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        ְוֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקיןְוֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקיןְוֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקיןְוֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקין    ––––    ''''גגגגֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק     ַמֶּסֶכת ַמּכֹותַמֶּסֶכת ַמּכֹותַמֶּסֶכת ַמּכֹותַמֶּסֶכת ַמּכֹות
        יג, א יג, א יג, א יג, א  . 1

ָנה    ִמׁשְ

א ַעל ֲאחֹותוֹ     :ּלֹוִקיןְוֵאּלּו ֵהן ַה    ,ַהּבָ
  ,ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו
  ,ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ 

ּתוֹ     ,ְוַעל ֲאחֹות ִאׁשְ
ת ָאִחיו   ,ְוַעל ֵאׁשֶ

ת ֲאִחי ָאִביו   ,ְוַעל ֵאׁשֶ
ה ְוַעל ּדָ   .ַהּנִ

  
דֹול   ,ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ

רּוׁשָ    ,ה ַוֲחלּוָצה ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוטּגְ
ָרֵאלַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ְליִ    ,ׂשְ

ָרֵאל ְלָנִתין ּוְלַמְמֵזר ת ִיׂשְ    .ּבַ
  

ה    -ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
יִבין  מֹותַחּיָ ֵני ׁשֵ ּום ׁשְ   .ָעֶליָה ִמׁשּ

  

ה ַוֲחלּוָצה  רּוׁשָ   - ּגְ
יב ֵאינֹו ַח  ְלַבדּיָ ּום ַאַחת ּבִ א ִמׁשּ   .ֶאּלָ

  
ָאַכל ֶאת ַהּקֶֹדׁש  ֵמא ׁשֶ   ;ַהטָּ
ׁש ָטֵמא ְקּדָ א ֶאל ַהּמִ   ;ְוַהּבָ

   ,ֵחֶלב    :167ְוָהאֹוֵכל
   ,ְוָדם

   ,ְונֹוָתר
   ,ּוִפּגּול
  ;ְוָטֵמא

חּוץ ֹוֵחט ּוַמֲעֶלה ּבַ   ;ְוַהׁשּ
ַסח ּפֶ   ;ְוָהאֹוֵכל ָחֵמץ ּבַ

ה ּפּוִריםְמָלא ְוָהאֹוֵכל ְוָהעֹוׂשֶ יֹום ַהּכִ   ;ָכה ּבְ
ֶמן ֶ ם ֶאת ַהׁשּ ַפטֵּ   ;ְוַהמְּ

טֹוֶרת ם ֶאת ַהּקְ ַפטֵּ   ;ְוַהמְּ
ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ְך ּבְ   ;ְוַהסָּ

   ,ְנֵבילֹות  :ְוָהאֹוֵכל
   ,ְטֵריפֹותוּ 

ָקִצים    ,ׁשְ
ים   .ּוְרָמׂשִ

  
  ,ָאַכל ֶטֶבל

ר ִראׁשוֹ  רּוָמתוֹ ּוַמֲעׂשֵ ָלה תְּ ּלֹא ִנטְּ   ,ן ׁשֶ
נִ ּוַמֲעׂשֵ  ּלֹא ִנְפּדוּ ר ׁשֵ ׁש ׁשֶ   .י ְוֶהְקּדֵ

  
יב ֶבל ִויֵהא ַחּיָ ה יֹאַכל ִמן ַהטֶּ ּמָ    ?ּכַ

ְמעֹון  י ׁשִ הּוא :אֹוֵמרַרּבִ ל ׁשֶ   ;ּכָ
  .ַזִיתּכְ  :אֹוְמִריםֲחָכִמים וַ 

ְמעֹוןָאַמר ָלֶהן  י ׁשִ    :ַרּבִ
הּוא ל ׁשֶ אֹוֵכל ְנָמָלה ּכָ ם מֹוִדים ִלי ּבְ י ,ִאי ַאתֶּ הּוא ַחּיָ   ?!בׁשֶ

יָתּה ִמ  :ָאְמרּו לוֹ  ְבִרּיָ ִהיא ּכִ ֵני ׁשֶ   .ּפְ
ה ַאַחת ַא  :ָאַמר ָלֶהן יָתּה  -ף ִחטָּ ְבִרּיָ   .ּכִ
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 רש"י
  מתני'.

אלו לאו דוקא דתנא ושייר  - אלו הן הלוקין
 לוקין טובא אלא תנא חייבי כריתות

לאשמועינן דיש מלקות בחייבי כריתות 
ותנא אלמנה וגרושה לאשמועינן אלמנה 
וגרושה חייב עליה משום שתי שמות וכו' 
ותנא טבל ומעשר ראשון שלא נטלה 
תרומתו דלא מפרש לאו דידהו בהדיא וכן 
הקדש שלא נפדה ואיידי דתנא הקדש תנא 
מעשר שני בהדיא דתרוייהו מלקות דידהו 

ייה וכן ברובן יש דבר משום מחוסרי פד
  חדש.

מן הגבעונין היא ומלקות משום לא  - נתינה
  תתחתן בם (דברים ז).

שנתאלמנה מאיש אחד  - אלמנה וגרושה
ונתגרשה מאיש אחר חייב עליה שתי מלקות 
משום שתי שמות משום שתי אזהרות 
ששתיהן מפורשות במקרא ואזהרה 

  אתרוייהו קיימא.
לוצה אינו גרושה והיא ח -  גרושה וחלוצה

חייב עליה אלא משום גרושה שהחלוצה 
אינה כתובה אלא מרבויא מייתינן לה 
דתניא בקדושין (דף עח) גרושה אין לי אלא 

  גרושה חלוצה מנין ת"ל ואשה.
אזהרתו מפרש  - טמא שאכל את הקודש

  בְּגָמָרא.
כתיב ביה (שמות כט) ושרפת את  -  נותר

הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא ואזהרת 
פגול נמי מהכא מדכתיב כי קדש הוא כלומר 
מפני שהוא קודש שנפסל למדנו מכאן כל 
שבקדש פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה על 
אכילתו והכי אמרינן לקמן ואזהרת טמא 
והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל (ויקרא 

  ז).
קדשים בחוץ או המעלה קדשים  -  והשוחט

 בחוץ אזהרת מעלה השמר לך פן תעלה וגו'
(דברים יב) אזהרת שוחט ילפינן בזבחים 
בפרק השוחט והמעלה (דף קו) איכא דיליף 
מלא יזבחו עוד וגו' ואיכא דיליף לה מגזירה 

  שוה דהבאה הבאה שוחט ממעלה.
ויליף אזהרתיה  - האוכל ביום הכפורים

  בפרק בתרא דיומא (דף פא).
העושה שמן בדוגמת  - המפטם את השמן

מתכונתו לא שמן המשחה ואזהרתיה וב
תעשו כמוהו (שמות ל) וכן בקטורת 

  ובמתכונתה לא תעשו לכם (שם).
מאותו שעשה משה  - והסך בשמן המשחה

במדבר דכתיב על בשר אדם לא ייסך (שם 
  שמות ל'/)./

אזהרתיה מולא יחללו את קדשי  - אכל טבל
בני ישראל אשר ירימו בעתידין לתרום 
הכתוב מדבר והכי מפרש לה בסנהדרין 

  לו הן הנשרפין (דף פג).בא
אף הוא  - ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו

טבל, ומעשר שני שלא נפדה והוא אוכלו חוץ 
לירושלים וכתיב לא תוכל לאכול בשעריך 

  וגו' (דברים יב).
אזהרתו אינו מפורשת  - הקדש שלא נפדה

כל כך ונראה בעיני דמהכא אתא דתניא 
בי (סנהדרין שם /דף פ"ג/) הזיד במעילה ר

אומר במיתה וחכמים אומרים באזהרה 
ואמרי' מאי טעמיה דרבי אתיא חטא חטא 
מתרומה ורבנן מיעט רחמנא ומתו בו ולא 
במעילה ממיתה הוא דמעטיה וגזירה שוה 
כדקיימא קיימא וילפינן אזהרה דמעילה 
מאזהרה דתרומה דכתיב בה וכל זר לא 
יאכל קדש ורוב הלכות מעילה היא למדה 

  כהנים בגזירה שוה זו. מתרומה בתורת
משום  - באוכל נמלה גרסינן שהוא חייב

  שרץ השורץ על הארץ.
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ָמָרא    ּגְ

ֵני, ִריתֹות ָקא ּתָ יֵבי ּכְ   ַחּיְ
ֵני. ין  ָלא ָקּתָ ית ּדִ יֵבי  ִמיתֹות ּבֵ   ַחּיְ

י?  י ֲעִקיָבא ִהיא. -ַמְתִניִתין ַמּנִ   ַרּבִ
ַתְנָיא:   ּדְ

ִריתוֹ יְּ ֶאָחד ַח " יןת ְוֶאָחד ַחיְּ יֵבי ּכְ ית ּדִ    יֵבי ִמיתֹות ּבֵ
נוֹ    יג, ב  ִעיםֶיׁשְ ְכַלל ַמְלקּות ַאְרּבָ   , ּבִ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   .ַרּבִ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמרַרּבִ

ִריתוֹ ַחיְּ  נוֹ יֵבי ּכְ ִעיםת ֶיׁשְ ְכַלל ַמְלקּות ַאְרּבָ   , ּבִ
ׁשּוָבה  ִאם ָעׂשּו תְּ ית ּדִ  -ׁשֶ ל ַמְעָלה מֹוֲחִלין ָלֶהן יןּבֵ   ;ׁשֶ

ין יֵבי ִמיתֹות ַחיְּ  ית ּדִ ִעיםֵאינוֹ ּבֵ ְכַלל ַמְלקּות ַאְרּבָ   , ּבִ
ׁשּוָבה  ִאם ָעׂשּו תְּ ה מֹוֲחִלין ָלֶהןֵאין  -ׁשֶ ל ַמטָּ ין ׁשֶ ית ּדִ   .ּבֵ

י   :אֹוֵמרִיְצָחק  ַרּבִ
ִריתוֹ  יֵבי  ּכְ ְכָלל ָהיוּ ַחּיְ    ;ת ּבִ

ֵר  ה ָיָצאת ּכָ ֲאחֹותוֹ ְוָלּמָ     ?ת ּבַ
ַמְלקּות ָכֵרת ְולֹא ּבְ   ."ְלדּונֹו ּבְ

  

ָמֵעאל? י ִיׁשְ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ְכִתיב:  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת"ּדִ ל ּדִ מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ   ,), נח(דברים כח 168"ִאם לֹא ִתׁשְ

  .), נט(דברים כח 169"ְתךָ וֹ ְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמכּ "ּוְכִתיב 

  ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ִהיא; - ַהְפָלָאה זוֹ 
הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ ילֹו ַהׁשּ "ּכְ הּו ְלָפָניווֹ ְוִהּפִ   ,), ב(דברים כה 170"ֵפט ְוִהּכָ

  ֱהֵוי אֹוֵמר: ַהְפָלָאה זֹו ַמְלקּות ִהיא.
ל"ּוְכִתיב  מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ   .), נח(דברים כחְוגֹו'  "ִאם לֹא ִתׁשְ

  
  ִאי ָהִכי, 

ה ַנִמי יֵבי ֲעׂשֵ   ! ַחּיְ
  
מֹר" ִתיב. ), נח(דברים כח "ִאם לֹא ִתׁשְ   ּכְ

ֵעי; י ִאיּלָ י ָאִבין ָאַמר ַרּבִ   ְוִכְדַרּבִ
ֲאַמר  י ָאִביןּדַ ֵעיָאַמר  ַרּבִ י ִאיּלָ   :ַרּבִ

ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵמר" :ּכָ ָ    ,"ִהׁשּ
ן"                "ּפֶ
ה -' ַאל'וְ              ֲעׂשֶ א לֹא ּתַ   .ֵאינֹו ֶאּלָ
  

  ִאי ָהִכי,
ה ַנִמי!לָ  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   או ׁשֶ
  
ִתיב.) , נח(דברים כח "ַלֲעׂשֹות"   ּכְ
  

ה ַנִמי! ק ַלֲעׂשֵ יּתָ ּנִ   ָלאו ׁשֶ
  

ֲחִסיָמה. ָלאו ּדַ   ּדּוְמָיא ּדְ
  

ֲאֵתית ְלָהִכי, א ּדַ ּתָ   ַהׁשְ
הּו ַנִמי  ֲחִסיָמה. -ּכּולְּ ָלאו ּדַ   ּדּוְמָיא ּדְ

  
י ֲעִקיָבא, ַמאי ַטְעָמא?   ְוַרּבִ

  

                                                             

ד 168 ְכּבַ ם ַהּנִ ֵ ה ְלִיְרָאה ֶאת ַהׁשּ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ֻתִבים ּבַ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַהּכְ ל ּדִ מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ה ֵאת הְוַה  ִאם לֹא ִתׁשְ   ֱאלֶֹהיךָ  'ּנֹוָרא ַהּזֶ
דֹלֹת ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים 'ְוִהְפָלא ה 169   ֶאת ַמּכְֹתָך ְוֵאת ַמּכֹות ַזְרֶעָך ַמּכֹות ּגְ
ר 170 ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו ּכְ ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   ְוָהָיה ִאם ּבִ

 רש"י
  גמ'.

כל חייבי  -  חייבי כריתות קתני
כריתות שאין בהן מיתת ב"ד 
הוזכרו במשנתנו לענין מלקות 
ואחד מכל חייבי מיתות בית דין 
לא הוזכר בה ללקות אם התרו בו 

  למלקות
 - יםישנו בכלל מלקות ארבע

השתא סלקא דעתך שאם התרו בו 
  מיתה ומלקות לוקה ומת.

לא גרסי'  - שאם עשו תשובה כו'
  לה בדרבי ישמעאל.

 - רבי עקיבא אומר חייבי כריתות
אם התרו בהם מלקות ישנו בכלל 
מלקות ולוקין ואין כאן משום 
חייבי שתי רשעיות שאתה עונשו 
מלקות עם הכרת ולמה אינן שתי 

ל לפטור עצמו רשעיות לפי שיכו
מעונש הכרת על ידי תשובה מב"ד 
של מעלה אבל חייבי מיתות אינן 
בכלל מלקות שיש כאן שתי 
פורעניות מלקות ומיתה ומשילקה 
סופו ליהרג שאפי' יעשה תשובה 
אין ב"ד שלמטה מוחלין לו את 

  המיתה.
אף חייבי כריתות  - רבי יצחק אומר

שהתרו בהן למלקות אינן בכלל 
ל חייבי כריתות של מלקות לפי שכ

עריות בכלל היו דכתיב (ויקרא יח) 
כי כל אשר יעשה מכל התועבות 

  האלה ונכרתו הנפשות וגו'.
לעצמה  -  למה יצאת כרת באחותו

דכתיב בקדושים תהיו ואיש (כי) 
+מסורת הש"ס: [אשר]+ יקח את 

  אחותו וגו'.
לכך שנה בכרת שלהן  - לדונו בכרת

לומר שאין בהן עונש אלא כרת 
  לבדו.

אלמה  - לאו שאין בו מעשה נמי
אמרינן בכמה דוכתי לאו שאין בו 

  מעשה אין לוקין עליו.
שהוא כתוב  - דומיא דלאו דחסימה

  אצל פרשת מלקות.
כיון דאמר אי אתה  - ורבי עקיבא

מחייבו משום שתי רשעיות חייבי 
כריתות נמי לא לילקו דהא שתי 
רשעיות נינהו שעדיין עונש הכרת 

  עליו.
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ֵד " ָעתוֹ ּכְ   - ) , ב(דברים כה "י ִרׁשְ

יבֹו, ה ְמַחּיְ ָעה ַאַחת ַאתָּ ּום ִרׁשְ   ִמׁשּ
ִעּיֹות. י ִרׁשְ תֵּ ּום ׁשְ יבֹו ִמׁשּ ה ְמַחּיְ   ְוִאי ַאתָּ

  
ָמֵעאל? י ִיׁשְ   ְוַרּבִ

  
י:   ָהֵני ִמיּלֵ

  ִמיָתה ּוָממֹון, 
  אֹו ַמְלקּות ּוָממֹון;

  יא.ִמיָתה ֲאִריְכָתא ִה  -ֲאָבל ִמיָתה ּוַמְלקּות 
  

י ֲעִקיָבא    -ּוְלַרּבִ
ִריתּות ַנִמי! יֵבי ּכְ   ִאי ָהִכי, ַחּיְ

 : ׁשּוָבה"ַמאי ָאְמַרּתְ ִאם ָעׂשּו תְּ   ?!"ׁשֶ
א ִמיַהת ָלא ַעְבֵדי! ּתָ   ַהׁשְ

  
הוּ ֲאַמר  י ַאּבָ   :ַרּבִ

ִריתּות ְלַמְלקּות, יֵבי ּכְ ָתה ּתֹוָרה ַחּיְ ֵפירּוׁש ִריּבְ   ּבְ
ָגַמר  ֵעיֶניךָ "ִמ ) , יזכ (ויקרא 171"ְלֵעיֵני"ּדְ   .), ג(דברים כה 172"ּלְ

  
ר ֶמֶמלַמְתִקיף ַלּה  א ּבַ י ַאּבָ   :ַרּבִ

ין ַנִמי, ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ   ִאי ָהִכי, ַחּיְ
ֵעיֶניךָ "ִמ ) , כד(במדבר טו 173"ֵמֵעיֵני"ִנְגְמֵרם    !), ג(דברים כה "ּלְ

  
ִנין  ֵעיֶניךָ "ִמ  "ְלֵעיֵני"ּדָ   ,"ּלְ

ִנין  ֵעיֶניךָ "ִמ  "יֵמֵעינֵ "ְוֵאין ּדָ   ."ּלְ
  

יּה?   ּוַמאי ָנְפָקא ִמיּנֵ
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלְוָהא ּתָ י ִיׁשְ   :ַרּבִ

ב ַהּכֵֹהן""   - )  , מד(ויקרא יד 175"ּוָבא ַהּכֵֹהן" ,), לט(ויקרא יד 174"ְוׁשָ

יָאה יָבה ְוזֹו ִהיא ּבִ   !"זֹו ִהיא ׁשִ
  

  ְועֹוד:
ֵעיֵני"ִמ  "ֵמֵעיֵני"ִלְגמֹור    ,"ּלְ

מּור ָהא ּגָ ֵעיֶניךָ "ִמ  "ְלֵעיֵני" ּדְ   !"ּלְ
  

יּה  ָלּה ִמיּנֵ ר ַרבִקּבְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   .ִיְצָחק ַרּבִ
  
ָעתוֹ " ֵדי ִרׁשְ   - ), ב(דברים כה "ּכְ

ִעּיֹות  י ִרׁשְ ּתֵ ּום ׁשְ יבֹו ִמׁשּ ה ְמַחּיְ יבֹו, ְוִאי ַאּתָ ה ְמַחּיְ ָעה ַאַחת ַאּתָ ּום ִרׁשְ   -ִמׁשּ
סּוָרה ְלֵבית ּדִ  ָעה ַהּמְ ִרׁשְ ר.ּבְ תּוב ְמַדּבֵ   ין ַהּכָ

  
  ֲאַמר:ָרָבא 

יּה ִלְקָטָלא    - ַאְתרּו ּבֵ
ֵאין לֹוֶקה ּוֵמת. ִליֵגי, ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּולֵּ

ִליֵגי  י ּפְ יּה ְלַמְלקּות: -ּכִ ַאְתרּו ּבֵ   ּדְ
ין  ית ּדִ ן ְלַאְזָהַרת ִמיַתת ּבֵ יּתָ ּנִ ָמֵעאל ָסַבר: ָלאו ׁשֶ י ִיׁשְ   ;לֹוִקין ָעָליו -ַרּבִ

ין  ית ּדִ ן ְלַאְזָהַרת ִמיַתת ּבֵ יּתָ ּנִ י ֲעִקיָבא ָסַבר: ָלאו ׁשֶ   ֵאין לֹוִקין ָעָליו. - ְוַרּבִ
  

י ֲעִקיָבא    -ְוַרּבִ
                                                             

ת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא ְונִ וְ  171 ח ֶאת ֲאחֹתֹו ּבַ ר ִיּקַ ה ֲעֹונֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ּלָ ם ֶעְרַות ֲאחֹתֹו ּגִ ֵני ַעּמָ ְכְרתּו ְלֵעיֵני ּבְ
א ָ   ִיׂשּ

ן יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַע  172 ּנּו לֹא יִֹסיף ּפֶ ִעים ַיּכֶ ה ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ ַאְרּבָ ה ַרּבָ ה ַמּכָ   ל ֵאּלֶ
ָקר ֶאָחד ְלעָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַלה 173 ן ּבָ ר ּבֶ ָגָגה ְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ּפַ ָתה ִלׁשְ ת 'ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעׂשְ ים ֶאָחד ְלַחּטָ ִעיר ִעּזִ ט ּוׂשְ ּפָ ׁשְ ּמִ   ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ּכַ
ִיתְוׁשָ  174 ִקירֹת ַהּבָ ַגע ּבְ ה ַהּנֶ ׂשָ ה ּפָ ִביִעי ְוָרָאה ְוִהּנֵ ְ ּיֹום ַהׁשּ   ב ַהּכֵֹהן ּבַ
ִית ָטֵמא הּוא 175 ּבַ ִית ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא ּבַ ּבָ ַגע ּבַ ה ַהּנֶ ׂשָ ה ּפָ   ּוָבא ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ְוִהּנֵ

 רש"י
  לשנויי הך קושיא. - מאי אמרת

הטעם שנתן  - שאם עשה תשובה
למעלה שהוא יכול לפטור את עצמו 
מן הכרת ע"י תשובה השתא מיהא 
עדיין לא שב ואתה מלקהו בעוד 

  עונש הכרת עליו.
ונכרתו לעיני בני עמם  - לעיני

וכתיב במלקות ונקלה אחיך 
  לעיניך.

דכתיב בעבודת  - נגמר מעיני
ם מעיני העדה נעשתה כוכבים א

  לשגגה.
למידין זה מזה  - זו היא שיבה כו'

גזירה שוה מה שיבה חולץ וקוצה 
  וטח אף ביאה חולץ וקוצה וטח.

דמיתות ב"ד  - ועוד נגמר מעיני
מלעיני דכריתות מה כריתות לוקה 
דהא גמרת לעיני מלעיניך אף 

  מיתות ב"ד ילקה.
 - קיבלה מיניה רבי שמואל

בא בר ממל לתשובה זו מרבי א
ושני עלה ברשעה המסורה לב"ד 
הכתוב מדבר ב"ד הוזהרו שהם לא 
יחייבוהו שתי רשעיות כגון ממון 
ומלקות או מיתה ומלקות או 
מיתה וממון אבל כרת לא ע"י ב"ד 
הוא ויש לפרש קיבלה מיניה רבי 
שמואל מרבי אבהו תירוץ זה על 

  אתקפתא דר' אבא בר ממל.
  .לחודיה - דאתרו ביה למלקות
לאזהרת דבר  - לאזהרת מיתת ב"ד

  שחייבין עליו מיתת ב"ד.
כשהתרו בו  - אין לוקין עליו

מלקות בלא מיתה לפי שלא ניתן 
לאו זה לאזהרת עונש מלקות 
כשאר לאוין שהרי הוצרך להזהירו 
שאם לא כן לא היה יכול לחייבו 

  מיתה.
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  ִאי ָהִכי,
ִריתּות ַנִמי  יֵבי ּכְ ֵרת הּוא! -ַחּיְ ן ְלַאְזָהַרת ּכָ יּתָ ּנִ   ָלאו ׁשֶ

  
ַכי ֲאַמר ֵליּה  ילְ ַרב ָמְרּדְ   :ַרב ַאׁשִ
ֵמיּה ּדְ ֲאִביִמי ֵמַהְגרֹוְנָיא ָהִכי ֲאַמר  ְ   :ָרָבאִמׁשּ

ִריתּות ָלא ְצִריֵכי ַהְתָרָאה, יֵבי ּכְ   ַחּיְ
ַסח ּוִמיָלה  ֲהֵרי ּפֶ ּלֹא ִהְזִהיר. -ׁשֶ י ׁשֶ   ָעַנׁש ַאף ַעל ּפִ

  
ן? -ְוִדְלָמא ַאְזָהָרה    ְלָקְרּבָ

הּו ַאְזָהָרה  ֵלית ּבְ ַסח ּוִמיָלה, ּדְ ָהא ּפֶ ן!ָלא ַמְייֵתי ָק  -ּדְ   ְרּבָ
  

  ָהָתם, ָלאו ַהְיינּו ַטְעָמא.
ּה ָלֲעבֹוָדה ָזָרה ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ִאיְתַקׁש ּכָ ּום ּדְ א, ִמׁשּ   :176ֶאלָּ

ה, -ָמה ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ   ׁשֵ
ה; -ַאף ּכֹל  ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ   ׁשֵ

ה. -ְלַאּפֹוֵקי ָהֵני  קּום ֲעׂשֵ   ּדְ
  

  ָאַמר:ָרִביָנא 
ָרא^ ָלםְלעוֹ    יד, א  ְדָאְמִריַנן ֵמִעיּקָ   :ּכִ

ל ַמְעָלה מֹוֲחִלין ָלֶהן" ין  ׁשֶ ית ּדִ ׁשּוָבה ּבֵ ִאם ָעׂשּו תְּ    ."ׁשֶ
ׁשּוָבה'? ? 'ָהא ָלא ַעבּוד ּתְ   ַמאי ָאְמַרּתְ

ָתא ְלָכֵרת. ִסיָקא ִמיּלְ   ָלא ּפְ
  
י ִיְצָחק "   :אֹוֵמרַרּבִ

ִריתוֹ  יֵבי  ּכְ ְכָלל ָהיוּ ַחּיְ    ;ת ּבִ
ה  ֲאחֹותוֹ ְוָלּמָ ֵרת ּבַ    ?ָיָצאת ּכָ

ַמְלקּות ָכֵרת ְולֹא ּבְ   ."ְלדּונֹו ּבְ
  

ָנן ֲאחֹותוֹ " ,ְוַרּבָ ֵרת ּבַ ה ִלי? "ּכָ   ָלּמָ
  

ק.   ְלַחּלֵ
י יֹוָחָנן   .ְוִכְדַרּבִ

  
ֲאַמר  י יֹוָחָנןּדַ   :ַרּבִ

ֶהְעֵלם ֶאָחד  ם ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ל ַאַחת ְוַאַחת. -ׁשֶ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ
  

ק ְמָנא ֵליּה?ְוַרּבִ    י ִיְצָחק, ְלַחּלֵ
  

ת ט"ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ִנּדַ ה ּבְ ָ ֶאל ִאׁשּ   -) , יט(ויקרא יח 177"ְמָאָתהּ וּ ּוְ

ה. ָ ה ְוִאׁשּ ָ ל ִאׁשּ יב ַעל ּכָ   ְלַחּיֵ
  

יּפּוק ְלהוּ  ָנן ַנִמי, ּתֵ   ֵמָהא!  178ְוַרּבָ
  

  ִאין, ָהִכי ַנִמי.
  

ה ִלי? ֲאחֹותֹו ָלּמָ ֵרת ּדַ א ּכָ   ְוֶאּלָ
  

יבֹו ְלַח    ַעל ֲאחֹותֹו,   ּיְ
  ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו, 
  ְוַעל ֲאחֹות ִאּמֹו.

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

                                                             

 להלן. . וכןַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִביםכך בכתבי היד. בדפוסים, מחמת הצנזורה:  176

ת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה  177 ִנּדַ ה ּבְ ָ   ְוֶאל ִאׁשּ
  : ֵליּה.בדפוסכך ביעב"ץ.  178

 רש"י
אין בהן לא תעשה  - פסח ומילה

  וענש להם כרת.
שאם יעשה שוגג יביא  - לקרבן
  קרבן.

אין קרבן בשוגג  - פסח ומילה
שלהן כדאמרינן בכריתות בפ"ק 
הפסח והמילה מצות עשה כלומר 
אינו בכלל שאר כריתות למנותן עם 
שאר כריתות שנמנו שם כולם לומר 
שאם עשאום כולם בהעלם אחד 

  חייב קרבנות כמספר הכריתות.
מה שאין  - התם לאו היינו טעמא

רבן על פסח ומילה אין מביאין ק
הטעם בשביל שאין בהם אזהרה 
אלא בשביל שהם מצות עשה 
דהוקשה כל התורה כולה לענין 
קרבן לעבודת כוכבים שנאמר 
בפרשת שלח לך אנשים אצל קרבן 
עבודת כוכבים תורה אחת יהיה 
לכם לעושה בשגגה כאן הוקשו כל 
עבירות שבתורה בשגגתן לעבודת 

בודת כוכבים לענין קרבן מה ע
כוכבים כרת שלו על דבר שהוא שב 
ולא תעשה כן והוא עמד ועשאו אף 
כל שב ואל תעשה אבל כרת של 
עמוד ועשה והוא ישב ולא עשה אין 
בו קרבן ופסח ומילה עמוד ועשה 
הוא אבל חייבי כריתות כגון אשר 
יעשה מכל (אלה) +מסורת הש"ס: 
[התועבות האלה]+ ונכרתו (ויקרא 

עשה הוא יח) לשון שב ואל ת
ואפילו לא נאמרה בו אזהרת לאו 

  היה קרבן בא עליו. 
טעמיה דר'  - כדאמרינן מעיקרא

עקיבא משום שתי רשעיות הוא 
ודקאמרת חייבי כריתות נמי שתי 
רשעיות הן דאכתי עונש כרת עליו 
לא פסיקא מילתא לכרת הואיל 

  והוא תלוי בתשובה.
  רבי ישמעאל ור"ע. - ורבנן
העריות בכרת  לפי שכלל כל - לחלק

אחת הייתי אומר אם עשאן כולם 
בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת 
לכך יצאה כרת באחותו לחלק דהוי 
דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל 
ללמד על עצמו שמתחייב עליה 
לעצמה אם עשאם עם חברותיה 
ולא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד 
על הכלל כולו יצא מה אחותו 

ן עליה מיוחדת שהיא ערוה וחייבי
בפני עצמה אף כל שהיא ערוה 

  חייבין עליה בפני עצמה.
דמצי למכתב ולנדה  - מואל אשה

  לא תקרב.
לחייבו על אחותו ועל אחות אביו 

אם בא על שלשתן בהעלם  - כו'
  אחד.

שיש אזהרה  - הרי שמות מוחלקין
בכל אחת והרי הן כשאר כל 

  העריות.
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  ֲהֵרי ּגּוִפין מּוְחָלִקין,
מֹות מּוְחָלִקין!    ֲהֵרי ׁשֵ

  
ִהיא ֲאחֹות ִאּמֹו. ִהיא ֲאחֹות ָאִביו, ׁשֶ יבֹו ַעל ֲאחֹותֹו, ׁשֶ א ְלַחּיְ   ֶאּלָ

ַחּתְ ַלּה?  ּכַ   ְוֵהיִכי ַמׁשְ
ַרׁשִ  יָעא.ּבְ ר ַרׁשִ   יָעא ּבַ

  
י ִיְצָחק, ָהא ְמָנא ֵליּה?    ְוַרּבִ

  
  ָנְפָקא ֵליּה ִמַקל ָוחֹוֶמר.

ְתַנן   :179ּדִ
י ֲעִקיָבאָאַמר "   :ַרּבִ

י ֶאת  ַאְלתִּ ְמִליֵאל ׁשָ ן ּגַ ַע וְ ַרּבָ י ְיהֹוׁשֻ ל ִע ַרּבִ ִאיְטִליז ׁשֶ   ,םאוּ יָמ ּבְ
נֹו ׁשֶ  ה ּבְ תֵּ ֵהָמה ְלִמׁשְ ח ּבְ ָהְלכּו ִליּקַ ְמִליֵאלל ׁשֶ ן ּגַ   :ַרּבָ

א ַעל ֲאחֹותוֹ  ִהיא ֲאחֹות ָאִביו ,ַהּבָ ִהיא ֲאחֹות ִאּמֹו  ,ׁשֶ    ?ַמהוּ  -ׁשֶ
א ַאַחת ֵאינוֹ  ן ֶאּלָ יב ַעל ּכּוּלָ    ,ַחּיָ

ל ַאַחת ְוַאַחת יב ַעל ּכָ    ?אֹו ַחּיָ
ַמְענוּ  :ָאְמרּו לוֹ  ַמְענוּ  ,זֹו לֹא ׁשָ    :ֲאָבל ׁשָ

י א ַעל ָחֵמׁש ָנׁשִ ֶהְעֵלם ֶא ַהּבָ   -  ָחדם ִנּדֹות ּבְ
ל ַאַחת ְוַאַחתׁשֶ  יב ַעל ּכָ   .ַחּיָ

ָבִרים ִמ    :ַקל ָוחֹוֶמרְוִנְרִאין ּדְ
ה ּדָ ם ֶאָחד  ,ּוַמה ּנִ ִהיא ׁשֵ ל ַאַחת ְוַאַחת -ׁשֶ יב ַעל ּכָ   ;ַחּיָ

אן מֹות  ,ּכָ ה ׁשֵ לֹׁשָ ְ ׁשּ ן -ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ   .(כריתות טו.) ?!"לֹא ּכָ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ִריָכא הּוא:ַקל ָוחוֹ    ֶמר ּפְ
ן ּגּוִפין מּוְחָלִקין! ּכֵ ה, ׁשֶ ִנּדָ   ַמה ּלְ

  
  ּוְלִאיָדְך ַנִמי,

ִריָכא הּוא! אי ַקל ָוחֹוֶמר ּפְ   ַהאי ַוּדַ
  

א ָנְפָקא ֵליּה ֵמ  ֵסיָפא. ), יז(ויקרא כ 180"ֲאחֹותוֹ "ֶאלָּ   ּדְ
  

  ְוִאיָדְך,
ֵסיָפא  "ֲאחֹותוֹ " ה ִלי?  -ּדְ   ָלּמָ
  

יבֹו ַעל ֲא  ת ָאִביו ּוַבת ִאּמֹו;ְלַחּיְ   חֹותֹו ּבַ
ין. ין ִמן ַהּדִ ֵאין עֹוְנׁשִ   לֹוַמר, ׁשֶ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ֵעית ֵאיָמא:   ִאיּבָ

ַמר עֹוֶנׁש ֵמַאְזָהָרה.   ּגָ
  

ֵעית ֵאיָמא:   ְוִאיּבָ
א ), יז(ויקרא כ "ֲאחֹותוֹ "ֵמ ^ָנְפָקא ֵליּה    יד, ב  ֵריׁשָ   .ּדְ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ֵעי ֵליּה,  ם ּוְלָסְך.ַההּוא ִמיּבָ ֵרת ִלְמַפּטֵ ק ּכָ   ְלַחּלֵ

                                                             

ַתְנָיא.: בדפוסכך בב"ח.  179  ּדְ
ת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד ה 180 ח ֶאת ֲאחֹתֹו ּבַ ר ִיּקַ ה ֲעֹונֹו ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ּלָ ם ֶעְרַות ֲאחֹתֹו ּגִ ֵני ַעּמָ ּוא ְוִנְכְרתּו ְלֵעיֵני ּבְ

א ָ   ִיׂשּ

 רש"י
הבא על אמו  - ברשיעא בר רשיעא

יד שתי בנות וחזר ובא על והול
אחת מהן והוליד בן ובא הבן על 
אחות אמו שהיא אחותו ואחות 

  אביו.
במקום שמוכרין הבשר  - באטליז

  במקולין.
ערות אחותו גלה  - מאחותו דסיפא

  (ויקרא כ).
שהרי ענש  - שאין עונשין מן הדין

על בת אמו שלא בת אביו ובת אביו 
שלא בת אמו שנא' (שם /ויקרא 

בת אביו או בת אמו ויש לומר  כ'/)
כ"ש שענש על בת אביו ובת אמו 
אבל אם אמרת כך ענשת מן הדין 

  לכך נאמר אחותו דסיפא.
דלענין  -  גמר עונש מאזהרה

אזהרה כתיב אחותך היא יתירא 
להזהיר על אחותו בת אביו ובת 
אמו שנאמר (שם /ויקרא/ יח) ערות 
בת אשת אביך מולדת אביך אחותך 

הרה לא חלק בין היא ומה אז
אחותו בת אביו שלא בת אמו [ובת 
אמו שלא בת אביו] ולאחותו שהיא 
בת אביו ובת אמו אף בעונש ענש 
על אחותו בת אביו ואמו כאחותו 
דבת אביו שלא בת אמו ובת אמו 

  שלא בת אביו.
דמצי למכתב כי  - מאחותו דרישא

  יקח את בת אביו או בת אמו.
וין דהוו נמי שני לא - למפטם וסך

וכרת אחד והוצרך לנו לחלק 
ביניהם כמו שהוצרך חילוק בעריות 

  אם אינו ענין כאן תנהו ענין להו.
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  ְוִאיָדְך? 

  
ְע  י הֹוׁשַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרּבִ ַרּבִ   .ָיאָסַבר ּכְ

  
ֲאַמר  י ֶאְלָעָזר ּדַ ְעָיאֲאַמר ַרּבִ י הֹוׁשַ   :ַרּבִ

ֵני ָלאִוין ְוָכֵרת ֶאָחד  ה מֹוֵצא ׁשְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ   -ּכָ
ן.   ֲחלּוִקין ֵהן ְלָקְרּבָ

  
ֵעי   ת ֵאיָמא:ְוִאי ּבָ

י ֶאְלָעָזר; ַרּבִ   ָלא ָסַבר ַלּה ּכְ
ָוהוְּ "ְוָנְפָקא ֵליּה ִמ  ה ּדָ ָ ב ֶאת ִאׁשּ ּכַ ר ִיׁשְ   .), יח(ויקרא כ 181"ִאיׁש ֲאׁשֶ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
י יֹוָחָנןַההּוא ִמיּבָ    .ֵעי ֵליּה ְלִכְדַרּבִ

  
ֲאַמר  י יֹוָחָנן ּדַ ּום ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַרּבִ

ֶרְך ֶעְרָוָתּה?ִמנַּ  ֵצא ַמְדֶוה ּדֶ ּיֵ ה ְטֵמָאה, ַעד ׁשֶ ָ ֵאין ָהִאׁשּ   ִין ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ָוה"ׁשֶ ה ּדָ ָ ב ֶאת ִאׁשּ כַּ ר ִיׁשְ ה ֶאת ֶעְרָוָתהּ  ,ְוִאיׁש ֲאׁשֶ   -  (ויקרא כ, יח) ְוגֹו' "ְוִגלָּ

ֶרְך ֶעְרָוָתּה  ֵצא ַמְדֶוה ּדֶ ּיֵ ה ְטֵמָאה, ַעד ׁשֶ ָ ֵאין ָהִאׁשּ ד ׁשֶ   .ְמַלּמֵ
  
  
  

                                                             
ֶמיָה  181 ָתה ֶאת ְמקֹור ּדָ ּלְ ה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְמקָֹרּה ֶהֱעָרה ְוִהוא ּגִ ָוה ְוִגּלָ ה ּדָ ָ ב ֶאת ִאׁשּ ּכַ ר ִיׁשְ ם ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ֶרב ַעּמָ ֵניֶהם ִמּקֶ   ְוִנְכְרתּו ׁשְ

 רש"י
ה"ג לה להך שיטתא ההוא מיבעי 
ליה לחלק כרת למפטם וסך ואידך 
סבר לה כר"א א"ר הושעיא כו' 
ואיבעית אימא נפקא ליה מואיש 
אשר ישכב את אשה דוה וגו' 

והכי  -  כו' ואידך ההוא מיבעי ליה
פירושא ואידך ס"ל כר"א דאמר 
עלה שהלאוין מחלקין לחטאות ועל 
מפטם וסך אמרי' במס' כריתות 
(דף נ) שהן שני לאוין על בשר אדם 
לא ייסך ובמתכונתו לא תעשו 
כמוהו וכרת אחת איש אשר ירקח 
כמוהו ואשר יתן ממנו וגו' חילוק 
חטאו' ביניהם שהלאוין מחלקין 

תו להכי בעריות לחטאות וכיון דא
נמי לא בעי חילוק ולא מצטריך 
ליה למדרש אל אשה דלעיל ואייתר 
ליה עיקר קרא דכרת באחותו לדונו 
בכרת ולא במלקות ואחותו דסיפא 
לחייבו על אחותו שהיא אחות אביו 
ואחות אמו ואחותו דרישא לחייבו 
על אחותו בת אביו ובת אמו לומר 
שאין עונשין מן הדין ואיבעית 

אי נמי לא סבר לה לדר'  אימא
אלעזר נפקא ליה חילוק בעריות מן 
ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגו' 
דכתיב ביה כרת יתירא לומר 
שחייבין עליה לעצמה וממנה תלמד 
כל הכלל ואם אינו ענין לגופה דהא 
נפקא לן מואל אשה לחלק על כל 
אשה תנהו ענין לשאר שני לאוין 

  וכרת אחת כגון מפטם וסך.
לאפוקי  - מדוה דרך ערותה שיצא

  דרך דופן דלא.
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב . 2
ָאַכל ֶאת ַהּקֶֹדׁש " ׁש ָטֵמא, ְוָטֵמא ׁשֶ ְקּדָ א ֶאל ַהּמִ   ."ְוַהּבָ
  

ׁש ָטֵמא  ְקּדָ א ַלּמִ ָלָמא ַהּבָ ׁשְ   - ּבִ
ִתיב עֹוֶנׁש ּוְכִתיב ַאְזָהָרה:   ּכְ

ְכִתיב:  -עֹוֶנׁש  א ְוִנְכְרָתה"ּדִ ן ה' ִטּמֵ ּכַ   ;), יג(במדבר יט 182"ֶאת ִמׁשְ

אּו ֶאת ַמֲחֵניֶהםְולֹא ְיַט " -ַאְזָהָרה    .), ג(במדבר ה 183"ּמְ
ָאַכל ֶאת ַהּקֶֹדׁש  א ָטֵמא ׁשֶ   - ֶאלָּ

ָלָמא עֹוֶנׁש  ׁשְ ִתיב: -ּבִ   ּכְ
ר ַלה'" ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ    ,ְוַהּנֶ

  ;), כ(ויקרא ז 184"ְוִנְכְרָתה, ְמָאתֹו ָעָליווּ ְוט
א ַאְזָהָרה  ִין? -ֶאלָּ   ִמּנַ

  
  אֹוֵמר:ֵריׁש ָלִקיׁש 

ָכל קֶֹדׁש לֹא ִתגָּ "   .), ד(ויקרא יב 185"עּבְ

  
י יֹוָחָנן    אֹוֵמר:ַרּבִ

ֵני  ָלאּתָ ְרּדְ   :ּבַ
  - ' טּוְמָאתוֹ ' ',טּוְמָאתוֹ ' :ָאְתָיא

ִתיב ָהָכא   ,), כ(ויקרא ז "ְוִנְכְרָתה ,ְמָאתֹו ָעָליוְוֻט " :ּכְ
  ;), יג(במדבר יט "תֹו בוֹ ְמָא עֹוד ֻט  ,ָטֵמא ִיְהֶיה" :ּוְכִתיב ָהָתם

ן  ַהּלָ אן  ,עֹוֶנׁש ְוַאְזָהָרה - ַמה ּלְ   .עֹוֶנׁש ְוַאְזָהָרה -ַאף ּכָ
  

י יֹוָחָנן  ַרּבִ ָלָמא ֵריׁש ָלִקיׁש ָלא ֲאַמר ּכְ ׁשְ   -ּבִ
ִמיר. ֶוה ָלא ּגָ ֵזיָרה ׁשָ   ּגְ

י יֹוָחָנן  א ַרּבִ ֵריׁש ָלִקיׁש? -ֶאּלָ   ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר ּכְ
  

  ָלְך:ֲאַמר 
  ַאְזָהָרה ִלְתרּוָמה. -ַההּוא 

  
  ְוֵריׁש ָלִקיׁש,

  ַאְזָהָרה ִלְתרּוָמה ְמָנא ֵליּה? 
  

ַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב"ֵמ ָנְפָקא ֵליּה    -) , ד(ויקרא כב 186"ִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ

ל ַאֲהרֹן? ַזְרעֹו ׁשֶ ֶוה ּבְ הּוא ׁשָ ָבר ׁשֶ   ֵאי ֶזהּו ּדָ
  רּוָמה.ָהֵוי אֹוֵמר, זֹו ּתְ 

  
  ְוִאיָדְך?

  
  ַלֲאִכיָלה, -ַההּוא 

  ִלְנִגיָעה. -ְוָהא 
  

  -ְוֵריׁש ָלִקיׁש 
ָכל קֶֹדׁש לֹא ִתגָּ "ַהאי  ֲאָתא?! ), ד(ויקרא יב 187"עּבְ   ְלָהִכי הּוא ּדַ

ּקֶֹדׁש! ַגע ּבַ ּנָ ֵעי ֵליּה, ְלָטֵמא ׁשֶ   ַההּוא ִמיּבָ
  

ַמר: ִאיּתְ   ּדְ
ּקֶֹדׁש  ַגע ּבַ ּנָ   - ָטֵמא ׁשֶ

  אֹוֵמר: לֹוֶקה;ָלִקיׁש ֵריׁש 
                                                             

ל ַהּנֹ 182 ן הּכָ ּכַ א ֶאת ִמׁשְ ר ָימּות ְולֹא ִיְתַחּטָ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאׁשֶ ֵמת ּבְ ה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד  'ֵגַע ּבְ י ֵמי ִנּדָ ָרֵאל ּכִ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ א ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ִטּמֵ
  ֻטְמָאתֹו בוֹ 

ֲחֶנה תְּ  183 חּו ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ּלֵ ׁשַ ָכר ַעד ְנֵקָבה תְּ תֹוָכםִמּזָ ר ֲאִני ׁשֵֹכן ּבְ אּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם ֲאׁשֶ חּום ְולֹא ְיַטּמְ ּלְ   ׁשַ
ר ַלה 184 ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ יהָ  'ְוַהּנֶ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ   ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ
ְדֵמ  185 ב ּבִ ׁשֵ ת ָיִמים תֵּ לֹׁשֶ ים יֹום ּוׁשְ לֹׁשִ ׁש לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ּוׁשְ ְקּדָ ע ְוֶאל ַהּמִ ָכל קֶֹדׁש לֹא ִתּגָ   י ָטֳהָרה ּבְ
ָכל ְטֵמא ֶנפֶ  186 ר ִיְטָהר ְוַהּנֵֹגַע ּבְ ים לֹא יֹאַכל ַעד ֲאׁשֶ ָדׁשִ ּקֳ ַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב ּבַ ּנּו ׁשִ ִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ   ְכַבת ָזַרעׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ
ׁש לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹא 187 ְקּדָ ע ְוֶאל ַהּמִ ָכל קֶֹדׁש לֹא ִתּגָ ְדֵמי ָטֳהָרה ּבְ ב ּבִ ׁשֵ ת ָיִמים תֵּ לֹׁשֶ ים יֹום ּוׁשְ לֹׁשִ   ת ְיֵמי ָטֳהָרּה ּוׁשְ

 רש"י
ליכא למימר  -  אלא אזהרה מנלן

מבקדשים לא יאכל וגו' דלא מיירי 
בקדשים אלא בתרומה דכתיב ביה 
איש איש מזרע אהרן דבר השוה 
בזרעו של אהרן ומוקמינן ליה 
בתרומה שהיא שוה באנשים 
ובנשים ואף החוזרת שאינה חוזרת 

  לתרומה.לחזה ושוק חוזרת 
ודרשינן ליה  - מבכל קדש לא תגע

  לקמן אזהרה לאוכל.
  שם חכם. - תני ברדלא

בטמא שאכל  - כתיב וטומאתו עליו
את הקדש וכתיב עוד טומאתו בו 

  בבא אל המקדש טמא.
ולא למדה  - גמר גזירה שוה לא

  מרבו.
באנשים  - ששוה בזרעו של אהרן

ובנשים אבל קדשים אינן נאכלין 
י תימא איכא חזה אלא לזכרים וכ

ושוק ליתא בחוזרת כגון אלמנה 
וגרושה וזרע אין לה דאמר מר 
חוזרת לתרומה ואינה חוזרת לחזה 
ושוק והכי מפרשינן לה ביבמות (דף 

  פז).
לנגיעת  - ההוא אזהרה לתרומה

  תרומה.
תירוצא  - טמא שנגע בקדש כו'

  הוא דמתרץ ר"ל.
בהאי  - מדאיתקש קדש למקדש

ע ואל קרא בכל קדש לא תג
המקדש לא תבא ודרשינן לקמן מה 
מקדש יש באזהרתו נטילת נשמה 
שהבא אל המקדש טמא בכרת אף 
אזהרת קדש דבר שיש בו נטילת 
נשמה והיינו אכילה שענוש עליה 

  כרת דאילו בנגיעה ליכא כרת.
דאמר אזהרה  - ר' יוחנן לטעמיה

לאוכל קדש בטומאתו נפקא 
מטומאתו טומאתו וההוא 

דכתיב בעונש דקדש  וטומאתו עליו
לאחר זריקה הוא דתניא בתורת 
כהנים ומייתינן לה במנחות בפ' 
שלישי (דף כה:) יכול יהו חייבין 
עליו משום טומאה קודם זריקה 
תלמוד לומר כל טהור יאכל בשר 
והנפש אשר תאכל בשר וגו' הניתר 
לטהורים חייבין עליו משום 
טומאה שאין ניתר לטהורים אין 

  שום טומאה.חייבין עליו מ

 



                                                                                              ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

94

י יֹוָחָנן    אֹוֵמר: ֵאינֹו לֹוֶקה.ַרּבִ
  
ָכל קֶֹדׁש לֹא ִתגָּ " - "אֹוֵמר: לֹוֶקה ֵריׁש ָלִקיׁש "   ;), ד(ויקרא יב "עּבְ
י יֹוָחָנן"   - "אֹוֵמר: ֵאין לֹוֶקה ַרּבִ

ֲאָתא! -ַההּוא    ַאְזָהָרה ִלְתרּוָמה הּוא ּדַ
  

ּקֶֹדׁש  ַגע ּבַ ּנָ ְלׁשֹון ְנִגיָעה;ִמ  -ָטֵמא ׁשֶ ֵקיּה ַרֲחָמָנא ּבִ ַאּפְ   ּדְ
ּקּוׁש  -ַאְזָהָרה ְלאֹוֵכל  ִאיּתַ ׁש. 188ִמּדְ   קֶֹדׁש ְלִמְקּדָ

  
ֲאָתא?! י, ְלָהִכי הּוא ּדַ ּתִ   ְוַאּכַ

ִמים! ר קֶֹדׁש ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ׂשַ ָאַכל ּבְ ֵעי ֵליּה, ְלָטֵמא ׁשֶ   ַההּוא ִמיּבָ
ַמר: ִאיּתְ   ּדְ

ָאַכל ּבְ  ִמים ָטֵמא ׁשֶ ר קֶֹדׁש ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ   - ׂשַ
  אֹוֵמר: לֹוֶקה;ֵריׁש ָלִקיׁש 

י יֹוָחָנן    אֹוֵמר: ֵאינֹו לֹוֶקה.ַרּבִ
  
ָכל קֶֹדׁש לֹא ִתגָּ " - "אֹוֵמר: לֹוֶקה ֵריׁש ָלִקיׁש " ָנא ְלַאַחר ְזִריָקה. - ), ד(ויקרא יב "עּבְ ָנא ִלְפֵני ְזִריָקה ְוָלא ׁשְ   ָלא ׁשְ
י יוֹ " י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה, - "אֹוֵמר: ֵאינֹו לֹוֶקה ָחָנןַרּבִ ֲאַמר ְקָרא:  ַרּבִ   ',טּוְמָאתוֹ ' 'טּוְמָאתוֹ 'ּדַ

ִתיב  ְכִתיב. - "טּוְמָאתוֹ "ְוִכי ּכְ   ְלַאַחר ְזִריָקה הּוא ּדִ
  

ָכל קֶֹדׁש "ִמ  -ַהִהיא    ָנְפָקא. "ּבְ
  

ֵריׁש ָלִקיׁש: ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ
ָכל קֶֹד ""   .ַאְזָהָרה ָלאֹוֵכל - ), ד(ויקרא יב "עׁש לֹא ִתגָּ ּבְ

ה אֹוֵמר ַאְזָהָרה ָלאֹוֵכל א ַאְזָהָרה ַלּנֹוֵגַע אֹו ֵאי ,ַאתָּ   ?נֹו ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר ָכל קֶֹדׁש לֹא ִתגָּ " :תַּ ׁש  ,עּבְ ְקּדָ   -  ְוגֹו' "ְוֶאל ַהּמִ
יׁש קֶֹדׁש  ׁש ַמּקִ   :ְלִמְקּדָ
ׁש  ְקּדָ ָבר  -ַמה ּמִ יֵּ ּדָ ָמהׁשֶ   ,ׁש ּבֹו ְנִטיַלת ְנׁשָ

ָבר  -ל ַאף ּכֹ ָמהּדָ ׁש ּבֹו ְנִטיַלת ְנׁשָ ּיֵ   ;ׁשֶ
ְנִגיָעה  ָמה -ְוִאי ּבִ א ְנִטיַלת ְנׁשָ ֲאִכיָלה?! ִמי ִאיּכָ א ּבַ   ."ֶאּלָ

                                                             
ּקּוׁש.בדפוסכך במהרש"א.  188   : ִאּתַ

 רש"י
מרבויא דבכל דריש  - ההוא מבכל

  ריש לקיש אף לפני זריקה.
דיליף אזהרה  - תניא כריש לקיש

לטמא שאכל את הקדש מבכל קדש 
  לא תגע.

 



                                            ּו ֵהן ַהּלֹוִקיןְוֵאּל –ַמֶּסֶכת ַמּכֹות ֶּפֶרק ג' 
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב . 3
ר ָחָנה ֲאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןֲאַמר ַרּבָ   :ַרּבִ

ה  ָדמֹו ֲעׂשֵ ּקְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ל לֹא ּתַ   ִקין ָעָליו.לוֹ  -ּכָ
  

  :ָאְמרּו לוֹ    טו, א 
?   ָאְמַרּתְ

  
  ֲאַמר ְלהּו:

  ָלא.
  

הֲאַמר    :ַרּבָ
  ָהֱאלִֹהים!

  ֲאָמָרּה, ּוְכִתיָבא ְוָתִניָנא.
ִתיָבא:  ֲח לְּ ׁשַ יוִ "ּכְ    189ְוגֹו'ֶנה חּו ִמן ַהּמַ

אּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם   ;)ג-, ב(במדבר ה 190"ְולֹא ְיַטּמְ

ִניָנא:  ׁש "ּתָ ְקּדָ א ַלּמִ   ."ָטֵמאַהּבָ
  

א,    ֶאּלָ
יּה?   ַמאי ַטְעָמא ָקא ָהָדר ּבֵ

  
ָיא ֵליּה אֹוֵנס. ַקׁשְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ַתְנָיא:   ּדְ
יֵרׁש " ּגֵ   :אֹוֵנס ׁשֶ

ָרֵאל הּוא    ;ַמֲחִזיר ְוֵאינֹו לֹוֶקה -ִאם ִיׂשְ
  ."ַמֲחִזירלֹוֶקה ְוֵאינֹו  -ִאם ּכֵֹהן הּוא 

ָרֵאל הּוא " אי?  - "הְוֵאינֹו לֹוֶק  ַמֲחִזיר -ִאם ִיׂשְ   ַאּמַ
ה הּוא, ְוִליְלֵקי!  ָדמֹו ֲעׂשֵ ּקְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ   לֹא ּתַ

  
  :עּוָלאָאַמר 

הלֹו ִתְהֶיה לְ "לֹא יֹאַמר:  ָ אֹוֵנס,  "ִאׁשּ   ּבְ
ם ַרע:   ְוִליְגַמר ִמּמֹוִציא ׁשֵ

ה, ה ַמֲעׂשֶ ּלֹא ָעׂשָ ם ַרע, ׁשֶ   ּוַמה ּמֹוִציא ׁשֵ
הְולֹו ִתְהֶיה לְ "ָאַמר ַרֲחָמָנא:  ָ   - ), יט(דברים כב "ִאׁשּ

ן ּכֵ ל ׁשֶ  ?!אֹוֵנס, לֹא ּכָ

ה ֶנֱאַמר   ?ָלּמָ
ֵנהּו ִעְנָין ְלַאֲחָריו; -ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלָפָניו    ּתְ

יֵרׁש  ִאם ּגֵ   ַיֲחִזיר.  -ׁשֶ
  

י, ּתִ   ְוַאּכַ
ַמר; ם ַרע ָלא ּגָ   אֹוֵנס ִמּמֹוִציא ׁשֵ

א ְלִמיְפַרְך: ִאיּכָ   ּדְ
כֵּ  ם ַרע, ׁשֶ מֹוִציא ׁשֵ ם!ַמה ּלְ לֵּ   ן לֹוֶקה ּוְמׁשַ

  
א:   ֶאלָּ
הלֹו ִתְהֶיה לְ "ַמר: ָא לֹא יֵ  ָ ם ַרע, ), יט(דברים כב 191"ִאׁשּ מֹוִציא ׁשֵ   ּבְ

  ְוִליְגַמר ֵמאֹוֵנס:
ם, ֲאַמר ַרֲחָמָנא:  ּלֵ ֵאינֹו לֹוֶקה ּוְמׁשַ הִתְהֶיה לְ  ְולוֹ "ּוָמה אֹוֵנס, ׁשֶ ָ   -  "ִאׁשּ

ן?!  ּכֵ ל ׁשֶ ם ַרע, ָלא ּכָ   מֹוִציא ׁשֵ
ה ֶנֱאַמר?ְולָ    ּמָ

ם ַרע  ֵנהּו ִעְנָין ְלאֹוֵנס; -ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלמֹוִציא ׁשֵ   ּתְ
ֵנהּו ִעְנָין ְלַאֲחָריו. -ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלָפָניו    ּתְ

                                                             

  : בלי "וגו'".בדפוסכך נוסף בדפוסים.  189
ָר  בבבב 190 ֵני ִיׂשְ ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש ַצו ֶאת ּבְ ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ אּו ֶאת 	גגגג. ֵאל ִויׁשַ חּום ְולֹא ְיַטּמְ ּלְ ׁשַ ֲחֶנה תְּ חּו ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ּלֵ ׁשַ ָכר ַעד ְנֵקָבה תְּ ִמּזָ

תֹוָכם ר ֲאִני ׁשֵֹכן ּבְ   ַמֲחֵניֶהם ֲאׁשֶ
ל ָיָמיוְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו ַלֲא  191 ָחּה ּכָ ּלְ ה לֹא יּוַכל ְלׁשַ ָ ָרֵאל ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ ֲעָרה ּכִ   ִבי ַהּנַ

 רש"י
כל לא תעשה שקדמו עשה לוקין 

הא אתא לאשמועינן דאפילו  - עליו
למאן דאמר לאו הניתק לעשה אין 
 לוקין עליו כדתניא לא תותירו
והנותר תשרפו בא הכתוב ליתן 
עשה אחר לא תעשה לומר שאין 
לוקין עליו שנתק הכתוב את העשה 
להיות ענשו של לאו ותקונו לומר 
לא תעשה כך ואם עשית עשה זאת 
והפטר ואשמעינן רבי יוחנן הני 
מילי בעשה הבא אחר הלאו שאין 
אתה יכול לקיימו אלא לאחר 
עבירת הלאו אבל עשה שקדם את 

ואתה יכול לקיימו קודם הלאו 
עבירת הלאו אין זה ניתוק הלאו 
ואפילו תקיימנו אחר עבירת הלאו 

  לא נפטרת מן המלקות.
אחרים ששמעוהו משמו  -  אמרו לו

  ולא שמעוהו מפיו אמרת דבר זה.
  חזר בו. - אמר להם לא

מצינו כתוב לא  - כתיבא ותנינא
תעשה שקדמו עשה ותנינן עליה 

  קיום העשה.דלוקין ולא סגי ליה ב
קא  - תנינא הבא אל המקדש טמא

  חשיב ליה באלו הן הלוקין.
נערה  - משום דקשיא ליה אונס

בתולה דאשכחן ביה לא תעשה 
שקדמו עשה דכתיב (דברים כב) ולו 
תהיה לאשה לא יוכל לשלחה 
ותניא עלה שיקיים את העשה אם 
גירשה ויחזירנה ויפטור אלמא לאו 

  שניתק לעשה חשיב ליה.
שיכול לקיים  -ראל הוא אם יש

  העשה ויחזירנה מחזיר ואינו לוקה.
שאסור בגרושה  -  ואם כהן הוא

  לוקה ואינו מחזיר.
אם ישראל הוא מחזיר  - ואמאי

ואינו לוקה אם איתא לדרבי יוחנן 
  הא לא תעשה שקדמו עשה הוא.

האי לאו שניתק לעשה  - אמר עולא
הוא דאי לאו לנתוקי לאוי אתא 

מצטריך האי עשה לא הוה 
למכתביה דאי לתחלתו ולומר 
שישאנה לא יאמר לו תהיה לאשה 
ונגמר ממוציא שם רע דכתיב ביה 
נמי ולו תהיה לאשה לא יוכל 

  לשלחה.
לפני הגירושין  - אם אינו ענין

ולומר שישאנה תנהו ענין לאחר 
הגירושין לומר שאם שלחה 
יחזירנה ותהיה לו לאשה ויפטר מן 

  הלאו.
ך למיכתביה הא איצטרי - ואכתי

וישנו ענין לפניו דאי לא כתביה 
אונס ממוציא שם רע לא גמר דאנא 
אמינא מה למוציא שם רע דין הוא 
שיקנסוהו לכנסה שכן לוקה 
ומשלם בתחלתו כדכתיב ויסרו 
אותו וענשו אותו ואמרינן בכתובות 

  (דף מו) ויסרו זה מלקות.
בתחלתו  - מה אונס שאינו לוקה

ה מוציא אמר רחמנא לו תהיה לאש
  שם רע לא כל שכן.
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ַמר; ם ַרע ֵמאֹוֵנס, ַנִמי ָלא ּגָ   ּומֹוִציא ׁשֵ

א ְלִמיְפַרְך: ִאיּכָ   ּדְ
ה! ה ַמֲעׂשֶ ן ָעׂשָ ּכֵ אֹוֵנס, ׁשֶ   ַמה ּלְ

  
א:ֶא    לָּ
הלֹו ִתְהֶיה לְ "ַמר: ָא א יֵ לֹ  ָ ם ַרע, "ִאׁשּ מֹוִציא ׁשֵ   ּבְ

ּתֹו ִהיא! ֲהֵרי ִאׁשְ   ׁשֶ
ה ֶנֱאַמר?   ָלּמָ

ם ַרע  ֵנהּו ִעְנָין ְלאֹוֵנס; -ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלמֹוִציא ׁשֵ   ּתְ
ֵנהּו ִעְנָין ְלַאֲחָריו. -ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלָפָניו    ּתְ

  
  ְוֵאיָמא:

ם ַרע ְוִאם ֵאינוֹ  מֹוִציא ׁשֵ   - ִעְנָין ְלָפָניו ּדְ
ָלא ָלֵקי! יֵדיּה, ּדְ ֵנהּו ִעְנָין ְלַאֲחָריו ּדִ   ּתְ

  
  ִאין, ָהִכי ַנִמי;

יּה.   ְוָאֵתי אֹוֵנס, ְוָגַמר ִמיּנֵ
  

יּה? ַמר ִמיּנֵ ַמאי ּגָ   ּבְ
ַקל ָוחֹוֶמר,    ִאי ּבְ
ה ָמִצינּו  ּמֶ   -ִאי ּבַ

ְדָפְרִכינַ  א ְלִמיְפַרְך, ּכִ   ן:ִאיּכָ
ה! ה ַמֲעׂשֶ ן לֹא ָעׂשָ ּכֵ ם ַרע, ׁשֶ מֹוִציא ׁשֵ   ַמה ּלְ

  
א ָאַמר    :ָרָבאֶאּלָ

'ֲעמֹוד ְוַהֲחֵזר'. ל ָיָמיו ּבְ   ּכָ
  

י ֲאָתא    :י יֹוָחָנןָאַמר ַרּבִ ָרִבין ְוֵכן ּכִ
'ֲעמֹוד ְוַהֲחֵזר'. ל ָיָמיו ּבְ   ּכָ

  
א ֲאַמר ֵליּה  ּפָ   :ָרָבאלְ ַרב ּפַ

ֵמי ָלאֵויּה  ֲחִסיָמה!ְוָהא ָלא ּדָ   ְלָלאו ּדַ
  

  ֲאַמר ֵליּה:
ַרע?!  ה ְיֵתיָרא, ִמְגַרע ּגָ יּה ַרֲחָמָנא ֲעׂשֵ ָכַתב ּבֵ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  ִאי ָהִכי,

ה  ק ַלֲעׂשֵ יתָּ ּנִ   ַנִמי ֵליָמא: -ָלאו ׁשֶ
ַרע?! ה ְיֵתיָרא, ִמְגַרע ּגָ יּה ַרֲחָמָנא ֲעׂשֵ ָכַתב ּבֵ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  ֲאַמר ֵליּה:

ֲאָתא.ְלַנּת  -ַההּוא    ֹוֵקי ָלאו הּוא ּדַ
  

לֹו'; יּטְ לֹו' ְו'לֹא ּבִ יּטְ ֲאַמר: 'ּבִ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ
ימֹו'  ימֹו' ְו'לֹא ִקּיְ ֲאַמר: 'ִקּיְ א ְלַמאן ּדַ א ְלֵמיַמר? -ֶאלָּ   ַמאי ִאיּכָ

  
י יֹוָחָנן   טו, ב  א ְלַרּבִ   ?ִמיִדי הּוא ַטְעָמא ֶאּלָ

י יֹוָחָנןָהֲאַמר ֵליּה    א:ְלַתנָּ  ַרּבִ
טּור'.  לֹו ּפָ ּטְ יב' ְו'לֹא ּבִ לֹו ַחּיָ ּטְ ֵני: 'ּבִ   ּתָ

  
יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ָתֵני ּתַ י יֹוָחָנןּדְ   :ַרּבִ

ֲע " ל ִמְצַות לֹא תַּ הּכָ ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ   :ׂשֶ
ּה  ּבָ ה ׁשֶ ים ֲעׂשֵ טּור - ִקּיֵ   ;ּפָ

ּה ּבִ  ּבָ ה ׁשֶ ל ֲעׂשֵ יב -יטֵּ   ."ַחּיָ

 רש"י
שהרי בעצמו  - ואם אינו ענין לפניו

  כתוב כן תנהו ענין לאחריו.
שכבר קידשה  - שהרי אשתו היא

  ונשאה.
דכי היכי דמוציא שם  - וגמר מיניה

רע לא לקי בגירושין אם החזיר אונס 
  נמי לא לקי.

מה מוציא שם רע שלוקה  - אי בק"ו
בגירושין ומשלם בתחלתו אינו לוקה 

  אונס לא כל שכן.
הא דתניא באונס  - אלא אמר רבא

מחזיר ואינו לוקה טעמא משום דעל 
כרחך לאו שניתק לעשה הוא דאמר 
קרא כל ימיו לא הוה ליה למיכתב 
אלא לא יוכל לשלחה מאי כל ימיו 
הכי קאמר לא תהא בשילוחיה כל 
ימיו אלא יחזירנה ועל כרחך עמוד 

ו תהיה והחזר קאמר והכי קאמר ול
לאשה אם שלחה שלא יהו שילוחיה 
לכל ימיו הרי העשה אחר העברת 

  הלאו.
הא דאמר ר'  - והא לא דמי לאויה

יוחנן לא תעשה שקדמו עשה לוקין 
עליו הא לא דמי לאויה ללאו 
דחסימה שאין בו עשה והוא סמוך 

  לפרשת מלקות.
  בתמיהה. - מיגרע גרע

עשה  - ההוא לנתוקי לאויה אתא
ים אלא לאחר עברת שאינו מתקי

הלאו לנתק את הלאו מעונש מלקות 
  הוא בא.

הניחא למאן דתני בטלו ולא בטלו 
אלא למאן דתני קיימו ולא קיימו 

הא דאמרת כל  - מאי איכא למימר
ימיו בעמוד והחזר קאי עשיתו לאו 
שניתק לעשה והרחבת לו זמן לקיום 
העשה כל ימיו ולדבריך הא דתניא 

לם קאמר כל מחזיר ואינו לוקה לעו
זמן שיכול לומר אני מחזיר אין ב"ד 
מלקין אותו הניחא למאן דתני לקמן 
בלאו הניתק לעשה בטל את העשה 
חייב על הלאו לא בטל את העשה 
פטור שהלאו תלוי בביטול העשה 
ואינו נגמר עד שיבטל את העשה 
בידים ביטול עולם שלא יוכל 
להתקיים עוד איכא למימר כל ימיו 

בחזרה שאין מבטל את יש לו תקנה 
העשה אלא א"כ מדירה שלא תהנה 
ממנו נדר שאין לו הפרה כדלקמן 
אלא למאן דתני קיים את העשה 
פטור לא קיימו חייב שהעשה תיקונו 
של לאו הוא ואין הלאו תלוי בביטול 
העשה שמשעה שעבר הלאו נגמר 
אבל העשה ניתן לעקור המלקות 
ולכשיבא לבית דין או יקיים העשה 

ר או ילקה ליכא למימר כל ימיו ויפט
בעמוד והחזר קאי כדקאמרת שאם 
לא יחזירנה מיד כשיבא לב"ד 
ילקוהו דהא ליכא למימר יקיים 
לאחר זמן דא"כ לא קיים היכי דמי 

   לעולם הוא יכול לומר אני מקיים.
 - מידי הוא טעמא אלא לרבי יוחנן

מי הוצרך לדרוש כל ימיו בעמוד 
תעשה  והחזר ר' יוחנן שאמר לא

שקדמו עשה לוקין עליו וקשיא ליה 
אונס שגירש דקתני אינו לוקה 

  והוצרך לעשותו לאו שניתק לעשה.
לקמן  - האמר ליה רבי יוחנן לתנא

תני בטלו חייב לא בטלו פטור אבל 
ר"ל דתני קיימו ולא קיימו לא דריש 
ליה לעמוד והחזר אלא לפני 
הגירושין לומר כל ימיו תהיה לו 

חנה ולדידיה לאו לאשה ולא ישל
שקדמו עשה ולאו שניתק לעשה שוין 
ואין לוקין עליהן אלא יקיים העשה 

  מיד כשיזהירוהו ב"ד להחזיר.
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  ?א ָאְמַרּתְ ַמאי ָק  :ֲאַמר ֵליּה 
ים ' טּור -ִקּיֵ ים  ,ּפָ יב -לֹא ִקּיֵ   ';ַחּיָ
ל ' יּטֵ יב -ּבִ ל  ,ַחּיָ יּטֵ טּור - לֹא ּבִ   '!ּפָ

לֹו'. יּטְ לֹו' ְו'לֹא ּבִ יּטְ ֵני: 'ּבִ   ּתָ
  
ן ָלִקיׁש וְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר: ַרּבִ

ימֹו'. ימֹו' ְו'לֹא ִקּיְ   'ִקּיְ
  

ְלֵגי?  ַמאי ָקא ִמיּפַ   ּבְ
  

ַהְתָרַאת ְלֵגי: ּבְ   ָסֵפק ָקא ִמיּפַ
ָמּה ַהְתָרָאה; -ָמר ָסַבר: ַהְתָרַאת ָסֵפק    ׁשְ

ָמּה ַהְתָרָאה. -ּוָמר ָסַבר: ַהְתָרַאת ָסֵפק    לֹא ׁשְ
  

  ְוָאְזדּו ְלַטְעַמְייהּו.
ַמר: ִאיּתְ   ּדְ

ר ֶזה ַהּיֹום', ְוָעַבר ַהּיֹום ְולֹא ֲאָכָלּה  ּכָ אֹוַכל ּכִ בּוָעה ׁשֶ   -'ׁשְ
י יֹוָחנָ  ְרַוְייהּו: ֵאינֹו לֹוֶקה.ֵריׁש ָלִקיׁש וְ ן ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ   ּדְ

י יֹוָחָנן   אֹוֵמר: ֵאינֹו לֹוֶקה, ַרּבִ
ה  טז, א  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ָהֵוי ָלאו ׁשֶ ּום ּדְ   ,ִמׁשּ

ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ֵאין לֹוִקין ָעָליו. -ְוָכל ָלאו ׁשֶ
  אֹוֵמר: ֵאינֹו לֹוֶקה,ֵריׁש ָלִקיׁש 

ּום ּדְ    ָהֵוי ַהְתָרַאת ָסֵפק,ִמׁשּ
ָמּה ַהְתָרָאה. -ְוָכל ַהְתָרַאת ָסֵפק    לֹא ׁשְ

  
י ְיהּוָדה. ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ְוַתְרַוְייהּו ַאּלִ

ַתְנָיא:   ּדְ
ּנּו ַעד ּבֶֹקר"" ּנּו ַעד ּבֶֹקרוֹ ְוַהנּ  ,ְולֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ   - ) , י(שמות יב 192ְוגֹו' "ָתר ִמּמֶ

תּוב ִלי א ַהּכָ ן ֲעׂשֵ ּבָ התֵּ ֲעׂשֶ   ,ה ַאַחר לֹא תַּ
ֵאין לֹוִקין ָעָליו   ;לֹוַמר ׁשֶ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   ."ַרּבִ
  

יק ָהִכי: ּיֵ י יֹוָחָנן ּדַ   ַרּבִ
תּוב; ָבא ַהּכָ   ַטְעָמא, ּדְ

תּוב  א ַהּכָ   לֹוֶקה. -ָהא לֹא ּבָ
ָמּה ַהְתָרָאה. -ַאְלָמא: ַהְתָרַאת ָסֵפק    ׁשְ

  
יק ָהִכי: ּיֵ   ְוֵריׁש ָלִקיׁש ּדַ

תּוב;ַטְע  ָבא ַהּכָ   ָמא, ּדְ
תּוב  א ַהּכָ   לֹוֶקה. -ָהא לֹא ּבָ

ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   לֹוִקין ָעָליו. -ַאְלָמא: ָלאו ׁשֶ
  

ן ָלִקיׁש ַנִמי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   - ְוַרּבִ
אי ַהְתָרַאת ָסֵפק הּוא!    ָהא ַוּדַ

  
י ְיהּוָדה. ַרּבִ א ּדְ ּנָ ִאיָדְך ּתַ   ָסַבר ַלּה ּכְ

ַתְנָיא:   ּדְ
ה ֶזה ,ה ֶזהִהּכָ "   ;ְוָחַזר ְוִהּכָ

ל ֶזה ל ֶזה ,ִקיּלֵ   ;ְוָחַזר ְוִקיּלֵ
ַבת ַאַחת ֵניֶהם ּבְ ה ׁשְ ַבת ַאַחת  ,ִהּכָ ֵניֶהם ּבְ ל ׁשְ   -אֹו ִקיּלֵ

יב   .ַחּיָ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמרַרּבִ
ַבת ַאַחת  יב -ּבְ   ;ַחּיָ

ֶזה ַאַחר ֶזה  טּור –ּבָ   ."ּפָ
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רֹפוּ   ׂשְ ֵאׁש תִּ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ּבָ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ   ְולֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ

 רש"י
אי בקיים תיתני  - א"ל מאי קאמרת

פטור בלא קיים תיתני חייב ואע"פ 
שלא ביטל ואי בביטל תיתני חיובא על 
כרחך תיתני פטורא בלא ביטל ואע"פ 

  שלא קיים.
בטל עשה  - תני בטלו ולא בטלוה"ג 

  שבה חייב לא בטל עשה שבה פטור.
קיימו פטור לא  - קיימו ולא קיימו

קיימו כשאומרין לו קיים מלקין אותו 
ורבי יוחנן מוקים לה למתניתין בלאו 
הניתק לעשה דאילו בלאו שקדמו עשה 
סבירא ליה דלוקין ולריש לקיש בין 

  ניתק בין קדמו עשה שוין.
סבר התראת ספק שמה רבי יוחנן 

ואע"ג דכל לא תעשה שניתק  -  התראה
לעשה לדבריו התראת ספק היא שהרי 
כשעובר על הלאו צריך להתרות בו 
והוא אמר שגמר הלאו בביטול העשה 
תלוי וכשמתרין בו אל תגרש ספק הוא 
שמא לא יבטל את העשה להדירה 
בהנאה ולכשידירה ויבטלנו קאמר 
דלקי אלמא התראת ספק שמה 

  תראה.ה
וריש לקיש סבר התראת ספק לא 

הלכך אם היה גמר  - שמה התראה
הלאו תלוי בביטול העשה לא היה לוקה 
עליו אלא הלאו משגירש נגמר והויא 
לה התראת ודאי והעשה ניתן להיות 
תחת המלקות ולכשיבא לבית דין או 
יקיים או ילקה ואי קשיא לרבי יוחנן 
נמי איכא למימר בהתראת ודאי ויתרו 
בו כשבא לבטל את העשה שהוא 
עקירת הלאו לעולם התראה בשעה 
שעובר על אזהרתו בעינן ואפילו היא 
תלויה בדבר אחר כדאמרינן בשבועות 
(דף כח:) שבועה שלא אוכל ככר זו אם 
אוכל זו אכליה לתנאיה והדר אכליה 
לאיסוריה התראת ודאי היא אכליה 
לאיסוריה והדר אכליה לתנאיה הויא 

אלמא התראה בשעת  התראת ספק
איסור בעינן ואע"פ שאין הלאו נגמר עד 

  שיאכל את של תנאי.
ומיהו  - דאמרי תרוייהו אינו לוקה

  טעמיה דמר לאו כי טעמיה דמר.
עבר על שבועתו כשהוא  -  אוכל ולא אכל

יושב ובטל ואין כאן מעשה והתראת 
ספק נמי הויא שהרי תלה זמן לשבועתו 

  כל היום.
אבל  -  ין בו מעשהמשום דה"ל לאו שא

משום התראת ספק לא הוה מפטר 
  דהתראת ספק שמה התראה.

אבל  -  משום דהויא לה התראת ספק
משום לאו שאין בו מעשה לא הוה 
מפטר דקסבר לאו שאין בו מעשה 

  לוקין עליו.
דאמר  - ותרוייהו אליבא דרבי יהודה

גבי נותר איצטריך לנתוקי לאו לעשה 
שאין בו אע"ג דהתראת ספק היא ולאו 

מעשה הוא ר' יוחנן דייק מינה אלמא 
התראת ספק שמה התראה ור"ל דייק 
מינה אלמא לאו שאין בו מעשה לוקין 
עליו ולקמיה פריך דתרוייהו איכא 

   למידק מינה.
הך דנותר  - הא ודאי התראת ספק היא

ואיכא למידק נמי מינה התראת ספק 
  שמה התראה.
  דאמר לא שמה התראה. - כי אידך תנא
מי שגירש את אשתו  - הכה זה כו'

ונישאת וילדה ספק בן ט' לראשון ספק 
בן ז' לאחרון הכה זה וחזר והכה זה 
בשתי התראות דהויא לה כל חדא 

  התראת ספק.
בהתראה אחת בתוך כדי  - בבת אחת

דיבור דהויא לה התראת ודאי דממה 
  נפשך חד מינייהו אבוהו.
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י יֹוָחָנן ַנִמי    -ְוַרּבִ

ה הּוא! ָהא ַוּדַ  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   אי ָלאו ׁשֶ
  

י ָהא   ָסַבר ַלּה ּכִ
ֲאַמר  ר ָאִביןּדַ   :יֹוָחָנן יּבִ ַר ָאַמר  ַרב ִיְצָחקָאַמר  ַרב ַעְמָרםֲאַמר  ַרב ִאיִדי ּבַ

י ְיהּוָדה ּום  ַרּבִ ִליִליאֹוֵמר ִמׁשּ י יֹוֵסי ַהּגְ   :ַרּבִ
ּתֹוָרה: ּבַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ל לֹא ּתַ   ּכָ

ׁש  ּיֵ ה ָלאו ׁשֶ   לֹוִקין ָעָליו; -ּבֹו ַמֲעׂשֶ
ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ֵאין לֹוִקין ָעָליו, -ָלאו ׁשֶ

ם. ׁשֵ ל ֶאת ֲחֵבירֹו ּבַ ַקּלֵ ע, ּוֵמיֵמר, ְוַהּמְ ּבָ ׁשְ   חּוץ ִמן ַהּנִ
  

י ְיהּוָדה! ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ   ַקׁשְ
  

ן ָלִקיׁש ִאי לְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵא  - ַרּבִ ּנָ ֵרי ּתַ י ְיהּוָדה.ּתְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   י ַאּלִ
י יֹוָחָנן  ָיא: -ִאי ְלַרּבִ   ָלא ַקׁשְ

יֵדיּה,  -ָהא    ּדִ
יּה. -ָהא  ַרּבֵ   ּדְ

  
  

 רש"י
חוץ מנשבע וממיר ומקלל את 

של הקב"ה וטעמא  - ו בשםחביר
מפרש בתמורה בפ"ק ואי קשיא 
הא דלעיל נמי נשבע הוא ואמאי 
פטר ליה ר' יוחנן משום לאו שאין 
בו מעשה בהדיא מוקמינא לה להא 
דקתני נשבע בדבר שאין בו מעשה 
לוקה בשבועה דלשעבר כגון אכלתי 
ולא אכל או לא אכלתי ואכל אבל 
באוכל ולא אכל לא לקי וטעמו 

  בשבועות ובתמורה מקראי. מפרש
 - קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה

  לתרוייהו.
דקשיא ליה התראת ספק  - לר"ש

  תרי תנאי אליבא דר' יהודה.
דקשיא ליה לאו שאין  -  לר' יוחנן
  בו מעשה.

לר' יהודה  - הא דידיה והא דרביה
לאו שאין בו מעשה לוקין עליו והא 
דתניא אין לוקין עליו משום ר' 

  לילי אמרה.יוסי הג
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        טז, אטז, אטז, אטז, א . 4
ַנן ָהָתם:   ּתְ

ִנים "   -ַהּנֹוֵטל ֵאם ַעל ַהּבָ
י ְיהּוָדה     :אֹוֵמרַרּבִ

ַח  ,לֹוֶקה ּלֵ   ;ְוֵאינֹו ְמׁשַ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ַח  ּלֵ   .ינֹו לֹוֶקהְוֵא  ,ְמׁשַ
ָלל    :ֶזה ַהּכְ

ּה קּום ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ל ִמְצַות לֹא תַּ ה  ּכָ יִבין ָעֶליָה  -ֲעׂשֵ   .(חולין קמא.; מכות יז.) "ֵאין ַחּיָ
  

י   :יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ
א זֹאת, ְועֹוד ַאֶחֶרת.   ֵאין ָלנּו ֶאּלָ

  
י ֶאְלָעָזרֲאַמר ֵליּה    :ַרּבִ

  ֵהיָכא? 
  

  ֲאַמר ֵליּה:
ח. ְלִכי ּכַ   ִתׁשְ

  
ח; ּכַ ק ְוַאׁשְ   ָנַפק, ּדָ

ַתְנָיא:   ּדְ
יֵרׁש " ּגֵ   :אֹוֵנס ׁשֶ

ָרֵאל הּוא    ;ְוֵאינֹו לֹוֶקה ,ַמֲחִזיר -ִאם ִיׂשְ
  ."ַמֲחִזירְוֵאינֹו  ,לֹוֶקה -ְוִאם ּכֵֹהן הּוא 

  
ָתֵני ימוֹ ' :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ימוֹ 'וְ  'ִקּיְ    '.לֹא ִקּיְ

ָתֵני א ְלַמאן ּדְ י' :ֶאּלָ לוֹ ּבִ לוֹ 'וְ  'ּטְ יּטְ   - ' לֹא ּבִ
ן  יּלּוַח ַהּקֵ י ׁשִ ּבֵ ָלָמא ּגַ ׁשְ ַחּתְ ַלּה;  -ּבִ ּכַ   ַמׁשְ

א אֹוֵנס  ַחּתְ ַלּה?  -ֶאּלָ ּכַ לֹו' ֵהיִכי ַמׁשְ יּטְ לֹו' ְו'לֹא ּבִ יּטְ   'ּבִ
ַקְטַלּה  יּה!  -ִאי ּדְ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ   ָקם ֵליּה ּבִ

  
יִמי ְמחֹוְזָנָאהֲאַמר    :ַרב ׁשִ

גוֹ  ין ֵמַאֵחר.ּכְ ל ָלּה ִקיּדּוׁשִ יּבֵ ּקִ   ן ׁשֶ
  

  :193ָרָבאֲאַמר 
ִליַח  ויֵתיּה ׁשָ ּוִ ָלא ֵליּה; -ִאי ׁשַ   ִאיִהי ָקא ְמַבּטְ

ִליַח  ויֵתיּה ׁשָ ּוִ לּום ִהיא!  -ִאי ָלא ׁשַ יּה?! ְוָלא ּכְ ִמיּנֵ ל ּכְ   ּכָ
  

א,   ֶאּלָ
ָעאֲאַמר  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ   :ַרב ׁשִ

יָרּה ּבָ  ִהּדִ גֹון ׁשֶ ים.ּכְ   ַרּבִ
  

ים  ַרּבִ ר ּבָ הּוּדַ ֲאַמר: 'ֶנֶדר ׁשֶ   ֵאין לֹו ֲהָפָרה'; -ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ
ֲאַמר: 'ֵיׁש לֹו ֲהָפָרה'  א ְלַמאן ּדַ א ְלֵמיַמר?  -ֶאּלָ   ַמאי ִאיּכָ

  
ים. ַעת ַרּבִ יָרּה ָלּה ַעל ּדַ ַמּדִ   ּדְ

ֲאַמר    :ֲאֵמיַמרּדַ
  ִהְלְכָתא:

ים  ַרּבִ ר ּבָ הּוּדַ   ֵיׁש לֹו ֲהָפָרה; -ֶנֶדר ׁשֶ
ים  ַעת ַרּבִ   ֵאין לֹו ֲהָפָרה. -ַעל ּדַ

  
א?!    ְותּו ֵליּכָ

א: <סימן גז"ל משכ"ן ופא"ה>   ְוָהא ִאיּכָ
ֶזל    - ּגֶ
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 רש"י
קסבר שלח  -  לוקה ואינו משלח

מעיקרא משמע לא תקח האם אלא 
שלחנה קודם לקיחה ואע"ג דכתיב 
בתר לא תקח לאו למימרא דאם 
לקחת שלח וניהוי לאו שניתק 

  לעשה אלא לאו שקדמו עשה הוא.
קסברי שלח אחר לא  -  וחכ"א כו'

תקח משמע כדכתיב והוה ליה 
  ח.ניתק לעשה ואם לקחת של

 - זה הכלל כל מצות לא תעשה כו'
אין לוקין עליה אלא יקיים העשה 

  ויפטר.
כלומר  - א"ר יוחנן אנו אין לנו כו'

משלח ואינו לוקה הא לא שלח 
לוקה ורבי יוחנן ביטלו ולא ביטלו 
אית ליה ומשמע ליה משלח דקתני 
משלח לכשירצה ואינו לוקה 
ואימתי הוא לוקה כשיהרגנה 

דים והיינו ויבטל את העשה בי
דקאמר אנו אין לנו כו' כלומר 
אע"ג דקתני מתני' זה הכלל כו' 
דמשמע כל מצות לא תעשה שיש 
בה קום עשה שוות לזו אנו אין לנו 
בכולן שוה לזו שיהא פטור 
המלקות תלוי בקיום העשה אלא 
בין קיים בין לא קיים פטור אלא זו 
ועוד אחרת דמשכחת בהו דלקי על 

ילו בכולהו לא ידי ביטול העשה דא
  משכחת ביטלו אלא בהני תרי.

אף כאן תלה  - מחזיר ואינו לוקה
  פטורו של מלקות בקיום העשה.

לא קיימו  - הניחא למאן דתני
לוקה משכחת ביה מלקות בלא 

  קיימו.
לוקה היכי  - אלא למאן דתני ביטלו

  משכחת לה.
 - הניחא בשילוח הקן משכחת לה

ביטלו כששחטה אלא הכא היכי 
  ת לה.משכח

מיתה ואין בו  - בדרבה מיניה
  מלקות.

בתמיה וכי כל הימנו  - כל כמיניה
  שתתקדש על ידי קבלתו.
פלוגתא  -  הניחא למאן דאמר כו'

היא במסכת גיטין בהשולח גט (דף 
  לה:).

שמצא בה עון  - על דעת רבים
שאסורה לו והדירה על דעת רבים 

   ועל דעת בית דין.
ש מצות לא תעשה שי -  ותו ליכא

  בה קום עשה דלילקי עלה.
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ַרֲחָמָנא ֲאַמר:  ֵזָלה" ,), יג(ויקרא יט 194"לוֹ לֹא ִתְגז"ּדְ יב ֶאת ַהּגְ   ;), כג(ויקרא ה 195"ְוֵהׁשִ

ּכֹון    - ַמׁשְ
ַרֲחָמָנא ֲאַמר:  יתֹו ַלֲעבלֹ "ּדְ   ,), י(דברים כד 196"טוֹ וֹ ט ֲעבוֹ א ָתבֹא ֶאל ּבֵ

יב לֹו " ׁשִ ב ּתָ ֶמׁש 197ָהׁשֵ ֶ בֹא ַהׁשּ   ;), יג(דברים כד 198"ָהֲעבֹוט ּכְ
לֹו'!  יּטְ לֹו' ְו'לֹא ּבִ ימֹו', ּו'ִביּטְ ימֹו' ְו'לֹא ִקּיְ 'ִקּיְ ַחּתְ ַלּה ּבְ ּכַ   ּוַמׁשְ

  
לּוִמין  ַתׁשְ יב ּבְ ַחּיָ יָון ּדְ ם. -ָהָתם, ּכֵ ּלֵ   ֵאין לֹוֶקה ּוְמׁשַ

  
י ֵזיָראַמְתִקיף ַלּה    :ַרּבִ

ר! ר, ּוֵמת ַהּגֵ ל ּגֵ ּכֹונֹו ׁשֶ א ַמׁשְ   ָהא ִאיּכָ
  

לּוִמין הּוא -ָהָתם    טז, ב  ׁשְ ר ּתַ ְבָרא ּבַ   ,ּגַ
ַקע. ָקא ּפָ ֵגר הּוא ּדְ יְעּבּוָדא ּדְ   ְוׁשִ

  
ָאה  א ּפֵ   -ְוָהא ִאיּכָ

ַרֲחָמָנא ֲאַמר  ה"ּדְ ַאת לֹא ְתַכּלֶ   , ), כבכגיט, ט;  רא(ויק 199ְוגֹו' "ּפְ
ֲעזֶלָעִני ְולַ " ר ּתַ   ;), כבכגיט, י;  רא(ויק 200ְוגֹו' "ָתםוֹ ב אוֹ ּגֵ

ַחּתְ  ּכַ לֹו'. 201ּוַמׁשְ יּטְ לֹו' ְו'לֹא ּבִ יּטְ ימֹו', 'ּבִ ימֹו' ְו'לֹא ִקּיְ 'ִקּיְ   ַלּה ּבְ
ַתְנָיא   :202ּדְ

ָאה " ָמה -ִמְצַות ּפֵ   ;ְלַהְפִריׁש ִמן ַהּקָ
ָמה לֹ    ;ַמְפִריׁש ִמן ָהעֹוָמִרין -א ִהְפִריׁש ִמן ַהּקָ

ִרי -לֹא ִהְפִריׁש ִמן ָהעֹוָמִרין  לֹא ֵמ  ,ַמְפִריׁש ִמן ַהּכְ   ;חיַר ַעד ׁשֶ
ֵ ַע ְמ  - חוֹ יְר ֵמ    !"ר ְונֹוֵתן לוֹ ׂשּ
  

ָמֵעאל, י ִיׁשְ ְדַרּבִ   ּכִ
ה. ֲאַמר: ַאף ַמְפִריׁש ִמן ָהִעיּסָ   ּדַ

  
ָמֵעאל נַ  י ִיׁשְ ַחּתְ ַלּה ּוְלַרּבִ ּכַ ה! -ִמי ַמׁשְ ָאַכל ִעיּסָ   ּדְ

  
א,   ֶאּלָ

  ַאָהא; -'זֹאת ְועֹוד ַאֶחֶרת' 
  ָלא. -ֲאָבל אֹוֵנס 

ים  ַעת ַרּבִ ֵהיָכא ָאְמִריַנן: 'ַעל ּדַ   ֵאין לֹו ֲהָפָרה'? - ּדְ
  ִלְדַבר ָהְרׁשּות;

  ֵיׁש לֹו ֲהָפָרה. -ֲאָבל ִלְדַבר ִמְצָוה 
  

י ָהא,   ּכִ
ַההּוא ַמְקֵרי  ינּוֵקי.ּדְ ע ּבִ ׁשַ ֲהָוה ּפָ ֵקי, ּדַ ְרּדְ   ּדַ

ֵריּה    ,ַרב ַאָחאַאּדְ
ֵריּה  ָווֵתיּה., ָרִביָנאְוַאְהּדְ יק ּכְ ַדּיֵ ַכח ּדְ ּתְ ָלא ִאׁשְ   ּדְ

  

                                                             

194
ָך ַעד ּבֶֹקר לֹא ַתֲעׁשֹק ֶאת  ִכיר ִאתְּ ת ׂשָ ֻעּלַ   ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגזֹל לֹא ָתִלין ּפְ
195

דֹון ֲאׁשֶ   ּקָ ק אֹו ֶאת ַהּפִ ר ָעׁשָ ק ֲאׁשֶ ָזל אֹו ֶאת ָהעׁשֶ ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ ר ָמָצאְוָהָיה ּכִ   ר ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאׁשֶ
196

  ֶ י ַתׁשּ יתֹו ַלֲעבֹט ֲעבֹטוֹ ּכִ את ְמאּוָמה לֹא ָתבֹא ֶאל ּבֵ ַ   ה ְבֵרֲעָך ַמׁשּ
 .ָהֲעבֹוט תֶא בכתוב:  197

198
ְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ה  ְלָמתֹו ּוֵבֲרֶכָּך ּוְלָך תִּ ׂשַ ַכב ּבְ ֶמׁש ְוׁשָ ֶ בֹוא ַהׁשּ יב לֹו ֶאת ָהֲעבֹוט ּכְ ׁשִ ב תָּ   ֱאלֶֹהיךָ  'ָהׁשֵ
199

טּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְר   ְדָך ִלְקצֹר ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ַאת ׂשָ ה ּפְ   ְצֶכם לֹא ְתַכלֶּ

ר תַּ       ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ ה ֱאלֵֹהיֶכםּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ   ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ְיהֹוָ
200

  ֹ ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני הְוַכְרְמָך ל ר תַּ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ְרְמָך לֹא ְתַלּקֵ   ֱאלֵֹהיֶכם 'א ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ּכַ
ַחּתְ : בדפוסכך בב"ח.  201 ּכַ ַמׁשְ   .ּדְ
ְתַנן: בדפוסכך במסורת הש"ס.  202  .ּדִ

 רש"י
  משכחת לה ביטלו ששרפו. - משכון

ושרפו בחיי  - הרי משכונו של גר
הגר ומת הגר ואין לו יורשין דליתא 

  בתשלומין.
 - התם גברא בר תשלומין הוא

כששרפו ולא נתחייב מלקות 
בביטול זה והאי דלא משלם משום 

  דשיעבודא דגר קא פקע לאחר זמן.
וקא סבר תעזוב  - אותם תעזוב

לאחר עבירת הלאו משמע לא 
  תכלה ואם כליתיה תעזוב אותם.

כגון שטחן  - משכחת לה בביטלו
את החטין דתו לית ליה לקיומיה 
לעשה שהרי קנאן בשינוי כדתניא 
דבעודן חטה היא מחייבו ליתנה 

  אבל אם טחנן לא.
ונתחייב במעשר מעשר  - מירחו

תחלה את הכרי ואחר כך נותן לו 
אה שלא להפסיד את העני הפ

שהלקט והשכחה והפאה פטורין מן 
  המעשר וזה הביאן לידי חיוב.

כגון הכא דכל  - אבל לדבר מצוה
ימיו בעמוד והחזיר קאי יש לו 

  הפרה.
מכה אותם  - דהוה פשע בינוקי

  יותר מדאי.
שלא ילמד עוד  - אדריה רב אחא

  תינוקות.
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ים ,ְוָהאֹוֵכל ְנֵבילֹות ּוְטֵריפֹות ...] :ּלֹוִקיןְוֵאּלּו ֵהן ַה [" ָקִצים ּוְרָמׂשִ   ְוכּו':  "ׁשְ
  

  :ָדהַרב ְיהוּ ֲאַמר 
ָרָבא  ֵבי ּכְ יִניָתא ּדְ ָאַכל ּבִ   - ַהאי ַמאן ּדְ

  ַמְלִקיַנן ֵליּה,
ּום  ֶרץ ַהׁשּ "ִמׁשּ    .)מב-, מא(ויקרא יא 203"ֵרץ ַעל ָהָאֶרץוֹ ׁשֶ

  
ָרָבא, ֵבי ּכְ יִניָתא ּדְ ָאַכל ּבִ   ַההּוא ּדְ

ֵדיּה    .ַרב ְיהּוָדהְוַנּגְ
  

ֵייֲאַמר    :ַאּבַ
ָע  -ָאַכל ּפֹוִטיָתא    ה;לֹוֶקה ַאְרּבָ

  לֹוֶקה ָחֵמׁש, -ְנָמָלה 
ּום  ֹוֵרץ ַעל ָהָאֶרץ"ִמׁשּ ֶרץ ַהׁשּ   ;"ׁשֶ
ׁש, -ִצְרָעה    לֹוֶקה ׁשֵ
ּום  ֶרץ ָהעֹוף"ִמׁשּ   .), יט(דברים יד 204"ׁשֶ

  
  :ַרב ַאָחאיֲאַמר 

ֶהה ֶאת ְנָקָביו  ׁשְ   -ַהּמַ
ּום  צוּ "עֹוֵבר ִמׁשּ ּקְ   .), כה(ויקרא כ 205"לֹא ְתׁשַ

  
רֲאַמר  יִבי ּבַ ֵיי ַרב ּבִ   :ַאּבַ

אּוָמָנא  ַקְרָנא ּדְ ֵתי ּבְ ׁשָ   - ַהאי ַמאן ּדְ
ּום  צוּ "ָקא ָעַבר ִמׁשּ ּקְ   .), כה(ויקרא כ "לֹא ְתׁשַ

  
ר ַרב הּוָנאֲאַמר    :ָרָבא ּבַ

ִליָמן ִלְכַזִית  ָעה ְנָמִלים, ְוֵהִביא ֶאָחד ַחי ְוִהׁשְ ׁשְ ק ּתִ   - ִריּסֵ
ׁש:   לֹוֶקה ׁשֵ

ְרָיה, - ָחֵמׁש  ּום ּבִ   ִמׁשּ
ַזִית ְנֵביָלה. -ָחד ְוֶא  ּום ּכְ   ִמׁשּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ָרָבא    :ַרּבִ
ַנִים ְוהּוא.   ֲאִפיּלּו ׁשְ

  
  ֲאַמר:ַרב יֹוֵסף 

  ֲאִפיּלּו ֶאָחד ְוהּוא.
  

ִליֵגי:   ְוָלא ּפְ
ַרְבְרֵבי, -ָהא    ּבְ

זּוְטֵרי. -ְוָהא    ּבְ
  
  

                                                             

203
ֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכל מאמאמאמא  ֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ׁשֶ ֶרץ ַהׁשּ ֶ ֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ּכֹל הֹוֵלְך ַעל גָּ 	מבמבמבמב. ְוָכל ַהׁשּ ֶרץ ַהׁשּ ֶ ה ַרְגַלִים ְלָכל ַהׁשּ ל ַמְרּבֵ ע ַעד ּכָ חֹון ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ

ֶקץ ֵהם י ׁשֶ   לֹא תֹאְכלּום ּכִ
204

ֶרץ ָהעֹוף ָטֵמא הּוא ָלֶכם לֹא ֵיָאֵכלוּ     ְוכֹל ׁשֶ
205

ֵמָאה ּוֵבין ָהעֹוף ַהּטָ   הָֹרה ַלּטְ ֵהָמה ַהּטְ ין ַהּבְ ם ּבֵ ְלתֶּ ר ְוִהְבּדַ ְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ר תִּ ֵהָמה ּוָבעֹוף ּוְבכֹל ֲאׁשֶ ּבְ צּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּבַ קְּ הֹר ְולֹא ְתׁשַ ֵמא ַלּטָ
א י ָלֶכם ְלַטּמֵ ְלתִּ   ִהְבּדַ

 רש"י
תולעת  - ביניתא דבי כרבא

  רוב שקורין צייל"א.הנמצאת בכ
  בלע שרץ המים. - אכל פוטיתא

שני לאוין כתובין  - לוקה ארבעה
בשרץ המים אחד בתורת כהנים 
(יא) ואחד בִמְׁשָנה תורה (יד) ושני 
לאוין כתובין בשרץ סתם (ולא) 
+מסורת הש"ס: [אל]+ תשקצו את 
נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא 
תטמאו בהם ומשמע בין שרץ 

  ץ הארץ הרי ד'.המים בין שר
בלע נמלה חיה הואיל  - נמלה

ובריה שלימה היא אכילתה בכל 
שהוא ולוקה חמש שני לאוין 
הכתובין בשרץ סתם כמו שפירשתי 
ושלשה לאוין הכתובין בשרץ הארץ 

  בתורת כהנים.
חמש משום שרץ  - שש צרעה לוקה

הארץ ואחד משום שרץ העוף 
דכתיב בִמְׁשָנה תורה (יד) וכל שרץ 

טמא הוא לכם לא יאכלו אבל העוף 
לא תשקצו את נפשותיכם בבהמה 
ובעוף וגו' הכתוב בפרשת קדושים 
תהיו אינו מן המנין דלאו בשרץ 
כתיב ואע"ג דכתיב ביה אשר 
תרמש האדמה לשון בריות גדולות 
הוא ושרץ לשון קטנה ונמוכה 
שנכרת בהלוכה בקושי ונראית 

  כרוחשת.
מקיזי דם בקרן  - בקרנא דאומנא

  ציצה.במ
מיעך וכיתת וביטלן מתורת  - ריסק
  בריה.

שכשבולעו הוא  - משום כזית נבלה
  מת ומצטרף לכזית נבלה.

מרוסקין והוא אם  - אפילו שנים
גדולים הן להיות כזית בין שלשתם 

  כדמפרש ואזיל ולא פליגי.
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  " ּכּו': ר ִראׁשֹוןָאַכל ֶטֶבל ּוַמֲעׂשֵ " ...] :ּלֹוִקיןְוֵאּלּו ֵהן ַה ["
  

  :ַרבֲאַמר 
ר ָעִני  ל ַמֲעׂשֵ   -ָאַכל ֶטֶבל ׁשֶ

  לֹוֶקה.
  

ַמאן?    ּכְ
  

א: ּנָ י ַהאי ּתַ   ּכִ
ַתְנָיא:   ּדְ

י יֹוֵסיֲאַמר "   :ַרּבִ
יב לֹא הּוַר  ,ָיכֹול לֹא ְיֵהא ַחּיָ ֶבל ׁשֶ א ַעל ַהטֶּ רֶאּלָ ל ִעיּקָ ּנּו ּכָ   ?ם ִמּמֶ

דהּוַר  רּוָמה ּגְ ּנּו תְּ ר ִראׁשֹוןְולֹא הּוַר  ,ֹוָלהם ִמּמֶ ּנּו ַמֲעׂשֵ   ;ם ִמּמֶ
ר ִראׁשֹון ִני ,ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ   ;ְולֹא ַמֲעׂשֵ

ר ָעִניֲאִפיּלּו וַ    -  ַמֲעׂשֵ
ִין   ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ָעֶריךָ וֹ לֹא תּוַכל ֶלֱאכ" :תַּ ׁשְ   ,), יז(דברים יבְוגֹו'  206"ל ּבִ

ן הּוא אֹוֵמר ָעֶריָך " :ּוְלַהּלָ בֵ ְוָאְכלּו ִבׁשְ   ;), יב(דברים כו 207"עוּ ְוׂשָ
ן  ַהּלָ ר ָעִני -ַמה ּלְ אן  ,ַמֲעׂשַ ר ָעִני -ַאף ּכָ   ,ַמֲעׂשַ

   ."), יז(דברים יב"לֹא תּוַכל" :ַוֲאַמר ַרֲחָמָנא
  

  :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ֵאי: ַתּנָ   ּכְ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר"ַרּבִ
ל ּדְ  ר ָעִני ׁשֶ ם ַעל ַמֲעׂשֵ ֵ   ;ַמאיֵאין ָצִריְך ִלְקרֹות ֶאת ַהׁשּ

  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ם   יז, א  ֵ   ."ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְפִריׁש  ,קֹוֵרא ֶאת ַהׁשּ

ְלֵגי: ָהא ָקא ִמיּפַ   ַמאי ָלאו, ּבְ
אי  ָמר ָסַבר: ַוּדַ   טֹוְבלֹו; -ּדְ
אי    ֵאינֹו טֹוְבלֹו? -ּוָמר ָסַבר: ַוּדַ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    :ַאּבַ

  ִאי ָהִכי,
ְסֵפ  ְלֵגי ּבִ ִמיּפַ אי! ַאּדְ ַוּדַ   יקֹו, ִליְפְלגּו ּבְ

  
א,   ֶאּלָ

אי  י ָעְלָמא: ַוּדַ כּוּלֵ   טֹוְבלֹו. -ּדְ
ְלֵגי: ָהא ָקא ִמיּפַ   ְוָהָכא, ּבְ

  ָמר ָסַבר:
ַמאי; ל ּדְ ר ָעִני ׁשֶ י ָהָאֶרץ ַעל ַמֲעׂשֵ דּו ַעּמֵ   לֹא ֶנְחׁשְ

ָממֹוָנא הּוא  יָון ּדְ י ַמְפִריׁש. -ּכֵ   ַאְפרּוׁשֵ
ָנן ָסְבֵרי:   ְוַרּבָ

ָתא  ְטִריָחא ֵליּה ִמיּלְ יָון ּדִ   ָלא ַמְפִריׁש. -ּכֵ
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ר   ִוי ַלּגֵ ה ַלּלֵ ר ְוָנַתתָּ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ת ׁשְ ִליׁשִ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ בּוָאְתָך ּבַ ר תְּ ל ַמְעׂשַ ר ֶאת ּכָ ה ַלְעׂשֵ י ְתַכּלֶ ֵבעוּ ּכִ ָעֶריָך ְוׂשָ תֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבׁשְ   ַלּיָ

 רש"י
שהופרשו כל  - טבל של מעשר עני

מעשרותיו חוץ מזה לוקה ואע"ג 
בו קדושה שהרי  דמעשר עני אין

לזרים נאכל ובכל מקום אפ"ה 
  טביל.

דכתיב לגר  - מה להלן מעשר עני
ליתום ולאלמנה ובענינא דשנה 
השלישית אף בשעריך האמור כאן 
יש ללמוד ממנו מעשר עני וה"ק לא 
תוכל לאכול טבל בעוד שהמעשר 

  בתוכו שכתב בו בשעריך.
 - אין צריך לקרות את השם

) דיוחנן [דאמרינן] (סוטה דף מח
כה"ג שלח בכל גבול ישראל וראה 
את עמי הארץ חשודין על 
המעשרות חוץ מתרומה גדולה 
אמר להן לישראל בניי כשם 
שהתרומה במיתה כך הטבל 
במיתה עמד ותיקן הלוקח מעם 
הארץ יפריש כל המעשרות ומעכבן 
לעצמו ואוכל מעשר ראשון שהרי 
מותר לזרים ומעשר שני אוכלו 

ת מעשר עני היא בירושלים ואם שנ
נחלקו ר' אליעזר וחכמים וקאמר 
ר' אליעזר דלא מיבעי אפרושי 
מספק דלא צריך אלא אפילו 
לקרות עליו את השם ולומר מעשר 
עני של כרי זה יהא בצפונו או 

  בדרומו נמי לא צריך.
דכיון  - קורא ואין צריך להפריש

שקרא עליו שם יצא הכרי מתורת 
טבל ושאר המעשרות הוא צריך 
להפריש על כרחך לפי שצריך 
להפריש ממעשר ראשון תרומת 
מעשר וליתנה לכהן שהיא במיתה 
לזרים ומעשר שני צריך להעלותו 

  לירושלים ולאכלו.
לפיכך  - רבנן סברי ודאי טביל

ספיקו צריך להוציאו מידי ספק 
  טבל.

דממונא הוא אין בו  - לא נחשדו
איסור אכילה אלא גזל עניים ואיהו 

  לא חייש. לגזל עניים
לאפקועי  - אפרושי מפריש ליה

טיבליה נהי דמעשר ראשון לא 
מפריש דסבר אי מפרישנא ליה 
בעינא לאפרושי תרומת מעשר 
מיניה שהוא במיתה ונותנה לכהן 
ומעשר שני נמי אי מפרישנא ליה 

  בעינן אסוקיה ומיכליה בירושלים.
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ֶבל" ה יֹאַכל ִמן ַהטֶּ ּמָ יב ּכַ    ?ִויֵהא ַחּיָ

ְמעֹון  י ׁשִ הּוא :אֹוֵמרַרּבִ ל ׁשֶ   ;ּכָ
   ."ַזִיתּכְ  :אֹוְמִריםֲחָכִמים וַ 
  

י ֲאַמר  יּבִ ן ָלִקיׁש ֲאַמר ַרב ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַרּבִ
ה;ּבְ  -ַמֲחלֹוֶקת    ִחּטָ

ֶקַמח  ַזִית. -ֲאָבל ּבְ ְבֵרי ַהּכֹל: ּכְ   ּדִ
  
י ִיְרְמָיה וְ  ן ָלִקיׁש ָאַמר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַרּבִ

זֹו. ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ זֹו, ּכָ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ   ּכְ
  

ַנן:   ּתְ
ְמעֹוןַמר ָלֶהם ָא " י ׁשִ   : ַרּבִ

הּוא ל ׁשֶ אֹוֵכל ְנָמָלה ּכָ ם מֹוִדים ִלי ּבְ ה ,ִאי ַאתֶּ יבׁשֶ   ?!ּוא ַחּיָ
ִהיא  :ָאְמרּו לוֹ  ֵני ׁשֶ יָתּה ִמּפְ ְבִרּיָ   .ּכִ

ה ַאַחת  :ֲאַמר ָלֶהן יָתּה  -ַאף ִחטָּ ְבִרּיָ   ."ּכִ
ה    ָלא!  -ִאין, ֶקַמח  - ִחּטָ

  
  ְלִדְבֵריֶהם ָקָאַמר ְלהּו: 

  ֲאִפיּלּו ֶקַמח ַנִמי; -ְלִדיִדי 
א ְלִדיְדכּו  ה ַאַח  -ֶאלָּ ִחּטָ יָתּה. - ת אֹודּו ִלי ִמיַהת, ּדְ ְבִרּיָ   ּכִ

  
ָנן?   ְוַרּבָ

  
ָמה  ית ְנׁשָ ִרּיַ   ֲחׁשּוָבה, -ּבְ

ה    לֹא ֲחׁשּוָבה. - ִחּטָ
  

י ִיְרְמָיה: ַרּבִ ָוֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ
ְמעֹון" י ׁשִ   :אֹוֵמר ַרּבִ

הּוא ְלַמּכֹות ל ׁשֶ   ;ּכָ
ַזִית'לֹא ָאְמרּו  ן ',ּכְ א ְלִעְנַין ָקְרּבָ   ."ֶאּלָ

  
  

 רש"י
  שהיא כברייתה. - מחלוקת בחטה
סבר ר' שמעון דק - כך מחלוקת בזו

בכל האיסורין כל שהוא למכות 
ולא אמרו כזית אלא לענין קרבן על 
שגגת כרת והלכה למשה מסיני 

  היא.
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ָנה   ִמׁשְ

ּכּוִרים ּלֹ  ָהאֹוֵכל ּבִ   ,א ָקָרא ֲעֵליֶהםַעד ׁשֶ
ָלִעיםָקְד  ים חּוץ ַלּקְ י ָקָדׁשִ   ,ׁשֵ

ים  ים ַקּלִ ִני חּוץ ַלחֹוָמהָקָדׁשִ ר ׁשֵ   .ּוַמֲעׂשֵ
  

ֹוֵבר ֶאת ָהֶעֶצם ּבַ  הֹור ּפֶ ַהׁשּ ִעים -ַסח ַהטָּ   .ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה ַאְרּבָ
  , הֹורטָּ ַהּמֹוִתיר ּבַ   ֲאָבל 

ֹוֵבר ִעים -ֵמא טָּ ּבַ  ְוַהׁשּ   .ֵאינֹו לֹוֶקה ַאְרּבָ
  

ִנים    - ַהּנֹוֵטל ֵאם ַעל ַהּבָ
י ְיהּוָדה     :אֹוֵמרַרּבִ

ַח  ,לֹוֶקה ּלֵ   ;ְוֵאינֹו ְמׁשַ
   :אֹוְמִריםֲחָכִמים וַ 

ַח  ּלֵ   .ְוֵאינֹו לֹוֶקה ,ְמׁשַ
ָלל    :ֶזה ַהּכְ

ה  ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ל ִמְצַות לֹא תַּ   .יִבין ָעֶליָה ֵאין ַחיָּ  -ּכָ
  

ָמָרא    ּגְ

ר ָחָנה ֲאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר ַרּבָ   :יֹוָחָנןַרּבִ
י ֲעִקיָבא ְסִתיְמָתָאה; ְבֵרי ַרּבִ   זֹו ּדִ

  ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים:
ּכּוִרים:    ּבִ

ָחה  ֶהן; -ַהּנָ ֶבת ּבָ   ְמַעּכֶ
ֶהן. -ְקִריָאה  ֶבת ּבָ   ֵאין ְמַעּכֶ

  
ְבֵרי ַרּבִ  ְמעֹון ְסִתיְמָתָאה? ְוֵליָמא: זֹו ּדִ   י ׁשִ

  
ַמע ָלן:   ָהא ָקא ַמׁשְ

י ֲעִקיָבא  ַרּבִ ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה. -ּדְ י ׁשִ ַרּבִ   ּכְ
  

ְמעֹון?  י ׁשִ   ַמאי ַרּבִ
  

ַתְנָיא:   ּדְ
ּכּוִרים -  ), יז(דברים יב 208"ךָ ּוְתרּוַמת ָיֶד ""   .ֵאּלּו ּבִ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   :ַרּבִ
ֵדנוּ  א ֶזה ְלַלּמְ   ?ַמה ּבָ

ל -ִאם ְלאֹוְכָלן חּוץ ַלחֹוָמה  ר ַהּקַ ֲעׂשֵ   :ַקל ָוחֹוֶמר ִמּמַ
ל  ר ַהּקַ ֲעׂשֵ   ,אֹוְכָלן חּוץ ַלחֹוָמה לֹוֶקה -ּוַמה ּמַ

ּכּוִרים  ן -ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ   !לֹא ּכָ
תּוב א ַהּכָ   ,ָהא לֹא ּבָ

א לֹא ָקָרא ֲעֵליֶהן ֶאּלָ ּכּוִרים ַעד ׁשֶ הּוא לֹוֶקה ,ְלאֹוֵכל ִמּבִ   .ׁשֶ
  
ָלִמים -) , יז(דברים יב "ֶתיךָ וֹ בְוִנְד "   .זֹו ּתֹוָדה ּוׁשְ

ְמעֹוןֲאַמר  י ׁשִ   :ַרּבִ
ֵדנוּ  א ֶזה ְלַלּמְ   ?ַמה ּבָ

ר -ִאם ְלאֹוְכָלן חּוץ ַלחֹוָמה  ֲעׂשֵ   !ַקל ָוחֹוֶמר ִמּמַ
תּוב א ַהּכָ   ,ָהא לֹא ּבָ

ָלִמים ִלְפֵני ְזִריָקה תֹוָדה ּוִבׁשְ א ְלאֹוֵכל ּבְ הּוא לֹוֶק  ,ֶאּלָ   .הׁשֶ
  
כֹור - ), יז(דברים יב "ּוְבכֹורֹות"   .ֶזה ַהּבְ

י ׁשִ ָאַמר    :ְמעֹוןַרּבִ
ֵדנוּ  א ֶזה ְלַלּמְ   ?ַמה ּבָ
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ּדֹ  לֹא תּוַכל  ר תִּ ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאׁשֶ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ   ר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדךָ ֶלֱאכֹל ּבִ

 רש"י
  מתני'.

ארמי אובד  - עד שלא קרא עליהן
  וגו' ובְּגָמָרא יליף היכן הוזהר.

או  - קדשי קדשים חוץ לקלעים
שאכל קדשי קדשים בזמן משכן חוץ 

  רש היכן מוזהר.לקלעים ובְּגָמָרא מפ
חוץ לחומה  - קדשים קלים

אזהרתיה מלא תוכל לאכול בשעריך 
וגו' וכן מעשר שני ובְּגָמָרא פריך 
מעשר שני תנא ליה לעיל מעשר שני 
והקדש שלא נפדו והיינו שאכלו חוץ 

  לחומה בלא פדיון.
כדאמר  - המותיר בטהור אינו לוקה

לעיל בא הכתוב ליתן עשה אחר לא 
  תעשה כו'.

עצם בטמא כדאמרינן  - ברהשו
בפסחים (דף פג) ועצם לא תשברו בו 

  בכשר ולא בפסול.
קסבר שלח  - לוקה ואינו משלח

מעיקרא משמע ואין כאן לאו שניתק 
לעשה דאע"ג דכתיב שלח תשלח 
אחר לא תקח לאו למימרא דאם 
לקחת שלח אלא לא תקח אלא 

  שלחנה קודם לקיחה.
 - וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה

סברי שלח אחר לקיחה משמע ולאו ק
  שניתק לעשה הוא.

 
 

  גמ'.
מתניתין דקתני  -  זו דברי ר' עקיבא

בכורים קרייה מעכבא בהו ר' עקיבא 
היא שהיה רגיל רבי לסתום דבריו 
בִמְׁשָנה בסתם בכמה מקומות והכי 
שמיע ליה לר' יוחנן דאית ליה לרבי 

  עקיבא קרייה מעכב' בכורים.
מעכבת בהן לפני המזבח  - הנחה

דשנה בה קרא (דברים כו) והניחו 
  לפני וגו' (שם) והנחתו לפני וגו'.

דהוי ליה  - ונימא זו דברי רבי שמעון
לאיתויי סייעתא למילתיה ממתניתין 
דלקמן דשמעינן לרבי שמעון בה 
דאית ליה כי מתניתין דקרייה 

  מעכבא בהו.
היכא שמענא ליה  - מאי רבי שמעון

  דאמר הכי.
סיפיה דהאי קרא הוא  - ךותרומת יד

לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך 
ותירושך ויצהרך ובכורות בקרך 
וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבותיך 
ותרומת ידך ודריש רבי שמעון לקרא 
מסיפיה לרישיה דאי הוה דריש ליה 
מרישיה לסיפיה לא מדריש ליה כי 

  האי גוונא ולקמיה מפרשינא ליה.
דכתיב  -  יםתרומת ידך אלו בכור

  (דברים כו) ולקח הכהן הטנא מידך.
בכורים חוץ לחומה  - אם לאוכל

לאסור כדמשמע קרא לא תוכל 
  לאכול בשעריך וגו'.

שהרי כתיב  - קל וחומר ממעשר הקל
בתחלת המקרא מעשר דגנך ולקמיה 

  מפרש מאי חומר דבכורים ממעשר.
ארמי אובד  - עד שלא קרא עליהן

חומה תנהו אבי דאם אינו ענין חוץ ל
  ענין לאיסור אחר הראוי להם.

דאם אינו  - לפני זריקה שהוא לוקה 
ענין חוץ לחומה תנהו ענין לכך שזהו 
איסור החמור שאתה יכול לתתו 
לענין לאו שאין בו אזהרה מפורשת 
במקום אחר אלא עשה בלבד (שם 

דברים/ יב) ודם זבחיך ישפך והדר /
  והבשר תאכל.
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ר ַקל ָוחֹוֶמר -ִאם ְלאֹוְכָלן חּוץ ַלחֹוָמה  ֲעׂשֵ   !ִמּמַ
ָלִמים הִמּתֹוָד  ַקל ָוחֹוֶמר -ִאם ִלְפֵני ְזִריָקה    !ּוׁשְ

תּוב א ַהּכָ   ,ָהא לֹא ּבָ
א ְלאֹוֵכ  כֹורֶאּלָ הּוא לֹוֶקה ,ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ְזִריָקה ,ל ִמן ַהּבְ   .ׁשֶ

  
ָקְרָך ְוצֹאנֶ " ם -) , יז(דברים יב "ךָ ּבְ את ְוָאׁשָ   .זֹו ַחטָּ

ְמעֹוןֲאַמר  י ׁשִ   :ַרּבִ
ֵדנוּ  א ֶזה ְלַלּמְ   ?ַמה ּבָ

ר -ִאם ְלאֹוְכָלן חּוץ ַלחֹוָמה  ֲעׂשֵ   !ַקל ָוחֹוֶמר ִמּמַ
ָלִמים לַק  -ִאם ִלְפֵני ְזִריָקה    !ָוחֹוֶמר ִמּתֹוָדה ּוׁשְ

כֹור -ִאם ְלַאַחר ְזִריָקה    !ַקל ָוחֹוֶמר ִמּבְ
תּוב א ַהּכָ   ,ָהא לֹא ּבָ

ם את ְוָאׁשָ א ְלאֹוֵכל ֵמַחטָּ ָלִעים ,ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ְזִריָקה ,ֶאּלָ הּוא לֹוֶקה ,חּוץ ַלּקְ   .ׁשֶ
  
  .זֹו עֹוָלה -) , יז(דברים יב "יךָ ֶר ָד נְ "

  :ְמעֹוןי ׁשִ ַרּבִ ָאַמר 
ֵדנוּ  א ֶזה ְלַלּמְ   ?ַמה ּבָ

ר ַקל ָוחֹוֶמר -ִאם ְלאֹוְכָלן חּוץ ַלחֹוָמה  ֲעׂשֵ   !ִמּמַ
ָלִמים ַקל -ִאם ִלְפֵני ְזִריָקה    !ָוחֹוֶמר ִמּתֹוָדה ּוׁשְ

כֹור ַקל ָוחֹוֶמר -ִאם ְלַאַחר ְזִריָקה    !ִמּבְ
ָלִעים  את ְוָאׁשָ  -ִאם חּוץ ַלּקְ   !םַקל ָוחֹוֶמר ֵמַחטָּ

תּובָהא לֹ  א ַהּכָ   ,א ּבָ
א ְלאֹוֵכל ִמן ָהעֹוָלה ְלַאַחר ְזִריָקה   יז, ב  ְפִנים ,ֶאּלָ הּוא לֹוֶקה ,ֲאִפיּלּו ּבִ   ."ׁשֶ

  
  :ָרָבאֲאַמר 

יּה כְּ  יִליָדא ִאיּמֵ ְמעֹון ּדִ י ׁשִ יִליד, -ַרּבִ   ּתֵ
יִליד. -ְוִאי ָלא    ָלא ּתֵ

יְרָכאְוַאף ַע  ִאית ְלהּו ּפִ ב ּדְ   .ל ּגַ
  
ר? ַמ  ֲעׂשֵ ִבּכּוִרים ִמּמַ   אי חּוְמָרא ּדְ

ן ֲאסּוִרים ְלָזִרים ּכֵ   .ׁשֶ
ה  ַרּבָ   -ַאּדְ

ן ָאסּור ְלאֹוֵנן! ּכֵ ר ָחמּור, ׁשֶ   ַמֲעׂשֵ
  

ר? ֲעׂשֵ ָלִמים ִמּמַ תֹוָדה ּוׁשְ   ּוַמאי חּוְמָרא ּדְ
ִמים  ן ּדָ ן ְטעּוִנין ַמּתַ ּכֵ ַח ׁשֶ י ִמְזּבֵ   .ְוֵאימּוִרין ְלַגּבֵ

ה  ַרּבָ   -ַאּדְ
ֶסף צּוָרה! ן ְטעּוִנין ּכֶ ּכֵ ר ָחמּור, ׁשֶ   ַמֲעׂשֵ

  
ָלִמים? ְבכֹור ִמּתֹוָדה ּוׁשְ   ּוַמאי חּוְמָרא ּדִ

תֹו ֵמֶרֶחם ָ ן ְקדּוׁשּ ּכֵ   .ׁשֶ
ה  ַרּבָ   -ַאּדְ

ן ְטעּוִנים ְסִמיָכה, ּוְנָסִכים, ּוְתנּוַפת ָחֶזה ְוׁשֹוק! ּכֵ ָלִמים ֲחמּוִרים, ׁשֶ   ּתֹוָדה ּוׁשְ
  

כֹור? ּוַמאי חּוְמָר  ם ִמּבְ את ְוָאׁשָ ַחּטָ   א ּדְ
ים י ָקָדׁשִ ן ָקְדׁשֵ ּכֵ   .ׁשֶ

ה  ַרּבָ   -ַאּדְ
תֹו ֵמֶרֶחם! ָ ן ְקדּוׁשּ ּכֵ כֹור ָחמּור, ׁשֶ   ּבְ

  
ם? את ְוָאׁשָ עֹוָלה ֵמַחּטָ   ּוַמאי חּוְמָרא ּדְ

ִליל ן ּכָ ּכֵ   .ׁשֶ
ה  ַרּבָ   -ַאּדְ

ֵרי! ן ְמַכּפְ ּכֵ ם ֲחִמיֵרי, ׁשֶ את ְוָאׁשָ   ַחּטָ
  

י ֲאִכילֹות!ְוכּולְּ  ּתֵ הּו ׁשְ ִאית ּבְ   הּו ֲחִמיֵרי ֵמעֹוָלה, ּדְ
  

 רש"י
 - למיםקל וחומר מתודה וש

ולקמיה מפרש מאי חומריה דבכור 
  מתודה ושלמים.

 - לוקה אפילו לאחר זריקה שהוא
אם זר הוא שאין הבכור נאכל אלא 
לכהנים וזו היא אזהרתו ובמקום 
אחר עשה הוא דאשכחן בה אך 
בכור שור וגו' ובשרם יהיה לך וגו' 

  (במדבר יח).
והוא זר  - אם לאכול לאחר זריקה
מיה מפרש קל וחומר מבכור ולק

  מאי חומרא דחטאת מבכור.
ואזהרת עשה מצינו  - חוץ לקלעים

בה במקום אחר (ויקרא ו) במקום 
  קדוש תאכל בחצר אהל מועד.

אפי' לאחר זריקה  - לאוכל עולה
ואפי' כהן שהוא לוקה ואזהרת 
עשה אשכחן בה בעלמא (ויקרא א) 
וערכו בני אהרן וגו' כליל היא ולא 

  לאכילה.
 רבי שמעון תילידדילידא אימיה כ

כל שאמו יולדת תבקש רחמים  -
  יהי רצון שיהא כרבי שמעון.

למילתיה  - ואע"ג דאית ביה פירכא
  כדמשכח פירכא בכולהו ואזיל.

מותרים לאונן לרבי  - בכורים
שמעון ביבמות בפרק הערל (דף 

  עג:).
  יום מיתת מתו. - אונן

לפדיונו דכתיב  - טעון כסף צורה
סף בידך דבר (דברים יד) וצרת הכ

  שיש עליו צורה.
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ְמעֹון'? י ׁשִ ַרּבִ יּה ּכְ יִליָדא ִאיּמֵ א ַמאי 'ּדִ   ֶאּלָ
ְסִביָרא ֵליּה ְלִדיֵדיּה, ְלַמאי ּדִ   ּדִ

  ְמָסֵרס ֵליּה ִלְקָרא ְוָדֵריׁש ֵליּה.
  

ין?!   ְוִכי ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ
ֲאַמר ין',ָהא ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדַ ין ִמן ַהּדִ   : 'עֹוְנׁשִ

ין!   ֵאין ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ
  

ָעְלָמא.   ִאיּסּוָרא ּבְ
  

   :ָרָבאְוָהֲאַמר 
ָאַכל ִמן ָהעֹוָלה ִלְפֵני ְזִריָקה חּוץ ַלחֹוָמה    - ָזר ׁשֶ

ְמעֹון, לֹוֶקה ָחֵמׁש! י ׁשִ   ְלַרּבִ
  

ה ִאיּסּוִרין ֲהוֹו. ָ   ֲחִמׁשּ
  

ַנן:    !"ן ַהּלֹוִקיןֵאּלּו ֵה "ְוָהא ֲאַנן ּתְ
  

א   יח, א   .ְקָרא ְיֵתיָרא הּוא ,ֶאּלָ

ִתיב: ִדי ּכְ   ִמּכְ
ה"209 ּמָ ם ִלְפֵני  וגו' ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ ם ׁשָ   -) ז-, ו(דברים יבְוגֹו'  210"ֱאלֵֹהיֶכםה' ַוֲאַכְלּתֶ

  ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא: 'לֹא תּוַכל ְלאֹוְכָלם'!
ה ִלי הּו ַרֲחָמָנא, ָלּמָ ר ְמָפֵרׁש ּבְ   ?ִמיְהּדָ

א, ְלַיחּוֵדי ְלהּו ָלאֵוי ְלָכל ַחד ְוַחד.   ֶאלָּ
  
  

                                                             

קוֹ  ְוֵהֵבאָת ": בדפוסכך במסורת הש"ס, על פי הכתוב.  209 ּמָ ם ְוָאַכְלתָּ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבַ  ."םׁשָ

210
רּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹ  וווו  רֵֹתיֶכם ְוֵאת תְּ ה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעׂשְ ּמָ ַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכםַוֲהֵבאֶתם ׁשָ ם ִלְפֵני ה	זזזז. ת ּבְ ם ׁשָ  'ַוֲאַכְלתֶּ

יֶכם ם ּוָבתֵּ ַלח ֶיְדֶכם ַאתֶּ כֹל ִמׁשְ ם ּבְ ַמְחתֶּ ַרְכָך ה ֱאלֵֹהיֶכם ּוׂשְ ר ּבֵ   ֱאלֶֹהיךָ  'ֲאׁשֶ

 רש"י
 - בכור אינו טעון לא סמיכה ולא נסכים

  כדתנן במנחות בפ' שתי מדות (דף צב).
הואיל  - אלא מאי היא דילידא אימיה כו'
  ואית פירכא למילתיה מהו שבחו.

דלמאי דסבירא ליה מסרס לקרא ודריש 
לפי דעתו שהחומרים שהוא מוצא  - ליה

ורים נראין לו באותו שהוא מוצא חמ
חומר סרס את המקרא לדורשו בהפך 
למצוא איסורין שמצא שאם דרשו כסדרו 
לא היה יכול ללמוד ממנו האיסורין הללו 
בכל אחד ואחד שאם דרש תחלה ובכורות 
זה הבכור וכי מה בא ללמדנו אם לאוכלו 
חוץ לחומה ק"ו ממעשר אם לאוכל לפני 
זריקה ק"ו מתודה ושלמים אין זה נכון 

דיין לא מצאו בתודה ושלמים ועל שע
כרחו היה צריך לומר הא לא בא הכתוב 
אלא לאוכל מן הבכור לפני זריקה שהוא 
לוקה ומעתה אין לו אזהרה לאוכל ממנו 
לאחר זריקה והוא זר וכן בכולן זה אחר 

  זה.
דקאמר אם  - וכי מזהירין מן הדין

לאוכלו חוץ לחומה קל וחומר ממעשר כו' 
קה קל וחומר מתודה ותו אם לפני זרי

דלמא כולהו חוץ לחומה אתו ודקאמרת 
קל וחומר אין מזהירין מן הדין ואין כאן 

  אם אינו ענין.
דהא רבי יצחק  - ואפי' למאן דאמר כו'

דאית ליה באחותו בת אביו ובת אמו 
עונשין מן הדין וגבי אזהרה איכא קרא 

  יתירא.
האי דקא מייתי בכולהו  - איסורא בעלמא

"ו לאיסורי בעלמא קאמר ולא אזהרה בק
  למלקות.

דוקא זר קאמר  - זר שאכל מן העולה כו'
ואע"ג דכהן לגבי עולה זר הוא הכא זר 
דוקא קאמר דאי כהן בצר ליה חד לאו 
דהא חמש דקאמר חד משום חוץ לחומה 
דאתי בקל וחומר ממעשר וחד משום לפני 
זריקה דאתי בקל וחומר מתודה ושלמים 

אפי' לאחר זריקה וחד משום זר גמור 
דאתי בקל וחומר מבכור וכ"ש לפני 
זריקה וחד משום אוכל חוץ לקלעים 
דאתי בקל וחומר מחטאת ואשם וחד 
משום אוכל עולה ואפילו כהן ובתוך 
הקלעים וכל שכן זר חוץ לקלעים וחוץ 

  לחומה אלמא לוקה חמש.
קאמר ולא  - משום חמשה איסורים

  ללקות עליהן.
וקתני בכורים  - וקיןוהאנן תנן אלו הן הל

  ואוכל קדשי קדשים חוץ לקלעים.
האי קרא דלא תוכל  -  קרא יתירא הוא

לאכול דקא מני לכולהו בגויה דמכדי 
כתיב לעיל מיניה והבאתם שמה וכולהו 
בהאי קרא כתיבי ליכתוב בתריה לא 
תוכל לאכלם בשעריך אם על חוץ לחומה 
בא להזהיר ולאו שבכללות לא הוי כיון 

קאי הוי לאו אכל חד וחד והיכי דאכולה 
דמי לאו שבכללות כגון לא תאכל כי אם 
צלי אש וכגון מכל אשר יעשה מגפן היין 

  וגו' למיהוי לאו באנפיה נפשיה.
הכי גרסינן מיהדר פרושי בכל חד למה 

כאילו  - לי ש"מ לייחודי לאו לכל חד וחד
חזר וכתב בכל אחד לאו דחוץ לחומה 

הו ענין לדבר אחר וכיון דאינו ענין לו תנ
הלכך בבכורים לאוכל עד שלא קרא 
עליהן אתא ואינך כל חד וחד למילתיה 
אתא וא"ת בכל הקדשים הכתובים כאן 
דייך אם תתן את הלאו ענין לאוכל לפני 
זריקה בכולן חוץ מבכורים אין הכי נמי 
ומתניתא דקתני לוקין באוכל קדשי 
קדשים חוץ לקלעים מובשר בשדה טרפה 

ו נפקא כדלקמן ולוקה חמש לא תאכל
  דקאמר רבא חמשה איסורי קאמר.
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  ּגּוָפא:
  :ָרָבאֲאַמר 

ָאַכל ִמן ָהעֹוָלה ִלְפֵני ְזִריָקה חּוץ ַלחֹוָמה    - ָזר ׁשֶ
ְמעֹון, לֹוֶקה ָחֵמׁש. י ׁשִ   ְלַרּבִ

  
ּום י קֶֹדׁש ֵהם" :ְוִליְלֵקי ַנִמי ִמׁשּ   !)לג, (שמות כט 211"ְוָזר לֹא יֹאַכל ּכִ

  
י  ְלכֲֹהִנים ֲחֵזי; -ָהֵני ִמיּלֵ   ֵהיָכא ּדִ

  ַנִמי ָלא ֲחֵזי. 212 ְלכֲֹהִניםָהָכא 
  

ּום:  ר בַּ "ְוִליְלֵקי ַנִמי ִמׁשּ ָ ּוָבׂשָ   - ), ל(שמות כב 213"לוּ ה ְטֵרָפה לֹא תֹאכֵ ֶד ׂשּ
תֹו  ר חּוץ ִלְמִחיּצָ ׂשָ ָצא ּבָ ּיָ יָון ׁשֶ   ֶנֱאַסר! -ּכֵ

  
י  ִבְפנִ  -ָהֵני ִמיּלֵ   ים ֲחֵזי;ֵהיָכא ּדְ

ְפִנים -ָהָכא    ַנִמי ָלא ֲחֵזי. 214 ּבִ
  

י ֱאִליֶעֶזר! ְדַרּבִ   ְוִליְלֵקי ַנִמי ּכִ
ֲאַמר  י ֱאִליֶעֶזרּדַ   :ַרּבִ

י קֶֹדׁש הּוא""   - לד) ,(שמות כט 215"לֹא ֵיָאֵכל ּכִ
ּבַ    יח, ב  ל ׁשֶ סּול ּקֹּכָ   - ֶדׁש ּפָ

ה ַעל ֲאִכיָלתוֹ  ֲעׂשֶ ן לֹא תַּ תּוב ִליתֵּ א ַהּכָ   !"ּבָ
  

י  סּולֹו ֲחֵזי; -ָהֵני ִמיּלֵ קֹוֶדם ּפְ   ֵהיָכא ּדְ
סּולֹו ַנִמי ָלא ֲחֵזי. 216קֹוֶדם -ָהָכא    ּפְ

  
י ֱאִליֶעֶזר! ַרּבִ ִאיָדְך ּדְ   ְוִליְלֵקי ַנִמי ּכְ

ַתְנָיא:   ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר "   :אֹוֵמרַרּבִ

הּוא ל ׁשֶ ְהֶיה כָּ "ּבְ   217ּכָ   ;), טז(ויקרא ו 218"לֹא ֵתָאֵכל -ִליל ּתִ
ה ַעל ֲאִכיָלתוֹ תֵּ ִלי ֲעׂשֶ   !"ן לֹא תַּ
  

  ִאין, ָהִכי ַנִמי;
  ֵמַהאי ְקָרא ָקָאַמר. -ְוָרָבא 

  
  

                                                             

211
י קֶֹדׁש ֵהם  ׁש אָֹתם ְוָזר לֹא יֹאַכל ּכִ א ֶאת ָיָדם ְלַקּדֵ ֶהם ְלַמּלֵ ר ּבָ ּפַ ר ּכֻ   ְוָאְכלּו אָֹתם ֲאׁשֶ
ְלכֲֹהִנים: . בדפוסכתב ידע"פ  212   .ּדִ
213

לֶ   ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלּכֶ ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש תִּ ִלכּון אֹתוֹ ְוַאְנׁשֵ ׁשְ   ב תַּ
ִבְפִנים: ודפוס וינציה בכתב ידע"פ  214   .ּדְ
215

י קֶֹדׁש   ֵאׁש לֹא ֵיָאֵכל ּכִ ַרְפתָּ ֶאת ַהּנֹוָתר ּבָ ֶחם ַעד ַהּבֶֹקר ְוׂשָ ִאים ּוִמן ַהּלֶ ּלֻ ר ַהּמִ ׂשַ ֵתר ִמּבְ   הּואְוִאם ִיּוָ
קֹוֶדם , בדפוס:קֹוֶדםכתב יד: ע"פ  216   .ּדְ
הּוא ּבְ ּכָ : בדפוסכך בב"ח.  217 ְהֶיהכָּ "ל ׁשֶ ה ַעל ֲאִכיָלתוֹ  - "ִליל תִּ ֲעׂשֶ ן לֹא תַּ   .ִליתֵּ
218

ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל  ִליל תִּ  ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ּכָ

 רש"י
 ה"ג ולילקי נמי משום וזר לא יאכל

דכתיב במלואים ומדכתיב כי  -
קדש הם ונתן טעם לדבר לפי שהם 
קדשי קדשים להזהיר את הזר על 

  כל קדשי קדשים.
כדכתיב רישיה דקרא  - דחזי לכהן

  ואכלו אותם אשר כופר בהם.
 שר חוץ למחיצתוכיון שיצא ב

מבשדה יתירא קא דייק  - נאסר
כשדה שאין בו מחיצות ולמדנו 
מכאן קדשי קדשים חוץ לקלעים 
ועובר שהוציא את ידו בשעת 

  שחיטת אמו.
בא הכתוב ליתן לא תעשה על 

דכתיב בנותר לא יאכל כי  - אכילתו
קדש הוא נתן טעם לדבר כי קדש 
הוא שנפסל וכמו כן כל הקדשים 

  שנפסלו.
 - חזי היכא דקודם פסולו ה"מ

  כנותר.
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לֲאַמר  יּדֵ   :ַרבֲאַמר  ַרב ּגִ

  )סימן כוז"א(
ם ִלְפֵני ְזִריָקה  את ְוָאׁשָ ָאַכל ֵמַחּטָ   לֹוֶקה. -ּכֵֹהן ׁשֶ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ֲאַמר ְקָרא:  ֶהםְוָאְכלּו אֹוָתם ֲא "ּדְ ר ּבָ ר ּכּוּפַ   ;)לג, (שמות כט 219"ׁשֶ

ָרה  ּפָ   ִאין,  -ְלַאַחר ּכַ
ָרה  ּפָ   ָלא. -ִלְפֵני ּכַ

ה  ָלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ   ָלאו הּוא. -ָלאו ַהּבָ
  

  :ָרָבאְמִתיב 
ֵהָמה ַמפְ " ְרָסהְוָכל ּבְ    ,ֶרֶסת ּפַ

ַסע י ּפְ  ְוׁשֹוַסַעת ׁשֶ ּתֵ    ,סֹותָר ׁשְ
ָרה בַּ    -) , ו(דברים יד "לוּ ּה תֹאכֵ אֹוָת  -  ֵהָמהבְּ ַמֲעַלת ּגֵ

ֵהָמה ַאֶחֶרת ּתֹאכֵ  -"לוּ אֹוָתּה תֹאכֵ "    .לוּ ְוֵאין ּבְ
ְדָקָאְמַרּתְ    -ְוִאי ּכִ

ה ִלי?!  -) , ו(דברים יד "ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלוּ "   ָלּמָ
  

א  ַמר:ֶאּלָ ַמר, ָהִכי ִאיּתְ   ִאי ִאיּתְ
ל ֲאַמר  יּדֵ   :ַרבֲאַמר ַרב ּגִ

את  ָאַכל ֵמַחּטָ ם ִלְפֵני ְזִריָקה ָזר ׁשֶ טּור. -ְוָאׁשָ   ּפָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ֲאַמר ְקָרא:  ֶהם"ּדְ ר ּבָ ר ּכּוּפַ   ;), לג(שמות כט "...ְוָאְכלּו אֹוָתם ֲאׁשֶ
יּה:  ַקִריָנן ּבֵ ל ֵהיָכא ּדְ ֶהם"ּכָ ר ּבָ ר ּכּוּפַ   -  "ְוָאְכלּו אֹוָתם ֲאׁשֶ

יּה:  י קֶֹדׁש ֵהםְוָזר לֹא יֹאַכל "ַקִריָנן ּבֵ   ;), לג(שמות כט 220"ּכִ
יּה  ָלא ַקִריָנן ּבֵ ר ּכוּ ְוָאְכלּו אֹוָתם "ְוָכל ֵהיָכא ּדְ ֶהםּפַ ֲאׁשֶ    "ר ּבָ

יּה    ."ְוָזר לֹא יֹאַכל"ָלא ַקִריָנן ּבֵ
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י קֶֹדׁש ֵהם  ׁש אָֹתם ְוָזר לֹא יֹאַכל ּכִ א ֶאת ָיָדם ְלַקּדֵ ֶהם ְלַמּלֵ ר ּבָ ּפַ ר ּכֻ   ְוָאְכלּו אָֹתם ֲאׁשֶ
 ."ְוָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש": בדפוסהכתוב. כך במסורת הש"ס, על פי  220

 רש"י
[דכתיב] כל בהמה  - אותה תאכלו

מפרסת פרסה וגו' אותה תאכלו 
ולא בהמה טמאה שאין סימנין 
הללו בהו אלמא לאו הבא מכלל 

  עשה עשה.
דהוא  -  קרינא ביה וזר לא יאכל

סיפיה דהאי קרא וכל זר לא יאכל 
קדש לאו בקדשים משתעי אלא 

ישא דענינא בתרומה כדכתיב בר
איש איש מזרע אהרן דבר השוה 

  בזרעו של אהרן.
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י ֶאְלָעָזר ֲאַמר  ְעָיאֲאַמר ַרּבִ י הֹוׁשַ   :ַרּבִ

ּכּוִרים:   ּבִ
ָחה  ֶהן; -ַהּנָ ֶבת ּבָ   ְמַעּכֶ
יה  ֶהן.ֵאין  -ְקִרּיָ ֶבת ּבָ   ְמַעּכֶ

  
י ֶאְלָעָזר ָהִכי?    ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ

י ֶאְלָעָזר ְוָהא ֲאַמר  ְעָיאֲאַמר ַרּבִ י הֹוׁשַ   :ַרּבִ
ּכּוִרים קֹוֶדם ֶלָחג, ְוָעַבר ֲעֵליֶהן ֶהָחג    ֵיָרְקבּו. - ִהְפִריׁש ּבִ

ָלא ָמֵצי ְלִמיְקֵרי ֲעֵליֶהן? ּום ּדְ   ַמאי ָלאו, ִמׁשּ
ְע  ֶהן ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֶבת ּבָ יה ֵאין ְמַעּכֶ ְך: ְקִרּיָ אי ֵיָרְקבּו?  -ּתָ   ַאּמַ

  
י ֵזיָרא; ְדַרּבִ   ּכִ

ֲאַמר  י ֵזיָראּדַ   :ַרּבִ
ל ָהָראּוי ְלִביָלה  ֶבת ּבֹו; -ּכָ יָלה ְמַעּכֶ   ֵאין ּבִ

ֵאינֹו ָראּוי ְלִביָלה  ֶבת ּבֹו. -ְוָכל ׁשֶ   ְמַעּכֶ
  

ר ַיֲעקֹב  י ַאָחא ּבַ י ַאִסי ְד ַמְתֵני ַלּה כִּ ַרּבִ י יֹוָחָנן,ֲאַמר ַרּבִ   ַרּבִ
י יֹוָחָנן: ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ ָיא ֵליּה ּדְ   ְוָקׁשְ

י יֹוָחָנן:   ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ
ָחה  ּכּוִרים: ַהּנָ יה  -ּבִ ֶהן; ְקִרּיָ ֶבת ּבָ ֶהן? -ְמַעּכֶ ֶבת ּבָ   ֵאין ְמַעּכֶ

יּה  ָעא ִמיּנֵ י ַאִסי ְוָהא ּבְ י יֹוָחנָ ֵמ ַרּבִ   :ןַרּבִ
ּכּוִרים  ִרין ַלּכֲֹהִנים? -ּבִ   ֵמֵאיָמַתי מּוּתָ

  ַוֲאַמר ֵליּה:
יה  ָרא ֲעֵליֶהן; -ָהְראּוִין ִלְקִרּיָ ּקָ ֶ   ִמׁשּ

יה  ֵאין ְראּוִין ִלְקִרּיָ ִית! -ְוׁשֶ ֵני ַהּבַ ָראּו ּפְ ֶ   ִמׁשּ
יה,  ִרּיָ יּה ַאּקְ ָיא ְקִרּיָ   ַקׁשְ
ָחה! ָחה ַאַהּנָ ָיא ַהּנָ   ַקׁשְ

  
יה ַא " יהְקִרּיָ ִרּיָ ָיא: "ּקְ   ָלא ַקׁשְ

ְמעֹון, -ָהא  י ׁשִ   ַרּבִ
ָנן. -ָהא    ַרּבָ

  
ָחה" ָחה ַאַהּנָ ָיא: "ַהּנָ   ַנִמי ָלא ַקׁשְ

י ְיהּוָדה, -ָהא    ַרּבִ
ָנן. -ְוָהא    ַרּבָ

  
י ְיהּוָדה?    ַמאי ַרּבִ

  
ַתְנָיא:   ּדְ

י"   :אֹוֵמרְיהּוָדה  ַרּבִ

ְחּתוֹ " נוּ  - ) , י(דברים כו 221"ְוִהּנַ   .ָפהזֹו תְּ
ה אֹוֵמר נּוָפה :ַאתָּ ׁש  אוֹ  ;זֹו תְּ ָחה ַמּמָ א ַהּנָ   ?ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ יחוֹ " :ּכְ ָחה ָאמּור - ) , ד(דברים כו 222"ְוִהּנִ   ;ֲהֵרי ַהּנָ

ים  ְחּתוֹ "ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ נּוָפה -? "ְוִהּנַ   ."זֹו תְּ

  
י ְיהּוָדה? ַרּבִ ָפֵליג ָעֶליָה ּדְ א ּדְ ּנָ    ּוַמאן ּתַ

  
ן ַיֲעקֹב ִהיא. י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ֶדךָ "" ֶנא ִמּיָ   - ) , ד(דברים כו "ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ

ד ַעל ַהּבִ  נּוָפה ,ִריםוּ כּ ִליּמֵ עּוִנין תְּ טְּ   ;ׁשֶ

                                                             

221
י ה  ה ּלִ ר ָנַתתָּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית ּפְ ה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראׁשִ ה ִהּנֵ ְחּתֹו ִלְפֵני ה 'ְוַעתָּ ֹ  'ְוִהּנַ ֲחִויָת ִלְפֵניֱאל תַּ   ֱאלֶֹהיךָ  'ה ֶהיָך ְוִהׁשְ
222

יחֹו ִלְפֵני ִמ   ֶדָך ְוִהּנִ ֶנא ִמּיָ ח הְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ   ֱאלֶֹהיךָ  'ְזּבַ

 רש"י
לפני החג בני קרייה נינהו  - בכורים

לאחר החג לאו בני קרייה נינהו 
דכתיב בתר קרייה ושמחת בכל 
הטוב מעצרת ועד החג שהוא זמן 
שמחת לקיטת פירות מביא וקורא 
מן החג ועד חנוכה מביא ואינו 

  ה ו).קורא (בכורים פ"א ִמְׁשנָ 
חלה עליהן  -  הפריש לפני החג

חובת קרייה ועבר עליהן החג 
  שאינן ראוין עוד לקרייה ירקבו.

לעולם בראוין  - כדרבי זירא
לקרייה לא מעכבא קרייה אבל 
באלו שעבר זמנן ואינן ראוין עוד 
  לקרייה מעכבא קרייה כדרבי זירא.

 - דאמר כל הראוי לבילה כו'
רי במסכת מנחות (דף קג:) תנן ה

עלי ששים ואחד עשרון מביא 
ששים בכלי אחד ואחד בכלי אחר 
דעד ששים יכולין ליבלל בכלי אחד 
אבל ששים ואחד קים להו לרבנן 
דאינן נבללין יפה והוינן בה וכי 
אינן נבללין מאי הוי והאנן תנן אם 
לא בלל כשר ומשני רבי זירא כל 
הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו 

  כו'.
דרבי אלעזר אמר  להא -  מתני לה

רבי אושעיא כדרב אסי אמר רבי 
יוחנן דרב אסי אמרה משמיה דרבי 

  יוחנן.
  מעצרת ועד החג. - הראוין לקרייה

משיכנסו  - משיראו פני הבית
  לעזרה והנחה לא מעכבת כלל.

לרבי יהודה לא  - הא רבי יהודה
מעכבא הנחה דדריש והנחתו 
יתירא לתנופה ואין מקרא שנוי 

ולרבנן דלא דרשי ליה בהנחה לעכב 
להכי מיבעי להו לשנות בהנחה 

  לעכב.
קרי ביה והנחתו  - והנחתו זו תנופה

לשון ולא נחם אלהים וגו' (שמות 
יג) שהוא מנחה אותו לארבע רוחות 

  ומעלה ומוריד.
למימר  - מאן תנא דפליג עליה

  הנחה מעכבא.
דנפקא  - רבי אליעזר בן יעקב היא

  ליה תנופה מקרא אחרינא.
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ְבֵרי  ן ַיֲעקֹבּדִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ."ַרּבִ
  

ן ַיֲעקֹב?  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  
ָלִמים:ָא  ְ   ְתָיא: 'ָיד', 'ָיד' ִמׁשּ

ִתיב ָהָכא:  ֶד "ּכְ ֶנא ִמּיָ   ;), ד(דברים כו "ךָ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ
ֵ ": 223ּוְכִתיב ָהָתם ִביֶאיָנה ֶאת ִאׁשּ   .), ל(ויקרא ז 224"י ה'ָיָדיו ּתְ

אן  ן  - ַמה ּכָ   ּכֵֹהן; - ּכֵֹהן, ַאף ְלַהּלָ
ן  ַהּלָ אן  - ַמה ּלְ ָעִלים, ַאף ּכָ   ָעִלים.ּבְ  -ּבְ

יַצד?   ָהא ּכֵ
ָעִלים, ּוֵמִניף. ַחת ְיֵדי ּבְ יַח ּכֵֹהן ָיָדיו ּתַ   ַמּנִ

  
  
  

                                                             

 ללא "התם". - בדפוסכך במסורת הש"ס.  223

224
י ה  ֵ ִביֶאיָנה ֵאת ִאׁשּ נּוָפה ִלְפֵני ה 'ָיָדיו תְּ   'ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף אֹתֹו תְּ

 רש"י
דההוא בבעלים  - מה להלן בעלים

משתעי דכתיב יביא את קרבנו לה' 
מזבח שלמיו וסמיך ליה ידיו 

 .תביאינה



                                            ְוֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקין –ַמֶּסֶכת ַמּכֹות ֶּפֶרק ג' 
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        יח, ביח, ביח, ביח, ב . 12
אֲאַמר  ר ַאּדָ י ִיְצָחקֲאַמר  ָרָבא ּבַ   :ַרּבִ

ּכּוִרים    יט,א  יִבין^ - ּבִ    ?ֲעֵליֶהן 225ֵמֵאיָמַתי ַחּיָ
ִית. ֵני ַהּבַ ְראּו ּפְ ּיִ ֶ   ִמׁשּ

  
ַמאן?    ּכְ

  
א: ּנָ י ַהאי ּתַ   ּכִ

  ַתְנָיא:ּדְ 
י ֱאִליֶעֶזר "   :אֹוֵמרַרּבִ

ּכּוִרים ְפִניםִמְקָצָת  ,ּבִ חּוץ ּוִמְקָצָתן ּבִ   :ן ּבַ
חּוץ  ּבַ ְבֵריֶהםֲהֵרי ֵה  -ׁשֶ ין ְלָכל ּדִ חּוּלִ   ;ן ּכְ

ְפִנים  ּבִ ְבֵריֶהם ֲהֵרי ֵהן -ׁשֶ ׁש ְלָכל ּדִ ֶהְקּדֵ   ."ּכְ
  
  

                                                             
יִבין: בדפוסכך בב"ח.  225   .ְמַחּיְ

 רש"י
מיתה זר  - מאימתי חייבין עליהן

 האוכלן.
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        בבבב- - - - יט, איט, איט, איט, א . 13
תָאַמר  ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ

ּכּוִרים:   ּבִ
ָחה ֶהן; - ַהּנָ ֶבת ּבָ   ְמַעּכֶ

יה  ֶהן. -ְקִרּיָ ֶבת ּבָ   ֵאין ְמַעּכֶ
  

ַמאן?   ּכְ
  

א: ּנָ י ַהאי ּתַ   ּכִ
ַתְנָיא:   ּדְ

י יֹוֵסי ָבִרים ַרּבִ ה ּדְ לֹׁשָ ה ְזֵקִנים ,אֹוֵמר ׁשְ לֹׁשָ ּום ׁשְ   :ִמׁשּ
ָמֵעאל י ִיׁשְ   :אֹוֵמר ַרּבִ

ִני ּבַ  ר ׁשֵ יזְּ ָיכֹול ַיֲעֶלה ָאָדם ַמֲעׂשֵ ה ּבִ ַלִיםַמן ַהּזֶ   ?ְויֹאְכֶלּנוּ  ,רּוׁשָ
  :ְוִדין הּוא

כֹור ָטעּון ֲהָבַאת ָמקֹום ִני ָטעּון ֲהָבַאת ָמקֹוםּוַמֲעׂשֵ  ,ּבְ   ;ר ׁשֵ
כֹור  ִית -ַמה ּבְ ְפֵני ַהּבַ א ּבִ ר  ,ֵאינֹו ֶאּלָ ִית -ַאף ַמֲעׂשֵ ְפֵני ַהּבַ א ּבִ   .ֵאינֹו ֶאּלָ

ְבכֹור ִמים וְ  ,ַמה ּלִ ן ּדָ ן ָטעּון ַמתַּ ּכֵ ַח ִר ימוּ ֵא ׁשֶ י ִמְזּבֵ   !ין ְלַגּבֵ
ּכּוִרים יֹוִכיחוּ    .ּבִ

ִבּכּוִרים ָחה ,ַמה ּלְ ן ְטעּוִנים ַהּנָ ּכֵ   !ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר   - ) , כג(דברים ידְוגֹו'  226"ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיךָ " :תַּ

ר ִלְבכֹור יׁש ַמֲעׂשֵ    :ַמּקִ
כֹור  ִית -ַמה ּבְ א ִלְפֵני ַהּבַ   ;ֵאינֹו ֶאּלָ

ר  ַאף ִית -ַמֲעׂשֵ א ִלְפֵני ַהּבַ   .ֵאינֹו ֶאּלָ
  -ְוִאם ִאיָתא 

ָחה'! יה ְוַהּנָ ן ְטעּוִנין ְקִרּיָ ּכֵ ִבּכּוִרים, ׁשֶ   ִליְפרֹוְך: 'ַמה ּלְ
  

י ָאַמר ַרב   :ַאׁשִ
א?! א, ִמְצָוה ִמי ֵליּכָ ִעיּכּוָבא ֵליּכָ   ְנִהי ּדְ

  ְוֵליָמא 'ִמְצָוה' ְוִליְפרֹוְך!
  

א,   ֶאּלָ
יַרב ַא ֲאַמר    :ׁשִ

ר, ּכּוֵרי ַהּגֵ א ּבִ ִאיּכָ יָון ּדְ   ּכֵ
ָבֵעי ְלֵמיַמר:  ע ה'"ּדְ ּבַ ר ִנׁשְ   - ְולֹא ָמֵצי ֲאַמר  ,), ג(דברים כו "227ַלֲאבֹוֵתינוּ  ֲאׁשֶ

ִסיָקא ֵליּה.   ָלא ּפְ
  

יָנא, ר ּדִ   ְוֶליְהּדַ
ד'!  'ָמה ַהּצַ   ְוֵתיֵתי ּבְ

  
א ְלִמיְפַרְך: ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

 ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ֶהן ַמה ּלְ ּבָ ַח. - ֶוה ׁשֶ ֶהן ַצד ִמְזּבֵ ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ   ׁשֶ
  

  ּוַמאי ָקָסַבר?
ּה ֶלָעִתיד ָלבֹא  ׁשָ ָעָתּה, ְוִקּדְ ּה ִלׁשְ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקּדְ ָ   - ִאי ָקָסַבר: ְקדּוׁשּ

כֹור ַנִמי!   ֲאִפיּלּו ּבְ
ׁשָ  ָעָתּה, ְולֹא ִקּדְ ּה ִלׁשְ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקּדְ ָ   -ּה ֶלָעִתיד ָלבֹא ִאי ָקָסַבר: ְקדּוׁשּ

ִעי! ּבָ כֹור ַנִמי ּתִ   ֲאִפיּלּו ּבְ
  

  :ָרִביָנאֲאַמר 
ּה ֶלָעִתיד ָלבֹא. ׁשָ ָעָתּה, ְוָלא ִקּדְ ּה ִלׁשְ ׁשָ   ְלעֹוָלם ָקָסַבר: ִקּדְ

                                                             

קֹום  'ְוָאַכְלתָּ ִלְפֵני ה 226 ּמָ ְלַמ ֱאלֶֹהיָך ּבַ ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְלַמַען תִּ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ירֹׁשְ ָגְנָך תִּ ר ּדְ ם ַמְעׂשַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְלׁשַ ל  'ד ְלִיְרָאה ֶאת הֲאׁשֶ ֱאלֶֹהיָך ּכָ
ִמים   . ַהּיָ

ם[ְוָאַכְלתָּ בדפוסים:     ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיךָ ] ׁשָ
ר ִיהְ  227 י ַהּיֹום ַלהּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ ְדתִּ ִמים ָהֵהם ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו ִהּגַ ּיָ ע ְיהָֹוה ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנוּ  'ֶיה ּבַ ּבַ ר ִנׁשְ י ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ    ֱאלֶֹהיָך ּכִ

 נוסף בדפוסים, על פי הכתוב. - [ה']

 רש"י
זו אחת מהן וכולן  - שלשה דברים
  שנויין בספרי.

קסבר קדושת  -  יכול יעלה אדם כו'
הארץ לא בטלה וצריך להפריש 

וקאמר יכול יעלנו ויאכלנו  מעשרות
  בירושלים בלא פדיון.

לפיכך טעון בית ולקמיה  - ת"ל כו'
פריך מאי שנא בכור דפשיטא ליה 

  ובמעשר מיבעי ליה.
וכיון דמצוה איכא  -  מצוה מי ליכא

  נפרוך נמי קרייה דמצוה.
ומיהו בישראל  - ליה לא פסיקא

  אפילו עיכובא איכא למימר.
למה  - צדוניהדר דינא וניתי במה ה

לי היקישא נימא בכור יוכיח וחזר 
הדין הצד השוה שבהן שטעונין 
הבאת מקום ואינן נוהגין אלא בפני 

  הבית.
זה למתן דמים וזה  - צד מזבח

  להנחה.
האי תנא דפשיטא  - ומאי קסבר

  ליה בכור טפי ממעשר.
של  - אי קסבר קדושה ראשונה

בית קדשה לשעתה וקדשה לעתיד 
א ליה בקדושת לבא כי היכי דסביר

הארץ וקא מיבעיא ליה מי קרינא 
ביה השתא בלא חומה לפני ה' 
אלהיך או לא וקא פשיט מעשר 

  מבכור.
יקרב ויאכל דהא  - אפי' בכור נמי

מאן דאית ליה קדשה לעתיד לבא 
סבירא ליה מקריבים אע"פ שאין 
בית כדאמרינן במגילה נקראת 

  מגילה/ (דף י)./
 ה"ג ואי קסבר לא קדשה אפילו

ואי קסבר  - בכור נמי תיבעי
קדושת הבית בטלה ומיבעיא ליה 
במעשר הואיל ואינו צריך לבית אי 
מתאכיל בירושלים לפני ה' קרינא 
ביה אי לא אפי' בכור נמי כי האי 
גוונא תיבעי ליה כגון בכור שנזרק 
דמו וחרב הבית ועדיין בשרו קיים 

   מהו שיאכלוהו.
אמר רבינא לעולם קסבר לא 

דקא פשיט ליה  - דשה והכאק
למעשר מבכור בבכור שאינו צריך 
לבית דומיא דמעשר עסקינן והא 
דפשיטא ליה דלא מתאכיל משום 
דאיתקש בשרו לדמו דכתיב ואת 
דמם תזרוק על המזבח וגו' ובשרם 
יהיה לך וגו' ויליף מיניה בשעה 
שהיא ראויה לזריקת דם אתה 
אוכל את הבשר ולא ִמְׁשָנהרס 

  המזבח.
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  ְוָהָכא,
ִית, ן ַהּבַ מֹו קֹוֶדם חּוְרּבַ ְזַרק ּדָ ּנִ ְבכֹור ׁשֶ   ּבִ

רֹו ַק  ׂשָ ִית, ַוֲעַדִיין ּבְ ים.ְוָחַרב ַהּבַ   ּיָ
רֹו ְלָדמֹו: ׂשָ יַנן ּבְ ׁשִ   ּוַמּקְ

מֹו  רֹו  -ַמה ּדָ ׂשָ ַח, ַאף ּבְ ְזּבֵ ּמִ ַח. -ּבַ ְזּבֵ ּמִ   ּבַ
ר ִלְבכֹור. יׁש ַמֲעׂשֵ   ּוַמּקִ

  
ׁש?!  ֶהּקֵ ד ּבְ ׁש, חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ ֶהּקֵ ֵמד ּבְ ָבר ַהּלָ   ְוִכי ּדָ

  
ָגן  ר ּדָ ין הּוא. -ַמֲעׂשַ   חּוּלִ

  
ֲאַמרָהִניָחא ְלַמאן    יט, ב  ַתר לָ ' :ּדְ   ';ד ָאְזִליַנןֵמ ּבָ

ד ָאְזִליַנן'  ַתר ְמַלּמֵ ֲאַמר: 'ּבָ א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר?  - ֶאלָּ   ַמאי ִאיּכָ
  

ָתא ִהיא. ר ֲחָדא ִמיּלְ ם ּוָבׂשָ   ּדָ
  

 רש"י
  מן הדם. - כי דבר הלמד בהיקשו

על המעשר בהיקש  - חוזר ומלמד
הא קיימא לן בזבחים באיזהו 
מקומן (דף מט:) שאין למדין 

  בקדשים למד מן הלמד.
ובחולין למדין למד מן  - חולין הוא

  הלמד.
פלוגתא  -  הניחא למאן דאמר כו'

  היא באיזהו מקומן.
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ים" י ָקָדׁשִ ָלִעים ָקְדׁשֵ   ,חּוץ ַלּקְ

ים  ים ַקּלִ ִני חּוץ ַלחֹוָמהָקָדׁשִ ר ׁשֵ   ."ּוַמֲעׂשֵ
  
  ִניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא:ּתָ 
ר ׁשֵ " לֹא ִנְפּדוּ ַמֲעׂשֵ ׁש ׁשֶ   !(מכות יג.) "ִני ְוֶהְקּדֵ
  

ר ֲחִניָנאֲאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   :ַרּבִ
ִני ָטהֹור ְוַגְבָרא ָטהֹור, -ֵסיָפא  ר ׁשֵ ַמֲעׁשֵ   ּבְ

  ָאֵכיל חּוץ ַלחֹוָמה; 228ְוָקא
א  ִני ָטֵמא  -ֵריׁשָ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ    ,ּבְ

  ְוַגְבָרא ָטֵמא,
ַלִים.ְוָק  ירּוׁשָ   א ָאֵכיל ֵליּה ּבִ

  
ּום טּוְמָאה?  יב ֲעֵליּה ִמׁשּ ִמַחּיֵ   ּוְמָנא ָלן ּדְ

  
ַתְנָיא:   ּדְ

י" ְמעֹון ַרּבִ   :אֹוֵמר ׁשִ
ָטֵמא" ּנּו ּבְ י ִמּמֶ   - ) , יד(דברים כו 229"לֹא ִבַעְרּתִ

ין ׁשֶ  ין ׁשֶ  ,י ָטֵמא ְוהּוא ָטהֹורנִ ֲא ּבֵ   .י ָטהֹור ְוהּוא ָטֵמאנִ ֲא ּבֵ

  ."ֵאיִני יֹוֵדַע  -יָכן מּוְזָהר ַעל ֲאִכיָלה ְוֵה 
  

ִתיב: -טּוְמַאת ַהּגּוף  ֶהְדָיא ּכְ   ּבְ
ר" ע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד ָהָע  ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ּגַ    ,ֶרבּתִ

יםְולֹא יֹאַכל ִמן ַהּקֳ  י ָדׁשִ רוֹ  ָרַחץ ִאם ּכִ ׂשָ ִים ּבְ ּמָ   !), ו(ויקרא כב "ּבַ

ִין א טּוְמַאת ַעְצמֹו ִמּנַ    230?ֶאּלָ
  

ְלמּוד לֹוַמר ָעֶריךָ וֹ לֹא תּוַכל ֶלֱאכ" :231תַּ ׁשְ   .), יז(דברים יב 232"ל ּבִ
ן הּוא אֹוֵמר ָעֶריָך ּתֹאכֲ " :ּוְלַהּלָ ׁשְ הֹור ,ֶלּנוּ ּבִ ֵמא ְוַהּטָ   ,), כב(דברים טו 233"ַהּטָ

ֵבי  ָמֵעאלְוַתְנָיא ּדְ י ִיׁשְ   :ַרּבִ
ְקָעָרה ַאַחת" יןוְ  ,ֲאִפיּלּו ָטֵמא ְוָטהֹור אֹוְכִלין ּבִ ׁשִ   ."ֵאין חֹוׁשְ

  ְוָקָאַמר ַרֲחָמָנא:
י ָטהֹור ָהָתם  ּבֵ ֵרי ָלְך ּגַ ׁשָ יכֹול. -ֵהיַאְך ָטֵמא ּדְ   ָהָכא לֹא ּתֵ

  
  
ִני חּוץ ַלחֹוָמה"[ ר ׁשֵ   ".ּוַמֲעׂשֵ

ִני ָטֵמא...  ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ    ,ּבְ
  ְוַגְבָרא ָטֵמא,

ַלִים ירּוׁשָ   ].ְוָקא ָאֵכיל ֵליּה ּבִ
  

ַבר  יה הּוא? ּוְמָנא ָלן ּדְ ִדּיָ   ּפְ
  

ֲאַמר  י ֶאְלָעָזרּדַ   :ַרּבִ
ַלִים?" ירּוׁשָ ּפֹוִדין אֹותֹו ֲאִפיּלּו ּבִ ְטָמא, ׁשֶ ּנִ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ִין ְלַמֲעׂשֵ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵאתוֹ " תַּ י לֹא תּוַכל ׂשְ   ;), כד(דברים יד 234"ּכִ
ֵאת"ְוֵאין  א ֲאִכיָלה, "ׂשְ   ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְ "ׁשֶ א ַמׂשּ ָ ׂשּ ָניווֹ אַוּיִ    .), לד(בראשית מג 235"ת ֵמֵאת ּפָ

                                                             

ָקא: בדפוסכך בב"ח.  228   .ּדְ
229

ּנּו ְולֹא ִבַעְר   י ְבאִֹני ִמּמֶ קֹול הלֹא ָאַכְלתִּ י ּבְ ַמְעתִּ ּנּו ְלֵמת ׁשָ י ִמּמֶ ָטֵמא ְולֹא ָנַתתִּ ּנּו ּבְ י ִמּמֶ יָתִני 'תִּ ר ִצּוִ כֹל ֲאׁשֶ יִתי ּכְ  ֱאלָֹהי ָעׂשִ

  , שזה מן הְּגָמָרא ולא מן הברייתא. ד"ה ה"ג עיין ברש"י 230
231

ְכִתיב מוגה על פי המקבילה ביבמות עג: וע"פ הראשונים רשי ועוד. בדפוס:    ּדִ

232
  ֹ ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאׁשֶ ל ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ ּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדךָ א תּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ   ר תִּ
233

ל  ִבי ְוָכַאּיָ ּצְ ו כַּ הֹור ַיְחּדָ ֵמא ְוַהּטָ ָעֶריָך ּתֹאְכֶלּנּו ַהּטָ ׁשְ   ּבִ
234

ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ׁשְ ְוִכי   קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ ֵאתֹו ּכִ י לֹא תּוַכל ׂשְ ֶרְך ּכִ ָך ַהּדֶ ה ִמּמְ י ְיָבֶרְכָך הִיְרּבֶ ם ּכִ   ֱאלֶֹהיךָ  'מֹו ׁשָ
235

לָּ   אֹת ּכֻ ׂשְ ְנָיִמן ִמּמַ ַאת ּבִ ֶרב ַמׂשְ ָניו ֲאֵלֶהם ַותֵּ אֹת ֵמֵאת ּפָ א ַמׂשְ ָ ׂשּ רּו ִעּמוֹ ַוּיִ ּכְ ׁשְ ּתּו ַוּיִ ׁשְ   ם ָחֵמׁש ָידֹות ַוּיִ

 רש"י
וקאכיל  - רישא במעשר שני טמא

  ושלים בלא פדייה.ליה ביר
והיכן מוזהר על אכילה שלא  - ה"ג

יאכלנו בטומאה איני יודע ת"ל לא 
תוכל וגו' כך היא שנויה בסיפרי 
וכשקבעוה כאן לא הספיקו לגומרה 
עד דאקשי ְּגָמָרא טומאת הגוף 
בהדיא כתיב ביה ולא יאכל מן 
הקדשים כי אם רחץ וגו' ומוקמינן 
לה ביבמות במעשר מדכתיב כי אם 

חץ הא רחץ טהור דטבל ועלה ר
  אוכל במעשר.

(רבינו גופו טהור ויצאה נשמתו 
לא פירש יותר מכאן  - בטהרה 

ואילך לשון תלמידו רבי יהודה 
  ברבי נתן).

(כלומר)  - כך הוא לשון הברייתא
איני יודע להיכן מוזהר לכך תלמוד 
לומר לא תוכל וגו' והש"ס לא 
שביק ליה לאסוקי מילתיה אלא 

ך ומתמה אמאי קאמר קדים ופרי
איני יודע הא טומאת הגוף בהדיא 
כתיבא נפש אשר תגע בו כו' לא 
יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו 
במים ואמרינן ביבמות דהאי קרא 
במעשר שני קאמר דטבל ועלה 

  אוכל כו'.
בבכור בעל מום  - אומר ולהלן הוא

(שנפדה) בשעריך תאכלנו ולעיל 
  מיניה כתיב כי יהיה בו מום.

דאע"ג דאסור  -  אפילו טמא וטהור
בגיזה ועבודה כדאמרינן (בכורות 
דף טו) בכל אות נפשך תזבח ואכלת 
בשר תזבח ולא גיזה ואכלת ולא 
לכלביך בשר ולא חלב אפי' הכי 
טמא וטהור אוכלין אותו בקערה 
אחת דנאכלים בטומאת הגוף 
ובטומאת עצמן דכיון דטמא אוכל 
בהן היינו בטומאת הגוף אוכל 

טהור וכשהטהור אוכל עמו לאחר ה
שנגע בו היינו טהור אוכל טומאת 

  עצמו שאכל את הטמא.
בבכור  -  דשראי לך התם האי טמא

בעל מום דכתיב ביה בשעריך הכא 
גבי מעשר לא תוכל והיינו לא תוכל 
לאכול בשעריך כלומר אי אתה 
רשאי לאכול מעשר שני בתורת 
בכור שכתוב בו בשעריך דבעל מום 

אכל בטומאת עצמו דבכור נ
  ובטומאת הגוף וזה אסור.

מעשר שני  - ומנלן דבר פדייה הוא
שנטמא דמדקאמר במתני' שלא 
נפדה מכלל דאי בעי פריק ואפילו 
בירושלים דאע"ג דמעשר שני טהור 
אינו נפדה בירושלים דכתיב כי 
ירחק ממך ונתת בכסף בריחוק 
מקום אתה פודה ולא בקירוב 

  מקום (קדושין דף נו).
והכי  - אין שאת אלא אכילהו

קאמר קרא כי ירחק ממך שיהא 
מעשר טהור חוץ לירושלים או 
אפילו הוא בירושלים אלא שאי 
אתה יכול לאוכלו שנטמא ונתת 

  בכסף.
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י ַרב 236ָאַמר יּבִ   :ַאִסי ַרבָאַמר  ,ּבִ

ְפִסיָעה ַאַחת חּוץ ַלחֹוָמה? ּפֹוִדין אֹותֹו ֲאִפיּלּו ּבִ ִני ָטהֹור, ׁשֶ ר ׁשֵ ִין ְלַמֲעׂשֵ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵאתוֹ "ׁשֶ י לֹא תּוַכל ׂשְ   .), כד(דברים יד 237"ּכִ

  
ֵע  -ַהאי  י ֶאְלָעָזרִמּבָ   ! 238י ֵליּה ְלִכְדַרּבִ

  
ן, ֵליָמא ְקָרא: 'לֹא תּוַכל ְלאֹוְכלֹו'; ַמאי  ֵאתוֹ "ִאם ּכֵ   ?"ׂשְ

  
ֲאָתא!   ְוֵאיָמא, ּכּוּלֹו ְלָהִכי הּוא ּדַ

  
לֹו'; ַמאי  ן, ֵליָמא ְקָרא: 'לֹא תּוַכל ִליּטְ ֵאתוֹ "ִאם ּכֵ   ? "ׂשְ

י. ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ
  
  

ְעָיא וְ יָנא ַרב ֲחנִ ָיֵתיב  ְעָיא ְלהּו:ַרב הֹוׁשַ   ְוָקא ִמּבַ
ַלִים  ירּוׁשָ יְתָחא ּדִ   ַמהּו?  -ַאּפִ

  
ְפִנים  אֹו ּבִ ָ חּוץ ּוַמׂשּ יָטא: הּוא ּבַ ׁשִ   ְקָלטּוהּו ְמִחיּצֹות. - ּפְ

חּוץ  אֹו ּבַ ָ ְפִנים ּוַמׂשּ   ַמהּו? -הּוא ּבִ
  

ְדֵבי  ָנא ְלהּו ַההּוא ָסָבא ּבִ ְמעֹון ּבֶ ּתָ י ׁשִ   :ן יֹוַחיַרּבִ
קֹום"" ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ    ."ךָ ֲא ילוּ ּמִ ִמ  - ) , כד(דברים יד "ּכִ

  
  

ֵעי  אּבָ ּפָ   :ַרב ּפַ
ַקְנָיא    ַמאי?  -ָנֵקיט ֵליּה ּבְ

  
יקּו.   ּתֵ

  

                                                             

236
  כך פענחו את ראשי התיבות, ויש שפיענחו רבי ביבי ורבי אסי מארץ ישראל. 
237

ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ָלשׂ   קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ ֵאתֹו ּכִ י לֹא תּוַכל ׂשְ ֶרְך ּכִ ָך ַהּדֶ ה ִמּמְ מְוִכי ִיְרּבֶ י ְיָבֶרְכָך הּום ׁשְ ם ּכִ   ֱאלֶֹהיךָ  'ֹו ׁשָ
  .ֱאִליֶעֶזר: בדפוסכך במסורת הש"ס.  238

 רש"י
אע"ג דכתיב  -  אפילו בפסיעה אחת

ירחק דמשמע טובא ת"ל כי לא 
תוכל שאתו לנושאו ולהביאו לפנים 

בר מן החומה דהכתוב לא תלה הד
בריחוק אלא בנטילה דכל זמן 
דאיכא למיעבד אכתי נטילה 
והבאה לפנים אפילו פסיעה אחת 

  פודה אותו.
למעשר שני  - לכדרבי אלעזר

  שנטמא.
שמע מינה לכדרב  -מאי שאתו 

  אסי.
יתיב רב חנינא ורב הושעיא 

וקא מיבעי  - אפיתחא דירושלים
  להו.

מכל מילוי שלך ומשא  - ממלואך
או דלא תימא של אדם חשיב מלו

ממך מקצתך דכל זמן שרחק 
מקצתך יהא נפדה אלא כי ירחק 
ממלואך פדה אבל כשאתה בפנים 
או משאך בפנים לא רחק המקום 
ממלואך ושוב לא תפדה אלא 

  ואכלת שם.
הוא מבפנים ונקיט  - בעי רב פפא

  משאו בקניא ארוך מבחוץ.
כיון דלאו ממש על כתיפו  - מהו

א הוא אין זה מלואו והרי הו
כמוטל לארץ ונפדה או דלמא כיון 
דנקיט ליה משאו קרינא ביה תיקו 

  כן נראה בעיני רבי ועיקר.
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––    יט, ביט, ביט, ביט, ב . 16
י ַאִסי ֲאַמר  י יֹוָחָנןֲאַמר ַרּבִ   :ַרּבִ

יִבין ָעָליו? ִני, ֵמֵאיָמַתי ַחּיָ ר ׁשֵ   ַמֲעׂשֵ
 ֶ ֵני ַהחֹוָמה.ִמׁשּ   ָרָאה ּפְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ֲאַמר ְקָרא:     240), יח(דברים יב 239"ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּתֹאְכֶלּנוּ "ּדַ

ָעֶריךָ וֹ לֹא תּוַכל ֶלֱאכ"ּוְכִתיב  ׁשְ   -  (דברים יב) 241"ל ּבִ

יּה:  ַקִריָנן ּבֵ ל ֵהיָכא ּדְ   ,"ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּתֹאְכֶלּנוּ "ּכָ
יּה:  ָעֶריךָ וֹ א תּוַכל ֶלֱאכלֹ "ַקִריָנן ּבֵ ׁשְ   ;"ל ּבִ

יּה:  ָלא ַקִריָנן ּבֵ   ,"ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּתֹאְכֶלּנוּ "ְוָכל ֵהיָכא ּדְ
יּה:  ָעֶר וֹ א תּוַכל ֶלֱאכלֹ "ָלא ַקִריָנן ּבֵ ׁשְ   ."יךָ ל ּבִ

  
  ֵמיִתיֵבי:

י יֹוֵסי "   :אֹוֵמרַרּבִ
ָעְלָת  ל ֶטֶבלּכֵֹהן ׁשֶ ֵאָנה ׁשֶ ָידֹו תְּ   ,ה ּבְ

  :ָאַמר
ֵאָנה זוֹ '   :תְּ

רּוָמָתּה  עוּ  - תְּ   ,ְקָצּה ּבְ
ר ִראׁשֹון  ְצפֹוָנּה  -ַמֲעׂשֵ   ,ּבִ

ִני  ר ׁשֵ   ',ִלְדרֹוָמּה  -ּוַמֲעׂשֵ
ִני ר ׁשֵ ַנת ַמֲעׂשֵ ַלִים, ְוִהיא ׁשְ ירּוׁשָ   ,ְוהּוא ּבִ

ר ָעִני בּוִלין ,אֹו ַמֲעׂשַ ּגְ   -  ְוהּוא ּבַ
  .לֹוֶקה ַאַחת^ - ָלּה ָכ ֲא    כ, א 

ֲא  ִים -ָלּה ָכ ְוָזר ׁשֶ תַּ   ;לֹוֶקה ׁשְ
ה ֲא  ִחּלָ תְּ ִאיּלּו ּבַ א ַאַחת -ָלּה ָכ ׁשֶ   ."ֵאינֹו לֹוֶקה ֶאּלָ

ַלִים; -ַטְעָמא  ירּוׁשָ ִאיֵתיּה ּבִ   ּדְ
בּוִלין  ּגְ לֹׁש, -ָהא ּבַ   לֹוֶקה ׁשָ

ֵני חֹוָמה! 242ְוַאף ָלאו רֹוֶאה ּפְ ב ּדְ   ַעל ּגַ
  

ַקּה. ַעְייַלּה ְוַאּפְ   243ּדְ
  

  ְלֵמיְמָרא? ִאי ָהִכי, ַמאי
  

ַמאי ָעְסִקיַנן   :ָהָכא ּבְ
ִטיְבַלּה. יַלּה ּבְ ַעּיְ גֹון ּדְ    244ּכְ

ּלֹא הּוְרמּו  נֹות ׁשֶ ְמָיין. -ְוָקָסַבר: ַמּתָ הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ   ּכְ
  

לֹא הּוְרמּו  נֹות ׁשֶ י יֹוֵסי: ַמּתָ ֵמי?!  -ְוָסַבר ַרּבִ הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ   ּכְ
ְנָיא:   ְוָהּתַ

ְמ " י ׁשִ ן ְיהּוָדה ַרּבִ ּום עֹון ּבֶ י יֹוֵסיאֹוֵמר ִמׁשּ   :ַרּבִ
ללֹא ֶנְחְלקּו  אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ

לֹא ִנְגְמָרה ְמַל  ירֹות ׁשֶ ַלִים ,ןאְכתָּ ַעל ּפֵ ירּוׁשָ   -  ְוָעְברּו ּבִ
ֶהן ּלָ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ה ַמֲעׂשֵ ְפּדֶ ּיִ ָכל ָמקֹום, ׁשֶ   .ְויֹאַכל ּבְ

ְחְלקוּ    :ְוַעל ַמה ּנֶ
ְגְמָרה ְמַל ַעל ּפֵ  ּנִ ַלִים  ,ןאְכתָּ ירֹות ׁשֶ ירּוׁשָ   - ְוָעְברּו ּבִ

איׁשֶ  ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

                                                             

239
י ִאם ִלְפֵני ה  ר ִיְבַחר ה 'ּכִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ַמְחתָּ  'ֱאלֶֹהיָך ּתֹאְכֶלּנּו ּבַ ָעֶריָך ְוׂשָ ׁשְ ר ּבִ ִוי ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהּלֵ ָך ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ כֹל  'ִלְפֵני ה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ַאתָּ ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ַלח ָיֶדךָ    ִמׁשְ
 .(דברים טו) "הנָ ׁשָ ה בְּ נָ ׁשָ  ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּתֹאְכֶלּנוּ ": בדפוסכך מתוקן בדפוסים, על פי הכתוב.  240

י": בדפוסכך מתוקן בדפוסים, על פי הכתוב.  241 ָעֶריךָ  ּכִ ׁשְ   ."לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ
ַאף: בדפוסכך בב"ח.  242   .ּדְ
ֵקי: בדפוסכך בב"ח.  243 ַעְייֵלי ְוַאּפְ  .ּדְ

ִטיְבַלְייהוּ : בדפוסכך בב"ח.  244 יִליְנהּו ּבְ ַעּיְ   .ּדְ

 רש"י
וחוץ לחומה  -  משיראה פני החומה

  דמתני' היינו דעייליה ואפקיה.
 - דלא קרינא ביה לפני ה' אלהיך

  דלא הכניסו לפנים.
כהן שעלתה בידו תאנה של טבל 

 - ואמר תאנה זו תרומתה בעוקצה
  בצד זנבה.

בצד צפון  - מעשר ראשון בצפונה
שלה והוא אוחזה כנגד מזרח וכן 

  מעשר שני בדרומה.
דבעי ראשית  -  תרומה בעוקציה כו'

שיהא שיריה ניכרין והלכך בעינן 
סיום והאי דתנן (דמאי פ"ז מ"ד) שני 
לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן 
תרומה במקומן פליג אהא דלא בעי 

  ה ניכרין.ראשית שיהא שירי
ואותה שנה  - והיא שנת מעשר שני

  שניה שראוי ליתן בה מעשר שני.
כשקרא שמות  - והוא בירושלים

  הללו על אותה תאנה.
או שהיא שנת  - מעשר עני בגבולין

מעשר שלישית ואמר מעשר עני 
בדרומה ולא אמר מעשר שני והוא 

  אפי' בגבולין.
דלא הוציאה מידי טבל  - לוקה אחת

זה וקאכיל מעשר בקריאת שם 
ראשון הטבול לתרומת מעשר וקעבר 
אלאו דטבל אבל איסור תרומה 
דקאכיל ליכא דהא כהן הוא ונהי אי 
הוה אמר תרומת מעשר באמצעיתה 
הוי מצי אכיל כולה ולא לקי מידי 
דהוה תרומת מעשר לכהן והוא כהן 
ואמעשר ראשון ואמעשר שני לא לקי 

  דהא אף לזרים שרי.
מא דמעשר שני טע - הכי גרסינן

בירושלים ומעשר עני בגבולין הא 
  מעשר שני בגבולין לוקה שלש.

לירושלים וקרא עליה שם  - דעייליה
והדר אפקיה חוץ דחזא מעשר שני 

  פני החומה הלכך לוקה שלש.
דבשלמא אי  - אי הכי מאי למימרא

אמרת מעשר שני בגבולין לוקה שלש 
אע"ג דלא חזא פני החומה אשמועינן 

ייבין עליו אע"פ שלא ראה טובא דח
פני חומה ואיצטריך למיתניה משום 
דיוקא דידה הא בגבולין אלא אי 
אמרת בדעייליה ואפקיה מאי 
למימרא לא היא איצטריכא ולאו 
דיוקא דידה דהא פשיטא דאפילו 
כהן לוקה על הטבל וזר על התרומה 

  ועל מעשר שני חוץ לחומה.
לההיא תאנה  - דעיילה בטיבלה

דקלטוהו מחיצות למעשר בירושלים 
  שני העתיד ליתרם ממנה.

וקסבר מתנות שלא הורמו כמי 
ודמי כמאן דעייל  - שהורמו דמיין

מעשר שני בעיניה דהוה ליה ראה פני 
החומה והלכך כי אפקה לוקה עליו 

   וכגון דאפקה נמי בטיבלה.
למעשר כדמפרש  - שנגמרה מלאכתן

בזרעים (מעשרות פ"א מ"ה) מאימתי 
ר מלאכתן למעשר בחיטין גמ

משימרח הכרי בדילועין משיפקסו 
  כו'.

עדיין יש לו  -  שיפדה מעשר שני
פדייה דכיון דלא נגמרה מלאכתן לא 
אמרינן כמי שהורמו דמיין וראה פני 

  החומה ואין לו פדייה.
  



                                            ְוֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקין –ַמֶּסֶכת ַמּכֹות ֶּפֶרק ג' 
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ֶהם ּלָ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ַלִים ,ַיְחִזיר ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ   ;ְויֹאַכל ּבִ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ָכל ָמקֹום ה ְויֹאַכל ּבְ   ."ִיְפּדֶ
לֹ  נֹות ׁשֶ ְך: ַמתָּ ְעּתָ ְמָיין, -א הּוְרמּו ְוִאי ָסְלָקא ּדַ הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ   ּכְ

  ָהא ְקָלטּוהּו ְמִחיּצֹות!
  

הֲאַמר    :ַרּבָ
ה ֶלֱאכֹול  אֹוָרְייָתא, -ְמִחיּצָ   ּדְ
ה ִלְקלֹוט  ָנן; -ְמִחיּצָ ַרּבָ   ּדְ

ָנן  זּור ַרּבָ ֵעיֵניּה, -ְוִכי ּגַ י ִאיֵתיּה ּבְ   ּכִ
ִטְבֵליּה  ָנן. - ּבְ זּור ַרּבָ   ָלא ּגַ

  
  ַמר:ֲא ָרִביָנא 

ַקְנָיא; ָנֵקיט ֵליּה ּבְ גֹון ּדְ   ּכְ
א. ּפָ ַרב ּפַ ֲעָיא ּדְ   ְוִתְפׁשֹוט ּבָ

  

 רש"י
 יחזיר מעשר שני ויאכל בירושלים

דקסברי בית שמאי כמי שהורמו  -
  דמיין.

מדמתני  - יפדה ויאכל בכל מקום
רבי יוסי אליבא דבית הלל יפדה 
ש"מ דהכי סבירא ליה דבית שמאי 
במקום בית הלל אינה ִמְׁשָנה 
ומדקאמר יפדה ש"מ דמתנות שלא 
הורמו לאו כמי שהורמו דמיין ולא 
ראה פני החומה ויש לו פדייה ואי 

  ס"ד כו'.
הא דדייקינן לעיל הא  - רבינא אמר

 בגבולין לוקה שלש וקא בעית מאי
למימרא איצטריך כגון דנקיט ליה 
בקניא וקא משמע לן דכמאן דראה 
פני החומה דמי ולוקה משום לא 
תוכל אי הדר ארחקיה ואכליה 
ותפשוט מינה בעיא דרב פפא דבעא 

  לעיל.

 



                                                                                              ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

118

        כ, אכ, אכ, אכ, א . 17
ָנה    ִמׁשְ

רֹאׁשוֹ    ,ַהּקֹוֵרַח ָקְרָחה ּבְ
ַאת רֹאׁשוֹ  יף ּפְ ּקִ   ,ְוַהּמַ

ַאת ְזָקנוֹ  ִחית ּפְ ׁשְ    ,ְוַהמַּ
ת  ִריָטה ַאַחת ַעל ַהמֵּ ֹוֵרט ׂשְ   -ְוַהׂשּ

יב   .ַחּיָ
  

ִר  ַרט ׂשְ ה ֵמִתיםיָט ׂשָ ָ   ,ה ַאַחת ַעל ֲחִמׁשּ
ִריטֹות ַעל ֵמת ֶאָחד    -אֹו ָחֵמׁש ׂשְ

ל ַאַחת ְוַאַחת יב ַעל ּכָ   .ַחּיָ
  

ִים - ַעל ָהרֹאׁש  תַּ אן :ׁשְ אן ְוַאַחת ִמּכָ   .ַאַחת ִמּכָ
ָקן אן :ַעל ַהּזָ ִים ִמּכָ תַּ אן ,ׁשְ ִים ִמּכָ תַּ ה ּוׁשְ ַמטָּ   .ְוַאַחת ִמּלְ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמרַרּבִ
לוּ  ַאַחת  245ִאם ִניטְּ ן ּכְ א ַאַחתֵאינֹו ַח  -ּכּוּלָ יב ֶאּלָ   .ּיָ

  

יב ַתַער ,ְוֵאינֹו ַחּיָ ֶלּנּו ּבְ טְּ ּיִ   .ַעד ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמרַרּבִ

טֹו ּבְ  יב -י נִ יְט ִה ְר אֹו ּבִ  ַמְלֵקטֲאִפיּלּו ִלּקְ   .ַחּיָ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
  - ) ה, (ויקרא כא 246"לֹא ִיְקְרחוּ ""

ע ְוָחֵמׁש ְקִריחֹות א ַאַחת ,ָיכֹול ֲאִפיּלּו ָקַרח ַאְרּבַ יב ֶאּלָ   ?לֹא ְיֵהא ַחּיָ
ְלמּוד לֹוַמר ל ָקְרָחה ְוָקְרָחהְלַחיֵּ  - "ָקְרָחה" :תַּ   .יב ַעל ּכָ

  
ם" רֹאׁשָ ְלמּוד לֹוַמר - "ּבְ   ?ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ ימּו ָקְרָחה לֹא ִתְתּגְֹד " :ְלִפי ׁשֶ ין ֵעיֵניֶכם לָ דּו ְולֹא ָתׂשִ   ,), א(דברים יד 247"ֵמתּבֵ
ְלַבד ,ָיכֹול ין ָהֵעיַנִים ּבִ א ַעל ּבֵ יב ֶאּלָ ל ָהרֹאׁש  ?לֹא ְיֵהא ַחּיָ ִין ְלַרּבֹות ּכָ   ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ם" :תַּ רֹאׁשָ   -  "ּבְ
ל ָהרֹאׁש    .ְלַרּבֹות ּכָ

  
ּכֲֹהִנים א ּבַ תּוב ִמ  ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ ֶהן ַהּכָ ה ּבָ ִריּבָ ִין; ְצֹות ְיֵתירֹותׁשֶ ָרֵאל ִמּנַ   ?ִיׂשְ

אן ן ,), א(דברים יד "ָקְרָחה" :ֶנֱאַמר ּכָ   ;), ה(ויקרא כא "ָקְרָחה" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ן  ַהּלָ ל ָקְרָחה ְוָקְרָחה -ַמה ּלְ יב ַעל ּכָ ֵבין ָהֵעיַנִים ,ִחּיֵ יב ַעל ָהרֹאׁש ּכְ   ,ְוִחּיֵ

אן  ל ָקְרָחה וְ  -ַאף ּכָ יב ַעל ּכָ ֵבין ָהֵעיַנִים ,ָקְרָחהִחּיֵ יב ַעל ָהרֹאׁש ּכְ   .ְוִחּיֵ
ן  ַהּלָ   ,ַעל ֵמת -ּוַמה ּלְ

אן    ."ַעל ֵמת -ַאף ּכָ
  

ע ְוָחֵמׁש ְקִריחֹותָהֵני " ֵמי?  - "ַאְרּבַ   ֵהיִכי ּדָ
ֶזה ַאַח  יָטא! -ר ֶזה, ּוְבָחֵמׁש ַהְתָראֹות ִאיֵליָמא ּבָ ׁשִ   ּפְ

ֲחָדא ַהְתָרָאה     כ, ב  א ּבַ   -ֶאּלָ
יב?!ִמ    י ִמַחּיֵ

ַנן:   ְוָהּתְ
ל ַהּיֹום" ָהָיה ׁשֹוֶתה ַיִין ּכָ א ַאַחת - ָנִזיר ׁשֶ יב ֶאּלָ   ;ֵאינֹו ַחּיָ

ה' :ָאְמרּו לוֹ  תֶּ ׁשְ ה' ',ַאל תִּ תֶּ ׁשְ   - ְוהּוא ׁשֹוֶתה  ',ַאל תִּ
ל ַאַחת ְוַאַחת יב ַעל ּכָ   !מכות כא.)( "ַחּיָ

  
  ָלא, ְצִריָכא:

עֹוָתי ָסְך ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ ַבת ַאַחת;ּדְ א, ְואֹוְתִביְנהּו ּבְ   ו ָנׁשָ
ָהְוָיא ֵליּה ַהְתָרָאה ְלָכל ֲחָדא ַוֲחָדא.    ּדְ
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ָרֶטת  ְרטּו ׂשָ ָרם לֹא ִיׂשְ חּו ּוִבְבׂשָ ם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ רֹאׁשָ   לֹא ִיְקְרחּו ָקְרָחה ּבְ
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ם ַלה  ִנים ַאתֶּ ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת 'ּבָ ימּו ָקְרָחה ּבֵ   ֱאלֵֹהיֶכם לֹא ִתְתּגְֹדדּו ְולֹא ָתׂשִ

 רש"י
  מתני'.

על המת כדמפרש  - הקורח קרחה בראשו
  בְּגָמָרא.

משום דבעי למימר הי  - והמקיף פאת ראשו
  ראשו נקיט ליה.נינהו פאתי 

  עושה חבורה בעצמו משום צער מתו. - שרט
הכא  - השורט שריטה אחת על המת חייב

לאו דוקא נקט שריטה אחת אלא משום דבעי 
לפלוגי לקמיה בין שריטה אחת לשתי שריטות 
  נקיט ליה נמי הכא וכמדומה דלא גרסינן ליה.

שריטה אחת על ה' מתים או ה' שריטות על 
א מרבי ליה דחייב על כל בְּגָמָר  - מת אחד

  אחת ואחת.
על הקפת הראש חייב שתי  - חייב על הראש

מלקיות דשתי פאות יש לו לראש שהראש 
כשתי חתיכות מקום השיער חתיכה אחת 
ומקום הפנים והזקן חתיכה אחת ומתחברות 
זו עם זו בצד האוזן מלפניו מקום שלועזין 
טנפל"א ושם נקרא פאה ששם סוף הראש 

ר הפרקים ונמצא שיש לו שתי מקום חיבו
פאות צידעא מכאן וצידעא מכאן וחייב עליהן 
שתים אפילו נטלן בבת אחת בשתי ידיו ואע"ג 
דחד התראה קא מתרה ליה אל תקיף דזיל 
הכא פאה איכא וזיל הכא פאה איכא כדאמר 
לקמן גבי קרחה וגבי שריטה דמייתינן דחייב 
על כל קרחה וקרחה ועל כל שרט ושרט ונהי 
דהכא לא צריך לאתויי מקרא דמסתמא כי 
היכי דאמרינן ושרט לחייב על כל שרט ושרט 
ה"נ אמרינן פאת לחייב על כל פאה ופאה דהא 
לאו מיתורא דקרא שמעינן ליה כולי האי כ"ש 
וגימגום כדאמרינן לקמן דסכינהו לחמש 
אצבעתיה נשא דאע"ג דליכא אלא חדא 

  התראה מחייבינן ליה חמש.
חמש פאות יש לו לזקן אחד  - שתים מכאן

למטה מן האוזן מקום שלחי התחתון יוצא 
ומתפרד שם ושם נקרא פאה בחודו של לחי 
שבולט לחוץ ששם מתחלת הזקן וכל מה 
שלמעלה עד הצידעא בכלל פאת הראש היא 
ושתי השיבולות כל אחד מהן לסוף הלחי 
ונקרא פאה ואחת מלמטה שיער שבין 

  ין מנט"ן.השיבולת באמצע הסנטר שלועז
תנא קמא  -  ואינו חייב עד שיטלנו בתער

  גמ'. קאמר לה ורבי אליעזר פליג עליה.
הכי גרסינן לא יקרחו קרחה יכול אפילו קרח 

  דקרא יתירא הוא. - כו' תלמוד לומר קרחה
לאו דוקא קאמר  - בראשם מה תלמוד לומר

ליה דהא ודאי איצטריך משום דהוה אמינא 
א דריש ליה קרחה כל דהו אלא מידרש ק

  בראשם משמע כל הראש שלפי שאמר כו'.
בישראל כתיב ולא יקרחו  - ולא תתגודדו

  בכהנים.
  בראש סמוך לפדחת. - בין העינים

דחייב על כל הראש אלא כהנים  - ואין לי
  דההוא בכהנים כתיב.

ולא גרסינן בבת  - ה"ג אלא בחדא התראה
אחת אלא דאתרו ביה חדא התראה ואתא 

ה אחר זה מי מיחייב והתנן כו' איהו וקרח בז
אינו חייב אלא אחת הואיל ולא אתרו בו אלא 
חדא התראה ואע"ג דשתייתו בזה אחר זה 

אל  היא דשתייה בבת אחת כל היום ליכא.
מתרין בו לכל שתייה  - תשתה אל תשתה

  ושתייה.
פירוש סם שמשיר את השיער והסך  - נשא

  ממנו אינו צומח שיער בגופו.
בה' מקומות דהוו להו  -  ת אחתואותבינהו בב

ה' קריחות ובחדא התראה דכיון דבבת אחת 
קא עביד מאי חזית דחיילא התראה אהאי 
אצבע טפי מהאי והתראת ספק לא מיחשבא 
דהתראה אכולהו אצבעות שדיא ומנחא 
ולאלתר מתברר לו אם חושש להתראתו או 

  לא.
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב . 18
יעּור ָקְרָחה? ה ׁשִ   ְוַכּמָ

  
  אֹוֵמר:ַרב הּוָנא 

ָרֶאה ֵמרֹאׁשֹו. ּיֵ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

י יֹוָחָנן  ּום ַרּבִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   :ַרּבִ
ְגִריס.   ּכִ

  
ֵאי: ַתּנָ   ּכְ

ה ׁשִ " ּמָ    ?עּור ָקְרָחהיּכַ
ְגִריס   ;ּכִ
   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים

ָרֶאה ֵמרֹאׁשוֹ  ּיֵ ֵדי ׁשֶ   ."ּכְ
  

ר ֲחִביָבאֲאַמר    :ַרב ְיהּוָדה ּבַ
ֵאי: ּנָ ָלָתא ּתַ ּה ּתְ ִליֵגי ּבָ   ּפְ

ְגִריס,   ַחד אֹוֵמר: ּכִ
ָרֶאה ֵמרֹאׁשֹו, ּיֵ ֵדי ׁשֶ   ְוַחד אֹוֵמר: ּכְ

ָערֹות. ְוַחד אֹוֵמר:  י ׂשְ ּתֵ ׁשְ   ּכִ
ה. ַכֲעָדׁשָ יל ּבְ ָערֹות, ּוְמַעּיֵ י ׂשְ ּתֵ יק ׁשְ ַמּפִ א ּדְ   ְוִאיּכָ

  
  ְוִסיָמָנְך: 

ֶהֶרת  ְגִריס -ּבַ   ,ּכִ
ה -ה ְחיָ ּוִמ  ַכֲעָדׁשָ   .ּבְ

  
  

 רש"י
שיראה מבשר  -  שיראה מראשו

  הראש ערום.
מר רב יהודה בר חביבא פליגי בה א

איכא דמפיק שתי  - תלתא תנאי
  שערות ומעייל כעדשה.

דלא תימא מפיק כגריס  - וסימנך
ומעייל כעדשה ִמְׁשָנה זו בהרת 
כגריס ומחיה כעדשה דהכא נמי 
בשעורי קרחה איכא כגריס 
וכעדשה ומהשתא ידעינן דלא 
אפיקנא אלא שתי שערות דיראה 

ם לאפוקי מראשו לא הוו צריכי
דשוה הוא לדברי כולם דאין זה 

  שיעור קצוב.

 



                                                                                              ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ָנא:   ּתָ

ת" ּבָ ַ ׁשּ י ַהּזּוג ּבַ יב - ַהּנֹוֵטל ְמלֹא ּפִ   ."ַחּיָ
  

י ַהּזּוג? ה ְמלֹא ּפִ   ְוַכּמָ
  

ִים. :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר  ּתַ   ׁשְ
  

ְנָיא:   ְוָהּתַ
ִים - ְלָקְרָחה " תַּ   !"ׁשְ
  

ִים'. -ֵאיָמא: 'ְוֵכן ְלָקְרָחה  ּתַ   ׁשְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:   ּתַ
ת " ּבָ ַ ׁשּ י ַהּזּוג ּבַ יב -ַהּנֹוֵטל ְמלֹא ּפִ   .ַחּיָ

י ַהּזּוג ה ְמלֹא ּפִ   ?ְוַכּמָ
ִים תַּ   ;ׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר    .תַאַח  :אֹוֵמרַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר ְל ֲחָכִמים ּומֹוִדים    ַרּבִ

ְמַלּקֵ  חֹורֹותּבִ הוּ  ,ֲאִפיּלּו ַאַחת, ט ְלָבנֹות ִמּתֹוְך ׁשְ יבׁשֶ   .א ַחּיָ
חֹול ָאסּור -ְוָדָבר ֶזה    ,ֲאִפיּלּו ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ה" :ִמׁשּ ָ ְמַלת ִאׁשּ ֶבר ׂשִ ׁש ּגֶ   ."), ה(דברים כב 248"לֹא ִיְלּבַ
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י תֹוֲעַבת ה  ה ּכִ ָ ְמַלת ִאׁשּ ֶבר ׂשִ ׁש ּגֶ ה ְולֹא ִיְלּבַ ָ ה 'לֹא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאׁשּ ה ֵאּלֶ ל עֹׂשֵ   ֱאלֶֹהיָך ּכָ

 רש"י
תנא הנוטל מלא פי  - הכי גרסינן

  הזוג בשבת ולא גרסינן תניא.
  חודן של מספרים. - פי הזוג

ולפרושי  - אימא וכן לקרחה שתים
  אתא.

שערות לבנות מתוך  -  במלקט
שחורות דכיון דאדם מקפיד על 
שער לבן אחד שבין שערותיו 

ת כדי שלא יראה זקן שחורו
אמרינן דכשהוא מלקט אותו מבין 
השחורות מלאכה חשובה היא לו 
וחייב משום גוזז כיון דחייש 
לגזיזה זו, שחורות מתוך לבנות לא 

  גרסינן.
שמתנאה עצמו  - אף בחול אסור

 בנויי אשה.
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב . 20
ַאת רֹאׁשוֹ ְוַהּמַ " יף ּפְ יב - ּקִ    ."ַחּיָ
  

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
ַאת רֹאׁשוֹ "   ;סֹוף רֹאׁשוֹ  - ּפְ

  ?"סֹוף רֹאׁשוֹ "ְוֵאיֶזהּו 
ֶוה ְצָדָעיו ַלֲא  ׁשְ ְחּתוֹ ֶזה ַהּמַ   ."חֹוֵרי ָאְזנֹו ּוְלַפּדַ

  
יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ אּתָ   :ַרב ִחְסּדָ

יּקָ " יף ְוֶאָחד ַהּנִ ּקִ   ."ֶקהלוֹ  -ף ֶאָחד ַהּמַ
  

  ֲאַמר ֵליּה:
יָלא  ַאְרּבִ ְמֵרי ּבְ ָאֵכיל ּתַ   ָלֵקי?! -ַמאן ּדְ

י  ֲאַמר ָלְך ַמּנִ י ְיהּוָדה ִהיא, - ּדַ   ַרּבִ
ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ֲאַמר: ָלאו ׁשֶ   לֹוִקין ָעָליו. -ּדַ

  
  אֹוֵמר:ָרָבא 

יף ְלַעְצמֹו, ְוִדְבֵרי ַהּכֹל. ַמּקִ   ּבְ
  

י    אֹוֵמר:ַרב ַאׁשִ
י ְמַסּיֵ   ַע, ְוִדְבֵרי ַהּכֹל.ּבִ

  
  

 רש"י
באיזה ענין יהא  - ואיזהו סוף ראשו

מקיף סוף הראש שיהא חייב בבל 
  תקיפו.

שוה צדעיו לאחורי אזנו המ
אחורי אזנו אין שיער  - ולפדחתו

כלום וכך במצחו אין שיער כלום 
אבל בצדעיו שבאמצע יש שיער 
ואם הוא משוה ונוטל כל השיער 
שבצדעיו למדת אחורי אזנו 

  ופדחתו זהו מקיף סוף הראש.
האוכל  - דאכיל תמרי בארבילא

תמרים בכברה יהא לוקה בתמיה 
שהוא לוקה  כלומר ניקף מה פשע

  לאו שאין בו מעשה הוי ולא לילקי.
השואל לך כמאן  - דאמר לך מני

קאמרת ניקף לוקה אימא ליה רבי 
יהודה היא דאמר לעיל /מכות/ (דף 
ד: טז) לאו שאין בו מעשה לוקין 
והיינו לאו שאין בו מעשה דניקף 
הוא דקא עבר אלאו דלא תקיפו 
דשמעינן לקרא הכי לא תקיפו לא 

יף דמניח להקיף כמקיף תניחו להק
א"נ מדאפקיה בלשון רבים דכתיב 
לא תקיפו משמע דאתרי קא מזהר 

  רחמנא ניקף ומקיף.
לא צריכת לאוקומי  - רבא אמר

כרבי יהודה הך ברייתא דתני תנא 
קמיה דרב חסדא דקיימא במקיף 
את עצמו וקמ"ל דחייב תרתי 
משום מקיף ומשום ניקף דסד"א 

  לא לילקי אלא חדא קמ"ל.
דלא צריך לתרוצי רבי  - דברי הכלו

  יהודה היא.
  מזמין השערות למקיף. - מסייע
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב . 21
ַאת ְזָקנוֹ " ִחית ּפְ ׁשְ   ."ְוַהּמַ
  

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
ַאת ְזָקנוֹ "   ;סֹוף ְזָקנוֹ  - ּפְ

  ?"סֹוף ְזָקנוֹ "ְוֵאיֶזהּו 
ּבֹוֶלת ְזָקנוֹ  -   ."ׁשִ
  
  
  

 רש"י
כולהו חמש פאות  - שיבולת זקן

דקא חשיב במתניתין בכלל שיבולת 
  הם.
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב . 22
ִריָטה ַאַחת" ֵרט ׂשְ ׂשָ יב - ְוַהּמְ   ."ַחּיָ
  

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
  - ) , כחט(ויקרא י 249"טֶר ְוׂשֶ ""

ַפל  ט ַר ֲאִפיּלּו ׂשָ  ,ָיכֹול ּנָ יתֹו ׁשֶ    ,ַעל ּבֵ
ם ּיָ ְבָעה ּבַ טָּ   ?ְוַעל ְסִפיָנתֹו ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר    - ), כח(ויקרא יט "ֶנֶפׁש לָ " :תַּ
יב ְלַבד ,ֵאינֹו ַחּיָ ת ּבִ א ַעל ַהּמֵ   .ֶאּלָ

  
ִין ִל  ֵרט ָח ּוִמּנַ ִריטֹות ַעל ֵמת ֶאָחדְמׂשָ הּוא ַחיָּ  ,ֵמׁש ׂשְ ל ַאַחת ְוַאַחתׁשֶ    ?יב ַעל ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר   - "טֶר ְוׂשֶ " תַּ
יב ִריָטה ְלַחּיֵ ִריָטה ּוׂשְ ל ׂשְ   .ַעל ּכָ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמרַרּבִ
ִין ִל  ִריָטה ַאַחת ַעל ִמּנַ ֵרט ׂשְ הְמׂשָ ָ ל ,ֵמִתים ֲחִמׁשּ יב ַעל ּכָ הּוא ַחּיָ    ?250דָח ֶא ד וְ ָח ֶא  ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר   - "ֶפׁש נֶ לָ " :תַּ
ל ֶנֶפׁש ְוֶנֶפׁש ְל  יב ַעל ּכָ   .ַחּיֵ
  

יּה  יְקּתֵ םְוָהא ַאּפִ ּיָ ְבָעה ּבַ ּטָ ַפל ְוִלְסִפיָנתֹו ׁשֶ ּנָ   !ְלֵביתֹו ׁשֶ
  

י יֹוֵסי   כא,א    :ָקָסַבר ַרּבִ
ִריָטה ּוְגִדיָדה    ַאַחת ִהיא; -ׂשְ

  ."תָלֵמ "ּוְכִתיב ָהָתם: 
  

מּוֵאלֲאַמר    :ׁשְ
ְכִלי  ֵרט ּבִ ׂשָ יב. -ַהּמְ   ַחּיָ

  
  ִתיֵבי:ֵמי

ִריָטה ּוְגִדיָדה ַאַחת ִהיא" ִרי ,ׂשְ ְ ׂשּ א ׁשֶ ְכִליֶאּלָ ד ּוְגִדיָדה ּבִ ּיָ   !"ָטה ּבַ
  

י יֹוֵסי. ַרּבִ ֲאַמר, ּכְ   הּוא ּדַ
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ְרֶכם ּוְכתֶֹבת   ְבׂשַ נּו ּבִ ֶרט ָלֶנֶפׁש לֹא ִתתְּ ֶכם ֲאִני הְוׂשֶ נּו ּבָ   'ַקֲעַקע לֹא ִתתְּ

 .ַאַחת ְוַאַחת: בדפוסכך בב"ח.  250

 רש"י
דמצי למיכתב לנפש  - ת"ל ושרט

לא תשרטו במקום ושרט לנפש לא 
תתנו לשון אחר ת"ל ושרט 

  מריבויא דוי"ו.
רבי יוסי  - 'רבי יוסי אומר כו

  מוסיף חיובי.
והא  - הא אפיקתיה לביתו שנפל

ודאי רבי יוסי לא פליג בההיא 
דהיאך יהא מוציא הפסוק מידי 

  פשוטו.
קסבר רבי יוסי שריטה וגדידה 

דתרוייהו בין ביד בין  - אחת היא
בכלי וכתיב בגדידה למת לא 

  תתגודדו ולא תשימו קרחה וגו'.
הא ודאי  - המשרט בכלי חייב

יטא לכולי עלמא דעיקר גדידה פש
משמע בכלי ועיקר שריטה משמע 
ביד וקאמר שמואל המשרט בכלי 
על המת חייב ולא קאמר המגדד 
בכלי לאשמועינן דשם שריטה שייך 
בכלי והעושה חבורה בעצמו בכלי 
על המת חייב שני לאוין משום 
משרט ומשום מגדד דגדידה 
ושריטה אחת היא דתרוייהו בין 

  י.ביד בין בכל
 - מיתיבי גדידה ושריטה אחת היא

כלומר בין שריטה בין גדידה ענין 
חבורה הם ושניהם על מת אלא 
שריטה ביד גדידה בכלי וקשיא 
לשמואל דאמר תרוייהו בין ביד בין 
בכלי דמדקאמר המשרט בכלי ולא 
קאמר המגדד בכלי מכלל דשריטה 

  שייכא בכלי כגדידה.
 - על המת בין ביד בין בכלי חייב

שריטה וגדידה כתיב דתרוייהו ד
  אסרינהו רחמנא.

דיש עבודת  -  על עבודת כוכבים
כוכבים שעובדין אותה בכך שעושין 

  בבשרם חבורות ופצעות.
דדרך עבודתה בכך  - ביד חייב

ואפי' עבודת כוכבים שאין עבודתה 
  בכך חייב דעבודה גמורה היא ביד.

דבכלי דרך  - והא איפכא כתיב
וכבים דכתיב עבודה הוא לעבודת כ

ויתגודדו כמשפטם עשו גדידה 
כדרך שהיו רגילין לעשות בחרבות 

  וברמחים אלמא דרך עבודה בכלי.
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        כא, אכא, אכא, אכא, א . 23
יּה ּדְ  ָנא ַקּמֵ ֵני ּתָ י יֹוָחָנןּתָ   :ַרּבִ

יב -ַעל ֵמת " ְכִלי ַחּיָ ין ּבִ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ    ;ּבֵ
יָּ  - 251ֲעבֹוָדה ָזָרה ַעל יבּבַ טּור ,ד ַחּיָ ְכִלי ּפָ   ."ּבִ

  
ִתיב: ָכא ּכְ   ְוָהא ִאיּפְ

ֲחָרבֹות ּוָבְרָמִחיםיִּ וַ " ָטם ּבַ ּפָ ִמׁשְ   !), כחיח '(מלכים א 252"ְתּגְֹדדּו ּכְ

  
א ֵאיָמא:   ֶאלָּ

ד  ּיָ טּור,  -ּבַ   ּפָ
ְכִלי  יב. -ּבִ   ַחּיָ

  
  

                                                             

 .ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים כך בכתבי היד. בדפוסים, מחמת הצנזורה: 251

252
ם ֲעֵליֶהם  ָפְך ּדָ ֲחָרבֹות ּוָבְרָמִחים ַעד ׁשְ ָטם ּבַ ּפָ ִמׁשְ ְתּגְֹדדּו ּכְ דֹול ַוּיִ קֹול ּגָ ְקְראּו ּבְ   ַוּיִ
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        כא, אכא, אכא, אכא, א . 24
יב "וְ     ."...ַעל ָהרֹאׁש ַחּיָ
  

תַמְחֵוי  ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ
י אּבֵ ֵריׁשָ יְרֵקי ּדְ   .253ן ּפִ
  
ָקן" אן :ְוַעל ַהּזָ ִים ִמּכָ תַּ ה ,ׁשְ ַמטָּ אן ְוַאַחת ִמּלְ ִים ִמּכָ תַּ   ".ּוׁשְ
  

תַמְחֵוי  ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ
יְקָנא ּדִ יְרֵקי ּדְ ין ּפִ   .254ּבֵ

  
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַאַחת ִאם ְנָטָלן  ן ּכְ א ַאַחתֵאינֹו ַח  -ּכּוּלָ יב ֶאּלָ    ."ּיָ
  

  : ַחד ָלאו הּוא.ָקָסַבר
  
  

                                                             

א: פוסבדכך בב"ח.  253  .ֵריׁשָ

יְקָנא: בדפוסכך בב"ח.  254  .ּדִ

 רש"י
מקום הפרקים  - בי פירקי דרישא

שמתחברים שם פירקי העצמות 
  והיינו בצדעים, פרק יונט"ר.

פרק ראשון של  -  בי פירקי דדיקנא
זקן היינו תחת האוזן מקום שלחי 

א משם ושם נקרא התחתון יוצ
פאה בחודו של לחי שבולט לחוץ 
ושתי השבולת שבסנטר מקום 
חבור שני הלחיים יש עצם קטן 
שמחבר הלחיים יחד שמכאן ומכאן 
נקרא פאה שכל אחד מהן לסוף 
הלחי הרי שתים מכאן ושתים 
מכאן ואחת מלמטה הוא השיער 
שבין ב' השבולת שבסנטר ופרק 

  הוא בפני עצמו.
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        כא, אכא, אכא, אכא, א . 25
יב" ַתַער ,ְוֵאינֹו ַחּיָ ֶלּנּו ּבְ טְּ ּיִ   ."ַעד ׁשֶ
  

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
  - ) , ה(ויקרא כא 255"חוּ ָנם לֹא ְיַגלֵּ ּוְפַאת ְזָק ""

חוֹ  ֲאִפיּלוּ  ,ָיכֹול ּלְ יב ּגִ ַרִים ְיֵהא ַחּיָ ִמְסּפָ   ?ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ִחית" :תַּ   .), כז(ויקרא יט 256"לֹא ַתׁשְ

ִחית"ִאי    - "לֹא ַתׁשְ
ַמְלֵקט וּ  ,ָיכֹול טֹו ּבְ יבנִ יְט ִה ְר ִאם ִלּקְ   ?י ְיֵהא ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר   .), ה(ויקרא כא "חוּ לֹא ְיַגלֵּ " :תַּ
יַצד   ?ָהא ּכֵ

ָחָתה ׁש ּבֹו ַהׁשְ ּיֵ יּלּוַח ׁשֶ ַער :ָהֵוי אֹוֵמר ;ּגִ   .ֶזה תַּ
  
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

טוֹ  ַמְלֵקט וּ  ֲאִפיּלּו ִלּקְ יב - ינִ יְט ִה ְר ּבְ   . "257ַחּיָ
  

ְך: ְפׁשָ   ַמה ּנַ
ָוה  ֵזיָרה ׁשָ ִמיר ּגְ ַער! -ִאי ּגָ ֵעי ּתַ   ִליּבָ

ָוה  ֵזיָרה ׁשָ ִמיר ּגְ ַרִים ַנִמי! -ִאי ָלא ּגָ   ִמְסּפָ
  

ָוה;258 ֵזיָרה ׁשָ ִמיר ּגְ   ְלעֹוָלם, ּגָ
יּלּוַח ַעְבֵדי. -ְוָקָסַבר: ָהֵני ַנִמי    ּגִ

  
  

                                                             

255
ָרֶטת  ְרטּו ׂשָ ָרם לֹא ִיׂשְ חּו ּוִבְבׂשָ ם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ רֹאׁשָ   לֹא ִיְקְרחּו ָקְרָחה ּבְ
256

ַאת ְזָקֶנךָ   ִחית ֵאת ּפְ ֶכם ְולֹא ַתׁשְ ַאת רֹאׁשְ פּו ּפְ   לֹא ַתּקִ
יב :בדפוסכך מתוקן בדפוסים.  257  .ְיֵהא ַחּיָ
  .ָלא, ְלעֹוָלם: בדפוסכך במהרש"ל.  258

 רש"י
גבי כהנים  -  נם לא יגלחוופאת זק

כתיב ולא תשחית את פאת זקנך 
בישראל כתיב וילפינן להו בג"ש 
האי מהאי דפאה פאה והכי אמרי' 
בהדיא בפרק קמא דקדושין (דף 
לה:) ג"ש דפאה פאה להכי הוא 

  דאתא דתניא לא יגלחו כו'.
ומספרים אינן  - ת"ל לא תשחית

משחיתים שאין חותכין שיער בצד 
  עיקר כתער.

דרך לגלח  - גילוח שיש בו השחתה
בו ומשחית והיינו תער אבל רהיטני 
משחית ואין דרך לגלח בו 

  ומספרים מגלחין ואין משחיתים.
ההיא גזירה  - אי גמיר גזירה שוה

שוה דפאה פאה קאמר ובמסכת 
  קדושין היא (שם /דף ל"ה/).

דמותר לגלח  - מספרים מנא ליה
בהם דלא קאסרי אלא מלקט 

  יש בהן השחתה.ורהיטני ש
השחתתן עושה גילוח  - גילוח עבדי

כלומר גילוח מיקרי דדרך לגלח 
  בהן.
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        כא, א כא, א כא, א כא, א  . 26
  ָנה ִמשְׁ 

תֹוֶבת ַקֲעַקע   .ַהּכֹוֵתב ּכְ
ַתב ְולֹא ִקְעֵקַע  ַתב , ּכָ יב -ִקְעֵקַע ְולֹא ּכָ   ,ֵאינֹו ַחּיָ

ְכּתֹוב ִויַקְעֵקַע  ּיִ   ;ַעד ׁשֶ
ם ,לחוֹ ְכ ִב וּ  259יוֹ ְד ּבִ  הּוא רֹוׁשֵ ָבר ׁשֶ   .ּוְבָכל ּדָ
  

י ן ְיהּוָדה  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום ׁשִ יִמׁשּ ְמעֹון  ַרּבִ    :אֹוֵמרׁשִ
יבֵאינוֹ  ם ַעד , ַחּיָ ֵ ם ֶאת ַהׁשּ ְכּתֹוב ׁשָ ּיִ   ;ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֶכם" :ׁשֶ נּו ּבָ   .), כח(ויקרא יט 260"ֲאִני ה' ,ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע לֹא ִתּתְ
  

ָמָרא   ּגְ

ָרָבא ֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ ַרב ַאָחא ּבְ   :ַרב ַאׁשִ
ׁש? ִיְכּתֹוב 'ֲאִני ה'' ַמּמָ   ַעד ּדְ

  
  ֲאַמר ֵליּה:

  ָלא;
ְדָתנֵ  ָרא:ּכִ ר ַקּפָ   י ּבַ

יב" ם  ,ֵאינֹו ַחּיָ ְכּתֹוב ׁשֵ ּיִ   261;ֲעבֹוָדה ָזָרהַעד ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֶכם" :ׁשֶ נּו ּבָ   -  ), כח(ויקרא יט "ֲאִני ה' ,ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע לֹא ִתּתְ

  ."ְולֹא ַאֵחר - "ֲאִני ה'"
  
  

                                                             

ָידוֹ : בדפוסכך במסורת הש"ס.  259  .ּבְ

260
ֶכם ֲאִני ה  נּו ּבָ ְרֶכם ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע לֹא ִתתְּ ְבׂשַ נּו ּבִ ֶרט ָלֶנֶפׁש לֹא ִתתְּ   'ְוׂשֶ
 .ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִביםכך בכתבי היד. בדפוסים, מחמת הצנזורה:  261

 רש"י
  מתני'.

כותב תחלה על  - כתובת קעקע
בשרו בסם או בסיקרא ואח"כ 
מקעקע הבשר במחט או בסכין 
ונכנס הצבע בין העור לבשר ונראה 
בו כל הימים קעקע פויינטוורי"ר 
 ואסור לכתוב שום כתיבה בעולם

על בשרו בענין זה שכך גזירת 
  הכתוב.

מפרש בְּגָמָרא דשם  - את השם
  עבודת כוכבים קאמר.

 
  גמ'.

על  - עד שיכתוב אני ה' ממש
תיבות הללו אני ה' אתה מחייבו 

  משום כתובת קעקע.
שום  - וכתובת קעקע לא תתנו בכם

כתובת קעקע לא יעשו לפני שאני 
ה' ואסורין אתם לכתוב שם אחר 

אלמא עיקר חיובא על בשרכם 
משום שם עבודת כוכבים הוא 
ומיהו אסור לכתוב שום כתיבה 
בעולם אפי' לר"ש אלא דחיוב 

  מלקות ליכא.
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א, ֲאַמר  ּיָ ר ַאֲהָבהֲאַמר ַרב ַמְלּכִ א ּבַ   :ַרב ַאּדָ

תֹו,ָאסּור לֹו  י ַמּכָ ּבֵ ן ֵאֶפר ִמְקֶלה ַעל ּגַ ּתֵ ּיִ   ְלָאָדם ׁשֶ
ְכתֹוֶבת ַקֲעַקע. ְרֵאית ּכִ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ַרב ִאיָקאֲאַמר  ֵריּה ּדְ   :ַרב ַנְחָמן ּבְ

ָפחֹות' ְו'גּוּמֹות'  ּפּוד', 'ׁשְ ּיֹו; -'ׁשַ   ַרב ַמְלּכִ
לֹוִרית', 'ֵאֶפר ִמְקֶלה' ּו'ְגִביָנה'  יָּ  -'ּבְ   א.ַרב ַמְלּכִ

  
א  ּפָ   ֲאַמר:ַרב ּפַ

א; -ַמְתִניִתין ּוַמְתִניָתא  ּיָ   ַרב ַמְלּכִ
ָתא  ַמְעּתָ ּיֹו. -ׁשְ   ַרב ַמְלּכִ

ָתא. -ְוִסיָמָניְך: ַמְתִניָתא    ַמְלּכְ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

ָפחֹות. יַנְייהּו: ׁשְ א ּבֵ   ִאיּכָ
  

ֵיי  ר ַאּבַ י ּבַ יּבִ כוּ ַרב ּבִ   ִסיְלָתא.ָקֵפיד ֲאִפיּלּו ַאִריְבָדא ּדְ
  

י    ָאַמר:ַרב ַאׁשִ
ה  ם ַמּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ תֹו מֹוַכֲחת - ּכָ   ָעָליו. 262ַמּכָ

  
  

                                                             
 .מֹוִכיַח : בדפוסכך בב"ח.  262

 רש"י
דוקא קאמר לפי  - אפר מקלה

שקשה היא ומקעקעת מקום המכה 
והרושם נראה שם אחר זמן אבל 

  עפר בעלמא לא.
בפ' אין צדין (ביצה דף כח:)  - שפוד

אסור לטלטלו  שפוד שצלו בו בשר
א"ר מלכיו א"ר אדא ושומטו 
ומניחו בקרן זוית והיינו שמעתתא 

  דעילויה מילתא דאמורא אמרה.
ִמְׁשָנה היא בפ' אע"פ  - שפחות

(כתובות דף נט:) רבי אליעזר אומר 
אפי' הכניסה לו מאה וכו' אמר רב 
מלכיו א"ר אדא הלכה כרבי 
אליעזר (שם /כתובות/ סא:) והיינו 

מתני' קאי ולא קאמר ִמְׁשָנה דא
  מילתא באפי נפשה.

בנדה בבא סימן (דף נב)  - גומות
רבי חלבו אמר רב הונא שתי 
שערות שאמרו צריך שיהא בעיקרן 
גומות רב מלכיו אמר רב אדא בר 
אהבה גומות אע"פ שאין בו 

  שערות.
בפרק אין מעמידין בע"ז  - בלורית

(דף כט) ת"ר עובד כוכבים 
ה אמר המסתפר מישראל כו' וכמ

רב מלכיו אמר רב אדא שלש 
  אצבעות לכל רוח והיינו מתניתא.

הכא ושמעתא היא  - אפר מקלה
דלאו אמתני' קאי אלא מילתא 
באנפי נפשה קאמר אסור לו לאדם 

  כו'.
נמי באין מעמידין דקתני  - גבינה

בִמְׁשָנה וגבינות בית אונייקי ובעי 
בְּגָמָרא מ"ט אמר רב מלכיא אמר 

מחליקין כו' והיינו רב אדא מפני ש
  ִמְׁשָנה דאמתני' קאי.

רב פפא אסימנא  - מתני' ומתנית'
דרב מלכיו קאי לגרועי מיניה 
שפחות דכולהו מתני' רב מלכיא 
אמרינהו כלומר ִמְׁשָנה דשפחות 
דאוקמת כרב מלכיו רב מלכיא 
אמרה ומתניתא דקאמר לאו דוקא 
אלא דבסימנא דרב מלכיו ליכא 

כיו ומה מתני' ושמעתתא רב מל
שנשאר מן השמעתות בסימנו של 
רב מלכיו דהיינו שפוד וגומות רב 
מלכיו אמרינהו והיינו דקאמר 
איכא בינייהו שפחות ולא קאמר 
שפחות ואפר מקלה אלא שפחות 
גרידא מגרעינן ודרב מלכיו כדקאי 

  קאי.
משניות  -מתניתא מלכתא 

וברייתות עיקר הן והיינו סימן מי 
מינן כולהו ששמו דומה לנקבה מוק

מתנייתא דהוו נמי לשון נקבה 
אליביה והיינו רב מלכיא ששמו 
דומה לנקבה ומשמעותו של שם 
נמי משמע לשון מלכות והיינו 
משניות וברייתות שהן עיקר ולא 
שמעתות ואית דמפרש איכא 
בינייהו שפחות ומקלה משמע 
 שפחות ושכנגדה כך לשון ח"ה.

  מכה. - ריבדא
ו בלע"ז כלי שמכה ב -  כוסילתא
  פליימא.
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ָנה    ִמׁשְ

ל ַהּיֹום  ָהָיה ׁשֹוֶתה ַיִין ּכָ א ַאַחת -ָנִזיר ׁשֶ יב ֶאּלָ   ;ֵאין ַחּיָ
ה' :ָאְמרּו לוֹ  תֶּ ׁשְ ה' ',ַאל תִּ תֶּ ׁשְ י -ְוהּוא ׁשֹוֶתה  ',ַאל תִּ לַחּיָ   .ַאַחת ְוַאַחת ב ַעל ּכָ

א ְל  ּמֵ ל ַהּיֹום ָהָיה ִמטַּ א ַאַחת -ֵמִתים ּכָ יב ֶאּלָ   ;ֵאינֹו ַחּיָ
א' :ָאְמרּו לוֹ  ּמֵ טַּ אַא ' ',ַאל תִּ ּמֵ טַּ א  ',ל תִּ ּמֵ ל ַאַחת ְוַאַחת -ְוהּוא ִמטַּ יב ַעל ּכָ   .ַחּיָ

ל ַהּיֹום  ַח ּכָ א ַאַחת -ָהָיה ְמַגּלֵ יב ֶאּלָ   ;ֵאינֹו ַחּיָ
ַח ' :ְמרּו לוֹ ָא  ַגּלֵ ַח ' ',ַאל תְּ ַגּלֵ ַח  ',ַאל תְּ ל ַאַחת ְוַאַחת -ְוהּוא ְמַגּלֵ יב ַעל ּכָ   .ַחּיָ

ל ַהּיֹום  ִכְלַאִים ּכָ א ַאַחת - ָהָיה ָלבּוׁש ּבְ יב ֶאּלָ   ;ֵאינֹו ַחּיָ
ׁש ' :ָאְמרּו לוֹ  ְלּבַ ׁש ' ',ַאל תִּ ְלּבַ ט ְולֹוֵבׁש  ',ַאל תִּ יב ַע  -ְוהּוא ּפֹוׁשֵ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ   .ל ּכָ

  
ֶלם ֶא    כא,ב  יב ָע  ד,ָח ֵיׁש חֹוֵרׁש תֶּ מֹוָנה ָלאִויןְוַחּיָ ּום ׁשְ   :ָליו ִמׁשּ

ׁשֹור ַוֲחמֹור   ,ַהחֹוֵרׁש ּבְ
ין   ,ְוֵהן מּוְקָדׁשִ

ֶכֶרם    ,ְוִכְלַאִים ּבְ
ִביִעית   ,ּוִבׁשְ

  ,ְויֹום טֹוב
ֵבית ַהּטּוְמָאה ְוכֵֹהן   .ְוָנִזיר ּבְ

ן   :אֹוֵמרֲחִכיַנאי  ֲחַנְנָיא ּבֶ
ְלַאִים   .ַאף ַהּלֹוֵבׁש ּכִ

ם :ָאְמרּו לוֹ  ֵ   .ֵאינֹו ַהׁשּ
ִזיר :ָאַמר ָלֶהם ם ,ַאף ַהּנָ ֵ   .לֹא הּוא ַהׁשּ

  

ָמָרא    ּגְ

י ֲאַמר  יּבִ   :ַרב ַאִסיֲאַמר ַרב ּבִ
ׁש, ט ְולֹוֵבׁש ַמּמָ   לֹא ּפֹוׁשֵ

ית ָיד אּוְנָקִלי א ֲאִפיּלּו ַמְכִניס ּומֹוִציא ּבֵ ּלוֹ  ֶאלָּ   .263ׁשֶ
  

ַרב ִאיָקאַמְחֵוי  ֵריּה ּדְ   :ַרב ַאָחא ּבְ
  ַעּיֹוֵלי ְוַאּפֹוֵקי.

  
י    אֹוֵמר:ַרב ַאׁשִ

ֵדי ִלְפׁשֹוט ְוִלְלּבֹוׁש  א ּכְ ָהה ֶאּלָ יב. -ֲאִפיּלּו לֹא ׁשָ   ַחּיָ
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י, ֲאַמר  יּבִ י, ַרב ּבִ יּבִ י, ַרב ּבִ יּבִ י, ַרב ּבִ יּבִ   :רבי יֹוֵסירבי יֹוֵסירבי יֹוֵסירבי יֹוֵסיֲאַמר ַרב ּבִ

ט ְולֹוֵבׁש  ׁש, -ּפֹוׁשֵ   לֹוֵבׁש ַמּמָ
ּלֹו? ית ָיד אּוְנָקִלי ׁשֶ  אֹו ֲאִפיּלּו ַמְכִניס ּומֹוִציא ּבֵ

 רש"י
  מתני'.

אחד מן השוק  - היה לבוש כלאים
  ולא נזיר.

יש עובר בלא  - יש חורש תלם אחד
תחרוש בשור ובחמור ונלקטים 
עליו איסורים הרבה עם אותו לאו 
בלבד ובהא לא קא עסיק שיהא 
חורש בכמה שוורים וכמה חמורים 
והרי נלקטים איסורין הרבה עליו 

ואלאו דכלאים דלכל הפחות קאמר 
קאי ללקוט עליו כל איסורין שהוא 

  יכול.
בגמ' מוקי ליה  - והן מוקדשין

בבכור בכור שור ופטר חמור וקעבר 
בהן משום לא תעבוד בבכור שורך 
ואליבא דרבי יהודה דאמר בפ"ק 
דבכורות (דף ט:) פטר חמור אסור 
בהנאה דבכלל לא תעבוד הוא 
ואע"ג דבקרא כתיב בכור שורך 

ש לי' בכור שורך למעוטי איהו דרי
שותפות ולא למעוטי פטר חמור אי 
נמי מתני' כמאן דממעט פטר חמור 
מהכא שור וחמור דקתני במתני' 
לאו דוקא דשור ושה קאמר והאי 
דנקט חמור משום לישנא דקרא 
דגבי כלאים כתיב שור וחמור והוא 
הדין לכל שני מינין ומשום הנאה 
דמיתהני מהקדש והוה ליה הזיד 

עילה לא לקי דבכור לאו בר במ
מעילה הוא דהא ממון כהן הוא 
דאין מעילה אלא בקדשי גבוה 
דמקדשי ה' כתיב ואין מעילה 
בבכור אלא בנהנה מן האימורים 
אחר זריקת דמים דהנהו לגבוה 
נינהו והוא הדין לכל קדשים קלים 
ובקדשי קדשים יש בהן מעילה 
לפני זריקת דמים דלגבוה נינהו 

הדם זכו בהו כהנים אבל משנזרק 
משולחן גבוה והוה ליה ממון כהן 
ואין בו מעילה וכן מוכח בר"ה (דף 
כח) בשופר של עולה לא יתקע ואם 
תקע יצא בשופר של שלמים לא 
יתקע ואם תקע לא יצא מאי טעמא 
עולה דבת מעילה היא כיון דמעל 
בה נפקא לחולין שלמים דלאו בני 
מעילה נינהו לא נפקי לחולין והכי 
נמי מוכח במס' מעילה ובכמה 

  דוכתי.
דמכסי בהדי  - וכלאים בכרם

  דאזיל ומחפה בזורע.
נמי משום זורע  -  שביעית

  בשביעית.
  דקעביד חרישה ביו"ט. - ויום טוב

והוא נזיר והולך במקום  - כהן
טומאה אחר מחרשתו דאיכא חד 
לאו משום כהן לנפש לא יטמא 
בעמיו וחד משום נזיר על כל נפשות 

  א יבוא.מת ל
אינו לאו זה נלקט עליו  - אינו השם

  משום חרישה אלא משום לבישה.
נזיר וכהן קאמר ולא  - אף נזיר

  דייק.
אין לאו שלו בא עליו  - אינו השם

משום חרישה אלא משום כניסה 
  שנכנס למקום טומאה.

 
 

  גמ'.
אפילו מכניס ומוציא בית יד 

מכניס ומוציא ידו  - אונקלי שלו
  דמי כפושט ולובש.בבית יד חלוקו 

  ממש. - עיולי ואפוקי
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ֶלם" יב ָע  ֵיׁש חֹוֵרׁש תֶּ מֹוָנה ָלאִויןְוַחּיָ ּום ׁשְ   :ָליו ִמׁשּ

...  
ֶכֶרםְוִכְלַאיִ    ."ם ּבְ

  
י אי ָאַמר ַרּבִ   :ַיּנַ

ֲחבּוָרה ִנְמנּו ְוָגְמרּו:   ּבַ
ִכְלַאִים    לֹוֶקה. -ַהחֹוֶפה ּבְ

  
י יֹוָחָנן 264ֲאַמר ֵליּה    :ַרּבִ

ָנֵתנּו ִהיא זֹו?!    ָלאו ִמׁשְ
ֶלם ֶאָחד" יב ָע  ,ֵיׁש חֹוֵרׁש תֶּ מֹוָנה ָלאִויןְוַחּיָ ּום ׁשְ   :ָליו ִמׁשּ

ׁשֹור ּוַב  יןְוֵהן מּוְקּדָ  ,ֲחמֹורַהחֹוֵרׁש ּבְ ֶכֶרם ,ׁשִ   ."ְוִכְלַאִים ּבְ
ַחּתְ ַלּה? ּכַ ְלַאִים, ֵהיִכי ַמׁשְ ּום ּכִ יב ִמׁשּ ִמַחּיֵ   ַהאי חֹוֵרׁש, ּדְ

ָאֵזילָלאו ּדִ  ֲהֵדיּה ּדְ י ּבַ   !ְמיַכּסֵ
  

  ֲאַמר ֵליּה:
כַּ  א, ִמי ַמׁשְ ְדַלאי ָלְך ַחְסּפָ ִניָתא ּתּוַתּה?ִאי ָלאו ּדִ   !ַחּתְ ַמְרּגָ

  
י יֹוָחָנןלְ ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַמר ֵליּה    :ַרּבִ

ה, ְבָרא ַרּבָ ָסְך ּגַ ִקילְּ   ִאי ָלאו ּדְ
  ֲהָוה ָאִמיָנא:

י  י ֲעִקיָבא ִהיא, - ַמְתִניִתין ַמּנִ   ַרּבִ
ְלַאִים  ים ּכִ ַקּיֵ ֲאַמר: ַהּמְ   לֹוֶקה. -ּדַ

  
י ֲעִקיָבא?    ַמאי ַרּבִ

  
ַתְנָיא:   ּדְ

ה " ַחּפֶ ׁש ְוַהּמְ ַנּכֵ ִכְלַאִים ַהּמְ   ;לֹוֶקה -ּבְ
י ֲעִקיָבא ים :אֹוֵמר ַרּבִ ַקּיֵ   ."ַאף ַהמְּ

  
י ֲעִקיָבא?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ַתְנָיא:   ּדְ

ְדָך לֹ "" ְלָא א ׂשָ   - ) , יט(ויקרא יט 265"ִיםִתְזַרע ּכִ

א זֹוֵרע ִיןיַקיֵּ ְמ  ;ֵאין ִלי ֶאּלָ   ?ם ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ְלַאִים": תַּ   ."266"לֹא ךָ ְד ׂשָ  ,ּכִ

                                                             

  .ָלֶהן: בדפוסכך במסורת הש"ס.  264
265

ְלַא   יַע ּכִ ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמתְּ מֹרּו ּבְ ׁשְ ַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליךָ ֶאת ֻחּקַֹתי תִּ ְלַאִים ׁשַ ְלָאִים ּוֶבֶגד ּכִ ְדָך לֹא ִתְזַרע ּכִ   ִים ׂשָ
ֶהְמתְּ ": בדפוסכך מתוקן בדפוסים.  266 ְלַאִיםּבְ יַע ּכִ ְלָא  ךָ ְד ׂשָ  ,ָך לֹא ַתְרּבִ  ."ִיםלֹא ִתְזַרע ּכִ

 רש"י
נראה לי יום אסיפה או  - בחבורה

  יום וועד היה להם שקורין חבורה.
  הגבהתי. - דדלאי

דאי לאו  - מי משכחת מרגניתא
דאמרי לך הוי אמרת חורש דמחייב 
בכלאים לאו משום זורע אלא 
משום (מקום) מקיים דשביק ולא 

  עקר להו.
רבי  -  רבה אאי לאו דקלסך גבר

ינאי הוה מוקימנא מתניתא 
דמחייבא חורש בכלאים דמשום 
מקיים הוא וכרבי עקיבא ומאן 
דאית ליה מקיים בכלאים פטור 
פוטר נמי במחפה אבל רבי ינאי 
קלסך והודה לך דמחפה משום 
זורע מיחייב לכולי עלמא 
דמדקאמר רבי ינאי המחפה 
בכלאים לוקה ולא קאמר מקיים 

מ דעדיף ליה בכלאים לוקה ש"
מחפה ממקיים דמחפה כזורע 
חשיב ליה וחייב לכולי עלמא וכי 
אמרת ליה לא משנתנו היא הודה 
לדבריך שיפה אמרת ואי לאו 
דקלסך הוה אמינא טעם דמתניתין 
משום מקיים דמקיים בכלאים 
לוקה לרבי עקיבא וכן בשביעית 
משום חורש מחייב ליה תנא 
דמתניתין ומאן דפטר במקיים פטר 

  מי במחפה.נ
מאי רבי עקיבא דתניא המנכש 

ולא גרסינן דתנן  - והמחפה
  דברייתא היא ולא ִמְׁשָנה.

המנכש והמחפה בכלאים לוקה 
 - רבי עקיבא אומר אף המקיים

כולה רבי עקיבא קאמר לה המנכש 
והמחפה בכלאים לוקה דמקיים 
הוא שר"ע כו' והכי משני ליה 
במועד קטן ורבנן דפליגי עליה דרבי 

יבא סבירא להו מחפה אינו עק
לוקה דמאן דפטר במקיים פטר 
במחפה והמנכש עוקר עשבים רעים 
כדי שיגדלו האחרים יותר לוקה 

  דחשיב כזורע כלאים.
בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא 

ושמעינן ליה הכי  - תזרע כלאים
כלאים שדך לא דעקרינן ליה 
מפשטיה לדרשא דהוה מצי 

ע למיכתב בהמתך כלאים לא תרבי
ומדסמך כלאים לשדה שמע מינה 

  להכי הוא דאתא.
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        :ַרב ַנְחָמןלְ  עּוָלאָאַמר ֵליּה 

יֹום טֹוב! ּום זֹוֵרַע ּבְ   ְוִליְלֵקי ַנִמי ִמׁשּ
  

  ֲאַמר ֵליּה:
יר. ּיֵ ָנא ְוׁשִ   ּתָ

  
  ֲאַמר ֵליּה:

ֵני:  ָנא ָקּתָ מֹוָנה"ּתָ יר?!"ׁשְ ּיֵ ָנא ְוׁשִ : ּתָ   , ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ
  

ה ֲאַמר ֵליּה    267:ַרּבָ
ת,ֵיׁש ִחיּלּוק ְמָלאכֹות ּבְ  ּבָ   ׁשַ

יֹום טֹוב.   ְוֵאין ִחיּלּוק ְמָלאכֹות ּבְ
  

  ֲאַמר ֵליּה:
ֵהא.   ָעָדא ּתְ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    :ַאּבַ

יֹום טֹוב?!    ְוֵאין ִחיּלּוק ְמָלאכֹות ּבְ
ְנָיא:   268ְוָהּתַ

ל " ֵ ַבׁשּ הַהּמְ ׁשֶ יד ַהּנָ ָחָלב 269ּגִ   :ֵמׁש לֹוֶקה ָח  -ַוֲאָכלֹו  ,יֹום טֹובּבְ  ּבְ
ּום אוֹ  ידלֹוֶקה ִמׁשּ   ,ֵכל ּגִ

ּלֹ  יֹום טֹוב ׁשֶ ל ּבְ ֵ ּום ְמַבׁשּ   ,א ְלצֹוֶרךְ ְולֹוֶקה ִמׁשּ
ָחָלבְולֹוֶקה ִמ  יד ּבְ ל ּגִ ֵ ּום ְמַבׁשּ   ,ׁשּ

ָחָלב ר ּבְ ׂשָ ּום אֹוֵכל ּבָ    ,ְולֹוֶקה ִמׁשּ
ּום ַהְבָעָרה^ ְולֹוֶקה   כב,א     ."ִמׁשּ

  -ְוִאם ִאיָתא 
ָהא ִא  יב, ּדְ ּום ַהְבָעָרה ָלא ִמַחּיֵ ּולֹו!ִמׁשּ ׁשּ ּום ּבִ יב ֵליּה ִמׁשּ   יַחּיֵ

  
ל ְנֵביָלה. ה ׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ יק ַהְבָעָרה, ְוָעֵייל ּגִ   ַאּפִ

  
יאְוָהָתֵני  י ִחּיָ         :ַרּבִ

ִים ַעל ֲאִכיָלתוֹ " תַּ ּולוֹ  ,לֹוֶקה ׁשְ ׁשּ לֹׁש ַעל ּבִ   ;"ְוׁשָ
יב! -ְוִאי ִאיָתא  לֹׁש ַעל ֲאִכיָלתֹו הּוא ַחּיָ   ׁשָ

  
יק ַה  א ַאּפִ יָרה;ֶאלָּ   ְבָעָרה, ְוָעֵייל ֲעֵצי ֲאׁשֵ

  ֵמָהָכא: - ְוַאְזָהָרֵתיּה 
ָיְדךָ " ק ּבְ   .), יח(דברים יגְוגֹו'  270"ְולֹא ִיְדּבַ

  
ָרָבא ֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ ַרב ַאָחא ּבְ   :ַרב ַאׁשִ

ּום:  יֶת "ְוִליְלֵקי ַנִמי ִמׁשּ   !), כו(דברים ז 271"ךָ לֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ

  
א,   ֶאּלָ

ַמאי ָעְסִקיַנן   :ָהָכא ּבְ
ׁש; ֲעֵצי ֶהְקּדֵ לֹו ּבַ ְ יׁשּ ּבִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ֵאׁש "ֵמָהָכא: - ְוַאְזָהָרֵתיּה  ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם ּתִ ן ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם ...ַוֲאׁשֵ   .)ד-, ג(דברים יב 272"לֹא ַתֲעׂשּון כֵּ
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ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ה  ק ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיךָ  'ְולֹא ִיְדּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ   ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ
271

ּקֵ   מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ י ֵחֶרם הּואְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ ּקְ ׁשַ   ץ תְּ
272

ַגּדֵ ג ג ג ג   ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם תִּ בָֹתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ חָֹתם ְוׁשִ ם ֶאת ִמְזּבְ ְצתֶּ קֹום ַההּואְוִנתַּ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ לֹא 	דדדד. עּון ְוִאּבַ
  ן ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכםַתֲעׂשּון כֵּ 

 רש"י
דהא נמנו  - ולילקי נמי משום זורע

  וגמרו דמחפה זורע הוא כדאמרן.
אם  - ואין חילוק מלאכות ביום טוב

עשה שתים ושלש מלאכות בהעלם 
אחד או עשה מלאכה שיש בה 
שתים אינו חייב אלא אחת למ"ד 
(שבת דף ע) הבערה לחלק יצאת 

ליה אין חילוק מלאכות סבירא 
ביו"ט דביו"ט לא יצאת הבערה 
ומ"ד נמי הבערה ללאו יצאת 
ונפקא ליה חילוק מלאכות מועשה 
אחת מהנה הני מילי באיסורי 
דאית בהן חיוב חטאת כגון 
מלאכות דשבת דזדונן כרת ושגגתן 
חטאת דבההיא פרשה דועשה 
מאחת מהנה קמיירי בחטאת אבל 

ן זדונו יו"ט דחיוב מלקות הוא ואי
  כרת אין בו חילוק מלאכות.

גיד ביום טוב  - לוקה משום מבשל
ומשום מבשל בשר בחלב קסבר יש 
בגידין בנותן טעם תלתא לא תבשל 
כתיבי חד לאכילה וחד להנאה וחד 

  לבישול בשחיטת חולין (דף קטו:).
דאי הוה איהו  - משום הבערה

מבעיר וחבירו מבשל הוו תרוייהו 
ל אבות חייבין דמבעיר ומבש

מלאכות אלמא מיחייב משום יו"ט 
  שתים הבערה ובישול.

ואם איתא אהבערה לא  - ה"ג
ליחייב דהא איחייב ליה משום 

  מבשל.
דלוקה אף  - גיד הנשה של נבילה

  משום נבילה שאכל.
בישול בשר  - שלש על בישולו

בחלב ובישול שלא לצורך יו"ט 
והבערה שלא לצורך ושתים על 

אכילת בשר אכילתו אכילת גיד ו
בחלב ואם איתא דמפקת הבערה 
ומעיילת אכילת נבילה הוי איסור 

   ג' על אכילתו.
 - ואזהרת עצי הקדש מהכא

ואשריהם תשרפון באש לא תעשון 
  כן לה' אלהיכם.
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ֶלם"[ יב ָע  ֵיׁש חֹוֵרׁש תֶּ מֹוָנהְוַחּיָ ּום ׁשְ   ]...." ָלאִוין ָליו ִמׁשּ
  

  <ִסיָמן שנבא"י שנ"ז> 
  

ְעָיאַמְתִקיף ַלּה    :ַרב הֹוׁשַ
ַנַחל ֵאיָתן';   ְוִליְחׁשּוב ַנִמי: 'ַהּזֹוֵרַע ּבְ

  ֵמָהָכא: - ְוַאְזָהָרֵתיּה 
ר לֹא יֵ "   !), ד(דברים כא 273"ַע ֵר ד ּבֹו ְולֹא ִיזָּ בֵ ָע ֲאׁשֶ

  
  :ַרב ֲחַנְנָיאַמְתִקיף ַלּה 

ֲהִליָכתֹו'; ְוִליְחׁשּוב ַנִמי:  ם ּבַ ֵ   'ַהּמֹוֵחק ֶאת ַהׁשּ
  ֵמָהָכא: - ְוַאְזָהָרֵתיּה 

ָמם " ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ ן ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם 274לֹאְוגֹו', ְוִאּבַ   !)ד-, ג(דברים יב 275"ַתֲעׂשּון ּכֵ
  

הוּ ַמְתִקיף ַלּה  י ַאּבָ   :ַרּבִ
ַהְרּתֹו';   ְוִליְחׁשּוב ַנִמי: 'ַהּקֹוֵצץ ֶאת ּבַ

  ָהָכא:ֵמ  - ְוַאְזָהָרֵתיּה 
ַרַעת" ֶנַגע ַהּצָ ֵמר ּבְ ָ   !), ח(דברים כד 276"ִהׁשּ

  
ֵייַמְתִקיף ַלּה    :ַאּבַ

  ְוִליְחׁשּוב ַנִמי:
י ָארֹון'; ּדֵ ִסיר ּבַ ן ֵמַעל ָהֵאפֹוד', ְו'ַהּמֵ יַח ַהחֹוׁשֶ ּזִ   'ַהּמַ

  ֵמָהָכא: - ְוַאְזָהָרֵתיּה 
ן", )טו-, יד(שמות כה 277"סּורוּ יָ  274לֹא" ח ַהחֹׁשֶ   !), כח(שמות כח 278"ְולֹא ִיּזַ

  
יַמְתִקיף ַלּה    :ַרב ַאׁשִ

יָרה'; ֲעֵצי ֲאׁשֵ   ְוִליְחׁשּוב ַנִמי: 'ַהחֹוֵרׁש ּבַ
  ֵמָהָכא: - ְוַאְזָהָרֵתיּה 

ָיְדָך ְמאּוָמה" ק ּבְ   !), יח(דברים יגְוגֹו'  279"ְולֹא ִיְדּבַ

  
  :אָרִבינָ ַמְתִקיף ַלּה 

  ְוִליְחׁשּוב ַנִמי: 'ַהּקֹוֵצץ ִאיָלנֹות טֹובֹות';
  ֵמָהָכא: - ְוַאְזָהָרֵתיּה 

ּנּו תֹאַכל" י ִמּמֶ   !), יט(דברים כ 280"ְואֹותֹו לֹא ִתְכרֹת ,ּכִ

  
  

י ְזִעיָרא ֲאַמר ֵליּה   ילְ ַרּבִ י ַמּנִ         :ַרּבִ
  ְוִליְחׁשּוב ַנִמי, 

לֹא ֶאְחרֹוׁש  בּוָעה ׁשֶ ֲאַמר: 'ׁשְ גֹון ּדַ יֹום טֹוב'!ּכְ    ּבְ
  

בּוָעה    -ָהָתם ָלא ָקא ָחָלה ׁשְ
ע ְועֹוֵמד ֵמַהר ִסיַני הּוא. ּבַ   מּוׁשְ

  
  ֲאַמר ֵליּה:

יֹום טֹוב'; ין ּבְ חֹול ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ֶאְחרֹוׁש, ּבֵ בּוָעה ׁשֶ ֲאַמר: 'ׁשְ גֹון ּדַ   ּכְ

                                                             

273
ם ֶאת הָ   ֵרַע ְוָעְרפּו ׁשָ ר לֹא ֵיָעֵבד ּבֹו ְולֹא ִיּזָ ַחלְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהֶעְגָלה ֶאל ַנַחל ֵאיָתן ֲאׁשֶ ּנָ   ֶעְגָלה ּבַ
  .לֹאוְ : בדפוסכך מתוקן בדפוסים, על פי הכתוב.  274
275

חָֹתם ְוׁשִ ג ג ג ג   ם ֶאת ִמְזּבְ ְצתֶּ ָמם ִמן הַ ְוִנתַּ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ עּון ְוִאּבַ ַגּדֵ ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם תִּ בָֹתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ קֹום ַההּואּבַ לֹא 	דדדד. ּמָ
ן ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם   ַתֲעׂשּון ּכֵ

276
ר   כֹל ֲאׁשֶ מֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות ּכְ ַרַעת ִלׁשְ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ ְמרּו ַלֲעׂשֹותִהׁשּ ׁשְ יִתם תִּ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ם ּכַ   יֹורּו ֶאְתֶכם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ
277

ֶהם ידידידיד  את ֶאת ָהָארֹן ּבָ עֹת ַעל ַצְלעֹת ָהָארֹן ָלׂשֵ ּבָ ּטַ ים ּבַ ּדִ ּנוּ 	טוטוטוטו. ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהּבַ ים לֹא ָיֻסרּו ִמּמֶ ּדִ עֹת ָהָארֹן ִיְהיּו ַהּבַ ַטּבְ   ּבְ
278

סּו ֶאת הַ   ן ֵמַעל ָהֵאפְוִיְרּכְ ח ַהחֹׁשֶ ב ָהֵאפֹוד ְולֹא ִיּזַ ֵכֶלת ִלְהיֹות ַעל ֵחׁשֶ ְפִתיל תְּ עֹת ָהֵאפֹוד ּבִ עָֹתיו ֶאל ַטּבְ ּבְ ן ִמּטַ   ֹודחֹׁשֶ
279

ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָֹוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְר   ק ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיךָ ְולֹא ִיְדּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ   ּבֶ
280

י ִמ   ְרֶזן ּכִ ִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ּגַ ּה לֹא ַתׁשְ ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ים ְלִהּלָ י ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ֶדה ָלבֹא ּכִ ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ ּנּו תֹאֵכל ְואֹתֹו לֹא ִתְכרֹת ּכִ ּמֶ
צֹור ּמָ ֶניָך ּבַ   ִמּפָ

 רש"י
ואמרינן  - השמר בנגע הצרעת

(שבת דף קלג) בקוצץ בהרתו 
הכתוב מדבר והשמר הוא לא 

  תעשה.
היו כלי מחרישה כגון ש - נילקי נמי

  מעצי אשירה.
  בהליכתו. - קוצץ אילנות טובות
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חֹול  בּוָעה ּבְ ָחָלה ֲעֵליּה ׁשְ ִמּגֹו ּדְ   יֹום טֹוב.ָחָלה ֲעֵליּה ַנִמי ּבְ  -ּדְ
  

ֵני. ִאיָלה, ָלא ָקּתָ ׁשְ ִאיֵתיּה ּבִ   ִמיִדי ּדְ
  

  ְולֹא?!
ׁש!    ַוֲהֵרי ֶהְקּדֵ

  
ְבכֹור.   ּבִ

  
  ַוֲהֵרי ָנִזיר! 

  
ְמׁשֹון. ְנִזיר ׁשִ   ּבִ

  
ְמׁשֹון  ּמֹוֵיי ְלֵמִתים הּוא?! -ְנִזיר ׁשִ ר ִאיּטַ   ּבַ

  
א  ּנָ א ַהאי ּתַ   ִאיּסּור ּכֹוֵלל ֵלית ֵליּה. -ֶאּלָ

  
  

 רש"י
הא הוה ליה  - מי קא חיילא עליה

נשבע שלא יבטל המצוה ונפקא לן 
מלהרע או להיטיב בשבועות (דף 

  כה) דאין זו שבועה.
 - מיגו דחיילא עליה שבועה כו'

היינו איסור כולל ואיסור מוסיף 
 כגון שבחתיכה עצמה נוסף איסור

כגון אילו נוסף על היו"ט איסור 
ע"י שבועה זו וה"ל מוסיף דומיא 
דאשת איש ונעשית חמותו דמוסיף 
הוא דמעיקרא קיימא ליה בחנק 
והשתא קיימא ליה בסקילה א"נ 
חלב דנותר מעיקרא קאי עליה 
באיסור חלב והשתא איתוסף עליה 
איסור נותר ואיסור כולל היינו 

א שאין איסור נוסף על החתיכה אל
כולל אחרים באיסורא כגון שנשא 
אחות חמותו דמיגו דמיתסר 
בכולהו אחוותא איתסר נמי 
בחמותו משום אחות אשה אי נמי 
כגון חמותו ונעשית אשת איש 
דמיגו דכיילה כולי עלמא באיסור 
אשת איש כללה נמי לדידיה לחייבו 

  שתים.
ע"י מלאך קיבל  - בנזיר שמשון

ה נזירות עליו דההוא אין לו שאל
  דצווי שלמעלה הוא.

 נזיר שמשון בר טמויי למתים הוא
כלום אסור הוא להיטמא למתים  -

אדם שמקבל נזירתו ע"י מלאך הא 
אמרינן במס' נזיר (דף ד:) שמשון 
הותר ליטמא למתים ובעי לאפוקי 
מהאי קרא ויך מאה וחמשים וגו' 
ופריך ליה אימא דשוינהו גוססין 
 אלא ְּגָמָרא ואית דמפרשי נזיר
שמשון נזיר מן הבטן וקשיא לן 
ההיא נמי בשאלה איתיה שהיה 
אביו יכול לישאל עליו ואפילו מת 
אביו בשאלה מיהא הוה ההוא 

  שעתא.
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ְעָיאֲאַמר  י הֹוׁשַ   :ַרּבִ

ים  ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ יַע ׁשֹור ּפְ ְרּבִ ַנִים. -ַהּמַ   לֹוֶקה ׁשְ
  

י ִיְצָחקָאַמר    :ַרּבִ
ים  ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ ׁשֹור ּפְ ְנִהיג ּבְ   לֹוֶקה; - ַהּמַ

ֵני ּגּוִפים. ׁשְ תּוב ּכִ אֹו ַהּכָ ֲהֵרי ּגּוף ֶאָחד הּוא, ַוֲעׂשָ   ׁשֶ
  
  
  

 רש"י
 - המרביע שור פסולי המוקדשין

שנפדה אפילו על מינו לוקה שהרי 
גוף אחד ועשאו הכתוב שני גופין 
דתורת חולין ותורת קדשים יש 

מותר באכילה עליו תורת חולין ש
מחוץ לפתח אהל מועד כאילו לא 
הוקדש מעולם ותורת קדשים 
שאסור בגיזה ועבודה כדאמרינן 
בספרי בכל אות נפשך תזבח ואכלת 
בשר במה הכתוב מדבר אם בבשר 
תאוה הרי כבר אמור כי ירחיב ה' 
אלהיך את גבולך וגו' כי תאוה 
נפשך וגו' אם באכילת קדשים הרי 

ם וגו' שם כבר אמור כי אם במקו
תעלה וגו' הא אין הכתוב מדבר 
אלא בפסולי המוקדשין שנפדו 
תזבח ולא גיזה דאסור בגיזה 
ועבודה בשר ולא חלב ואכלת ולא 
לכלביך והלכך אסור להרביעו אפי' 
עם מינו משום כלאים שמרביע 
חולין על קדשים או קדשים על 
חולין וכן במנהיג אפילו מנהיג עם 

ני עצמו מינו ואפילו מנהיגו בפ
חולין וקדשים הוא וחייב משום 
כלאים דחרישה דהוא עצמו כלאים 
שעשאן הכתוב שני גופין ולא 
שמעתי ראיה מנלן דחולין וקדשים 

  כלאים זה בזה ודבר תימה הוא.
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        כב, א כב, א כב, א כב, א  . 33
ָנה    ִמׁשְ

ה ַמְלִקין אֹותוֹ  ּמָ    ?ּכַ
ִעים ָחֵסר ַאַחת   ;ַאְרּבָ

ֱאַמר ּנֶ ִמְסּפָ " :ׁשֶ ִעים .רּבְ   -  )ד-, ג(דברים כה 281"ַאְרּבָ
הּוא  ןִמְניָ  ִעיםת ַה ם ֶא ֵכ סוֹ ׁשֶ   .282ַאְרּבָ
י   :אֹוֵמרְיהּוָדה  ַרּבִ
ֵלימֹות הּוא לֹוֶקהַאְר  ִעים ׁשְ   .ּבָ

  
ֵת     ?יָרהְוֵהיָכן הּוא לֹוֶקה ֶאת ַהּיְ

ֵתָפיוּבֵ    .ין ּכְ
  

ַמ  ,ֵאין אֹוְמִדין אֹותוֹ  א ּבְ שֶאּלָ ּלֵ תַּ   .ּכֹות ְראּויֹות ְלִהׁשְ
  

ִעים ל ַאְרּבָ   ,תְולֹוֶקה ִמְקָצ  ,ֲאָמדּוהּו ְלַקּבֵ
ִעים   כב,ב   ל ַאְרּבָ ֵאין ָיכֹול ְלַקּבֵ   - ְוָאְמדּו ׁשֶ

טּור   .ּפָ
מֹונֶ  ל ׁשְ   ,הֵר ׂשְ ה ֶע ֲאָמדּוהּו ְלַקּבֵ

 ֶ ָקהּוִמׁשּ ִעים  ,ּלָ ל ַאְרּבָ כֹול הּוא ְלַקּבֵ ּיָ   - ָאְמדּו ׁשֶ
טּור   .ּפָ

  

ָמָרא   ּגְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ר', ִמְסּפָ ִעים ּבְ ִתיב: 'ַאְרּבָ   ִאי ּכְ
ִמְנָייָנא; ִעים ּבְ   ֲהָוה ָאִמיָנא: ַאְרּבָ

ְכִתיב:  א, ּדִ ּתָ ִעים"ַהׁשְ ר ַאְרּבָ ִמְסּפָ     - ד)-(דברים כה, ג "ּבְ
הוּ  ִעים.ִמְנָין ׁשֶ   א סֹוֵכם ֶאת ָהַאְרּבָ

  
  :ָרָבאֲאַמר 

י, ָאר ֱאיָנׁשֵ ֵאי ׁשְ ׁשָ ה ִטּפְ ּמָ   ּכַ
ה; ְבָרא ַרּבָ י ּגַ ּמֵ י ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְולֹא ָקְייֵמי ִמּקַ ּמֵ ָקְייֵמי ִמּקַ   ּדְ

ִתיב:  ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכְ ִאיּלּו ּבְ ִעים"ּדְ   ,"ַאְרּבָ
ָנן  ְצרּו ֲחָדא. -ְוָאתֹו ַרּבָ   ּבָ

  
  
  

                                                             

281
ר בבבב  ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו ּכְ ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ ה ְוִנְקָלה  גגגג. ְוָהָיה ִאם ּבִ ה ַרּבָ ה ַמּכָ ן יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל ֵאּלֶ ּנּו לֹא יִֹסיף ּפֶ ִעים ַיּכֶ ַאְרּבָ

  ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ 
ִעים :בדפוס. א להלןכך במסורת הש"ס, על פי הגמר 282   .ָסמּוְך ְלַאְרּבָ

 רש"י
  מתני'.

והפילו  - שנאמר במספר ארבעים
השופט והכהו לפניו כדי רשעתו 
במספר (דברים כה) וסמיך ליה 

ו ודרשינן כמאן דכתיב ארבעים יכנ
במספר ארבעים מנין שהוא סוכם 
את הארבעים כדמפרש בגמ' 
דמדלא כתיב יכנו ארבעים במספר 
אלא במספר ארבעים יכנו שמעינן 
דהכי קאמר מנין הסוכם הארבעים 
חשבון המשלים סכום של ארבעים 
שגורם לקרות אחריו ארבעים 

  והיינו שלשים ותשע.
  מפרש. בְּגָמָרא -  ראויות להשתלש

 - ואמדו שאין יכול לקבל פטור
דכיון דנתבזה בבית דין ולקה קצת 
סגי ליה בהכי אבל לא לקה אלא 
אמדוהו לארבעים וחזרו ואמדו 
שאין יכול לקבל כולם לא מיפטר 
דאין רשאין לגרוע האומד אלא 
לוקה אחר זמן והכי נמי אם 
אמדוהו לשמונה עשר ומשלקה 
חזרו ואמדו שיכול עדיין לקבל 

רבעים פטור משום דלקה אבל לא א
לקה רשאין להוסיף על אומד 

  ראשון.
 
 

  גמ'.
כמה  - כמה טפשאי שאר אינשי
  שוטים הללו רוב בני אדם.

 

 



                                                                                              ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

136

        כב, בכב, בכב, בכב, ב . 34
י ְיהּוָדה" ֵלימֹות  :אֹוֵמר ַרּבִ ִעים ׁשְ ֵתָפיוּבֵ ְוכּו' ַאְרּבָ   ".283ין ּכְ
  

י ִיְצָחקֲאַמר     :ַרּבִ
י ְיהּוָדה? ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ְכִתיב:   ּדִ
ין ָיֶדיךָ ָמה הַ " ה ּבֵ ּכֹות ָהֵאלֶּ   ?ּמַ

ר הֻ  :ְוָאַמר ית ְמַאֲהבָ ֲאׁשֶ ִתי ּבֵ   .), ו(זכריה יג 284"יּכֵ
  

ָנן?    ְוַרּבָ
  
ְכִתיב. -הּוא ַה  ן הּוא ּדִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ִתינֹוקֹות ׁשֶ   ּבְ
  
  

                                                             

 : בלי "בין כתפיו".בדפוסכך במסורת הש"ס.  283

284
ית ְמַאֲהָבי  יִתי ּבֵ ר ֻהּכֵ ין ָיֶדיָך ְוָאַמר ֲאׁשֶ ה ּבֵ ּכֹות ָהֵאּלֶ   ְוָאַמר ֵאָליו ָמה ַהּמַ



                                            ְוֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקין –ַמֶּסֶכת ַמּכֹות ֶּפֶרק ג' 
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב . 35
ַמּכֹות ָהְראּויֹות" א ּבְ ש ֵאין אֹוְמִדין ֶאּלָ ּלֵ תַּ   .ְלִהׁשְ

ִעים ל ַאְרּבָ   ,תְולֹוֶקה ִמְקָצ  ,ֲאָמדּוהּו ְלַקּבֵ
ִעים   כב,ב   ל ַאְרּבָ ֵאין ָיכֹול ְלַקּבֵ טּור -ְוָאְמדּו ׁשֶ   .ּפָ

מֹונֶ ֲאָמדּוהּו ְל  ל ׁשְ   ,הֵר ׂשְ ה ֶע ַקּבֵ
ָקה ּלָ ֶ ִעים  ,ּוִמׁשּ ל ַאְרּבָ כֹול הּוא ְלַקּבֵ ּיָ טּור –ָאְמדּו ׁשֶ   ."ּפָ

  
  ִאין, -ָלָקה 

  ָלא. -לֹא ָלָקה 
  

  ּוְרִמיְנהּו:
ִעים" ל ַאְרּבָ   ,ֲאָמדּוהּו ְלַקּבֵ

ִעים  ל ַאְרּבָ ֵאין ָיכֹול ְלַקּבֵ   - ְוָחְזרּו ְוָאְמדּו ׁשֶ
טּור   .ּפָ

מֹוֶנה ֶע ֲאָמדּוה ל ׁשְ   ,הֵר ׂשְ ּו ְלַקּבֵ
ִעים  ל ַאְרּבָ כֹול ְלַקּבֵ ּיָ   - ְוָחְזרּו ַוֲאָמדּוהּו ׁשֶ

טּור   !"ּפָ
  

תֲאַמר  ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ
ָיא:   ָלא ַקׁשְ

ֲאָמדּוהּו ְליֹוֵמי; -ָהא    ּדַ
ֲאָמדּוהּו ְלָמָחר ּוְליֹוָמא אֹוָחָרא. -ָהא    ּדַ

  
  
  

 רש"י
ורמינהו אמדוהו לקבל ארבעים 
וחזרו ואמדו שאין יכול פוטרין 

אע"ג דלא לקה אלמא דלא  - אותו
שני בין לקה ללא לקה וה"נ בין 

ין שאמדוהו שאמדוהו לארבעים ב
לשמונה עשרה לא עבדינן ליה אלא 
אומד ראשון וקשה בין מרישא ובין 

  מסיפא.
מתניתין  - הא דאמדוהו ליומי'

באמדוהו ליומיה לקבל מ' או 
שמונה עשרה והלכך כי חזרו 
ואמדו בו ביום שאין יכול לקבל או 
יכול איגלאי מילתא דאומד שלהם 
לא היה כלום כיון דבו ביום סתרו 

שאמדו שהרי זה לא נשתנה כל מה 
ולא הכחיש בשהות מועט כזה ויש 
לומר דהם טעו באומד הלכך כי 
אמדו תחלה לארבעים וחזרו 
ואמדו בו ביום שאין יכול לקבל 
אם לקה מקצתן פוטרין אותו 
שהרי נתבזה ואם לא לקה הרי הוא 
כמי שלא אמדוהו כלל ועכשיו הוא 
דמעיינו בדיניה ואמרו אין יכול 

לו עד שיבריא ויהיו וממתינין 
אומדין אותו אומד הראוי לו וכן 
אמדו תחלה לי"ח ובו ביום חזרו 
ואמדו שיכול לקבל ארבעים 
איגלאי מילתא דטעו באומד ראשון 
ואינו כלום והלכך אם לקה כבר כל 
השמונה עשרה פוטרין אותו דכיון 
דיצא מב"ד כבר בזיון ב"ד הוא 
להחזירו אבל לא לקה רשאין 

אומד ראשון דאינו להוסיף על 
  כלום.

וברייתא בדאמדוהו למחר או 
ליום אחר דההוא  - ליומא אוחרא

ודאי אומד גמור הוא שיפה עיינו 
שהיה יכול זה לקבל עד אותו יום 
כך וכך מכות אלא נשתנה והכחיש 
הלכך כי אמדוהו לארבעים עד יום 
פלוני וכשהגיע יום פלוני אמדו 
שאין יכול לקבל כולם אומד ראשון 
אומד גמור היה והואיל ונשתנה 
ונתקלקל שאין יכול לקבל פטור 
אע"פ שלא לקה שהרי נתבזה 
באותו אומד וכי אמדוהו נמי 
לשמונה עשרה עד יום פלוני 
וכשהגיע יום פלוני אמדו שיכול 
לקבל ארבעים אין לוקה אלא 
אומד ראשון דאומד גמור היה כך 
נראה לרבי, לישנא אחרינא מתני' 

יה לקבל ארבעים דאמדוהו ליומ
והלכך אין פוטרין אותו אלא אם 
כן לקה דודאי יהא בו כח לקבל 
קצת מן המכות אמדוהו לקבל 
ליום או ליומים ודאי אין בו כח 
ואם חזרו בהם פטור מיד וכן קיבל 
ר' מח"ע ולא נהירא דמשום 
דאמדוהו ליומיה אמאי ברירא לן 
שיהא בו כח לקבל קצת מן המכות 

כול ואנן אמרינן הם אומדין שאין י
לילקי ולימות ועוד דאם לקה 
אמרינן במתניתין ולא דמלקינן 

  ליה לכתחלה, מ"ר.
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        כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  . 36
ָנה   ִמׁשְ

ׁש ָעַבר ֲעֵביָר  ּיֵ ֵני ָלאִוין ה ׁשֶ ּה ׁשְ   :ּבָ
  ;ּוָפטּור ,לֹוֶקה -ֲאָמדּוהּו אֹוֶמד ֶאָחד 

א ,לֹוֶקה -ְוִאם ָלאו    .ְוחֹוֵזר ְולֹוֶקה ,ּוִמְתַרּפֵ
  

ָמָרא   ּגְ

ְנָיא:   ְוָהּתַ
ֵני ָלאִוין"   !"ֵאין אֹוְמִדין אֹוֶמד ֶאָחד ִלׁשְ
  

תֲאַמר  ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ
ָיא:   ָלא ַקׁשְ

ֲאָמדּוהּו ְלַאְרּבָ  -ָהא    ִעים ַוֲחָדא,ּדַ
י. -ָהא  ִעים ְוַתְרתֵּ ֲאָמדּוהּו ְלַאְרּבָ   ּדַ

  
  
  

 רש"י
  מתני'.

כגון  - עבירה שיש בה שני לאוין
  חורש בשור וחמור וכלאים בכרם.

דלא אמדוהו אומד אחד  - ואם לאו
אלא ללאו אחד אמדוהו תחלה 

  לוקה ומתרפא.
 

  גמ'.
כל מה  - אמדוהו לארבעים וחדא

שאומדין עליו עד שלשים ותשע 
חשבינן משום חד לאו דכך הוא 
דינו למלקות ארבעים חסר אחת 
על לאו אחד ואם מוסיפין עליו 
אפילו שלש מכות דהוה להו 
ארבעים ותרתי חשובין אותן שלש 
אומד ללאו האחר ואם לא הוסיפו 
אלא שתים מכות דהוו להו 
ארבעים וחדא לוקה שלשים ותשע 

אחד ומתרפא וחוזר  משום לאו
ולוקה דמכות שאינן ראויות 

  להשתלש לא מלקינן ליה.
 

 



                                            ְוֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקין –ת ַמּכֹות ֶּפֶרק ג' ַמֶּסכֶ 
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        כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  . 37
ָנה   ִמׁשְ

יַצד ַמְלִקין אֹותוֹ    ?ּכֵ
  

י ָיָדיו  תֵּ   ,ַעל ָהַעּמּוד ֵהיָלְך ְוֵהיָלךְ ּכֹוֶפה ׁשְ
ְבָגָדיוְוַחזַּ  ֶנֶסת אֹוֵחז ּבִ   :ן ַהּכְ

ה ֶאת ִלּבוֹ ַע , ְוִאם ִנְפְרמּו ִנְפְרמוּ  ,ִאם ִנְקְרעּו ִנְקְרעוּ  הּוא ְמַגּלֶ   .ד ׁשֶ
  

  .ְוָהֶאֶבן ְנתּוָנה ֵמַאֲחָריו
ֶנֶסת עֹוֵמד ָעָליוַחזַּ    ,ן ַהּכְ

ָידוֹ  ל ֵעֶגל ,ּוְרצּוָעה ּבְ פּוָלה ֶאָחד ִלׁשְ  ,ׁשֶ ָעהּכְ ַנִים ְלַאְרּבָ   ,ַנִים ּוׁשְ
ל ֲח  י ְרצּועֹות ׁשֶ תֵּ ּה ּוׁשְ   .מֹור עֹולֹות ְויֹוְרדֹות ּבָ

ּה ֶטַפחוְ  ,ָיָדּה ֶטַפח ֵריסוֹ  ,ָרְחּבָ י ּכְ ַעת ַעל ּפִ ּה ַמּגַ   .ְורֹאׁשָ
  

ָפָניו ִליׁש ִמּלְ ה אֹותֹו ׁשְ    ,ּוַמּכֶ
ַאָחָריו י ָידֹות ִמּלְ תֵּ   .ּוׁשְ

  
ה אֹותוֹ  ב ,ְוֵאינֹו ַמּכֶ ה ,לֹא עֹוֵמד ְולֹא יֹוׁשֵ א מּוטֶּ   ;ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ילוֹ " :ׁשֶ   .), ב(דברים כה 285"ֵפטוֹ ַהׁשּ  ְוִהּפִ
  

ָידֹו ַאַחתְוַה  ה ּבְ ה ַמּכֶ ּכֶ ָכל ּכֹחוֹ  ,ּמַ   .ּבְ
  

  :ְוַהּקֹוֵרא קֹוֵרא
מ"    ,ְוגֹו'ר ַלֲעׂשֹות וֹ ִאם לֹא ִתׁשְ

  ,)נט-, נח(דברים כחְוגֹו'  286"ְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמּכֹוְתָך ְוֶאת ַמּכֹות
ְקָרא ת ַהּמִ   ;ְוחֹוֵזר ִלְתִחּלַ

ִרית ַהּזֹאת" ְבֵרי ַהּבְ ם ֶאת ּדִ ַמְרּתֶ   ;), ח(דברים כט גֹו'וְ  287"ּוׁשְ
ר ָעֹון" :ְוחֹוֵתם   ,), לח(תהילים עחְוגֹו'  288"ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ

ְקָרא ת ַהּמִ   .ְוחֹוֵזר ִלְתִחּלַ
  

ַחת ָידֹו  טּור -ְוִאם ֵמת תַּ   .ּפָ
  .ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה ַעל ָידוֹ  -ּוֵמת  ,הֹוִסיף לֹו עֹוד ְרצּוָעה ַאַחת

  
ין ּבְ  ,ִנְתַקְלֵקל ַמִים י ּבֵ יִע ֵר ּבֵ טּור -ין ּבְ   .ּפָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמרַרּבִ
  ,ייִע ֵר ּבְ  -ָהִאיׁש 

ה  ָ ַמִים -ְוָהִאׁשּ   .ּבְ
  

ָמָרא  כג,א      ּגְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ּום:    .), ג(דברים כה 289"ָלהְק נִ "ִמׁשּ
  

ת ָאַמר  ׁשֶ ּום ַרב ׁשֵ ן ֲעַזְרָיהִמׁשּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   :ַרּבִ
ִהיא ׁשֶ  ִין ִלְרצּוָעה, ׁשֶ   ל ֵעֶגל?ִמּנַ

ְכִתיב:  ִעים ַיכֶּ "ּדִ    ,), ג(דברים כה "וּ נּ ַאְרּבָ

ִדיׁשוֹ וֹ לֹא ַתְחס"ּוְסִמיְך ֵליּה:    .), ד(דברים כה 290"ם ׁשֹור ּבְ

                                                             

285
ֵדי    הּו ְלָפָניו ּכְ ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ רְוָהָיה ִאם ּבִ ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ   ִרׁשְ

286
ד נחנחנחנח  ְכּבַ ם ַהּנִ ֵ ה ְלִיְרָאה ֶאת ַהׁשּ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ֻתִבים ּבַ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַהּכְ ל ּדִ מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ה ֵאת ה ִאם לֹא ִתׁשְ ְוִהְפָלא ְיהָֹוה ֶאת 	. נטֱאלֶֹהיךָ  'ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ

דֹלֹת ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ַמּכְֹתָך ְוֵאת ַמּכֹות ַזְרֶעָך ַמּכֹות   ּגְ
287

ֲעׂשּון  ר תַּ ל ֲאׁשֶ ילּו ֵאת ּכָ ּכִ ׂשְ יֶתם אָֹתם ְלַמַען תַּ ִרית ַהּזֹאת ַוֲעׂשִ ְבֵרי ַהּבְ ם ֶאת ּדִ ַמְרתֶּ   ּוׁשְ
288

יב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר כָּ   ה ְלָהׁשִ ִחית ְוִהְרּבָ ר ָעֹון ְולֹא ַיׁשְ   ל ֲחָמתוֹ ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
289

ה ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ   ה ַרּבָ ה ַמּכָ ן יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל ֵאּלֶ ּנּו לֹא יִֹסיף ּפֶ ִעים ַיּכֶ   ַאְרּבָ
290

ה ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ   ה ַרּבָ ה ַמּכָ ן יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל ֵאּלֶ ּנּו לֹא יִֹסיף ּפֶ ִעים ַיּכֶ   ַאְרּבָ

 רש"י
  מתני'.

עץ אחד נעוץ בקרקע  - על העמוד
וגבוה כנגד שתי אמות או אמה 
וחצי והוא כפוף ומוטה על אותו 
העמוד כאדם הנסמך על בריח דלת 
ותולה ידיו למטה וכופתין לו ידיו 

  בצידי העמוד.
א שמעתי בו שמש הקהל ול - חזן

  שום משמעות.
דשקושרר"א בלע"ז קריעה  -  נפרמו

  של תפירה.
  של נידון. - מאחריו

ועוד רצועה  - כפולה אחת לשתים
אחרת כפולה לשתים היינו שתים 
רצועות שהן ארבע ואותן השתי 
רצועות עולות ויורדות בה כלומר 
אותן שתי רצועות היו תלויות 
באמצע הרצועה ושל חמור לקיים 

בא מי שמכיר אבוס בעליו בהן י
  כו'.

וכשהוא מגביה ידו  -  היה מכה
ומוריד הן עולות ויורדות כך קיבל 
רבי מעיקרא ולא נהירא לשון אחר 
מפי רבי עולות ויורדות כן דרך 
תפירה של רצועה תוחב ראש 
רצועה בנקב כנגד מטה וחוזר 
ותוחב בנקב אחר דרך מעלה ונראה 

  כמעלה ומוריד.
לויה בה ארכה מקל שת - ידה טפח

טפח ורצועה עצמה רחבה טפח 
ומגעת עד פי כריסו שמשער כך 
שכשהוא מכה כלה ראשה של 
רצועה בפי כריסו בתחלת כריסו 
שהמכה עומד בצד המוכה ומכה 
אותו ברוחב גבו הלכך אורך 
הרצועה ברוחב כל גבו עד מקום 
שמתחיל שם הכרס ואף ע"ג דאמרן 
לעיל האבן נתונה לה לאחוריו 

היה הוא משלחף עצמו לצד  אעפ"כ
  צדו והיה מכה ברחבו.

על הבטן ושתי  - שליש מלפניו
ידות מאחוריו בְּגָמָרא מפרש 

  טעמא.
הא  - והקורא קורא אם לא תשמור

מיפשט פשיטא לן דבעי קריאה 
כדאמרן [כריתות] (דף יא) בקורת 
תהיה בקרייה תהא דלהכי קתני 

  הכא והקורא.
דשליח  - אם מת תחת ידו פטור

ב"ד הוא ואמרן לעיל /מכות/ (דף 
ח) יצא האב המכה את בנו ושליח 

  ב"ד.
על האומד ומת  - הוסיף לו רצועה

ה"ז גולה על ידו ולא דמי להכהו 
עשרה בני אדם בעשר מקלות 
דאמרינן בהנשרפין (סנהדרין דף 
עח) כולן פטורין דההיא אוקימנא 

  לה בגוסס בידי אדם.
דכתיב ונקלה  - נתקלקל כו' פטור

  והרי נקלה.
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ת ְוָאַמר  ׁשֶ ּום ַרב ׁשֵ ן ֲעַזְרָיהִמׁשּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ         :ַרּבִ

ֵאין חֹוְס  ִחין, ׁשֶ ה ׁשְ ְפָלה ִלְפֵני מּוּכֵ ּנָ ִין ִליָבָמה ׁשֶ   ִמין אֹוָתּה?ִמּנַ
ְכִתיב:  ִדיׁשוֹ וֹ ַתְחסלֹא "ּדִ   ,), ד(דברים כה "ם ׁשֹור ּבְ

ו"ּוְסִמיְך ֵליּה:  בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ   .), ה(דברים כהְוגֹו'  291"ּכִ

  
ת ְוָאַמר  ׁשֶ ּום ַרב ׁשֵ יִמׁשּ ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ         :ֶאְלָעָזר ּבֶ

ה ֶאת ַהּמֹוֲעִדים  ַבּזֶ ל ַהּמְ ִאיּלּו ע -ּכָ   .292ֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרהּכְ
ְכִתיב:  ה לָּ "ּדִ ָכה לֹא ַתֲעׂשֶ   ,), יז(שמות לד "ךְ ֱאלֵֹהי ַמּסֵ

מֶאת "ּוְסִמיְך ֵליּה:  ׁשְ ּצֹות ּתִ   .), יח(שמות לד 293"רוֹ ַחג ַהּמַ

  
ת ְוָאַמר  ׁשֶ ּום ַרב ׁשֵ יִמׁשּ ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   :ֶאְלָעָזר ּבֶ

ר ָלׁשֹון ָהָרע, ַסּפֵ ל ַהּמְ   ּכָ
ל ָלׁשֹון ָהָרע, ְוָכל ַהּמְ    ַקּבֵ

ֶקר  ִעיד ֵעדּות ׁשֶ   -ְוָכל ַהּמֵ
ָלִבים. ִליכֹו ַלּכְ   ָראּוי ְלַהׁשְ

ְכִתיב:  ִליכּון אֹותוֹ "ּדִ ׁשְ ֶלב ּתַ   ,), ל(שמות כב 294"ַלּכֶ

א ׁשֵ "ּוְסִמיְך ֵליּה:  ָ ְואלֹא ִתׂשּ   -) , א(שמות כגְוגֹו'  295"ַמע ׁשָ

יא. ִ יּה ַנִמי: לֹא ַתׂשּ   ָקֵרי ּבֵ
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בּו ַאִח   י ֵיׁשְ ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה ּכִ ת ַהּמֵ ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ ָמּה  ים ַיְחּדָ ה ְוִיּבְ ָ   לֹו ְלִאׁשּ
 .עכו"םכך בכתבי היד. בדפוסים, מחמת הצנזורה:  292

293
ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמצּ   מֹר ׁשִ ׁשְ ּצֹות תִּ ְצָרִיםֶאת ַחג ַהּמַ חֶֹדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִמּמִ י ּבְ יִתָך ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב ּכִ ר ִצּוִ   ֹות ֲאׁשֶ
294

ִלכּון אֹתוֹ   ׁשְ ֶלב תַּ ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלּכֶ ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש תִּ   ְוַאְנׁשֵ
295

ע לִ   ת ָיְדָך ִעם ָרׁשָ ׁשֶ ְוא ַאל תָּ ַמע ׁשָ א ׁשֵ ָ   ְהיֹת ֵעד ָחָמסלֹא ִתׂשּ

 רש"י
  גמ'.

אין מגערין בה שלא  -  אין חוסמין
  תאמר אי אפשי בו.

  חולו של מועד. - את המועדות
מפרש בחגיגה  - חג המצות תשמור

(דף יח) אם בראשון ובשביעי הרי 
כבר אמור הא לא בא להזהיר אלא 
על חולו של מועד שאסור בעשיית 

  מלאכה.
 אל תשת ידך עם רשע להיות עד

  היינו מעיד עדות שקר. - חמס
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        , א, א, א, אכגכגכגכג . 38
י ְרצּועֹות" תֵּ ל ֲח  ּוׁשְ ּה ׁשֶ   ." מֹור עֹולֹות ְויֹוְרדֹות ּבָ
  

ָנא:   ּתָ
ל ֲחמֹור"   ."ׁשֶ
  

ִליָלָאה ֲעֵליּה ּדְ  ְדָדֵריׁש ַההּוא ּגָ אּכִ         ::::ַרב ִחְסּדָ
ָעָליו ,ָיַדע ׁשֹור קֵֹנהוּ " ָרֵאל לֹא ָיַדע ,ַוֲחמֹור ֵאבּוס ּבְ   - ) , ג(ישעיהו א ְוגֹו' 296"ִיׂשְ

דוֹ  רּוְך הּוא:ָאַמר ַהּקָ   ׁש ּבָ
ָעָליו. יר ֵאבּוס ּבְ ֵאינֹו ַמּכִ י ׁשֶ ַרע ִמּמִ ָעָליו, ְוִיּפָ יר ֵאבּוס ּבְ ּכִ ּמַ   ָיבֹא ִמי ׁשֶ
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י לֹא ִהְתּבֹוָנן  ָרֵאל לֹא ָיַדע ַעּמִ ָעָליו ִיׂשְ   ָיַדע ׁשֹור קֵֹנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ּבְ
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        כג, אכג, אכג, אכג, א . 39
ּה ֶטַפח ָיָדּה ֶטַפח" ֵריסוֹ  ,ְוָרְחּבָ י ּכְ ַעת ַעל ּפִ ּה ַמּגַ   ."ְורֹאׁשָ
  

ֵייֲאַמר    :ַאּבַ
ל ַחד ְוַחד  ּה: ּכָ ַמע ִמיּנַ יּה ָעְבִדיַנן ֵליּה.ְלפּום גַּ  -ׁשְ   ּבֵ

  
  :ָרָבאֲאַמר ֵליּה 

ן    ְנִפיׁש ְלהּו ְרצּועֹות טּוָבא! - ִאם ּכֵ
  

א,   ֶאּלָ
  :ָרָבאֲאַמר 

  ֲאַבָקָתא ִאית ֵליּה:
ֵעי  י ּבָ יּה, -ּכִ   ִמיְקַטר ּבֵ
ֵעי  י ּבָ ּה. -ּכִ ה ּבָ   ַמְרּפֶ
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        כג, אכג, אכג, אכג, א . 40
ָפָניו ַמְלִקין אֹותוֹ " ִליׁש ִמּלְ    ,ׁשְ

י יָ  תֵּ ַאָחָריוּוׁשְ   ."דֹות ִמּלְ
  

י?   ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ֲהָנאֲאַמר     :ַרב ּכָ
ֲאַמר ְקָרא:  ילֹו ַהׁשּ "ּדַ ִמְסּפָ  ,הּו ְלָפָניוֵפט ְוִהכָּ וֹ ְוִהּפִ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ   -) , ב(דברים כה 297"רּכְ

ָעה ַאַחת  ָפָניו, -ִרׁשְ   ִמּלְ
ֻעּיֹות  י ִרׁשְ ּתֵ   ֵמַאֲחָריו. -ׁשְ
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ר  ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו כְּ ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהׁשּ ע ְוִהּפִ ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ   ְוָהָיה ִאם ּבִ

 רש"י
 שתי רשעיות מאחריו -  במספר
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        כג, אכג, אכג, אכג, א . 41
ב ְלִקין אֹותוֹ ֵאין ַמ " ה ,לֹא עֹוֵמד ְולֹא יֹוׁשֵ א מּוטֶּ   ;ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ילוֹ " :ׁשֶ   .), ב(דברים כה 298"ֵפטוֹ ַהׁשּ  ְוִהּפִ
  

א ֲאַמר  י יֹוָחָנןֲאַמר ַרב ִחְסּדָ   :ַרּבִ
ֶלת? ִהיא מּוְכּפֶ ִין ִלְרצּוָעה, ׁשֶ   ִמּנַ

ֱאַמר  ּנֶ ילוֹ "ׁשֶ   .), ב(דברים כה "ְוִהּפִ
  

ֵעי ֵלי   ּה ְלגּוֵפיּה!ְוָהא ִמיּבָ
  

ן  יהּו';  - ִאם ּכֵ   ִלְכּתֹוב ְקָרא 'ַיּטֵ
ילוֹ "ַמאי  י. - ?"ִהּפִ ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
  

                                                             

298
ע ְוהִ    ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ רְוָהָיה ִאם ּבִ ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ הּו ְלָפָניו ּכְ ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהׁשּ   ּפִ
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ה " ּכֶ ָידוֹ  -ַהּמַ ה ּבְ   ".ַמּכֶ
  

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
ִנין א  ,ֵאין ַמֲעִמיִדין ַחּזָ עֶאּלָ   ;ֲחֵסיֵרי ּכַֹח ִויֵתיֵרי ַמּדָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמרַרּבִ
ע ִויֵתיֵרי ּכַֹח ֲא    .ִפיּלּו ֲחֵסיֵרי ַמּדָ
  

  :ָרָבאֲאַמר 
ָרא. ּבְ י ְיהּוָדה ִמְסּתַ ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ   ּכְ

ְכִתיב:  ן י ,ִסיףוֹ לֹא י"ּדִ   -) , כג(דברים כה 299"ִסיףוֹ ּפֶ

ע  ָלָמא: ֲחֵסיֵרי ַמּדָ ׁשְ ָצִריְך ְלַאְזהֹוֵרי; -ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   ַהְיינּו ּדְ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ע ֶאּלָ   ִמי ָצִריְך ְלַאְזהֹוֵרי?! -: ְיֵתיֵרי ַמּדָ

  
ָנן?    ְוַרּבָ

  
א ִלְמזָֹרז.   ֵאין ְמָזְרִזין ֶאּלָ
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ה ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ   ה ַרּבָ ה ַמּכָ ן יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל ֵאּלֶ ּנּו לֹא יִֹסיף ּפֶ ִעים ַיּכֶ   ַאְרּבָ

 רש"י
אפילו יתירי כח ואפילו חסירי 

  דאין להקפיד בכך. - מדע
אי אמרת בשלמא דאפילו חסירי 

יכולין להעמיד בהן היינו  - מדע
  דאיצטריך כו' למזרז.
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ָנא:   ּתָ

יהַּ " הּוא ַמְגּבִ ׁשֶ י ָיָדיו -ּכְ תֵּ ׁשְ יהַּ ּבִ   ;ַמְגּבִ
ה  הּוא ַמּכֶ ָידֹו ַאַחת -ּוְכׁשֶ ה ּבְ   ."ַמּכֶ

  
יֵדיּה. ֵליַתּה ִמּדִ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
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מ" ְוַהּקֹוֵרא קֹוֵרא"    ,ְוגֹו'ר ַלֲעׂשֹות וֹ ִאם לֹא ִתׁשְ

  ,)נט-, נח(דברים כחְוגֹו'  300"ְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמּכֹוְתָך ְוֶאת ַמּכֹות
ְקָרא ת ַהּמִ   ;ְוחֹוֵזר ִלְתִחּלַ

ִרית ַהּזֹאת" ְבֵרי ַהּבְ ם ֶאת ּדִ ַמְרּתֶ   ;), ח(דברים כט ְוגֹו' 301"ּוׁשְ
ר ָעֹוןְוהּוא ַר " :ְוחֹוֵתם   ,), לח(תהילים עחְוגֹו'  302"חּום ְיַכּפֵ

ְקָרא ת ַהּמִ   ."ְוחֹוֵזר ִלְתִחּלַ
  

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
יִנין ַהגָּ " ּיָ ּדַ ּבַ   ,קֹוֵרא -דֹול ׁשֶ

ִני  ֵ   ,מֹוֶנה -ַהׁשּ
י  ִליׁשִ ְ הוּ " :אֹוֵמר -ְוַהׁשּ   ."ַהּכֵ

   
ה  ה ְמרּוּבָ ּכָ ּמַ ְזַמן ׁשֶ   ;ַמֲאִריךְ  -ּבִ

ּכָ  ּמַ ְזַמן ׁשֶ ר –ה מּוֶעֶטת ּבִ   ."ְמַקּצֵ
  

ַנן:   ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ְקָרא" ת ַהּמִ   !"חֹוֵזר ִלְתִחּלַ
  

  ִמְצָוה ְלַצְמֵצם,
ְקָרא. -ְוִאי לֹא ִצְמֵצם  ת ַהּמִ   חֹוֵזר ִלְתִחּלַ

  

                                                             

300
ֻת  נחנחנחנח  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַהּכְ ל ּדִ מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ה ֵאת הִאם לֹא ִתׁשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבַ ם ַהּנִ ֵ ה ְלִיְרָאה ֶאת ַהׁשּ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ְוִהְפָלא ְיהָֹוה ֶאת 	. נטֱאלֶֹהיךָ  'ִבים ּבַ

דֹלֹת ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים   ַמּכְֹתָך ְוֵאת ַמּכֹות ַזְרֶעָך ַמּכֹות ּגְ
301

ִרית ַהּזֹא  ְבֵרי ַהּבְ ם ֶאת ּדִ ַמְרתֶּ ֲעׂשּוןּוׁשְ ר תַּ ל ֲאׁשֶ ילּו ֵאת ּכָ ּכִ ׂשְ יֶתם אָֹתם ְלַמַען תַּ   ת ַוֲעׂשִ
302

ל ֲחָמתוֹ   יב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ּכָ ה ְלָהׁשִ ִחית ְוִהְרּבָ ר ָעֹון ְולֹא ַיׁשְ   ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
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ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ

ה"" ה ַרּבָ   - ) , ג(דברים כה 303"ַמּכָ

ה ה ַרּבָ א ַמּכָ ה מּוֶעֶטת ; ֵאין ִלי ֶאּלָ ִיןַמּכָ   ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר   ."ִסיףוֹ לֹא י" :תַּ

ן ְלמּוד לֹוַמר ,ִאם ּכֵ ה" :ַמה תַּ ה ַרּבָ   ?"ַמּכָ
ד ַעל ָהִראׁשֹונֹות ה ,ִליּמֵ ה ַרּבָ ֵהן ַמּכָ   ."ׁשֶ

  
  

                                                             
303

ה ְונִ   ה ַרּבָ ה ַמּכָ ן יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל ֵאּלֶ ּנּו לֹא יִֹסיף ּפֶ ִעים ַיּכֶ   ְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ ַאְרּבָ

 רש"י
כגון שאמדוהו  - מכה מועטת

  לפחות מכה בסידור אחד.
רישא  - ה רבה כו'אין לי אלא מכ

דברייתא הכי איתא בסיפרי אין לי 
אלא בזמן שמוסיפין על מנין 
ארבעים על כל אומד ואומד 
שאמדוהו בית דין מנין ת"ל לא 
יוסיף מכל מקום מכה רבה אין לי 
אלא מכה רבה כו', אין לי דחייב על 
לא יוסיף אלא בזמן שהכהו מכות 
הרבה על האומד מכות מועטות 

ות או אחת מנין אפילו שתי מכ
דאסור להוסיף ת"ל לא יוסיף לא 
יוסיף להכותו על אלה על מנין 

  האומד.
שניתן להכותו  - שהוא מכה רבה

בעל כורחו כן נראה לרבי ובלשון 
  אחר קיבל רבי.
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ין ּבְ  ִנְתַקְלֵקל" ַמִים יִע ֵר ּבֵ ין ּבְ טּור -י ּבֵ   .ּפָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמרַרּבִ
  ,ייִע ֵר ּבְ  -ָהִאיׁש 

ה ְוָה  ָ ַמִים -ִאׁשּ   ."ּבְ
  

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
ה" ָ    ,ייִע ֵר ּבְ   - ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאׁשּ

ַמִים   ;ְולֹא ּבְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .ַרּבִ

י ְיהּוָדה     :אֹוֵמרַרּבִ
   ,ייִע ֵר ּבְ  -ָהִאיׁש 

ה  ָ ַמִים -ְוָהִאׁשּ   .ּבְ
  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ה ָ    ,ייִע ֵר ין ּבְ ּבֵ   – ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאׁשּ
ַמִים ין ּבְ   ."ּבֵ

  
ְנָיא:   ְוָהּתַ

י ְיהּוָדה "   :אֹוֵמרַרּבִ
ה ּבְ  ָ   !"ייִע ֵר ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאׁשּ

  
ר ִיְצָחקֲאַמר    :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵריִעי. ִוין ּבְ ֵניֶהם ׁשָ   ׁשְ
  

מּוֵאלֲאַמר    :ׁשְ
ין  ית ּדִ ָפתּוהּו, ְוָרץ ִמּבֵ טּור. -ּכְ   ּפָ

  
  ֵמיִתיֵבי:

  :הָקָל "
ִראׁשֹוָנה ין ּבָ ה  ,ּבֵ ִנּיָ ְ ׁשּ ין ּבַ   ;ּפֹוְטִרין אֹותוֹ  -ּבֵ

  :ִנְפְסָקה ְרצּוָעה
ה  ִנּיָ ְ ׁשּ   ,ּפֹוְטִרין אֹותוֹ  -ּבַ

ִראׁשֹוָנה    ."ֵאין ּפֹוְטִרין אֹותוֹ  -ּבָ
ָרץ! אי? ֶלֱהֵוי ּכְ   ַאּמַ

  
  ָרץ, -ָהָתם 
  ָלא ָרץ. -ָהָכא 

  
ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ

ְלֶקה ִלְכׁשֶ '   :ֲאָמדּוהוּ "   ;ּפֹוְטִרין אֹותוֹ  - 304'הֶל ְק יִ ּיִ
ין ' ית ּדִ ֵצא ִמּבֵ ּיֵ   .ַמְלִקין אֹותוֹ  - 304'הֶל ְק יִ ִלְכׁשֶ

א ֲאִפיּלּו  ,ְולֹא עֹוד ה ָקָלה ֶאּלָ ִחּלָ תְּ   ;ַמְלִקין אֹותוֹ  -ּבַ
ֱאַמר ּנֶ הוּ " :ׁשֶ ָבר ּבְ  306הָל ְק נִּ ׁשֶ ְולֹא  -) , ג(דברים כה 305"ָלהְק נִ וְ ...  ְוִהּכָ יןּכְ   ."ֵבית ּדִ

   
  

                                                             

  .ָקָלה :בדפוסכך בב"ח.  304
305

ה ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ   ה ַרּבָ ה ַמּכָ ן יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל ֵאּלֶ ּנּו לֹא יִֹסיף ּפֶ ִעים ַיּכֶ   ַאְרּבָ
ָקה: בדפוסכך במסורת הש"ס.  306 ּלָ   .ׁשֶ

 רש"י
ת"ר אחד האיש ואחד האשה  - ה"ג

בריעי ולא במים דברי רבי מאיר 
רבי יהודה אומר האיש בריעי 

מים אומרים והאשה במים וחכ
אחד האיש ואחד האשה בין בריעי 
בין במים והתניא רבי יהודה אומר 
אחד האיש ואחד האשה בריעי 
אמר רבי יצחק הא דקאמר רבי 
יהודה אחד האיש ואחד האשה 
בריעי הכי קאמר שניהן שוין בריעי 
דמשנתקלקל בריעי פטורין אבל 

  במים איכא פלוגתא.
נתקלקל בריעי ולישנא  - קלה

  קט ונקלה לשון זלזול.דקרא נ
בין  - בין בראשונה בין בשניה

קודם שהכהו כלל בין לאחר 
שהכהו והיינו ראשונה הגבהה 
ראשונה שמגביה ידו להכות אם 
נתקלקל באותה הגבהה מחמת 
פחד או שנתקלקל בהגבהה שניה 

  דהיינו לאחר שהכהו.
דנקלה קרינא ביה  - פוטרין אותו

  דהא קלה.
בהה אם בהג -  נפסקה הרצועה

שניה נפסקה פוטרין אותו דהא 
נקלה באותה הכאה שהכהו ואם 
קודם שהכהו נפסקה כשהרים ידו 

  להכות אין זו קלה.
פירושו לכשילקה  - לכשילקה קלה

יקלה שאמדוהו שאם ילקוהו מיד 
יתקלקל בריעי פוטרים דפן יוסיף 
ונקלה כתיב דאין נותנין לו מכה 
שיקלה עליה מיד כך שמעתי אבל 

לא יתקלקל עד לאחר אמדוהו ש
  המלקות מלקין אותו.

קודם שקיבל שום  - קלה תחלה
  הכאה מלקין אותו אחרי כן.
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ָנה   ִמׁשְ

ל ַחיְּ  ִריתוֹ ּכָ קּו יֵבי ּכְ ּלָ ִריָתָתם -ת ׁשֶ   ;ִנְפְטרּו ְיֵדי ּכְ
ֱאַמר ּנֶ    -) , ג(דברים כה 307"ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ " :ׁשֶ
ָקה ּלָ ׁשֶ ָאִחיךָ  ,ּכְ   ;ֲהֵרי הּוא ּכְ

ְבֵרי  ְמִליֵאל.ַר ּדִ ן ּגַ י ֲחַנְנָיה ּבֶ   ּבִ
  

ְמִליֵאלְוָאַמר  ן ּגַ י ֲחַנְנָיה ּבֶ   :ַרּבִ
  ,נֹוֵטל ַנְפׁשֹו ָעֶליָה  - ה ִאם ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ַאַחתָמ 

ה ִמְצָוה ַאַחת  ה ְוַכ  -ָהעֹוׂשֶ ּמָ הַעל ַאַחת ּכַ ֵתן לֹו ַנְפׁשוֹ  ,מָּ ּנָ תִּ   !ׁשֶ
י ְמעֹון ַרּבִ קֹומֹו הוּ : אֹוֵמר ׁשִ   :א ָלֵמדִמּמְ

ֱאַמר ּנֶ ָפׁשֹות ָהעוְ " :ׁשֶ   ,), כט(ויקרא יח 308ְוגֹו' "תוֹ ׁש וֹ ִנְכְרתּו ַהּנְ
ֶהם"^ :ְואֹוֵמר   כג,ב  ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ   .), ה(ויקרא יח 309"ֲאׁשֶ

ב ְולֹא ָעַבר ֲעֵביָרה -ָהא  ל ַהּיֹוׁשֵ ה ִמְצָוהנֹוְתִני ,ּכָ עֹוׂשֶ ָכר ּכְ   .ן לֹו ׂשָ
        

י י  ַרּבִ ר ַרּבִ ְמעֹון ּבַ   :אֹוֵמרׁשִ
י ֲא " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר םוֹ כַרק ֲחַזק ְלִבְלּתִ ֶפׁש  ,310ל ַהּדָ ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ   - ) , כג(דברים יב 311ְוגֹו' "ּכִ

ם ְפ  ,ּוָמה ִאם ַהּדָ ּנַ ּנוּ ׁשֶ ל ָאָדם ָקָצה ִמּמֶ   - ׁשֹו ׁשֶ
ָכרַהּפוֹ  ל ׂשָ ּנּו ְמַקּבֵ   ;ֵרׁש ִמּמֶ

ֶזל ַוֲעָריֹות ל ָאָדם  ,ּגֶ ְפׁשֹו ׁשֶ ּנַ ָדָתןׁשֶ ה ָלֶהן ּוְמַחּמְ   - ִמְתַאּוָ
  ,ַהּפֹוֵרׁש ֵמֶהן

ה ַעל ה ְוַכּמָ ּמָ ה לֹו ּוְלדֹורֹוָתיו ּוְלדֹורֹות ּדֹורֹוָתיו ַאַחת ּכַ ְזּכֶ ּיִ ל ַהּדֹורֹות ,ׁשֶ   .ַעד סֹוף ּכָ
  

י ָיא  ַרּבִ ן ֲעַקׁשְ   :אֹוֵמרֲחַנְנָיא ּבֶ
רּוְך ָרָצה  דֹוׁש ּבָ ָרֵאלַהּקָ   ,הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיׂשְ

ה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹותְלִפיָכְך ִה    ;ְרּבָ
ֱאַמר ּנֶ יר ,ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקוֹ  ה'" :ׁשֶ יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ   .), כא(ישעיהו מב "ַיְגּדִ

  

ָמָרא   ּגְ

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ְמלִ  ן ּגַ י ֲחַנְנָיה ּבֶ   .יֵאלֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵבָריו, ַעל ַרּבִ

  
ר ַאֲהָבהֲאַמר  א ּבַ י  ,ַרב ַאּדָ   :ַרבָאְמֵרי ּבֵ
ִניַנן:   ּתְ

ת ְל " ּבָ ין ׁשַ ּפּוִריםֵאין ּבֵ   ,יֹום ַהּכִ
א ה  ,ֶאּלָ ּזֶ יֵדי ָאָדם -ׁשֶ   ,ְזדֹונֹו ּבִ
ֵרת -ְוֶזה  ִהּכָ   .(מגילה ז:) "ְזדֹונֹו ּבְ

יֵדי ָאָדם הּוא! -ְוִאם ִאיָתא    ִאיִדי ְוִאיִדי ּבִ
  

ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמ    אֹוֵמר: ן ּבַ
י?     ָהא ַמּנִ

י ִיְצָחק ִהיא,    ַרּבִ
ֲאַמר: א. ּדַ ִריתֹות ֵליּכָ יֵבי ּכְ ַחּיְ   ַמְלקֹות ּבְ
ַתְנָיא:   ּדְ

י ִיְצָחק    :אֹוֵמר"ַרּבִ
ִריתוֹ ַחיְּ  ְכָלל ָהיוּ  -ת יֵבי ּכְ ֲאחֹותוֹ ְוָל ; ּבִ ֵרת ּבַ ה ָיָצאת ּכָ ַמְלק -? ּמָ ָכֵרת ְולֹא ּבְ   ."ּותְלדּונֹו ּבְ

  
י    ֲאַמר:ַרב ַאׁשִ

ָנן; יָמא: ַרּבָ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

                                                             

307
ן יִֹסיף ְלַהּכֹתוֹ   ּנּו לֹא יִֹסיף ּפֶ ִעים ַיּכֶ ה ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ  ַאְרּבָ ה ַרּבָ ה ַמּכָ   ַעל ֵאּלֶ
308

ם  ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמּקֶ ה ְוִנְכְרתּו ַהּנְ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ   ּכִ
309

ֶהם ֲאִני  ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ַטי ֲאׁשֶ ּפָ ם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ַמְרתֶּ   'ה ּוׁשְ
ם תֶא : בדפוסכך מתוקן בדפוסים, על פי הכתוב.  310  .ַהּדָ

311
ר  ׂשָ ֶפׁש ִעם ַהּבָ ֶפׁש ְולֹא תֹאַכל ַהּנֶ ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ ם ּכִ י ֲאכֹל ַהּדָ   ַרק ֲחַזק ְלִבְלתִּ

 רש"י
  מתני'.

 על אחת כמה וכמה שתנתן לו נפשו
דמדה טובה מרובה ממדת  -

פורענות אחד מחמש מאות דבמדת 
פורענות כתיב (שמות כ) פוקד עון 
אבות על בנים על שלשים ועל 

כתיב (שם  רבעים ובמדה טובה
שמות כ'/) עושה חסד לאלפים /

ומתרגמינן לאלפין דרי ארבעה 
דורות כנגד אלפים דורות היינו 
אחד מחמש מאות מיעוט לאלפים 
אינו פחות משני אלפים וכל שכן 
אם כפשוטו דמשמע אלפים עד סוף 

  כל הדורות.
אחר כל העריות ונכרתו  - דכתיב

הנפשות העושות הרי חייב כרת על 
ן ונתן חיים למונע ובדל הנכשל בה

מהם דכתיב קודם העריות 
ושמרתם את חוקותי ואת משפטי 

  וגו'.
 אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

וסמיך ליה איש איש אל כל שאר  -
בשרו דמשמע מי שעושה חוקותי 
אני נותן חיים לו ואלו הן חוקותי 
איש איש וגו' הא למדת כל היושב 

  ואינו עובר כו'.
כדי שיהו  -  לזכות את ישראל

מקבלין שכר במה שמונעין עצמן 
מן העבירות לפיכך הרבה להן שלא 
היה צריך לצוות כמה מצות וכמה 
אזהרות על שקצים ונבלות שאין 
לך אדם שאינו קץ בהן אלא כדי 

   שיקבלו שכר על שפורשין מהן.
  

  גמ'.
במסכת מגילה אין בין  - תנינא

  שבת כו'.
לשון הכרת תכרת  -  בהכרת

  ) ואינו שם דבר.(במדבר טו
מתני' דמגילה רבי יצחק היא  -  הא

ולהכי קאמר דזדון כרת בידי 
שמים ולא בידי אדם אבל מאן 
דסבירא ליה דמלקות איכא בחייבי 
כריתות מודי לרבי חנניא דנפטרו 
מידי כריתתן כיון שלקו ואיצטריך 
 ליה לרבי יוחנן לאשמעינן דחלוקין.

מתני'  - רב אשי אמר אפי' תימא
ילה רבנן היא דאמרי חייבי דמג

כריתות ישנן בכלל מלקות ארבעים 
ואפילו הכי מודו לרבי חנניא 
דנפטרו מידי כריתתן ודקא אמרת 
מיתה וכרת בידי אדם הוא לא דמי 
דזה עיקר זדונו בידי אדם עיקר 
עונש של שבת בידי אדם דקאי 
בסקילה ועיקר עונשו של יום 
הכפורים בידי שמים דאע"ג דאיכא 

מלקות בחייבי כריתות הוא  חיוב
אינו עיקר החיוב דכרת חמור 
ממלקות ואי מזיד בלא התראה 
הוא הוי בכרת ונמצא חיובו החמור 
בידי שמים ואנן בתר עיקר החיוב 
אזלינן וכן עיקר, מורי, ואית 
דפרשי עיקר זדונו תחלתו בר כרת 
הוא ואילו לא לקי נכרת ולא נהירא 
 דהא תרוייהו בהדדי איתנהו ביה
לרבנן דאמרי מלקות בחייבי 

  כריתות איכא.
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יֵדי ָאָדם, -ֶזה  ר ְזדֹונֹו ּבִ   ִעיּקַ
ַמִים. -ְוֶזה  יֵדי ׁשָ ר ְזדֹונֹו ּבִ   ִעיּקַ

  
ר ַאֲהָבה ֲאַמר  א ּבַ   :ַרבֲאַמר ַרב ַאּדָ

ְמִליֵאל. ן ּגַ י ֲחַנְנָיה ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

  :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
א, ַוֲאָתא ַוֲאַמר?!ַמאן ְסִליק לְ    ֵעיּלָ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    :ַאּבַ

ֲאַמר  א ָהא ּדַ ן ֵלִויֶאלָּ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   :ַרּבִ
ל ַמְעָלה ַעל ָיָדם" ין  ׁשֶ ית ּדִ ימּו ּבֵ ה, ְוִהְסּכִ ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ ָבִרים ָעׂשּו ּבֵ ה ּדְ לֹׁשָ   - "ׁשְ

א, ַוֲאָתא ַוֲאַמר?!   ַמאן ְסִליק ְלֵעיּלָ
א  יַנן; -ֶאּלָ ְרׁשִ   ְקָרֵאי ָקא ּדָ

יַנן. -ָהִכי ַנִמי  ְרׁשִ   ְקָרֵאי ָקא ּדָ
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152

        כג, בכג, בכג, בכג, ב . 48
  ּגּוָפא:

י ן ֵלִוי ָאַמר ַרּבִ ַע ּבֶ   :ְיהֹוׁשֻ
ל ַמְעָלה ַעל ָיָדם; ין  ׁשֶ ית ּדִ ימּו ּבֵ ה, ְוִהְסּכִ ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ ָבִרים ָעׂשּו ּבֵ ה ּדְ לֹׁשָ   ׁשְ

ה,    312ֵאּלּו ֵהן:   ִמְקָרא ְמִגיּלָ
ם ׁשֵ לֹום ּבְ ִאיַלת ׁשָ   , 313ּוׁשְ

ר.   ַוֲהָבַאת ַמֲעׂשֵ
  

ה    - ִמְקָרא ְמִגיּלָ
ְכִתיב:  הּוִדים"ּדִ לּו ַהּיְ מּו ְוִקּבְ   -) , כז(אסתר ט 314"ִקּיְ

ה. לּו ְלַמּטָ ּבְ ּקִ ֶ ימּו ְלַמְעָלה ַמה ׁשּ   ִקּיְ
  

ם ׁשֵ לֹום ּבְ ִאיַלת ׁשָ   - 315ּוׁשְ
ְכִתיב:  ה"ּדִ ית לֶ וֹ ב ְוִהּנֵ א ִמּבֵ ֶכםה' ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים  ,ֶחםַעז ּבָ   ,), ד(רות ב 316"ִעּמָ

ּבֹור ֶהָחִיל ה'"ְואֹוֵמר:  ָך ּגִ   .), יב(שופטים ו 317"ִעּמְ

  
  ַמאי ְואֹוֵמר? 

  
יָמא:   ְוִכי ּתֵ

ימּו ַעל ָידֹו! א ָלא ַאְסּכִ ַמּיָ ְ יּה, ּוִמׁשּ ְעּתֵ ָעֵביד ִמּדַ   ּבֹוַעז הּוא ּדְ
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ּבֹור ֶהָחִילִעּמְ ה' "ְואֹוֵמר:    .), יב(שופטים ו "ָך ּגִ
  

ר    -ֲהָבַאת ַמֲעׂשֵ
ְכִתיב:   ּדִ

ל ָהִביאּו ֶאת" ר ֶאל ּכָ ֲעׂשֵ ית ָהאֹוָצר ַהּמַ ֵביִתי, ּבֵ   ,ִויִהי ֶטֶרף ּבְ
זֹאת   ,ְצָבאֹותה' ָאַמר  ,ּוְבָחנּוִני ָנא ּבָ

ח  ִאם ַמִיםוּ ָלֶכם ֵאת ֲארלֹא ֶאְפּתַ ָ ָרָכה ַעדִתי לָ וֹ ַוֲהִריק, ּבֹות ַהׁשּ ִלי ֶכם ּבְ   )., י(מלאכי ג "ָדי ּבְ
  

י"ַמאי  ִלי ּדַ    ?"ַעד ּבְ
ר ַרבֲאַמר    :ָרֵמי ּבַ

י'. ְפתֹוֵתיֶכם ִמּלֹוַמר: 'ּדַ ְבלּו ׂשִ ּיִ   ַעד ׁשֶ
  
  

                                                             

  : בלי "אלו הן".בדפוסכך מתוקן בדפוסים.  312
 : בלי "בשם".בדפוסכך מתוקן בדפוסים.  313

314
לוּ   מּו ְוִקּבְ ִמים ָהֵא  ִקּיְ ֵני ַהּיָ ים ֵאת ׁשְ ְלִוים ֲעֵליֶהם ְולֹא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות עֹׂשִ ל ַהּנִ הּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ּכָ ָנהַהּיְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ם ּבְ ְכָתָבם ְוִכְזַמּנָ ה ּכִ   ּלֶ
 : בלי "בשם".בדפוסכך בב"ח.  315

316
ית ֶלֶחם ַוּיֹאֶמר ַלּק   א ִמּבֵ ה בַֹעז ּבָ ֶכם ַוּיֹאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך ה 'ֹוְצִרים הְוִהּנֵ   'ִעּמָ
317

ָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה  ּבֹור ֶהָחִיל 'ַוּיֵ ָך ּגִ   ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה ִעּמְ

 רש"י
דחייבין על מקרא  -  מקרא מגילה

  מגילה.
דמותר  - ושאילת שלום בשם

לאדם לשאול בשלום חבירו בשם 
כגון ישים ה' עליך שלום ואין בו 
משום מוציא שם שמים לבטלה, 
מרבי, ל"א שאילת שלום בשם 
דחייב אדם לשאול בשלום חבירו 

ו נמי כי שיילינן אהדדי בשם ואנ
מדכרינן שם דשלום שמו של 
הקב"ה דכתיב (שופטים ו) ויקרא 

  לו ה' שלום לשם ה'.
כדאמרינן ביבמות  - והבאת מעשר

(דף פו:) דעזרא הסופר קנסינהו 
ללוים לפי שלא עלו עמו וצוה 
להביא כל המעשרות אל לשכת בית 
ה' והיו הכהנים והלוים שוים 

עזרא במעשר ראשון כדכתיב ב
(נחמיה י) והיה הכהן בן אהרן עם 
הלוים במעשר הלוים וגם חזקיהו 
עשה כמו כן הכין לשכות להביא כל 
המעשרות בהן כדי שלא יקבלום 
הלוים שהיו עכו"ם כדכתיב בדברי 
הימים (ב לא) ויאמר חזקיהו להכין 
לשכות בבית ה' ויכינו ויביאו את 
התרומה ואת המעשר וגם הוא 

ושלים מעשר ירק תיקן להעלות ליר
ומעשר אילן דכתיב (שם /דברי 
הימים ב' ל"א/) וכפרוץ הדבר הרבו 
בני ישראל ראשית דגן תירוש 
ויצהר וגו' ומפרש בנדרים (דף נה) 
מאי וכפרוץ הא כל הני דאורייתא 
נינהו ומשני מעשר ירק ומעשר 
אילן וכתיב בתרי עשר דקאמר להו 
נביא לישראל הביאו את כל 

האוצר [וגו'] המעשר אל בית 
ובחנוני נא בזאת וגו' אלמא 

  דהסכים.
 - ואומר ה' עמך גבור החיל

מדקאמר ליה מלאך לגדעון שאילת 
  שלום בשם אלמא דהסכים.
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י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ה ְמקֹומֹות לֹׁשָ ׁשְ   הֹוִפיַע רּוַח ַהּקֹוֶדׁש: ּבִ
ם, ל ׁשֵ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ   ּבְ

מּוֵאל ָהָרָמִתי,וּ  ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ   ְבֵבית ּדִ
לֹמֹה. ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ   ּוְבֵבית ּדִ

  
ם  ל ׁשֵ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ   - ּבְ

ְכִתיב:  ר ְיהּוָדה"ּדִ ּכֵ י ,ַוּיַ ּנִ   .), כו(בראשית לח 318"ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמּמֶ

ּה  ּה, ֲאַזל ַנִמי ֱאיָנׁש ַאֲחִריָנא ְלַגּבָ ֲאַזל ִאיהּו ְלַגּבָ י ֵהיִכי ּדַ ְלָמא, ּכִ   ?319ְמָנא ָיַדע? ּדִ
ת קֹול ְוָאְמָרה:  - י ָיָצאת ּבַ ּנִ ים.ִמּמֶ בּוׁשִ   ָיְצאּו ּכְ
  

מּוֵאל  ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ   -ּבְ
ְכִתיב:   ּדִ

יחוֹ ה' ִהְנִני ֲענּו ִבי ֶנֶגד " י ֶאת, ְוֶנֶגד ְמׁשִ י ,ׁשֹור ִמי ָלַקְחּתִ   ...ַוֲחמֹור ִמי ָלַקְחּתִ
נּו ְולֹא ַרּצֹוָתנוּ  ְקּתָ    ...ַוּיֹאְמרּו לֹא ֲעׁשַ

יחוֹ ה'... ֵעד  ...ַוּיֹאֶמר ָיִדי ְמאּוָמה י... כִּ ְוֵעד ְמׁשִ   ;לֹא ְמָצאֶתם ּבְ
  .)ה-, ג(שמואל א יב 320"ַוּיֹאֶמר ֵעד

  ֵעי ֵליּה!ַוּיֹאְמרּו' ִמיּבָ ' -?! "ַוּיֹאֶמר"
ת קֹול ְוָאְמָרה: ֲאִני  - ָדָבר ֶזה.ֵעד ָיָצאת ּבַ   ּבְ
  

לֹמֹה  ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ   - ּבְ
ְכִתיב:   ּדִ

ֶלְך ַוּיֹאֶמר" ַען ַהּמֶ    :ַוּיַ
נוּ     ,הוּ וּ ְוָהֵמת לֹא ְתִמית ,ַהַחי 321ֶלדיֶּ הַ  ָלּה ֶאת ּתְ

  .), כוג '(מלכים א 322"ִהיא ִאּמוֹ 
ְלָמא ִא    יֲערּוָמא ִמיַעְרָמא?ְמָנא ָיַדע? ּדִ

ת קֹול ְוָאְמָרה:  -   .ִהיא ִאּמוֹ ָיָצאת ּבַ
  

  :ָרָבאֲאַמר 
אי?   ִמּמַ

ְלָמא ְיהּוָדה    - ּדִ
יב ַיְרֵחי ְויֹוֵמי, ְוִאיְתְרֵמי  ֵ ַחׁשּ יָון ּדְ   - ּכֵ

ָחֵזיַנן  ָלא ָחֵזיַנן  -ּדְ   ָלא ַמְחְזִקיַנן! -ַמְחְזִקיַנן, ּדְ
  

מּוֵאל ַנִמי     -ׁשְ
הוּ  ָרֵאל  ּכּולְּ ָלׁשֹון ְיִחיִדי; -ִיׂשְ   ָקֵרי ְלהּו ּבְ

ְכִתיב:  ע בַּ "ּדִ ָרֵאל נֹוׁשַ   .), יז(ישעיהו מה 323"ה'ִיׂשְ

לֹמֹה ַנִמי    - ׁשְ
ָהא  א,  - ִמּדְ   ָקא ְמַרַחְמּתָ

א! -ְוָהא    ָלא ָקא ְמַרַחְמּתָ
  

א,   ֶאּלָ
ָמָרא   .ּגְ

  
  

                                                             

318
ּה   ָלה ְבִני ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעתָּ יָה ְלׁשֵ ן לֹא ְנַתתִּ י ַעל ּכֵ י ּכִ ּנִ ר ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמּמֶ ּכֵ   ַוּיַ
 : בלי "לגבה".בדפוסך מתוקן בדפוסים. כ 319

320
י ֶאת ִמ  גגגג  ְקתִּ י ְוֶאת ִמי ָעׁשַ י ַוֲחמֹור ִמי ָלַקְחתִּ יחֹו ֶאת ׁשֹור ִמי ָלַקְחתִּ י כֶֹפר ְוַאְעִלים ֵעיַני ּבֹו ִהְנִני ֲענּו ִבי ֶנֶגד ְיהָוה ְוֶנֶגד ְמׁשִ ד ִמי ָלַקְחתִּ י ַרּצֹוִתי ּוִמּיַ

יב ָלֶכם ד ִאיׁש ְמאּוָמהַוּיֹא	דדדד. ְוָאׁשִ נּו ְולֹא ַרּצֹוָתנּו ְולֹא ָלַקְחתָּ ִמּיַ ְקתָּ י לֹא ְמָצאֶתם 	הההה. ְמרּו לֹא ֲעׁשַ ה ּכִ יחֹו ַהּיֹום ַהּזֶ ֶכם ְוֵעד ְמׁשִ ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵעד ְיהָוה ּבָ
ָיִדי ְמאּוָמה ַוּיֹאֶמר ֵעד   ּבְ

לּודבכתוב:  321   .ַהּיָ
  .ִהיא ִאּמוֹ  יכִּ פוס: כך מתוקן בדפוסים, על פי הכתוב. בד 322
323

ה  ע ּבַ ָרֵאל נֹוׁשַ ְלמּו ַעד עֹוְלֵמי ַעד 'ִיׂשְ ׁשּוַעת עֹוָלִמים לֹא ֵתבֹׁשּו ְולֹא ִתּכָ   תְּ

 רש"י
נגלה והוכיח בשעת הצורך  - הופיע

בלע"ז ברובי"ר כך שמעתי, ל"א 
הופיע נשמעה בקול גדול, בנימוקי 

  רבי.
לא היה שם חי  - בבית דינו של שם

באותה שעה שהרי מת אלא בית 
דין של אחריו מבניו ותלמידיו וקרי 
ליה בית דין של שם כמו בית שמאי 

  ובית הלל.
דברים  - ממני יצאו כבושים

נעלמים הללו מאתי יצאו שלפי 
שיהודה היה מלך והיא זכתה 
לצאת ממנה מלכים מתוך שהיתה 
צנועה בבית חמיה יצאתה גזירה זו 

כך קיבל  מלפני שיצא זרע משניהם
רבי מעיקרא לישנא אחרינא מאתי 
היתה שיצאו ממנה שני בנים הללו 
לכבוש העולם שהרי עתיד דוד 

  ומשיח לצאת ממנה.
לעולם  - בית דינו של שמואל

ישראל אמרו עד דהא דכתיב 
  ויאמר בני ישראל איקרו יחיד.
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ַרׁש  ְמָלִאיּדָ י ׂשִ         :ַרּבִ

לֹ  ׁש ֵמאֹות ּוׁשְ ה:ׁשֵ ֵרה ִמְצֹות ֶנֶאְמרּו לֹו ְלמֹׁשֶ   ׁש ֶעׂשְ
ים ְוָחֵמׁש ָלאִוין  ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ה; - ׁשְ ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ   ּכְ
ה  מֹוָנה ֲעׂשֵ ִעים ּוׁשְ ל ָאָדם. -ּוָמאַתִים ְוַאְרּבָ ֶנֶגד ֵאיָבָריו ׁשֶ   ּכְ

  
  :ַרב ַהְמנּוָנאֲאַמר 

  ַמאי ְקָרא?
ה" ה ,הָלנּו מׁשֶ  ּתֹוָרה ִצּוָ   -) , ד(דברים לג 324"מֹוָרׁשָ

א "ּתֹוָרה"    כד,א  ִגיַמְטִרּיָ ית ֵמָאה ְוַחד ְסֵרי ָהֵוי^ - ּבְ   ;ׁשִ
ַמְענּום. -  ), ג(שמות כ 326"לֹא ִיְהֶיה ְלךָ "וְ  ), ב(שמות כ 325"ָאנִֹכי" בּוָרה ׁשְ י ַהּגְ   ִמּפִ
  

  (סימן דמשמ"ק ס"ק)
ֵרה. ִוד, ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ֶעׂשְ א ּדָ   ּבָ

ְכִתיב:   ּדִ
  ,ִמְזמֹור ְלָדִוד"

ָאֳהֶלךָ  ִמי 327,ה' כּ  ִמי, ָיגּור ּבְ ךָ וֹ ִיׁשְ ַהר ָקְדׁשֶ   .ן ּבְ
ִמים ּופ ְלָבבוֹ וֹ ְוד ,ֶצֶדק ֵעלוֹ הֹוֵלְך ּתָ   .ֵבר ֱאֶמת ּבִ

ה ְלֵרֵעהּו ָרָעה לֹא ,נוֹ וֹ ְלׁש  ָרַגל ַעל לֹא ה לֹא, ָעׂשָ א ַעל ְוֶחְרּפָ   .בוֹ וֹ ְקר ָנׂשָ
ֵעינָ  דה' ִיְרֵאי  ְוֶאת ,יו ִנְמָאסִנְבֶזה ּבְ ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמ , ְיַכּבֵ ּבַ   .ריִנׁשְ
ְסּפֹו לֹא ךְ  ּכַ ֶנׁשֶ   ,ָנִקי לֹא ָלָקח ַחד ַעלוֹ ְוׁש  ,ָנַתן ּבְ

הוֹ ע ה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ׂשֵ   - )יא-, א(תהילים טו "ֵאּלֶ
  
ִמים"   ֶזה ַאְבָרָהם; - "הֹוֵלְך תָּ

ְכִתיב:  ְך ְלפָ "ּדִ   .), א(בראשית יז 328"ַני ֶוְהֵיה ָתִמיםִהְתַהּלֵ

הּו. - "ֵעל ֶצֶדקוֹ ּפ " א ִחְלִקּיָ גֹון ַאּבָ   ּכְ
ְלָבבוֹ וֹ ְוד" גֹון ַרב ָסְפָרא. - "ֵבר ֱאֶמת ּבִ   ּכְ
  ֶזה ַיֲעקֹב ָאִבינּו; - "לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹנוֹ "

ְכִתיב:  ִני ָאִביוּ אּוַלי ְימ"ּדִ ֵ ְמַתְעּתֵ  ,ׁשּ   .), יב(בראשית כז 329"ַע ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכִ

ה ְלֵרֵעהּו ָרָעה" נּות ֲחֵבירֹו. - "לֹא ָעׂשָ לֹא ָיַרד ְלאּוּמָ   ׁשֶ
א ַעל ְקרֹבוֹ " ה לֹא ָנׂשָ ָקֵרב ֶאת ְקרֹוָביו. - "ְוֶחְרּפָ   ֶזה ַהּמְ
ֵעיָניו ִנְמָאס" ֶלְך, - "ִנְבֶזה ּבְ הּו ַהּמֶ   ֶזה ִחְזִקּיָ

ה ׁשֶ  ִמּטָ יֵרר ַעְצמֹות ָאִביו ּבְ ּגִ   ל ֲחָבִלים.ׁשֶ
דה' ְוֶאת ִיְרֵאי " ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה; - "ְיַכּבֵ   ֶזה ְיהֹוׁשָ

ְלִמיד ָחָכם, ָהָיה רֹוֶאה ּתַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ   ׁשֶ
קֹו, ְ קֹו ּוְמַנׁשּ אֹו, ּוְמַחּבְ ּסְ   ָהָיה עֹוֵמד ִמּכִ

י, ָמִרי ָמִרי. 330ְוקֹוֵרא לֹו:  י ַרּבִ   ַרּבִ
ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמ " ּבַ י יֹוָחָנן;כְּ  - "ריִנׁשְ   ַרּבִ

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדַ   : ַרּבִ
ָאבֹא ְלֵביִתי'.' ַתֲעִנית, ַעד ׁשֶ   ֱאֵהא ּבְ
ךְ " ֶנׁשֶ ְסּפֹו לֹא ָנַתן ּבְ ית ּגֹוי -  "ּכַ ִרּבִ   . 331ֲאִפיּלּו ּבְ
י יֹוֵסי. -  "ָנִקי לֹא ָלָקח ַחד ַעלוֹ ְוׁש " ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ גֹון ַרּבִ   ּכְ
  

ִתיב  ה ֵאלֶּ וֹ ע"ּכְ   -  "ה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלםׂשֶ
ָהָיה  ׁשֶ ְמִליֵאלּכְ ן ּגַ ה, ָהָיה ּבֹוֶכה; ַרּבָ ְקָרא ַהּזֶ יַע ַלּמִ   ַמּגִ

  ֲאַמר:
הּו הּוא  ָעֵביד ְלהּו ְלכּוּלְ    ,"לֹא ִיּמֹוט"ּדְ ַמאן ּדְ

                                                             

324
ת ַיֲעקֹב  ה ְקִהּלַ ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו מֹׁשֶ   ּתֹוָרה ִצּוָ
325

ית ֲעָבִדים 'ָאנִֹכי ה  ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ   ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ
326

  ֹ ָניל   א ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ
  : בלי "ה'".בדפוסכך מתוקן בדפוסים, על פי הכתוב.  327
328

ָרא ה  ִנים ַוּיֵ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן תִּ ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים 'ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ י ִהְתַהּלֵ ּדַ   ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ׁשַ
329

ַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכהאּוַלי יְ   ְמַתְעתֵּ ִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכִ ֵ   ֻמׁשּ
 .ָאִבי ָאִבינוסף:  בדפוסכך במסורת הש"ס.  330

  .עֹוֵבד ּכֹוָכִביםכך בכתבי היד. בדפוסים, מחמת הצנזורה:  331

 רש"י
דכל אבר ואבר  - רמ"ח מצות עשה

  אומר לו עשה מצוה.
שבכל  - א תעשהשס"ה [מצות] ל

  יום מזהירים עליו שלא לעבור.
  מפי משה

והיינו דכתיב  - שית מאה וחד סרי
תורה צוה לנו משה ושתים מפי 

  הגבורה הרי שית מאה ותליסרי.
דכתיב  - מפי הגבורה שמענום

אחת דבר אלהים ושתים זו שמענו 
  במכילתא.

שבתחלה  - והעמידן על אחת עשרה
עול  היו צדיקים והיו יכולים לקבל

מצות הרבה אבל דורות האחרונים 
לא היו צדיקים כל כך ואם באו 
לשמור כולן אין לך אדם שזוכה 
ובא דוד והעמידן כו' כדי שיזכו אם 
יקיימו י"א מצות הללו וכן כל שעה 
דורות של מטה הולכין וממעטין 

  אותו.
בשאלתות דרב אחא  - רב ספרא

(שאילתא לו) והכי הוה עובדא דרב 
ו חפץ אחד למכור ובא ספרא היה ל

אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא 
ק"ש ואמר לו תן לי החפץ בכך וכך 
דמים ולא ענהו מפני שהיה קורא 
ק"ש כסבור זה שלא היה רוצה 
ליתנו בדמים הללו והוסיף אמר 
תנהו לי בכך יותר לאחר שסיים 
ק"ש אמר לו טול החפץ בדמים 
שאמרת בראשונה שבאותן דמים 

  ם לך.היה דעתי ליתנ
לא  - (אף) לא רגל על לשונו [כו']

רצה לשקר מתחלה שאמר אולי 
ימושני [אבי] אלא שאמו הכריחתו 
ועל פי הדבור דכתיב עלי קללתך 
בני ומתרגמינן אלי אתאמר 
בנבואה [דלא ייתון לווטיא עלך 

  ברי].
לא סבל  - וחרפה לא נשא על קרובו

  חרפת קרובו.
הנמאס  - נבזה בעיניו נמאס

נבזה הוא בעיניו של אדם להקב"ה 
זה חזקיהו שנבזה היה בעיניו אביו 

  שנמאס בעבודת כוכבים.
ְּגָמָרא  -  שגיררו במטה של חבלים

  היא ולא קרא.
  רבי רבי). -  וקורא לו(

כדי שלא  - ואפילו לעובד כוכבים
ימשוך ויבוא להלוות לישראל 

  ברבית.
אפילו  - שוחד על נקי לא לקח
  שוחד שהיה רשאי ליקח.

שהיה  - ון ישמעאל ברבי יוסיכג
אריסו מביא לו משלו [קודם זמנו] 

  ולא רצה ליקח כדי להיות לו דיין.
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ְייהּו    ִיּמֹוט! -ָהא ֲחָדא ִמיּנַ
  ָאְמרּו ֵליּה:

ה'?!  ל ֵאּלֶ ה ּכָ ִתיב: 'עֹוׂשֶ   ִמי ּכְ
העֹוׂשֶ " ִתיב  "ה ֵאּלֶ ְייהּו. -ּכְ ֲחָדא ִמיּנַ   ֲאִפיּלּו ּבַ

יָמא ָהִכי  ִאי ָלא ּתֵ   - ּדְ
ִתיב ְקָרא ַאֲחִריָנא:  ָכל ַאל"ּכְ אּו ּבְ ּמְ ּטַ ה ּתִ   ;), כד(ויקרא יח 332"ֵאּלֶ

ְייהּו ָלא?! -ָהָתם ַנִמי  ֲחָדא ִמיּנַ א, ּבַ ּמֵ ִמּטַ ה הּוא ּדְ ָכל ֵאלֶּ   ַהּנֹוֵגַע ּבְ
א ָלאו ה; - ֶאּלָ ל ֵאּלֶ ַאַחת ִמּכָ   ּבְ
ל ֵאּלּו. -ָהָכא ַנִמי  ַאַחת ִמּכָ   ּבְ

  
ׁש. ְעָיהּו, ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ׁשֵ א ְיׁשַ   ּבָ

ְכִתיב:   ּדִ
ִריםוֹ ֵלְך ְצָדקֹות ְודוֹ ה" ּקֹותוֹ מ ,ֵבר ֵמיׁשָ ֶבַצע ַמֲעׁשַ   ,ֵאס ּבְ
מוֹ נ יו ִמּתְ ּפָ ׁשּ וֹ ֵער ּכַ מוֹ א ,ַחדוֹ ְך ּבַ ְ ִמיםַע וֹ ֵטם ָאְזנֹו ִמׁשּ   ,ּדָ

ָרעוֹ ְוע   - ) , טו(ישעיהו לג "ֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ

  ֶזה ַאְבָרָהם ָאִבינּו; - "ֵלְך ְצָדקֹותוֹ ה"
ְכִתיב:  יו"ּדִ י ְיַדְעּתִ ה ,ּכִ ר ְיַצּוֶ   .), יט(בראשית יחְוגֹו'  333"ְלַמַען ֲאׁשֶ

ִריםוֹ ְוד" ַרּבִ  -  "ֵבר ֵמיׁשָ ֵני ֲחֵבירֹו ּבָ ֵאינֹו ַמְקִניט ּפְ   ים.ֶזה ׁשֶ
ּקֹותוֹ מ" ֶבַצע ַמֲעׁשַ ע. - "ֵאס ּבְ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ י ִיׁשְ גֹון ַרּבִ   ּכְ
מוֹ נ" יו ִמּתְ ּפָ ׁשּ וֹ ֵער ּכַ י יֹוֵסי. -  "ַחדוֹ ְך ּבַ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ גֹון ַרּבִ   ּכְ
ְ וֹ א" ִמיםוֹ מֵטם ָאְזנֹו ִמׁשּ נָ  -  "ַע ּדָ צּוְרָבא ֵמַרּבָ ִזילּוָתא ּדְ ַמע ּבְ ָלא ׁשָ ֵתיק;ּדְ   ן, ּוׁשְ

ְמעֹון. י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ גֹון ַרּבִ   ּכְ
ָרעוֹ ְוע" א; - "ֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ְדַרּבִ   ּכִ

ֲאַמר  אּדַ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ִביָסה.ַרּבִ עֹוְמדֹות ַעל ַהּכְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ים, ּבְ ׁשִ ּנָ ל ּבַ ּכֵ ֵאינֹו ִמְסּתַ   : ֶזה ׁשֶ
כּ "ּוְכִתיב:    .), טז(ישעיהו לג 334ְוגֹו' "ןוֹ הּוא ְמרֹוִמים ִיׁשְ

  
לֹׁש. א ִמיָכה, ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ׁשָ   ּבָ

ְכִתיב:   ּדִ
יד ְלָך ָאָדם ַמה" ךָ ה'  ּוָמה ,ּטֹוב  ִהּגִ   ,ּדֹוֵרׁש ִמּמְ

י ִאם ט ּכִ ּפָ   .), ו(מיכה ו "335ֱאלֶֹהיךָ  ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ,ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ,ֲעׂשֹות ִמׁשְ

טֲע " ּפָ ין. - "ׂשֹות ִמׁשְ   ֶזה ַהּדִ
ִמילּות ֲחָסִדים. - "ַאֲהַבת ֶחֶסד"   ֶזה ּגְ
ה. - "ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת" ּלָ ת ְוַהְכָנַסת ּכַ   ֶזה הֹוָצַאת ַהּמֵ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר:   ַוֲהלֹא ּדְ
ִצְנָעא  ן ַלֲעׂשֹוָתן ּבְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ָבִרים ׁשֶ   ;" ֶלֶכתְוַהְצֵנַע "ָאְמָרה ּתֹוָרה:  -ּוַמה ּדְ

ִצְנָעא  ן ַלֲעׂשֹוָתן ּבְ ְרּכָ ּדַ ָבִרים ׁשֶ ה! -ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ   ַעל ַאַחת ּכַ
  

ִים. ּתַ ְעָיהּו, ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ׁשְ   ָחַזר ְיׁשַ
ֱאַמר:  ּנֶ ט ַוֲעׂשּו ְצָדָקהה', ּכֹה ָאַמר "ׁשֶ ּפָ ְמרּו ִמׁשְ   .), א(ישעיהו נו 336"ׁשִ

  
א ָעמֹוס, ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת.   ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ י כֹה ָאַמר "ׁשֶ ָרֵאלה' ּכִ ְרׁשּוִני ִוְחיוּ  ,ְלֵבית ִיׂשְ   .), ד(עמוס ה "ּדִ

  
ר ִיְצָחקַמְתִקיף ַלּה    :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְרׁשּוִני"ֵאיָמא:  ּה!  - "ּדִ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ   ּבְ
  

א,   ֶאּלָ
א ֲחַבּקּוק, ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת.   ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ יק"ׁשֶ    .), ד(חבקוק ב 337"ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיהבֶּ  ,ְוַצּדִ

                                                             

332
ה ִנְטְמאּו הַ   י ְבָכל ֵאּלֶ ה ּכִ ָכל ֵאּלֶ אּו ּבְ ּמְ ּטַ ֵניֶכםַאל תִּ ַח ִמּפְ ּלֵ ר ֲאִני ְמׁשַ   ּגֹוִים ֲאׁשֶ
333

ֶרְך ה  ְמרּו ּדֶ יתֹו ַאֲחָריו ְוׁשָ ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעתִּ ט ְלַמַען ָהִביא ה 'ּכִ ּפָ ר ָעָליו 'ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ ּבֶ ר ּדִ   ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאׁשֶ
ן ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים : בלי "וגו'".סבדפוכך מתוקן בדפוסים.  334 ּבֹו ַלְחמֹו ִנתָּ ּגַ ּכֹן ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמׂשְ   הּוא ְמרֹוִמים ִיׁשְ
 .ֱאלֶֹהיךָ  ה': בדפוסכך מתוקן בדפוסים, על פי הכתוב.  335

336
י ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעִתי ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי  'ּכֹה ָאַמר ה  ט ַוֲעׂשּו ְצָדָקה ּכִ ּפָ ְמרּו ִמׁשְ לֹותׁשִ   ְלִהּגָ
337

ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה  יק ּבֶ ָרה ַנְפׁשֹו ּבֹו ְוַצּדִ ָלה לֹא ָיׁשְ ה ֻעּפְ   ִהּנֵ

 רש"י
שלא רצה ליטול  - בבצע מעשקות

לעצמו ראשית הגז שהביא לו אדם 
אחד שבא לדון לפניו אע"ג דהוה 
כהן רבי ישמעאל בן אלישע משום 
דדמי כאילו עושקו לכהן שהיה 

  תנותיו.רגיל זה ליתן לו מ
אזנו  - אוטם אזנו משמוע דמים

חתומה וסתומה בדבר זה שלא 
ישמע בה דבר גנאי ושותק והיינו 

  דמים לשון שתיקה.
 - כגון רבי אלעזר ברבי שמעון

בהשוכר את הפועלים (ב"מ דף 
פד:) דנפק ריחשא מאודניה 
ואתחזי לאיתתיה בחלמא ואמר 
לה האי דשמעית בזילותא דצורבא 

כדמבעי לי אלמא מרבנן ולא מחאי 
בחייו הוה רגיל לדקדק בכך ולפיכך 
הקפיד הקב"ה עליו על אותו הפעם 

  שלא מיחה.
 - זו הוצאת המת והכנסת הכלה

דכתיב בהו לכת טוב ללכת אל בית 
  אבל מלכת וגו'.

כל שעה  - בא ישעיה בן אמוץ
  דורות של מטה היו מתמעטין.
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        כד, אכד, אכד, אכד, א . 51
ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   :ַרּבִ

ָרֵאל, ינּו ַעל ִיׂשְ ה ַרּבֵ ַזר מֹׁשֶ ֵזירֹות ּגָ ע ּגְ   ַאְרּבַ
לּום: ָעה ְנִביִאים ּוִביּטְ אּו ַאְרּבָ   ּבָ

  
ה ָאַמר:  כּ "מֹׁשֶ ׁשְ ַטחוֹ ַוּיִ ָרֵאל ּבֶ ָדד ֵעין ַיֲעקֹב ,ן ִיׂשְ   ;ברים לג, כח)(ד 338"ּבָ

א ָעמֹוס  ָלּה וּ ּבָ   ,ִביּטְ
ֱאַמר ּנֶ   , ), ה(עמוס ז ְוגֹו' 340"ֲחַדל ָנא ִמי ָיקּום ַיֲעקֹב" :339ׁשֶ

  .), ו(עמוס ז ְוגֹו' 341"ַעל זֹאתה' ַחם ינִ " :ּוְכִתיב
  

ה ָאַמר:  יַע "מֹׁשֶ   ;), סה(דברים כח 342"ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרּגִ
א ִיְרְמָיה ְוָאַמר:  ָרֵאלָהלוֹ "ּבָ יעֹו ִיׂשְ   .), א(ירמיהו לא 343"ְך ְלַהְרּגִ

  
ה ָאַמר:  ִנים ֵקדוֹ ּפ "מֹׁשֶ   ;), ז(שמות לד 344"ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ

ָלּה:  א ְיֶחְזֵקאל ּוִביּטְ ֶפׁש ַהח"ּבָ   .), כ(יחזקאל יח 345"ֵטאת ִהיא ָתמּותוֹ ַהּנֶ
  

ה ָאַמר:  ּגֹוִים"מֹׁשֶ ם ּבַ   ;), לח(ויקרא כו 346"ַוֲאַבְדּתֶ
א ְיׁשַ  ּיֹום ַההּוא"ְעָיהּו ְוָאַמר: ּבָ דֹול ,ְוָהָיה ּבַ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ   .), יג(ישעיהו כזְוגֹו'  347"ִיּתָ

  
  :ַרבֲאַמר 

ֵפיָנא ֵמַהאי ְקָרא:  ם"ִמְסּתְ ּגֹוִים ַוֲאַבְדּתֶ   !), לח(ויקרא כו "ּבַ
  

אַמְתִקיף ַלּה  ּפָ   :ַרב ּפַ
ת, ׁשֶ ּקֶ ְתּבַ ֲאֵביָדה ַהּמִ ְלָמא ּכַ   ּדִ

ְכִתיב  ה א"ּדִ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ ךָ  ,ֵבדוֹ ּתָ ׁש ַעְבּדֶ ּקֵ   ?), קעו(תהילים קיט 348"ּבַ

  
א,   ֶאּלָ

ְקָרא יָפא ּדִ   !), לח(ויקרא כו "ְיֵביֶכםוֹ ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ א": 349ִמּסֵ
  

  :ָמר זּוְטָראַמְתִקיף ַלּה 
ֲאכִ  ְלָמא ּכַ ּוִאין ְוִדיּלּוִעיןּדִ   !יַלת ִקיׁשּ

  
  

                                                             

338
ָמיו ַיַעְרפּו ָטל  ָגן ְוִתירֹוׁש ַאף ׁשָ ָדד ֵעין ַיֲעקֹב ֶאל ֶאֶרץ ּדָ ַטח ּבָ ָרֵאל ּבֶ ּכֹן ִיׂשְ ׁשְ   ַוּיִ
  בלי "שנאמר". , בתחילהכך מתוקן בדפוס 339
340

י ָקטֹן הּואֲח  'ָואַֹמר ֲאדָֹני ה    ַדל ָנא ִמי ָיקּום ַיֲעקֹב ּכִ
ם ִהיא לֹא ִתְהֶיה ָאַמר ֲאדָֹני ה 'הִנַחם  .כך מתוקן בדפוס 341   'ַעל זֹאת ּגַ
342

ז ְוִכְליֹון ֵעיַניִ   ם ֵלב ַרּגָ יַע ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך ְוָנַתן ְיהָֹוה ְלָך ׁשָ   ן ָנֶפׁש ם ְוַדֲאבוֹ ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרּגִ
343

ָרֵאל 'הּכֹה ָאַמר   יעֹו ִיׂשְ ִריֵדי ָחֶרב ָהלֹוְך ְלַהְרּגִ ר ַעם ׂשְ ְדּבָ ּמִ   ָמָצא ֵחן ּבַ
344

ֵני בָ   ִנים ְוַעל ּבְ ה ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ ה לֹא ְיַנּקֶ ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ִעיםנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֹׂשֵ ים ְוַעל ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ   ִנים ַעל ׁשִ
345

ֶפׁש ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמּות בֵּ   ַעת ַהּנֶ ְהֶיה ְוִרׁשְ יק ָעָליו תִּ ּדִ ן ִצְדַקת ַהּצַ ֲעֹון ַהּבֵ א ּבַ ָ ֲעֹון ָהָאב ְוָאב לֹא ִיׂשּ א ּבַ ָ ְהֶיהן לֹא ִיׂשּ ע ָעָליו תִּ   ָהָרׁשָ
346

ּגֹוִים ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ אְֹיֵביֶכם  ם ּבַ  ַוֲאַבְדתֶּ

347
ֶאֶרץ ִמ   ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאׁשּ דֹול ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיתָּ ֲחוּו לַ ְוָהָיה ּבַ תַּ ם 'הְצָרִים ְוִהׁשְ לִָ ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ   ּבְ
348

י  ָכְחתִּ י ִמְצֹוֶתיָך לֹא ׁשָ ָך ּכִ ׁש ַעְבּדֶ ּקֵ ה אֵֹבד ּבַ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ   תָּ
  : בלי "דקרא".תחילהב ,כך מתוקן בדפוס 349

 רש"י
אותה ברכה שאמר משה  - חדל נא

אל בטח בדד עין יעקב וישכון ישר
כלומר אימתי ישכון ישראל בטח 

  כשיהיו צדיקים כעין יעקב.
מי יוכל להיות  - מי יקום יעקב

חסיד כיעקב כי קטן הוא קטנים 
  הם הטובים שיהיו צדיקים כיעקב.

מכאן ואילך מפירוש רבינו גרשום, 
שיהא להם  - הלוך להרגיעו ישראל 

  מנוחה בגלותן.
ו האובדים ובא - בשופר גדול וגו'

בארץ מלמד שלא יהו אבודים בין 
  העובדי כוכבים.

ונמצאת  - כאבידה המתבקשת
  לאחר זמן.

 - כאכילת קשואין ודלועין
שאוכלים מקצתם ומקצתם אין 

  אוכלין.
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        כד, אכד, אכד, אכד, א . 52
ְמִליֵאל ַרּבָ ּוְכָבר ָהָיה " ן ֲעַזְרָיה וְ ן ּגַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַע וְ ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ י ֲעִקיָבאוְ ַרּבִ    ,ַרּבִ

ֶרךְ  ּדֶ ִכין ּבַ   ,ְמַהּלְ
ל רֹוִמי ְמעּו קֹול ֲהמֹוָנּה ׁשֶ ִרחּוק ,הָט ְל ּפַ ִמ  ְוׁשָ ִרים ִמיל 350ּבְ   ;ֵמָאה ְוֶעׂשְ

ֵחק ,ְוִהְתִחילּו ּבֹוִכין י ֲעִקיָבא ְמׂשַ   .ְוַרּבִ
ֵחק : לוֹ ָאְמרוּ  ה ְמׂשַ ֵני ָמה ַאתָּ   ?ִמּפְ

ם :ָאַמר ָלֶהם ם ּבֹוִכים ,ְוַאתֶּ ֵני ָמה ַאתֶּ   ?ִמּפְ
  :ָאְמרּו לוֹ 

לוּ  ֲחִוים  ,351םיִ וֹ גּ  ַהּלָ תַּ ׁשְ ּמִ    352יםיִל ִל ֱא ְל ׁשֶ
ִרים ְל  ֵקט - 353יםיִל ִל ֱא ּוְמַקטְּ ַטח ְוַהׁשְ ִבין ּבֶ   ;יֹוׁשְ

ית ֲהדֹום ַרְגֵלי ֱאלֹ  - ְוָאנוּ   כד,ב   רּוףּבֵ ֵאׁש ^ ֵהינּו ׂשָ   !ּבָ
ה   ?!ְולֹא ִנְבּכֶ
  ;ְלָכְך ֲאִני ְמַצֵחק :ָאַמר ָלֶהן

ךְ  -ּוַמה ְלעֹוְבֵרי ְרצֹונֹו    ,ּכָ
י ְרצֹונֹו  מָּ  -ְלעֹוׂשֵ הַעל ַאַחת ּכַ   !ה ְוַכּמָ

  
ַעם ַאַח  ַלִיםׁשּוב ּפַ   .ת ָהיּו עֹוִלין ִלירּוׁשָ

יעּו ְלַהר ַהּצֹוִפים ִהּגִ יָון ׁשֶ ְגֵדיֶהםָקְרעוּ  ,ּכֵ   . ּבִ
ִית יעּו ְלַהר ַהּבַ ִהּגִ יָון ׁשֶ י ַהּקֳ  ,ּכֵ ית ָקְדׁשֵ ָצא ִמּבֵ ּיָ יםָד ָראּו ׁשּוָעל ׁשֶ   .ׁשִ

י ֲעִקיָבא ְמַצֵחקוְ  ,ִהְתִחילּו ֵהן ּבֹוִכין   .ַרּבִ
ה ְמַצֵחק :ָאְמרּו לוֹ  ֵני ַמה ַאתָּ   ?ִמּפְ

ם ּבֹוִכים :ָאַמר ָלֶהם ֵני ַמה ַאתֶּ   ?ִמּפְ
  :ָאְמרּו לוֹ 

תּוב ּבוֹ  ּכָ ֵרב יּוָמ " :ָמקֹום ׁשֶ ר ַהּקָ   ;), נא(במדבר א 354"תְוַהּזָ

יו  כּו ּבוֹ  -ְוַעְכׁשָ   !ׁשּוָעִלים ִהּלְ
ה   ?!ְולֹא ִנְבּכֶ
  .ִני ְמַצֵחקְלָכְך ֲא  :ָאַמר ָלֶהן

ְכִתיב   :ּדִ
י ֵעִדים ֶנֱאָמִניםוְ " ה ַהּכֵֹהן ְוֶאת, ָאִעיָדה ּלִ ן ְיבֶ  ֵאת אּוִרּיָ    ;), ב(ישעיהו ח 355"ֶרְכָיהוּ ְזַכְרָיהּו ּבֶ

ה ֵאֶצל ְזַכְרָיהְוִכי ָמה ִע    ?ְנַין אּוִרּיָ
ה  ׁש ִראׁשֹון -אּוִרּיָ ִמְקּדָ ִני -ּוְזַכְרָיה  ,ּבְ ׁש ׁשֵ ִמְקּדָ   !ּבְ

א   ,ֶאּלָ
ל ְזַכְריָ  תּוב ְנבּוָאתֹו ׁשֶ ָלה ַהּכָ התָּ ל אּוִרּיָ ְנבּוָאתֹו ׁשֶ   :ה ּבִ

ִתיב ה ּכְ אּוִרּיָ גְ  ָלֵכן" :ּבְ ֶדה ֵתָחֵרׁש ּבִ   ,), יב(מיכה ג 356ְוגֹו' "ַלְלֶכם ִצּיֹון ׂשָ
ִתיב ְזַכְרָיה ּכְ ְרחוֹ ע" :ּבִ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ּבִ   .), ד(זכריה ח 357"םיִ ְירּוָשלַ בֹות וֹ ד ֵיׁשְ

ּלֹ  הא ִנְתַקיְּ ַעד ׁשֶ ל אּוִרּיָ   ,יָמה ְנבּוָאתֹו ׁשֶ
ְתַק  לֹא תִּ ים ְנבּוָאתוֹ ָהִייִתי ִמְתָייֵרא ׁשֶ ל ְזַכְרָיהּיֵ   ; ׁשֶ

יו ְתַקיְּ  ,ַעְכׁשָ ּנִ הׁשֶ ל אּוִרּיָ   ,יָמה ְנבּוָאתֹו ׁשֶ
בּוָאת ּנְ ָידּוַע ׁשֶ יֶמתּבְ ל ְזַכְרָיה ִמְתַקּיֶ   .ֹו ׁשֶ

ה ָאְמרּו לוֹ  ׁשֹון ַהּזֶ ּלָ נוּ  ,ֲעִקיָבא" :ּבַ נוּ  ,ֲעִקיָבא ;ִניַחְמתָּ   .""ִניַחְמתָּ
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  : בלי "ברחוק".בדפוסכך מתוקן בדפוסים.  350
יםכך בכתבי היד. בדפוסים, מחמת הצנזורה:  351 ּיִ  .ּכּוׁשִ

יםכך בכתבי היד. בדפוסים, מחמת הצנזורה:  352   .ַלֲעַצּבִ
  .ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִביםכך בכתבי היד. בדפוסים, מחמת הצנזורה:  353
354

ֵרב י  ר ַהּקָ ם ְוַהּזָ ן ָיִקימּו אֹתֹו ַהְלִוּיִ ּכָ ׁשְ ם ּוַבֲחֹנת ַהּמִ ן יֹוִרידּו אֹתֹו ַהְלִוּיִ ּכָ ׁשְ   ּוָמתּוִבְנסַֹע ַהּמִ
355

ן ְיֶבֶרְכָיהוּ   ה ַהּכֵֹהן ְוֶאת ְזַכְרָיהּו ּבֶ י ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ֵאת אּוִרּיָ   ְוָאִעיָדה ּלִ
ִית ְלָבמֹות ָיַער : בלי "וגו'".קורמב. כך מתוקן בדפוס 356 ְהֶיה ְוַהר ַהּבַ ין תִּ ם ִעּיִ לִַ ֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוׁשָ ְגַלְלֶכם ִצּיֹון ׂשָ   ָלֵכן ּבִ
357

בּו ְזֵקִנים  'הּכֹה ָאַמר   ָידֹו ֵמרֹב ָיִמיםְצָבאֹות עֹד ֵיׁשְ ַעְנּתֹו ּבְ ם ְוִאיׁש ִמׁשְ לִָ ְרחֹבֹות ְירּוׁשָ   ּוְזֵקנֹות ּבִ

 רש"י
  בית של רומי. - מפלטירו

שמשתחוים  - ומה לעוברי רצונו כך
לעבודת כוכבים שלהם יושבים 
בהשקט ושלוה ישראל שעושין 

ו על אחת כמה וכמה שישלם רצונ
  להם שכר טוב.

  דדינו ליעבד הכי. -  יהםקרעו בגד
 - והלא אוריה במקדש ראשון היה

  ככתוב בספר מלכים.
 - זכריה מנביאים אחרונים היה

  שהיה במקדש שני.
תלה הכתוב נבואתו של זכריה 

כלומר  - בנבואתו של אוריה
שפורענות שניבא אוריה שאמר 

הר הבית ירושלים לעיים תהיה ו
לבמות יער נתקיים כמו כן עתיד 
להתקיים דברי ניחומים של זכריה 
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו 

  אמן סלה.
 

הדרן עלך אלו הן הלוקין וסליקא 
  .לה מסכת מכות

 


