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    """"ִׁשיּלּוַח ַהֵּקןִׁשיּלּוַח ַהֵּקןִׁשיּלּוַח ַהֵּקןִׁשיּלּוַח ַהֵּקן""""    ––––    י"בי"בי"בי"ב    פרקפרקפרקפרק    חוליןחוליןחוליןחוליןמסכת מסכת מסכת מסכת 
            קלח, בקלח, בקלח, בקלח, ב .1

  ַמְתִניִתין
יּלוּ  ןׁשִ    :ַח ַהּקֵ
ָאֶרץ    :נֹוֵהג    .ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ,ּבָ

ִית ְפֵני ַהּבַ ִית ,ּבִ ְפֵני ַהּבַ לֹא ּבִ    .ְוׁשֶ
ין חּוּלִ    ,ּבְ

ין ׁשִ מּוְקּדָ    .ֲאָבל לֹא ּבְ
  

ן יּלּוַח ַהּקֵ ִ ם ִמׁשּ ִכּסּוי ַהּדָ    :חֹוֶמר ּבְ
ם  ּסּוי ַהּדָ ּכִ ה  :נֹוֵהג –ׁשֶ ַחּיָ    ,ּבְ

   ,ּוְבעֹוף
ן ְמזּוּמָ    ,ּבִ

ן ֵאין ְמזּוּמָ    .ּוְבׁשֶ
ן  יּלּוַח ַהּקֵ א   -ְוׁשִ עֹוף :ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ    .ּבְ

א ן :ְוֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ֵאינֹו ְמזּוּמָ ׁשֶ    .ּבְ
  

ן"ֵאיֶזהּו  ֵאינֹו ְמזּוּמָ    "?ׁשֶ
גֹון וִזין  :ּכְ    ,ַאּוָ

ס ַפְרּדֵ נּו ּבְ ּנְ ּקִ    .ְוַתְרְנגֹוִלים ׁשֶ
ַביִ  נּו ּבְ    ,תֲאָבל ִאם ִקּנְ

ִסיאֹות  יּלּוַח  -ְוֵכן יֹוֵני ַהְרּדְ ִ טּור ִמׁשּ    .ּפָ
  

ַח  -עֹוף ָטֵמא  ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    .ּפָ
יֵצי עֹוף ָטהֹור    ,עֹוף ָטֵמא רֹוֵבץ ַעל ּבֵ

יֵצי עֹוף ָטֵמא  ַח  -ְוָטהֹור רֹוֵבץ ַעל ּבֵ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    .ּפָ
   :קֹוֵרא ָזָכר

י ֱאִליֶעֶזר יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
  .ּפֹוְטִרין ִמיםֲחָכ וַ 
  

ָמָרא    ּגְ

י ָאִבין אוְ  ַרּבִ י ְמָייׁשָ    :ַרּבִ
   :ַחד ָאַמר

ְתַנן  ל ֵהיָכא ּדִ ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ"כָּ לֹא ְלצֹוֶרךְ  - "ּבָ    ,ׁשֶ
ז ית ַהּגֵ יַלֲאפּוֵקי ִמּדְ   ,ְלַבד ֵמֵראׁשִ    ,ִאְלָעִאי ַרּבִ

ָאַמר ז " :ּדְ ית ַהּגֵ א -ֵראׁשִ ָאֶרץ ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ    ".ּבָ
   :ְוַחד ָאַמר

ְתַנן ל ֵהיָכא ּדִ ִית" :כָּ ְפֵני ַהּבַ לֹא ּבִ ִית ְוׁשֶ ְפֵני ַהּבַ לֹא ְלצֹוֶרךְ    - "ּבִ    ,ׁשֶ
נוֹ "ְלַבד ֵמ     ,"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ִתיב :ַסְלָקא ּדַ ים כְּ ָקָדׁשִ    ,הֹוִאיל ּוְבִעְנָיָנא ּדְ
ים  א ָקָדׁשִ ִאיכָּ ְזַמן ּדְ    ,ִנְנהֹוג –ּבִ
ים  א ָקָדׁשִ ֵליכָּ ְזַמן ּדְ    ,לֹא ִנְנהֹוג -ּבִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

   :ְוַתְרַוְייהּו ַאְמֵרי
ְתַנן ל ֵהיָכא ּדִ ים" :כָּ ׁשִ ין ּוְבמּוְקּדָ חּוּלִ    ,ְלצֹוֶרךְ    – "ּבְ

ה ׁשֶ יד ַהּנָ    .ְלַבד ִמּגִ
ַקע ֵליּה ִאיּסּור גִּ  ׁש ּפָ ִאיְקּדַ ּום ּדְ יָטא ִמׁשּ ׁשִ יּה ּפְ ה ִמיּנֵ ׁשֶ   ?!יד ַהּנָ

  
ים ַוְלדֹות ֳקָדׁשִ    ?!ְוַלאו אֹוִקיְמָנא ּבְ

  
ָיא ָלן לֹא ִליְתֵני ?ּוַמאי ַטְעָמא אֹוִקיְמָנא ַקׁשְ ּום ּדְ    ?ָלאו ִמׁשּ

י ָלךְ  ְקׁשֵ י לֹא ּתִ ָרא ַנּמִ    ,ֵמִעיּקָ
ָתָנא ְלצֹוֶרךְ  יֵדי ּדְ לֹא ְלצֹוֶרךְ  ,ַאּיְ י ׁשֶ ָנא ַנּמִ   .ּתָ

 רש"י
  מתי' 

. אבל לא במוקדשין. בגמ' מפרש שילוח הקן
   היכי דמי מוקדשין:

. דכתיב (דברים ו והג אלא בשאיו מזומןואי
   כב) כי יקרא:

. שמרדו ויצאו מן הבית ואין שקו בפרדס
חוזרות לבית ועשו מדבריות ופרדס לאו מזומן 
הוא שיכולים הם לברוח אבל אם בבית קו 

   פטור:
   . שלא מרדו:קו בתוך הבית

. שדרכם ליגדל עם בי אדם וכן יוי הרדסיאות
   פטור:

. כדמפרש בגמרא צפור טהורה ף טמא פטורעו
   ולא טמאה:

. אע''ג דמיא עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור
   דאפרוח בר שילוח הוא:

. דקן צפור בעין שתהא האם המקת פטור
צפור טהורה ועוף טהור הרובץ על ביצי עוף 
טמא מי אע''ג דקן צפור הוא פטור כדמפרש 

לביך בגמרא ואת הבים תקח לך ולא לכ
ובגמרא פריך מכלל דעוף טהור הרובץ על ביצי 

  מין אחר כמותו טהור חייב:
. עוף טמא הוא ודרכו לרבוץ על ביצי קורא

   אחרים:
   . כדיליף טעמא בגמ':זכר פטור מלשלח

  
  גמ' 

. מפרשי הך מתיתין רבי אבין ורבי מיישא
דכסוי הדם ואותו ואת בו וגיד השה והזרוע 

ושלוח הקן דתן בכולהו והלחיים וראשית הגז 
בארץ ובחו''ל בפי הבית ושלא בפי הבית 
בחולין ובמוקדשין מר פריש חדא ומר פריש 
חדא ולא פליגי ותרוייהו קא מפרשי לאידך 

   וצריכין או לומר דבר בשם אומרו:
   . בהך פרקין:כל היכא דתן בארץ ובחו''ל

. הוא דלאו חובת קרקע יהו אלא שלא לצורך
וף ווהגת בכל מושבות כדיליף בפ''ק חובת הג

   דקדושין (דף לז:):
. לבד מראשית הגז לאפוקי מדרבי אלעאי

דמקיש לה לתרומה וה''ה מי במתות שית 
לצורך דהא רבי אלעאי יליף מתות מראשית 
הגז והא דקט ראשית הגז משום דעלה א''ר 
אלעאי בהדיא כדאמר לעיל רבי אלעאי אומר 

והגת אלא בארץ: וכל היכא ראשית הגז איה 
דתי בחולין ובמוקדשין דהייו גיד השה 

   ואותו ואת בו:
. דאותו ואת בו אי לאו דאשמועין ליה לצורך

הוה אמיא דאיו והג אלא . במוקדשין דהא 
בקדשים כתיב הילכך אשמועין דוהג הוא 
בחולין כדאמר התם ושור הפסיק העין וכ''ש 

וקדשין לצורך הוא הך דתן אבל לא במ
   דאשמועין חילוק:

. דשלא לצורך תייה דוהג הוא בר מגיד השה
דפשיטא לן דמשום דאקדשיה לא לפקע איסור 

   גיד השה מייה:
. בפרק גיד השה (לעיל ולאו מי אוקימא ליה

   דף פט:):
. דאתא לאשמועין דחייב בולדות קדשים

משום גיד ומוקדשין דכיון דאיסור מוקדשין 
קדים כדמפרש התם שיצירת הולד קודמת 
לגידין איצטריך לאשמועין דאתי איסור גיד 

   וחייל עלייהו:
. לאוקמה בהכי משום ומשי מ''ט דוחקת

דהיה קשיא לך למאי הלכתא תיהו והשתא 
אתו רבי אבין ורבי מיישא להך למימר לא 
תדחק לאוקמה בהכי דמעיקרא כי מקשת התם 

דהא איכא טובא פשיטא לאו קושיא היא 
דמתי שלא לצורך ואיידי דתיהו כל חדא 
וחדא בחדא לצורך תא מי בהן באידך שלא 
לצורך וה''ה למוקדשין איידי דתייה בכולהו 
לצורך תייה מי בהן שלא לצורך וכן בפי 
הבית משום אותו ואת בו תייה בכולהו וכן 

  חו''ל משום ראשית הגז:
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        קלט, אקלט, אקלט, אקלט, א    ––––    קלח, בקלח, בקלח, בקלח, ב .2
ן נֹוֵהג"[ יּלּוַח ַהּקֵ ין ]:ׁשִ חּוּלִ ים ,ּבְ ׁשִ מּוְקּדָ    ."ֲאָבל לֹא ּבְ
  

אי לֹא    ?ַאּמַ
  

ָאַמר ְקָרא ח ֶאת ָהֵאם" :ּדְ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ חוֹ  (דברים כב, ז) 565565565565"ׁשַ ּלְ ה ְלׁשַ ה ְמצּוּוֶ ַאּתָ ִמי ׁשֶ    ,ּבְ
חוֹ  ּלְ ה ְלׁשַ ה ְמצּוּוֶ ִאי ַאּתָ א לַ  ,ָיָצא ֶזה ׁשֶ רֶאּלָ ְזּבָ    .ֲהִביאֹו ִליֵדי ּגִ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

ֶפׁש  ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ְך עֹוף ָטהֹור ׁשֶ ּלּוַח  -ִהְלכָּ ִ טּור ִמׁשּ    .ּפָ
   ?ַמאי ַטְעָמא
ָאַמר ְקָרא ח ֶאת ָהֵאם" :ּדְ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ חוֹ  - "ׁשַ ּלְ ה ְלׁשַ ה ְמצּוּוֶ ַאּתָ ִמי ׁשֶ    ,ּבְ

ה ה ְמצּוּוֶ ִאי ַאּתָ א ַלֲהִביאֹו לְ  ָיָצא ֶזה ׁשֶ חֹו ֶאּלָ ּלְ יןֵב ְלׁשַ    .ית ּדִ
  

ִמ     ?יֵהיֵכי ּדָ
יֵניּה    קלט,א ָגַמר ּדִ ר ְקָטָלא הּוא^ - ִאי ּדְ    !ּבַ

  
יֵניּה  ַמר ּדִ לֹא ּגָ א ּדְ    ,ֶאּלָ

יָנא    ,ּוָבֵעי ַלֲאתּוֵייּה ְלֵבי ּדִ
יּה  ךָ "ְוִקּיּוֵמי ּבֵ ְרּבֶ    .(דברים יג, ו) 566566566566"ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ

  
  

י  ין"ַהּנֵ ׁשִ ֵמי - "מּוְקּדָ    ?ֵהיֵכי ּדָ
  

יּה  :ִאיֵליָמא ׁשֵ יתֹו ְוַאְקּדְ תֹוְך ּבֵ ֲהָוה ֵליּה ֵקן ּבְ יב  -ּדַ    ?!ִמי ִמיַחּיֵ
ֵרא ַקן ִצּפֹור" י ִיּקָ ן (דברים כב, ו) 567567567567"ּכִ ָרט ִלְמזּוּמָ    !ּפְ

  
יּה  ׁשֵ ָעְלָמא ְוַאְקּדְ ָחָזא ֵקן ּבְ א ּדְ     .ֶאּלָ

  
יתֹו קֶֹדׁש " ?!ּוִמי ָקדֹוׁש  יׁש ֶאת ּבֵ י ַיְקּדִ    ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא כז, יד) 568568568568"ִאיׁש ּכִ
יתֹו  ְרׁשּותוֹ  –ַמה ּבֵ    ,ּבִ

ל  ְרׁשּותוֹ  –ַאף כָּ    !ּבִ
  

ִהיְנהּו ְלֶאְפרֹוִחים ַאְגּבְ א ּדְ    ,ֶאּלָ
יְנהוּ  ׁשִ    ,ְוַאְקּדְ

   .ְוָהַדר ַהְדִריְנהוּ 
  

ין ַנּמִ  חּוּלִ יבַהאי ֲאִפיּלּו ּבְ    !י לֹא ִמיַחּיֵ
ָתָנא ן" :ּדְ ִנים ְוֶהֱחִזיָרן ַלּקֵ    ,ָנַטל ֶאת ַהּבָ

ְך ָחְזָרה ָהֵאם ֲעֵליֶהן  ַח  -ְוַאַחר ּכָ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ   !(חולין קמא.) "ּפָ
  

ּה  ׁשָ ָהּה ָלֵאם ַוֲאַקּדְ ַאְגּבְ א ּדְ    .ְוַהְדָרּה  ,ֶאּלָ
  

ּמֵ  יּלּוַח ִמּקַ ׁשִ יב ֵליּה ּבְ ָרא ִאיַחּיַ ּה ֵמִעיּקָ ׁשָ ַאְקּדְ    ,י ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן יֹוֵסף" י יֹוָחָנן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָחָטּה  ְך ׁשְ ה ְוַאַחר ּכָ יׁש ַחּיָ ַכּסֹות -ִהְקּדִ טּור ִמּלְ    .ּפָ

ּה  יׁשָ ְך ִהְקּדִ ָחָטּה ְוַאַחר ּכָ יב ְלַכּסֹות -ׁשְ    ,ַחּיָ
בֹא ִליֵדי ּיָ ִכּסּוי קֹוֶדם ׁשֶ יב ּבְ ָבר ִנְתַחּיֵ ּכְ ׁש  ׁשֶ    !"ֶהְקּדֵ

  

                                                        
ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת 565 ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמים ׁשַ ּקַ ִנים תִּ   ַהּבָ
ר ָסָרה ַעל  566 י ִדּבֶ ִביא ַההּוא אֹו חֵֹלם ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ּכִ ר  ה'ְוַהּנָ ֶרְך ֲאׁשֶ יֲחָך ִמן ַהּדֶ ית ֲעָבִדים ְלַהּדִ ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַהּפְֹדָך ִמּבֵ
ָך צִ  ךָ  ה'ּוְ ְרּבֶ ּה ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמקִּ   ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבָ
ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹ  567 ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ י ִיּקָ ִניםּכִ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים לֹא ִתּקַ   ִחים אֹו ַעל ַהּבֵ
ר ַיֲעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן כֵּ  ְוִאיׁש  568 ֲאׁשֶ ין טֹוב ּוֵבין ָרע ּכַ יתֹו קֶֹדׁש ַליהָֹוה ְוֶהֱעִריכֹו ַהּכֵֹהן ּבֵ ׁש ֶאת ּבֵ י ַיְקּדִ   ן ָיקּוםּכִ

 רש"י
'כ מרד . ואח'שהרג את הפש

   ומצא בקן:
. הואיל ובר קטלא פטור מלשלח

הוא והכי דרשת ליה דקא בעי 
לשלח למקום הצלה והפקר 
והאי לאו בר הכי הוא והכי דריש 
קרא שלח תשלח את הראוי 
לשלחו ואת שאין ראוי לשלחו 

  אל תשלחו:
 . ומהיכן מלט:בר קטלא הוא

. מצוה על כל הפוגע ובערת הרע
לב''ד כדי בחייבי מיתה להביאן 
   לבער רשעים מישראל:

   . אפילו כשהוא חולין:מי מיחייב
. במקום אלא דחזא קן בעלמא

שאין קוי לו והביצים אין שלו 
דהא כל מקום שהביצים שלו 
אפילו ע''י זכיית חצר 
המשתמרת לאדם שלא מדעתו 
חשיב ליה מזומן בהשואל את 

   הפרה (ב''מ דף קב.):
. אלא דאגבהיהו לאפרוחים

כה בהו ואקדשיהו . ומאחר וז
דאפרוחין קדושים פטר מלשלח 

   את האם:
. וחזרה האם והדר אהדריהו

   עליהן:
. דהא כיון דזכה פטור מלשלח

   בהו מזומן קריא בהו:
. כשמצאן איחייב ליה בשילוח

ומשום דאקדשה בתר הכי לא 
פקע ליה שום מצוה מיייהו 
דתיא וכו' מוקדשים אין כסוי 

ן כדאמרין בפרק הדם והג בה
כסוי הדם (לעיל דף פג:) משום 
שחיטה שאיה ראויה שאסורים 

   בהאה:
. הקדישה חייב שחטה ואחר כך 

לכסות. דחיובא דחייל עליה לא 
   פקע:

  . לתרוצי למתי':רב אמר
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   :ָאַמר ַרב
ירֹות ׁשֹוָבכוֹ  יׁש ּפֵ ַמְקּדִ    .ּוָמְרדוּ  ,ּבְ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ִית ְרְנגֹוְלּתֹו ְלֶבֶדק ַהּבַ יׁש ּתַ ַמְקּדִ    .ּבְ
  

ַרב  מּוֵאל לֹא ָאַמר כְּ ָלָמא ׁשְ ׁשְ ִית -ּבִ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ָקְדׁשֵ ָקא מֹוִקים ָלּה ּבְ    ,ּדְ
א ַרב ַמאי ַטְע  מּוֵאלֶאּלָ ׁשְ    ?ָמא לֹא ָאַמר כִּ

  
יּלּוַח  :ָאַמר ָלְך ַרב ִ ְטֵרי ִמׁשּ ְוָקא ָקּפָ ַח ִניְנהוּ  ,ּדַ י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ ירֹות ׁשֹוָבכֹו ּדְ גֹון ּפֵ    ,כְּ

י ָקְדׁשֵ ֵכיָון ּדְ ת ַהּגּוף  ּדְ ַ ְייהוּ  -ְקדּוׁשּ ַתְייהּו ִמיּנַ ָ ְקָעה ְקדּוׁשּ    ,לֹא ּפָ
ְר  יׁש ּתַ ַמְקּדִ ִיתֲאָבל ּבְ ַח  ,ְנגֹוְלּתֹו ְלֶבֶדק ַהּבַ י ִמְזּבֵ ַלאו ָקְדׁשֵ ָעְלָמא הּוא ,ּדְ ִמים ּבְ ת ּדָ ַ ְקדּוׁשּ    ,ּדִ

ָמְרָדה  יָון ּדְ ַתְייהוּ  -כֵּ ָ ְקָעה ְקדּוׁשּ יּלּוַח  ,ּפָ ׁשִ יֶבת ּבְ    .ְוַחּיֶ
  

מּוֵאל    ?ּוׁשְ
  

א  :ָאַמר ּזָ ֵבי ּגַ ִאיֵתיּה ּבְ ל ֵהיָכא ּדְ ַרְחָמָנא ִאיָת  -כָּ    ,אּדְ
ְכִתיב    .(תהילים כד, א) 569569569569"ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה " :ּדִ

  
י יֹוָחָנן ְוֵכן ָאַמר    :ַרּבִ

ִית ּוָמְרָדה ְרְנגֹוְלּתֹו ְלֶבֶדק ַהּבַ יׁש ּתַ ַמְקּדִ    .ּבְ
  

ן ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ְרָדה  ּמָ ָתּה  -ְוֵכיָון ׁשֶ ָ ְקָעה ֵליּה ְקדּוׁשּ    !ּפָ

  
   :ר ֵליּה ָאַמ 

ַרֲחָמָנא ִאיָתא א ּדְ ּזָ ֵבי ּגַ    ,ּבְ
ְכִתיב    ."ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה " :ּדִ

  
י  ְוָרֵמי ַרּבִ ייֹוָחָנן ַאּדְ ּדְ    ,יֹוָחָנן ַרּבִ
י  ְוָרֵמי ַרּבִ ן ָלִקיׁש ַאּדְ ּדְ ְמעֹון ּבֶ יׁשִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    .ׁשִ

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
יִ     :ְוִנְגְנבּו אֹו ֶנֶאְבדוּ  ,תָמֶנה ֶזה ְלֶבֶדק ַהּבַ

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ר ְזּבָ בֹואּו ִליֵדי ּגִ ּיָ ַאְחָריּוָתן ַעד ׁשֶ יב ּבְ    .ַחּיָ

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 
ִאיֵתיּה  ל ֵהיָכא ּדְ ַרֲחָמָנא ִאיֵתיּה  ,כָּ א ּדְ ּזָ ֵבי ּגַ    ,ּבְ

ְכִתיב    ."ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה " :ּדִ
  

ָיא ּדְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ַקׁשְ    ,ֵריׁש ָלִקיׁש ַאּדְ
ָיא י  ַקׁשְ ַרּבִ ייֹוָחָנן ַאּדְ ּדְ    !יֹוָחָנן ַרּבִ

  
ֵריׁש ָלִקיׁש " ֵריׁש ָלִקיׁש ַאּדְ    ":ּדְ

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ְמֵעיּה ֵמ  -ָהא  ׁשַ י ּדְ ּמֵ יִמּקַ יּה  ַרּבִ    ,יֹוָחָנן ַרּבֵ
ְמֵעיּה ֵמ  -ָהא  ׁשַ יְלָבַתר ּדְ יּה  ַרּבִ    .יֹוָחָנן ַרּבֵ

  
א י  ֶאּלָ ַרּבִ ייֹוָחָנן ַאּדְ ּדְ ָיא –יֹוָחָנן  ַרּבִ    !ַקׁשְ

  
י " ַרּבִ ייֹוָחָנן ַאּדְ ּדְ ָיא - "יֹוָחָנן ַרּבִ י לֹא ַקׁשְ    :ַנּמִ

ָאַמר –ָהא     ",ָעַלי" :ּדְ
ָאַמר –ָהא     ".ֲהֵרי זוֹ " :ּדְ

  
ַלל י  :ִמכְּ ַרּבִ ן ָלִקיׁש ּדְ ְמעֹון ּבֶ ב ,ׁשִ ָאַמר ַאף ַעל ּגַ יב - "ַליָע " :ּדְ    .לֹא ִמַחּיֵ

   :ְוָהַתְנָיא
                                                        

ֵבי ָבהּ  569 ֵבל ְויֹׁשְ   ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה תֵּ

 רש"י
. גוזלות במקדיש פירות שובכו

שובכו למזבח לעולת דבה ואחר 
כך כשגדלו אותן פירות מרדו 

קו במקום אחר ויצאו ו
דמעיקרא כי אקדשיהו דידיה 
הוו וחל הקדש עלייהו והשתא 
דמצאן לאו מזומן הוא ואי הוו 
חולין הוו מיחייבי והאי דקט 
פירות ולא אמר מקדיש שובכו 
עצמו משום דיוים אין ראויין 
אלא כשהן קטים ורב לא אמר 

   למילתיה אלא בקדשי מזבח:
דקא מוקים ליה אפילו בקדשי 

. ואשמועין רבותא דק הביתב
דאע''ג דקדושת דמים בעלמא 
הוא פטור מלשלח כדאמרן 
טעמא שאתה מצווה להביאו 

   לידי גזבר:
. במרידתן לא פקעה קדושתייהו
   לא יצאו מכח הקדש:

. ומיחייבי פקעה קדושתייהו
  בשילוח:

. אין אבודין שבכל לה' הארץ
   מקום שהם של הקדש הן:

חן הא מקמי דשמעיה מר' יו
. הוה קים ליה כיון דמרדה רבו

פקעה לה קדושתה ובתר 
דשמעיה מרבי יוחן דתריץ ליה 
לה' הארץ ומלואה קבלה ממו 
ומשום הכי פטור במקדיש 

  ואבד:
. להביאו הא דאמר הרי עלי

וכשהפרישה אחר כך גבו 
ואבדו אע''ג דבי גזא דרחמא 

  הוא לא קיים דרו:
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   ?ְוֵאיזֹו ִהיא ְנָדָבה ?ֵאיֶזהּו ֶנֶדר"
   ".ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה" :ָהאֹוֵמר – "ֶנֶדר"
   ".ֲהֵרי זֹו עֹוָלה" :ָהאֹוֵמר –" ְנָדָבה"

ין ֶנֶדר ִלְנָדָבה    ?ּוַמה ּבֵ
   ,ֵמָתה   –ֶנֶדר 

   ,אֹו ִנְגְנָבה
ָאְבָדה  יב ּבְ  -אֹו ׁשֶ    .ַאֲחָריּוָתּה ַחּיָ

   ,ֵמָתה  -ְנָדָבה 
   ,אֹו ִנְגְנָבה

ָאְבָדה  ַאֲחָריּוָתּה  -אֹו ׁשֶ יב ּבְ   ! (קינים א, א) "ֵאינֹו ַחּיָ
  

   :ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש 
ַח  י ִמְזּבֵ י ָקְדׁשֵ י ִמיּלֵ ר ַהְקָרָבה ,ַהּנֵ ְמחּוּסַ    ,ּדִ

ִית ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ר ַה  ,ֲאָבל ָקְדׁשֵ ַלאו ְמחּוּסַ ב ,ְקָרָבהּדְ ָאַמר ַאף ַעל ּגַ יב - "ָעַלי" :ּדְ    .לֹא ִמַחּיֵ
  

   :ְוָהְתַנן
   ",ׁשֹור ֶזה עֹוָלה"  :ָהאֹוֵמר"

ן" ִית ֶזה ָקְרּבָ ֹור  - "ּבַ    ,ֵמת ַהׁשּ
ִית  ַאְחָריּוָתן -ָנַפל ַהּבַ יב ּבְ    .ֵאינֹו ַחּיָ

   ",עֹוָלה ׁשֹור ֶזה ָעַלי"
ן" ִית ֶזה ָעַלי ָקְרּבָ ֹורֵמת ַה    - "ּבַ    ,ׁשּ

ִית  ם -ְוָנַפל ַהּבַ ּלֵ יב ְלׁשַ   !(ערכין כ:) "ַחּיָ
  

ֹור ֵמת ַהׁשּ י ֵהיָכא ּדְ י ִמיּלֵ ִית  ,ַהּנֵ ם -ְוָנַפל ַהּבַ ּלֵ יב ְלׁשַ ֵליְתְנהוּ  ,ַחּיָ    .ּדְ
ִאיְתְנהּו  ַרְחָמָנא ִאיֵתיּה  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ א ּדְ ּזָ ֵבי ּגַ ִאיֵתיּה ּבְ ל ֵהיָכא ּדְ ְכִתיב ,כָּ    ."ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה " :ּדִ

  

 רש"י
. דר האומר הרי עלי עולה

ואח''כ הפריש בהמה ואמר הרי 
זו לדרי אם מתה חייב 
באחריותה הואיל ומעיקרא 

   ארכבה אכתפיה:
. דכי אמר עלי דמיחסר הקרבה

הכי קאמר עלי. להביאו לעזרה 
אבל בדק הבית גמרו בהפרשתו 
ואי משום דלא הביאו ליד גזבר 

   הכל גזברים הן דלה' הארץ:
. לבדק הבית שאף ובית זה קרבן

קרבן כעין שאמר  הן קראים
(במדבר לא) וקרב את קרבן ה' 
איש אשר מצא כלי זהב וקדושת 

   דמים הם:
. אע''ג דאמר שור זה עלי עולה

זה כיון דקאמר עלי עלי להביאו 
קאמר וכן בבית לבדק הבית 

   למוכרו להביא דמיו ליד גזבר:
. כגון מעות אבל היכא דאיתהו

שאבדו בי גזא דרחמא אתהו 
ן הגב הוא מעל ועליו ואם הוציא

  לשלמן להקדש:
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        בבבב----קלט, אקלט, אקלט, אקלט, א .3
   :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 

ֲעָרִכין ב :ַהּכֹל מֹוִדים ּבַ ָאַמר ַאף ַעל ּגַ יב - "ָעַלי" :ּדְ    .לֹא ִמיַחּיֵ
   ?ַמאי ַטְעָמא

לֹא ָעַלי ַמר ֵליּה ּבְ לֹא ִמיּתְ    ,ּדְ
   ?ֵהיֵכי ֵליָמא

י :ֵליָמא    ?ֶעְרכִּ
אן    ?ַאּמַ
   ?לֹוִניֵעֶרְך ּפְ  :ֵליָמא
אן    ?ַאּמַ

  
  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 

י   :ֵליָמא ֶעְרכִּ    ,ֲהֵריִני ּבְ
לֹוִני ֵעֶרְך ּפְ    !ֲהֵריִני ּבְ

  
ְנָיא    :ְועֹוד ּתַ

י ָנָתן"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּיֹום ַההּוא קֶֹדׁש ַלה'" ָך ּבַ ְלמּוד לֹוַמר - (ויקרא כז, כג) 570570570570"ְוָנַתן ֶאת ָהֶעְרּכְ    ?ַמה תַּ

ִצ  ּמָ יןְלִפי ׁשֶ חּוּלִ ּבְ ִלין ַעל ָמעֹות ׁשֶ ְתַחּלְ ּמִ רֹות ׁשֶ ׁשֹות ּוַמַעׂשְ ֶהְקּדֵ    ,ינּו ּבְ
ָאְבדּו  ַאְחָריּוָתן -ִנְגְנבּו אֹו ׁשֶ יִבין ּבְ    .ֵאיָנן ַחּיָ

ן   קלט,ב    ?ָיכֹול ַאף ֶזה ּכֵ
ְלמּוד לֹוַמר ךָ " :תַּ ין ַעד ׁשֶ  - (ויקרא כז, כג) ְוגֹו' "ְוָנַתן ֶאת ָהֶעְרּכְ רחּוּלִ ְזּבָ בֹאּו ִליֵדי ּגִ    !"ּיָ

  
ַמר א ִאי ִאיּתְ ַמר ,ֶאּלָ    :ָהִכי ִאיּתְ

   :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 
ֶעְרִכין    ,ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ

בּדְ  לֹא ָאַמר ַאף ַעל ּגַ יב – "ָעַלי" :ּדְ    ,ִמיַחּיֵ
ְכִתיב ךָ " :ּדִ ָיְדָך ַע  - (ויקרא כז, כג) "ְוָנַתן ֶאת ָהֶעְרּכְ ין ֵהן ּבְ רחּוּלִ ְזּבָ ֹבאּו ִליֵדי ּגִ ּיָ   .ד ׁשֶ

                                                        
ָך ַע  570 ב לֹו ַהּכֵֹהן ֵאת ִמְכַסת ָהֶעְרּכְ ַ הְוִחׁשּ ּיֹום ַההּוא קֶֹדׁש ַליהֹוָ ָך ּבַ ַנת ַהּיֵֹבל ְוָנַתן ֶאת ָהֶעְרּכְ   ד ׁשְ

 רש"י
. האומר ערכי עלי בערכין

   והפריש ערכו:
. דלא דלא מיתמר ליה בלא עלי

אפשר למימר הרי זה בלשון ערך 
דהא עדיין לא קבל חובת ערך 

   עליו:
. ולא עלי אמאן דאי ימא ערכי

  רמי האי דר לשלומי:
. ולא אמר אם אמר ערך פלוי

   עלי אמאן רמי:
   . דחייב באחריותו:וד תיאוע

. בפודה שדה ותן את הערכך
מקה מן ההקדש כתיב וחשב לו 
הכהן את מכסת הערכך עד שת 
היובל ותן את הערכך הו''ל 
למכתב ותן אותו או ותו מה 
ת''ל הערכך ש''מ אערכין 

   קמהדר:
לפי שמציו בהקדשות ומעשר 
. שי שהן מתחללין על המעות

אבד איו חייב כשהפריש פדיון ו
באחריותן דהא כתיב ויסף 
חמישית כסף ערכך עליו והיה לו 
ולא כתיב ביה תיה אלא 
משהפרישו ואמר הרי זה מחולל 
על זה קרא ערך להקדיש דמיו 

  ויצא לחולין ההקדש:
. ערכין משהפרישן יכול אף

   יפטר:
תלמוד לומר ותן את הערכך 

. אין ערכין קדושין עד שעת קדש
א הכי מדריש וחשב לו תיה וקר

הכהן למקדיש את שדה מקה 
את מכסת הערכך ושבקיה והאי 
את הערכך קאי אערכין דאילו 
בפדיון הקדש כתיב לעיל מייה 
והיה לו בלא שום תיה: ה''ג 
לפי שאמר שלח תשלח ב' 
פעמים שומע אי לחזור אחר 

  המצוה הזאת עד שתבא לידו:
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        קלט, בקלט, בקלט, בקלט, ב .4
ן" יּלּוַח ַהּקֵ ִ ם ִמׁשּ ִכּסּוי ַהּדָ    :חֹוֶמר ּבְ

ם  ּסּוי ַהּדָ ּכִ ה  :נֹוֵהג –ׁשֶ ַחּיָ    ,ּבְ
   ,ּוְבעֹוף

ן ְמזּוּמָ    ,ּבִ
ן ֵאין ְמזּוּמָ    .ּוְבׁשֶ

ן  יּלּוַח ַהּקֵ א   -ְוׁשִ עֹוף :ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ    .ּבְ
ן :אְוֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ  ֵאינֹו ְמזּוּמָ ׁשֶ   ."ּבְ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניךָ "" י ִיּקָ ְלמּוד לֹוַמר - (דברים כב, ו) 571571571571"ּכִ    ?ַמה תַּ
ֱאַמר ּנֶ ח ָלךְ " :ְלִפי ׁשֶ ּקַ ִנים ּתִ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ   .(דברים כב, ז)  572572572572"ׁשַ

ָהִרים ּוְגָב  ְמָצא ֵקןָיכֹול ַיֲחזֹור ּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ    ?עֹות ּכְ
ְלמּוד לֹוַמר ֵרא" :תַּ י ִיּקָ ְמאֹוָרע ְלָפֶניךָ  - (דברים כב, ו) "ּכִ    .ּבִ

ל ָמקֹום - "ַקן"    .ִמּכָ
   ,ְטהֹוָרה  – "ִצּפֹור"

   .ְולֹא ְטֵמָאה
ִחיד  - "ְלָפֶניךָ " ְרׁשּות ַהּיָ    .ּבִ
ֶרךְ " ּדֶ ים - "ּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ּבִ

ִאיָלנֹות ִמ  ִיןּבָ    ?ּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ָכל ֵעץ" :תַּ    .(דברים כב, ו) "ּבְ

ִין יִחין ּוְמָערֹות ִמּנַ בֹורֹות ׁשִ    ?ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר    .(דברים כב, ו) "אֹו ַעל ָהָאֶרץ" :תַּ

ָבר ל ּדָ ּסֹוֵפנּו ְלַרּבֹות ּכָ ֶרךְ " - ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ ּדֶ ה ִלי (דברים כב, ו)"ְלָפֶניָך ּבַ    ?ָלּמָ
ָיְדךָ  :ר ָלךְ לֹוַמ  ֵאין ִקּנֹו ּבְ ֶרְך ׁשֶ    ,ַמה ּדֶ

ָיְדךָ  ֵאין ִקּנֹו ּבְ ל ׁשֶ    .ַאף ּכָ
אן    ,יֹוֵני ׁשֹוָבךְ   :ָאְמרוּ  ,ִמּכָ

נוּ  ְויֹוֵני ּנְ ּקִ יה ׁשֶ ִפיִחין    :ֲעִלּיָ טְּ    ,ּבַ
ירֹות    ,ּוַבּבִ

וִזין    ,ְוַאּוָ
נוּ  ּנְ ּקִ ס  :ְוַתְרְנגֹוִלין ׁשֶ ַפְרּדֵ ׁשִ  -ּבְ יב ּבְ    .יּלּוַח ַחּיָ

ִית תֹוְך ַהּבַ נּו ּבְ    ,ֲאָבל ִקּנְ
ִסיאֹות  יּלּוַח  -ְוֵכן יֹוֵני ַהְרּדְ ִ טּור ִמׁשּ    ."ּפָ

  
   :ָאַמר ַמר

ֶרְך " ֵאין ִקנוֹ  -ַמה ּדֶ ָיְדךָ  ׁשֶ    ,ּבְ
ל  ֵאין  -ַאף ּכָ ָיְדךָ  ִקנוֹ ׁשֶ    ."ּבְ

  
ה ִלי ֵרא"ִמ  ?ָהא ָלּמָ י ִיּקָ    !ַנְפָקא "ּכִ

  
ֵרא" י ִיּקָ ן - "ּכִ ָרט ִלְמזּוּמָ    .ּפְ
  

ה ִלי - "ְלָפֶניךָ "ְועֹוד     ?ָלּמָ
  

א  ָהיּו ְלָפֶניָך ּוָמְרדוּ  -ַלֲאתּוֵיי  "ְלָפֶניךָ "ֶאּלָ    .ׁשֶ
  
ֶרךְ " ּדֶ ְדַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב   - "ּבַ    ,כִּ

ָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ
ם  ּיָ יּלּוַח  -ָמָצא ֵקן ּבַ ׁשִ יב ּבְ    ,ַחּיָ

ֱאַמ  ּנֶ ֶרךְ " :רׁשֶ ם ּדָ ּיָ   .(ישעיה מג, טז)  573573573573ְוגֹו' "ּכֹה ָאַמר ה' ַהּנֹוֵתן ּבַ
  

                                                        
ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹ  571 ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ י ִיּקָ ִניםּכִ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים לֹא ִתּקַ   ִחים אֹו ַעל ַהּבֵ
ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמים 572 ּקַ ִנים תִּ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ   ׁשַ
ים ְנִתיָבה 573 ֶרְך ּוְבַמִים ַעּזִ ם ּדָ ּיָ   ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַהּנֹוֵתן ּבַ

 רש"י
 . הכתובת''ל כי יקרא במאורע

   מדבר לכשיקרא:
. אפילו באפרוח אחד או קן מ''מ

   בביצה אחת כדתן במתיתין:
. לקמן צפור טהורה ולא טמאה

מפרש לה ר' יצחק עוף משמע בין 
בטמא בין בטהור אבל צפור לא 
אשכחן בטמאים אלא 

   בטהורים:
. משמע ברה''י כגון בפרדס לפיך

ובשדה שאיה משתמרת דלא 
מן קיא ליה חצרו דלאו מזו

   הוא:
   . להביא רה''ר:בדרך

. אין קן מזומן לך שאין קו בידך
   ואין קוי לך:

. ויוי מדבריות שקו יוי שובך
בשובך ובשלהי פרקין פריך הא 
כיון דחצרו קוה לו הביצים 

   מזומן הוא:
. שותין בהן קדרות טפיחים

   קטות בחומה וקורין בוייל''ש:
   . דירות ומגדל עיר:ובבירות

. שמרדו דהשתא ו בפרדסשק
   אין קו בידך:

. משום רה''י ועוד לפיך למה לי
דפרדס הואיל וסופו לרבות את 

   הכל:
. מיבעי ליה לחייב אלא לפיך

   את שהיו כבר שלו ומרדו:
. מי מיבעי ליה לכדרב בדרך

   יהודה:
. ששטף הים את האילן קן בים

והיה קן בראשו חייב לשלח דים 
   מי איקרי דרך:

  . עוף ושא קן באויר:קן בשמים
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ה א ֵמַעּתָ    :ֶאּלָ
ַמִים ָ ׁשּ ְכִתיב ,ָמָצא ֵקן ּבַ ַמִים" :ּדִ ָ ׁשּ ר ּבַ ֶרְך ֶנׁשֶ ן - (משלי ל, יט) 574574574574"ּדֶ יּלּוַח ַהּקֵ ׁשִ יב ּבְ ִמיַחּיֵ י ּדְ    ?!ָהִכי ַנּמִ

  
ר" ֶרְך ֶנׁשֶ ֵרי – "ּדֶ    ,ִאיּקְ
ָמא  "ֶרךְ ּדֶ " ֵרי -ְסּתָ    .לֹא ִאיּקְ
  
  

ּפֹוָנֵאי לְ     :ַרב ַמְתָנהַאְמֵרי ֵליּה ּפַ
ל ָאָדם  רֹאׁשֹו ׁשֶ    ?ַמהוּ  –ָמָצא ֵקן ּבְ

  
   .(שמואל ב טו, לב) 575575575575"ַוֲאָדָמה ַעל רֹאׁשוֹ " :ָאַמר

  
ִין ה ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ    ?מֹׁשֶ

  
ר" ם הּוא ָבׂשָ ּגָ ׁשַ    .(בראשית ו, ג) 576576576576"ּבְ
  

ִין –ִמן ַהּתֹוָרה ָהָמן     ?ִמּנַ
  
   .(בראשית ג, יא) 577577577577"ֲהִמן ָהֵעץ"
  

ר ִמן ַהּתֹוָרה  ִין –ֶאְסּתֵ    ?ִמּנַ
  
יר" ר ַאְסּתִ    .(דברים לא, יח) 578578578578"ְוָאנִֹכי ַהְסּתֵ
  

ַכי ִמן ַהּתֹוָרה  ִין –ָמְרּדְ    ?ִמּנַ
  

ְכִתיב רֹור" :ּדִ    .(שמות ל, כג) 579579579579"ָמר ּדְ
ִמיָנן ְכָיא :ּוְמַתְרּגְ   .ֵמיָרא ּדַ

  
  

                                                        
ה ְבֶלב 574 ֶרְך ֳאִנּיָ ֶרְך ָנָחׁש ֲעֵלי צּור ּדֶ ַמִים ּדֶ ָ ׁשּ ר ּבַ ׁשֶ ֶרְך ַהּנֶ ַעְלָמה ּדֶ ֶבר ּבְ   ָים ְוֶדֶרְך ּגֶ
ְנּתוֹ  575 תָּ י ָקרּוַע ּכֻ י ָהַאְרּכִ ה ִלְקָראתֹו חּוׁשַ ם ֵלאלִֹהים ְוִהּנֵ ֲחֶוה ׁשָ תַּ ר ִיׁשְ א ַעד ָהרֹאׁש ֲאׁשֶ    ַוֲאָדָמה ַעל רֹאׁשוֹ ַוְיִהי ָדִוד ּבָ
ם הּוא ָבׂשָ  576 ּגָ ׁשַ ָנהַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה לֹא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלעָֹלם ּבְ ִרים ׁשָ   ר ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעׂשְ
ּנּו ָאָכְלתָּ  577 י ֲאָכל ִמּמֶ יִתיָך ְלִבְלתִּ ר ִצּוִ ה ֲהִמן ָהֵעץ ֲאׁשֶ י ֵעירֹם ָאתָּ יד ְלָך ּכִ   ַוּיֹאֶמר ִמי ִהּגִ
י ָפָנה  578 ה ּכִ ר ָעׂשָ ל ָהָרָעה ֲאׁשֶ ּיֹום ַההּוא ַעל ּכָ ַני ּבַ יר ּפָ ר ַאְסתִּ   ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםְוָאנִֹכי ַהְסתֵּ
ים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה בֹׂשֶ  579 ִ ם ַמֲחִציתֹו ֲחִמׁשּ ׂשֶ ָמן ּבֶ רֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקּנְ ִמים רֹאׁש ָמר ּדְ ׂשָ ה ַקח ְלָך ּבְ ים ּוָמאָתִיםְוַאתָּ ִ   ם ֲחִמׁשּ

 רש"י
. אבל ים דרך סתמא לא איקרי

איקרי דרך סתמא הותן בים 
   דרך:

. אע''פ שהיה ואדמה על ראשו
בראשו לא אבדה את שמה ש''מ 
אדם גופיה אדמה הוא מדלא 
אבדה את שמה דלא קרייה עפר 
והשתא מי על הארץ קריא 
ביה: ועוד זה שאלו ממו מין 

קודם שבא שסופו למשה רמז 
   לבא:

. בשגם בגימטריא בשגם הוא
כמו משה וכתיב שם והיו ימיו 
מאה ועשרים שה וכך היו ימי 
חיי משה כלומר עתיד לבא 
בשגם משה מן הולדים וכן 

   ימיו:
   . למעשה המן:מין

   . יתלה על העץ:המן העץ
. הסתר אסתיר למעשה אסתר

בימי אסתר יהיה הסתר פים 
   בות ורעות:ומצאוהו צרות ר

  . לגדולת מרדכי:מין
. וקרי ליה ראש מר דרור

לבשמים לצדיקים ואשי כסת 
  הגדולה: 
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        קלט, בקלט, בקלט, בקלט, ב .5
ן" ֵאינֹו ְמזּוּמָ   ?ְוֵאיֶזהּו ׁשֶ

גֹון וִזין  :ּכְ    ,ַאּוָ
ס ַפְרּדֵ נּו ּבְ ּנְ ּקִ    .ְוַתְרְנגֹוִלים ׁשֶ

ַבִית נּו ּבְ    ,ֲאָבל ִאם ִקּנְ
ִסיאֹות  יּלּוַח  -ְוֵכן יֹוֵני ַהְרּדְ ִ טּור ִמׁשּ    ."ּפָ

  
יא י ִחּיָ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :ַרּבִ

   ."ַהְדְרִסיאֹות" :ֵניַחד ּתָ 
ֵני ִסיאֹות" :ְוַחד ּתָ    ."ַהְרּדְ

  
ָתֵני ִסיאֹות" :ַמאן ּדְ ם הֹוְרדּוס - "ַהְרּדְ    .ַעל ׁשֵ

ָתֵני ם ְמקֹוָמן - "ַהְדְרִסיאֹות" :ּוַמאן ּדְ    .ַעל ׁשֵ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
ֵרי ִבְפַתי ִמיָלא ַסר ּדָ יּתְ יָמן ׁשִ    ,ְלִדיִדי ַחְזָיין ְוָקּיְ

   ,ֲהָוה ָקָרא ִקיִרי ִקיִריוַ 
לֹא ֲהָוה ָקֵרי ִקיִרי ִקיִרי ְייהּו ּדְ    ,ֲהָוה ַחד ִמיּנַ

ּה     ,ִקיִרי ִקיִרי :יִאְמִר  !סּוָמא :ָאְמָרה ָלּה ֲחֶבְרּתָ
יִרי :יָאְמִר  !סּוָמא :ָאְמָרה    ,ִקיִרי ּבִ

ָחטּוָה     .ַאְתיּוָה ּוׁשְ
  

י בַר ָאַמר  ִ    :ַאׁשּ
   .ִמיִלין :ָנאֲחִניי ּבִ ַר ָאַמר ִלי 

  
ךְ  "ִמיִלין" ְעּתָ    ?ַסְלָקא ּדַ

א ֵאיָמא ִמיִלין :ֶאּלָ   .ּבְ
  
  

 רש"י
חד תי הדרסיאות וחד תי 

  הרדסיאות:
. התחיל להתעסק הורדוס
   בגדולן:

. הך ששארו לדידי חזיין לי
   מבי ביהם של יוי הורדוס.:

. ט''ז וקיימא שית סרי דרי
   שורות:

. כל שורה ארכה אבפתי מיל
ברחב מיל ואמרן קירי קרי 
אדוי אדוי קירי הוא לשון אדון 
בירי הוא עבד כדאמר בעירובין 
(דף ג:) גבי בי גליל שאין 
מדקדקים בלשום ההוא 
דאתאי לקמיה (דרבי יאי) 
[דדייא] דבעא למימר מרי קירי 
טבלא הוית לי וגבוה ממי 
ואמרה מרי בירי טפלא הוית לי 

   וך מין:וגב
   . שוטה בלא ראות:סומא

   . כמו שאו אומרים:אימא קירי
   . איהי לחברתה:אמרה לה

. לאותו סומא ואימא קירי בירי
שאת קורא אדון עבד הוא על 

   שהיה הוא עבד:
. עבדים ששארו מעבדי אתיוה

   הורדוס ושחטוה:
. דברי אמר לי ר' חיא מילין

   רוח הן שלא דברו מעולם:
והאמר רב כהא  .מילין ס''ד

לדידי חזי לי והרי רב כהא מעיד 
על הדבר ואי לאו דקושטא הוא 

   לא הוה אמר:
. על ידי כשפים אלא במילין

  מלומדות לדבר אותן עופות:
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ַח " ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    ."עֹוף ָטֵמא ּפָ
  

י י ִמיּלֵ    ?ְמָנא ַהּנֵ
  

   :ִיְצָחק יּבִ ַר ָאַמר 
ָאַמר ְקָרא ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניךָ " :ּדְ י ִיּקָ    – (דברים כב, ו) 580580580580"ּכִ

ין ָטֵמא - 'עֹוף' ין ָטהֹור ּבֵ ַמע ָלן ּבֵ    ,ַמׁשְ
ֵרי ִצּפֹור   - "ִצּפֹור" ִאיּקְ ָחן ּדְ כְּ    ,ָטהֹור ַאׁשְ

ֵרי ִצּפֹור ִאיּקְ ָחן ּדְ כְּ    .ָטֵמא לֹא ַאׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָנף"" ל ִצּפֹור ּכָ ְבִנית ּכָ    .יז)-טו(דברים ד,  581581581581"ּתַ
ין ָטֵמא "ִצּפֹור"  ַמאי ָלאו ין ָטהֹור ּבֵ    ,ּבֵ

ָנף"    .ֲחָגִבים – "ּכָ
  

   !לֹא
   ,ָטהֹור – "ִצּפֹור"
ָנף"    ,ָטֵמא  – "ּכָ

   .ַוֲחָגִבים
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָנף" ֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ּכָ ה ְוָכל ּבְ    ,(תהילים קמח, י) "ַהַחּיָ

ין ָטֵמא - "ִצּפֹור"ַמאי ָלאו  ין ָטהֹור ּבֵ    ,ּבֵ
   .ֲחָגִבים – "ְכַנף"וּ 

  
   !לֹא

   .ָטהֹור – "ִצּפֹור"
ָנף"    ,ָטֵמא  – "ּכָ

   .ַוֲחָגִבים
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָנף" ל ּכָ ל ִצּפֹור ּכָ יָנן (בראשית ז, יד) 582582582582"ּכָ ׁשִ ְדַמּקְ    .ַמאי ָלאו כִּ
  

   !לֹא
יָנן ּנִ ִדְמׁשַ    .כְּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָנף" ל ּכָ ה ֶבן ָאָדם ֱאמֹור ְלִצּפֹור ּכָ יָנןַמאי ָלאו כִּ  - (יחזקאל לט, יז) 583583583583"ְוַאּתָ    .ְדַאְקׁשִ
  

יָנן !לֹא ּנִ ְדׁשַ    .כִּ
  

ַמע א ׁשְ   :ּתָ
א"   קמ,א ַמּיָ ֵרי ׁשְ    .(דניאל ד, ט) 584584584584"ּוְבַעְנפֹוִהי ְידּוָרן ִצּפֳ

  
א" ַמּיָ ֵרי ׁשְ רוּ  "ִצּפֳ    ,ִאיּקְ
ֵרי' ָמא  'ִצּפֳ רוּ  -ְסּתָ    .לֹא ִאיּקְ

  

                                                        
ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרֹ  580 ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ י ִיּקָ ִניםּכִ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים לֹא ִתּקַ   ִחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ַהּבֵ
חֵֹרב ִמּתֹוְך ָהאֵ  טוטוטוטו 581 ר ְיהָֹוה ֲאֵליֶכם ּבְ ּבֶ יֹום ּדִ מּוָנה ּבְ ל תְּ י לֹא ְרִאיֶתם ּכָ ם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ּכִ ַמְרתֶּ ִחתּון  טזטזטזטז. ׁש ְוִנׁשְ ׁשְ ן תַּ ל ּפֶ מּוַנת ּכָ ֶסל תְּ יֶתם ָלֶכם ּפֶ ַוֲעׂשִ

ְבִנית ָזָכר אֹו ְנֵקָבה ָמִים יזיזיזיז. ָסֶמל תַּ ָ ׁשּ עּוף ּבַ ר תָּ ָנף ֲאׁשֶ ל ִצּפֹור ּכָ ְבִנית ּכָ ָאֶרץ תַּ ר ּבָ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ּבְ ְבִנית ּכָ   תַּ
ֵהָמה ְלִמיָנּה ְוָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֹ  582 ה ְלִמיָנּה ְוָכל ַהּבְ ה ְוָכל ַהַחּיָ ָנףֵהּמָ ל ּכָ   ֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ְלִמיֵנהּו ְוָכל ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ּכֹל ִצּפֹור ּכָ
ְבצּו ָובֹאּו ֵהָאְספ 583 ֶדה ִהּקָ ָ ת ַהׂשּ ָנף ּוְלכֹל ַחּיַ ל ּכָ ה ֱאמֹר ְלִצּפֹור ּכָ ה ֶבן ָאָדם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהֹוִ ר ֲאִני זֵֹבַח ָלֶכם זֶ ְוַאתָּ ִביב ַעל ִזְבִחי ֲאׁשֶ דֹול ַעל ָהֵרי ּו ִמסָּ ַבח ּגָ

ם ִתיֶתם ּדָ ר ּוׁשְ ׂשָ ם ּבָ ָרֵאל ַוֲאַכְלתֶּ   ִיׂשְ
ָרא ּוְבַעְנפֹוִהי ְידּוָרן ִצּפֲ  584 ְטֵלל ֵחיַות ּבָ חֹתֹוִהי תַּ א ֵבּה תְּ יא ּוָמזֹון ְלכֹּלָ ּגִ ּה ׂשַ יר ְוִאְנּבֵ ּפִ ָראָעְפֵיּה ׁשַ ׂשְ ל ּבִ ִזין ּכָ ּה ִיתְּ א ּוִמּנֵ ַמּיָ   ֵרי ׁשְ

 רש"י
. אי הוה עוף משמע בין טמא וכו'

כתיב עוף הוה משמע בין טמא 
בין טהור כדכתיב (דברים יד) כל 
עוף טהור תאכלו וכתיב כל שרץ 
העוף טמא. הוא לכם וכתיב 

   (ויקרא יא) תשקצו מן העוף:
. דהזהיר הכתוב שלא ת''ש

לעשות עבודה זרה דמות צפור 
וע''כ אטמאים מי מזהיר 
ומהיכא משתמע מייה לאו 
מצפור משתמעי בין טמאין בין 

   טהורין וכף לאתויי חגבים:
. משתמעי מייה לא צפור טהורה

   וכף לאתויי טמאים וחגבים:
. החיה וכל בהמה א שמעת

יהללו את שם ה' וע''כ צפרים 
טמאים מי משבחי קמיה 
ומהיכא אדכריהו דוד לאו 

  מצפור וכף לאתויי חגבים:
. ובעפוהי ידורן צפרי שמיא

הכא לא כתיב כף וע''כ עופות 
טמאין מי מתקבצין באילות 

  ומשתמעי כולהו מצפור:
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ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ל ִצּפֹור ְטהֹוָרה" לַ  (דברים יד, יא) 585585585585"ּכָ א ְטֵמָאהִמכְּ ִאיכָּ    !ל ּדְ
  

א ֲאסּוָרה !לֹא ִאיכָּ ַלל ּדְ    .ִמכְּ
  

   ?ַמאי ִהיא
ִתיב -ִאי ְטֵרָפה  ֶהְדָיא כְּ   !ּבְ

ְמצֹוָרע  חּוָטה ּדִ ׁשְ ְקָרא ַנְפָקא -ְוִאי ּבִ יָפא ּדִ ר לֹא תֹאְכלּו ֵמֶהם"   :ִמּסֵ    – (דברים יד, יב) 586586586586"ְוֶזה ֲאׁשֶ
חּוַטת ְמצֹוָרע    !ְלַרּבֹות ׁשְ

  
ְמצֹוָרעלְ  חּוָטה ּדִ ׁשְ    ,עֹוָלם ּבִ

ה ֲעׂשֶ ה ּוְבלֹא ּתַ ֲעׂשֵ    .ְוַלֲעבֹור ָעָליו ּבַ
  

ְטֵרָפה ה ,ְולֹוְקָמּה ּבִ ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ֲעׂשֵ    !ְוַלֲעבֹור ָעָליו ּבַ
  
ֵמד ֵמִעְנָינוֹ " ָבר ַהּלָ ִתיב ",ּדָ חּוָטה כְּ ׁשְ    .ּוְבִעְנָיָנא ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִרים " י ִצּפֳ ּתֵ    .(ויקרא יד, ד) 587587587587"ַחּיֹותׁשְ

   ?"ַחּיֹות"ַמאי 
ִפיךָ  ָחיֹות ּבְ    ,ָלאו ׁשֶ

ִפיךָ  ַחּיֹות ּבְ א ָלאו ׁשֶ ִאיכָּ ַלל ּדְ    .ִמכְּ
  

   !לֹא
   ?"ַחּיֹות"ַמאי 

ֶהן ּלָ י ֲאָבִרים ׁשֶ ין ָראׁשֵ ַחּיִ    .ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ יָפא ּתָ    :ִמּסֵ
א ְטֵמ  - (ויקרא יד, ד) "ְטהֹורֹות" ִאיכָּ ַלל ּדְ    .אֹותִמכְּ
  

   !לֹא
א ְטֵרפֹות ִאיכָּ ַלל ּדְ    .ִמכְּ

  
   !ַנְפָקא "ַחּיֹות"ֵמ  "?!ְטֵרפֹות"
  

ָאַמר ה :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ    ,ְטֵרָפה ַחּיָ
א  ָאַמרֶאּלָ ה  :ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר -ְטֵרָפה ֵאיָנּה ַחּיָ    ?ַמאי ִאיכָּ

  
ין    ,ְועֹוד ָאַמרּבֵ ה :ְלַמאן ּדְ    ,ְטֵרָפה ַחּיָ

ין  ָאַמרְלַמ ּבֵ ה  :אן ּדְ ֵבי -ֵאיָנּה ַחּיָ ָתָנא ּדְ י  ִמּדְ ָמֵעאל ַנְפָקאַרּבִ    !ִיׁשְ
ֵבי  ָתָנא ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

יר' ֶנֱאַמר" ר'וּ  'ַמְכׁשִ ְפִנים 'ְמַכּפֵ    ,ּבִ
יר' :ְוֶנֱאַמר ר'וּ  'ַמְכׁשִ חּוץ 'ְמַכּפֵ    ,ּבַ

ְפִנים  ר ָהָאמּור ּבִ יר ּוְמַכּפֵ ְכׁשִ רָע  -ַמה ּמַ ְמַכּפֵ יר ּכִ ה ּבֹו ַמְכׁשִ    ,ׂשָ
חּוץ  ר ָהָאמּור ּבַ יר ּוְמַכּפֵ ר -ַאף ַמְכׁשִ ְמַכּפֵ יר ּכִ ה ּבֹו ַמְכׁשִ    !"ָעׂשָ

  
א ָאַמר  ר ִיְצָחקֶאּלָ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַחת ּדַ    .ִלְמעּוֵטי ִצּפֹוִרי ִעיר ַהּנִ
  

   ?ְלַמאי
יּלּוַח  ַח ְלַת  - ִאי ְלׁשִ ּלֵ ָלהלֹא ָאְמָרה ּתֹוָרה ׁשַ    !ּקָ

  

                                                        
ל  585   ִצּפֹור ְטהָֹרה ּתֹאֵכלוּ ּכָ
ה 586 ֶרס ְוָהָעְזִנּיָ ר ְוַהּפֶ ׁשֶ ר לֹא תֹאְכלּו ֵמֶהם ַהּנֶ   ְוֶזה ֲאׁשֶ
ִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב 587 ִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוׁשְ י ִצּפֳ תֵּ ֵהר ׁשְ ּטַ ה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלּמִ   ְוִצּוָ

 רש"י
מדקאמר צפור טהורה מכלל 

. דאי אין טמאים אהדאיכא טמ
בכלל צפור לכתוב קרא כל צפור 
תאכלו: ומשי האי טהור לאו 
למעוטי טמאה אתא אלא למעוטי 
   אסורה ומן הטהורים היא וטרפה:

. (ויקרא כב) והא בהדיא כתיב
בלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה 
ובעוף טהור מיתוקם קרא בת''כ 

   שיהא מטמא בבית הבליעה:
ט את . ושחאי שחוטה דמצורע

הצפור האחת וקי''ל בע''ז (דף עד.) 
ובקדושין (דף ז.) דאסורין 

   בהאה:
. יתירא וזה אשר לא תאכלו מהם

הוא מהם מן הטהורין דהא 
   אטהורין דלעיל מייה קאי:
. אבל לרבות שחוטה דמצורע

המשולחת מותרת דלא אמרה 
תורה שלחה כדי שיכשלו בה 
אחריי שיהו צדין ואוכלין אותה 

   דם אלא ודאי מותר:בי א
. טהורה תאכלו ולא האסורה עשה

כגון שחוטה דמצורע ולאו הבא 
   מכלל עשה עשה:

. כלומר. ואימא לרבות טרפה
אמאי יחא לך לאוקומי עשה 

   בשחוטה דמצורע טפי מטרפה:
. זה אחד מי''ג דבר הלמד מעיו

מדות מקרא שכתוב סתם ואין או 
יודעין במה מדבר הוי לומדו 

   :מעיו
. והא בעיא דשחוטה כתיב

טהורה תאכלו והא ודאי לא אכיל 
לה אלא שחוטה ועלה כתיב וזה 

   אשר לא תאכלו מן השחוטה:
שתי צפרים חיות מאי חיות לאו 

. ראויות לפיך טהורות חיות לפיך
ומדכתיב צפרים חיות מכלל 
דאיכא דשמייהו צפרים ולא חיות 

   יהו דהוו טמאות:
. להןשחיין ראשי אברים ש

   למעוטי מחוסרות אבר:
. בלשון לאו מכלל דאיכא טמאות

קושיא: ומשי לא מכלל דאיכא 
אסורות טרפות ומעטיהו דלא 
ליתכשרו לטהרת מצורע אע''ג 
דלאו קרבן יהו אלא מחוץ למחה 

   שוחטה אל כלי חרס:
. ולא טרפה דאיה מחיות פקא

   חיה:
. הא דמצרכת קרא אחריא היחא

   פה חיה:למאן דאמר טר
. טרפה מדתא דבי רבי ועוד

   ישמעאל מבין אב פקא:
. אשם מצורע מכשיר בפים

וחטאות מחוסרי כפרה דזבין 
ויולדות שאין באין אלא להכשירן 

   בקדשים:
   . כל חטאות ואשמות:מכפר בפים

. צפרי מצורע שהן מכשיר בחוץ
   לטהר:

   . שעיר המשתלח:מכפר בחוץ
ל מיי . בכעשה בו מכשיר כמכפר

כשרות וטהרה שהרי גם המכשירין 
קרבים האמורין שלהן: אף בחוץ 
עשה מכשיר צפרים כמכפר: שעיר 
המשתלח דאסור במום דבעי ראוי 
לשם שבאיזה שיפול הגורל לשם 

   יהיה ראוי למזבח:
. טהורות למעוטי אמר רב חמן

   צפורים של עיר הדחת:
. להי מיייהו איצטריך קרא ולמאי

ח פשיטא דשל עיר להך דהא משל
הדחת לאו בר שילוח הוא דלא 
אמרה תורה שלח לתקלה דממון 
עיר הדחת אסור ואם ישלחה 
יהיו בי אדם צדין אותה לאחר 

   זמן:
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ִחיָטה א ִלׁשְ    .ֶאּלָ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ּלּוֶחיָה  וג ָלּה ַאֶחֶרת קֹוֶדם ׁשִ לֹא ְלַזּוֵ    .ִלְמעּוֵטי ׁשֶ

  
   ?ְלַמאי

ִחיָטה  יּלּוַח  -ִאי ִלׁשְ ְעָיא ׁשִ    !ָהא ּבַ
יּלּוַח  א ְלׁשִ    .ֶאּלָ

  
א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ

ֶהֱחִליָפ  ְלִצּפֹוִרים    ,ֲעבֹוָדה ָזָרהּבַ  588588588588ןׁשֶ
ְכִתיב מֹוהוּ " :ּדִ יה ֵהיֶמּנוּ  - (דברים ז, כו) 589589589589"ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ ה ְמַהּיֶ ַאּתָ ֶ ל ַמה ׁשּ מֹוהוּ  ,כָּ    .כָּ

  
   ?ְלַמאי

יּלּוַח  ָלה -ִאי ְלׁשִ ַח ְלַתּקָ ּלֵ    !לֹא ָאְמָרה ּתֹוָרה ׁשַ
ִחיָטה א ִלׁשְ    .ֶאּלָ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

ַמאי ַעְסִקיָנן עֹוף ׁשֶ  :ָהָכא ּבְ ֶפׁש ּבְ    .ָהַרג ֶאת ַהּנֶ
  

ִמ     ?יֵהיֵכי ּדָ
יָנא  ָגַמר ּדִ ר ְקָטָלא הּוא -ִאי ּדְ    !ּבַ

  
א יָנא ,ֶאּלָ ַמר ּדִ    .קֹוֶדם ּגְ

  
   ?ּוְלַמאי

יּלּוַח  יָנא -ִאי ְלׁשִ ֵעי ַלֲאתּוֵיי ְלֵבי ּדִ ךָ "ְוִקּיּוֵמי  ,ּבָ ְרּבֶ    !(דברים יג, ו) 590590590590"ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ
  

ִח  א ִלׁשְ   .יָטהֶאּלָ
  
  

                                                        
ִצּפֹוֵרי) וילא:מסורת הש"ס, הגהות הב"ח ורארשוים רבים. גירסת  588 ֶהְחִליפּו (ּבְ   ׁשֶ
י ֵחֶרם הּוא 589 ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ קְּ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ   ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ
ר ָסָרה ַעל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם הַ  590 י ִדּבֶ ִביא ַההּוא אֹו חֵֹלם ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ּכִ ֶרְך ְוַהּנָ יֲחָך ִמן ַהּדֶ ית ֲעָבִדים ְלַהּדִ ּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַהּפְֹדָך ִמּבֵ

ךָ  ְרּבֶ ּה ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמקִּ ָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבָ ר ִצּוְ   ֲאׁשֶ

 רש"י
. אפילו ההיא אלא בשחוטה

דשחוטה היא ולא אכלי לה ויכול 
לשורפה אחר שחיטה לא תיתי 

  מעיר הדחת:
. להכי אתי טהורות רבא אמר

וג לה אחרת שאם בא שלא יזו
לידו מצורע אחר לאחר שיטהר 
את זה לא יאמר הכהן הבא 
אחרת וזווגה לחיה של מצורע 
ראשון דהכי משמע טהורות 
מכלל דאיכא אסורות ומאי יהו 

   השארת דמצורע:
   . בעית לה דמצורע:ולמאי

. אי לשחיטה הא בעיא שילוח
משום מצורע קמא ופשיטא 

   דאסור:
ק ליה . ותיפואלא לשילוח

   לשילוח דתרוייהו:
. טהורות למעוטי רב פפא אמר

צפרים שהחליפן ולקחן מן 
העובד כוכבים בדמי עבודה זרה 

   שמכר לו:
. דמבעי קרא ולמאי קבעי לה

   למיסרה:
   . פשיטא דאסור:אי לשילוח

. ופשיטא דאיו בר קטלא הוא
ראוי לשלוח ולא לשחיטה דהא 

   דיו בסקילה:
 . דאי משוםאלא לשחיטה

ובערת הרע הרי מבוער מן 
  העולם הוא:
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        בבבב----קמ, אקמ, אקמ, אקמ, א .7
יֵצי עֹוף ָטהֹור"   ,עֹוף ָטֵמא רֹוֵבץ ַעל ּבֵ

יֵצי עֹוף ָטֵמא  ְוָטהֹור ַח  -רֹוֵבץ ַעל ּבֵ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    ."ּפָ
  

יֵצי ָטהֹור  ָלָמא עֹוף ָטֵמא רֹוֵבץ ַעל ּבֵ ׁשְ א -ּבִ ִעיָנן ִצּפֹור ְוֵליכָּ    !ּבְ
יֵצי עֹוף ָטֵמ  א עֹוף ָטהֹור רֹוֵבץ ַעל ּבֵ    !ָהא ִצּפֹור הּוא -א ֶאּלָ

  
ְדָאַמר  ֲהָנאכִּ    :ַרב ּכַ

ח ָלךְ " ּקַ    .ְולֹא ִלְכָלֶביךָ  - (דברים כב, ז) 591591591591"ּתִ
י    ,ָהָכא ַנּמִ
ח ָלְך  ּקַ    .ְולֹא ִלְכָלֶביךָ  -ּתִ

  
ֲהָנא ַרב כַּ ַמר ּדְ    ?ְוֵהיָכא ִאיּתְ

  
ַתְנָיא    :ַאָהא ּדְ

יּלּוַח  -ֵאם ְטֵרָפה " ׁשִ יב ּבְ    ,ַחּיָ
יּלּוַח  -ִחים ְטֵרפֹות ֶאְפרוֹ  ִ טּור ִמׁשּ    ."ּפָ

  
י י ִמיּלֵ    ?ְמָנא ַהּנֵ

  
ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ

ָאַמר ְקָרא ח ָלךְ " :ּדְ ּקַ    .ְולֹא ִלְכָלֶביךָ  - "ּתִ
  

יׁש ֵאם ְטֵרָפה ְלֶאְפרֹוִחים    ,ּוְלַהּקִ
יּלּוַח  -ָמה ֶאְפרֹוִחים ְטֵרפֹות  ִ טּור ִמׁשּ    ,ּפָ

י ַח  ַאף ֵאם ְטֵרָפה ַנּמִ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    !ּפָ
  

ן   קמ,ב ה ִליִלְמעּוֵטי עֹוף ָטֵמא  "ִצּפֹור" ,ִאם כֵּ    ?ָלּמָ
   :ְוָהַתְנָיא

יּלּוַח  -ֵאם ֶאְפרֹוִחין ְטֵרָפה " ׁשִ יב ּבְ    !"ַחּיָ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ן ְטֵרָפה  :ָהִכי ָקָאַמר ִאּמָ יּלּוַח  -ֶאְפרֹוַח ׁשֶ ׁשִ יב ּבְ    .ַחּיָ

  
  
  

                                                        
ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲא  591 ּקַ ִנים תִּ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ   ַרְכתָּ ָיִמיםׁשַ

 רש"י
. אמן של אפרוחים אם טרפה

טרפה חייב לשלח אבל אפרוחים 
טרפות איו חייב לשלח את 

  האם:
. דאמן מי מקשת להו א''כ

ומתקח לך ולא לכלביך ממעט 
האם כמו האפרוחים אם טמאה 

   מי מהתם אימעיט:
והתיא אם אפרוחים טרפה 

'ק אמן . קס''ד דה'חייב לשלח
של אפרוחים שהן טרפות והאם 
כשרה חייב לשלח ולא דרשין 

  תקח לך ולא לכלביך:
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        קמ, בקמ, בקמ, בקמ, ב .8
ֵע  ְעָיאי ּבָ    :ַרב הֹוׁשַ

ַחט ִמיעּוט ִסיָמִנים  ן ְוׁשָ יט ָידֹו ַלּקֵ    ?ַמהוּ  –הֹוׁשִ
  

ִעיָנן ָלְך ְולֹא ִלְכָלֶביךָ  :ִמי ַאְמִריָנן ְרֵפי ּבְ ִביק ְלהּו ִמּטָ ִאיּלּו ׁשָ יָון ּדְ    ,כֵּ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִחיָטה  ְבָידֹו ְלִמְגַמר ׁשְ יָון ּדִ ח ָלךְ "כֵּ ּקַ יּלּוַח ָקִריָנא ּבֵ  "ּתִ ׁשִ יב ּבְ    ?יּה ְוַחּיָ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
  

ֵעי י ִיְרְמָיה ּבָ    :ַרּבִ
ית  חֹוץ -ַמְטּלִ ּתָ    ?ַמהּו ׁשֶ
ָנַפִים  חֹוּצוּ  -כְּ ּיָ    ?ַמהּו ׁשֶ

יִצים מּוָזרֹות     ?ַמהוּ  –ּבֵ
ב זֹו  יִצים זֹו ַעל ּגַ ֵני ִסְדֵרי ּבֵ    ?ַמהוּ  –ׁשְ

יִצים י ּבֵ ּבֵ י ָזָכר ּוְנֵקָבה ַע  ,ָזָכר ַעל ּגַ ּבֵ    ?ַמהוּ  –ל ּגַ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ֵעי י ֵזיָרא ּבָ    :ַרּבִ
ִסיל  יֵצי ּתָ    ?ַמהוּ  –יֹוָנה ַעל ּבֵ
יֵצי יֹוָנה  ִסיל ַעל ּבֵ    ?ַמהוּ  –ּתָ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יֵצי עֹוף ָטהֹור"    ,עֹוף ָטֵמא רֹוֵבץ ַעל ּבֵ

יֵצי עֹוף ָטֵמא  יּלּוַח  -ְוָטהֹור רֹוֵבץ ַעל ּבֵ ִ טּור ִמׁשּ    ."ּפָ
יב –ָהא ָטהֹור ְוָטהֹור     !ַחּיָ

  
קֹוֵרא ְלָמא ּבְ   !ּדִ

  
  
  

 רש"י
. של אפרוחין מיעוט סימים

   תחת האם:
. לחייבו בשלוח האם כיון מהו

שבידו לגמור את השחיטה תקח 
לך קריא ביה וחייב לשלח או 
דילמא השתא מיהת כל זמן 
שלא גמר בהם סימים פטור 

ל את האם בהיתר מלשלח ווט
   ואח''כ גומר שחיטה:

. פרוסה על הביצים מטלית
והאם רובצת עליה מי הויא 
חציצה דלא ליבעי שלוח דלא 

   קריא ביה רובצת או לא:
   . וצה תלושה:כפים

. שאין אפרוח בא ביצים מוזרות
מהן כדאמרי' במתי' דלא 

   מיחייבי בשלוח:
. אם תמצא לומר מהו שיחוצו

חוצצים ב' סדרי ביצים מוזרות 
ביצים בי קיימא זה ע''ג זה מהו 
אם תכוין ליטול התחתוים מי 
הוו אמצעים חציצה ופטור 
מלשלח או לא: זכר לאו בר 
שלוח הוא כדאמרין לקמן אבל 
זכר דברי הכל פטור דהא אם 
כתיב ובקורא הוא דמחייב ר' 
אליעזר משום דכתיב ביה דגירה 

   כדלקמן:
   ליוה: . עוף טהור ודומהתסיל
. הא דתי בטהור וטהור דלמא

חייב בקורא קבה דמהגו בכך 
ומודו בקורא קבה אפי' אין 
הביצים שלה כדלקמן דהואיל 
ודרכה הוא לגדלן והאם רובצת 
קריא ביה וכי רובצת על ביצת 
עוף טמא פטור דכתיב תקח לך 
ולא לכלביך אבל עוף אחר בטלה 

   דעתו ואיה בשלוח:
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   :קֹוֵרא ָזָכר"

י ֱאִליֶעֶזר יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
   ."ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ִגיָרה'ַאְתָיא  ִגיָרה' 'ּדְ    ',ּדְ

ִתיב ָהָכא ַגר ְולֹא ָיַלד" :כְּ    ,(ירמיה יז, יא) 592592592592"קֹוֵרא ּדָ
ּה " :ּוְכִתיב ָהָתם    .(ישעיה לד, טו) 593593593593"ּוָבְקָעה ְוָדְגָרה ְבִצּלָ

  
יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

קֹוֵרא ָזָכר    ,ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
קֹוֵרא ְנֵקָבה  ְבֵרי ַהּכֹל -ֲאָבל ּבְ יב :ּדִ    .ַחּיָ

  
יָטא ׁשִ ַנן "ָזָכרקֹוֵרא " !ּפְ    !ּתְ

  
ֵתיָמא ְטֵרי :ַמהּו ּדְ ָנן ֲאִפיּלּו קֹוֵרא ְנֵקָבה ּפָ    ,ַרּבָ
ֵני ָקּתָ י ֱאִליֶעֶזר "ָזָכר" :ְוָהא ּדְ ַרּבִ    ,ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו ּדְ
ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ

  
י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ

קֹוֵרא ָזָכר    ,ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ָעְלָמא  ָזָכר ּדְ ְב  -ֲאָבל ּבְ טּורּדִ    .ֵרי ַהּכֹל ּפָ

  
יָטא ׁשִ ַנן "קֹוֵרא ָזָכר" !ּפְ    !ּתְ

  
ֵתיָמא י ֱאִליֶעֶזר  :ַמהּו ּדְ יב ֲאִפיּלוּ ַרּבִ ָעְלָמא ְמַחּיֵ    ,ָזָכר ּדְ
ֵני ָקּתָ ָנן "קֹוֵרא ָזָכר" :ְוַהאי ּדְ ַרּבָ    ,ְלהֹוִדיֲעָך ּכָֹחן ּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
טּור – ָעְלָמאָזָכר ּדְ "    .ּפָ

   :קֹוֵרא ָזָכר
י ֱאִליֶעֶזר יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

  ."ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  
  

                                                        
ֲחִצי (ימו) ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ָנָבל 592 ט ּבַ ּפָ ר ְולֹא ְבִמׁשְ ה עֹׁשֶ   קֵֹרא ָדַגר ְולֹא ָיָלד עֹׂשֶ
ה ְרעּוָתהּ  593 ָ צּו ַדּיֹות ִאׁשּ ם ִנְקּבְ ּה ַאְך ׁשָ ט ּוָבְקָעה ְוָדְגָרה ְבִצּלָ ַמּלֵ ָנה ִקּפֹוז ַותְּ ה ִקּנְ ּמָ   ׁשָ

 רש"י
. אע''פ זר מחייב לשלחרבי אליע

שאין הביצים שלו הואיל ומהגו 
בכך ששוכן על ביצים אחרים ועוף 
טהור הוא ולא זהו שקורין 

   קוקו''א:
. אבל קבה אפילו רבן קורא זכר

מודו כדמפרש בגמרא טעמא דרבי 
   אליעזר:

. מה התם דגירה ובקעה ודגרה
מעליא דבמיו משתעי קרא אף 

רא הכא דגירה מעליא אבל הקו
קבה אפילו אין הביצים שלה חייב 
לשלם דהאם קריא ביה הואיל 
ומהגו בכך אבל זכר דעלמא דברי 
הכל פטור והאם רובצת כתיב ולא 
האב רובץ ובקורא הוא דמחייב ר' 
אליעזר משום דכתיב ביה דגירה 

   לא שא זכר ול''ש קבה:
. דאפילו בקורא פטרי אי כחן דרבן

יב ביה לאו דקבה היא אע''ג דכת
  דגירה אם בעין ולא זכר:
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   ַמְתִניִתין

   :ָהְיָתה ְמעֹוֶפֶפת
ן  ּקֵ ָנֶפיָה נֹוְגעֹות ּבַ ּכְ ְזַמן ׁשֶ ַח  -ּבִ ּלֵ יב ְלׁשַ    .ַחּיָ

ן  ּקֵ ָנֶפיָה נֹוְגעֹות ּבַ ַח  -ֵאין ּכְ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    .ּפָ
א ם ֶאּלָ    ,ֶאְפרֹוַח ֶאָחד  :ֵאין ׁשָ

יָצה ַאַחת  ַח  -אֹו ּבֵ ּלֵ יב ְלׁשַ    ,ַחּיָ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום - (דברים כב, ו) 594594594594"ַקן" :ׁשֶ    .ֵקן ִמּכָ

  
ם    ,ֶאְפרֹוִחים ַמְפִריִחים  :ָהיּו ׁשָ

יִצים מּוָזרֹות  ַח   -אֹו ּבֵ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    ,ּפָ
ֱאַמר ּנֶ יִציםְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַע " :ׁשֶ    -  (דברים כב, ו) "ל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ

ֵני ַקְייָמא ֵני ַקְייָמא , ָמה ֶאְפרֹוִחים ּבְ יִצים ּבְ    .ָיְצאּו מּוָזרּות -ַאף ּבֵ
ןּוָמ  יִצים ְצִריִכין ְלִאּמָ ן , ה ַהּבֵ   .ָיְצאּו ַמְפִריִחין -ַאף ָהֶאְפרֹוִחין ְצִריִכין ְלִאּמָ

  

ָמָרא    ּגְ

נּו ַרּבָ     :ָנןּתָ

   .ְולֹא ְמעֹוֶפֶפת - (דברים כב, ו) "רֹוֶבֶצת""
ן ּקֵ ָנֶפיָה נֹוְגעֹות ּבַ    ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר    ."(דברים כב, ו) "רֹוֶבֶצת" :תַּ
  

ְלמּוָדא    ?ַמאי ּתַ
  

ִתיב  לֹא כְּ ֶבת'ִמּדְ    '.יֹוׁשֶ
  
  

                                                        
ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹ  594 ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ י ִיּקָ ִניםּכִ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים לֹא ִתּקַ   ִחים אֹו ַעל ַהּבֵ

 רש"י
  מתי' 

  . גדולים:מפריחים
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   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵני רֹוְבֵדי ִאיָלןָהְיָת  ין ׁשְ ֶבת ּבֵ    ,ה יֹוׁשֶ
ֵמט נֹוֶפֶלת ֲעֵליֶהם  ָ ׁשּ ִאם ּתִ ל ׁשֶ ַח  -רֹוִאים כָּ ּלֵ יב ְלׁשַ    ,ַחּיָ

טּור –ְוִאם ָלאו     .ּפָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֶבת " יֵניֶהן   ָהְיָתה יֹוׁשֶ ַח  -ּבֵ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    ,ּפָ

יֶהן  ּבֵ ַח  -ַעל ּגַ ּלֵ יב ְלׁשַ    .ַחּיָ
ֵקן  ,עֹוֶפֶפתָהְיָתה ְמ  ָנֶפיָה נֹוְגעֹות ּבְ ַח  -ֲאִפיּלּו ּכְ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    ."ּפָ
יֶהן"ַמאי ָלאו  ּבֵ הוּ  - "ֵביֵניֶהן"ּדּוְמָיא ּדְ  "ַעל ּגַ ָנְגָעה ּבְ יֵניֶהן ּדְ הוּ  ,ַמה ּבֵ ָנְגָעה ּבְ יֶהן ּדְ ּבֵ    ,ַאף ַעל ּגַ

טּור –ֲאָבל רֹוְבֵדי ִאיָלן     !ּפָ
  

   !לֹא
י" ּבֵ לֹא ָנְגָעה ֲעַלְייהוּ  - "ֵביֵניֶהן"ּדּוְמָיא ּדְ  "ֶהןַעל ּגַ יֵניֶהן ּדְ    ,ַמה ּבֵ

לֹא ָנְגָעה ֲעַלְייהוּ  יֶהן ּדְ ּבֵ    ,ַאף ַעל ּגַ
   .ְוַהְיינּו רֹוְבֵדי ִאיָלן

  
י ָרא ָהָכא ַנּמִ ּבְ    :ִמְסּתַ

ְך  ְעּתָ ִאי ַסְלָקא ּדַ טּור "רֹוְבֵדי ִאיָלן"ּדְ    ,ּפָ
ָתֵני ן  ,ְמעֹוֶפֶפתָהְיָתה " :ַאּדְ ּקֵ ָנֶפיָה נֹוְגעֹות ּבַ ַח  -ֲאִפיּלּו ּכְ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    ,"ּפָ
ןוְ  'רֹוְבֵדי ִאיָלן' :ִליְתֵני כֵּ ל ׁשֶ    .ְמעֹוֶפֶפת כָּ

  
   ,ְמעֹוֶפֶפת ִאיְצְטִריְך ֵליּה 

ן  ֲאִפיּלוּ ּדַ  ּקֵ ָנֶפיָה נֹוְגעֹות ּבַ ַח  -כְּ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    .ּפָ
  

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
ן " ּקֵ ָנֶפיָה נֹוְגעֹות ּבַ ּכְ ְזַמן ׁשֶ ַח  -ּבִ ּלֵ יב ְלׁשַ    !"ַחּיָ
  

י ִיְרְמָיה ָאַמר    :ַרּבִ
ֵני  י ָקּתָ דַמְתִניכִּ נֹוֵגַע ִמן ַהּצַ    .ָתא ּבְ

  
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

יַע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיֵ
ֶבת " יֵניֶהן   ָהְיָתה יֹוׁשֶ ַח  -ּבֵ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    .ּפָ

ּבֵ  ַח  -יֶהן ַעל ּגַ ּלֵ יב ְלׁשַ    .ַחּיָ
ן , ָהְיָתה ְמעֹוֶפֶפת ּקֵ ָנֶפיָה נֹוְגעֹות ּבַ ַח  -ֲאִפיּלּו ּכְ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    ."ּפָ

יֶהן"ַמאי ָלאו  ּבֵ    ,"ֵביֵניֶהן"ּדּוְמָיא ּדְ  "ַעל ּגַ
יֵניֶהן"ַמה  לֹא ָנְגָעה ֲעַלְייהוּ  - "ּבֵ   , ּדְ
יֶהן"ַאף  ּבֵ לֹא ָנְגָעה ֲע  - "ַעל ּגַ    .ַלְייהוּ ּדְ

   .ְוַהְיינּו רֹוְבֵדי ִאיָלן
  

   !לֹא
יֶהן" ּבֵ    ,"ֵביֵניֶהן"ּדּוְמָיא ּדְ  "ַעל ּגַ

יֵניֶהן"ַמה  הוּ  - "ּבֵ ָנְגָעה ּבְ    ,ּדְ
יֶהן"ַאף  ּבֵ הוּ  - "ַעל ּגַ ָנְגָעה ּבְ    ,ּדְ

טּור –ֲאָבל רֹוְבֵדי ִאיָלן     .ּפָ
  

   ,ִאי ָהִכי
ֵני ֵסיָפא ָקּתָ ן ָהְיָתה ְמעוֹ " :ַאּדְ ּקֵ ָנֶפיָה נֹוְגעֹות ּבַ טּור -ֶפֶפת ֲאִפיּלּו ּכְ   "ּפָ

ןוְ  ,רֹוְבֵדי ִאיָלן :ִליְתֵני  קמא,א כֵּ ל ׁשֶ    !ְמעֹוֶפֶפת כָּ
  

ן  ֲאִפיּלוּ ּדַ  ,ְמעֹוֶפֶפת ִאיְצְטִריְך ֵליּה  ּקֵ ָנֶפיָה נֹוְגעֹות ּבַ ַח  -כְּ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    .ּפָ
  

 רש"י
  גמ' 

היתה יושבת בין שי רובדי 
. והביצים תחתיה אבל אילן

העפים סומכים ומגביהים 
   אותה באויר:

. שאילו ידחה זה מזה תשמט כל
האם ותפול עליהן חייב ואם 

   ופלת לצדדין פטור:
. ביצה מכאן וביצה בייהן

   ן:מכא
. אפילו כפיה וגעות בהן פטור

   ולקמן מפרש לה מן הצד:
. מה בייהן אפילו געה בהן

   ואשמועין פטור דעל בעין:
. דקתי חייב אף על גביהן

בדגעה בהו וממתי' ליכא 
לאותובי אדרב דבעי וגעים 
משום דמתיתין במעופפת הא 
בין שי רובדי אילן רובצת 

   קריא ביה:
א געה עלייהו אף מה בייהן דל

. על גביהן דלא געה עלייהו
מלעיל ושוב אין כאן גיעה דאי 
מי געה מן הצדדין איה גיעה 
דעל בעין ואפילו הכי קתי חייב 

   הואיל ועליהן רובצת:
. ואע''ג ליתי רובדי אילן

דיושבת במקומה תחתיה דפטור 
   וכ''ש מעופפת דאיה רובצת:

לא על . שוגעת בצידיהן ומן הצד
   גביהן:

. אף על גביהן דלא געה עלייהו
ושוב אין כאן גיעה ואפילו הכי 
הואיל ויושבת חייב דרובצת 

   קריא ביה:
. דאי לא מה בייהן דגעה בהו

   געה לא איצטריך לאשמועין:
. אף על גביהן דגעה בהו

  מלמעלה:
ליתי רובדי אילן. אע''ג דדמיא 

  לרביצה וכ''ש מעופפת:



  ""ִׁשיּלּוַח ַהֵּקן –מסכת חולין פרק י"ב 
649

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
נָ " ּכְ ְזַמן ׁשֶ ן ּבִ ּקֵ ַח  -ֶפיָה נֹוְגעֹות ּבַ ּלֵ יב ְלׁשַ    !"ַחּיָ
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵני  י ָקּתָ ד - ַמְתִניִתיןכִּ נֹוֵגַע ִמן ַהּצַ   .ּבְ

  
  

 רש"י
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א" ם ֶאּלָ    ,ֶאְפרֹוַח ֶאָחד  :ֵאין ׁשָ

יָצה ַאַחת  ַח  -אֹו ּבֵ ּלֵ יב ְלׁשַ    ,ַחּיָ
ֱאַמר ּנֶ ל - (דברים כב, ו) 595595595595"ַקן" :ׁשֶ    .ָמקֹום ֵקן ִמּכָ

  
ם    ,ֶאְפרֹוִחים ַמְפִריִחים  :ָהיּו ׁשָ

יִצים מּוָזרֹות  ַח   -אֹו ּבֵ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    ,ּפָ
ֱאַמר ּנֶ יִצים" :ׁשֶ    -  (דברים כב, ו) "ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ

ֵני ַקְייָמא ֵני ַקְייָמא , ָמה ֶאְפרֹוִחים ּבְ יִצים ּבְ    .מּוָזרּות ָיְצאוּ  -ַאף ּבֵ
ןּוָמ  יִצים ְצִריִכין ְלִאּמָ ן , ה ַהּבֵ   ."ָיְצאּו ַמְפִריִחין -ַאף ָהֶאְפרֹוִחין ְצִריִכין ְלִאּמָ

  
ָנן ָאַמר ֵליּה     :ָרָבאלְ  ַההּוא ֵמַרּבָ

ָכא ם   :ֵאיָמא ִאיּפְ א ֶאָחד  ֵאין ׁשָ    ,ֶאְפרֹוַח ֶאּלָ
יָצה ַאַחת  ַח    -אֹו ּבֵ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    ,ּפָ

ְב     ,ֶאְפרֹוִחים  ִעיָנן ּדִ
יִצים  א –אֹו ּבֵ    .ְוֵליכָּ

ם    ,ֶאְפרֹוִחים ַמְפִריִחים  :ָהיּו ׁשָ
יִצים מּוָזרֹות  ַח   -אֹו ּבֵ ּלֵ יב ְלׁשַ    ,ַחּיָ

ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום - "ַקן" :ׁשֶ   !ֵקן ִמכָּ
   

ן ִנְכּתֹוב ְקָרא    – 'ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ֲעֵליֶהם' :ִאם כֵּ
יִציםְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַע "ַמאי     ?(דברים כב, ו) "ל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ

י    ,ֶאְפרֹוִחים ְלֵביִצים  :ְלַאּקּוׁשֵ
  .ּוֵביִצים ְלֶאְפרֹוִחים

  

                                                        
ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ  595 ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ י ִיּקָ ִניםּכִ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים לֹא ִתּקַ   ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ַהּבֵ

 רש"י
. ליכתוב והאם רובצת ה''ג א''כ 

   עליהן:
. לאקושי אפרוחין לביצים

   למפטר מפריחים:
. למפטר וביצים לאפרוחים

מוזרות ועל כרחך קן מ''מ 
לרבות ביצה אחת ואפרוחים 
וביצים אורחיה דקרא הוא 

  למיקט רבים ברוב קים:
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   ַמְתִניִתין

ָעִמים  ה ּפְ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ ָחּה ְוָחְזָרה ֲאִפיּלּו ַאְרּבָ ּלְ יב –ׁשִ    ,ַחּיָ
ֱאַמר ּנֶ ח ֶאת ָה " :ׁשֶ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ    .(דברים כב, ז) 596596596596"ֵאםׁשַ

ִנים" :ָאַמר ַח ֶאת ַהּבָ ּלֵ יב – "ֲהֵריִני נֹוֵטל ֶאת ָהֵאם ּוְמׁשַ    ,ַחּיָ
ֱאַמר ּנֶ ח ֶאת ָהֵאם" :ׁשֶ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ    ."ׁשַ

ִנים ְוֶהֱחִזיָרן ַל  ָנַטל ְך ָחְזָרה ָהֵאם ֲעֵליֶהן  ן,ּקֵ ֶאת ַהּבָ ַח  -ְוַאַחר ּכָ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ   .ּפָ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן ָאַמר ֵליּה     :ָרָבאלְ  ַההּוא ֵמַרּבָ
ַח "    :ְוֵאיָמא ּלֵ    ,ָחָדא ִזיְמָנא - "ׁשַ

ח" ּלַ ׁשַ ֵרי ִזיְמִנין - "ּתְ    !ּתְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ח" ּלֵ ָעִמים - "ׁשַ    ,ֲאִפיּלּו ֵמָאה ּפְ
ח" ּלַ ׁשַ א ִלְדַבר ָהְרׁשּות   - "ּתְ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ    ?ִלְדַבר ִמְצָוה ִמּנַ

ְלמוּ  ח" :ד לֹוַמרּתַ ּלַ ׁשַ ל ָמקֹום "ּתְ    .ִמכָּ
  

ר ָרָבאָאַמר ֵליּה  ַרב יֹוֵסף ּבַ ֵריּה ּדְ א ּבְ י ַאּבָ ֲהָנאלְ  ַרּבִ    :ַרב ּכַ
ָכַתב ַרְחָמָנא  א ַטְעָמא ּדְ ח"ֶאּלָ ּלַ ׁשַ    ,"ּתְ

ה הּוא :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ָהא ָלאו ָהִכי ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ    ,ִלְדַבר ִמְצָוה לֹא ֲעׂשֵ
הְוֵאין ֲע  ה ַוֲעׂשֵ ה ּדֹוֶחה לֹא ַתֲעׂשֶ    !ׂשֵ

  
ְקָלּה ְלֵאםלֹא ְצִר  ָעַבר ְוׁשַ ַלאו   :יָכא ּדְ    ,ַעְבֵריּה  -ּדְ

ה  א -ֲעׂשֵ ִאיכָּ    .הּוא ּדְ
ה ה ְוִליְדֵחי ֲעׂשֵ    ,ֵליֵתי ֲעׂשֵ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
ימוֹ  :ָהִניָחא ְלַמאן ימֹו ְולֹא ִקּיְ ָתֵני ִקּיְ    ,ּדְ

ָתנֵ  א ְלַמאן ּדְ לֹו  :יֶאּלָ ּטְ לֹו ְולֹא ּבִ ּטְ ֲחָטה לֹא ַעְבֵרּיּה ְלָלאו  -ּבִ לֹא ׁשַ ה ּדְ ּמָ   כַּ
  

   ,ְותוּ 
י  ָאַמר ,ְיהּוָדהְלַרּבִ ַח " :ּדְ ּלֵ ַמע - "ׁשַ ָרא ַמׁשְ א ֲאִפיּלוּ  ,ֵמִעיּקָ י ֵליכָּ ה ַנּמִ    !ֲעׂשֵ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ ִ ר ַרב ַאׁשּ    :ַמר ּבַ

גֹון ָטָלּה ַעל ְמָנת לְ  :כְּ ּנְ ַח ׁשֶ ּלֵ ַלאו  ,ׁשַ א –ּדְ ה  ,ֵליכָּ א -ֲעׂשֵ ִאיכָּ ה ,הּוא ּדְ ה ְוִליְדֵחי ֲעׂשֵ    .ְוֵליֵתי ֲעׂשֵ
  

ה ה ֵמַהאי ֲעׂשֵ ַהאי ֲעׂשֵ    ?ַמאי אּוְלֵמיּה ּדְ
  

ךְ  ְעּתָ    :ַסְלָקא ּדַ
ּתוֹ "  :הֹוִאיל ְוָאַמר ַמר ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ּבֵ לֹום ׁשֶ דֹול ׁשָ    ,ּגָ

ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה ׁשְ  ל ׁשֶ רּוְך הּואמֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִים ַהּקָ ֶחה ַעל ַהּמַ ה ִיּמָ ָ ְקדּוׁשּ ב ּבִ ְכּתַ ּנִ    ",ׁשֶ
ֵהר  לֹא ִמּטַ ה ּדְ ַכּמָ יָון ּדְ ה -ְוַהאי ְמצֹוָרע כֵּ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ    ,ָאסּור ּבְ

ְכִתיב ְבַעת ָיִמים" :ּדִ ב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ׁשִ    – (ויקרא יד, ח) 597597597597"ְוָיׁשַ
ּתוֹ  - "ָאֳהלוֹ "    ,זֹו ִאׁשְ

ה ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ ָאסּור ּבְ אן ׁשֶ    .ִמכָּ
ֵתיָמא ן :ַמהּו ּדְ ּלּוַח ַהּקֵ ׁשִ ה ּדְ יֵדיּה ְוִליְדֵחי ֲעׂשֵ ה ּדִ ה ֵליֵתי ֲעׂשֵ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ ָאסּור ּבְ יָון ּדְ    ,כֵּ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

                                                        
ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמים 596 ּקַ ִנים תִּ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ   ׁשַ
ֲחֶנה וְ  597 ִים ְוָטֵהר ְוַאַחר ָיבֹוא ֶאל ַהּמַ ּמַ ָערֹו ְוָרַחץ ּבַ ל ׂשְ ח ֶאת ּכָ ָגָדיו ְוִגּלַ ֵהר ֶאת ּבְ ּטַ ס ַהּמִ ְבַעת ָיִמיםְוִכּבֶ ב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ׁשִ   ָיׁשַ

 רש"י
  מתי' 

טל את הביצים ואח''כ חזרה האם 
. דכיון דטל את שלחעליהם פטור מל

   הביצים הוה ליה קן: מזומן:
  

  גמ' 
. תשלח לאתויי עוד פעם שיה ותו ואימא
   . לא:

. ורבוי דתשלח א''ל שלח לעולם משמע
   להכי הוא דאתא:

   . דצריך שלוח אלא לדבר הרשות:אין לי
. כגון קן יולדת וטהרת לדבר מצוה

   מצורע מין ת''ל תשלח:
. לא בעי צוההא לאו הכי ה''א לדבר מ

שלוח והא שלוח עשה ול''ת הוא תשלח 
ולא תקח ואין עשה של ולקח למטהר 

   דוחה את שיהם:
. ואשמועין לא צריכא דעבר ושקליה

דחוזר ומשלח ואי לא רבי דבר מצוה 
ה''א דהיכא דעבר וטלה דכבר עבר על 
לאו דלא תקח תו לא קאי באפיה עשה 
דטהרת מצורע אלא עשה דשלוח דאכתי 

מוד ושלח קאי ואימא לידחייה ולקמן בע
פריך מאי אולמיה דעשה דמצורע מעשה 
דשילוח דימא דידחייה דאיצטריך 

  לרבויי:
   . הלאו כבר עבר עליה:דלאו עבריה

. במסכת מכות (דף היחא למאן דתי
   טו.):

. כל מצות . ל''ת שיש קיימו ולא קיימו
בה קום עשה כגון זה שיתק הלאו לעשה 

תקח ואם לקחה קיים עשה דמשמע לא 
שבה כשהתרו בו לא תקח ולקחה ושלחה 
בתוך כדי דבור של התראה פטור ואע''פ 
שעבר על לא תקח דלכך תקו לעשה 
לומר אם עברת על אזהרה זו עשה זה 
והפטר לא קיים עשה שבה תוך כדי דבור 
דקי''ל תכ''ד כדבור דמי כי עבר על 
התראה חייב אפילו שלחה אחר זמן הכא 

י איכא למימר עבריה ללאו משלקחה מ
ולא שלחה והשתא עשה הוא דאיכא ס''ד 
אמיא ליתי עשה ולידחי עשה להכי 

   איצטריך קרא:
. בטל אלא למאן דתי בטלו ולא בטלו

עשה שבה לגמרי שאין יכול לקיימו עוד 
כגון ששחטה חייב לא בטל עשה שבה כל 
זמן שלא שחטה אע''פ שלא שלח מיד 

ר וה'' כל זמן שלא כשהתרו בו פטו
שחטה לא עבריה ללאו דבעמוד ושלח 
והפטר קאי ואכתי לאו ועשה הוא ולא 
בעי קרא כלל לדבר מצוה ואא ידעא 

   דאין עשה דוחה את לא תעשה ועשה:
. במתי' לוקה ותו לרבי יהודה דאמר

ואיו משלח ואמר לקמן דהייו טעמא 
דרבי יהודה דקסבר שלח מעיקרא משמע 

תקח האם אבל כשתמצאה כלומר לא 
שלחה ואם לקחה לא קאמר קרא 
דלשלחה הא תו ליכא לאוקמא כשעבר 
וטלה דהא אפילו לדבר הרשות עשה 
ליכא ולא בעי שילוח דכיון דטלה עבריה 

   ללאו ועשה דלאו בעמוד ושלח קאי:
. ואפילו לרבי יהודה על מת לשלחה

בעמוד ושלח קאי דהא לא עבריה ללאו 
שלחה תו ליכא לאו דהא ואי מי לא מ

כבר לקחה בהיתר ותו לא קריא ביה לא 
תקח ועשה איכא וס''ד ליתי עשה 

   דמצורע ולידחיה להכי איצטריך קרא:
. דמצורע מעשה ומאי אולמיה דעשה

   דשלוח דתיסק אדעתיה דדחייה:
. פרשת סוטה יש בה ימחה על המים

   הזכרות הרבה כתובות:
 . כמאן דאמראסור בתשמיש המטה

במועד קטן (דף ז:) ימי ספירו וקל וחומר 
   לימי חלוטו:

. שובו לכם לאהליכם אהלו זו אשתו
לשותיכם שאסרתים לכם ואמרתי אל 

  תגשו אל אשה (שמות יט):
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   ַמְתִניִתין

ִנים    :ַהּנֹוֵטל ֵאם ַעל ַהּבָ
י ְיהּוָדהַר     :אֹוֵמר ּבִ

   ,לֹוֶקה
ַח  ּלֵ    .ְוֵאינֹו ְמׁשַ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ַח  ּלֵ    ,ְמׁשַ

   .ְוֵאינֹו לֹוֶקה
  

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
ה  ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ל ִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ   .ֵאין לֹוִקין ָעֶליָה  -ּכָ

  

ָמָרא    ּגְ

ֵעי  לּבָ ר ַמּמָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרּבִ
י ְיהּוָדהַטְעָמא  ַרּבִ    :ּדְ

ָסַבר ּום ּדְ ה  :ִמׁשּ ק ַלֲעׂשֵ יּתַ ּנִ    ,לֹוִקין ָעָליו -ָלאו ׁשֶ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָעְלָמא ָסַבר ה  :ּבְ ק ַלֲעׂשֵ יּתַ ּנִ    ,ֵאין לֹוִקין ָעָליו -ָלאו ׁשֶ
ָקָסַבר  :ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא ּום ּדְ ַח "ִמׁשּ ּלֵ ַמע - "ׁשַ ָרא ַמׁשְ    ?ֵמִעיּקָ

  
א  ַמעּתָ    :ׁשְ

ב ְוַגְזָלן " ּנָ ְכָלל ַמְלקּות -ּגַ ָנן ּבִ    ,ֶיׁשְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    ."ַרּבִ

ה הּוא ,ְוָהא ָהָכא ק ַלֲעׂשֵ יּתַ ּנִ ַלאו ׁשֶ    ,ּדְ
ַרְחָמָנא ָאַמר    ,(ויקרא יט, יג) 598598598598"לֹא ִתְגזֹול"   :ּדְ

ֵזָלה" יב ֶאת ַהּגְ    ,(ויקרא ה, כג) 599599599599"ְוֵהׁשִ
ּה  ַמע ִמיּנָ י  אַטְעָמ  :ׁשְ ַרּבִ ָקָסַברּדְ ּום ּדְ ה  :ְיהּוָדה ִמׁשּ ק ַלֲעׂשֵ יּתַ ּנִ    .לֹוִקין ָעָליו -ָלאו ׁשֶ

  
י ֵזיָרא ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ל  :ָלאו ֲאִמיָנא ְלכוּ   קמא,ב יַמְתִניכָּ ְנָיא ּבֵ לֹא ּתַ ְעָיא ^ ָתא ּדְ י אֹוׁשַ יא ּוֵבי ַרּבִ י ִחּיָ    -ַרּבִ
א ִהיא ּתָ ׁשְ ּבֶ    ,ְמׁשַ

אְולֹא תוֹ  י ִמְדָרׁשָ ּה ּבֵ    ,ְתבּו ִמיּנָ
ְנָיא ִעים ּתַ ְכָלל ַמְלקּות ַאְרּבָ ְלָמא ֵאיָנּה ּבִ    !ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני ְעָיא ּדְ י אֹוׁשַ יאוְ  ַרּבִ י ִחּיָ    :ַרּבִ

ב"" ׁשּוב ְוׂשָ    ,(דברים כד, יט) 600600600600לֹא ּתָ
ה" ְכָלל ַמְלק (ויקרא יט, ט) 601601601601"לֹא ְתַכּלֶ ָנן ּבִ ה ֶיׁשְ ִעיםְוִכּלָ    ,ּות ַאְרּבָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    ."ַרּבִ
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

י ְיהּוָדה ַרּבִ ָקָסַבר ,ַטְעֵמיּה ּדְ ּום ּדְ ה " :ִמׁשּ ק ַלֲעׂשֵ יּתַ ּנִ    ".לֹוִקין ָעָליו -ָלאו ׁשֶ
  

ְלָמא ָקָסַבר ,ּדִ ֲעזֹוב" :ָהָתם ַהְיינּו ַטַעם ּדְ ַמע "ּתַ ָרא ַמׁשְ    !ֵמִעיּקָ
  

ילְ  ִביָנאָר  ָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ּנּו ַעד ּבֶֹקר"" רֹופוּ  ְוגֹו' "לֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ ׂשְ ֵאׁש ּתִ    – (שמות יב, י) 602602602602"ּבָ
ה ה ַאַחר לֹא ַתֲעׂשֶ ן ֲעׂשֵ תּוב ִליתֵּ א ַהּכָ    ,ּבָ

                                                        
ָך ַעד ּבֶֹקר 598 ִכיר ִאתְּ ת ׂשָ ֻעּלַ   לֹא ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגזֹל לֹא ָתִלין ּפְ
דֹון ֲאׁשֶ  599 ּ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 ָמָצא רְוָהָיה ּכִ   ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאׁשֶ
תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה  600 ר ַלּיָ ֶדה לֹא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלּגֵ ָ ׂשּ ַכְחתָּ עֶֹמר ּבַ ֶדָך ְוׁשָ י ִתְקצֹר ְקִציְרָך ְבׂשָ ה ָיֶדיךָ ּכִ כֹל ַמֲעׂשֵ   ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ
טּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְק  601 ְדָך ִלְקצֹר ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ַאת ׂשָ ה ּפְ   ִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ
רֹפוּ  602 ׂשְ ֵאׁש תִּ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ּבָ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ   ְולֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ

 רש"י
מתי' טעמא דרבי יהודה דלוקה 

   מפרש בגמרא:
   . דאיסור דעבד עבד:ואיו משלח

. דלהכי תקו אין לוקין עליו
ר על הלאו לעשה לומר אם עב

יעשה זאת ויצל לא תקח האם 
  ואם לקח שלח תשלח:

. זה הכלל וכו' אין לוקין עליו
אלא אם כן לא קיימו תוך כדי 
דבור למאן דתי קיימו ולא 
קיימו אלא משלח תוך כדי דבור 
ואיו לוקה ואם לא שלח לוקה 
וצריך לשלח אחר לקיחה משמע 
ולמאן דתי בטלו ולא בטלו בעי 

ותה ואי לא לא עד שישחוט א
   לקי:

  
  גמ' 

. כגון לא תגזול והשיב בעלמא
את הגזלה דהתם ליכא למימר 
קודם גזילה משמע דאם לא גזל 

   מה ישיב:
. הכי שלח מעיקרא משמע

קאמר קרא לא תקח האם אבל 
מה יש עליך לעשות כשתמצא קן 
שלח תשלח את האם ואין כאן 
יתק לעשה אלא עברת עשה ולא 

   דם:תעשה מפי שהעשה ק
. אף על פי והשיב את הגזלה

שכתוב אחרון בפרשה על כרחך 
לאו שיתק לעשה הוא שאין 
השבה קודם גזילה וכשגזל עבר 
על לא תגזול מצא העשה 

  צטווה לאחר גזילה:
. סדרו רבי חייא ורבי אושעיא

את הברייתות ודקדקו בדברי כל 
חכם לומר כמו שאמר אבל יש 
תאים הרבה שמוסיפים על 

בדדמי כי הכא משום  משתם
דשמעין לרבי יהודה הכא 
דמחייב סברי טעמא משום לאו 
שיתק לעשה לוקין עליו 

   והוסיפו לומר גב וגזלן:
דילמא איו בכלל מלקות 

. ואשמועין ארבעים תיא
דטעמא דרבי יהודה במתי' 
משום דשלח מעיקרא משמע 
והתאים טעו בגירסתם לאחר 

יא זמן ואמרו שישן דאמרי דומ
   דמתי':

   . לקחתו:לא תשוב
. דפאה והרי הן יתקין לא תכלה

לעשה דכתיב לעי ולגר תעזוב 
  אותם:

. לא תכלה אבל מעיקרא משמע
מה עליך לעשות עזוב אותם ולא 
תכלה אבל גב וגזלן דעל כרחך 
   יתק לעשה אימא לך דלא לקי:

. ואם תותירו באש לא תותירו
  תשרופו הא ודאי יתק לעשה:
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ֵאין לֹוִקין ָעָליו    ,לֹוַמר ָלְך ׁשֶ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    ."ַרּבִ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
י  ַטְעָמא ַרּבִ ָקָסַברּדְ ּום ּדְ ַח " :ְיהּוָדה ִמׁשּ ּלֵ ַמע "ׁשַ ָרא ַמׁשְ    .ֵמִעיּקָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ילְ  ָרב ִאיִדי ָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ְיָקא ַמְתִניִתין י ּדַ    ,ַנּמִ

ֵני ָקּתָ ִנים" :ּדְ י ְיהּוָדה - ַהּנֹוֵטל ֵאם ַעל ַהּבָ    ,לֹוֶקה :אֹוֵמר ַרּבִ
ַח ְוֵאין ְמ  ּלֵ    ,"ׁשַ

ךְ  ְעּתָ י  ַטְעָמא :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ַרּבִ ה "ְיהּוָדה ּדְ ק ַלֲעׂשֵ יּתַ ּנִ ֵעי ֵליּה  "לֹוִקין ָעָליו -ָלאו ׁשֶ ַח ִמּבָ ּלֵ    !לֹוֶקה ּוְמׁשַ
  

ַמְלִקין ֵליּה  :ַמְתִניִתיןְוִדְלָמא ָהִכי ָקָאַמר ּבְ     !ֵאין ִנְפָטר ַעד ּדְ
  
  
  
  

 ירש"
. קסבר ר' יהודה שלח ואי ס''ד

דקרא אחר לקיחה משמע 
וטעמא דלוקה משום לאו 
שיתק לעשה לוקין עליו אמאי 
קתי ואין משלח הכתוב מחייבו 
אף לשלחו לאחר לקיחה והוא 

   פוטרו:
. איו משלח דקאמר איו דילמא

  פטר בשלוח אלא אף לוקה:
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ה ְמׁשַ  ּמָ ָחּה ַעד כַּ    ?ּלְ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ַחת ָידוֹ  ֵצא ִמּתַ ּתֵ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
  
  

ָחּה  ּלְ ה ְמׁשַ ּמֶ    ?ּבַ
  

   :ָאַמר ַרב הּוָנא
ַרְגֶליָה     .ּבְ

  
   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה

יָה  ֲאַגּפֶ    .ּבַ
  
ַרְגֶליָה  :ָאַמר ַרב הּוָנא" ְכִתיב – "ּבְ ֹור ְוַהֲחמֹור" :ּדִ ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ    .יה לב, כ)(ישע 603603603603"ְמׁשַ
  
יָה  :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה" ֲאַגּפֶ ָנֶפיָה ִניְנהוּ  - "ּבַ ָהא כְּ    .ּדְ
  

ְלָחּה  ּה ְוׁשַ יְנהּו ְלַגּפָ ַגּזִ ךְ  ,ַההּוא ּדְ ּה  ְוַאַחר כָּ ְפׂשָ    ,ַרב ְיהּוָדהַנְגֵדיּה  ,ּתַ
ְלָחּה ִזיל ַרּבֵ  :ָאַמר ֵליּה  ְדֵפיּה ְוׁשַ    .י ָלּה ּגַ

  
ַמאן    ?כְּ

יִאי כְּ  ַח  -ְיהּוָדה  ַרּבִ ּלֵ    !לֹוֶקה ְוֵאין ְמׁשַ
ָנן  ַרּבָ ַח ְוֵאין לֹוֶקה -ִאי כְּ ּלֵ    !ְמׁשַ

  
ָנן ַרּבָ    ,ְלעֹוָלם כְּ

ָנן ַרּבָ ת ַמְרּדּות ִמּדְ    .ּוַמכַּ
  
  

יּה ּדְ  ָאָתא ְלַקּמֵ    ,ָרָבאַההּוא ּדְ
   ?ַמהוּ  –יַמּה ּתִ  :ָאַמר ֵליּה 

עֹוף ָטה ְבָרא ּדְ לּוֵחיָאַמר לֹא ָיַדע ַהאי ּגַ יב ִלׁשְ    ?!ֹור ַחּיָ
ַרְמָיא :ָאַמר ֵליּה  יֲעָתא הּוא ּדְ יְלָמא ָחָדא ּבֵ    ?ּדִ
  .604604604604ין: ִא ָאַמר ֵליּה 
א ֶאְפרֹוַח ֶאָחד" :ִהיא ַמְתִניִתין ,ַהאי ַיְדֵעי ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה  ם ֶאּלָ    ,ֵאין ׁשָ

יָצה ַאַחת  ַח  -אֹו ּבֵ ּלֵ יב ְלׁשַ   . (חולין קמ:) "ַחּיָ
ְלָחּה וַ  ר ָלּה ׁשַ ֵקי ְוַתְפָסּה  ָרָבאֲאַהּדֵ ִרְסּתָ    .ּפְ

  
ָדא    !ְוֵליחּוׁש ַלֲחׁשָ

  
ְלַאַחר ָיד    .כִּ

  

                                                        
ֹור ְוַהֲחמֹור 603 ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ ל ָמִים ְמׁשַ ֵריֶכם זְֹרֵעי ַעל ּכָ   ַאׁשְ
  על פי דקדוקי סופרים תוספת 604

 רש"י
   . אם טלה:עד כמה משלחה

ואם יכול . שתצא מתחת ידו
   לחזור ולתופשה מותר:

. יאחזה במה משלחה ברגל
   ברגלה וישלחה:

   . אוחזה בכפה ומשלחה:בגפה
. אלמא שילוח ברגל משלחי רגל

הוא כך שמעתי וראה בעיי 
שאין שילוח זה דומה לשילוח 
רגל השור שהוא הולך ברגלים 
והכא אחיזה ברגלים וכמדומה 
לי דהכי קאמר רב הוא אמר 

שאם תלש גפה ושלחה ברגל 
פטר ממצות שילוח כיון שהלכה 
ב' פסיעות או ג' ומותר לחזור 
לתופשה ורב יהודה אמר בגפה 
שתוכל לעוף כדרכה וראייה 
לדברי מדמייתי עובדא דההוא 
דתלשיהו לגפה ושלחה דחייביה 
רב יהודה למשלחיה דרב יהודה 
לטעמיה דאמר אין שילוח עוף 

   ברגל:
אותה עד . השהה רבי לה גדפה

   שיגדלו לה כפיה ותשלחה:
. רידוי בתוכחה מכת מרדות

שלא ירגיל בזה ואין לה קצבה 
   אלא עד שיקבל עליו:

   . עוף טהור הוא:תימה
. רבא: דלמא חדא אמר ליה

ביעתא הוא דרמיא: לכך 
הוצרכת לשאול שלא הטילה 
אלא ביצה אחת וקרא אפרוחים 

   או ביצים כתיב:
   . מצודות:פרסתקי

. שעל האת וש לחשדאוליח
עצמו חייבו לשלחה דצריך 
להתרחק מן הכיעור כדאמר 
באלו טרפות (לעיל דף מד:) דרב 
חסדא שרי בוכרא ולא זבין 

   מייה:
. מרחוק פירש ומשי כלאחר יד

  המצודה שלא הבין המשלח:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ,יֹוֵני ׁשֹוָבךְ "
יה  ּלּוַח    -ְויֹוֵני ֲעִלּיָ ׁשִ יבֹות ּבְ    ,ַחּיָ

ֶזל ּום ּגֶ לֹום ,ַוֲאסּורֹות ִמׁשּ ְרֵכי ׁשָ ֵני ּדַ    ."ִמּפְ
ָאַמרְוִאי ִאיָתא  י ֲחִניָנא ְלָהא ּדְ ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ְעּתוֹ  :ַרּבִ לֹא ִמּדַ ל ָאָדם קֹוָנה לֹו ׁשֶ    ,ֲחֵצרֹו ׁשֶ

אן  ֵרא"ָקֵרי כָּ י ִיּקָ ן - (דברים כב, ו) 605605605605"ּכִ ָרט ִלְמזּוּמָ    !ּפְ
  

   :ַרבָאַמר 
יָצה ִעם ְיִציַאת ר ׁשִ ּבֵ יב ּבְ ִאַחּיַ ּה הּוא ּדְ    ,לּוַח ּוּבָ

ִתּפֹול ַלֲחֵצרוֹ א לֹא ָק ִמְקנָ     .ֵני ַעד ּדְ
ֵני ּלּוַח  :ְוִכי ָקּתָ ׁשִ יבֹות ּבְ ִתּפֹול ַלֲחֵצרוֹ  -ַחּיָ י ּדְ ּמֵ    .ִמּקַ

  
אי  ,ִאי ָהִכי ֶזל"ַאּמַ ּום ּגֶ    !"ֲאסּורֹות ִמׁשּ

  
ם    .ַאִאּמָ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יָצה    ,ְלעֹוָלם ַאּבֵ

א  -ּוֵביָצה  ָנִפיק ֵליּה רּוּבָ יָון ּדְ יּה ֲעֵליּה  -כֵּ ְעּתֵ    .ּדַ
  

א ּתָ ָאַמר  ,ְוַהׁשְ    :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ
ָהֵאם רֹוֶבֶצת ֲעֵליֶהן יִצים ׁשֶ ּבֵ    ,ָאסּור ִלְזּכֹות ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ֵלח" :ׁשֶ ח ָלךְ " :ְוָהַדר "ֶאת ָהֵאם ... ׁשָ ּקַ ִנים ּתִ    ,(דברים כב, ז) 606606606606"ַהּבָ
יָמא ֲאִפיּלוּ  ב :ּתֵ ָנַפ  ַאף ַעל ּגַ    ,ל ַלֲחֵצרוֹ ּדְ

ִאיהּו ָמֵצי ָזֵכי ל ֵהיָכא ּדְ י ַזְכָיא - כָּ    ,ֲחֵצרֹו ַנּמִ
ִאיהּו לֹא ָמֵצי ָזֵכי  י לֹא ַזְכָיא ֵליּה  -ְוָכל ֵהיָכא ּדְ    .ֲחֵצרֹו ַנּמִ

  
אי  ,ִאי ָהִכי לֹום"ַאּמַ ְרֵכי ׁשָ ֵני ּדַ    ?"ֲאסּורֹות ִמּפְ

ְלָחּה  ׁשַ ָיא הּוא -ִאי ּדְ ֶזל ְמַעּלְ    !ּגֶ
ְלָחה ִא  לֹא ׁשָ ֵעיׁשַ  -י ּדְ    !לּוֵחי ּבָ
  

ָקָטן    .ּבְ
  

לֹום הּוא -ָקָטן  ְרֵכי ׁשָ ר ּדַ    ?!ּבַ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
יב ְלַהֲחִזיר לוֹ  ל ָקָטן ַחּיָ    ,ָאִביו ׁשֶ

לֹום ְרֵכי ׁשָ ֵני ּדַ    .ִמּפְ
  

ר ִסימֹון ירֹות ׁשֹוָבכֹו ְל  ֵלִוי ּבַ    ,ַרב ְיהּוָדהַאְקֵני ּפֵ
מּוֵאליּה ּדִ ָאָתא ְלַקּמֵ     ,ׁשְ

ן :ָאַמר ֵליּה  ְבהוּ  ,ִזיל ְטרֹוף ַאּקֵ ִליְתּגַ    .ּוְקִניְנהוּ  ,ּדְ
  

   ?ְלַמאי
סּוָדר -ִאי ְלִמְקָנא     ,ִלְקִניְנהּו ֵליּה ּבְ

יֹום טֹוב    קמב,א עֹוֵמד ְואֹוֵמר ֶזה ְוֶזה ֲאִני נֹוֵטל ַסְגָיא^ -ִאי ּבְ    !ּבְ
  

יֵרי ַחְדֵתי ֲהווּ     ,ַהְנהּו ּפֵ
ר ִסימֹוןּדְ     ,ּגּוֵפיּה לֹא ֲהָוה ָקֵני ְלהוּ  ֵלִוי ּבַ

ְבהוּ  :י ָקָאַמר ֵליּה ְוָהכִ  ִליְתּגַ ן ּדְ ר ִסימֹוןְוִניְקִניְנהו  ,ִזיל ְוָטִריף ַאּקֵ    ,ֵלִוי ּבַ
סּוָדר   .ְוָהַדר ִליְקִניְנהּו ִניֲהָלְך ּבְ

                                                        
ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹ  605 ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ י ִיּקָ ִניםּכִ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים לֹא ִתּקַ   ִחים אֹו ַעל ַהּבֵ
ּקַ  606 ִנים תִּ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ   ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמיםׁשַ

 רש"י
. הש''ס פריך ואם איתא לדר' יוסי וכו'

   לה:
. דאם בא אדם ומצא את יציאת רובה

ם כשהיא מטילה ביצתה וכבר יצא הא
רובה חייב לשלח מקמי דתפול לחצרו 

   דאכתי לאו מזומן הוא:
   . דלא קתה חצרו:אי הכי

. ואפילו מפי אמאי אסורות משום גזל
דרכי שלום והלא עדיין מגוף האם 

   הוא:
. דרכי שלום דקאמר ומשי אאמן

אפילו על האם עצמה יש משום דרכי 
   שלום:

. דאילו לעולם אביציםואיבעית אימא 
על אמן אפילו משום דרכי שלום אין 
כאן הואיל ואיה וחה לתופשה לא 
סמכה דעת בעל השובך עלה ואיו 
מתקוטט עם הלוקח אבל מהביצים 
הוא מתקוטט דדעתיה עליהן והי מי 
דלא קה לו חצרו משום דרכי שלום 

   מיהא איכא:
. לפשוט ידו תחת האם ולהחזיק לזכות

   קייה דהפקר זכייה קרי ליה:בהם כל 
. מהשתא והשתא דאמר רב יהודה כו'

מצית לאוקומא מתיתין אפילו יצאת 
כולה ולא תקשה לרבי יוסי ברבי חיא 
דלא מזומן הוא וחייבת בשילוח משום 
ביצה אחרוה זאת שלא עמדה האם 
עליה משהטילתה ואף על פי שפלה 
לחצר לא קתה חצרו דכיון דהוא עצמו 

יה כאן לא היה יכול להחזיק כל אם ה
חצרו מי לא מצי זכי ליה ואין זה 

   מזומן:
אי הכי אמאי אסורות משום גזל משום 

   . ותו לא:דרכי שלום
. קודם דהחזיק בה הרי אי דשלחה

קתה חצרו לבעל הבית וגזל מעליא 
הוא ואי דלא שלחה היאך הוא יכול 
ליטלם לביצים הא בעי שלוח קודם 

   כרב יהודה:לקיחת הביצים 
. דלאו בר שלוח הוא והוא ומשי בקטן

הדין דהוה מצי לשויי כגון דעבר וטלן 
תחת האם דגזל מעליא ליכא אלא יחא 
ליה לשויי בדרך היתר ולא בדרך 
איסור: והדר מתמה ואמר קטן בר 
דרכי שלום הוא: ה''ג אביו של קטן 

   חייב להחזיר מפי דרכי שלום:
   וביצים: . אפרוחיםפירות שובכו

. לקמן מפרש אתא לקמיה דשמואל
   מאי איצטריך ליה למבעי:

   . הקש בידך על הקן:טרוף אקן
. מיראתך והשתא מפרש דליתגבהו

   ואזיל מאי בעא מייה ומאי מהדר ליה:
   . הגבהה זו למה:למאי

. שלא יחזור בו לוי בן סימון אי למקא
והכי קאמר ליה טרוף אקן דליתגבהו 

ך ותקה אותם אפרוחים מיראת
   בהגבהה:

. ולמה הוצרך רב ליקיהו בסודר
יהודה לשאול היאך יקה. ואם ליו''ט. 
שהוא ערב יו''ט ולמחר יהיו אסורים 
משום מוקצה ובא לשאול במה הכתם 

  למה לי האי טרחא לטרוף אקן:
בעומד ואומר זה וזה אי וטל סגיא: 
כבית הלל במסכת ביצה (דף י.): פירי 

ם שהטילה אותם האם ולא . ביציחדתי
עמדה מעליהם מעולם ולא קתה לו 
חצרו ללוי דאסור לזכות בהן כל זמן 
שהאם רובצת עליהם ולוי היה צריך 
לילך לקות ומה שלא קה איו יכול 
להקות ואם יקה לו בסודר יכול 

   לחזור בו:
. אמהות זיל טרוף אקן דליתגבהו

וליקיהו לוי לפירות על ידו חצירו 
  הו לוי יהלך בסודר:ויק
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   ַמְתִניִתין

ִנים    ,לֹא ִיּטֹול ָאָדם ֵאם ַעל ּבָ
צֹוָרעֲאִפ     .יּלּו ְלַטֵהר ֶאת ַהּמְ

ר ָאְמָרה ּתֹוָרה ִאיסָּ ִהיא ּכְ ה ׁשֶ    :ּוָמה ִאם ִמְצָוה ַקּלָ
   ,(דברים כב, ז) 607607607607"ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים"

ּתֹוָרה ּבַ   .ַקל ָוחֹוֶמר ַעל ִמְצֹות ֲחמּורֹות ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ְנָיא    :608608608608ּתַ
י ַיֲעקֹב"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּה ֵאי לּוָיה ּבָ ִתים תְּ ית ַהּמֵ ִחּיַ ֵאין תְּ ּה ׁשֶ ִצּדָ ָכָרּה ּבְ ן ׂשְ תַּ ּמַ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ    ,ן ְלָך ּכָ
ִכּבּוד ָאב ָוֵאם  ִתיב -ּבְ    .(דברים ה, טז) 609609609609"ָלךְ  ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב" :ּכְ

ן  יּלּוַח ַהּקֵ ׁשִ ִתיב -ּבְ    .(דברים כב, ז) "ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים" :ּכְ
ָאַמר לֹו ָאִביו ֲע     ,לֹותֵלה ְלִביָרה ְוָהֵבא ִלי ּגֹוזָ ֲהֵרי ׁשֶ

ח ֶאת ָהֵאם ,ְוָעָלּה  ּלַ ִנים ,ְוׁשִ ל ֶזה  -ּוַבֲחָזָרתֹו ָנַפל ּוֵמת  ,ְוָלַקח ֶאת ַהּבָ    ?ֵהיָכן ֲאִריכּות ָיָמיו ׁשֶ
ל ֶזהְוֵהיָכן טֹוָב     ?תֹו ׁשֶ

א ּכּוּלֹו ָארֹוךְ  - "ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיךָ "  :ֶאּלָ עֹוָלם ׁשֶ    ,ּבְ
ּכּוּלֹו טֹוב - "ּוְלַמַען ִייַטב ָלךְ "    ."ְלעֹוָלם ׁשֶ

  
   !ְוִדְלָמא לֹא ֲהָוה ָהִכי

  
י  ה ָחָזאַרּבִ    .ַיֲעקֹב ַמֲעׂשֶ

  
ֲעֵביָרה ֲהָוה    !ְוִדְלָמא ְמַהְרֵהר ּבַ

  
ָבה ָרָעה ֵא  רּוְך הּואין ַמֲחׁשָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ    .ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ

  
ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהָוה    ,ְוִדְלָמא ְמַהְרֵהר ּבַ

ְכִתיב ם" :ּדִ ִלּבָ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ פֹוׂש ֶאת ּבֵ    .)ה, יחזקאל יד(  610610610610"ְלַמַען ּתְ
ר ַיֲעקֹבְוָאַמר  ֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה :ַרב ַאָחא ּבַ    !זֹו ַמֲחׁשֶ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר
ַהאי ָעְלָמאּדְ  ,ִאם ִאיָתא ַכר ִמְצֹות ּבְ א ׂשְ ָהִני ֵליּה ְוָתֵגן ֲעֵליּה    - ִאיכָּ    .ּתֵ

ַזק לֹא ֵליֵתי ִליֵדי ִהְרהּור ְוִליּתְ    !ּדְ
א ַהאי ָעְלָמא ֵליכָּ ַכר ִמְצֹות ּבְ א ׂשְ    .ֶאּלָ

  
י  ְוָהָאַמר    :ֶאְלָעָזרַרּבִ

לּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִנּזֹוִקים    !ׁשְ
  

ֲחָזָרָתם אִני ּבַ    .ׁשַ
  

   :י ֶאְלָעָזרַרּבִ ְוָהָאַמר 
ֲחָזָרָתן ֲהִליָכָתן ְולֹא ּבַ לּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִנּזֹוִקים לֹא ּבַ    !ׁשְ

  
ם ָרעּוַע ֲהָוה    ,סּוּלָ

אִני ָקא ׁשַ ָקבּוַע ֶהיּזֵ    ,ּוָמקֹום ּדְ
ְכִתיב אּול ַוֲהָרַגִני" :ּדִ ַמע ׁשָ מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ    .)ב, שמואל א טז( 611611611611"ַוּיֹאֶמר ׁשְ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

                                                        
ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמים 607 ּקַ ִנים תִּ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ   ׁשַ
ֵבידקדוקי סופרים, וכך גם במקבילה קידושין לט,ב. גירסת וילא:  608   ּדְ
ָך כַּ  609 ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹת ּכַ ָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ר ִצּוְ   ן ָלךְ ֲאׁשֶ
ר ָנזֹרּו ֵמָעלַ  610 ם ֲאׁשֶ ִלּבָ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ פֹׂש ֶאת ּבֵ םְלַמַען תְּ ּלָ ִגּלּוֵליֶהם ּכֻ   י ּבְ
אּול ַוֲהָרָגִני  611 ַמע ׁשָ מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ אִתי (ס)ַוּיֹאֶמר ׁשְ ָיֶדָך ְוָאַמְרתָּ ִלְזּבַֹח ַליהָוה ּבָ ח ּבְ ּקַ ָקר תִּ   ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶעְגַלת ּבָ

 רש"י
  מתי' 

. שאין בה חסרון שהיא כאיסר
   כיס אלא דבר מועט:

  
  גמ' 

. כגון כבוד שמתן שכרה בצדה
אב ואם ושלוח הקן שלא תוכל 
להבין מתן שכרה שעתידין 

   המתים להחיות:
. שאין בו לא לעולם שכולו טוב

היזק ולא יסורין אלא טובה 
ובשילהי פרק קמא דקדושין (דף 
לט:) אמרין דרבי יעקב עובדא 
חזא באחד שאמר לו אביו עלה 
לבירה והבא לי גוזלות ועלה 
ושלח את האם וטל את הבים 
וקיים כבוד אב ואת ושלוח הקן 
ובחזרתו פל ומת היכן טובתו 
של זה והיכן אריכות ימיו אלא 
הוי אומר למען ייטב לך לעולם 
שכולו טיב ולמען יאריכון ימיך 

  ו ארוך:לעולם שכול
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יּה ִאְלָמ  ְרׁשֵ יּה  'ַאֵחר'ֵלא ּדַ ְרּתֵ ר ּבַ י ַיֲעקֹב ּבַ ַרּבִ    .לֹא ָחָטא -ְלַהאי ְקָרא כְּ
  

   ?ַמאי ָחָזא
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
ה ָחָזא י ַהאי ַמֲעׂשֶ    .כִּ

  
ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ

ָמן ָחָזא ית ַהְמתּוְרּגְ י חּוְצּפִ ַרּבִ ָנא ּדְ    ,ִליׁשְ
ה ּפָ ַאׁשְ ֲהָוה מּוֶטֶלת ּבָ    .ּדַ

ֵה  :ָאַמר ה ׁשֶ ִלּיֹות ִיְלחֹוְך ָעָפרּפֶ    !?ִפיק ַמְרּגָ

ּלֹו טֹוב - "ְלַמַען ִייַטב ָלךְ ""   :ְוהּוא לֹא ָיַדע ּכֻ עֹוָלם ׁשֶ    ,ּבְ

ּכּוּלֹו ָארֹוךְ  - "ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיךָ "וּ  עֹוָלם ׁשֶ   ."ּבְ

        
        הדרן עלך שילוח הקןהדרן עלך שילוח הקןהדרן עלך שילוח הקןהדרן עלך שילוח הקן

        וסליקא לה מסכת חוליןוסליקא לה מסכת חוליןוסליקא לה מסכת חוליןוסליקא לה מסכת חולין
  
  
  
  
  

  
  

 
  
  
  


