵּ ַהל ָּ ת -ו ַמה ל ְ אן ַעל מֵּ   ."ַאף כ ָּ
 

  '.ָקַרח' :ִנְכתֹוב ְקָרא ִאם ֵכן

  ?"ָקְרָחה"ַמאי 
 .ָשְמַעְת ִמיַנּה ַתְרֵתי

 
  :ֲאַמר ָרָבא

  :ַהְיינּו ַטְעָמא ְדִאיִסי

ין ֵעיֵניֶכם"ְדָיִליף    :ִמְתִפיִלין "ּבֵ
  ,ַמה ְלַהָלן ָנִשים ְפטּורֹות

  .ַאף ָכאן ָנִשים ְפטּורֹות
 

  ,ְוָרָבא
  ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ְכַאַבֵיי

 

  .ָלא ַמְשַמע ֵליּה "ָקְרָחה"ָקַרח 
 

  ,ְוַאַבֵיי
  ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ְכָרָבא

 
  :ֲאַמר ָלְך

  :ֵמָהָכא ָגַמר ָלּה ְתִפיִלין גּוַפְייהּו
  ,ַמה ְלַהָלן ָמקֹום ֶשעֹוִׂשים ָקְרָחה ְבגֹוְבָהּה ֶשל ֹראש

  .ַאף ָכאן ְמקֹום ַהָנָחה ְבגֹוַבּה ָהֹראש
 

  ,ּוֵבין ְלַאַבֵיי ּוֵבין ְלָרָבא

ם"ַהאי  ִנים ַאּתֶ   ?ַמאי ָדְרֵשי ֵביּה "ּבָ
 

  :ַהאי ִמיָבֵעי ְלִכְדַתְנָיא

ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכםבָּ ""   :"ִנים ַאּתֶ

ִנים  ם נֹוֲהִגים ִמְנַהג ב ָּ ֶ ַאת  ְזַמן ש ֶ ם ְקרו ִים  -ב ִ ֶ ִנים"ַאת    ,"ּבָ

ִנים  ם נֹוֲהִגים ִמְנַהג ב ָּ ֶ ין ַאת  ם ְקרו ִים  -אֵּ ֶ ין ַאת  ִנים"אֵּ   ."ּבָ
י  ְברֵּ י ְיהוָּדהד ִ   .ַרּבִּ

יר י ֵמאִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ְך אַ  ין כ ָּ ְך ו בֵּ ָּ ין כ  ֵּ ִניםב  ם ְקרו ִים ב ָּ ֶ   .ת 

ֱאַמר נ ֶ ֶ ה" :ש  ִנים ְסָכִלים ֵהּמָ   ,)ירמיהו ד( "ּבָ

ר ם" :ְואֹומֵּ ִנים לֹא ֵאמּון ּבָ   ,)דברים לב( "ּבָ

ר ִחיִתים" :ְואֹומֵּ ְ ִנים ַמש    ,)ישעיהו א( "ֶזַרע ְמֵרִעים ּבָ

ר ם" :ְואֹומֵּ י ַאּתֶ ר ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא ַעּמִ ֶ ְמקֹום ֲאש    ,ְוָהָיה ּבִ

ֵני ֵאל ָחי   .""ֵיָאֵמר ָלֶהם ּבְ
 

ר"ַמאי    ?"ְואֹומֵּ
 

  :ְוִכי ֵתיָמא
  ,ְסָכֵלי הּוא ְדִמְקֵרי ְבֵני

  ?ִכי ֵלית ְבהּו ֵהיָמנּוַתְייהּו ָלא ִמיְקרּו ְבֵני

ם"ְואֹוֵמר  :ָתא ְשַמע ִנים לֹא ֵאמּון ּבָ   ".ּבָ
  :ְוִכי ֵתיָמא

ִנים"הּוא ְדִמיְקרּו ִכי ֵלית ְבהּו ֵהיָמנּוָתא    ,"ּבָ

 רש"י
 מת על בישראל - להלן ומה

 .למת כתיב דהתם
 לחודה מילתא דלהך - כ"א

 .אתא
 מאי קרח בתרוייהו - נכתוב
 יתירה ש"כג ליה הוה קרחה

 .הא נמי למידרש
 - גמירי מהכא גופייהו תפילין
 עיניכם דבין ש"ג ההיא כלומר
 תפילין םמקו למגמר ליה מיבעי
 עיניכם בין תימא דלא מהכא
 אלא פדחתו על דהיינו ממש
 דקרחה עיניכם מבין יליף

 שער מקום דבלאו שער דבמקום
 והיינו קרחה משכחת לא

 .מפדחתו למעלה
 דנפקא - לרבא ובין לאביי ובין
 מקרא דנשים פטורא להו

 דרשי מאי אתם בנים אחרינא
 .ביה

 - בני דמקרו הוא סכלי ת"וכ
 הוא שטות אלא םבה כשאין

 כשהם אבל בנים דמיקרו
 לא הימנותא בהו דלית רשעים

 .בנים מקרו
 זרה עבודה דהיינו - משחיתים

 תשחיתון פן( ד דברים) כדכתיב
 '.וגו פסל ועשיתם
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ִנים"ָלא ִמיְקרּו  ַלֲעבֹוָדה ָזָרהִכי ָפְלחּו   ?"ּבָ

ִחיִתים"ְואֹוֵמר  :ָתא ְשַמע ְ ִנים ַמש    ."ֶזַרע ְמֵרִעים ּבָ
  :ְוִכי ֵתיָמא

ִחיִתים" ְ ִנים ַמש    ,הּוא ְדִמיְקרּו "ּבָ
  ?ְבֵני ְמַעְלָייא ָלא ִמיְקרּו

ם"ְואֹוֵמר  :ָתא ְשַמע י ַאּתֶ ר ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא ַעּמִ ֶ ְמקֹום ֲאש    ,ְוָהָיה ּבִ

ֵני ֵאל ָחי ֵיָאֵמר  :"ָלֶהם ּבְ
 
 

 רש"י
 עוד - מקרו לא מעליא בני

 .לעולם
 חי אל בני מקרו דהדרי - ש"ת
 .תשובה י"ע
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 לו, א  .44
 

ָנה  ִמש ְׁ

ִמיכֹות נו פֹות ,ַהס ְ ֹות ,ְוַהת ְ ש  ִמיצֹות ,ְוַהַהג ָּ   ,ְוַהק ְ
רֹות טָּ ִליקֹות ,ְוַהק ְ לֹות ,ְוַהמ ְ ב ָּ   :ְוַהז ָּאֹות ,ְוַהק ַ
יםנֹוֲהִגים ב ַ  ש ִ נָּ ים ְולֹא ב ְ ש ִ   .ֲאנָּ

ה ה ו ְנִזירָּ ְנַחת סֹוטָּ ן ְמִניפֹות: ,חו ץ ִממ ִ הֵּ  ש ֶ
 

ָמָרא  ג ְׁ

  ":ְסִמיכֹות"

ָרֵאל ְוָסַמךְ " :ִדְכִתיב ֵני ִיש ְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ    – )ויקרא א( "ּדַ

ָרֵאל" ֵני ִיש ְ  .ְבנֹות ִיְׂשָרֵאל סֹוְמכֹות ְוֵאין ,סֹוְמִכים "ּבְ
 
נו פֹות"   :"ת ְ

ָרֵאל ְוֵהִניף" ֵני ִיש ְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   – )ויקרא ז( "ּדַ

ָרֵאל" ֵני ִיש ְ  .ְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְמִניפֹות ְוֵאין ,ְמִניִפין "ּבְ
 
ֹות" ש   :"ַהג ָּ

ֵני ַאֲהֹרן" :ִדְכִתיב ְנָחה ַהְקֵרב אֹוָתּה ּבְ    – )ויקרא ו( "ְוֹזאת ּתֹוַרת ַהּמִ

ֵני ַאֲהֹרן"   .ַאֲהֹרןְוֹלא ְבנֹות  – "ּבְ
 
 ":ְקִמיצֹות"

ֵני ַאֲהֹרן ְוָקַמץ" :ִדְכִתיב    – )ויקרא ב( "ֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ

ֵני ַאֲהֹרן"  .ְוֹלא ְבנֹות ַאֲהֹרן - "ּבְ
 
רֹות"  ":ַהְקטָּ

ֵני ַאֲהֹרן" :ִדְכִתיב    – )ויקרא ג( "ְוִהְקִטירּו אֹותֹו ּבְ

ֵני ַאֲהֹרן"  .ְוֹלא ְבנֹות ַאֲהֹרן – "ּבְ
 
 ":ִליקֹותַהמ ְ "

   – )ויקרא א( "ּוָמַלק ְוִהְקִטיר" :ִדְכִתיב

 .ִאיַתַקש ְמִליָקה ְלַהְקָטָרה
 
לֹות" ב ָּ  :"ַהק ַ

ֵני ַאֲהֹרן" :ִדְכִתיב   ,"ְוִהְקִריבּו ּבְ
 : ְוָאַמר ָמר

 .זּו ַקָבַלת ַהָדם –" ְוִהְקִריבוּ "  לו, בדף 
 
 ":ְוַהז ָּאֹות"

  ?ַהָזָאה ְדֵהיָכא

  !ָכתּוב ָבּה "ֶאְלָעָזר" – ָפָרהִאי ְד 

יחַ " – ִאי ִדְפִנים ִ ש    !ָכתּוב ָבּה)ויקרא ד(  "ַהּכֵֹהן ַהּמָ
  :ִמֶבן ֹצאן ַקל ָוחֹוֶמרְדַאְתָיא בְ  ,ַהָזָאה ְדֶבן עֹוף ,ֶאָלא

  ,תוֹ ָקַבע לֹו ֹכֵהן ְלַהָזָא – ָקַבע לֹו ֹכֵהן ִלְשִחיָטתוֹ  ּוַמה ֶבן ֹצאן ֶשֹלא
 ? ן ֶשִיְקַבע לֹו ְלַהָזָאתוֹ ֵאינֹו ִדי – ָקַבע לֹו ֹכֵהן ִלְמִליָקתוֹ שֶ  ,ֶבן עֹוף

 רש"י
 '.מתני

 מכתסו אינה - 'כו הסמיכות
 מנחה מגשת ואינה מניפה ואינה

 העבודה אין כהנת היא ואפילו
 בקרן מנחה להגיש בה כשרה

 כמשפטה דרומית מערבית
:( יד דף) דסוטה ב"בפ לה דתנינן
 ואינה ומקטרת קומצת ואינה

 דם מקבלת ואינה עוף מולקת
 חוץ העוף חטאת דם מזה ואינה

 מניפות שהם ונזירה מסוטה
 בין כהנות בין בעצמן מנחתן

 טעונה שמנחתן ישראליות
 .לה יליף' ובגמ בבעלים תנופה

 
 

 .'גמ
 וכתיב דויקרא - ישראל בני אל

 .ידו וסמך עניינא בההיא
 

 בצו - והניף ישראל בני אל דבר
 זבח את המקריב אהרן את

 עניינא בההוא וכתיב שלמיו
 .והניף

 
 נפקא קרא מהאי - אותה הקרב

 :(.שם) דסוטה ב"בפ הגשה לן
 

 והא - להקטרה מליקה איתקש
 אותו מוהקטירו נשים מעיטנא

 .אהרן בני
 
 היכא ג"ול - דהיכא הזאה ג"ה 

 .כתיבה
 דפרה דמה הזאת - דפרה אי

 .אדומה
 שאר ואפילו - בה כתוב אלעזר
 .נשים ש"וכ פסולין כהנים

 כגון דפנים הזאה - דפנים אי
 האמורין הזהב ומזבח הפרוכת

 דבר העלם ופר משיח כהן בפר
 .ציבור של

 - בהן כתיב המשיח הכהן
 נשים ש"וכ הדיוטים למעוטי

 לתנא ליה איצטריך ומאי
 .למיתנייה

 בחטאת דכתיב - עוף דם הזאת
 מדם והזה( ה ויקרא) העוף

 לאשמועינן ואיצטריך החטאת
 ו"מק ליה ונפקא פסולות נשים

 צאן בן דעולת דם מזריקת
( א/ ויקרא/ שם) ביה דכתיב
 .אהרן בני וזרקו

 - לשחיטתו כהן לו בעק לא
 דכתיב בזר כשרה שהשחיטה

 בן את ושחט/( א ויקרא/ שם)
 אהרן בני והקריבו הבקר

 כהונה מצות ואילך מקבלה
 בזר שכשרה השחיטה על לימד

 :(.לא דף ברכות)
 כדכתיב דמו לזריקת - להזאתו

 בני וזרקו( א/ ויקרא/ שם)
 .אהרן

 - למליקתו כהן לו שקבע עוף בן
( א/ ראויק/ שם) דכתיב

 ומלק המזבח אל הכהן והקריבו
 .ראשו את
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 לו, ב .45
 
ה" ה ו ְנִזירָּ ְנַחת סֹוטָּ  ".חו ץ ִממ ִ
 

ר ֲאַמר ֵליּה זֶּ   :ְדָדֵריּה ַרִבי ֹיאִשָיהלְ  ַרִבי ֱאִליעֶּ
  :ָהא ְשַמְעָתָתאָלא ֵתיִתיב ַאַכְרָעְך ַעד ְדָאְמַרְת ִלי לְ 
  ?ִמַנִין ְלִמְנַחת סֹוָטה ֶשְּטעּוָנה ְתנּוָפה

 
  ?!ְמָנָלן

ְנָחה"ְבגּוָפּה ְכִתיב    !)במדבר ה( "ְוֵהִניף ֶאת ַהּמִ

 
  ?ֶאָלא ְתנּוָפה ִבְבָעִלים ְמָנָלן

 
  :ִמְשָלִמים 'ָיד' 'ָיד'ָאְתָיא 

ד " :ְכִתיב ָהָכא הְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּיַ ָ  ,)במדבר ה( "ָהִאש ּ

ִביֶאָנה"ּוְכִתיב ָהָתם     – )ויקרא ז( "ָיָדיו ּתְ

  .ַאף ְלַהָלן ֹכֵהן ,ַמה ָכאן ֹכֵהן
  .ַאף ָכאן ְבָעִלים ,ַמה ְלַהָלן ְבָעִלים

  ?ָהא ֵכיַצד
  .ּוֵמִניף ,ֹכֵהן ַמְכִניס ָידֹו ַתַחת ַיד ְבָעִלים

 
  ,ַאְשְכָחן סֹוָטה

  ?ה ְמָנָלןְנִזיָר 
 

 .ִמסֹוָטה 'ַכף' 'ַכף'ָאְתָיא 
 
 
 

 רש"י
 שהיה - דדריה יאשיה לרבי

 להבין ויש כמותו אמורא בדורו
 רבי היה א"ר בימי שעדיין מכאן

 יונתן' דר פלוגתיה בר יאשיה
 למיתני איצטריך להכי קיים
' ר לאפוקי דדריה יאשיה לרבי

 .קשישא יאשיה
 הסוטה שתהא - מנלן בבעלים

 לכהן דלמא יפתהמנ עצמה
 במדבר) כדכתיב רחמנא קאמר

 '.וגו האשה מיד הכהן ולקח( ה
 - כהן להלן אף כהן כאן מה ג"ה

 .בעלים כאן אף בעלים להלן מה
 כתיב בבעלים - תביאנה ידיו

 .משתעי ובתנופה
 כתיב בסוטה - מסוטה כף כף

 כפיה על ונתן( ה/ במדבר/ שם)
 הנזיר כפי על ונתן כתיב ובנזיר

 (.ו/ דברבמ/ שם)

 



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמֶסֶכת ִקידּוִשין ֶפֶרק א' 
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 לז, א –לו, ב  .46
 

ָנה  ִמש ְׁ

ֶרץ אָּ לו יָּה ב ָּ ִהיא ת ְ ה ש ֶ ל ִמְצוָּ ֶרץ – כ ָּ אָּ א ב ָּ ה  נֹוֶהֶגת ֶאל ָּ ינָּ   ,אֵּ
ֶרץ אָּ לו יָּה ב ָּ ה  ת ְ ינָּ אֵּ ֶרץ – ְוש ֶ אָּ ין ב ָּ ֶרץ נֹוֶהֶגת ב ֵּ אָּ ה לָּ חו צָּ ין ב ְ ֵּ  ,ב 

ה ְוִכְלַאִיםחו ץ ִמן הָּ  לז, אדף  ְרלָּ   .עָּ
יֶעֶזר י ֱאלִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ש   דָּ  .ַאף ֶהחָּ

 

ָמָרא  ג ְׁ

לו יָּה"ַמאי  לו יָּה"ּוַמאי  "ת ְ ה  ת ְ ינָּ אֵּ   ?"ש ֶ
 

לו יָּה"ִאיֵליָמא    ,ִדְכִתיב ָבּה ִביָאה "ת ְ

לו יָּה" ה  ת ְ ינָּ אֵּ    – ְדֹלא ְכִתיב ָבּה ִביָאה "ְוש ֶ
 , ִביָאה ִדְכִתיב ָבֶהן ,ֲחמֹור ַוֲהֵרי ְתִפיִלין ּוֶפֶטר

  !חּוץ ָלָאֶרץְונֹוֲהִגין ֵבין ָבָאֶרץ ֵבין בְ 
 

  :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   :ָהִכי ָקָאַמר

  .חּוץ ָלָאֶרץנֹוֶהֶגת ֵבין ָבָאֶרץ ֵבין בְ  –ָכל ִמְצָוה ֶשִהיא חֹוַבת ַהגּוף
  .ֶרץֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאָלא ָבָא – חֹוַבת ַקְרַקע

 
  ?ָהֵני ִמיֵלימנ
 
  :ָתנּו ַרָבָנןְד 

ים"" ה ַהחּוּקִ ֹות – "ֵאּלֶ ש  ְדרָּ ו  ַהמ ִ ל    .אֵּ

ִטים" ּפָ ְ ש  יִנים – "ְוַהּמִ ו  ַהד ִ ל    .אֵּ

ְמרּון" ְ ש  ר ּתִ ֶ ה – "ֲאש  נָּ   .זו  ִמש ְ

ֹות" ה – "ַלֲעש    .זו  ַמֲעש ֶ

ָאֶרץ" ן לֹא יְ  – "ּבָ ו ל ָּ ְצֹות כ  ל ַהמ ִ ֶרץיָּכֹול כ ָּ אָּ א ב ָּ   ?הו  נֹוֲהִגים ֶאל ָּ

ְלמו ד לֹוַמר ַ ים ַעל ָהֲאָדָמה" :ת  ם ַחּיִ ר ַאּתֶ ֶ ִמים ֲאש  ל ַהּיָ    .)דברים יב(" ּכָ

ִמים"ִאי  ל ַהּיָ ֶרץ ,"ּכָ אָּ חו ץ לָּ ין ב ְ ֵּ ֶרץ ב  אָּ ין ב ָּ ֵּ   ?יָּכֹול ְיהו  נֹוֲהִגים ב 

ְלמו ד לֹוַמר ַ ָאֶרץ" :ת    ."ּבָ

תו   ה ַהכ ָּ ִריב ָּ טַאַחר ש ֶ   ,ב ו ִמיעֵּ
ִעְניָּן מו ר ב ָּ אָּ ֶ ה ש   ַ א ו ְלַמד ִממ    :צֵּ

ם" ָ ר ָעְבדּו ש  ֶ קֹומֹות ֲאש  ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד ּתְ   – )דברים יב(ְוגֹו'  "ַאּבֵ

ה ְמיו ֶחֶדת רָּ ה זָּ ה ֲעבֹודָּ   ,מָּ
ו ף ִהיא חֹוַבת ַהג  ֶרץ ,ש ֶ אָּ חו ץ לָּ ין ב ְ ֵּ ֶרץ ב  אָּ ין ב ָּ ֵּ   ,ְונֹוֶהֶגת ב 

ל ו ף  ַאף כ ָּ ִהיא חֹוַבת ַהג  ֶרץ -ש ֶ אָּ חו ץ לָּ ין ב ְ ֵּ ֶרץ ב  אָּ ין ב ָּ ֵּ  ".נֹוֶהֶגת ב 
 
 
 

 רש"י
 .'מתני

' בגמ - תלויה ואינה תלויה
 .להו מפרש

 - והכלאים הערלה מן חוץ
 נוהגים בארץ שתלויות פ"שאע

 הלכה הערלה ל"בח אף
 סופרים מדברי והכלאים
 :(.לח דף/ )קידושין/ כדלקמן

 לפני מלאוכלו - החדש אף
 .העומר

 
 '.גמ

 - ביאה בה דכתיב תלויה
 הארץ בביאת הכתוב שתלאה

 כי( יט ויקרא) תבאו כי גוןכ
 (.יג שמות) יביאך

 בהו כתיב - חמור ופטר תפילין
 לי קדש בפרשת יביאך כי והיה

 /(.יג שמות/ שם)
 - 'כו בין בארץ בין ונוהגין
 דוכתין בכמה אשכחן תפילין
 דמנחי דבבל אמוראי ברבנן

 רחם בפטר חמור פטר) תפילין
 (.רחמנא תלה

 תלויה אינה היינו - הגוף חובת
 על לא מוטלת אינה בארץ

 על אלא גידוליו על ולא הקרקע
 תפילין שבת כגון אדם של גופו

 מילה חמור פטר כוכבים עבודת
 .בהם וכיוצא עריות
 על שמוטלת - קרקע חובת

 תרומות כגון גידוליו או הקרקע
 שכחה לקט חלה ומעשרות

 ערלה חדש שביעית ופאה
 .כלאים

 נוהגת הגוף דחובת - מ"ה מנא
 הקרקע וחובת ושבותמ בכל

 .בארץ אלא אינה
 שמביאה - משנה זו תשמרון

 תשמרון דכתיב מעשה לידי
 .לעשות

 בין בארץ בין - חיים אתם אשר
 .ל"בח
 הכתוב מהם איזה על - ולמד צא

 אתם אשר הימים כל אומר
 .האדמה על חיים
 דסמוך - בענין שאמור ממה

 דהיינו' וגו תאבדון אבד ליה
 נתרבו ועליהם כוכבים עבודת

 הימים כל כדכתיב מושבות כל
 הלמד ודבר חיים אתם אשר

 היא מדות ג"מי אחד מעניינו
 הגוף חובת דכל מכאן ונלמד
 .ל"בח אף נוהגת
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 לז, א .47
 
ְלַאִים" ה ְוַהכ ִ ְרלָּ עָּ   ."חו ץ ִמן הָּ
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ?אֹו ְלחּוְמָרא ָפִליג ,ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ְלקּוָלא ָפִליג

 
  – ְלחּוְמָרא ָפִליג

  :ָּמאְוָהִכי ָקָאַמר  ַתָנא ַק 
ְלַאִים" ה ו ִמן ַהכ ִ ְרלָּ עָּ   ,ְדִהְלְכָתא ְגִמיֵרי ָלּה "חו ץ ִמן הָּ

  .ַאף ַעל ַגב ְדִאיָכא ְלֵמיַמר חֹוַבת ַקְרַקע ִהיא
  .ָלא –ְבחּוץ ָלָאֶרץ  ,ִאין –ָבָאֶרץ  ,ֲאָבל ָחָדש

 ?ַמאי ַטְעָמא

ב" ָ   .ְלַאַחר ְירּוָשה ִויִשיָבה ַמְשַמע – "מֹוש 
  :ֲאָתא ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ְלֵמיַמרוַ 
ש  " דָּ   .נֹוֵהג ֵבין ָבָאֶרץ ֵבין ְבחּוץ ָלָאֶרץ "ַאף חָּ

  ?ַמאי ַטְעָמא

ב" ָ   .ְבָכל ָמקֹום ֶשַאֶתם יֹוְשִבים –" מֹוש 
 

  – ְלקּוָלא ָפִליג ,אֹו ִדְלָמא
  :ַתָנא ַקָּמא ְוָהִכי ָקָאַמר

לְ " ה ְוַהכ ִ ְרלָּ עָּ   ,ְדִהְלְכָתא ְגִמיֵרי ָלּה "ַאִיםחו ץ ִמן הָּ

ש  "ְוָכל ֶשֵכן  דָּ   .ֶשַאֶתם יֹוְשִבים ַמְשַמע ָכל ָמקֹום – "חָּ
  :ַוֲאָתא ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ְלֵמיַמר

ש  " דָּ   ,ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָלא ָבָאֶרץ "חָּ

ב"ְד  ָ   .ְלַאַחר ְירּוָשה ִויִשיָבה ַמְשַמע "מֹוש 

  "?ַאף"ּוַמאי 
  ?ַקַּמְייָתאאַ 
 

  :ָתא ְשַמע
  :ַאַבֵייַדֲאַמר 

  ?ַרִבי ֱאִליֶעֶזרַמאן ַתָנא ְדָפֵליג ֲעֵליּה ְד 
  ,ִיְשָמֵעאל ִהיא ַרִבי

  :ְדַתְנָיא
ְדךָּ " ֶ וֹ  ,ְלַלמ  ֱאַמר ב  נ ֶ ֶ קֹום ש  ל מָּ כ ָּ   :ש ֶ

ב" ָ ה – "מֹוש  יבָּ ה ִויש ִ ָּ א ְלַאַחר ְירו ש   ינֹו ֶאל ָּ   ,אֵּ
ְברֵּ  ָמֵעאלי ד ִ ש ְ י יִּ   .ַרּבִּ

ַמר לֹו  יָבאאָּ י ֲעקִּ   :ַרּבִּ

ת ב ָּ י ש ַ וֹ  ,ֲהרֵּ ֱאַמר ב  נ ֶ ֶ בֹות" ש  ָ ֶרץ ",מֹוש  אָּ חו ץ לָּ ין ב ְ ֵּ ֶרץ ב  אָּ ין ב ָּ ֵּ   ?ְונֹוֶהֶגת ב 
יה   ְתיָּא :ֲאַמר לֵּ חֹוֶמר אָּ ת ַקל וָּ ב ָּ   :ש ַ

ֶר  אָּ חו ץ לָּ ין ב ְ ֵּ ֶרץ ב  אָּ ין ב ָּ ֵּ ֹות נֹוֲהגֹות ב  ְצֹות ַקל    ,ץַמה מ ִ
ן ֵּ כ  ל ש ֶ א כ ָּ א לָּ ת ֲחִמירָּ ב ָּ   ?!"ש ַ

 
  'ַרִבי ִיְשָמֵעאל ?ַרִבי ֱאִליֶעֶזרַמאן ַתָנא ְדָפֵליג ֲעֵליּה ְד 'ִמַדֲאַמר ַאַבֵיי 

  .ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ְלחּוְמָרא ָפִליג :ְשַמע ִמיַנּה
  .ְשַמע ִמיַנּה

 
  ?ִמְכִדי ַרִבי ִיְשָמֵעאל ַאֵהיָכא ָקֵאי

  ,ַאְנָסִכים

ב"ִביָאה ּו^ ִבְנָסִכים  לז, בדף  ָ   !ְכִתיב ְבהּו "מֹוש 
 

  :ָהִכי ָקָאַמר
  ,ְלַלֵּמד ֶשָכל ָמקֹום ֶשֶנֱאַמר ִביָאה ּומֹוָשב

  ,ֵאינֹו ֶאָלא ְלַאַחר ְירּוָשה ִויִשיָבה

 רש"י
 ביה דכתיב ג"ואע נהג לא - חדש אבל

 וקלי דולחם בסיפיה ממושבותיכם
 שאתם מ"בכ למימרא לאו' וגו וכרמל

 לא בארץ שאף לומר אלא יושבים
 שכבשו בגלגל שהיו שנה ד"י כל בונתחיי

 כל והכיר בה שנתיישבו עד ושחלקו
 .שלו את אחד

 ק"ת דקאמר - פליג לקולא דלמא או
 ש"וכ מהלכה והכלאים הערלה מן חוץ

 מ"כ ומשמע מושבות ביה דכתיב חדש
 אף למימר א"ר ואתא יושבים שאתם
 בארץ התלויות המצות מן הוא החדש

 חרלא דמושב בארץ אלא נוהג ואין
 .משמע וישיבה ירושה

 אכל אלא אחוץ קאי לא - אקמייתא
 .בארץ התלויה מצוה

 .א"אדר דפליג' דמתני - ק"ת מאן
 דאמר ליה דשמעינן - היא ישמעאל' ר

 ואין הוא וישיבה ירושה לאחר מושב
 למימר א"ר ואתא בארץ אלא נוהג חדש

 ונוהג וכלאים כערלה נוהג החדש אף
 .גפלי לחומרא אלמא מושבות בכל

 נסכים פרשת גבי - 'כו מ"שכ ללמדך
 תבואו כי דכתיב לך שלח בפרשת קאי

' לה אשה ועשיתם מושבותיכם ארץ אל
 קדשים בשחיטת ישמעאל' ר ויליף' וגו

 בא דלא מקרא( קיא דף/ )זבחים/
 לבמות נסכים להטעינם אלא הכתוב
 ליה ונפקא יחיד לבמות ולא ציבור

 בבמה לכם נותן אני אשר מדכתיב
 על הלכך מדבר הכתוב לכולכם גתהנוה

 שאתם מ"כ לאו מושבותיכם האי כרחך
 אלא ציבור במת דאין משמע יושבים
 דכתיב מושב האי אלא אחד במקום

 גלגל בבמת דאף לאשמועינן קרא אתא
 שנה ד"י כל הנחשת מזבח שם שהיה

 לא ציבור במת והיא וחלקו שכבשו
 לשילה משבאו אבל בנסכים נתחייבו

 נתחייבו וישיבה ירושה לאחר דהיינו
 מבמות נסכים פסקו לא ושוב בנסכים

 והיתה שילה משחרבה ואפילו ציבור
 דקאמר והיינו וגבעון בנוב ציבור במת

 לך מדפריש כלומר' כו מ"שכ ללמדך
 מושב מ"ש בכולכם הנוהגת במה קרא

 כ"דא משמע מ"כ לאו בנסכים דכתיב
 מ"בכ הנעשית יחיד במת לה הויא

 .הבמות היתר בשעת
' וגו תבערו לא בה נאמר - שבת והרי

 דנסכים מושבותיכם אף מ"בכ ונוהגת
 בכל הנוהגת יחיד ובבמת קאמר מ"בכ

 דתלייה והאי מדבר הכתוב מושבות
 הייתם עכשיו עד ק"ה הארץ בביאת
 לא ועדיין נאסרו שהבמות במשכן

 ציבור בבמות אלא נסכים הקרבתם
 שלא שנה ד"י כל לארץ ומשתבואו

 בגלגל שוכנים והיו שילה משכן הוקבע
 שהותרו ל"וקי במלחמה טרודים
 תבואו כי ללמדנו זה כתוב בא הבמות

 אף מותרת יחיד במת ותהא הארץ אל
 בזבחים איתא והכי נסכים תטעון היא

 /(.קיא/ שם)
 יליף והיכי - בהו כתיב ומושב ביאה
 האי דלמא ביאה בלא מושב מיניה

 בעי דלא הוא הארץ ביאת ביה דמפרש
 אבל יושבים שאתם מקום כל ימרלמ

 .ל"ח אפילו לך אימא ביאה בלא מושב
 שנאמר מקום שכל ישמעאל רבי - ק"ה

 ישמעאל' ר אתא וחדש ומושב ביאה
 הארץ ביאת נמי ביה דכתיב לאשמועינן

 .ומושבות
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  .ִיְשָמֵעאל ַרִביִדְבֵרי 
 

  ,ִאי ָהִכי
ַמר לֹו " יָבאַרּבִּ אָּ   :י ֲעקִּ

וֹ  ֱאַמר ב  נ ֶ ֶ ת ש  ב ָּ י ש ַ בֹות" ֲהרֵּ ָ   ,"מֹוש 

יה   חֹוֶמר ִהיא :ַוֲאַמר לֵּ ת ַקל וָּ ב ָּ    – "ש ַ

בֲאָנא ִביָאה ּו :ֵניָמא ֵליּה ָ   !ָקָאִמיָנא מֹוש 
 

  :ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר ֵליּה

בַדֲאָנא ִביָאה ּו – ֲחָדא ָ   ,ָקָאִמיָנא מֹוש 

וֹ " :תְדָקא ַאְמָר  – ְועֹוד ֱאַמר ב  נ ֶ ֶ ת ש  ב ָּ י ש ַ בֹות" ֲהרֵּ ָ   ?""מֹוש 
  .ַשָבת ַקל ָוחֹוֶמר ִהיא

 
  ?ְבַמאי ָקִמיַפְלֵגי

 
  :ְבֵקיְרבּו ְנָסִכים ַבִּמְדָבר ָקא ִמיַפְלֵגי

  .ֹלא ֵקיְרבּו ְנָסִכים ַבִּמְדָבר :ִיְשָמֵעאל ָסַבר ַרִבי
  .ָסִכים ַבִּמְדָברֵקיְרבּו נְ  :ָסַבר ַרִבי ֲעִקיָבאוְ 
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  .ִיְשָמֵעאל ַרִביַמִפיק ֵמִאיָדְך ַתָנא ְדֵבי  ,ִיְשָמֵעאל ַרִביַהאי ַתָנא ְדֵבי 

ָמֵעאלְדֵבי ְדָתָנא  ש ְ י יִּ   :ַרּבִּ

ם" ה ְסתָּ ֹורָּ ת  יאֹות ב ַ   ,הֹוִאיל ְוֶנֶאְמרו  ב ִ
הֶ  ד מֵּ ֶאחָּ תו ב ב ְ ט ְלךָּ ַהכ ָּ רֵּ הו פֵּ יבָּ ה ִויש ִ ָּ    – ן ְלַאַחר ְירו ש  

ה יבָּ ה ִויש ִ ָּ ל ְלַאַחר ְירו ש     ".ַאף כ ָּ
 

 ?ְוִאיָדְך
   

  ,ִמשּום ַדֲהָוה ֶמֶלְך ּוִביכּוִרים ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד
  .ְוָכל ְשֵני ְכתּוִבים ַהָבִאים ְכֶאָחד ֵאין ְמַלְּמִדין

 
  ?ְוִאיָדְך

 
 :ְצִריֵכי

  ,ְדִאי ָכַתב ַרְחָמָנא ֶמֶלְך ְוֹלא ָכַתב ִביכּוִרים
  .ְדָקא ִמיְתַהֵני ְלַאְלַתר ,ִביכּוִרים :ֲהָוה ֲאִמיָנא

  ,ְוִאי ָכַתב ִביכּוִרים ְוֹלא ָכַתב ֶמֶלְך
  .ְדַדְרכֹו ִלְכבש ְלַאְלַתר ,ֶמֶלְך :ֲהָוה ֲאִמיָנא

 
 ?ְוִאיָדְך

  
  ,ָמָנא ֶמֶלְך ְוָלא ָבֵעי ִביכּוִריםִנְכתֹוב ַרְח 

  ,ְלַאַחר ְירּוָשה ִויִשיָבה – ְדִלְכבש ,ּוַמה ֶּמֶלְך :ַוֲאָנא ֲאִמיָנא
  ?!ִביכּוִרים ֹלא ָכל ֶשֵכן

 
 ?ְוִאיָדְך

  
  .ֲהָוה ֲאִמיָנא ִמיֵדי ַדֲהָוה ַאַחָלה ,ִאי ָכַתב ָהִכי

  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 רש"י
 ע"ר ראה מה - קמיפלגי במאי
 דכיון ישמעאל' כר למד שלא

 בארץ ומושב ביאה דכתיב
 .וישיבה ירושה רלאח קאמר

 קירבו לא סבר ישמעאל' ר
 דכתיב ג"ואע - במדבר נסכים

 אשר וזה( כט שמות) במילואים
 ביה וכתיב המזבח על תעשה
 בקרבן התמיד בעולת נסכים
 היחידים אבל דהוו הוא ציבור

 אלא בנסכים נתחייבו לא
 לאחר ואילך הארץ מביאת
 .וישיבה ירושה

 ליחיד - נסכים קירבו סבר ע"ור
 הלכך לרבים משקרבו דברבמ
 נסכים להטעינה אי כרחך על

 קרא אצטריך לא גדולה לבמה
 וביאה ועומדת טעונה שכבר

 אלא הוזכרה לא כאן האמורה
 שהותרה יחיד במת מפני

 ובא שנה ד"י כל לגלגל בביאתן
 .נסכים להטעינם הכתוב

 - ישמעאל' ר דבי תנא האי
 וישיבה ירושה ליה דלית דלעיל

 עם מושב בדכתי היכא אלא
 מוצא תנא מאידך מפיק ביאה

 לא דאפילו אחר תנא של מדעתו
 אינו לחודה ביאה אלא כתיב
 .וישיבה ירושה לאחר אלא

 מלך גבי - מהן באחת לך ופרט
 אל תבא כי( יז דברים) כתיב

 בה וישבתה וירשתה' וגו הארץ
 .מלך עלי אשימה ואמרת

 אל תבוא כי והיה - וביכורים
 דפריש( וכ/ דברים/ שם) הארץ

 .וישיבה ירושה נמי בה
 ישימו - לכבוש דדרכו מלך

 .לפניהם ויצא לאלתר עליהם
 דהכל - אחלה דהוה מידי

 דכתיב מיד בה שנתחייבו מודים
 ותניא בבואכם( טו במדבר) בה

 ביאה משונה( לך שלח' פ בספרי)
 שנאמר שבתורה ביאות מכל זו

 וכאן תבאו כי יביאך כי בהן
 באוש מכיון בבואכם נאמר

 .נתחייבו

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 לז, ב .48
 

ֶרץ" :ְוַהְשָתא ְדָאְמַרְת  אָּ חו ץ לָּ ין ב ְ ֵּ א"י ב  ין ב ְ ֵּ ו ף נֹוֶהֶגת ב    ",חֹוַבת ַהג 

ב" ָ   ?ָלָּמה ִליְדָכַתב ַרְחָמָנא ַגֵבי ַשָבת  "מֹוש 
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ֲאִמיָנאָסְלָקא ַדְעָתְך 

  .ש ִכי מֹוֲעדֹותִתיָבֵעי ִקידּו ,הֹוִאיל ּוְבִעְנָיָנא ְדמֹוֲעדֹות ְכִתיָבא
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 

ב" ָ   ?ְדָכַתב ַרְחָמָנא ַגֵבי ֵחֶלב ְוָדם ָלָּמה ִלי "מֹוש 
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ָסְלָקא ַדְעָתְך ֲאִמיָנא

  ,הֹוִאיל ּוְבִעְנָיָנא ְדָקְרָבנֹות ְכִתיֵבי
  ,ִניְתַסר ֵחֶלב ְוָדם – ִבְזַמן ְדִאיָכא ָקְרָבן

  .ָלא – ְזַמן ְדֵליָכא ָקְרָבןבִ 
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 

ב" ָ   ?ְדָכַתב ַרְחָמָנא ַגֵבי ַמָצה ּוָמרֹור ָלָּמה ִלי "מֹוש 
 

  :ִאיְצְטִריְך
  :ָסְלָקא ַדְעָתְך ֲאִמיָנא

  ,)במדבר ט( "ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכלּוהוּ "הֹוִאיל ּוְכִתיב 

  .ָלא –ִבְזַמן ְדֵליָכא ֶפַסח  ,יןִא  –ַסח ִבְזַמן ְדִאיָכא פֶ 
  .ָקא ַמְשַמע ָלן

 
  ?ִביָאה ְדָכַתב ַרְחָמָנא ַגֵבי ְתִפיִלין ּוֶפֶטר ֲחמֹור ָלָּמה ִלי

 
ָמֵעאלְדֵבי ַההּוא ִמיָבֵעי ֵליּה ְלִכְדָתָנא  ש ְ י יִּ   :ַרּבִּ

ס לָּ " נֵּ יכ ָּ ה  ת ִ ִבילָּ ש ְ ב ִ ה זו  ש ֶ ה ִמְצוָּ ֶרץֲעש ֵּ   ".אָּ
 
 

 רש"י
 נהיג ולא ד"ב - קידוש תבעי

 כדאמר ביהודה אלא קידוש
 דרישות כל:( יא דף) בסנהדרין

 של בשכנו יהיו דורש שאתה
 .מקום

 עולם חקת - ודם חלב גבי
 כל מושבותיכם בכל לדורותיכם

 ויקרא) תאכלו לא דם וכל חלב
 (.ג

 מושבותיכם בכל - מצה גבי
 (.יב שמות) מצות תאכלו

 .לפסח - כלוהויא



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמֶסֶכת ִקידּוִשין ֶפֶרק א' 
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 לז, ב .49
 

ב" ְלַמאן ַדֲאַמרִבְשָלָמא  ָ   ,ָכל ָמקֹום ֶשַאֶתם יֹוְשִבים ַמְשַמע –" מֹוש 

ַסח"ַהְיינּו ִדְכִתיב  ֳחַרת ַהּפֶ    – )יהושוע ה( "ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמּמָ

ַסח" ֳחַרת ַהּפֶ   .ֵמִעיָקָרא ָלא ָאכּול ,ָאכּול "ִמּמָ
  – ַאְלָמא

  .ַאְקרּוב עֹוֶמר ְוָהַדר ָאכּול  לח, אף ד
   – ְלַאַחר ְירּוָשה ִויִשיָבה ְלַמאן ַדֲאַמר ,ֶאָלא

  !ֵניכּול ְלַאְלַתר
 

  .ָלא ֲהוּו ְצִריֵכי

ָנה"" :ִדְכִתיב ָ ִעים ש  ן ַאְרּבָ ָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהּמָ   ,ּוְבֵני ִיש ְ

ֶבת ָ   ,ַעד ּבֹוָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוש 

ָנַעןֶאת ַהמָּ   .)שמות טז( "ן ָאְכלּו ַעד ּבֹוָאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ

ר לֹוַמר ֶבת" ִאי ֶאְפש ָּ ָ   ",ַעד ּבֹוָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוש 

ר ֶנֱאַמר בָּ כ ְ ָנַען" ש ֶ   ."ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ

ר לֹוַמר ָנַען" ְוִאי ֶאְפש ָּ   ",ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ

ר ֶנֱאַמר בָּ י כ ְ ֲהרֵּ ֶבתַעד ּבֹוָאם ֶאל " ש ֶ ָ   ".ֶאֶרץ נֹוש 

יַצד ֵּ א כ    ?הָּ
ה ת ֹמש ֶ ר מֵּ ֲאדָּ ה ב ַ ְבעָּ ש ִ ד ,ב ְ ירֵּ ן ִמל ֵּ ַסק מָּ   ,ו פָּ

ן ִניסָּ ר ב ְ ש ָּ ה עָּ ָּ ש   יֶהם ַעד ש ִ ְכלֵּ ב ִ ן ש ֶ ָּ ִקין ִממ  ְ פ  ַ יו  ִמְסת    ."ְוהָּ
 

  :ַתְנָיא ִאיָדְך

ָנה"" ָ ִעים ש  ן ַאְרּבָ ָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהּמָ   ".ּוְבֵני ִיש ְ

ְכלו  ְוִכי  ה אָּ נָּ ִעים ש ָּ ְכלו   ?ַאְרב ָּ ים יֹום אָּ לֹש ִ ר ש ְ סֵּ ה חָּ נָּ ִעים ש ָּ   !ַוֲהלֹא ַאְרב ָּ
א לֹוַמר ְלךָּ  ן :ֶאל ָּ ֶהם ַטַעם מָּ ֲעמו  ב ָּ ְצַרִים טָּ הֹוִציאֹו ִממ ִ   ".עו גֹות ש ֶ

 
  :ַתְנָיא ִאיָדְך

ה" ת ֹמש ֶ ר מֵּ ֲאדָּ ה ב ַ ְבעָּ ש ִ ר נֹוַלד ,ב ְ ֲאדָּ ה ב ַ ְבעָּ   .ו ְבש ִ
תמִ  ר מֵּ ֲאדָּ ה ב ַ ְבעָּ ש ִ ב ְ ִין ש ֶ   ?נ ַ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ה ֶעֶבד ה'" :ש  ֶ ם ֹמש  ָ ָמת ש    ,)דברים לד( "ַוּיָ

ים יֹום" :ו ְכִתיב ִ לֹש  ְ ַעְרבֹות מֹוָאב ש  ה ּבְ ֶ ָרֵאל ֶאת ֹמש  ֵני ִיש ְ ְבּכּו ּבְ   ,)דברים לד(" ַוּיִ

ה ֶעֶבד ה'" :ו ְכִתיב ֶ   ,)יהושוע א( "ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמש 

ה קּום ֲעבֹור" :ו ְכִתיב י ֵמת ְוַעּתָ ה ַעְבּדִ ֶ   ,)יהושוע א( "ֹמש 

ֲחֶנה ְוַצּוּו ֶאת ָהָעם ֵלאֹמר" :ו ְכִתיב ֶקֶרב ַהּמַ   ,ִעְברּו ּבְ

ן ,ָהִכינּו ָלֶכם ֵציָדה ְרּדֵ ַעְברּו ֶאת ַהּיַ ת ָיִמים ּתַ ֶ לֹש  ְ עֹוד ש  י ּבְ   ."ּכִ

ְרּדֵ " :ו ְכִתיב   ,ןְוָהָעם ָעלּו ִמן ַהּיַ

ֹון ֹור ַלֹחֶדש  ָהִראש  ָעש    .)יהושוע ד( "ּבֶ

עַ  ה יִָּמים ְלַמְפרֵּ לֹש ָּ ים ו ש ְ לֹש ִ ֶהן ש ְ א מֵּ   ,צֵּ
ה ת ֹמש ֶ ר מֵּ ֲאדָּ ה ב ַ ְבעָּ ש ִ ב ְ ָּ ש ֶ ַמְדת  א לָּ   .הָּ

ה ר נֹוַלד ֹמש ֶ ֲאדָּ ה ב ַ ְבעָּ ש ִ ב ְ ִין ש ֶ   ?ו ִמנ ַ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ן ֵמָאה ְוֶעש ְ " :ש  ָנה ָאֹנִכי ַהּיֹוםַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּבֶ ָ   ,ִרים ש 

  .)דברים לא( "לֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלֹבא

ְלמו ד לֹוַמר  ַ ין ת  אֵּ   ."ַהּיֹום"ש ֶ

ְלמו ד לֹוַמר ַ   ?ַהּיֹום ַמה ת 

יִקים  ל ַצד ִ יֶהם ש ֶ נֹותֵּ א ש ְ ב ו ְמַמל ֵּ רו ְך הו א יֹוש ֵּ דֹוש  ב ָּ ַהק ָּ ד ש ֶ ֵּ  ְמַלמ 
ֹחֶדש  לְ    ,ֹחֶדש  ִמי ֹום ְליֹום ו מֵּ

 רש"י
 הירדן מעבר - נושבת ארץ אל

 מארץ חשובה שהיא ואילך
 במשה כדאשכחן ועוג סיחון
 וקרי לה ליכנס מתאוה שהיה

 .טובה לה
 מואב בערבות - כנען ארץ קצה
 ארץ שהיא משה מת ששם

 שהוא הירדן שפת ועל האמורי
 .כנען ארץ כניסת קצה
 שנסתפקו - שלשים חסר

 צריםממ שהוציאו מעוגות
 ויסעו( טז שמות) דכתיב

 בני עדת כל ויבאו מאילים
 בין אשר סין מדבר אל ישראל
 עשר בחמשה סיני ובין אילים

 בתריה וכתיב השני לחדש יום
' וגו הבשר סיר על בשבתנו

 לכם ממטיר הנני( שם) וכתיב
 באייר עשר בששה אלמא לחם
 .לירד התחיל המן

 יום שלשים - ישראל בני ויבכו
 לבכי מואב ותבערב עמדו

 הכינו להסיען יהושע ומשנצטוה
 ימים' ג לדרך צדה להם

 דכתיב הירדן את עברו ובשלישי
 בעשור וכתיב ימים שלשת בעוד

 .הראשון לחדש
 - למפרע ושלשה שלשים צא
' וג ועשרים דניסן עשרה והן

 באדר שבעה והוא למפרע דאדר
 ועשרים ממנו עברו ימים' ו

 חסר שאדר ט"כ הרי ושלשה
 .הוא

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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ֱאַמר נ ֶ ֶ א" :ש  ר ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ   .)שמות כג( ""ֶאת ִמְסּפַ



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –ֶכת ִקידּוִשין ֶפֶרק א' ַמסֶ 
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 ב-לח, א .51
  :ַתְנָיא

ְמעֹון י ש ִּ ן יֹוַחי ַרּבִּ ר ּבֶ   :אֹומֵּ
ֶרץ אָּ ן לָּ תָּ ְכִניסָּ ל ב ִ אֵּ רָּ לֹש  ִמְצֹות ִנְצַטו ו  ִיש ְ   ,ש ָּ

ֶרץ אָּ ה לָּ חו צָּ ין ב ְ ֵּ ֶרץ ב  אָּ ין ב ָּ ֵּ   ,ְונֹוֲהגֹות ב 
ין ְנֲהגו   ְוהו א ַהד ִ י ִ ֶ   :ש 
ש   דָּ ה חָּ ם ,ו מָּ ו ר עֹולָּ ו רֹו ִאיס  ין ִאיס  אֵּ   ,ש ֶ

ה אָּ ו ר ֲהנָּ ו רֹו ִאיס  ין ִאיס    ,ְואֵּ
ו רוֹ  ר ְלִאיס  ֵּ   ,ְויֵּש  ֶהית 

ֶרץ אָּ חו ץ לָּ ין ב ְ ֵּ ֶרץ ב  אָּ ין ב ָּ ֵּ ג ב    .נֹוהֵּ
ְלַאִים ם ,כ ִ ו ר עֹולָּ ן ִאיס  ו רָּ ִאיס    ,ש ֶ

ה אָּ ו ר ֲהנָּ ן ִאיס  ו רָּ   ,ְוִאיס 
ן ו רָּ ר ְלִאיס  ֵּ ין ֶהית    ,ְואֵּ

ֶרץ אָּ חו ץ לָּ ין ב ְ ֵּ ֶרץ ב  אָּ ין ב ָּ ֵּ ְנֲהגו  ב  י ִ ֶ ין ש  ינֹו ד ִ   ?!אֵּ
ִים ַ ת  ש ְ ה ב ִ ְרלָּ ין ְלעָּ   .ְוהו א ַהד ִ
ְמעֹון י ש ִּ ַרּבִּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ר ַרּבִּ  :אֹומֵּ

ֶר   לח, בדף  אָּ ן לָּ תָּ ִניסָּ ל קֹוֶדם כ ְ אֵּ רָּ ְצַטו ו  ִיש ְ נ ִ ֶ ה ש  ל ִמְצוָּ   - ץכ ָּ
ֶרץ אָּ ה לָּ חו צָּ ין ב ְ ֵּ ֶרץ ב  אָּ ין ב ָּ ֵּ   ,נֹוֶהֶגת ב 

ֶרץ אָּ ן לָּ תָּ ִניסָּ ֶרץ - ְלַאַחר כ ְ אָּ א ב ָּ ה  נֹוֶהֶגת ֶאל ָּ ינָּ   ,אֵּ
ִפים סָּ ַטת כ ְ מָּ ִדים ,חו ץ ִמן ַהש ְ ו ַח ֲעבָּ יל    ,ְוש ִ

ֶרץ  אָּ ן לָּ תָּ ִניסָּ יֶהם ְלַאַחר כ ְ ְצַטו ו  ֲעלֵּ נ ִ ֶ י ש  ִ ַאף ַעל פ   –ש ֶ
ֶרץנֹוֶהֶגת ב ֵּ  אָּ ה לָּ חו צָּ ין ב ְ ֵּ ֶרץ ב  אָּ   ."ין ב ָּ

 
 !ַהְשָמַטת ְכָסִפים חֹוַבת ַהגּוף ִהיא

 
  ,ָלא ִנְצְרָכא ֶאָלא ְלִכְדַתְנָיא

  :ְדַתְנָיא
י" ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

מֹוט" ָ ה ש  ִמיּטָ ְ ַבר ַהש ּ    – )דברים טו( "ְוֶזה ּדְ

ר תו ב ְמַדב ֵּ ֹות ַהכ ָּ ִמיט  י ש ְ ֵּ ת  ש ְ   :ב ִ
ת ַקְרַקעַאַחת ש ְ  ַ   ,ִמיט 

ִפים סָּ ת כ ְ ַ ִמיט    .ְוַאַחת ש ְ
ט ַקְרַקע  ֵּ מ  ה ְמש ַ ָּ ַאת  ְזַמן ש ֶ ִפים -ב ִ סָּ ט כ ְ ֵּ מ  ה ְמש ַ ָּ   ,ַאת 

ט ַקְרַקע  ֵּ מ  ה ְמש ַ ָּ ִאי ַאת  ְזַמן ש ֶ ִפים -ב ִ סָּ ט כ ְ ֵּ מ  ה ְמש ַ ָּ   ."ִאי ַאת 
 

  :ְוֵאיָמא
  ,ַשֵּמט ְכָסִפיםַאָתה ְמ  -ְבָמקֹום ֶשַאָתה ְמַשֵּמט ַקְרַקע 

  ?ֵאין ַאָתה ְמַשֵּמט ְכָסִפים -ּוְבָמקֹום ֶשֵאין ַאָתה ְמַשֵּמט ַקְרַקע 

ה ַלה" :ַתְלמּוד לֹוַמר ִמיּטָ ְ י ָקָרא ש   !ִמָכל ָמקֹום – )דברים טו( '"ּכִ
 

  !ִשילּוַח ֲעָבִדים חֹוַבת ַהגּוף ִהיא
 

  :ָסְלָקא ַדְעָתְך ֲאִמיָנא

ָאֶרץ"ּוְכִתיב  הֹוִאיל רֹור ּבָ     – )ויקרא כה(" ּוְקָראֶתם ּדְ

ָאֶרץ"   .ָלא – ְבחּוָצה ָלָאֶרץ ,יןִא  – "ּבָ

  .ִמָכל ָמקֹום "יֹוֵבל ִהיא" :ַתְלמּוד לֹוַמר
 

ָאֶרץ"ִאם ֵכן ַמה ַתְלמּוד לֹוַמר    ?"ּבָ
 

רֹור"ן ֶשהַ ִבְזמַ    ,ֶרץנֹוֵהג ְבחּוָצה ָלָא – נֹוֵהג ָבָאֶרץ "ּדְ

 רש"י
 וערלה חדש - מצות שלש

 .וכלאים
 במדבר שהרי - לארץ בכניסתן

 .נטעו ולא קצרו ולא זרעו לא
 החדש - שינהגו הדין והוא

 כל וקסבר מושב בו מפורש
 משמע יושבים שאתם מקום
 .ו"מק וכלאים וערלה
 - עולם איסור איסורו שאין
 דכתיב בניסן עשר ששה כל אלא

 .עצם עד
 - הנאה איסור איסורו ואין
 קוצר( עא דף מנחות) דתנן

 .לבהמה ומאכיל לשחת
 וביום - לאיסורו היתר ויש

 מותר איסורו עצמו עשר ששה
 .קרב עומר יש אם

 - עולם איסור שאיסורן כלאים
 אסורים וחרצן חטה זרע

 .לעולם הגפנים
 דכתיב - בהנאה ואסורין

 .הקדש לשון תקדש( כב דברים)
 אף - בשתים לערלה הדין והוא

 בשני זה ו"בק באה ערלהה
 בה אין שהשלישי פ"אע הוכחות

 מיהו עולם איסור איסורו שאין
 היתר לו ואין הוא הנאה איסור
 .איסורו ימי בתוך

 פליג - ש"בר אלעזר רבי
 נוהג אינו דחדש וסבר אדאבוה

 אלא אינו וכלאים וערלה ל"בח
 .כדלקמן סופרים דברי או הלכה

 - ישראל שנצטוו מצוה כל
 לארץ שיכנסו קודם להנהיגה

 בין נוהגת הגוף חובת דהיינו
 .לארץ בחוצה בין בארץ

 - כספים מהשמטת חוץ
 נצטוו נמי הא פריך ולקמיה

 הגוף חובת דהא לכן קודם עליה
 .חוץ ומאי היא
 דלא - לכדתניא אלא נצרכא לא

 .לכן קודם עליה נצטוו
 - קרקע משמט אתה שאין בזמן
 .שגלו ולאחר במדבר כגון

 ולמעוטי - 'כו מקוםב ואימא
 .הארץ בזמן אף לארץ חוצה

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

01 

רֹור"ֵאין    .ֵאינֹו נֹוֵהג ְבחּוָצה ָלָאֶרץ – נֹוֵהג ָבָאֶרץ "ּדְ
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 לט, א – לח, ב .51
 

  :ְתַנן ָהָתם
קֹום" ל מָּ כָּ ה ב ְ ֹורָּ סו ר ִמן ַהת  ש  אָּ דָּ   .ֶהחָּ

ה כָּ ה ֲהלָּ ְרלָּ  .עָּ
י סֹוְפִרים ְברֵּ ְלַאִים ִמד ִ   ."ְוַהכ ִ

 
  ?ַמאי ֲהָלָכה

 
  :ֵאלְשמּוֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

  .ִהְלְכָתא ְמִדיָנה
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  עּוָלא
  .ֲהָלָכה ְלֹמֶשה ִמִסיַני

 
  :ַרב ְיהּוָדהלְ  עּוָלאֲאַמר ֵליּה 

  ,ְדָאִמיָנא ֲהָלָכה ְלֹמֶשה ִמִסיַני ,ִבְשָלָמא ְלִדיִדי
  ,ַהְיינּו ְדָשֵני ָלן ֵבין ְסֵפק ָעְרָלה ִלְסֵפק ִכְלַאִים

  :ְתַנןִד 
ה" ְרלָּ ק עָּ   :ְספֵּ

ֶרץ  אָּ סו ר –ב ָּ   .אָּ
סו ְריָּא  ר –ב ְ ָּ   .מו ת 

ֶרץ  אָּ ה לָּ חו צָּ חַ  -ב ְ ד ְולֹוקֵּ ט ,יֹורֵּ ו  לֹוקֵּ לֹא ִיְרֶאנ    ".ו ִבְלַבד ש ֶ
  :ְוִאילּו ַגֵבי ִכְלַאִים ְתַנן

ק" טו ַע יָּרָּ ֶרם ַהנ ָּ ֶ ה לוֹ  ,כ  ר חו צָּ ק ִנְמכ ָּ   :ְויָּרָּ
ֶרץ  אָּ סו ר –ב ָּ   .אָּ

סו ְריָּא  ר –ב ְ ָּ   .מו ת 
ֶרץ אָּ ה לָּ חו צָּ ט - ב ְ ד ְולֹוקֵּ י ָּד ,יֹורֵּ לֹא ִיְלקֹוט ב ַ   ".ו ִבְלַבד ש ֶ

 ,ֶאָלא ְלִדיָדְך
  ",ֶזה ְוֶזה יֹוֵרד ְולֹוֵקחַ "ִניְתֵני אֹו  לט, אדף 

  "!ֶזה ְוֶזה יֹוֵרד ְולֹוֵקט"אֹו 
 

  :ַרב ָעָנןלְ  ְשמּוֵאלָהֲאַמר ֵליּה 
חַ " או ָתֵני ד ְולֹוקֵּ   ,"ֶזה ְוֶזה יֹורֵּ

ט"אֹו  ד ְולֹוקֵּ   ."ֶזה ְוֶזה יֹורֵּ
 

  :ַמְתֵני ֵליּה ְלקּוָלא ָמר ְבֵריּה ְּדַרְבָנא
ט" ד ְולֹוקֵּ י ָּד ,ֶזה ְוֶזה יֹורֵּ לֹא ִיְלקֹוט ב ַ   ."ו ִבְלַבד ש ֶ
 

  :ְשמּוֵאללִ  ֵלִויֲאַמר ֵליּה 
  .ַסֵפק ִלי ַוֲאָנא ֵאיכּול ,ַאְריֹוְך

 
  .ְמַסְפקּו ִספּוֵקי ַלֲהָדֵדי ָחָנן ַרָבה ַבר ַרבוְ  ב ַאְוָיאַר 
 

  :ֲחִריֵפי ְּדפּוְמְבִדיָתאָאְמֵרי 
  .ֵאין ָעְרָלה ְבחּוָצה ָלָאֶרץ

 
  .ַרִבי יוָֹחָנןְלַקֵּמיּה ְד  ַרב ְיהּוָדהָשְלָחּה 

  :ָשַלח ֵליּה
  ,ְסתֹום ְסֵפיָקא

  ,ְוַאֵבד ַוָדָאּה
  .ז ַעל ֵפירֹוֵתיֶהן ֶשְּטעּוִנים ְגִניָזהְוַהְכֵר 

  ,ֹלא ְיֵהא לֹו ִנין ְוֶנֶכד –' חּוץ ָלָאֶרץֵאין ָעְרָלה בְ ' :ְוָכל ָהאֹוֵמר

ְקַהל ה'" גֹוָרל ּבִ ִליְך ֶחֶבל ּבְ ְ   .)מיכה ב( "ַמש 

 
  ?ְוִאיְנהּו ְכַמאן ְסַברּוהָ 

 

 רש"י
 קסבר - מ"בכ התורה מן אסור
 יושבים שאתם מקום כל מושב

 .משמע
 הם הנהיגוהו - מדינה הלכתא
 .לארץ בחוצה עליהם

 ספק חמור - לן דשני היינו
 ערלה ספק כלאים מספק ערלה
 אי שנים שלש עליה עברו ספק
 ערלה נטיעות בו שיש פרדס נמי

 עובד ולקט נטיעות שארו
 ידוע ואין הפירות מן כוכבים
 .מהיכן

 שכבש צובה ארם היא - בסוריא
 ישראל ארץ עם וסנפה דוד

 שמיה לא יחיד כיבוש וקסבר
 מותר ספיקו הלכך כיבוש
( לט דף/ )קידושין/ ולקמן
 מסיני למשה הלכה ואי פרכינן

 מיקל היאך לארץ בחוצה היא
 כך אימא ומשנינן בספיקה

 מותר ספיקה הלכה נאמרה
 .אסור ודאה לארץ בחוצה

 ולא טפי דרחיק - לארץ ובחוצה
 .מיחליף

 העובד מן ולוקח ישראל - יורד
 בו שיש מפרדס הלוקט כוכבים
 וישראל וזקנות ילדות נטיעות

 ולוקט שם נכנס שהוא יודע
 .לכתחלה

 ישראל - יראנו שלא ובלבד
 והא הערלה מן לוקט כשהוא
 תרמו בסוריא לעיל דתניא

 אינו לכתחלה אבל כבר כשנלקט
 .ולקוט רד לך לו אומר
 בין ירק שזרע - ירק הנטוע כרם

 .הכרם כלאי ל"דה הגפנים
 לחוש ויש - לו חוצה נמכר וירק
 הוא בכרם שגדל מירק שמא

 .כלאים ספק ל"וה
 מן ולוקט כוכבים עובד - יורד

 .לחבר ומוכר ממש הכלאים
 החבר - ילקוט שלא ובלבד
 דערלה איתא םוא ביד עצמו

 ולא סופרים דברי לארץ בחוצה
 דאחמיר שנא מאי למשה הלכה
 .כלאים מספק ערלה בספק
 - 'כו ואידי אידי או ניתני

 יורד וזה זה או ודכלאים דערלה
 לארץ בחוצה אסרו דלא ולוקט

 הלוקט את או הזורע את אלא
 .בידים

 בפני שלא לקוט - לי ספק
 איכול ואנא אצלי ספק שיהיה

 .קאי ובערלה
 עיפא - דפומבדיתא חריפי

 .דפומבדיתא רחבה בני ואבימי
 - ודאה ואבד ספיקא סתום
 אסור ודאה מותר ספיקו כלומר
 להורות סתמיהו ספיקא והיתר

 ברבים לדרשו ולא בהצנעה
' אמרי ג"וכה בה ומקילין הואיל

 במילתא:( כג דף) בנדרים
 סבר חיננא בר הונא רב אחריתי

 רבא ל"א בפירקא למדרשיה
 דריש ואת סתומי לה סתים תנא

 סתום סתום אלמא בפירקא לה
 רבינו השיב כך קאמר הדבר
 .ל"זצ יהודה' בר גרשם
 מקילין והן הואיל - ודאה ואבד

 זה אצל זה לספק להם תתיר אל
 .בידים הפירות אותם אבד אלא

 אלו של - פירותיהן על והכרז
 .גניזה שטעונין בה המקילין
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  :ִכי ָהא ְדַתְנָיא
ַרּבִּ " י ֶאְלָעָזר ּבְ ו ם  י יֹוֵסיַרּבִּ ר ִמש   ן ּדוְּרַמְסָקהאֹומֵּ י יֹוֵסי ּבֶ   ,ַרּבִּ

ו ם  ַמר ִמש   אָּ יש ֶ ילִּ לִּ י יֹוֵסי ַהּגְ ו ם  ,ַרּבִּ ַמר ִמש   אָּ יש ֶ ן נוּרִּ י יֹוָחָנן ּבֶ   ,ַרּבִּ
ו ם  ַמר ִמש   אָּ דֹולש ֶ יֶעֶזר ַהּגָ י ֱאלִּ   :ַרּבִּ

ֶרץ אָּ חו ץ לָּ ה ב ְ ְרלָּ ין עָּ   ".אֵּ
 

  ?!ְוָלא
  :ַנןְוָהֲאַנן ְת 

יֶעֶזר" י ֱאלִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ש   דָּ   ."ַאף ֶהחָּ

 
ש  " :ָתֵני דָּ   ."חָּ

 
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרִבי ַאִסיָאַמר 

  .ֲהָלָכה ְלֹמֶשה ִמִסיַני – חּוץ ָלָאֶרץָעְרָלה בְ 
 

  :ַרִבי ַאִסילְ  ַרִבי ֵזיָרא ֲאַמר ֵליּה
  :ְוָהַתְנָיא

ה" ְרלָּ ק עָּ   :ְספֵּ
ֶרץ אָּ סו ר – ב ָּ   .אָּ

סו ְריָּא ר – ב ְ ָּ   .מו ת 
ֶרץ אָּ ה לָּ חו צָּ ט[ – ]ב ְ ד ְולֹוקֵּ   .יֹורֵּ

 
  ,ֶאיְשתֹוַמם ְכָשָעה ֲחָדא

  :ֲאַמר ֵליּה
  :ֶנֱאַמר ֵאיָמא ָכְך

  .ַוָדָאּה ָאסּור ,ְסֵפיָקא מּוָתר
 
 

 רש"י
 בערלה אלמא - החדש אף
 .חדש מוסיף דקא ל"ס ק"כת
 והכי אף תתני ולא - חדש תני

 הם הרי וכלאים ערלה קאמר
 ואין בארץ התלויין כשאר
 נוהג חדש אבל ל"בח נוהגין

 מקום כל מושב בו דכתיב ל"בח
 .יושבים שאתם

 ל"בח ודאה ואי - מותר בסוריא
 .בספיקא מזלזלינן היכי הלכה

 .למשה הלכה - נאמרה כך
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 ב-לט, א .52
  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ַרִבי ַאִסיָאַמר 

  .ְדַבר תֹוָרה ,ַאִיםלֹוִקין ַעל ַהִכלְ 
 

ְלָעָזר ְבַרִבי יוֵֹסיֲאַמר ֵליּה    :ַרִבי אֶּ
  :ְוָהֲאַנן ְתַנן

י סֹוְפִרים" ְברֵּ ְלַאִים ִמד ִ   "!ַהכ ִ
 

 ָלא ַקְשָיא:
  ,ָכאן ְבִכְלֵאי ַהֶכֶרם

  .ָכאן ְבַהְרָכַבת ָהִאיָלן
 

  .ְכִדְשמּוֵאל
  :ְשמּוֵאלַדֲאַמר 

ּקַֹתי" מֹורוּ  ֶאת חֻׁ ְ ש    .חּוִקים ֶשָחַקְקִתי ְלָך ְכָבר – )ויקרא יט( "ּתִ

ְדָך לֹא ִתְזַרע" ְלַאִים ש ָ יַע ּכִ ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ    – )ויקרא יט( "ּבְ

  ,ַאף ָׂשְדָך ְבַהְרָכָבה ,ַמה ְבֶהְמְתָך ְבַהְרָבָעה
  ,ָלָאֶרץחּוץ ּוַמה ְבֶהְמְתָך נֹוֵהג ֵבין ָבָאֶרץ ֵבין בְ 

  .חּוץ ָלָאֶרץַאף ָׂשְדָך נֹוֵהג ֵבין ָבָאֶרץ ֵבין בְ 
 

ְדךָ "ָהְכִתיב  ,ְוֶאָלא   !"ש ָ
 

  .חּוץ ָלָאֶרץַההּוא ִלְמעּוֵטי ְזָרִעים ֶשבְ 
 

  ,ֲהוּו ָשְקִלי ְוַאְזֵלי ְבאּוְרָחא ַרב ָעָנןוְ  ַרב ָחָנן
  .ָרִעים ַבֲהֵדי ֲהָדֵדיַחְזיּוהּו ְלַההּוא ַגְבָרא ְדָקא ָזַרע זְ 

  !ֵניֵתי ָמר ְנַשְּמֵתיּה :ֲאַמר ֵליּה
  .ָלא ָחְווִריתּו :ֲאַמר ֵליּה

 
  .ַחְזיּוהּו ְלַההּוא ַגְבָרא ְדָקא ָזַרע ִחֵּטי ּוְׂשָעֵרי ֵבי גּוְפֵני ,ְותּו

  !ֵניֵתי ָמר ְנַשְּמֵתיּה :ֲאַמר ֵליּה
  .ָלא ָצֳהִריתּו :ֲאַמר ֵליּה

  ,ַקְייָמא ָלן ְכַרִבי ֹיאִשָיהָלא 
  ?!ַעד ֶשִיְזַרע ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוַחְרָצן ְבַמפֹוֶלת ָיד :ַדֲאַמר

 
  .ְמָעֵרב ִביְזָרֵני ְוָזַרע ַרב יוֵֹסף

  :ַאַבֵיי ֲאַמר ֵליּה
  :ְוָהֲאַנן ְתַנן

י סֹוְפִרים" ְברֵּ ְלַאִים ִמד ִ  !"ַהכ ִ
  

  :ֲאַמר ֵליּה
 ָיא:ָלא ַקְש 

  ,ָכאן ְבִכְלֵאי ַהֶכֶרם
  ;ָכאן ְבִכְלֵאי ְזָרִעים

  – ְדָבָאֶרץ ֲאסּוִרים ַבֲהָנָאה ,ִכְלֵאי ַהֶכֶרם
  .ְבחּוץ ָלָאֶרץ ַנִמי ָגְזרּו ְבהּו ַרָבָנן

  – ְדָבָאֶרץ ָלא ֲאִסיֵרי ַבֲהָנָאה ,ִכְלֵאי ְזָרִעים
  .ְבהּו ַרָבָנן ְבחּוץ ָלָאֶרץ ַנִמי ֹלא ָגְזרּו

 
  :ַרב יוֵֹסףָהָדר ָאַמר 

  ,ָלאו ִמְלָתא ִהיא ְדָאְמֵרי
  .ֶזַרע ִגיְנָתא ְדֵבי ַרב ְמָשאֵרי ְמָשאֵרי ַרבְד 

  ?ַמאי ַטְעָמא
  ?!ָלאו ִמשּום ֵעירּוב ֵעירּוֵבי ִכְלַאִים

 
  :ַאַבֵייֲאַמר ֵליּה 

  :ִבְשָלָמא ִאי ַאְשְמִעיָנן
  .ַשִפיר – ַאְרַבע ַעל ַאְרַבע רּוחֹות ָהֲערּוָגה ְוַאַחת ָבֶאְמַצע  , בלטדף 

  .ִמשּום נֹוי ,ֶאָלא ָהָכא
 

 רש"י
 דבר ל"בח הכלאים על יןלוק

 .לקמיה כדיליף - תורה
 בשאינו מין - האילן בהרכבת

 .מינו
 כתיב מדלא - תשמרו חקתי

 את משמע חקתי את ושמרתם
 תשמרו מעולם אשר חקתי
 ובניו נח את שהזהיר מלמד
 בהמתך החקים הן ואלו עליהן

 ואיזו תזרע לא שדך תרביע לא
 אומר שאני כלאים זריעת

 דומיא כבר לך שחקקתים
 והיינו המסויים דבר דבהמה
 לן נפקא ומהכא הרכבה

 נח דבני( ס דף) בסנהדרין
 אתה והכא עליהן הוזהרו
 דומיא זה מהיקש ללמוד מוסיף

 חובת דהא ל"בח' אפי דבהמה
 .ל"בח שדך אף היא הגוף

 ל"וח לך המיוחד - שדך והכתיב
 .השמים מן לך הקנו לא

 דכלאי - זרעים למעוטי ההוא
 דאפקיה דמשום ל"בח הכרם
 .שדך כתב זריעה בלשון

 דברי על עבר דהא - נשמתיה
 .סופרים

 כלאים הלכות אין - חווריתו לא
 .לכם מחוורים

 כלאים הלכות אין - צהריתו לא
 .לכם ומאירות צוהרות

 בתמיה - יאשיה' כר ל"קי לא
 ידענא לא יאשיה' דר וטעמיה
 מיני' ב דבעינן ליה נפקא מהיכא
 יד ומפולת שלישי וחרצן זרעים
 מלא( כב דברים) ליה נפקא
 משמע כלאים כרמך תזרע

 תהיה עצמה הכרם שזריעת
 .בכלאים

 .בכרם ולא - וזרע בזרני מערב
' אפי ד"וקס - 'כו תנן אנן והא

 כי ביה אסרו נמי זרעים כלאי
 .מדאורייתא אסירי י"דבא היכי
 פן בהם כתיב לא - זרעים כלאי

 כלאים תזרע לא דמשדך תקדש
 .נפקו
 דלא - דאמרי היא מילתא לאו
 .ל"בח זרעים כלאי על גזרו

 לצורך שהיתה - רב דבי לגינתא
 .שבה ירק לאכול התלמידים

 ערוגות - משארי משארי
 .ערוגות

 אם - הערוגה רוחות' מד ארבע
 ונשמר אחת בערוגה זורען היה

 יינקו שלא ביניהם ריוח להניח
' במס השנויה כמשפטם מזה זה

 מינה שמעינן ההו:( פד דף) שבת
 אבל ל"בח כלאים לזרוע שאסור
 בערוגה מין כל דזרע השתא

 הוא כלאים משום לאו לבדו
 השמש להטריח שלא אלא

 מין לבקש ירק להביא שהולך
 המינין שאר בין לו צריך שהוא
 .הוא ערוגה באיזה ויודע

 .שמש - דשמעא
 

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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  ,ְוִאי ַנִמי
 .ּום ִטְרָחא ְדַשָּמָעא ִהיאִמש

 לט, ב  .53
 

ָנה  ִמש ְׁ

ה ַאַחת ה ִמְצוָּ עֹוש ֶ ל הָּ   :כ ָּ
יו ,ְמִטיִבין לוֹ  ֶרץְונֹוחֵּ  ,ו ַמֲאִריִכין לֹו יָּמָּ אָּ   .ל ֶאת הָּ

ה ַאַחת ה ִמְצוָּ ינֹו עֹוש ֶ אֵּ ל ש ֶ   :ְוכָּ
ין ְמִטיִבין לוֹ  יו ,אֵּ ין ַמֲאִריִכין לֹו יָּמָּ ֶרץ: ,ְואֵּ אָּ ל ֶאת הָּ ינֹו נֹוחֵּ  ְואֵּ

 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ּוְרִמיְנִהי

ם ַהז ֶה" עֹולָּ יֶהן ב ָּ ירֹותֵּ ֵּ ל פ  ם אֹוכֵּ דָּ אָּ ִרים ש ֶ בָּ ו  ד ְ ל    ,אֵּ
ע ֶרן ַקי ֶיֶמת לֹו לָּ אְוַהק ֶ ם ַהב ָּ ן ,ֹולָּ ו  הֵּ ל    :אֵּ

ם אֵּ ב וָּ ו ד אָּ ב  ִדים ,כ ִ ַסת אֹוְרִחים ,ו ְגִמילו ת ֲחסָּ   ,ְוַהְכנָּ
ירוֹ  ם ַלֲחבֵּ דָּ ין אָּ לֹום ב ֵּ ַאת ש ָּ   ,ַוֲהבָּ

ם ו ל ָּ ֶנֶגד כ  ה כ ְ ֹורָּ  !"ְוַתְלמו ד ת 
 

  :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
  :ָהִכי ָקָאַמר

  ,ְמִטיִבים לוֹ  – ֻכיֹוָתיוָכל ָהעֹוֶׂשה ִמְצָוה ַאַחת ְיֵתיָרה ַעל זְ 
  .ְודֹוֶמה ְכִמי ֶשְּמַקֵיים ָכל ַהתֹוָרה כּוָלּה

 
  !ֲאִפילּו ַבֲחָדא ַנִמי ,ִמְכַלל ְדַהָנְך

 
  :ַרב ְשַמְעָיּהֲאַמר 

  .ַמְכַרַעת –לֹוַמר ֶשִאם ָהְיָתה ְשקּוָלה 
 
 '?יֹוָתיו ְמִטיִבין לוֹ ְוָכל ָהעֹוֶׂשה ִמְצָוה ַאַחת ְיֵתיָרה ַעל ְזכֻ '

  :ּוְרִמיְנהּו
יו ֲעֹונֹותָּ ין מֵּ יו ְמרו ב ִ ֻכי ֹותָּ ז ְ ֶ ל ש    ,ְמִריִעין לוֹ  – כ ָּ

ו  אֹות ַאַחת ה ֲאִפיל  נ ָּ ֶ י ֵּיר ִממ  ה  ְולֹא ש ִ ו ל ָּ ה כ  ֹורָּ ל ַהת  ַרף כ ָּ ָּ ש   ִמי ש ֶ   .ְודֹוֶמה כ ְ
יו ֻכי ֹותָּ ין ִמז ְ יו ְמרו ב ִ ֲעֹונֹותָּ ֶ ל ש    ,ִטיִבין לוֹ מְ  – ְוכָּ

ה נ ָּ ֶ ר אֹות ַאַחת ִממ  ֵּ ה  ְולֹא ִחיס  ו ל ָּ ה כ  ֹורָּ ל ַהת  י ֵּים כ ָּ ק ִ ִמי ש ֶ   !ְודֹוֶמה כ ְ
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  .ְדַעְבִדין ֵליּה יֹום ַטב ְויֹום ִביש ,ַמְתִניִתין

 
  :ֲאַמר ָרָבא

  :ַדֲאַמר ,ַרִבי ַיֲעֹקב ִהיא ?ָהא ַמִני
  .ַהאי ָעְלָמא ֵליָכאְׂשַכר ִמְצָוה בְ 

 ְדַתְנָיא 
י ַיֲעֹקב" ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

ה   ִצד ָּ ה  ב ְ רָּ כָּ ן ש ְ ַ ת  ַ מ  ה ש ֶ ֹורָּ ת  ה ב ַ תו בָּ כ ְ ה ש ֶ ה ו ִמְצוָּ ל ִמְצוָּ ין ְלךָּ כ ָּ   ,אֵּ
ה   לו יָּה ב ָּ ִתים ת ְ ֵּ ִחי ַית ַהמ  ין ת ְ אֵּ   .ש ֶ

ִתיב ם כ ְ אֵּ ב וָּ ו ד אָּ ִכיב    .)דברים ה( "ּוְלַמַען ִייַטב ָלךְ  ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיךָ " :ב ְ

ִתיב ן כ ְ ו ַח ַהק ֵּ יל  ש ִ   .)דברים כב( "ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים" :ב ְ

ִביו ַמר לֹו אָּ אָּ י ש ֶ לֹות :ֲהרֵּ ֹוזָּ א ִלי ג  בֵּ ה ְוהָּ ירָּ ה ַלב ִ   ,ֲעלֵּ
ה ירָּ ה ַלב ִ לָּ ִנים ,ְועָּ ַטל ֶאת ַהב ָּ ם ְונָּ אֵּ ח ֶאת הָּ ל ַ   ,ְוש ִ

תו   ַפל ו מֵּ תֹו נָּ    – ַבֲחִזירָּ
ל ֶזה יו ש ֶ ן טֹוַבת יָּמָּ יכָּ   ?הֵּ

ל ֶזה יו ש ֶ ן ֲאִריכו ת יָּמָּ יכָּ   ?ְוהֵּ

א ֹו טֹוב – "ְלַמַען ִייַטב ָלךְ " ֶאל ָּ ו ל  כ  ם ש ֶ   .ְלעֹולָּ

 רש"י
 '.מתני

 מפרש - אחת מצוה העושה
 .בגמרא
 .עלמא בהאי מעמש - לו מטיבין

 העולם חיי - הארץ את ונוחל
 .הבא

 
 

 '.גמ
 דאוכל הוא הני - 'כו דברים אלו

 מצוה אבל קיימת והקרן פירות
 לו מטיבין תנן ואנן לא אחריתי

 .הארץ את ונוחל
 - נמי חדא אפילו דהני מכלל

 מצות שאר קיים לא ואפילו
 .הוא עונות רובא והא בתמיה

 שקולה היתה שאם לומר
 דברים אלו דקתני הא - מכרעת
 זכיות ומחצה עונות במחצה

 אחת זכיות במחצה ויש קאמר
 כאילו הכף את מכרעת מאלו

 צריך ואינו זכיות רובא הוי
 לית וכי' דמתני יתירה למצוה

 למצוה צריך מהני חדא בה ליה
 .יתירה

 לנקותו ז"בעוה - לו מריעין
 .שלם שכר שיטול מעונותיו

 שכר לו לשלם - לו מטיבין
 .לטורדו כדי בחייו ותיומצ

 ומריעין מטיבין דקתני - 'מתני
 מי ביש ויום טב יום ליה דעבדין
 רובא דהוי יתירה מצוה שעושה

 הזה בעולם לו מתקנין זכיות
 וזהו עונותיו ממנו שנפרעים ט"י

 וכל הבא לעולם לו ט"י תקון
 מריעין דקתני מרובין שעונותיו

 יום הזמנת ליה דעבדין היינו לו
 מצותיו שכר לו שלמיןשמ ביש
 .רע יום לו מתוקן להיות כאן
 כדאמרן לעולם - אמר רבא

 פירות בשכר לו מטיבין מעיקרא
 דקתני' מתני והך קיימת והקרן
 .היא יעקב רבי לו מריעין

 - תלויה המתים תחיית שאין
 שאין להודיעך שכר מתן באותו

 .הבא לעולם אלא שכר מתן
 יארע לא - הכי הוה לא ודלמא
 מאריכין אלא לעולם הזה הדבר

 .ושנותיו ימיו

 



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –דּוִשין ֶפֶרק א' ַמֶסֶכת ִקי
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רו ךְ  –" ּוְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיךָ " ֹו אָּ ו ל  כ  ם ש ֶ   ".ְלעֹולָּ
 

  ?ְוִדְלָמא ָלאו ָהִכי ֲהָוה
 
  .ַיֲעֹקב ַמֲעֶׂשה ָחָזא ִביַר 
 

  ?ְוִדְלָמא ְמַהְרֵהר ַבֲעֵביָרה ֲהָוה
 

  ,ַמְחָשָבה ָרָעה
  .ְמָצְרָפּה ְלַמֲעֶׂשה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואֵאין 

 
  ?ֲהָוה ַבֲעבֹוָדה ָזָרהְוִדְלָמא ְמַהְרֵהר 

ם" :ּוְכִתיב ִלּבָ ָרֵאל ּבְ ית ִיש ְ פֹוש  ֶאת ּבֵ   .זקאל יד()יח "ְלַמַען ּתְ

 
  :ִאיהּו ַנִמי ָהִכי ָקָאַמר

  :ִאי ָסְלָקא ַדְעָתְך
  –ְׂשַכר ִמְצָוה ְבַהאי ָעְלָמא 

  ?ַאַּמאי ָלא ַאִגין ִמְצֹות ֲעֵליּה ִכי ֵהיִכי ְדָלא ֵליֵתי ִליֵדי ִהְרהּור
 

  !ְשלּוֵחי ִמְצָוה ֵאין ִנזֹוִקין :ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרִביְוָהא 
 

  .ֲהִליָכָתן ַשאִניָהָתם בַ 
 

  !ְשלּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִנזֹוִקין ֹלא ַבֲהִליָכָתן ְוֹלא ַבֲחִזיָרָתן :ְוָהא ֲאַמר ַרִבי ֶאְלָעָזר
 

  ,ִדְקִביַע ֶהיֵזיָקא ,סּוָלם ָרעּוַע ֲהָוה
  ,ְוָכל ֵהיָכא ִדְקִביַע ֶהיֵזיָקא ָלא ַסְמִכיָנן ַאִניָסא

אּול ַוֲהָרָגִניַוּיֹ " :ִדְכִתיב ָ ַמע ש  ָ מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוש  ְ   .טז( 'א )שמואל "אֶמר ש 

 
  :ַרב יוֵֹסףֲאַמר 

  .ָלא ָחָטא – ְלַהאי ְקָרא ְכַרִבי ַיֲעֹקב ַבר ְבַרֵתיּה ַאֵחרִאיְלָמֵלי ַדְרֵשיּה 
 
  ?ַמאי הּוא ַאֵחרוְ 
 

  :ִאיָכא ְדָאְמֵרי
  .ִכי ַהאי ַגְווָנא ָחָזא

 
  :ְוִאיָכא ְדָאְמֵרי

  ,ִליָשָנא ְדחּוְצִפית ַהְּמתּוְרְגָמן ָחָזא
  .ַדֲהָוה ָגִריר ֵליּה ָדָבר ַאֵחר

  ?!ֶפה ֶשֵהִפיק ַמְרָגִליֹות ְיַלֵחְך ָעָפר :ָאַמר
  .ָנַפק ָחָטא

 

 רש"י
 מהרהר שעה אותה ודלמא

 לבו היה ולא - היה בעבירה
 רעה מחשבה ומשני לשמים
 ה"הקב אין עשה לא ומעשה
 לו היה ולא למעשה מצרפה
 .ללקות

 בלבם שתפשו - תפוש למען
 דבה כוכבים עבודת הרהורי
 .קרא משתעי
 והיכי - 'כו אלעזר רבי והאמר

 .חזא מעשה יעקב דרבי 'אמרי
 דבשליחותא ג"ואע - אלך איך

 מהזיקא מסתפי הוה דמקום
 .דקביעא

 קרא להאי אחר דרשיה אלמלי
 הבא בעולם לך ייטב דלמען -

 חזא ג"כה נמי דאיהו חטא לא
 ויצא בעולם שכר אין אמר

 .רעה לתרבות
 .חזיר - אחר דבר
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  :ָרָבאלְ  ַרב טוִֹבי ַבר ַרב ִקיְסָנאָרֵמי 
  :ְתַנן
עוֹ " ל הָּ ה ַאַחת ְמִטיִבין לוֹ כ ָּ ה ִמְצוָּ  ",ש ֶ

  .ָלא –ֹלא ָעָׂשה  ,יןִא  –ָעָׂשה 
  :ּוְרִמיְנִהי

ה" ירָּ ַבר ֲעבֵּ ב ְולֹא עָּ ה ,יָּש ָּ ה ִמְצוָּ עֹוש ֶ ר כ ְ כָּ   "!נֹוְתִנים לֹו ש ָּ
 

  :ֲאַמר ֵליּה
  .ְכגֹון ֶשָבא ְדַבר ֲעֵביָרה ְלָידֹו ְוִניצֹול ֵהיֶמָנה ,ָהָתם

  ,ִבי ֲחִניָנא ַבר ַפִפיַר ִכי ָהא ְד 
  .ְתַבְעֵתיּה ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא

  .ּוַמֵלי ַנְפֵשיּה ִשיְחָנא ְוִכיָבא ,ֲאַמר ִמְלָתא
  .ְוִאיַתֵסי ,ָעְבָדה ִהיא ִמיְלָתא

  ,ָטָשא ְבַההּוא ֵבי ַבֵני ,ָעַרק
  .וּו ִמיַתְזֵקיְדִכי ֲהוּו ַעְייִלין ִבְתֵרין ֲאִפילּו ִביָמָמא הֲ 

  ?ַמאן ַנְטָרְך :ָאְמרּו ֵליּה ַרָבָנן ,ְלָמָחר
  .נֹוְׂשֵאי ֵקיָסר ְשָמרּוִני ָכל ַהַלְיָלה^ ְשֵני :ֲאַמר ְלהּו  מ, אדף 

  ?ֶשָּמא ְדַבר ֶעְרָוה ָבא ְלָיְדָך ְוִניַצְלָת ֵהיֶמנּו :ָאְמרּו ֵליּה
  :ִדְתִניָנא

ר " בָּ א ד ָּ ל ַהב ָּ ו  כ ָּ יֶמנ  ל הֵּ ה ְליָּדֹו ְוִניצ ַ ס – ֶעְרוָּ ין לֹו נֵּ  ".עֹוש ִ
 

ָברוֹ " קֹול ּדְ מֹוַע ּבְ ְ י ְדָברֹו ִלש  ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוש ֵ    –" ּגִ

גֹון  י ָצדֹוקכ ְ יו ַרּבִּ ירָּ   .ַוֲחבֵּ
י ָצדֹוק   .ְתַבְעֵתיּה ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא ,ַרּבִּ

  ,אָחַלש ִלי ִליַבאי ְוָלא ָמִצינָ  :ֲאַמר ָלּה
  ?ִאיָכא ִמיֵדי ְלֵמיַכל

  .ִאיָכא ָדָבר ָטֵמא :ָאְמָרה ֵליּה
  .ְדָעֵביד ָהא ָאכּול ָהא ?ַמאי ָנְפָקא ִמיַנּה :ֲאַמר ָלּה

  ,ָקא ַמְנָחא ֵליּה ,ָשְגַרת ַתנּוָרא
  .ָסִליק ְוָיִתיב ְבַגֵּויּה

  ?ַמאי ַהאי :ָאְמָרה ֵליּה
  .ָנִפיל ְבָהא ,ְדָעֵביד ָהא :ֲאַמר ָלּה

  .ָלא ִצַעְרִתיְך – ִאי ָיְדִעי כּוֵלי ַהאי :ָאְמָרה ֵליּה
 

  ,ֲהָוה ָקְמַזִבין ִדיקּוֵלי ַרב ָכֲהָנא
  .ְתַבְעֵתיּה ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא

  .ֵאיִזיל ִאיַקִשיט ַנְפָשִאי :ֲאַמר ָלּה
  ,ָסִליק ְוָקָנִפיל ֵמִאיְגָרא ְלַאְרָעא

  .ִלָיהּו ַקְבֵליּהָאָתא אֵ 
  .ַאְטַרְחַתן ַאְרַבע ֵמָאה ַפְרֵסי :ֲאַמר ֵליּה
  ?ָלאו ֲעִניּוָתא ,ִמי ָגַרם ִלי :ֲאַמר ֵליּה

 .ָיַהב ֵליּה ִשיָפא ְדִדיָנֵרי
 

 רש"י
 - לידו עבירה דבר שבא התם
 בירהע עבר ולא ישב ההוא

 בעבירה שכר עליה נוטל דקאמר
 עבר ולא יצרו וכפה לידו שבא

 .מזו יתירה מצוה אין
 .לזנות - תבעתיה

 .נטמן - טשא
 בו שמצויין - מתזקי הוו

 .מזיקין
 לכוף כח שלבש - צדוק רבי כגון
 .קונו בחפצי להתגבר יצרו
 דהא - מינה נפקא מאי אמר

 אלא לי נזדמן דלא מילתא
 מכאן ודללמ לי יש טמא מאכל
 ראוי ארמית הבועל האי דעביד

 .טמא למאכל
 ארמית אותה - תנורא שגרת

 דבר לצלות התנור את הסיקה
 היתה גדולה ואשה שם הטמא

 ממנה ליפטר יכול/ שלא/ שא
 .להורגו בידה ומסור

 צלי לאותו - ליה מנחא קא
 .בתוכו

 .גיהנם של באור - בהא נפיל
 שחמור ידעתי אילו - ידעי אי

 .כך כל רהדב עליכם
 נותנות שנשים סלים - דיקולי

 .פלכיהן שם
 אחר במקום שהייתי - אטרחתן

 .פרסי מאות' ד רחוק
 לא אם בתמיה - עניותא לאו

 להיות הוצרכתי לא העניות
 .נשים במלאכת עסקי
 .כלי שם - שיפא
 .זהובים - דינרי
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 מ, א .55
 

  :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָרֵמי ֵליּה 
  :ְתַנן
ן" ה אֹותָּ ם עֹוש ֶ דָּ אָּ ִרים ש ֶ בָּ ו  ד ְ ל  ם ַהז ֶהְואוֹ  ,אֵּ עֹולָּ יֶהן ב ָּ ירֹותֵּ ֵּ ל פ    ,כֵּ

א ם ַהב ָּ עֹולָּ ֶרן ַקי ֶיֶמת לֹו לָּ ן ,ְוַהק ֶ ו  הֵּ ל    :אֵּ
ם אֵּ ב וָּ ו ד אָּ יב  ִדים ,כ ִ   ,ו ְגִמילו ת ֲחסָּ

ירוֹ  ם ַלֲחבֵּ דָּ ין אָּ ב ֵּ לֹום ש ֶ ַאת ש ָּ   ,ַוֲהבָּ
ם ו ל ָּ ֶנֶגד כ  ה כ ְ ֹורָּ   ."ְוַתְלמו ד ת 

 
  :ְבִכיבּוד ָאב ָוֵאם ְכִתיב

 .)דברים ה(  "ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלךְ "
 

  :ִבְגִמילּות ֲחָסִדים ְכִתיב

ים ְצָדָקה ְוָכבֹוד"   ."רֹוֵדף ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִיְמָצא ַחּיִ
 

  :ּוַבֲהָבַאת ָשלֹום ְכִתיב

לֹום ְוָרְדֵפהוּ " ָ ש  ש  ּקֵ   ,)תהילים לד( "ּבַ
  :ַרִבי ַאָבהּוָאַמר וַ 

  ;'ְרִדיָפה' 'ְרִדיָפה'ָאְתָיא 

לֹום ְוָרְדֵפהוּ " :ְכִתיב ָהָכא ָ ש  ש  ּקֵ   ,"ּבַ

  ."רֹוֵדף ְצָדָקה ָוֶחֶסד" :ּוְכִתיב ָהָתם
 

  :ְבַתְלמּוד תֹוָרה ְכִתיב

יָך ְואֹוֶרְך ָיֶמיךָ " י הּוא ַחּיֶ  ."ּכִ
  

  :ְבִשילּוַח ַהֵקן ַנִמי ְכִתיב

   – )דברים כב( "ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמיםְלַמַען ִייַטב ָלְך "
  !ִליְתֵני ַנִמי ָהא

 
  .ָתָנא ְוִשֵייר

 
ִרים" :ָתֵני ַתָנא בָּ ו  ד ְ ל    ,"אֵּ

  ?!ְוַאְת ַאְמָרת ָתָנא ְוִשֵייר
 

  :ָרָבאֲאַמר 
  :ַאְסְבָרא ִלי ַרב ִאיֵדי

ִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלוּ " י ּפְ י טֹוב ּכִ יק ּכִ    – )ישעיהו ג( "ִאְמרּו ַצּדִ

  ?ְוִכי ֵיש ַצִדיק טֹוב ְוֵיש ַצִדיק ֶשֵאינֹו טֹוב
  .ֶזהּו ַצִדיק טֹוב – טֹוב ַלָשַמִים ְוַלְבִריֹותֶאָלא 

  .ֶזהּו ַצִדיק ֶשֵאינֹו טֹוב – טֹוב ַלָשַמִים ְוַרע ַלְבִריֹות

ע" :ַאָתה אֹוֵמר ,ַכיֹוֵצא ַבָדָבר ָ ה ּלוֹ  אֹוי ְלָרש  י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעש ֶ    – )ישעיהו ג( "ָרע ּכִ

  ?ְוִכי ֵיש ָרָשע ַרע ְוֵיש ֶשֵאינֹו ַרע
  .הּוא ָרָשע ַרע – ַלָשַמִים ְוַרע ַלְבִריֹות ֶאָלא ַרע

 .ֶזהּו ָרָשע ֶשֵאינֹו ַרע – ַרע ַלָשַמִים ְוֵאינֹו ַרע ַלְבִריֹות
 

 רש"י
 .הבא לעולם - ימיך יאריכון

 .בחייך - לך ייטב
 צדקה הבא םלעול - חיים ימצא
 .הזה בעולם וכבוד
 ימים ואורך הזה בעולם - חייך

 .הבא לעולם
 .וליתנייה - 'כו נמי הקן בשלוח

 אינו - לי אסברא אידי רבי
 הבריות כולהו דהנך לאלו דומה
 לשמים טוב ונמצא ממנו נהנין
 כי כתיב ובההוא לבריות וטוב

 דבהאי יאכלו מעלליהם פרי
 פרי כי טוב כי כתיב קרא

 בשילוח אבל בחייו יאכל ומעללי
 כאן ואין הוא לשמים טוב הקן
 כי ביה כתיב ולא לבריות טוב
 לא והלכך יאכל מעלליו פרי

 פירותיהן אוכל גבי תנייה
 .הזה בעולם

 כגון - לבריות ורע לשמים רע
 .וגנב וגזלן רוצח

 - לבריות רע ואינו לשמים רע
 מועדים מבזה עריות מגלה
 .חלב אוכל
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 מ, א .56
 
כו ת" ה  ֶקֶרןיֵּ – ַהז ְ ירֹות ,ש  לָּ ֵּ ה  פ    ,ְויֵּש  לָּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ י טֹוב" :ש  יק ּכִ   .ְוגֹו' "ִאְמרּו ַצּדִ

ה ירָּ ה  ֶקֶרן – ֲעבֵּ ירֹות ,יֵּש  לָּ ֵּ ה  פ  ין לָּ   ,ְואֵּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ע ָרע" :ש  ָ   .ְוגֹו' "אֹוי ְלָרש 

א ה ֲאִני ְמַקי ֵּים ,ְוֶאל ָּ   :מָּ

ם ּוִמּמֹוֲעצ" ִרי ַדְרּכָ עוּ ַוּיֹאְכלּו ִמּפְ ּבָ   ?)משלי א( "ֹוֵתיֶהם ִיש ְ

ירֹות ֵּ ה פ  עֹוש ָּ ה ש ֶ ירָּ ירֹות – ֲעבֵּ ֵּ ה  פ    .יֵּש  לָּ
ירֹות ֵּ ה פ  ין עֹוש ֶ אֵּ ירֹות – ְוש ֶ ֵּ ה  פ  ין לָּ   .אֵּ

ה ה טֹובָּ בָּ ה – ַמְחש ָּ ה  ְלַמֲעש ֶ ְרפָּ   ,ְמצָּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ רּו ִיְרֵאי ה' ִאיש  ֶאל ֵרֵעהוּ " :ש    ,ָאז ִנְדּבְ

ב ה' וַ  ֵ ְקש  ַמע ַויִּ ַוּיַ ְ ש  תֵ ּיִ רֹון ְלָפָניוּכָ   ,ב ֵסֶפר ִזּכָ

מוֹ  ,ְלִיְרֵאי ה' ְ ֵבי ש  ְ   .")מלאכי ג( "ּוְלחֹוש 
 

מוֹ "ַמאי  ְ ֵבי ש  ְ   ?"ּוְלחֹוש 
 

  :ַרב ַאִסיָאַמר 
  ,ֲאִפילּו ָחַשב ָאָדם ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה

  –ְוֹלא ֲעָׂשָאּה  ,ְוֶנֱאַנס
  .ֲעָׂשָאּה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָכתּוב ְכִאילּו

 
ה" עָּ ה רָּ בָּ ה – ַמְחש ָּ ה  ְלַמֲעש ֶ ְרפָּ רו ְך הו א ְמצָּ דֹוש  ב ָּ ין ַהק ָּ   ,אֵּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ַמע ה'" :ש  ְ י לֹא ִיש    .)תהילים סו( "ָאֶון ִאם ָרִאיִתי ְבִלּבִ

ה ֲאִני ְמַקי ֵּם א מָּ   :ְוֶאל ָּ

בֹוָתם" ְ ִרי ַמְחש  ה ָרָעה ּפְ   ?"ִהְנִני ֵמִביא ֶאל ָהָעם ַהּזֶ

ִרימַ  ְ ה פ  עֹוש ָּ ה ש ֶ בָּ ה – ְחש ָּ ה  ְלַמֲעש ֶ ְרפָּ רו ְך הו א ְמצָּ דֹוש  ב ָּ   ,ַהק ָּ
ִרי ְ ה  פ  ין ב ָּ אֵּ ה ש ֶ בָּ ה – ַמְחש ָּ ה  ְלַמֲעש ֶ ְרפָּ רו ְך הו א ְמצָּ דֹוש  ב ָּ ין ַהק ָּ   ".אֵּ

 
  :ָהא ִדְכִתיב ,ְוֶאָלא

ם" ִלּבָ ָרֵאל ּבְ ית( ִיש ְ פֹוש  ֶאת )ּבֵ   !()יחזקאל יד "ְלַמַען ּתְ

 
  :ַרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקבָאַמר 

  .הּוא ִדְכִתיב ַבֲעבֹוָדה ָזָרהַההּוא 
  :ְדָאַמר ָמר

ה" ה זָּרָּ ה ֲעבֹודָּ   ,ֲחמו רָּ
ה   ו ל ָּ ה כ  ֹורָּ ל ַהת  כָּ מֹוֶדה ב ְ ה  כ ְ ר ב ָּ ֹופֵּ ל ַהכ  כ ָּ   ".ש ֶ

 
  :ֲאַמר עּוָלא

  :ַרב הּוָנאְדָאַמר  ,ִכְדַרב הּוָנא
  .הּוְתָרה לוֹ  – ָאָדם ֲעֵביָרה ְוָשָנה ָבּהר ֵכיָון ֶשָעבַ 

 
  ?!ָסְלָקא ַדְעָתְך 'הּוְתָרה לוֹ '

 
  ,ֶאָלא

  .ַנֲעֵׂשית לֹו ְכֶהיֵתר

 רש"י
 ממנו נפרעין אין - פירות לו אין

 .רשעו מכדי יותר
 כגון - פירות שעושה עבירה
 עובר חשוב שאדם השם חילול
 ממנו למדין ואחרים עבירה
 .כן לעשות

 - פירות שעושה מחשבה
 .ועשה מחשבתו שקיים
 ממנו ונפרעים - למעשה מצרפה

 .המחשבה על אף
 פרי דכתיב הא - אמר עולא

 כתיב ושונה בעובר מחשבותם
 מצטרפת לעשות מהרהר הדר כי

 אין לה עביד לא' ואפי למעשה
 שלא אלא שמים לשם חזרתו
 דאמר הונא כדרב לה הוצרך
 .כהיתר לו נעשית
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 מ, א .57
 

  :ַרִבי ֲחִניָנאִמשּום  ַרִבי ַאָבהּוָאַמר 
  ,נֹוַח לֹו ְלָאָדם ֶשַיֲעבֹור ֲעֵביָרה ַבֵסֶתר

  .ַמִים ְבַפְרֶהְסָיאְוַאל ְיַחֵלל ֵשם שָ 

ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ה'" :ֶשֶנֱאַמר ית ִיש ְ ם ּבֵ   :ְוַאּתֶ

יּלּוָליו ְלכּו ֲעֹבדּו  ֹוְמִעים ֵאַלי (ְוַאַחר)ִאיש  ּגִ   ,ִאם ֵאיְנֶכם ש 

לוּ  י לֹא ְתַחּלְ ִ ם ָקְדש  ֵ   .)יחזקאל כ( "ְוֶאת ש 

 
ְלַעאי ַהָזֵקןָאַמר    :ַרִבי אֶּ

  ,ִיְצרֹו ִמְתַגֵבר ָעָליוִאם רֹוֶאה ָאָדם שֶ 
  ,ֵיֵלְך ְלָמקֹום ֶשֵאין ַמִכיִרין אֹותוֹ 

  ,ְוִיְתַכֶסה ְשחֹוִרים ,ְוִיְלַבש ְשחֹוִרים
  .ְוַאל ְיַחֵלל ֵשם ָשַמִים ְבַפְרֶהְסָיא – ְוַיֲעֶׂשה ְכמֹו ֶשִלבֹו ָחֵפץ

 
  ?!ֵאיִני

  :ְוָהַתְנָיא
ס ַעל כ ָּ " לֹא חָּ בֹוד קֹונוֹ ל ש ֶ ם – כ ְ א ְלעֹולָּ לֹא ב ָּ או י לֹו ש ֶ   "!רָּ

  ?ַמה ִהיא
  :אֹוֵמר ַרָבה

  .ֶזה ַהִּמְסַתֵכל ַבֶקֶשת
  :אֹוֵמר ַרב יוֵֹסף

  !ֶזה ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ַבֵסֶתר
 

  ָלא ַקְשָיא:
  ,ָהא ְדָמֵצי ַכֵייף ְלִיְצֵריּה

  .ְוָהא ְדָלא ָמֵצי ַכֵייף ְלִיְצֵריּה
 

  :ְתַנן ָהָתם
ם" ֵּ ו ל ַהש   ִחיל  יִפין ב ְ ין ַמק ִ ִזיד ,אֵּ ד מֵּ ג ְוֶאחָּ ֹוגֵּ ד ש    ".ֶאחָּ
 

יִפין"ַמאי  ין ַמק ִ   ?"אֵּ
 

  :ָמר זּוְטָראָאַמר 
  .ֶשֵאין עֹוִׂשים ְכֶחְנָווִני

 
  :ָאַמר ָמר ְבֵריּה ְּדַרְבָנא

 .ַמְכַרַעת – לֹוַמר ֶשִאם ָהְיָתה ְשקּוָלה
 

 רש"י
 - תחללו לא קדשי שם ואת

 מזלזל שהרואה פרהסיא היינו
 .המקום בכבוד
 יראה שלא - שחורים ילבש
 לבבו ירך אולי בכבודו עצמו
 אדם אין יחטא אם וגם בכך

 חשוב שאינו לפי לב ותןנ
 .שחורים ילבש לכן בעיניהם

 המקיף - כחנווני לו עושין אין
 כל וגובה רבות פעמים לאדם

 כך עושין אין יחד הקפותיו
 אלא השם למחללי מלמעלה

 .מיד נפרעין
 המאזנים כף - היתה שאם

 חילול העונות באחד ויש שקולה
 לחובה הכף את מכריע השם
 אין כמו עיוני לשון מקיפין והאי

:( מו דף חולין) בבועי מקיפין
/ חולין/ שם) ואידמו אקפינהו

 ומעיין זו אצל זו שמקריב( נ דף
 .דומות אם

 

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 ב-מ, א .58
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ם מ, בדף  ם ַעְצמוֹ ^ ְלעֹולָּ דָּ אי ִיְרֶאה אָּ ו  ֶחְציֹו ַחי ָּיב ְוֶחְציֹו ַזכ ַ ִאיל    ;כ ְ

ה ַאַחת ה ִמְצוָּ ש ָּ יו – עָּ רָּ ִהְכִריַע ַעְצמֹו ְלַכף ְזכו ת ,ַאש ְ   ,ש ֶ
ה ַאַחת ירָּ ַבר ֲעבֵּ ה ,אֹוי לוֹ  – עָּ ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף חֹובָּ  ,ש ֶ

נ ֶ  ֶ ה" :ֱאַמרש  ד טֹוָבה ַהְרּבֵ    – )קוהלת ט( "ְוחֹוֶטא ֶאָחד ְיַאּבֵ

א טָּ חָּ ְטא ְיִחיִדי ש ֶ ִביל חֵּ ש ְ ה – ב ִ ו  טֹובֹות ַהְרב ֵּ נ  ֶ ד ִממ    .אֹובֵּ
ְמעֹון י ש ִּ ַרּבִּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

וֹ  ֹון ַאַחר רו ב  ם ִניד  עֹולָּ הָּ ֹון ַאַחר רו ב   ,ְלִפי ש ֶ    – וֹ ְוַהי ִָּחיד ִניד 
ה ַאַחת ה ִמְצוָּ ש ָּ יו – עָּ רָּ ם ְלַכף ְזכו ת ,ַאש ְ עֹולָּ ל הָּ ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת כ ָּ   ,ש ֶ
ה ַאַחת ירָּ ַבר ֲעבֵּ ה ,אֹוי לוֹ  – עָּ ם ְלַכף חֹובָּ עֹולָּ ל הָּ ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת כ ָּ   ,ש ֶ

ֱאַמר נ ֶ ֶ   .ּו'כ "ְוחֹוֶטא ֶאָחד" :ש 

ְטא ְיִחיִדי ִביל חֵּ ש ְ ה ֶזה ב ִ ש ָּ עָּ ה – ש ֶ ה ַהְרב ֵּ ם טֹובָּ עֹולָּ ל הָּ ו  ו ִמכ ָּ נ  ֶ ד ִממ    .ִאב ֵּ
ן יֹוַחי ְמעֹון  ּבֶ י ש ִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

יו ל יָּמָּ מו ר כ ָּ יק ג ָּ ו  ַצד ִ ה ,ֲאִפיל  ַאֲחרֹונָּ ַרד ב ָּ ֹונֹות – ו מָּ ִראש  ד ֶאת הָּ   ,ִאיב ֵּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ יוֹ " :ש  יֶלּנּו ּבְ יק לֹא ַתּצִ ּדִ עוֹ ִצְדַקת ַהּצַ ְ ש   )יחזקאל לג(  "ם ּפִ

יו ל יָּמָּ מו ר כ ָּ ע ג ָּ ש ָּ ו  רָּ ה ,ַוֲאִפיל  ַאֲחרֹונָּ ה ב ָּ ו בָּ ש  ה ת ְ ש ָּ עוֹ  – ְועָּ ו ב ִרש ְ יִרים לֹו ש  ין ַמְזכ ִ   ,אֵּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ עוֹ " :ש  ְ ּובֹו ֵמִרש  יֹום ש  ּה ּבְ ל ּבָ ֶ ש  ע לֹא ִיּכָ ָ ַעת ָהָרש  ְ   .)יחזקאל לג( "ְוִרש 
 

  ?ָצה ֲעֹונֹות ּוֶמֱחָצה ְזֻכיֹותְוֶניֱהֵוי ְכֶמחֱ 
 

  :ֵריש ָלִקישָאַמר 
 ְבתֹוֶהא ַעל ָהִראשֹונֹות:

 
 

 רש"י
 'כו רובו אחר נידון שהעולם לפי

, שקול כאילו עצמו אדם יראה -
 כמחצה שקול העולם כל

 ומחצה וחסידים צדיקים
 שקולים מעשיו וכאילו רשעים
 והמצ עשה מחצה על כמחצה

 מכריעין זכיותיו נמצאו אחת
 העולם כל ידו ועל צדיק ונמצא
 .צדיקים רובן להיות הוכרע
 כמחצה שמרד צדיק - וניהוי
 ולמה זכיות וכמחצה עונות
 .הראשונות את איבד

 הטובות כל על מתחרט - בתוהא
 .שעשה
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 מ, ב .59
 

ָנה  ִמש ְׁ

ִמְקרָּ  נֹו ב ְ י ֶש ְ ֶ ל ש  ה ו ְבֶדֶרְך ֶאֶרץכ ָּ נָּ א – א ו ְבִמש ְ ה הו א חֹוטֵּ רָּ ְמהֵּ   ,לֹא ב ִ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ֵתק" :ש  ְמֵהָרה ִיּנָ ש  לֹא ּבִ ּוּלָ   .)קוהלת ד( "ְוַהחּוט ַהְמש 

א ְולֹא ב ְ  ִמְקרָּ ינֹו לֹא ב ְ אֵּ ל ש ֶ ֶדֶרְך ֶאֶרץְוכָּ ה ְולֹא ב ְ נָּ ו ב – ִמש ְ יש   ינֹו ִמן ַהי ִ  .אֵּ
 

ָמָרא  ג ְׁ

ַמר " י ָצדֹוקאָּ ַרּבִּ י ֶאְלָעָזר ּבְ   :ַרּבִּ
ם ַהז ֶה עֹולָּ ִלים ב ָּ יִקים ִנְמש ָּ ד ִ   ?ְלַמה צ ַ

ה   ְמקֹום טָּ ד ב ִ ֹו עֹומֵּ ו ל  כ  ן ש ֶ הְלִאילָּ ה ,רָּ   ;ְונֹופֹו נֹוֶטה ִלְמקֹום טו ְמאָּ
ה – ִנְקַצץ נֹופוֹ  רָּ ה  ְמקֹום טָּ ד ב ִ ֹו עֹומֵּ ו ל    .כ 

רו ְך הו א דֹוש  ב ָּ ְך ַהק ָּ ם ַהז ֶה ,כ ָּ עֹולָּ יִקים ב ָּ ו ִרים ַעל ַצד ִ ִביא ִיס    ,מֵּ
א ם ַהב ָּ עֹולָּ ו  הָּ יְרש  י ִ ֶ י ש  דֵּ   .כ ְ

ֱאַמר נ ֶ ֶ יְתָך ִמְצעָ " :ש  ִ ה ְמֹאדְוָהָיה ֵראש  ּגֶ   .)איוב ח( "ר ְוַאֲחִריְתָך ִיש ְ

ם ַהז ֶה עֹולָּ ֹוִמים ב ָּ ִעים ד  ה ְרש ָּ   ?ו ְלמָּ
ה ְמקֹום טו ְמאָּ ד ב ִ ֹו עֹומֵּ ו ל  כ  ן ש ֶ ה ,ְלִאילָּ רָּ ה    ;ְונֹופֹו נֹוֶטה ִלְמקֹום טָּ

ה – ִנְקַצץ נֹופוֹ  ְמקֹום טו ְמאָּ ד ב ִ ֹו עֹומֵּ ו ל    .כ 
רו ְך הו   דֹוש  ב ָּ ְך ַהק ָּ ם ַהז ֶה ,אכ ָּ עֹולָּ ִעים ב ָּ ְרש ָּ ה לָּ ֶהן טֹובָּ יַע לָּ ִ פ    ,ַמש ְ

ה ֹונָּ ְחת  ַ ה ַהת  יגָּ ְדרֵּ ַ ן ַלמ  ן ו ְלהֹוִריש ָּ י ְלטֹוְרדָּ דֵּ   ,כ ְ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ר ִלְפֵני ִאיש  ְוַאֲחִריָתּה ַדְרֵכי ָמֶות" :ש  ָ ֶרְך ָיש   .")משלי יד(" ֵיש  ּדֶ

 

 רש"י
 הזה בעולם דומים צדיקים למה

 .עליהם הבאים ביסורין -
 .ממנו טמע כלומר - ונופו
 .נופו ממנו - נקצץ

 מעט הצדיקים מן נפרעין - כך
 כולם ונמצאו שבידם עונות
 .נקיים
 הזה בעולם דומין רשעים ולמה

 .להם שמשפיעים בטובה -
 יש אלו אף ממנו מעט - נופו

 .וזכיות טובות מיעוט בידם
 היא שכרם קבלת - נופו נקצץ

 .נופם קציצת
 כדרך א"אשולויי - למדרגה
 לחריצין גותמדר שעושין

' כשמגביהי המגדלים שסביבות
 .קרקעיתן

 - איש לפני ישר דרך יש
 נראית שלותן הרשעים כשרואין

 ואחריתה ישרה בעיניהם דרכם
 דרכי הזמנת שלוה אותה של

 .היתה מות
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 מ, ב .61
 

יָּה  ר הָּ י ַטְרפֹוןו ְכבָּ יםזְ ו   ַרּבִּ לֹוד ֵקנִּ ה ב ְ ית ִנְתזָּ ֲעִלי ַת ב ֵּ ין ב ַ   .ְמסו ב ִ
יֶהם ְפנֵּ ה זו  ב ִ ילָּ אֵּ ה ש ְ ֲאלָּ דֹול :ִנש ְ ה ג ָּ דֹול אֹו ַמֲעש ֶ ְלמו ד ג ָּ ַ   ?ת 

ה  י ַטְרפֹוןַנֲענָּ ַמר ַרּבִּ דֹול :ְואָּ ה ג ָּ   .ַמֲעש ֶ
ה  יָבאַנֲענָּ י ֲעקִּ ַמר ַרּבִּ דֹול :ְואָּ ְלמו ד ג ָּ ַ   .ת 

ם וְ  ו ל ָּ ְמרו  ַנֲענו  כ  דֹול :אָּ ְלמו ד ג ָּ ַ ה ,ת  י ַמֲעש ֶ ִביא ִלידֵּ ְלמו ד מֵּ ַ ַהת    .ש ֶ
 

  :ַתְנָיא
י יֹוֵסי" ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

ְלמו ד ַ דֹול ת  ה ,ג ָּ נָּ ִעים ש ָּ ה ַאְרב ָּ ַדם ְלַחל ָּ ק ָּ   ,ש ֶ
ע ים ְוַאְרב ַ רֹות ֲחִמש  ִ   ,ִלְתרו מֹות ו ְלַמְעש ְ

ים ְוַאַחת ש  ִ ים ש ִ ִמיט ִ   ,ִלש ְ
לֹש  ְליֹובְ  ה ְוש ָּ אָּ   ".לֹות מֵּ

 
לֹש  " ה ְוש ָּ אָּ  ?"מֵּ

  !ַהְוָיין ֵמָאה ְוַאְרַבע
 

  :ָקָסַבר
  .יֹוֵבל ִמְתִחיָלתֹו הּוא ְמַשֵּמט

 
ם ש ֶ " הו ְכש ֵּ ם ְלַמֲעש ֶ ו ד קֹודֵּ ימ  ה ,ַהל ִ ם ְלַמֲעש ֶ ינֹו קֹודֵּ ְך ד ִ   ."כ ָּ
 

  ,ִכְדַרב ַהְמנּוָנא
  :ַרב ַהְמנּוָנאְדָאַמר 

  ,ְתִחיַלת ִדינֹו ֶשל ָאָדם ֶאָלא ַעל ִדְבֵרי תֹוָרה ֵאין

ית ָמדֹון" :ֶשֶנֱאַמר ִ   .)משלי יז( "ּפֹוֵטר ַמִים ֵראש 

 
הו ְכש ֵּ " ם ְלַמֲעש ֶ ינֹו קֹודֵּ ד ִ ה, ם ש ֶ ם ְלַמֲעש ֶ רֹו קֹודֵּ כָּ ְך ש ְ   ,כ ָּ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלאּוּמִ " :ש  ּתֵ וּ ַוּיִ   ,ים ִייָרש 

יו ְותֹורֹוָתיו ִיְנצֹורוּ  ּקָ ְמרּו חֻׁ ְ ֲעבּור ִיש   "."ּבַ
 

 רש"י
 .האיש שם - נתזה בית

 - מעשה לידי מביא שהתלמוד
 .בידו שניהם נמצאו

 לחלה שקדם תורה תלמוד גדול
 כשיצאו - שנה יםארבע

 בחדש תורה להם נתנה ממצרים
 עד נתחייבו לא ובחלה השלישי
 בבאכם דכתיב לארץ שנכנסו

( לך שלח' פ ספרי) מר ואמר
 ביאות מכל זו ביאה משונה

 תבאו כי בהו דכתיב שבתורה
 לה משנכנסו בבאכם נאמר וכאן

 לאחר ומעשרות ובתרומות
 תבואת דכתיב וחילוק כיבוש
 חלקו מכיר דאח כל שיהא זרעך

 ומשם ד"נ הרי שנים ד"י והן
 שמיטין למנות התחילו

 ועשו:( יב דף) בערכין כדאמרינן
 א"ס הרי שבע לסוף שמיטה

 הרי יובל עשו' נ ולסוף שנים
 .ג"ק

 מתחילת - משמט מתחילתו
 נפטרים עבדים כ"מיו השנה

 עברו לא ועדיין חוזרות ושדות
 אינה שביעית אבל ט"מ אלא

 דכתיב בסופה אלא משמטת
 שנים שבע מקץ( טו דברים)

 שנה כל שנים שבע לסוף
 .א"ס במנין שביעית
 תחילת הדין ליום - דינו תחילת
 לא מה מפני שעליו תביעות

 .בתורה עסקת
 תורה עול הפורק - מים פוטר

 דינו תחילת הוא מדון ראשית
 דכתיב תורה אלא מים ואין

 לכו צמא כל הוי( נה ישעיהו)
 .למים
 תורה פורענות - שדין וכשם
 כך מעשה פורענות לדין קודם
 קודם בתורה עסק אם שכרו
 .מעשה לשכר
 מר ואמר - חוקיו ישמרו בעבור

 תשמרון( לז דף/ )קידושין/ לעיל
 .משנה זו

 .יקיימו - ינצורו
 

 



 ָהִאָשה ִנְקֵנית –ַמֶסֶכת ִקידּוִשין ֶפֶרק א' 
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 מ, ב .61
 
ה" נָּ ִמש ְ א ְולֹא ב ְ ִמְקרָּ ינֹו לֹא ב ְ אֵּ ל ש ֶ  "כ ָּ
 

  :ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר 
  .ּוָפסּול ְלֵעדּות

 
  :ָתנּו ַרָבָנן

ֹוֶמה ְלֶכֶלב" י ֶזה ד  ו ק ֲהרֵּ ש   ל ב ַ אֹוכֵּ   .הָּ
דו ת :יםְויֵּש  אֹוְמִר  סו ל ְלעֵּ ָּ   ."פ 

 
  :ַרב ִאיֵדי ַבר ָאִביןָאַמר 

  .ֲהָלָכה ְכֵיש אֹוְמִרים
 
 
 

 רש"י
 מן שאינו דכיון - לעדות ופסול

 עצמו על מקפיד אין היישוב
 האוכל וכן פנים בושת לו ואין

 על מקפיד ואין להואי בשוק
 בעצמו לזלזל בוש אינו כבודו

 .וליפסל
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 מא, א –מ, ב  .62
 

  :ַבר ַקָפָראָדַרש 
  – ַרְגָזן

  .ֹלא ָעְלָתה ְבָידֹו ֶאָלא ַרְגָזנּוָתא  מא, אדף 
  – ּוְלָאָדם טֹוב

  .ַמְטִעיִמים אֹותֹו ִמְפִרי ַמֲעָׂשיו
   – ְוָכל ֶשֵאינֹו ֹלא ְבִמְקָרא ְוֹלא ְבִמְשָנה ְוֹלא ְבֶדֶרְך ֶאֶרץ

  .דֹור ֲהָנָאה ִמֶּמנּו

ב" :ֶשֶנֱאַמר ָ ב ֵלִצים לֹא ָיש  ַ   – )תהילים א( "ּוְבמֹוש 
 .מֹוָשבֹו מֹוַשב ֵלִצים

 
 
 
 
 
 
 
 

 רש"י
 כחש אלא בשכרו - בידו עלה לא

 נשתכר לא ברגזנותו בשרו
 .כלום

 .נדור - דור
 - ישב לא לצים ובמושב שנאמר

 במה מאלו באחד שאינו וזה
 .בליצנות לא אם יתעסק

 .נקנית האשה עלך הדרן
 

 



 ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶסֶכת ִקידּוִשין ֶפֶרק ד' 
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ת ִקיּדּוִשין כֶּ ק  ַמסֶּ רֶּ  ִסיםיוֹחֲ ֲעָשָרה  – ד'פֶּ
 פ, ב  .63

ָנהמִִ   ש ְׁ

יםלֹא ִיְתַייחֵּ  ש ִ י נָּ ֵּ ת  ם ִעם ש ְ דָּ   ,ד אָּ
ים ש ִ י ֲאנָּ נֵּ ה ַאַחת ִמְתַייֶחֶדת ִעם ש ְ ָּ ל ִאש     .ֲאבָּ

ְמעֹון י ש ִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
וֹ  ֹו ִעמ  ת  ִאש ְ ְזַמן ש ֶ ים ב ִ ש ִ י נָּ ֵּ ת  ד ִעם ש ְ ד ִמְתַייחֵּ   ,ַאף ִאיש  ֶאחָּ

ִקי פו ְנד ְ ֶהם ב ְ ָּ ן ִעמ  י ש ֶ  ,ְויָּש ֵּ נֵּ ְ וֹ ִמפ  ַמְרת  ֹו ִמש ְ ת    .ִאש ְ
וֹ  ת  ֹו ְוִעם ב ִ ם ִעם ִאמ  דָּ ד אָּ ר ,ִמְתַייחֵּ ש ָּ ירו ב ב ָּ קֵּ ֶהם ב ְ ָּ ן ִעמ    .ְויָּש ֵּ

ילו   ְכסו תֹו: – ְוִאם ִהְגד ִ ן ב ִ ה  ְוֶזה יָּש ֵּ ְכסו תָּ ה ב ִ נָּ  זו  ְיש ֵּ

ָמָרא  ג ְׁ
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
  :ָתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו

ים ד ַ " ש ִ וֹ הֹוִאיל ְונָּ ן ַקל  ָּ יֶהןְעת    ."ת ֲעלֵּ
 

  ?ְמָנא ָהֵני ִמיֵלי
 

ָמֵעאלִמשּום  ַרִבי יוָֹחָנןָאַמר  ש ְ י יִּ   :ַרּבִּ
  ?ֶרֶמז ְלִיחּוד ִמן ַהתֹוָרה ִמַנִין

ךָ " :ֶשֶנֱאַמר ן ִאּמֶ י ְיִסיְתָך ָאִחיָך ּבֶ   – )דברים יג( "ּכִ

  ?ְוִכי ֶבן ֵאם ֵמִסית ֶבן ָאב ֵאינֹו ֵמִסית
  ,ֶבן ִמְתַייֵחד ִעם ִאּמוֹ  :ָלא לֹוַמר ְלָךאֶ 

  .ְוָאסּור ְלִהְתַייֵחד ִעם ָכל ֲעָריֹות ֶשַבתֹוָרה
 

  ?ַפְשֵטיּה ִדְקָרא ְבַמאי ְכִתיב
 

  :ַאַבֵייָאַמר 
  :ָלא ִמיָבְעָיא ָקָאַמר
  ,תְדָסֵני ֵליּה ְוַעֵייץ ֵליּה ֵעצֹות ָרעוֹ  ,ָלא ִמיָבְעָיא ֶבן ָאב
  .ֵאיָמא ַצְייֵתי ֵליּה ,ְדָלא ְסֵני ֵליּה ,ֶאָלא ֲאִפילּו ֶבן ֵאם

  .ָקא ַמְשַמע ָלן
 

  ?ֵניָמא ַמְתִניִתין ְדָלא ְכַאָבא ָשאּול
  :ְדַתְנָיא

יק" חֵּ א ב ְ ים יֹום יֹוצֵּ לֹש ִ ל ש ְ   ,כ ָּ
ים ש ִ י ֲאנָּ נֵּ ה ַאַחת ו ש ְ ָּ ִאש   ר ב ְ אִ  ,ְוִנְקב ַ ל לֹא ב ְ יםֲאבָּ ש ִ י נָּ ֵּ ת  ד ו ש ְ   .יש  ֶאחָּ

אוּל א ש ָ ר ַאּבָ   :אֹומֵּ
ים ש ִ י נָּ ֵּ ת  ד ו ש ְ ִאיש  ֶאחָּ  !"ַאף ב ְ

 
  ,ֲאִפילּו ֵתיָמא ַאָבא ָשאּול

  .ִבְשַעת ֲאִנינּות ְתִביר ִיְצֵריּה
 

  ,ְוַרָבָנן ָסְבֵרי ָלּה ְכַרִבי ִיְצָחק
  :ַרִבי ִיְצָחקַדֲאַמר 

ְתאֹונֵ " ֶבר ַעל ֲחָטָאיוַמה ּיִ   – "ן ָאָדם ָחי ּגֶ
  .ֲאִפילּו ִבְשַעת ֲאִנינּותֹו ֶשל ָאָדם ִיְצרֹו ִמְתַגֵבר ָעָליו

 
  ?ְוַאָבא ָשאּול

 
  ,ִכי ְכִתיב ַההּוא ְבִמְתַרֵעם ַעל ִמדֹוָתיו ְכִתיב

  .ַדיֹו ַחִיים ֶשָנַתִתי לוֹ  ?!ָאיור ַעל ֲחטָ בַ ְוִכי גָ  ,ַמה ִיְתַרֵעם ַעל ִמדֹוָתיו :ְוָהֵכי ָקָאַמר
 

  ?ְוַרָבָנן
 

  ,ִכי ַההּוא ַמֲעֶׂשה

 רש"י
 '.מתני

 קלה תןשדע מפני - נשים' ב עם
 זו תירא ולא להתפתות נוחות ושתיהן

 .כמותה תעשה היא שאף מחבירתה
 .מחבירו בוש שהאחד - אנשים' ב עם

 מפרש טעמא - אמו עם אדם מתייחד
 '.בגמ
 קטן ובעודו אמו עם הבן - עמהם וישן

 בשר בקירוב עמה דישן קאמר
 .ואזיל כדמפרש

 הבת וכן - 'כו בכסותו ישן זה הגדילו
 .קטנה הבעוד אביה עם

 
 

 '.גמ
 שתי עם יתייחד לא - טעמא מאי

' ב עם שמתייחדת כאשה נשים
 .אנשים

 נוחות ושתיהן - עליהן קלה דעתן
 .להתפתות

 לומר אמך בן קרא נקט להכי - אלא
 .האם אצל מצוי שהבן

 לענין - כתיב במאי דקרא פשטיה
 בהסתה שמדבר מקרא של פשוטו
 .אמך בן נקט אמאי

 בחלק שממעט לפי - ליה סני אב בן
 .ירושתו

 חלק להם שאין - ליה סני לא אם בן
 יורש וזה אביו את יורש זה יחד ירושה

 .אביו את
 איש דאמר - שאול כאבא דלא

 .נשים שתי עם מתייחד
 בתוך שמת ולד - יום שלשים כל

 במותו לכבדו צריך אין יום שלשים
 ולא במטה לא לקבורה להוציאו
 .בחיק אלא בכליבה

 - אנשים ושני תאח באשה ונקבר
 '.ג אלא ללוותו רבים צ"וא

 - נשים ושתי אחד באיש לא אבל
 הקברות בתי היו שלא יחוד משום

 .לעיר סמוכין
 לאדם אנינות מועיל מה - יתאונן מה

 זמן כל ביצרו מלהזהר כך על לסמוך
 חטאיו על גבר להיות צריך חי שהוא
 עליו גובר יצרו יהא כן לא שאם

 .ויחטיאנו
 הקורות קורותיו על - מדותיו על

 .אותו
 יתאונן למה - חי אדם יתאונן מה

 הקורות על אדם יתרעם למה חי אדם
 שאני החסד כל אחר עליו הבאות

 הבאתי ולא חיים לו שנתתי עמו עושה
 .מיתה עליו
 לי חטא שלא - הוא חטאיו על גבר וכי

 .בתמיה חי הוא ובצדקתו
 כדקאמרת יצריה תביר אפילו - ורבנן

 אנינות שם שאין פעמים לחוש יש
 מת תינוק נושאין כאילו עצמן ועושין

 דהוה עובדא ההוא כי לעבירה ויוצאין
 ואפיקתיה איתתא בההיא עובדא

 עבירה לעשות מת בחזקת חי לתינוק
 אחר לשון, לקוברו עמה ההולך עם

 אלא ורבנן גרסינן ולא הזקן ממורי
 חיים דיו גריס שאול באבא כולה

 דאמרינן יתתאא ההיא כי לו שנתתי
 מתה על שקשתה:( כז דף) קטן במועד

 והיא בניה' ז שמתו עד מדאי יותר
 על שנתאוננה מחמת אחריהם

 .ג"ל ואפיקתיה עובדא דהוה, מדותיו
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 .ְדַהִהיא ִאיְתָתא ַדֲהָוה עּוְבָדא ְוַאִפיְקֵתיּה
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 פא, א –פ, ב  .64
 
ה ַאַחת" ָּ ל ִאש   ים] ֲאבָּ ש ִ י ֲאנָּ נֵּ  .["ִמְתַייֶחֶדת ִעם ש ְ
 

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ,ָלא ִבְכֵשִריםֹלא ָשנּו אֶ 

  .ֲאִפילּו ֵבי ֲעָׂשָרה ַנִמי ָלא – ֲאָבל ִבְפרּוִצים
 

  .ְוהֹוִציאּוָה ֲעָׂשָרה ְבִמָּטה ,ֲהָוה ַמֲעֶׂשה
 

  :ַרב יוֵֹסףָאַמר 
  ,ְוַגְנֵבי ְכשּוָרא ,ְדִמיַחְבֵרי ֵבי ֲעָׂשָרה ,ֵתַדע

  .ְוָלא ִמיַכְסֵפי ֵמֲהָדֵדי
 

  :יע ֵליּהֵניָמא ְמַסיַ 
ֶרךְ " ד ֶ ֶליהָּ ב ַ א יָֹּבא עָּ ָּ מ  ִמים ש ֶ י ֲחכָּ ְלִמידֵּ ַ י ת  נֵּ   –" מֹוְסִרין לֹו ש ְ

  !ֱאיָנֵשי ְדַעְלָמא ָלא ,ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִאין
 

  ,ַשאִני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים
  .ְלַאְתרּוֵיי ֵביּה^ְדָיְדֵעי  פא, אדף 

 
  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ,ָשנּו ֶאָלא ָבִעירֹלא 
  ,ַעד ֶשִיְהיּו ְשֹלָשה – ֲאָבל ַבֶדֶרְך

  ,ֶשָּמא ִיְצָטֵרְך ֶאָחד ֵמֶהם ְלַהְשִתין
  .ְוִנְמָצא ֶאָחד ִמְתַייֵחד ִעם ָהֶעְרָוה

 
  :ֵניָמא ְמַסַייע ֵליּה

ד ֶ " ֶליהָּ ב ַ א יָֹּבא עָּ ָּ מ  ִמים ש ֶ י ֲחכָּ ְלִמידֵּ ַ י ת  נֵּ   ",ֶרךְ מֹוְסִרים לֹו ש ְ
  .ָהא ְתָלָתא – ְתֵרי ְוִאיהּו

 
  .ָהָתם ִכי ֵהיִכי ְדֶניֱהוּו ָעֶליָה ָסֲהֵדי

 
  .ֲהוּו ָקַאְזֵלי ְבאּוְרָחא ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב

  ,ֲהָוה ָקַאְזָלא ַהִהיא ִאְתָתא ַקַּמְייהּו
  .ַדל ַכְרֵעיְך ִמַקֵּמי ֵגיִהָנם :ַרב ְיהּוָדהלְ  ַרבָאַמר ֵליּה 
  !'ִבְכֵשִרים ַשִפיר ָדֵמי'ְוָהא ָמר הּוא ְדָאַמר  :ֲאַמר ֵליּה
  ?!ִמי ֵייַמר ְדִבְכֵשִרים ְכגֹון ֲאָנא ְוַאְת  :ָאַמר ֵליּה

  ?ֶאָלא ְכגֹון ַמאי
  .ְכגֹון ַרִבי ֲחִניָנא ַבר ַפִפי ַוֲחֵביָריו

 

 רש"י
 במטה אנשים עשרה והוציאוה

 וקלקלו מתה שהיא בחזקת -
 .היתה איש ואשת עמה

 - כשורא וגנבי עשרה דמחברי
 .לעשרה משוי בה שיש
 שקנא מי דין בית - לו ריםמוס

 מעלה והוא ונסתרה לאשתו
 דין בית לו מוסרין להשקותה

 חכמים תלמידי שני שבעירו
 שהרי בדרך עליה יבא שמא

 דף סוטה) כדתנן עליו נאסרה
 לבעל אחד נטמאה נטמאה:( כז

 שוב עליה בא אם לבועל ואחד
 דכתיב אותה בודקין המים אין

 מעון האיש ונקה( ה במדבר)
 המים מעון מנוקה שהאיש בזמן

 האיש אין אשתו את בודקין
 בודקין המים אין מעון מנוקה

 שמים שם ונמצא אשתו את
 .לבטלה נמחק

 עליה יבא שאם - ביה לאתרויי
 .אותה בודקין מים אין
 מתייחדת אשה דאמר - שנו לא
 .אנשים שני עם

 ובעי - לנקביו אחד יצטרך שמא
 .לצניעות להתרחק

 יבא אם - סהדי עליה דניהוו
 ימחו ולא ד"ב לפני ויעידו עליה
 .מגילה עליה

 ללכת מהר - כרעיך דלי
 .שנקדמנה

 .בתמיה - אנן כגון
 רבי - וחביריו פפי בר חנינא רבי

 לעיל) ק"בפ כהנא ורב צדוק
 (.מ דף/ קידושין/
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 פא, א .65
 

  :ַרבָאַמר 
  ,ַמְלִקין ַעל ִייחּוד

  .ֵאין אֹוְסִרין ַעל ַהִייחּודוְ 
 

  :ַרב ַאִשיָאַמר 
  ,ֹלא ֲאָמָרן ֶאָלא ְבִייחּוד ְפנּוָיה

  ,ֹלא ָבל ְבִייחּוד ְדֵאֶשת ִאישאֲ 
  .ֶשֹלא ְתֵהא מֹוִציא ַלַעז ַעל ָבֶניהָ 

 
  .ַמְלֵקי ּוַמְכִריז ָמר זּוְטָרא

 
  :ַאִשי ַרבלְ  ַרב ַנְחָמן ִמַפְרַהְטָיאָאַמר ֵליּה 

  !ָמר ַנִמי ִליְלֵקי ְוַלְכִריז
 

  :ָאַמר ֵליּה
  .ִאיָכא ְדָשַמע ְבָהא ְוֹלא ָשַמע ְבָהא

 
  :ַרבָאַמר 

  ',ֹלא טֹוָבה ַהְשמּוָעה'ַמְלִקין ַעל 

ָניאַ " :ֶשֶנֱאַמר מּוָעה ,ל ּבָ ְ י לֹא טֹוָבה ַהש ּ   .ב( 'א )שמואל "ּכִ

 
  ,ַאְפֵסיָרה ַעל ַכְתֵפיּהמֹוִתיב ָלּה  ָמר זּוְטָרא

ָני"ּוַמְקֵרי ֵליּה    ."ַאל ּבָ
 
 
 

 רש"י
 .מרדות - היחוד על מלקין

 על איש אשת - אוסרין ואין
 .ייחוד מחמת בעלה

 .מלקיןד - אמרו לא
 שיאמרו - לעז מוציא אתה
 הלקוה לכך שזינתה ראוה

 דין בית מיתת ליכא והאידנא
 .למיקטלינהו

 ייחוד על - מלקי זוטרא מר
 שלא עליה ומכריז איש אשת

 .נתיחדה אלא זינתה
 מי - השמועה טובה לא על

 עובר שהוא עליו קול שיוצא
 טובה דלא אותו מלקין עבירות

 יבבנ דכתיב הוא לאו השמועה
 לא על כאן יש לאו בני אל עלי

 .השמועה טובה
 .א"קבשטר - אפסרה

 בני אל לפניו קורא - ליה ומקרי
 .לוקה הוא זה לאו שעל להודיע
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 פא, א .66
 

  :ַרָבהָאַמר 
  .ֵאין חֹוְשִשין ִמשּום ִייחּוד – ַבֲעָלּה ָבִעיר

 
  :ַרב יוֵֹסףָאַמר 

  .ֵאין חֹוְשִשין ִמשּום ִייחּוד – ֶפַתח ָפתּוַח ִלְרשּות ָהַרִבים
 

  .ַלע ְלֵבי ַרב יֹוֵסףִאיְק  ַרב ִביִבי
  .ְשקּוֵלי ַדְרָגא ִמתּוֵתי ִביִבי :ֲאַמר ְלהּו ,ָבַתר ְדָכַרְך ִריְפָתא

 
  ?ֵאין חֹוְשִשין ִמשּום ִייחּוד – ַבְעָלּה ָבִעיר :ְוָהא ָאַמר ַרָבה

 
  ,ַרב ִביִביַשאִני 

  .ְוַגְייָסא ֵביּה ,ְדשּוְשִביְנֵתיּה ֲהַואי
 

 רש"י
 לה חוששין אין בעיר בעלה
 דמסתפי להלקות - יחוד משום
 .אתי השתא מבעל

 בעליה שאכלו - דרגא שקולו
 והוא ואשתו יוסף רב וירדו
 דרגא שקולו בעליה נשאר

 .ויתיחד ירד שלא ביבי מתותי
 .לו ברית בעלת - שושבינתיה
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 פא, א .67
 

  :ָכֲהָנא ַרבָאַמר 
  – ֲאָנִשים ִמַבחּוץ ְוָנִשים ִמִבְפִנים

  .ֵאין חֹוְשִשין ִמשּום ִייחּוד
  – ֲאָנִשים ִמִבְפִנים ְוָנִשים ִמַבחּוץ

  .חֹוְשִשין ִמשּום ִייחּוד
 

  .ְבַמְתִניָתא ָתָנא ִאיְפָכא
 

  :ַאַבֵייֲאַמר 
  ,ר ַרב ָכֲהָנא ָהִכיַהְשָתא ַדֲאמַ 

  – ָנא ַמְתִניָתא ִאיְפָכאְותָ 
  .ֲאָנא ַנֲעֵביד ְלחּוְמָרא

 
  .יר גּוְלֵפייָ ַד  ַאַבֵיי

 
  .יר ָקָנהיָ ַד  ָרָבא

 
  :ָאִביןֲאַמר 

  .ַסְקָבא ְדַשָתא ִריְגָלא
 
 
 
 

 רש"י
 .החיצון בבית - בחוץ אנשים
 חוששין אין בפנימי ונשים
 אין שהחיצונים - יחוד משום

 יתייחד ואיך לפנים דרך להם
 אבל הנשים עם אחד האיש

 לחוץ דרך להם יש הפנימים
 ונשים בפנים אנשים הילכך

 אחד איצ שמא חוששין בחוץ
 .הנשים עם ויתייחד מהם

 ונשים בחוץ אנשים - איפכא
 האחד יכנס שמא חוששין בפנים
 חביריו בו ירגישו ולא לפנים

 אין בחוץ ונשים בפנים אנשים
 לפנים היא תכנס שמא חוששין

 לא לפנים היא תכנס ואם
 עם מתייחדת דאשה לן איכפת

 יוצא מהן אחד ואם אנשים שני
 דייחו זה אין הנשים לבין

 מהן אחד יצא שמא דמיסתפי
 על הפנימיים דרך שהרי אחריו

 .החיצונים
 אנשים קבוצת מקום - גולפי
 היה לחופה או לדרשה או ונשים
 הרבה חרס של קנקנים מסדר

 זה אצל זה יבאו שאם ביניהם
 .קול וישמע יקשקשו

 דף מגילה) דרי דרי לשון - דייר
 .שורות שורות( יב

 ברשהעו קנים מסדר - קנה דייר
 .נשמע קולם עליהן
 של ריעוע - ריגלא דשתא סקבא

 ולעבירה ליחוד השנה ימות
 אנשים קבוצת שיש הרגל ימות

 ונותנים דרשה לשמוע ונשים
 סקבא זה עם זה ונושאים

 כמו ז"בלע א"דדרישדור
 דף מ"ב) לחמרייהו להו דמסקב

 :(.כז
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 ב-פא, א .68
 

  ,ָהָנְך ְשבּוָייָתא ַדֲאַתאי ִלְנַהְרְדָעא
  ,ַרב ַעְמָרם ֲחִסיָדאהּו ְלֵבי ַאְסִקינְ 

  .ִאְשקּולּו ַדְרָגא ִמַקַּמְייהּו
  .ָנַפל ְנהֹוָרא ְבִאיפּוָמא – ַבֲהֵדי ְדָקא ָחְלָפה ֲחָדא ִמַנְייהּו

  ,ְדָלא ֲהוּו ָיְכִלין ֵבי ֲעָׂשָרה ְלִמְדְלָייא ,ַשְקֵליּה ַרב ַעְמָרם ְלַדְרָגא
  .ִליק ְוָאִזילסָ  ,ַדְלָייא ְלחּוֵדיּה

  !נּוָרא ֵבי ַעְמָרם :ְרָמא ָקָלא ,ִאיְפַשח – ִכי ָמָטא ְלַפְלָגא ַדְרָגא
  .ַכֵסיְפִתיָנן :ָאְמרּו ֵליּה ,ָאתּו ַרָבָנן
  ,מּוָטב ִתיַכְספּו ֵבי ַעְמָרם ְבָעְלָמא ַהִדין :ָאַמר ְלהּו

  .ָאֵתיְוָלא ִתיַכְספּו ִמיֵניּה ְלָעְלָמא ְד 
  .ָנַפק ִמיֵניּה ִכי ַעּמּוָדא ְדנּוָרא – ַאְשְבֵעיּה ְדִיְנַפק ִמיֵניּה

  !ַוֲאָנא ָעִדיְפָנא ִמיָנְך ,ְדַאְת נּוָרא ַוֲאָנא ִביְׂשָרא ,ָחֵזי :ֲאַמר ֵליּה
 

  .ֲהָוה ִמְתלֹוֵצץ ְבעֹוְבֵרי ֲעֵביָרה ַרִבי ֵמִאיר
  .יּה ָׂשָטן ְכִאיְתָתא ְבַהְך ִגיָסא ְדַנֲהָראִאיְדֵמי לֵ  ,יֹוָמא ַחד

  .ָנַקט ֶמְצָרא ְוָקא ָעַבר – ָלא ֲהָוה ַמְבָרא
  .ַשְבֵקיּה – ִכי ָמָטא ַפְלָגא ֶמְצָרא

  ',ִהָזֲהרּו ְבַרִבי ֵמִאיר ְותֹוָרתוֹ 'ִאי ָלאו ְדָקא ַמְכְרֵזי ִבְרִקיָעא  :ָאַמר
  !ְרֵתי ָמֵעיַשִּויֵתיּה ְלָדָמְך ַת 

 
  .ֲהָוה ִמְתלֹוֵצץ ְבעֹוְבֵרי ֲעֵביָרה ַרִבי ֲעִקיָבא

  .יֹוָמא ַחד ִאיְדֵמי ֵליּה ָׂשָטן ְכִאיְתָתא ְבֵריש ִדיְקָלא
  .ְוָקָסִליק ְוָאִזיל ,ַנְקֵטיּה ְלִדיְקָלא

  .ַשְבֵקיּה – ִכי ָמָטא ְלַפְלֵגיּה ְדִדיְקָלא
  ',ִהָזֲהרּו ְבַרִבי ֲעִקיָבא ְותֹוָרתוֹ 'ַמְכְרֵזי ִבְרִקיָעא ִאי ָלאו ְד  :ֲאַמר

  !ַשִּויֵתיּה ְלָדָמְך ַתְרֵתי ָמֵעי
 

  '.ִגיָרא ְבֵעיֵניּה ְדָׂשָטן' :ֲהָוה ָרִגיל ְלֵמיַמר ָכל יֹוָמא ְפֵלימוֹ 
  .ְנָיאִאיְדֵמי ֵליּה ְכעַ  ,י יֹוָמא ְדִכיפּוֵרי ֲהָוהלֵ עֲ מַ  ,יֹוָמא ַחד

  .ְקָרא ַאָבָבא ,ָאָתא
  .ַאִפיקּו ֵליּה ִריְפָתא

  ?יֹוָמא ִכי ָהִאיָדָנא כּוֵלי ָעְלָמא ַגָּוֵאי ַוֲאָנא ַאְבָרִאי :ֲאַמר ֵליּה
  .ְוָקִריבּו ֵליּה ִריְפָתא ,ַעְייֵליּה

  ?ְלחּוָדִאייֹוָמא ִכי ָהִאיָדָנא כּוֵלי ָעְלָמא ַאַתָכא ַוֲאָנא  :ָאַמר ֵליּה
  .אֹוְתבּוהּו ַאַתָכא ,ַאְתיּוהּו

  ,יּהלֵ ִמֵלא ַנְפֵשיּה ִשיְחָנא ְוִכיֵבי עֲ  ,ֲהָוה ָיֵתיב
  .ַוֲהָוה ָקָעֵביד ֵביּה ִמיֵלי ְדָמִאיס

 :ָאַמר ֵליּה
  !ִתיב ַשִפיר פא, בדף 

  .ָהבּו ִלי ָכָסא :ָאַמר ֵליּה
  .ָדא ֵביּה ִכיחוֹ ִאְכַמר שָ  ,ְיַהבּו ֵליּה ָכָסא

  ,ָנֲחרּו ֵביּה
  .ָשָקא ּוִמית

  !'.ְפֵלימֹו ָקַטל ַגְבָרא !ְפֵלימֹו ָקַטל ַגְבָרא' :ָשְמעּו ַדֲהוּו ָקָאְמֵרי
  .ְוָטָשא ַנְפֵשיּה ְבֵבית ַהִכֵסא ,ָעַרק

  .ָנַפל ַקֵּמיּה ,ָאֵזיל ַבְתֵריּה
  ;ַגֵלי ֵליּה ַנְפֵשיּה ,ֵערִכי ְדַחְזֵייּה ַדֲהָוה ִמְצטַ 

 ?ַמאי ַטְעָמא ַאְמָרת ָהִכי :ֲאַמר ֵליּה
 ?ְוֶאָלא ֵהיִכי ֵאיָמא

  '.ָׂשָטןַרְחָמָנא ִנְגַער ֵביּה בְ 'ֵליָמא ָמר  :ֲאַמר ֵליּה
 

  ,ֲהָוה ָרִגיל ָכל ִעיָדן ַדֲהָוה ָנַפל ְלַאֵפיּה ַרִבי ִחָייא ַבר ַאִשי
  '.ָהַרֲחָמן ַיִציֵלנּו ִמֵיֶצר ָהַרע' :ֲהָוה ֲאַמר

  ,יֹוָמא ַחד ְשַמְעִתיְנהּו ְדִביְתהּו
  ?ַמאי ַטְעָמא ָקָאַמר ָהִכי ,ִמְכִדי ָהא ַכָּמה ְשֵני ְדָפִריש ֵליּה ִמיַנאי :ָאְמָרה

  ,יֹוָמא ֲחָדא ֲהָוה ָקא ָגִריס ְבִגיְנֵתיּה
  .ְנָייה ַקֵּמיּהָחְלָפה ְותַ  ,ִקְשָטה ַנְפָשּה

  ?ַמאן ַאְת  :ֲאַמר ָלּה
  .ֲאָנא ֲחרּוָתא ְדָהְדִרי ִמיֹוָמא :ָאְמָרה
  .ָתְבָעּה

 רש"י
 עליהם שצוה - אסוקינהו

 .בעלייתו ונתנום לפדותם
 - מינייהו חדא חלפא קאד בהדי

 ארובה פי אצל עוברת שהיתה
 .לבית העלייה שמן
 אור נפל - באיפומא נהורא נפל

 פניה שהיו העליה פי דרך בבית
 .מאירות

 .לתובעה - סליק וקא
 רגליו ופיסק הרחיב - אפשח
 להתגבר בחזקה במקומו לעמוד

 .יצרו על
 בני הזעיק - עמרם בי נורא אמר

 בותלכ ולבא ליאסף השכונה
 מיצרו שיחדל כדי הדליקה

 .מהן שיתבייש
 שהיה סבורים שהיו - רבנן אתו
 .דליקה שם

 הרע ליצר עמרם רב - אשבעיה
 .ממנו שיצא

 שנקל אומר - בעבירה מתלוצץ
 היו אם יצרו על להתגבר הוא

 .רוצים
 יצר דהוא - שטן ליה אידמי

 .הרע
 השני לצד - דמברא גיסא בהך

 .המים שמעבר
 ספינות - מברא הוה לא

 .המעברות
 משפת מתוח חבל - מצרא נקט

 לבא בו ואוחזין שפתו אל הנהר
 ברוחב המוטל קצר דף על

 .הנהר
 .מאיר לרבי היצר - שבקיה

 .אוכלין השלחן על - אתכא
 ליחה המוציאין ץ"ולנ - וכיבי

 .ומאוסין
 שלא כהוגן שב - שפיר תיב

 .תמאיסנו
 .כוס לי מזגו - כסא לי הבו

 .ז"לעב ר"שוטי - אכמר
 בתוכו השליך - כיחו ביה שדא

 מן היוצאה ליחה כיחו את
 .הריאה

 .בו גערו - ביה נחרו
 .כמת עצמו החזיק הוא - שקא
 .שקל כמו הלקיח - שקא
 קטל פלימו דקאמרי שמעו
 קול ביתו לאנשי השמיעו - גברא
 פלימו ואומרים מבחוץ יוצא
 .גברא קטל
 שבאים כסבור פלימו - ערק
 .להורגו המלך נוגשי עליו

 חוץ הכסא בבית נחבא - טשא
 .לעיר

 .דמצטער לפלימו שטן - חזייה
 למה - הכי אמרת טעמא מאי

 .לקללני הורגלת
 מעלי לדחותך - נימא היכי אלא
 .תחטיאני שלא

 זקנה מחמת - מינאי דפריש
 .הרע מיצר ירא ומה

 בתכשיטיה - נפשה קשטה
 .ואפרסמון בשמים קישוטי

 ניולפ עברה - קמיה ותני חלפא
 .שניה פעם ושנתה

 ניכרת זונה שם - חרותא אנא
 .בעיר

 היום שחזרתי - מיום דהדרי
 .הלום
 קטן ענף - צוציתא דריש

 .הדקל שבגובה
 .קפץ - שוור

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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  .יש צּוִציָתאֵר ַאְייֵתי ִניֲהֵליּה ְלַהְך רּוָמָנא ְד  :ָאְמָרה ֵליּה
  .ָאַזל ַאְתֵייּה ִניֲהָלּה ,ָשַוור

  ,ִביְתהּו ַתנּוָראֲהָוה ָקא ָשְגָרא ְד  ,ִכי ָאָתא ְלֵביֵתיּה
  .ָסִליק ְוָקא ָיֵתיב ְבַגֵּויּה

  ?ַמאי ַהאי :ָאְמָרה ֵליּה
  .ָהִכי ְוָהֵכי ֲהָוה ַמֲעֶׂשה :ֲאַמר ָלּה

  .ֲאָנא ֲהַואי :ָאְמָרה ֵליּה
  .ַעד ְדַיֲהָבה ֵליּה ִסיָמֵני ,ָלא ַאְשַגח ָבּה

  .וִניֲאָנא ִמיָהא ְלִאיסּוָרא ִאיַכּוְ  :ֲאַמר ָלּה
  .ַעד ֶשֵּמת ְבאֹוָתּה ִמיָתה ,ָכל ָיָמיו ֶשל אֹותֹו ַצִדיק ָהָיה ִמְתַעֶנה

 
  :ְדַתְנָיא

ּה ֲהֵפָרם ַוה' ִיְסַלח ָלהּ "" ָ   – )במדבר ל( "ִאיש 

ר תו ב ְמַדב ֵּ   ?ַמה ַהכ ָּ
ה ב ְ  ְדרָּ נ ָּ ֶ ה ש  ָּ ִאש   ה   ,ִזירנָּ ב ְ ר לָּ פֵּ ה  ְוהֵּ ְעלָּ ַמע ב ַ   ,ְוש ָּ

ה  ְוִהיא  ְעלָּ ה  ב ַ ר לָּ פֵּ הֵּ ה ש ֶ   ,לֹא יְָּדעָּ
ִתים ה ְלמֵּ אָּ מ ְ ַ ה ַיִין ו ִמט  ֹותָּ ה ש  ְיתָּ   .ְוהָּ

יָבא י ֲעקִּ י ,ַרּבִּ כֵּ ה ב ָּ א ֲהוָּ סו קָּ י ְלַהאי פ ְ טֵּ ה מָּ י ֲהוָּ   :רמַ אָּ  ,כ ִ
ֶלה ר טָּ ש ַ יָּדֹו ב ְ ה ב ְ לָּ ר ֲחִזיר ְועָּ ש ַ ין ֶלֱאכֹול ב ְ ו ֵּ ַ ְתכ  נ ִ ֶ י ש    ,ו ַמה מ ִ

וֹ  ה ת  ְמרָּ האָּ ה :רָּ ה ו ְסִליחָּ רָּ ָּ פ  ַ ה כ    ,ְצִריכָּ
ר ֲחִזיר ש ַ יָּדֹו ב ְ ה ב ְ לָּ ר ֲחִזיר ְועָּ ש ַ ין ֶלֱאכֹול ב ְ ו ֵּ ַ ְתכ  נ ִ ֶ   ,ִמי ש 

ה ָּ ה ְוַכמ  ָּ מ  ַ   !ַעל ַאַחת כ 
ר ה אֹומֵּ ָּ ר ַאת  בָּ ד ָּ א ב ַ י ֹוצֵּ ַ   :כ 

א ֲעֹונוֹ " ם ְוָנש ָ ֵ   – )ויקרא ה( "ְולֹא ָיַדע ְוָאש 

יָּה  הָּ ש ֶ י עֲ כ ְ יָבאַרּבִּ ֹוֶכה קִּ יָּה ב  סו ק ֶזה הָּ יַע ְלפָּ   :ַמג ִ
ֶלב יָּדֹו חֵּ ה ב ְ לָּ ן ְועָּ ָּ ו מ  ין ֶלֱאכֹול ש  ו ֵּ ַ ְתכ  נ ִ ֶ י ש    ,ו ַמה מ ִ

ה ֹורָּ ה ת  ְמרָּ א ֲעֹונוֹ " :אָּ ם ְוָנש ָ ֵ   ",ְולֹא ָיַדע ְוָאש 

ֶלב יָּדֹו חֵּ ה ב ְ לָּ ֶלב ְועָּ ין ֶלֱאכֹול חֵּ ו ֵּ ַ ְתכ  נ ִ ֶ ה וְ  ,ִמי ש  ָּ מ  ַ הַעל ַאַחת כ  ָּ   !ַכמ 
ן ְיהוָּדה י ּבֶ יסִּ ר אִּ   :אֹומֵּ

א ֲעֹונוֹ " ם ְוָנש ָ ֵ ֹוִוים –" ְולֹא ָיַדע ְוָאש  ל ַהד  ר ֶזה ִיְדוו  כ ָּ בָּ  ".ַעל ד ָּ
 
 
 

 רש"י
 את להמית - בגוויה יתיב קא

 .עצמו
 .סליחה צריכין - הפרם אישה

 מאחר - מדבר הכתוב במה
 ומה שעברה מה הפרה שאישה

 .סליחה זו
 על ואף מיד - ביין שותה והיא

 לאיסור שהיא כיון שבהיתר פי
 .סליחה צריכה נתכוונה

 לדוות לב להם שיש - הדווים כל
 ויש מתכוין שאינו זה על ידוו
 .עון נשיאות כאן

 



 ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ִשין ֶפֶרק ד' ַמֶסֶכת ִקידּו
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 פא, ב .69
 
וֹ " ם ִעם ִאמ  דָּ ד אָּ  ".ִמְתַייחֵּ
 

  :ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  .ִבתוֹ  ְוָדר ִעם ִאּמֹו ְוִעם ,ִמְתַייֵחד ָאָדם ִעם ֲאחֹותוֹ 

 
  :ָאַמר ְשמּוֵאלִכי ָאְמָרה ַקֵּמיּה ִד 

  .ַוֲאִפילּו ִעם ְבֵהָמה ,ָאסּור ְלִהְתַייֵחד ִעם ָכל ֲעָריֹות ֶשַבתֹוָרה
 

  :ְתַנן
וֹ " ת  ֹו ְוִעם ב ִ ם ִעם ִאמ  דָּ ד אָּ ר ,ִמְתַייחֵּ ש ָּ ִקירו ב ב ָּ ֶהם ב ְ ָּ ן ִעמ    "ְויָּש ֵּ

  !ּוְתיּוְבָתא ִדְשמּוֵאל
 

  :ֲאַמר ָלְך ְשמּוֵאל
  :ָהא ְדַתְנָיא ,ְוִליְטֲעֵמיְך

ה" ֹורָּ ת  ב ַ יֹות ש ֶ ל ֲערָּ ר כ ָּ אָּ   ,ֲאחֹותֹו ַוֲחמֹותֹו ו ש ְ
ִדים עֵּ א ב ְ ֶהם ֶאל ָּ ָּ ד ִעמ  ין ִמְתַייחֵּ   –" אֵּ

  !ָלא –ֶשֹלא ְבֵעִדים  ,ִאין – ְבֵעִדים
 

  ,ַתָנֵאי ִהיא ,ֶאָלא
  :ְדַתְנָיא

ַמר " ירַרּבִּ אָּ ֲהרו  ב ִ  :י ֵמאִּ יִהז ָּ ת ִ י ב ִ נֵּ ְ   .י ִמפ 
ַמר  י ַטְרפֹוןאָּ ֲהרו  ב ִ  :ַרּבִּ ִתיִהז ָּ ל ָּ ַ י כ  נֵּ ְ   .י ִמפ 

ְלִמיד ַ יו אֹותֹו ת  לָּ ג עָּ   ".ִליְגלֵּ
 

ן ַגְמִליֵאלִמשּום  ַרִבי ַאָבהּוָאַמר    :ַרִבי ֲחִניָנא בֶּ
  .ֹותֹו ַתְלִמיד ַבֲחמֹותוֹ ַעד ֶשִנְכַשל א ,ֹלא ָהיּו ָיִמים מּוָעִטים

 
 
 

 רש"י
 לפרקים - אחותו עם מתייחד

 אצלה ביחוד תמיד דר אינו אבל
 .בבית

 דלא - בתו עם או אמו עם ודר
 ביה אהנוד עלייהו יצריה תקיף
 מגרי דלא הגדולה כנסת אנשי

 כחלינהו מכי בקרובתא
 סנהדרין' )כו לעיניה ונקרינהו

 (.סד דף
 .גרסינן - היא תנאי
 ביתו לאנשי - טרפון' ר אמר

 כלתי ועם עמי להיות בי הזהרו
 .עמה אתייחד שלא
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 פא, ב .71
 
  ".ֲאִפילּו ִעם ְבֵהָמה"
 

  .ַמְכְלֵליּה ִמכּוָלּה ַדְבָרא ַאַבֵיי
 

ת   .ְמַעַבר ֵליּה ֶמְצָרא ַרב ֵששֶּ
 

  ,ְלפּום ַנֲהָרא ַרב ָכֲהָנאִאיְקַלע לְ  ִמְנַהְרְּדָעא ַרב ָחָנן
  .ָקְייָמא ְבֵהָמה ַקֵּמיּהוְ  ,ַחְזֵייּה ְדָיֵתיב ְוָקא ָגַרס

  ?'ֲאִפילּו ִעם ְבֵהָמה'ָלא ָסַבר ָלּה ָמר  :ֲאַמר ֵליּה
  .ָלאו ַאַדְעָתִאי :ֲאַמר ֵליּה

 
  :ָרָבאָאַמר 

  ,ְוִעם ְשֵתי ָצרֹות ,ִמְתַייֵחד ָאָדם ִעם ְשֵתי ְיָבמֹות
  ,ִעם ִאָשה ּוַבת ַבְעָלּה ,ִעם ִאָשה ַוֲחמֹוָתּה

 .ם ִאָשה ְוִתינֹוֶקת ֶשיֹוַדַעת ַטַעם ִביָאה ְוֵאין מֹוֶסֶרת ַעְצָמּה ְלִביָאהעִ 
 
 

 רש"י
 כשהיה - דברא מכולה מכלליה

 היה לייחוד בגירסא בשדה הולך
 א"ד השדה מכל הבהמות מונע

 רועה להיות מניח שאינו
 .אחד בשדה והבהמות

 אחין שני נשי - יבמות שתי
 צרות כשתי זו את זו ששונאות
 לפני ליבום תפול שמא שדואגות

 אשה צרה לה ותיעשה בעלה
 ובת וחמותה ואשה וצרתה
 שונאות כולן בעלה ובת חמותה

 ביבמות מפרש וטעמא זו את זו
 (.קיז דף) שהלכה האשה בפרק

 מה כלומר - ביאה טעם יודעתש
 דברים לספר שתדע ביאה היא

 .בשוק
 - לביאה עצמה מוסרת ואינה
 לבשה לא עדיין קוטנה מתוך

 דעת משום כאן אין הילכך יצר
 .להתפתות נוחה תהא שלא קלה
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 פב, א –פא, ב  .71
 
ילו  " ְכסו תוֹ  – ִהְגד ִ ן ב ִ  ְוכּו': "ֶזה יָּש ֵּ
 

  ?ְוַכָּמה
 

  :ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ַאָּדא ַבר ַרב ַעָזאָאַמר 
  ,ֶאָחדַבת ֵתַשע ָשִנים ְויֹום  – ִתינֹוֶקת

  .ֶבן ְשֵתים ֶעְׂשֵרה ָשָנה ְויֹום ֶאָחד – ִתינֹוק
 

  :ִאיָכא ְדָאְמֵרי
  ,ַבת ְשֵתים ֶעְׂשֵרה ָשָנה ְויֹום ֶאָחד – ִתינֹוֶקת

  ,ֶבן ְשֹלש ֶעְׂשֵרה ְויֹום ֶאָחד – ִתינֹוק

ָעֵרְך צִ "ְוֶזה ְוֶזה ְכֵדי ֶשִיְהיּו  ַדִים ָנכֹונּו ּוש ְ ָ חַ ש    .)יחזקאל טז( "ּמֵ

 
  :ַרב ִחְסָּדאָאַמר  ַרְפָרם ַבר ַפָפאָאַמר 

  ,ֹלא ָשנּו ֶאָלא ֶשֵאיָנּה בֹוָשה ַלֲעמֹוד ְלָפָניו ָערֹום
  .ֲאָבל בֹוָשה ַלֲעמֹוד ְלָפָניו ָערֹום ָאסּור

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
  .ֵיֶצר ַאְלְבָשּה

 
  .ַחְתֵניּה ֵבי ַרב ִחְסָּדאִאיְקַלע לְ  ַרב ַאָחא ַבר ַאָבא

  .אֹוְתבּוָה ְבַכְנֵפיּה ,ַשְקֵליּה ְלַבת ְבַרֵתיּה
  ?ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְדִמַקְדָשא :ֲאַמר ֵליּה

 
  ,ַעְבָרת ָלְך ַאְדַרב :ֲאַמר ֵליּה

ְלָעָזרְוִאיֵתיָמא  ,ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהַדֲאַמר    :ַרִבי אֶּ
  ,ְיַקֵדש ֶאת ִבתֹו ְכֶשִהיא ְקַטָנהָאסּור ְלָאָדם שֶ 

  '!ִבְפלֹוִני ֲאִני רֹוָצה'ַעד ֶשַתְגִדיל ְוֹתאַמר 
 

  ,ָמר ַנִמי ָעַבר ֵליּה ַאִדְשמּוֵאל
  !ֵאין ִמְשַתְּמִשים ְבִאָשה :ְשמּוֵאלַדֲאַמר 

 
  ,ֲאָנא ְכִאיָדְך ִדְשמּוֵאל ְסִביָרא ִלי :ֲאַמר ֵליּה

 :ְשמּוֵאלַדֲאַמר 
 ַהֹכל ְלֵשם ָשַמִים:  פב, אדף 

 
 

 רש"י
 ויום שנים תשע בת תינוקת

 דכי שערות והביאה - אחד
 צמח ושערך נכונו שדים איכא

 כמאן לה סברו בה דמגרו הוא
 תשע בת( מו דף בנדה) דאמר
 שערות שהביאה אחד ויום שנים
 קודם אבל ואילך מכאן הן סימן

 שנה ב"י בן ותינוק שומא לכן
 ולא הגדיל ליה קרי אחד ויום
 .בשר בקירוב עוד אמו עם יישן

 בין קמא ללישנא בין - וזה זה
 בעינן דתינוקת בתרא ללישנא

 נערות בסימני נכונו שדים
 בוחל דהיינו[ שבדדים] ניןבסימ
( מז דף) נדה במסכת כדתנן
 ושערך הנעורים ימי אלו בוחל
 אי קמא דללישנא אלא צמח

 שנים מתשע שערות אתיא
 וללישנא גמור סימן הוי ולמעלה

 שתים בת עד שומא הוי בתרא
 .אחד ויום שנים עשרה
 שיש בידוע - לפניו לעמוד בושה

 .ביאה טעם בה
 אין - דמקדשא מר לה סבר לא

 ויש מקודשת שהיא יודע אדוני
 .איש מאשת להתרחק לו

 דעתי ואין - שמים לשם הכל
 אלא אישות לחיבת אחריה
 קורת ולעשות קורבה לחיבת

 את מחבב כשאני לאמה רוח
 .בתה
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 פב, א .72
 

ָנה  ִמש ְׁ

וק סֹוְפִרים ם ַרו ָּ דָּ ד אָּ ֵּ   ,לֹא ְיַלמ 
ה סֹוְפִרים ָּ ד ִאש   ֵּ ַלמ    .ְולֹא ת ְ

י ֶאְלָעָזר ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ה ָּ ין לֹו ִאש   אֵּ ד סֹוְפִרים – ַאף ִמי ש ֶ ֵּ   .לֹא ְיַלמ 

י ְיהוָּדה ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
הלֹ  מָּ הֵּ וק ב ְ   ,א ִיְרֶעה ַרו ָּ

ית ַאַחת ַטל ִ וִקין ב ְ י ַרו ָּ נֵּ נו  ש ְ   ,ְולֹא ִייש ְ
יםוַ  יִרים: ֲחָכמִּ  ַמת ִ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
  – ִאיֵליָמא ִמשּום ְינּוֵקי

  :ְוָהַתְנָיא
ְמרו  לֹו לְ " י ְיהוָּדהאָּ   :ַרּבִּ

כו   ב זָּ כ ַ ל ַעל ִמש ְ אֵּ רָּ דו  ִיש ְ הלֹא ֶנְחש ְ מָּ הֵּ   !"ר ְולֹא ַעל ַהב ְ
  ,ֶאָלא
  ,ִמשּום ִאָּמָהָתא ִדינּוֵקי – ַרָּווק
 .ִמשּום ֲאָבָהָתא ִדינּוֵקי – ִאָשה

 

 רש"י
 '.מתני

 רווק - סופרים רווק ילמד לא
 .אשה בלא פנוי

 תינוקות מלמדי - סופרים
 עצמו רווק ירגיל לא כלומר

' ובגמר הסופרים מן היותל
 אשה תלמד לא וכן טעמא מפרש

 להיות עצמה תרגיל לא סופרים
 .תינוקות ממלמדי

 בגמרא - אשה לו שאין מי אף
 .היא מאי מפרש

 - הבהמות את רווק ירעה לא
 .לה יתאוה שלא
 בטלית רווקים שני יישנו ולא

 משכב לידי יבואו שלא - אחת
 .זכור

 נחשדו שלא - מתירין וחכמים
 .ובהמה זכור במשכב

 
 

 '.גמ
 סופרים רווק ילמד לא - ט"מ

 רווקים דחשידי משום נימא אי
 .דתינוקות זכור אמשכב

 דמתניתין - יהודה' לר לו אמרו
 רווקין שני יישנו לא דאמר

 .אחת בטלית
 - דינוקי אמהתא משום

 תינוקות של אמותיהם
 את להביא אצלו שמצויות

 .הספר לבית בניהן
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 פב, א .73
 
י ֶאְלָעָזר" ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

ין אֵּ ד סֹוְפִרים] ַאף ִמי ש ֶ ֵּ ה לֹא ְיַלמ  ָּ  [".לֹו ִאש  
 

  :ִאיָבְעָיא ְלהּו
  ,ְכָללִמי ֶשֵאין לֹו ִאָשה 

  ?אֹו ִדְלָמא ְבֶשֵאיָנּה ְשרּוָיה ֶאְצלוֹ 
 

  :ָתא ְשַמע
רו יָּה ֶאְצלוֹ " ה  ש ְ ינָּ י ֵּש  לֹו ְואֵּ ֶ ד סֹוְפִרים – ַאף ִמי ש  ֵּ  ".לֹא ְיַלמ 
 

 ומוסיף - כלל שהא לו שאין מי
 שלא רווק דקאמר קמא אדתנא

' ר ואתא מימיו אשה נשא
 לו היתה אפילו למימר אלעזר
 שרויה ואינה לו יש אבל ומתה
 '.כו דלמא או מותר אצלו
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 פב, א .74
 
י ְיהוָּדה" ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

ה] לֹא ִיְרֶעה מָּ הֵּ וק ב ְ ַטל ִ  ,ַרו ָּ וִקין ב ְ י ַרו ָּ נֵּ נו  ש ְ  [".ית ַאַחתְולֹא ִייש ְ
 

  :ַתְנָיא
ְמרו  לֹו לְ " י ְיהוָּדהאָּ   :ַרּבִּ

ה מָּ הֵּ כו ר ְולֹא ַעל ַהב ְ ב זָּ כ ַ ל ַעל ִמש ְ אֵּ רָּ דו  ִיש ְ  !".לֹא ֶנְחש ְ
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  ב-פב, א .75
 

ָנה  ִמש ְׁ

ים ש ִ יו ִעם ַהנ ָּ קָּ ֲעסָּ ל ש ֶ ים – כ ָּ ש ִ ד ִעם ַהנ ָּ   .לֹא ִיְתַיחֵּ
נ ָּ נֹו או מ  ם ֶאת ב ְ דָּ ד אָּ ֵּ יםְולֹא ְיַלמ  ש ִ   .ו ת ַהנ ָּ

יר י ֵמאִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ה נו ת ְנִקי ָּה ְוַקל ָּ ָּ נֹו או מ  ם ֶאת ב ְ דָּ ד אָּ ֵּ ם ְיַלמ    ,ְלעֹולָּ

וֹ  ל  ִסים ש ֶ כָּ ר ְוַהנ ְ עֹוש ֶ הָּ ל ְלִמי ש ֶ ל ֵּ ַ   ,ְוִיְתפ 
ירו ת ה  ֲעִני ו ת ַוֲעש ִ ין ב ָּ אֵּ נו ת ש ֶ ָּ ין או מ  אֵּ   ,ש ֶ

נו ת או מ ְ לֹא ֲעִני ו ת ִמן הָּ נו ת ,ש ֶ או מ ְ ירו ת ִמן הָּ   ,ְולֹא ֲעש ִ
ל ְלִפי ְזכו תוֹ  ֹ א ַהכ    .ֶאל ָּ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ש ִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
נו ת ָּ ֶהם או מ  י ֵּש  לָּ ֶ עֹוף ש  ִאיתָּ ִמי ֶָּמיךָּ ַחי ָּה וָּ   ?רָּ

ַצַער לֹא ב ְ ְרְנִסין ש ֶ ַ ן ִמְתפ    !ְוהֵּ
ִני ֵּ ש  מ ְ א ְלש ַ   ,ַוֲהלֹא לֹא ִנְבְראו  ֶאל ָּ

ש  ֶאת קֹוִניוַ  ֵּ מ  אִתי ְלש ַ   ,ֲאִני ִנְברֵּ
ַצַער לֹא ב ְ ס ש ֶ ְרנֵּ ַ ֶאְתפ  ין ש ֶ ינֹו ד ִ   ?!אֵּ

י י ַמֲעש ַ הֹוַרְעת ִ א ש ֶ ִתי ,ֶאל ָּ סָּ ְרנָּ ַ י ֶאת פ  ְחת ִ ַ   .ְוִקפ 
יש  ַצְדָיין א ּגוְּרָיין אִּ ו ם  ַאּבָ ר ִמש   א ּגוְּרָיאאֹומֵּ   :ַאּבָ

 ָּ נֹו ַחמ  ם ֶאת ב ְ דָּ ד אָּ ֵּ ל ,רלֹא ְיַלמ  ָּ מ  ר ,ג ַ ן ,ַקד ָּ ָּ ִני ,ַספ    ,רֹוֶעה ְוֶחְנוָּ
נו ת ִליְסִטים ָּ ן או מ  נו תָּ או מ ְ   .ש ֶ

י ְיהוָּדה ר ַרּבִּ מוֹ  אֹומֵּ   :ִמש  ְ
ִעים ן ְרש ָּ ִרין רו ב ָּ ָּ   ,ַהַחמ 
ִרין ֵּ ש  ן כ ְ ִלין רו ב ָּ ָּ מ    ,ְוַהג ַ
ן ֲחִסיִדים ִנין רו ב ָּ ָּ פ  ַ   ,ַהס 

יִהנ ֹ  רֹוְפִאים ְלגֵּ ב ָּ   ,םטֹוב ש ֶ
ק לֵּ ל ֲעמָּ פֹו ש ֶ ָּ ו ת  ִחים ש  ב ָּ ַ ט  ב ַ ר ש ֶ ש ֵּ   .ְוַהכ ָּ

י י ְנהֹוָראִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ם עֹולָּ ב ָּ נו ת ש ֶ ָּ ל או מ  ִניַח ֲאִני כ ָּ ה ,מֵּ ֹורָּ א ת  ִני ֶאל ָּ ד ֶאת ב ְ ֵּ יִני ְמַלמ    ;ְואֵּ

ם ַהז ֶה עֹולָּ ה  ב ָּ רָּ כָּ ל ִמש  ְ ם אֹוכֵּ דָּ אָּ עֹולָּ  ,ש ֶ ֶרן ַקי ֶיֶמת לֹו לָּ אְוַהק ֶ   ,ם ַהב ָּ
ן ֵּ ן כ  ינָּ נו ת אֵּ ָּ ל או מ  ר כ ָּ אָּ   ;ו ש ְ

ו ִרין י ִיס  ה אֹו ִלידֵּ י ִזְקנָּ י חֹוִלי אֹו ִלידֵּ א ִלידֵּ ם ב ָּ דָּ אָּ ש ֶ   ,כ ְ
וֹ  ְמַלאְכת  ינֹו יָּכֹול ַלֲעסֹוק ב ִ   ,ְואֵּ

ב עָּ רָּ ת ב ָּ י הו א מֵּ   .ֲהרֵּ
ן ֵּ ה  כ  ינָּ ה אֵּ ֹורָּ ל ַהת    ,ֲאבָּ

א מְ  ל ַרע מ ַ ש ַ ֶאל ָּ ֹו ִמכ ָּ ַנֲערו תוֹ ְרת  ִזְקנו תוֹ  ,ב ְ ה ב ְ   .ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקוָּ

ר ַנֲערו תֹו ַמהו  אֹומֵּ   ,)ישעיהו מ( "ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו ֹכחַ " ?ב ְ

ר ִזְקנו תֹו ַמהו  אֹומֵּ יָבה" ?ב ְ ש ֵ   .)תהילים צב( "עֹוד ְינּובּון ּבְ

ִבינו   ם אָּ הָּ ַאְברָּ ר ב ְ ן הו א אֹומֵּ   :ְוכֵּ

ּכֹלְוַאְבָר " ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ   .)בראשית כד( "ָהם ָזֵקן ַוה' ּבֵ

ה נָּ לֹא ִנית ְ ה  ַעד ש ֶ ו ל ָּ ה כ  ֹורָּ ל ַהת  ִבינו  ֶאת כ ָּ ם אָּ הָּ ה ַאְברָּ ש ָּ עָּ ִצינו  ש ֶ   ,מָּ

ֱאמַ  נ ֶ ֶ קֹוִלי" ר:ש  ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ָ ר ש  ֶ   ,ֵעֶקב ֲאש 

י ַמְרּתִ ְ מֹור ִמש  ְ ש   .)בראשית כו( "ְותֹורֹוָתיחּוּקֹוַתי  ,ִמְצֹוַתי ,ַוּיִ
 

ָמָרא  ג ְׁ
  :ָתנּו ַרָבָנן

ים" ש ִ יו ִעם ַהנ ָּ קָּ ֲעסָּ ל ש ֶ   ,סו רֹו ַרע – כ ָּ

 רש"י
 .'מתני

 - הנשים עם שעסקיו כל
 נעשית אומנותו שמלאכת

 .לו צריכות והנשים לנשים
 אפילו - הנשים עם יתייחד לא
 גס שלבו לפי יםנש הרבה עם

 ואילו עליו מחפות וכולן בהו
 תנן נשים שתי בין אחרינא איש

 עם אבל:( פ דף/ קידושין/ לעיל)
 .דמי שפיר ארבע או שלש
 .שפיר' בגמ מפרש - וקלה נקיה

 זו אומנות בלבו - יאמר ואל
 יבקש אלא מעשרת אינה

 .שלו שהעושר למי רחמים
 בעלי - קדר ספן גמל חמר

 ליסטיות מנותאו אלו כל קרנות
 נכנסים הם בדרכים כשלנים

 הכרמים מן עצים ולוקטים
 לאדם שנשכרים ועוד ופירות

 .תנאם על ומעבירין
 שמעבירן שלו בהמות - רועה

 .אחרים בשדה לרעות
 להטיל באונאה מלומד - חנוני
 .בחטין צרורות ביין מים

 .גוריא אבא של - משמו
 מפני - רשעים רובן החמרים
 .ליסטיות

 שפורשין - כשרים רובן ןהגמלי
 חיות גדודי למקום למדברות

 לנפשם ויראים וליסטין
 .למקום לבם ומשברים

 שפורשין - חסידים רובן הספנין
 הם ותמיד הסכנה למקום
 .הגמלין מן יותר ברעדה

 אינו - לגיהנם שברופאים טוב
 מאכל ומאכלו החולי מן ירא

 למקום לבו משבר ואינו בריאים
 בידו ויש ותנפש שהורג ופעמים
 .מרפא ואינו העני לרפאות

 טריפות ספיקי - שבטבחים טוב
 ממונו על וחס לידו באות

 .ומאכילן
 שאף - כן אינה התורה אבל
 ואינו ייסורין או זקנה לידי הבא
 ממתן אוכל הוא בה לעסוק יכול

 .בשיבה ינובון עוד דכתיב שכרה
 

 .'גמ
 קרבותו רעה מנהגו - רע סורו

 אליו סר האשי עמו להשתדל רע
 .לביתו ובא

 העושין זהב צורפי - הצורפין
 .וטבעות נזמים שירין לנשים

 לנשים בגדים סורק - הסריקים
 .א"פלוקיירד
 יד של ריחים מנקרי - הנקורות

 כדתנן בהם טוחנות שנשים
 מלאכות אלו:( נט דף) בכתובות
 טוחנת לבעלה עושה שהאשה

 כתובות/ שם) ואמרינן ואופה
 .דאדי בריחים/( נט

 קישוטי מוכרין - והרוכלין
 .לנשים בשמים
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ֹוְרִפים גֹון ַהצ  ִריִקים ,כ ְ ָּ קו רֹות ,ְוַהס  רֹוְכִלין ,ְוַהנ ְ ִיים ,ְוהָּ ְרד ִ   ,ְוַהג ַ
ִרים ָּ פ  ַ ֹוְבִסים ,ְוַהס  ע ,ְוַהכ  רָּ ו ְר  ,ְוַהג ָּ ן ְוַהב  ל ָּ   ;ְסִקיְוַהב ַ

דֹול ן ג ָּ הֵּ ֹ ֶהם לֹא ֶמֶלְך ְולֹא כ  ין ַמֲעִמיִדים מֵּ   ".אֵּ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

  .ֶאָלא ִמשּום ְדִזיל אּוְּמנּוַתְיהּו ,ָלא ִמשּום ִדְפִסיֵלי
 

  :ָתנּו ַרָבָנן
ע" רָּ גָּ ִרים ֶנֶאְמרו  ב ְ בָּ ה ד ְ רָּ   :ֲעש ָּ

וֹ  ְך ַעל ִציד  ה ,ְמַהל ֵּ ס ָּ בוְ  ,ְורו חֹו ג ַ   ,ִנְתֶלה ְויֹוש ֵּ
ה רָּ ינֹו צָּ ה ,ְועֵּ עָּ ינֹו רָּ   ,ְועֵּ

ה ל ַהְרב ֵּ א ,אֹוכֵּ   ,ו מֹוִציא ִקיְמעָּ
יֹות ֲערָּ ו ד ַעל הָּ ש  ֶזל ,ְוחָּ ִמים ,ְוַעל ַהג ֶ ִפיכו ת ד ָּ   ."ְוַעל ש ְ

 
  :ַבר ַקָפָראָדַרש 

  .ְלעֹוָלם ְיַלֵּמד ָאָדם ֶאת ְבנֹו אּוָּמנּות ְנִקָיה ְוַקָלה
 

  ?י ִהיאַמא
 

 :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  .ַמֲחָטא ְדַתְלִמיּוָתא  פב, בדף 

 
  :ַתְנָיא

י" ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ם עֹולָּ עֹוֶבֶרת ִמן הָּ נו ת ש ֶ ָּ ין ְלךָּ או מ    ;אֵּ

ה נו ת ְמעו ל ָּ ָּ או מ  יו ב ְ רֹוֶאה ֶאת הֹורָּ י ִמי ש ֶ רֵּ   ,ַאש ְ
נו ת  ָּ או מ  יו ב ְ רֹוֶאה ֶאת הֹורָּ האֹוי לֹו ְלִמי ש ֶ גו מָּ ְ   .פ 

ו ְרְסִקי ם ו ְבלֹא ב  ס ָּ לֹא ב ַ ם ב ְ עֹולָּ ר לָּ   ;ִאי ֶאְפש ָּ
ם ס ָּ נו תֹו ב ַ או מ ְ י ִמי ש ֶ רֵּ   ,ַאש ְ

ו ְרְסִקי נו תֹו ב  או מ ְ   .ְואֹוי לֹו ִמי ש ֶ
בֹות ִרים ו ְבלֹא ְנקֵּ לֹא ְזכָּ ם ב ְ ר ְלעֹולָּ   ;ִאי ֶאְפש ָּ

ִרים יו ְזכָּ נָּ ב ָּ י ִמי ש ֶ רֵּ   ,ַאש ְ
יבֹות ְואֹוי לוֹ  יו ְנקֵּ נָּ ב ָּ   .ְלִמי ש ֶ

יר י ֵמאִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ
ה נו ת ְנִקי ָּה ְוַקל ָּ ָּ ם ִלְבנֹו או מ  דָּ ד אָּ ֵּ ם ְיַלמ    ,ְלעֹולָּ
וֹ  ל  ִסים ש ֶ כָּ ר ְוַהנ ְ עֹוש ֶ הָּ ש  ַרֲחִמים ְלִמי ש ֶ   .ִויַבק ֵּ

נו ת או מ ְ ירו ת ִמן הָּ ין ֲעש ִ נו ת ְואֵּ או מ ְ ין ֲעִני ו ת ִמן הָּ אֵּ   ,ש ֶ
וֹ ֶאל ָּ  ל  ר ש ֶ עֹוש ֶ הָּ   ,א ְלִמי ש ֶ

ֱאַמר נ ֶ ֶ ם ה' ְצָבאֹות" :ש  ָהב ְנאֻׁ ֶסף ְוִלי ַהּזָ   .")חגי ב(" ִלי ַהּכֶ
 
 
 

 רש"י
 להן צריכות הנשים - והספרין

 .בניהם בשביל
 שם על דם המקיז אומן - והגרע

 .הדם את שמגרע
 עורות להם מעבד - הבורסקי

 .ולנעול ללבוש
 .מרחצאות מחמם - והבלן
 ונתלה גסה ורוחו צידו על מהלך
 גאוה סימני שלשתן - ויושב

 ובכולן לזו דומה וז אין אבל
 נתלה הכשרים ממדת חלוק הוא

 כן אם אלא יושב אינו ויושב
 צידו על או לאחוריו או נסמך

 שהבריות ובשביל גאוה דרך
 .מתגאה הוא לידו נפשן מוסרין

 להוציא בממונו - צרה ועינו
 לאכול מלומד שהוא מפני כלום
 מלומד ואינו המקיזין אצל

 .להוציא
 בבריאים עיניו נותן - רעה ועינו

 .לו צריכין ויהיו שיחלו
 לאכול שמלומד - הרבה אוכל

 .יום בכל אנשים כמה עם
 שמאכלו מתוך - קימעא ומוציא

 שמן ובשר נקי בלחם יפה
 אדם שכל הזבל את שממעטים

 מאכל הקזה לסעודת מכין
 .בריאה
 מתוך - העריות על וחשוד

 ועסקו לו צריכות שהנשים
 .עמהן

 תגוזלו שהנשים - הגזל ועל
 .לו ונותנות מבעליהן

 זימנין - דמים שפיכות ועל
 לפחות לדמא ליה דשפי

 .מרביעית
 מחט - דתלמיותא מחטא

 ז"בלע ר"ברושדיי תלמיית
 תלמים עשויות שהתפירות

 כתלמים שורות שורות תלמים
 .מחרישה של

 שבטילה - העולם מן שעוברת
 בין נקיה שהיא בין העולם מן

 ואם צורך בה יש מאוסה שהיא
 .אחר ילמדנה זה ילמדנה אל

 - הוריו את שרואה מי אשרי
 באומנות ילדיו ואת יולדיו
 .נקיה
 .בשמים מוכר - בשם

 



 ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים –ַמֶסֶכת ִקידּוִשין ֶפֶרק ד' 
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 פב, ב .76
 
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון  ּבֶ י ש ִּ ר ַרּבִּ ִאיתָּ ִמי ֶָּמיךָּ  :אֹומֵּ נו ת] ִאם רָּ ָּ ֶהם או מ  י ֵּש  לָּ ֶ עֹוף ש    ?ַחי ָּה וָּ

לֹא ב ְ  ְרְנִסין ש ֶ ַ ן ִמְתפ    !...[".ַצַערְוהֵּ
 
 

  :ַתְנָיא
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון  ּבֶ י ש ִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

ִאיִתי ְצִבי ַקי ָּיץ ל ,ִמי ַָּמי לֹא רָּ ִני ,ַוֲאִרי ַסב ָּ ל ֶחְנוָּ ו עָּ   ,ְוש 
ַצַער לֹא ב ְ ְרְנִסים ש ֶ ַ ם ִמְתפ    .ְוהֵּ
ִני ֵּ ש  מ ְ א ְלש ַ ם לֹא ִנְבְראו  ֶאל ָּ   ,ְוהֵּ

 ֵּ מ  אִתי ְלש ַ   ,ש  ֶאת קֹוִניַוֲאִני ִנְברֵּ
ַצַער לֹא ב ְ ְרְנִסים ש ֶ ַ ִני ִמְתפ  ֵּ ש  מ ְ א ְלש ַ לֹא ִנְבְראו  ֶאל ָּ ו  ש ֶ ל  ה אֵּ   ,מָּ

ַצַער לֹא ב ְ ס ש ֶ ְרנֵּ ַ ֶאְתפ  ין ש ֶ ינֹו ד ִ ש  ֶאת קֹוִני אֵּ ֵּ מ  אִתי ְלש ַ ְברֵּ נ ִ ֶ   ?!ַוֲאִני ש 
י עֹוִתי ֶאת ַמֲעש ַ ֲהרֵּ א ש ֶ סָּ  ,ֶאל ָּ ְרנָּ ַ י ֶאת פ  ְחת ִ ַ   ,ִתיְוִקיפ 

ֱאַמר נ ֶ ֶ  .")ירמיהו ה(" ֲעֹונֹוֵתיֶכם ִהּטוּ " :ש 
 
 

 רש"י
 קציעות מייבש - קייץ צבי

 .בשדה
 .משאות נושא - סבל
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 פב, ב .77
 
י" י ְנהֹוָראִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

נו ת ָּ ל או מ  ִניַח ֲאִני כ ָּ ם]  מֵּ עֹולָּ ב ָּ   ,ש ֶ
ה ֹורָּ א ת  ִני ֶאל ָּ ד ֶאת ב ְ ֵּ יִני ְמַלמ    [".ְואֵּ

 
 

  :ַתְנָיא
י" י ְנהֹוָראִּ ר ַרּבִּ   :אֹומֵּ

נ ָּ ל או מ  ִניַח ֲאִני כ ָּ םמֵּ עֹולָּ ב ָּ   ,ו ת ש ֶ

ה ֹורָּ א ת  ִני ֶאל ָּ ד ֶאת ב ְ ֵּ יִני ְמַלמ    ;ְואֵּ
י ַיְלדו תוֹ  ימֵּ א ב ִ ין עֹוֶמֶדת לֹו ֶאל ָּ ם אֵּ עֹולָּ ב ָּ נו ת ש ֶ ָּ ל או מ  כ ָּ   ,ש ֶ

ב עָּ רָּ ל ב ָּ י הו א מו טָּ י ִזְקנו תֹו ֲהרֵּ ימֵּ ל ב ִ   .ֲאבָּ
ן ֵּ ה  כ  ינָּ ה אֵּ ֹורָּ ל ת    :ֲאבָּ

ת יַ  עֵּ ם ב ְ דָּ   ,ְלדו תוֹ עֹוֶמֶדת לֹו ְלאָּ
ת ִזְקנו תוֹ  עֵּ ה ב ְ   .ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקוָּ

ר ת ַיְלדו תֹו ַמהו  אֹומֵּ עֵּ ִרים" ?ב ְ ָ ש  ּנְ   ,)ישעיהו מ( "ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו ֹכַח ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַ

ר ִזְקנו תֹו ַמהו  אֹומֵּ ים ִיְהיוּ " ?ב ְ ִנים ְוַרֲעַנּנִ ֵ ש  יָבה ּדְ ש ֵ  .")תהילים צב(" עֹוד ְינּובּון ּבְ
 
 
 

 רש"י
 שכר מתן להן אין - אומניות כל

 המצוי שכר אלא זמן לאחר
 מתן תורה אבל בשעתן להם

 ימים לאורך מאליו בא שכרה
 יכול שאינו ולזקן לחולה ואף

 מן אוכל עכשיו בה לעסוק
 .הקודמות

 - בשיבה ינובון עוד שנאמר
 לעת שכרן ויתייחד צמח יצמחו
 '.וגו יהיו ורעננים דשנים שיבתן

 
 יוחסין עשרה עלך הדרן

 .קדושין מסכת לה וסליקא
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 מצוות האב על הבן –תרגומון 
 

 המילון בנוי על המילים ללא הרישיות, בדר"כ.
 כגון ַאָבָבא, יופיע בתרגומון ללא א'. –אות א' בתחילת מילה פרושו על  .2
 אות ב' בתחילת מילה מצטרפת למילים בארמית כפי שהיא מצטרפת בעברית.  .0
 בארמית, כפי שהאות ש' מצטרפת בעברית במובן ֶש, של.אות ד' בתחילת מילה מצטרפת למילים  .3
ֶש, כפי ש, כאשר. .4  התחילית "כד" בארמית שפרושו כְּ
 לאחר שהא' נבלעה( לא הובאו, הם נועדו להדגשה.  –)ק'  \מילית "קא"  .2

 
 אביו. כך שמו. –ֲאבּוַה  .2
 אביך -ֲאבּוְך  .0
ֵריה  .3  אחריו -ַאַבתְּ
ֵריה  .4 מְּ דֹו -ַאגְּ  ִלמְּ
ָהֵכי .2  עד שכך - ַאדְּ
ָהִכי  .1 ָהֵכי וְּ  בינתיים -ַאדְּ
 עד שאנו לומדים -אדילפינן  .0
ִתין  .8  על דעתנו -ַאַדעְּ
ַרָבה  .7  להיפך –ַאדְּ

הּו  .27 ִרינְּ דְּ  החזיר אותם -ַאהְּ
ֵניה  .22  אוזנו -אּודְּ
ָצא  .20  בשר צלוי –אּומְּ
ֵסיה  .23  אונסו -אֹונְּ
 הורו -אֹורּו  .24
יָתא  .22  תורה -אֹוַריְּ
ִפיָזא  .21  מקום לינה –אּושְּ
 הולך -ִזיל ָא  .20
 ָהַלך -ָאַזל  .28
ָלה  .27 ָכה -ָאזְּ  ָהלְּ
 כלום? האם?  –ַאּטּו  .07
 אם -ִאי  .02
ָיא .00  נתבקש, נשאל - ִאיָבעְּ
 האחר -ִאיָדְך  .03
ֵמי  .04 ָמה -ִאידְּ  ִנדְּ
 הוא -ִאיהּו  .02
 היא -ִאיִהי  .01
 אלך -ֵאיזּול  .00
 ֵאֵלְך -ֵאיִזיל .08
ֵזי  .07  נראה, נהיה ראוי. –ִאיחְּ
יֵתי  .37  הביאו -ַאיְּ
 יש -ִאיָכא  .32
יהּוִאיכָ  .30  יש ביניהם – א ֵביַניְּ
 אם ֹנאַמר – ִאיֵליָמא .33
 אֹוַמר - ֵאיָמא .34
הּו  .32 ִנינְּ ֶנה אֹוָתם –ִאימְּ  נמנם, ִנמְּ
 ֵאיָמַתי -ֵאיַמת  .31
 כן -ִאין  .30
הּו  .38  הם -ִאינְּ
 האומנם?! –ֵאיִני  .37
 אדם -ֱאיָנש  .47
 אנשים -ֱאיָנֵשי  .42
יָעא  .40 ַתיְּ ַתַיע -ִאיסְּ  ִנסְּ

 ֶאֱעֶשה -ֶאיֱעֵביד  .43
ִריְך  .44 טְּ ַרְך הּוצרך? -ִאיצְּ  ָהצְּ
 אקום -ֵאיקּום  .42
ַפד  .41  הקפיד, כעס –ִאיקְּ
 יש -ִאית  .40
 יש, ישנה –ִאיָתא  .48
ַמר .47  ֶנֱאַמר - ִאיתְּ
הּו  .27 נְּ  ישנן -ִאיתְּ
ָייא  .22 נְּ  אשנה אותה -ִאיתְּ
ַער  .20  התעורר -ִאיתְּ
ִקיש  .23  הוקש -ִאיתְּ
ִחיש  .24 רְּ  ֵאַרע -ִאיתְּ
ָמֵלא  .22  אם לא -ִאלְּ
 מדוע? – ַאַמאי .21
 )המתורגמן( שלו אמורא –ָאמֹוֵריה  .20
 אימו -ִאֵמיה  .28
 אומר אני – ֲאִמיָנא .27
ֵרי .17  אומרים - ָאמְּ
 אמרנו -ֲאָמָרן  .12
תְּ  .10 רְּ  תְּ \אמרָת  –ָאמְּ
 אני -ֲאָנא  .13
 אנו, אנחנו –ֲאַנן  .14
 פנים -ַאֵפי  .12
 פניו -ַאֵפיה  .11
 אשווה - ַאִקיש .10
ֵביַסר  .18  ארבע עשרה –ַארְּ
 הארון -ֲארֹוָנא  .17
ָמֵאי  .07  ארמיים -ַארְּ
ָעא  .02  ארץ -ַארְּ
ַכח  .00  מצא -ַאשְּ
ֵחיה  .03 כְּ  מצאֹו -ַאשְּ
ָחן  .04 כְּ  מצאנו -ַאשְּ
מּוִעיָנן  .02  להשמיענו, ללמדנו –ַאשְּ
ִעיָנן  .01 מְּ  השמיענו -ַאשְּ
ָיין  .00 קְּ ֵקִני -ַאשְּ  ַהשְּ
 אתה -ַאתְּ  .08
 בא -ֲאָתא  .07
 באנו -ֲאָתאן  .87
 אתם -ַאתּון  .82
 בא -ָאֵתי  .80
ָיא  .83  באה -ַאתְּ
 אני בא –ָאִתיָנא  .84

 םאנו באי –ֲאִתיָנן  .82
ַרח  .81  המתין -ַאתְּ
ֵפי  .80 ַאנְּ ֵני -בְּ  ִבפְּ
 תח ֶפ  –ָבָבא  .88
ָיא  .87 ֶהדְּ  במפורש -בְּ
הּו  .77  בהם -בְּ
 ָבֵטל -ָבִטיל  .72
 בית, בתוך, אצל, בין. –ֵבי  .70
ָתא  .73 ִנישְּ  בית כנסת –ֵבי כְּ
 בֹו -ֵביה  .74
 ביום -ִביָמָמא  .72
יהּו  .71  ביניהם -ֵביַניְּ
כּוֵלי  .70  בכל, בכולו –בְּ
 צו, ביקשושאלו, ר –ָבעּו  .78
 שואל, מבקש, –ָבֵעי  .77

 שאלה -ָבֲעָיא  .277
ִעיָנא  .272  צריך\אני רוצה –בְּ
ָייֵני  .270 בְּ פּומְּ  במקום התפר –בְּ
ִקיֵאי  .273  בקיאים -בְּ
ִקיִאיָנן  .274  אנו בקיאים –בְּ
ָרא  .272  בן -בְּ
 חיצונים -ָבָרֵאי  .271
ִרי  .270 ִני -בְּ  בְּ
ֵריה  .278 נֹו -בְּ  בְּ
ִריְך  .277 ָך -בְּ  ִבנְּ
ָלָמא .227  בשלום. – ִבשְּ
ָרא גַ  .222  אדם, איש –בְּ
ֵרי  .220  גברים, אנשים –ַגבְּ
 מבפנים -ַגּוֵָאי  .223
 שפת הנהר, כותל –גּוָדא  .224
 משרתים -גּוָזֵאי  .222
 הגוף, עצמו –גּוָפה  .221
יהּו  .220  בעצמם -גּוַפיְּ
ִחין  .228  מתכופף -גְּ
 צד -ִגיָסא  .227
 חץ -ִגיָרא  .207
 למד –ָגַמר  .202
ָרָמא  .200  גרם –גְּ
 דבורו -ִדיבּוֵריה  .203
 שלי -ִדיִדי  .204
 שלו -יֵדיה ִד  .202
 שלו -ִדיֵליה  .201

 7201700022נייד  -רון עתניאל הר חב –לימודי ה'"  וכל בנייך"כל הזכויות שמורות לעמותת 
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ָמא  .200  שמא, אולי –ִדילְּ
 הדין -ִדיָנא  .208
ָנא  .207  סדין -ִדיסְּ
ִתיב  .237  תובכָ ֶש  -ִדכְּ
 מזג, הגביה, ָהֵסר –ַדל  .232
 מזג -ַדֵלי  .230
 שם  אדם –ָדָמא )בן נתינה(  .233
ָטאי  .234  שהגיע  -ִדמְּ
 דֹוֶמה -ָדֵמי  .232
ָיא  .231  דוָמה -ַדמְּ
ֵתיה  .230  דעתו -ַדעְּ
ָתְך  .238 ָךַדעְּ  -ַדעְּ  תְּ
 דורו -ָדֵריה  .237
 דורש-ָדֵריש  .247
ֵשי  .242  דורשים -ָדרְּ
 זה, הרי, זאת –ָהא  .240
 זה -ַהאי  .243
 חזר, ואחר כך –ָהַדר  .244
 אותו -ַההּוא  .242
 היו -ֲהָוֵאי  .241
 הייתי -ֲהַואי  .240
 היה -ֲהָוה  .248
 היו -ֲהוּו  .247
ינּו  .227  זה הוא, זה שווה ל... –ַהיְּ
 מקום -ֵהיָכא  .222
 איך, כיצד –ֵהיִכי  .220
 ד מדובר.כיצ - ֵהיִכי ָדֵמי .223
ָכְך  .224  הואיל וכך –ִהילְּ
 , נאמנותאמונה –ֵהיָמנּוָתא  .222
יהּו  .221  , נאמנותםאמונתם –ֵהיָמנּוַתיְּ
 זה, ההוא –ַהְך  .220
 כאן -ָהָכא  .228
 כך -ָהִכי  .227
 סעודת נישואין –ִהלּוָלא  .217
ָתא  .212 כְּ  הלכה -ִהלְּ
 ֵאלו -ָהנּו  .210
 ֵאלו -ָהֵני  .213
 זה נֹוח –ָהִניָחא  .214
 ההם, אותם –ָהָנְך  .212
ֵקי  .211 ַפתְּ  מקרים, מאורעות –ַהרְּ
ָתא  .210  עכשיו -ַהשְּ
 שם -ָהָתם  .218
ִאיָבִעית ֵאיָמא .217  ואם תרצה אמור – וְּ
ָהא .207  והרי - וְּ
ָהִאיָכא  .202  והרי יש –וְּ
ָיא .200 ָהַתנְּ  והרי שנינו בברייתא – וְּ
ַנן .203 ָהתְּ  והרי שנינו במשנה – וְּ
 קטן -זּוָטר  .204
 מזולזל -ִזיָלא  .202
ִנין  .201 ֲעִמים -ִזימְּ  פְּ
 אחד -ַחד  .200
 ראה -ַחָזא  .208
ֵאה -י ָחזִ  .207  רְּ
 ראוי -ָחֵזי  .287
ֵייה  .282  ראה אותו –ַחזְּ
 תראה -ָחִזית  .280

 חיוב -ִחיּוָבא  .283
 צורך חייה –ִחיּוָתה  .284
 צורך חיים, פרנסה –ַחיּוֵתיה  .282
 חיים -ָחֵיי  .281
 חכם -ַחִכים  .280
 חכמים -ַחִכיֵמי  .288
 עובר )מבקר( –ָחִליף  .287
ָשה  .277  חלה–ָחלְּ
ֵתיה  .272 ָשה ַדעְּ  הצטער  -ָחלְּ
 תםראה או –ֲחָמָאן  .270
ָרא  .273  יין, חמור –ַחמְּ
 חצוף -ָחִציף  .274
 טוב -ָטָבא  .272
ָמא  .271  הטעם, –ַטעְּ
יהּו  .270 ַמיְּ  טעמם -ַטעְּ
ָחה  .278  ִהכתה -ָטפְּ
 טורף, לוקח –ָטִריף  .277
 ידָך - ְָּיָדְך  .077
ֵעי  .072  הייתי יודע, יודעים -ָידְּ
 יום -יֹוָמא  .070
 ימים -יֹוֵמי  .073
 לומד -ָיִליף  .074
ִפיָנן  .072  אנו לומדים –ַילְּ
נּוָקא  .071  תינוק, ילד –יְּ
 צעיר -יק ַינִ  .070
ֵבי  .078  יושבים -ָיתְּ
 יושב -ָיֵתיב  .077
 כל -כּוֵלי  .027
לֹו -כּוֵליה  .022  כֻּ
 כמותָך -ַכּוָָתְך  .020
ָלָלא  .023  כלל -כְּ
ַמאן  .024  כמי -כְּ
 כוס -ָכָסא  .022
 כורע -ָכַרע  .021
ָעא  .020  רגל -ַכרְּ
ָעְך  .028  רגלָך -ַכרְּ
ִתיב .027  כתוב  – כְּ
ִתיָבא  .007  נאמרת \כתובה  –כְּ
ַתָנֵאי .002  כמו דברי תנאים – כְּ
ַייה  .000 שְּ  ילבישנה -ִלבְּ
הּו  .003  להם -לְּ
ַהָלן  .004  בהמשך -לְּ
ֵמיה  .002 ַטעְּ  לטעמו -לְּ
 לו -ֵליה  .001
 לשון קללה, הקפדה –ַלֵייט  .000
 אין -ֵליָכא  .008
ֵיה  .007 טְּ  יגיע -ִלימְּ
הּו  .037 ִנינְּ  נמנה אותם –ִלימְּ
טּות  .032  גזלנות -ִליסְּ
ִיָקָרא  .030  לכבוד -לְּ
 אין -ֵלית  .033
 יביאו \יבואו –ֵליתּו  .034
 יבוא -ֵליֵתי  .032
 ִיֵתן -ִתיב ֵלי .031
הּו  .030 נְּ  אינן -ֵליתְּ
ַמר  .038 ִמיגְּ  ללמוד, לגמור –לְּ

ֵמיַלף  .037  ללמוד -לְּ
ַהל  .047 ִמימְּ  למול -לְּ
ֲהֵליה  .042 ִמימְּ  למול אותו –לְּ
ֵמיַמר  .040  לומר -לְּ
ַמְך  .043 ִמיסְּ  לסמוך -לְּ
ֵמיַסק  .044  לעלות -לְּ
ֶמיֱעַבד  .042  לעשות -לְּ
ַרק  .041 ִמיפְּ דֹות -לְּ  ִלפְּ
 לנו -ָלן  .040
ַקֵמיה  .048  לפניו -לְּ
 מה – ַמאי .047
 מי -ַמאן  .027
ֵלי  .022  ֵמִרים -ַמדְּ
ָרָשא  .020  מדרש -ִמדְּ
ַשֵני  .023  מתרץ -מְּ
 ַמל אותו –ַמֲהֵליה  .024
 מודים, מסכימים -מֹוִדין  .022
ֵפיה  .021  מוסיף לו –מֹוסְּ
ָרִאי  .020  ֵמַחֵבַרי -ֵמַחבְּ
 מוחל -ָמִחיל  .028
ָיא  .027 ַחסְּ  שם עיר בבבל –מְּ
 הגיע -ָמָטא  .017
 מים -ַמָיא  .012
 צריך, נצרך לו –ִמיָבֵעי  .010
 ם, דברכלו –ִמיֵדי  .013
 מכל מקום, על כל פנים –ִמיָהא  .014
ִדין  .012  מחּוָדדים-ִמיַחדְּ
 יהא חייב –ִמיַחֵייב  .011
יָבא  .010  מחויבת -ִמיַחיְּ
יֵבי  .018 חּוָיִבים, ַחָיִיבים –ִמיַחיְּ  מְּ
יֵתי  .017  ֵמִביא -ַמיְּ
ֵסי  .007  מכסה -ִמיכְּ
 דברים, מילים –ִמיֵלי  .002
ָתא  .000  דבר, הלכה –ִמילְּ
ֵתיה  .003 ברֹו -ִמילְּ  דְּ
 ֶמָנהִמ  -ִמיַנה  .004
 ממנו -ִמיֵניה  .002
ָך -ִמיָנְך  .001  ִממְּ
 לעשות -ִמיֲעַבד  .000
ָבד  .008  יעשה -ֶמיעְּ
ָדה  .007 קְּ ָווה -ִמיפְּ צֻּ  מְּ
ָנא  .087 ִקידְּ  מצווה אני –ִמיפְּ
 לעמוד  -ֵמיָקם  .082
רּו  .080  נקראים -ִמיקְּ
ַתח ָרַתח  .083  ָכעֹוס כֹוֵעס –ִמירְּ
ֵקי  .084  ִנָזִקים -ִמיַתזְּ
 משיבים -ֵמיִתיֵבי  .082
ִדי  .081  שמכיוון  –ִמכְּ
ָלל  .080  מכאן -ִמכְּ
ֵטי  .088  מביא  -ַממְּ
 עיר -ָמָתא  .087
ָנַהֵני ִמיֵלי .077  מניין אלו המילים  – מְּ
 מי הוא –ַמנּו  .072
ָנָלן  .070  מניין לנו –מְּ
ַסֵגי  .073 ַהֵלְך -מְּ  מְּ
חּוָתא  .074  מרחץ -ַמסְּ
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ָרא  .072 ַתבְּ  מסתבר -ִמסְּ
ָייא  .071 ַעלְּ  מעולה -מְּ
ֵקיה  .070 רְּ  לפדות את עצמו –ִמפְּ
ָוָתא  .078  מצווה -ִמצְּ
 יכולת -ָמִצית  .077
 מלפני -ִמַקֵמי  .377
 מלפניו -ִמַקֵמיה  .372
ֵרי  .370  מלמד  –ַמקְּ
 נקראים -ִמקרי  .373
 אדון, תואר כבוד לחכם –ָמר  .374
ֵתיה  .372 ַרִבינְּ  אומנת שלו –מְּ
ָגִניָתא  .371  מרגלית -ַמרְּ
 בראש, מתחילה –ֵמֵריש  .370
ֵקי  .378 ֵקה -ַמשְּ  ַמשְּ
ַתַבח  .377 ַתֵבַח  -ִמשְּ  ִמשְּ
ֵני  .327  שונה -ַמתְּ
ִחיש  .322 רְּ  מתרחש, ֵיָעֶשה -ִמתְּ
 יורדת, יורד  –ָנִחית  .320
ָתת  .323  ירדה -ַנחְּ
 הוא -ִניהּו  .324
 יהיו -ֶניֱהוּו  .322
 נחפש -ִנייַעֵין  .321
 דנלַמ  -ֵניַלף  .320
 נאמר  -ֵניָמא  .328
הּו  .327  הם -ִנינְּ
 נס -ִניָסא  .307
 יבוא, נביא –ֵניֵתי  .302
ַייה  .300  יכסה אותה )בבגדים( –ִנַכסְּ
ֵסיה  .303  נכסיו  –ִנכְּ
 גם -ַנִמי  .304
ָבת  .302  )אשה(תישא  –ַנסְּ
ָנא  .301 ִסיבְּ  ָנָשאִתי -נְּ
ָקא  .300  יוצא, יוצאת –ָנפְּ
ֵקי  .308  הייתי יוצא –ַנפְּ
ָשה  .307  עצמה,  –ַנפְּ
ֵשיה  .337  עצמו, נפשו –ַנפְּ
ִטיַנן  .332  מוחזק בידנו –ַנקְּ
  (נוקב )בפנינים –ָנִקיב  .330
 נשים -ָנֵשי  .333
ִשיָאה  .334  הנשיא -נְּ
 נשר  -ָנַתר  .332
 זקנים -ָסֵבי  .331
ִביָרא  .330  סבורים, סבור –סְּ
ֵרי  .338  סוברים, חושבים –ָסבְּ
ָיא  .337  שם של נהר, מספיק –ַסגְּ
ָרא  .347  סודר, בגד  -סּודְּ
 עיוור -סּוָמא  .342
 סוף -ֵסיָפא  .340
קֹון  .343  סוג לבוש –ִסירְּ
ִתין  .344  סכנתם אותי –ַסִכינְּ
ָכֵלי  .342  טפשים -סְּ
 עולה -ָסִליק  .341
ָקא  .340  עלה -ָסלְּ
 סומך -ָסִמיְך  .348
ֵכי  .347  סומכים -ַסמְּ
ֵרי  .327 ֵרה -סְּ  ֶעשְּ

 עשה -ָעַבד  .322
נָ  .320  אני עושה  –א ָעִבידְּ
 עדיף -ֲעִדיָפא  .323
ָנא  .324  אני עדיף –ָעִדיפְּ
יֵלי  .322  נכנסים -ָעיְּ
 עליו -ִעָלֵויה  .321
 עליו -ֲעֵליה  .320
יהּו  .328  עליהם -ֲעַליְּ
ָמא  .327  עולם -ָעלְּ
ָייָנא  .317  ענין -ִענְּ
ִקיָנן  .312  עוסקים -ַעסְּ
ָיא  .310  מטה -פּורְּ
ָתא .313  מעט -פּורְּ
טּוָרא  .314 טֹור -ִלפְּ  ִלפְּ
ָקא  .312  דרשה בצבור, פרק –ִפירְּ
ָחא  .311  תחֶפ  -ִפיתְּ
הּו  .310 ִגינְּ  חילק אותם –ַפלְּ
חּו  .318 דּו -ָפלְּ  עבְּ
ִליֵגי  .317  חולקים -פְּ
סּוֵקי  .307  פסוקים -פְּ
ֵקי  .302  פוסקים, מחלקים  –ַפסְּ
 בני העיר פפוניא   –ַפפּוָנֵאי  .300
 פורס  -ָפִריס  .303
ִריָסת  .304  ָפרסַת  -פְּ
 פודה -ָפִריק  .302
ֵקיה  .301  פודה אותו –ַפרְּ
ָיא  .300 ַמטְּ ַרקְּ  , מסחרסחורה –פְּ
ִשיָטא .308  פשוט - פְּ
עּוֵרי  .307 ַצֵער -צְּ  לְּ
ִריָכא .387  נצרך - צְּ
ִריֵכי  .382  צריכים -צְּ
 עֹוֵמד -ָקֵאי  .380
 עומד -ָקִאים  .383
ָנא  .384  אני עומד –ָקֵאימְּ
 אומר -ָקָאַמר  .382
רּו  .381  אמרו -ָקָאמְּ
ַרתְּ  .380  אמרת -ָקָאמְּ
 בא -ָקָאֵתי  .388
 ַקֵבל -ַקִביל  .387
 ראשון -ַקָמא  .377
 לפניו -ַקֵמיה  .372
יָתא  .370  ראשונה –ַקַמיְּ
 סובר -ָקָסַבר  .373
 עובר -ָקָעַבר  .374
ָרא  .372  פסוק, תורה –קְּ
 קורא, דלעות –ָקֵרי  .371
ָיא  .370  קשה -ַקשְּ
 התנא שנה –ָקָתֵני  .378
 רב שלי  –ַרָבִאי  .377
 רבו -ַרֵביה  .477
 רבותינו -ַרָבָנן  .472
 רץ -ָרִהיט  .470
 רוב -רּוָבא  .473
ָמָנא  .474  הקב"ה  –ַרחְּ
 ראש -ֵריָשא  .472
ָווֵתיה  .471  ראשים שלו –ֵרישְּ

 רֹאשֹו -יה ֵריֵש  .470
ֵחיה  .478  כעסו -ִריתְּ
ִשיֵעי  .477  רשעים -רְּ
 שונה -ַשאִני  .427
ָקה  .422  עזב אותה –ַשבְּ
 ֵמִטיל –ָשֵדי  .420
ֵדי  .423 ֵלְך  –שְּ  ָהֵטל, ַהשְּ
 שלח אותו –ַשַדֵריה  .424
 שוק -שּוָקא  .422
ָנא  .421  שנון -ִשינְּ
 בגדי משי –ִשיָרֵאי  .420
ַסר  .428  שש עשרה –ִשיתְּ
לּוֵחיה  .427  שליחיו  -שְּ
ִעיָת  .407 ַת  -א ַשמְּ  ָשַמעְּ
ֵתיה  .402 ַמעְּ  שמועתושמועותיו,  –שְּ
ָתָתא  .400 ַמעְּ  ות, הלכותשמוע  -שְּ
ָנא  .403  שונה, הבדל –שְּ
 שכתוב בתורה –ֶשֶנֱאַמר  .404
 יפה -ַשִפיר  .402
 בוא -ָתא  .401
 עוד -תּו  .400
 שוב, חזור -תּוב  .408
 תחשוש -ֵתיחּוש  .407
 תֹאמר -ֵתיָמא  .437
 תביא -ֵתיֵתי  .432
 תשב -ֵתיִתיב  .430
ָייא  .433 נְּ  שנה אותהת –ִתיתְּ
 תלה   -ָתָלא  .434
ָלָתא  .432  שלוש -תְּ
ֵני  .431  שמונה -ַתמְּ
 חכם, ברייתא –ַתָנא  .430
 שנו רבותינו – ָתנּו ַרָבָנן .438
 שונה -ָתֵני  .437
ָיא .447  שנויה, ברייתא – ַתנְּ
ֵניָנא  .442  שנינו במשנה –תְּ
 תנין -ַתִניָנא  .440
ַנן .443  שנינו במשנה - תְּ
ֵרי  .444  תקרא -ִתקְּ
ֵרין  .442  שניים -תְּ
ֵתי  .441  שתיים -ַתרְּ
ֵתין ַת  .440  שתיים -רְּ
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 מונחון
 

 מגמה תפקיד המונח 
ה  .1 ַרבָּ  מ:סברה.  קושיא ַאדְּ

א   .2 מָּ לְּ  אפשרות אחרת, הבאת הצד השני. הצעת אֹו דִּ

א  .3 תָּ ימְּ  למשנה או מקור אחר לתרץ קושי. הצעה לפרשנות אֹוקִּ

 יופיע גם כפשוטו: משום.  קושיא )כלום?( ַאּטּו  .4

א  .5 מָּ לָּ שְּ ַרת בִּ מְּ י אָּ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה  קושיא אִּ
שהדין נוח לצד אחד של הספק, וקשה לצד השני של 

 הספק.

א  .6 ֵעית ֵאימָּ י בָּ   .תשובה נוספת הצעת אִּ

י   .7 כִּ י הָּ  על פרוש או תשובה שנאמר קודם. קושיא אִּ

י  .8 י ַנמִּ  פרוש נוסף או תרוץ אחר. הצעת אִּ

ְך   .9 תָּ א ַדעְּ קָּ לְּ י סָּ  .זו איננה נכונה שהנחה קושיא אִּ

הּו   .11 א לְּ יָּ יַבעְּ  )להם(אִּ
א ֵליּה  יָּ יַבעְּ  )לו(אִּ

 חכמי בית המדרש.על ידי שנשאלה  שאלה
 שנשאלה על ידי חכם

א  .11 ֵעית ֵאימָּ יבָּ  .תשובה נוספת הצעת אִּ

יהּו   .12 א ֵביַניְּ יכָּ  .על השאלה "מאי בינייהו" תשובה אִּ

י   .13 רִּ מְּ אָּ א דְּ יכָּ  .רה או של הסוגיהנוסח  אחר של המימ הצעת  אִּ

א  .14 מָּ ירְּ ֵמי ֵליּה מִּ רָּ א דְּ יכָּ עכשיו מציגים אותו  - גירסה נוספת למהלך הקודם הצעת  אִּ
 . בתור סתירה

י  .15 ֵדיאִּ ֵאי ַאֲהדָּ רָּ ֵמי קְּ רָּ א דְּ מתחילה מסתירה בין  -גירסה אחרת למימרא  הצעת  כָּ
  .הפסוקים

א   .16 יֵלימָּ  .אחר מכןאפשרות של תשובה שהגמרא תדחה מיד ל הצעת אִּ

א  .17  הגהה ]תיקון גירסה[, פרשנות, תירוץ. הצעה ֵאימָּ

א  .18 א ֵסיפָּ  סוף אותו מקור תנאי עם תחילתו.של על ידי הצלבה  קושיא ֵאימָּ

י?  .19 ינִּ  .מ: מימרה או מעשה על מה שנאמר קודם. ]בד"כ[ קושיא אִּ

יֵביּה    .21  .על ידי הבאת מקור תנאי. ]מוזכר שם המקשן[ קושיא  ֵאיתִּ

יֵת   .21 אאִּ  גירסה אחרת של שם אומר המימרה.  הצעת  ימָּ

ַמר   .22 יתְּ ואז  ,בין שני אמוראים. ]בדר"כ יוצג בתחילה הנושא אמוראית  ""יחידה אִּ
 .יובאו שתי דעות[

ה  .23 לָּ ַמר עָּ יתְּ  של אמורא על משנה או ברייתא שהובאה. פרשנות אִּ

א  .24  .חדש הדוחה את הסבר הקודם הסבר ֶאלָּ

א  .25 מָּ  לאחר מיכן יבוא קושיא בעקבות ההסקה. בדר"כ הסקה ַאלְּ

ה  .26 מָּ   קושיא  (למה?) ַאלָּ

ֵצי/א לֹוַמר  .27 מְּ ם תִּ  שאלה אִּ
 הסקה

 פרשנות 

 שמבוססת על אפשרות קודמת.
 אם תדייק בדבר תמצא ש ...

 על השאלה שנשאלה 
 …המקשה למה  שאלה או קושיא ַאַמאי  .28

א  .29 מֹורָּ  שם תואר של חכם בתקופת הגמרא  .9  אָּ

ן, שהיה משמיע בקול רם את המתורגמ .2
 הדרשה, ומתרגמה מעברית לארמית.

 .אביי" וכו'[ אמר]"למימרא אמוראית  פתיחה ֲאַמר  .31

רּו ֵליּה\ֲאַמר  .31 מְּ הּו \אָּ  בין אמוראים.  דו שיח חי לְּ

ְך  ֲאַמר  .32 היה  לּו ,כיצד היה החכם עונה ,שהגמרא מתרצת תרוץ לָּ
 נשאל על כך.

ר   .33  : מקור שהובא לעיל. לצורך דיון בהרחבה.ציטוט מ פתיחה  ֲאַמר מָּ

א  .34 רָּ  .ציטוט מ: התורה פתיחה ֲאַמר קְּ
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ֵרי  .35 מְּ  .שהובא ללא שם אומרו הסבר אָּ

א  .36 בָּ ַמֲערָּ ֵרי בְּ מְּ  בשם חכמי ארץ ישראל שהגמרא מביאה הסבר אָּ

י?   .37 גִּ יַפלְּ א מִּ ַמאי קָּ  .שמבררת מהי נקודת המחלוקת בין החכמים שאלה בְּ

א  .38 עָּ ֵע  \ בָּ יֵניּה בָּ  ממנו. גדול אמורא בפני שנשאלה ע"י אמורא  שאלה י מִּ

א   .39 מָּ לָּ שְּ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה  קושיא  בִּ
אפשרות שהדין נוח לשיטת חכם אחד או לפי 

 .אבל קשה לפי הדרך השניה מסוימת, 
ים  .41 ים ֲאמּורִּ רִּ בָּ  בא לפרש[ –בא לחלוק. ריב"ל  –]רבי יוחנן בדר"כ מצמצמת.  פרשנות ַבֶמה דְּ

א  .41  .ציטוט מ: מקור שהובא לעיל. לצורך דיון בהרחבה פתיחה  ּגּופָּ

 .מ:מימרא אמוראית עם שם אומרה סיוע ַדֲאַמר  .42

ר ַאֵחר  .43 בָּ  הבאת פרוש נוסף לאותו פסוק. ובא גם כפשוטו.   דָּ

א  .44 מָּ ילְּ  .אפשרות אחרת הצעת דִּ

יב    .45 תִּ כְּ  .מ: פסוק סיוע דִּ

ֵני דְּ   .46 תָּ  .מ: ברייתא סיוע קָּ

ן  .47 נָּ נּו ַרבָּ תָּ  .מ: ברייתא סיוע דְּ

ֵני  .48 תָּ  .מ: ברייתא סיוע דְּ

א   .49 יָּ ַתנְּ  .מ: ברייתא סיוע דְּ

ַנן   .51 תְּ  .מ: משנה סיוע דִּ

א  .51 יָּ א ַקשְּ א ּגּופָּ  .בריתא \בין שני חלקי המשנה  סתירה הָּ

א ֵכיַצד   .52  בדר"כ מופיע במשנה.  שאלת ברור הָּ

א לָּ   .53 אהָּ יָּ  .שמיישב קושיא או סתירה תירוץ א ַקשְּ

א ...  .54 הָּ . וְּ .. א   על יד אוקימתא שיש חילוק בין המקורות.  תירוץ הָּ

י  .55 א ַמנִּ  .מי התנא שלימד הלכה זו שאלה רטורית הָּ

י  .56 ה לִּ מָּ א תּו לָּ מדוע המקור הביא שני מקרים, והרי אפשר היה  קושיא הָּ
 יותר!ללמוד את ההלכה מהמקרה הראשון, השני מ

א   .57 ֵמינָּ ה אָּ  לחשיבה ראשונית ולאחר מכן תדחה. הצעה ֲהוָּ

ֵשי   .58 ֵרי ֱאינָּ מְּ אָּ ינּו דְּ  .על ידי הבאת פתגם עממי סיוע ַהיְּ

ֵמי  .59 י דָּ  ?באיזה מקרה מדובר שאלת ברור ֵהיכִּ

ַכַחתְּ ַלּה  .61 י ַמשְּ  , כיצד יש מציאות כזו?כיצד מדובר שאלת ברור ֵהיכִּ

י ַנֲעֵביד  .61  ?איך נעשה ת ברורשאל ֵהיכִּ

א  .62 כָּ  . עוסק במקרה מסויים הראשוןהמקור  פרשנות הָּ
 מופיע גם במובנו הפשוט: כאן.

ם  .63 תָּ וכך מתורץ  עוסק במקרה מסויים,השני המקור  פרשנות \תירוץ  הָּ
 הקושי. 

 מופיע גם במובנו הפשוט: שם.
יַנן   .64 קִּ סְּ ַמאי עָּ א בְּ כָּ זה מקרה הוא על ידי פרשנות המקור המוקשה, באי תשובה הָּ

 .מדבר

א  .65 תָּ י ַהשְּ כִּ  .כיצד אתה משווה קושיא הָּ

א   .66 רָּ ַתבְּ סְּ י מִּ י ַנמִּ כִּ  .מ: סברה סיוע הָּ

ַמר   .67 אָּ י קָּ כִּ  .הבנת דברי החכם, הבנת עצם הדין פרשנות הָּ

א   .68 תָּ כְּ לְּ  .פסיקה מסקנת  הלכה –הִּ

י ַלּה   .69 ירִּ מִּ א ּגְּ תָּ כְּ לְּ לכה ה -)במקרים רבים  מקור ההלכה הוא ממסורת  הִּ
 למשה מסיני(.

יֵלי   .71 ֵני מִּ  על ידי אוקימתא בפרוש המקור.  תירוץ הָּ

ַמאן ַדֲאַמר  .71 א לְּ יחָּ נִּ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה  קושיא הָּ
שהדין נוח לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת, 

 וקשה לשני.
יַנח  .72 תִּ רה המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמי קושיא הָּ
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שהדין נוח לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת, 

 וקשה לשני.
ְך  .73 ידָּ אִּ  ?כיצד יסביר זאת הצד השני שאלה וְּ

 והאחר. –יופיע גם כפשוטו 

א  .74 הָּ   .על ידי הבאת מקור שיש דעה או דוגמא סותרת קושיא וְּ

יב   .75 תִּ א כְּ הָּ יב)וְּ תִּ כְּ הָּ  .מ: פסוק קושיא   (וְּ

ֵני   .76 תָּ א קָּ הָּ תָּ )וְּ קָּ הָּ מציטוט ממקור תנאי שאינו משנה. ]לעיתים בניחותא  קושיא   (ֵניוְּ
 .כסיוע ורש"י יכתוב זאת[ –

א  .77 יָּ א ַתנְּ הָּ א) וְּ יָּ ַתנְּ הָּ מ: ברייתא ]לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י יכתוב  קושיא (וְּ
 .זאת[

ֲאַמר   .78 הָּ הָּ )וְּ  .מ: דברי אמורא קושיא (ֲאַמרא וְּ

ַנן  .79 א תְּ הָּ ַנן) וְּ תְּ הָּ : משנה ]לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י בדר"כ מ קושיא (וְּ
 .יכתוב זאת[

ה   .81 ן בָּ ינָּ וִּ הָּ   .על אותו מקור מדובראו מסברה ממקום אחר  שאלה \הבאת קושיא  וְּ

יַנן   .81 פִּ לְּ יָּ  אחת המידות שהתורה נדרשת בהן. באמצעות  "לימוד" וְּ
 

ַטֲעֵמיְך  .82 מחזירים את הקושיא למקשן, שהקושי קיים גם  קושיא ּולְּ
 שיטתו.ל

הּו  .83 ינְּ מִּ בין שתי מקורות בעלי אותה סמכות, בדר"כ  בין שתי  סתירה ּורְּ
 מקורות תנאים.

תּו  .84  .תירוץ \קושיא אותה נוספת של  הצעה וְּ

ֵני  .85 תָּ י קָּ כִּ הָּ א וְּ רָּ יַחּסְּ או הוספת משפט קישור  על ידי שינוי הגירסה שלפנינו תרוץ ַחּסּוֵרי מִּ
 ור.שמסביר את היחס בין החלקים של המק

ֵליף  .86  אחת המידות שהתורה נדרשת בהן. באמצעות  לימוד יָּ

א  .87 י הָּ  .סיפור או מימראעל ידי הבאת  סיוע כִּ

ַמאן?  .88  .מי בעל השיטה ]בדר"כ תנא[ שאלת ברור כְּ

א?  .89 לָּ זְּ ַמאן אָּ  .כאיזה שיטת תנאים המקור הולך שאלת ברור כְּ

יב  .91 תִּ  .מ: פסוק הבאה כְּ

ֵאי   .91 ַתנָּ  .קישור של דיון אמוראי למחלוקת תנאים חותא""בני \קושיא  כְּ

א  .92 ה ֶאלָּ כָּ רְּ צְּ  , או באיזה מקרה מדובר.זהדבר  למה נחוץ להזכיר  הסבר ֹלא נִּ

א   .93 יָּ א ַקשְּ בדר"כ על סתירה בין מקורות, על ידי אוקימתא שונה  תירוץ לָּ
 לכל צד. 

נּו ֹלא  .94 א שָּ  .מסוים ברייתא למקרה\על ידי צמצום דין המשנה פרשנות ֶאלָּ

 אחת המידות שהתורה נדרשת בהן. באמצעות  לימוד ֵליַלף   .95

א   .96  .שתדחה הצעת אפשרות  ֵלימָּ

ֵאי  .97 ַתנָּ א כְּ על אמוראים שנחלקו במחלוקת תנאים. והקושיא  קושיא ֵלימָּ
י לפעמים אין זה אֵ נָ ]ואם מוזכר רק ַת  בדר"כ נדחית.

 .כקושיא[
ַסַייע ֵליּה   .98 א מְּ  .שתדחה לסיוע הצעה ֵלימָּ

א   .99 ינָּ א ַאֲחרִּ נָּ יש ָּ  .גירסה אחרת הבאה לִּ

ֵני  .111 יתְּ   .דחהנוסח המשנה, והצעת נוסח חילופי שיעל  קושיא לִּ

ּה  .111 ינָּ א מִּ קָּ פְּ ַמאי נָּ  למה שנאמר. תההלכתיההשלכה מה  שאלת ברור לְּ

י   .112 ה לִּ מָּ ֵני לָּ יתְּ מִּ  .מדוע שנו קטע מסוים במקור התנאי שאלת ברור לְּ

א  .113 רָּ ֵמימְּ ואז מסקנה העולה לכאורה מן המקור, על ידי הצעת  אקושי לְּ
 על פי זה קשה ...

ם  .114 עֹולָּ העלאה מחדש של פירוש שכבר הובא ונדחה, והובא  פרשנות לְּ
 שנית כפרשנות טובה. לעיתים גם יבוא כפרושו הרגיל.

 .על העניין או על פרטיו שאלת ברור ? ַמאי ...  .115

א ...  .116 יכָּ  .עניינים \דעות הבדל ההלכתי בין שתי מהו הה שאלת ברור ? ַמאי אִּ

א  .117 יָּ ירְּ  מה התפישה העקרונית להצטמצם למקרה המסוים? שאלת ברור ?ַמאי אִּ
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יהּו  .118 ברור ההבדלים ההלכתיים או המעשיים הנובעים  שאלת ברור ?ַמאי ֵביַניְּ

 מהדעות או מהטעמים השונים.
יב  .119 תִּ כְּ  .על פרוש הפסוק שאלת ברור  ?ַמאי דִּ

וֵ   .111  השאלה שהועלתה קודם.  הפתרנכיצד  שאלת ברור ?י ֲעַלּהַמאי הָּ

אֹוֵמר"ַמאי   .111 מדוע הברייתא הביאה שני פסוקים הרי מספיק פסוק  שאלת ברור "?וְּ
 אחד.

א  .112 מָּ  .על נימוקי הדין שאלת ברור ?ַמאי ַטעְּ

או ...   .113  .פירוש, שיידחה לאחר מכן הצעת ?ַמאי לָּ

א  .114 רָּ ֵמימְּ  חידוש בדבר? מה הצורך לאומרו?מה ה שאלת ברור  ?ַמאי לְּ

ַמע  .115  .כיצד לומדים את הרעיון הנאמר מהפסוק שאלת ברור ?ַמאי ַמשְּ

יַנּה  .116 א מִּ קָּ פְּ ? מהי ההשלכה מה יוצא מזה מבחינה הלכתית שאלת ברור ?ַמאי נָּ
 המעשית?

ינּו ַהְך  .117 . ַהיְּ .. ן  ַמע לָּ א ַמשְּ   .החידוש בנאמר \בטענה מה הצורך  קושיא ַמאי קָּ

ֵגיבְּ   .118 יַפלְּ מִּ  מהו יסוד המחלוקת בין החולקים.  שאלת ברור ?ַמאי קָּ

ּה  .119 אָּ רָּ  .מאיזה פסוק אתה לומד ענין זה שאלת ברור ?ַמאי קְּ

א  .121 נָּ  .על ההבדל בין שתי הלכות או עניינים שאלת ברור ?ַמאי שְּ

או ...   .121  .שתדחה אפשרות ַמאי, לָּ

 מי הוא ש ... שאלת ברור ַמאן ...    .122

אַמאן תְּ   .123  .מי הוא התנא של המקור שהובא שאלה ?נָּ

124.   . א.. ֵתימָּ  ַמהּו דְּ
ן ַמע לָּ א ַמשְּ  קָּ

למה נחוץ להזכיר את הדין המסוים. על ידי הבאת  הסבר
הבנה מוטעית, והדין המובא מבהיר שאין  הוו"א  של 

 . זה כך
י  .125 ַרתְּ  מִּ בְּ  הסברה, כי אינה מבוססת. דחית סָּ

ַמר  .126  .ל בעל המעשההשיקולים ש הסבר ֵמיַמר אָּ

י    .127 יבִּ  .מ: מקור תנאי ]בדר"כ[ קושיא ֵמיתִּ

ל  .128 לָּ כְּ  מימרא \ברייתא  \מתוכן המשנה  היסק מִּ

יֵלי  .129 ֵני מִּ א הָּ נָּ  ... ?מְּ
א /    רָּ  ַדֲאַמר קְּ
ן    נָּ נּו ַרבָּ תָּ  דְּ

 שאלת ברור
 

 תשובה
 

 תשובה

 מאיזה פסוק נלמד הדין
 

 מ: פסוק 
 

 תנאימקור מ: 

י?   .131  התנא?מי  שאלה ַמנִּ

ן  .131 לָּ נָּ  לברר מה המקור בתורה להלכה שנאמרה.  שאלת ברור מְּ

ֵמיּה  .132 ש ְּ , אלא שמע שאומרים ולא שמע בעצמו תלמיד מרבש ציטוט שמועה םשּומִּ  \ מִּ
 .בשמו

יב   .133 תִּ  .יבוא גם שם המקשן בדר"כ פתיחה לקושיא מְּ

יף  .134 קִּ  .מסברה פתיחה לקושיא ַמתְּ

ֵּגם  .135 ַתרְּ  ל אמורא על מקור תנאי. על ידי פרשנות ש תשובה מְּ

א  .136  אמר.נֹ  –שתידחה. יבוא גם כפשוטו  הצעה ֵנימָּ

יְך  .137 נָּ ימָּ  .סימן לזכרון הצעת  סִּ

א   .138  .תחילת המקור -סוף המקור, לעומת "רישא"    ֵסיפָּ

א  .139 ֵמינָּ ְך אָּ תָּ א ַדעְּ קָּ לְּ  .לימוד הקודם, יכולת להסיק מסקנה מוטעיתשלולא  הסבר סָּ

א  .141 יטָּ שִּ  .הזכיר את הענין, הרי אין בו חידושלמה ל קושיא פְּ

א  .141 יכָּ רִּ  הפסוקים. \הצורך בכפילות המקרים   ]לקושיא נסתרת[תירוץ  צְּ

ן   .142 ַמע לָּ א ַמשְּ ן)קָּ ַמע לָּ ַמשְּ  .]ראה: "מהו דתימא"[ללמדנו  הסבר  (קָּ

א  .143 יָּ  .הסוגיה או המהלך נחתמת בקושיה הסקה ַקשְּ

ַנן  .144  תנא.כינוי לדעה במשנה שלא נזכר שם ה .9  ַרבָּ

 דעת רבים. .2

 חכמי הישיבה.  .3
א  .145  .תחילת המקור  ֵרישָּ
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 מגמה תפקיד המונח 
ֵמי   .146  .מקורות בעלי אותה סמכותשני  בין  פתיחה לסתירה רָּ

הּו  .147 ינְּ מִּ י, רְּ הִּ ינְּ מִּ מקורות בעלי אותה סמכות, בדר"כ  בין שתי שני  בין  פתיחה לסתירה רְּ
 מקורות תנאים.

אֵני   .148 ם[שָּ תָּ  .בדל בין שני המקריםעל ידי גילוי הה תשובה / תירוץ  ]הָּ

יַנּה   .149 ַמע מִּ  מעין "חותמת" למסקנה ההלכתית. היסק שְּ

 .מ: פסוק סיוע ֶשֶנֱאַמר   .151

ַמע   .151 א שְּ קושיא לאחד ראיה, תשובה )בדר"כ(, לצורך מציאת  הצעת מקור תָּ
 הצדדים.

א   .152 תָּ יּובְּ  .חזקה ואין עליה תרוץ קושיא תְּ

 .תעמודלה הכרעה, והשא שאין  מסקנה ֵתיקּו  .153

א  .154 נָּ   מ: ברייתא. .9 פתיחה תָּ

 . השנן בבית מדרש האמוראי .2

 חכם מתקופת המשנה. .3

ֵבי  .155 א דְּ נָּ  ל: ברייתא, הבאה מאוסף ברייתות של בית מדרש פתיחה   ... תָּ
  מסוים או אדם מסוים.

א   .156 נָּ ֵליגתָּ אמוראים בתחילת התקופה, שנחשבים כאמוראים   ּופָּ
 ל תנאים. אך עם סמכות של תנא לחלוק ע

ֵייר   .157 שִּ א וְּ נָּ אלא  ,התנא לא הביא את כל המקרים האפשריים  תָּ
 .דוגמיות

ן   .158 נָּ נּו ַרבָּ  . : ברייתאל  פתיחה  תָּ

ֵני  .159   .תיקון בנוסח הצעת נוסח תָּ

א ַקֵמיּה  .161 ֵני ַתנָּ  מ: מקור תנאי שאינו משנה, בפני אמורא. הבאת מקור תָּ

א   .161 יָּ  .: ברייתאל  פתיחה ַתנְּ

א  .162 יָּ ְך ַתנְּ ידָּ  מ: ברייתא אחרת. הבאת מקור אִּ

ֵתיּה   .163 וָּ א כְּ יָּ  .מ: ברייתא סיוע ַתנְּ

י   .164 כִּ י הָּ א ַנמִּ יָּ  .מ: ברייתא סיוע ַתנְּ

א   .165 ֵנינָּ  .מ: משנה הבאת מקור תְּ

ַנן  .166  .: משנה. לעיתים יגיע גם כקושיא מהמשנהל  פתיחה תְּ

ַתֵיים   .167 סְּ  .א הסובר כל דעהמשני החולקים הולברור מי  הסקה תִּ

א  .168 מָּ ּגְּ רְּ  מקור תנאי. ל על ידי פרשנות של אמורא  תשובה תִּ

 

 מימרא שנאמרה על ידי רב הונא. – רב הונא אמר .א
 שיח חי. רב חסדא מגיב למימרא אחרת, אך לא בדּו – אמר רב חסדא .ב
 שיח חי. רב חסדא מגיב לבעל המימרא בדּו – רב חסדא להו\אמר ליה .ג
 רב חסדא מצטט מימרה מרבו . –ב הונא ר אמר רב חסדא אמר .ד
 כך היה אומר. נשאל על כך, אמורא היה  ואות שלּו ,הגמרא מגיבה – אמר לך .ה

בבית המדרש רב אומר מימרה שלא שמע במפורש מרבו, אלא שאומרים  – רב אלמוני  משום \משמיה  רב פלוני אמר .ו
 אותו חכם. בשם

 

 )אפיון הפסקאות( אפיונים של חלקי הסוגיה
 מברייתא \ציטוט ממשנתנו .2
 ציטוט מ ... .0
 שאלה .3
 קושיא .4
 דחיה .2
 סתירה .1
 תרוץ .0
 תשובה .8
 סיוע .7

 פרשנות .27
 ראיה ]הבאת מקור או סברה[ .22

 7201700022נייד  -עתניאל הר חברון  –לימודי ה'"  וכל בנייך"כל הזכויות שמורות לעמותת 
 


