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  פסחים מסכת
  "ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו" –' ד פרק

  

  
  נשמת ולטובת לימוד פרק זה לעילוי 

  בן ר' משה מאיר שפרירמאיר שפרירמאיר שפרירמאיר שפרירר' 
  אוד מוצל מאש

  התאמץ כל חייו לעשות רצון קונו
  ימיו בכל עת מצא.למד תורה בנעוריו ובגלות קפריסין, עד סוף 

  זכה והעמיד דורות של תלמידים והחדיר בהם יראת ה' ואהבתו.
  חינך את בנותיו לחיי תורה נגד כל הרוחות הנושבות ברחוב

  בעל צדקה וחסד
  איש אמת 

  
  המאהיבה את הגמרא על לומדיהמהדורה ה

  מעניקה חווית הצלחה ושמחה
  מאפשרת לימוד מהיר ובהיר בעיון ובהבנה
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    "ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו""ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו""ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו""ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו"    ––––' ' ' ' דדדדמסכת פסחים פרק מסכת פסחים פרק מסכת פסחים פרק מסכת פסחים פרק 

    בבבב- - - - , א, א, א, אננננ .1
ָנה    ִמׁשְ

ַעְרֵבי ְפָסִחים ַעד ֲחצֹות  ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ּבְ ּנָ ין.  -ָמקֹום ׁשֶ   עֹוׂשִ
  

ּלֹ ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ין. - א ַלֲעׂשֹות ָמקֹום ׁשֶ    ֵאין עֹוׂשִ
  

ין,  ֵאין עֹוׂשִ ין ְלָמקֹום ׁשֶ עֹוׂשִ קֹום ׁשֶ   ַההֹוֵלְך ִמּמָ
ין  עֹוׂשִ ין ְלָמקֹום ׁשֶ ֵאין עֹוׂשִ קֹום ׁשֶ ם  :נֹוְתִנין ָעָליו -אֹו ִמּמָ ָ ָצא ִמׁשּ ּיָ    ,חּוְמֵרי ָמקֹום ׁשֶ

ם.   ָהַלְך ְלׁשָ   ְוחּוְמֵרי ָמקֹום ׁשֶ
  

ֲחלוֹ וְ       נ,ב ֵני ַהּמַ ה ָאָדם ִמּפְ ּנֶ   ֶקת. ַאל ְיׁשַ
  

ּיֹוֵצא ּבוֹ     :ּכַ
ּלֹ  לּו ְלָמקֹום ׁשֶ ּכָ קֹום ׁשֶ ִביִעית ִמּמָ ירֹות ׁשְ לּו, ַהּמֹוִליְך ּפֵ   א ּכָ

ּלֹ קֹום ׁשֶ לּו אֹו ִממָּ ּכָ לּו ְלָמקֹום ׁשֶ יב ְלַבֵער. -א ּכָ   ַחּיָ
י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ה"    ."ֵצא ְוָהֵבא ְלָך ַאף ַאתָּ
        

ָמָרא      ּגְ

  ? "ְרֵבי ְפָסִחיםַע "ַמאי ִאיְרָיא 
תֹות ְוַעְרֵבי ָיִמים טֹוִבים ַנִמי!  ּבָ   ֲאִפיּלּו ַעְרֵבי ׁשַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ה ְמָלאָכה"    :ָהעֹוׂשֶ
ְנָחה ּוְלַמְעָלה  תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ִמן ַהּמִ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ָרָכה ְלעֹוָלם - ּבְ   ! "ֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמן ּבְ

  
ְנָחה ּוְלַמ " :ָהָתם   ָאסּור, ּדְ הּוא  - "ְעָלהִמן ַהּמִ

ְנָחה    לֹא.  -ָסמּוְך ַלּמִ
  ֵמֲחצֹות.  :ָהָכא

  
   ,ִאי ַנִמי

ָרָכה  :ָהָתם לֹא ֲחִזי,  -ִסיַמן ּבְ   הּוא ּדְ
ּמֹוֵתי  ִתיַנן ֵליּה  -ֲאָבל ׁשַ ּמְ     .לֹא ְמׁשַ

ּמֹוֵתי  :ָהָכא ִתיַנן ֵליּה  -ׁשַ ּמְ    .ַנִמי ְמׁשַ
  
  

    רש"י

  מתי' 
  . עד חצות. מקום שהגו

. כדי חצי היום שלא לעשות
שלא יהא טרוד במלאכה 
וישכח ביעור חמצו ושחיטת 
הפסח ותקון מצה לצורך 
הלילה דמצוה לטרוח מבעוד 
יום כדי להסב מהר כדאמר 

חוטפין  בפ' בתרא (דף קט)
מצה בלילי פסחים בשביל 

   תיוקות שלא ישו
. בגמרא פריך ואל ישה אדם

ממקום שאין עושין למקום 
שעושין ואיהו מי אל ישה 
וליעבד והא אמרת ותין עליו 

   חומרי מקום שיצא משם:
המוליך פירות שביעית ממקום 

. לחיה מן השדה וחייבין שכלו
בי המקום לבערן מן הבית 

זה למקום שלא כלו והוליכן 
ובי אותו מקום עדיין אוכלין 

   הכוסין בבית:
. משום חומרי מקום חייב לבער

   שיצא משם:
. מפרש צא והבא לך אף אתה

   בגמרא:
  

  גמ' 
. מאי איריא ערבי פסחים

דקתי עד חצות במהגא מכלל 
דמחצות ולהלן אסור ולמה ליה 
למיתי חצות לאשמעין הך 

טובים  דיוקא הא כל ערבי ימים
   אסירי:

   . תשע שעות ומחצה:מן המחה
   . קודם לכן:סמוך למחה
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 בבבב, , , , ננננ .2
   :ּגּוָפא

ה " ְנָחה ּוְלַמְעָלה,     :ְמָלאָכהָהעֹוׂשֶ תֹות ְוַעְרֵבי ָיִמים טֹוִבים ִמן ַהּמִ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ   ּבְ

ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ    ,ּבְ
   ,ּוְבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב

ּפּוִרים,    ּוְבמֹוָצֵאי יֹום ַהּכִ
ם ִניְדנּוד ֲעֵביָרה ׁש ׁשָ ּיֵ    .ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ֲעִנית ִציּבּור    .285ְלַאּתּוֵיי ּתַ
ָרָכה ְלעֹוָלםֵאינ    ."ֹו רֹוֶאה ִסיַמן ּבְ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ר, " ּכָ   ֵיׁש ָזִריז ְוִנׂשְ

  ְוֵיׁש ָזִריז ְוִנְפָסד, 
ר,  ּכָ ֵפל ְוִנׂשְ   ֵיׁש ׁשָ
ֵפל ְוִנְפָסד   . "ְוֵיׁש ׁשָ

  
ר" ּכָ ָתא.  - "ָזִריז ְוִנׂשְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ָתא, ְולֹא ָעֵביד ּבְ ּבְ י ׁשַ ָעֵביד ּכּולֵּ   ּדְ
ָתא.  - "ִריז ְוִנְפָסדזָ " ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ָתא, ְוָעֵביד ּבְ ּבְ י ׁשַ ָעֵביד ּכּולֵּ   ּדְ
ר" ּכָ ֵפל ְוִנׂשְ ָתאּדְ  - "ׁשָ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ָתא, ְולֹא ָעֵביד ּבְ ּבְ י ׁשַ    .לֹא ָעֵביד ּכּולֵּ
ֵפל ְוִנְפָסד" ָת ּדְ  - "ׁשָ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ָתא, ְוָעֵביד ּבְ ּבְ י ׁשַ   א. לֹא ָעֵביד ּכּולֵּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י  ב ּדִ ָהֵני ָנׁשֵ קּוָתא הּוא, ּדְ ְמחֹוָזא, ַאף ַעל ּגַ ּום ְמַפּנְ ָתא ִמׁשּ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ א ּבְ   לֹא ָעְבַדן ֲעִביְדּתָ

ל יֹוָמא ַנִמי  ָהא ּכָ   לֹא ָקא ָעְבַדן,  -ּדְ
ר" – ֲאִפיּלּו ָהִכי ּכָ ֵפל ְוִנׂשְ    .ָקֵריַנן ְלהוּ  "ׁשָ

  
  ָרֵמי:  ָרָבא

ִת  י ָגד :יבּכְ ךָ וֹ "כִּ ַמִים ַחְסּדֶ   , (תהלים נז, יא) 286"ל ַעד ׁשָ
י ָגד :ּוְכִתיב ךָ וֹ "כִּ ַמִים ַחְסּדֶ יַצד - (תהלים קח, ה) 287"ל ֵמַעל ׁשָ    !ָהא ּכֵ

  
אן  ָמּה,  -ּכָ ין ִלׁשְ עֹוׂשִ   ּבְ

ּלֹ - ְוָכאן  ין ׁשֶ עֹוׂשִ ָמּה ּבְ    .א ִלׁשְ
  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ּלְֹלעֹולָ  י ׁשֶ תֹוָרה ּוִמְצֹות ַאף ַעל ּפִ ָמּה, ם ַיֲעסֹוק ָאָדם ּבְ   א ִלׁשְ
ּלֹ  ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ָמּה ׁשֶ ָמּה.  -א ִלׁשְ א ִלׁשְ   ּבָ

   

                                                             

  לאתויי תשעה באב –הגהות הגר"א  285
ךָ  286 ָחִקים ֲאִמתֶּ ָך ְוַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ י ָגדֹל ַעד ׁשָ   ּכִ
ךָ  287 ָחִקים ֲאִמתֶּ ָך ְוַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ י ָגדֹול ֵמַעל ׁשָ   ּכִ

    רש"י

   . רמז עבירה:ידוד עבירה
. אסור במלאכה תעית צבור

במסכת תעית (דף יב:) כשהיו 
מתעין על הגשמים אבל שאר 
תעית ציבור לא כדאמר שמואל 
אין חומר תעית ציבור בבבל 

   (לקמן דף ד:):
משום כבוד . במוצאי שבתות

שבת שמוסיפין מחול על 
   הקדש:

   . בעל מלאכה:זריז
שפל ושכר דלא עביד כולה 

. שבתא ולא במעלי שבתא
ואע''ג דלאו לשום מצוה מיכוין 
מצוה שלא לשמה מיהא הויא 
דאמרין לקמן יעסוק אדם 
במצוה ואפילו שלא לשמה: ה''ג 

   ואע''ג דהאי דלא קעבדן כו':
לא . מעל שמים ושעושין לשמה

לשמה עד לשמים דמצוה מיהא 
  קא עביד כדרב יהודה:
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 בבבב, , , , ננננ .3
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּתֹו " ַכר ִאׁשְ ה ִלׂשְ ָרָכה ְלעֹוָלם - ֵריַחִים וְ ַהְמַצּפֶ   . "ֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמן ּבְ
  
ּתוֹ " ַכר ִאׁשְ אַמ  – "ׂשְ    .ְתקּוְלּתָ
יא" א.  -  "ֵריַחּיָ ְרּתָ   ַאּגַ

ָנה  ּה ְקָרא -ֲאָבל ָעְבָדה ּוְמַזּבְ ח ּבָ ּבַ ּתַ ּבֹוֵחי ִמׁשְ ּתַ ְמּכֹ  :ִאיׁשְ ָתה ַותִּ   . (משלי לא, כד) 288"ר"ָסִדין ָעׂשְ
  

  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָקִנים" ר ּבְ ּכֵ תַּ ׂשְ ים ְב וּ  ,ַהּמִ ָרָכ  -ַקְנַקּנִ   . "ה ְלעֹוָלםֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמן ּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יהּו  ָנֵפיׁש ַאְפַחַזּיְ יָון ּדְ הּו ֵעיָנא.  -ּכֵ ְלָטא ּבְ   ׁשָ
  

  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵרי ִסיְמָטא, " ּגָ   תַּ

ה,  ּקָ ֵלי ְבֵהָמה ּדַ   ּוְמַגּדְ
  ְוקֹוְצֵצי ִאיָלנֹות טֹובֹות, 

ֵחֶלק ָיֶפהנוֹ וְ  ָרָכה ְלעֹוָלםֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמ  - ְתִנין ֵעיֵניֶהן ּבְ   ."ן ּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

י.  יּה ֱאיָנׁשֵ ָתהּו ּבֵ   ּדְ
  

  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
רּוטֹות ֵאין ּבָ " ע ּפְ ָרָכה ְלעֹוָלם:ַאְרּבַ ַכר ּכֹוְתִבין,   ֶהן ִסיַמן ּבְ   ׂשְ

ָמִנין,  ַכר ְמתּוְרּגְ   ּוׂשְ
ַכר ְיתֹוִמים,    ּוׂשְ

ם ִדיַנת ַהּיָ אֹות ִמּמְ   . "ּוָמעֹות ַהּבָ
  

ָלָמא  ׁשְ ָמִנין"ּבִ ַכר ְמתּוְרּגְ ת.  - "ׂשְ ּבָ ַכר ׁשַ ׂשְ ֶמיֱחֵזי ּכִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ֵני ְמִחיָלה ִניְנהּו.  ,ָנִמי – "ְיתֹוִמיםָמעֹות "   ָלאו ּבְ
ם" ִדיַנת ַהּיָ אֹות ִמּמְ א.  - "ָמעֹות ַהּבָ ל יֹוָמא ִמְתַרֵחׁש ִניּסָ ָלאו ּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ַכר ּכֹוְתִבין"   אי ַטְעָמא? ַמ  - "ׂשְ
  

י ָאַמר ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ּלֹ ין ּוְמזּוזֹות ׁשֶ ִפלִּ דֹוָלה ַעל ּכֹוְתֵבי ְסָפִרים ּתְ י ְכֶנֶסת ַהּגְ בּו ַאְנׁשֵ ֲעִנּיֹות ָיׁשְ ע ּתַ ִרים ְוַאְרּבַ רּו, ֶעׂשְ ְ   א ִיְתַעׁשּ

ִרים  ְ ִאיְלָמֵלי ִמְתַעׁשּ   ֵאין ּכֹוְתִבים.  -ׁשֶ
  

  

נּו ַרּבָ     :ַנןּתָ
ין ּוְמזּוזֹותּכֹוְתֵבי ְס "    ,ֵהן  :ָפִרים ּוְתִפיּלִ

ֵריֶהם    ,ְוַתּגָ

ֵריֶהם,  ֵרי ַתּגָ   ְוַתּגָ
ַמִים, ְמֶלאֶכת ׁשָ    ְוָכל ָהעֹוְסִקים ּבִ

   -  ְלִאיתּוֵיי מֹוְכֵרי ְתֵכֶלת 
ָרָכה ְלעֹוָלם.    ֵאיָנן רֹוִאים ִסיַמן ּבְ

ָמּה    . "רֹוִאים –ְוִאם עֹוְסִקים ִלׁשְ

                                                             

ְמּכֹר ַוֲחגֹור 288 ָתה ַותִּ ַנֲעִני ָסִדין ָעׂשְ   ָנְתָנה ַלּכְ

    רש"י

. וטלת מאזים בידה מתקולתא
ומהלכת בשוק להשכירן לכל 
הצריכין דשכר מועט הוא 

   ומתבזה אשתו על שכר מועט:
. שכר ריחיים שמשכירין אגרתא

טורח גדול ושכר מועט אבל 
קוה ריחיים ומוכרן הרי הוא 

   כשאר פרקמטיא:
מקלות דקים קרי  . כלבקים

קים שעושין מהן גדרות 
   ומחיצות:
   . פח שלהן:אפחזייהו

. יושבין ומוכרין תגרי סימטא
   בשוק ועין שולטת בהן:

. הכל צווחין ומגדלי בהמה דקה
   עליהן:

. למוכרן וקוצצי אילות טובות
לעצים הכל תמיהים ומלעיזין 
עליהם ומתוך כך עין שולטת 

   בהן וצעקת בי אדם:
. תין עייהם בחלק יפהוו

כשחולקים עם אחרים תמיד 
   מקפידין ליטול חלק יפה:

. שעומדין לפי מתורגמין
החכם בשבתות ושומעין מפיו 

   ומשמיעין לרבים:
   . למחצית שכר:ומעות יתומין
. משלח ספיותיו ממדית הים

   תמיד במקום סכה:
   . לציצית:תכלת

. כדאמרן שאם אין רואין
   ו עסוקין:יתעשרו לא יה

. להיות ואם עוסקין לשמה
   המצוה מצויה לצריכין לה:

. דהואיל ולשמה עושין לא רואין
  ייחו בשביל עשרן:
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 נא, אנא, אנא, אנא, א    ––––    בבבב, , , , ננננ .4
ן ָנהּוג  ֵני ֵבייׁשָ ָתא. ּדְ ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ   לֹא ָהוּו ָאְזִלי ִמּצֹור ְלִצידֹון ּבְ

יּה  ַנְייהּו ַקּמֵ יּדְ ֲאתּו ּבָ   יֹוָחָנן.  ַרּבִ
ר ְלהּו,  -ַאְבֲהִתין   ָאְמרּו לֹו:    ֶאְפׁשָ

ר ָלן.  -ֲאַנן    לֹא ֶאְפׁשָ
לּו ֲאבֹוֵתיכֶ  ָבר ִקיּבְ   ם ֲעֵליֶהם, ָאַמר ְלהּו: ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ּטֹׁשֶ ִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל תִּ ַמע ּבְ ָך""ׁשְ   . (משלי א, ח) ׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ
  
  

ה ֵמ  י ַחלָּ ַמְפְרׁשִ ֵני חֹוַזאי ָנֲהִגי ּדְ   ָזא, ָארוֹ ּבְ
  . ַרב יֹוֵסףֲאתּו ְוָאְמרּו ֵליּה לְ 

ְייהּו.  ַאּפַ   ָאַמר ְלהּו: ֵניְכָלּה ָזר ּבְ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ
ֶהן ִאיּסּור  "   נא,א ִרים ַוֲאֵחִרים ָנֲהגּו ּבָ ָבִרים ַהּמּותָּ ְפֵניֶהם^ -ּדְ יָרן ּבִ אי ְלַהתִּ ַ ה ַרׁשּ   !"ִאי ַאתָּ

  
  ָאַמר לֹו: 

   :ְוָלאו ִמי ִאיְתַמר ֲעָלּה 
אָאַמר  כּוָתֵאי! ַרב ִחְסּדָ   : ּבְ

  
ְמַסְרֵכי ִמילְּ  ?ּכּוָתֵאי ַמאי ַטְעָמא ּום ּדִ   ָתא, ִמׁשּ

ָתא י ַנִמי ָסְרִכי ִמילְּ   !ָהָנְך ֱאיָנׁשֵ
  

א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ
ן אֹוֶרז ָאְכִלי  ְייהוּ  -ֲחֵזיַנן ִאי רּוּבָ ַאּפַ    ,לֹא ֵניְכֵליּה ָזר ּבְ

ְייהּו,  ה ִמיּנַ ָחא ּתֹוַרת ַחלָּ ּכְ ּתַ יְלָמא ִמׁשְ   ּדִ
ָגן ָאְכִלי  ן ּדָ ַאּפַ  -ְוִאי רּוּבָ   ְייהּו, ֵניְכָלה ָזר ּבְ

י  יְלָמא ָאֵתי ְלַאְפרּוׁשֵ טּורּדִ טּור ַעל ַהִחּיּוב. וּ  ,ִמן ַהִחּיּוב ַעל ַהּפְ   ִמן ַהּפְ
  
  
  

    רש"י

. יום השוק של מצור לצידון
צידון בע''ש והם מחמירים על 
עצמן שלא להיבטל מצרכי 

   שבת:
. להמע מן הוה אפשר להו

   השוק שעשירים היו:
   . אורז:מארוזא

. של קולא ילתאדסרכי מ
   ומזלזלין יותר:
   . כיון דלא גמרי:הך אישי מי

. קושיא היא דאתו סרכי מילתא
לאימועי מחלה אף מדגן: 
המפריש מן האורז על הדגן 
אוכל טבלים דלא חל השם על 
האורז ולא יתקן הדגן 
והמפריש מן הדגן על האורז 
מאכיל טבל לכהן שאין השם 

י חל על הדגן בשביל האורז שהר
איו מחוייב ומצא שאין זו 

  חלה אלא טבל:
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 נא, אנא, אנא, אנא, א .5
   :ּגּוָפא

ֶהן ִאיּסּור " ִרים ַוֲאֵחִרים ָנֲהגּו ּבָ ָבִרים ַהּמּותָּ ְפֵניֶהם -ּדְ יָרם ּבִ אי ְלַהתִּ ַ ה ַרׁשּ   . "ִאי ַאתָּ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
כ   ּוָתֵאי ָעְסִקיַנן. ּבְ

  
י ָעְלָמא לֹא?    !ְוכּולֵּ

   :ְוָהַתְנָיא
ֶאָחד, " ֵני ַאִחים ּכְ   רֹוֲחִצים ׁשְ

ֵני ַאִחים    בּול. ָכ ּבְ ְוֵאין רֹוֲחִצים ׁשְ
ל  ָניו ׁשֶ ל ּבָ יהּוָדה ְוִהּלֵ ה ּבִ ְמִליֵאלּוַמֲעׂשֶ ן ּגַ ָכבּול,  ַרּבָ ֶאָחד ּבְ ֵניֶהם ּכְ ָרֲחצּו ׁשְ   ׁשֶ

ִדיָנה, ְוָלֲעָזה ֲע  ל ַהּמְ   ֵליֶהם ּכָ
ְך.  ֵמינּו לֹא ָרִאינּו ּכָ   ָאְמרּו: ִמּיָ

ִית ַהִחיצֹון ְולֹא ָרָצה  ל ְוָיָצא ַלּבַ ַמט ִהּלֵ םְוִנׁשְ ִרים ַאתֶּ   . לֹוַמר ָלֶהם: מּותָּ
  

ת ִביֵרי.  ּבָ ַ ׁשּ קּוְרְדִקיסֹון ּבַ ת ְוֵאין יֹוְצִאים ּבְ ּבָ ַ ׁשּ קּוְרְדִקיסֹון ּבַ   יֹוְצִאים ּבְ
ל  ָניו ׁשֶ ל ּבָ יהּוָדה ְוִהּלֵ ה ּבִ ְמִליֵאלּוַמֲעׂשֶ ן ּגַ ִביֵרי,  ַרּבָ ת ּבְ ּבָ ַ ׁשּ קּוְרְדִקיסֹון ּבַ ְצאּו ּבְ ּיָ   ׁשֶ

ִדיָנה.  ל ַהּמְ   ְוָלֲעָזה ֲעֵליֶהם ּכָ

ְך,  ֵמינּו לֹא ָרִאינּו ּכָ   ְוָאְמרּו: ִמּיָ
ָמטּום ּוְנָתנּום ְלַעְבֵדיֶהם ְולֹא ָרצּו לֹוַמר ָל  ם. ּוׁשְ ִרים ַאתֶּ   ֶהן מּותָּ

  
ת.  ּבָ ַ ׁשּ ִבים ַעל ַסְפְסֵלי ּגֹוִים ּבַ   יֹוׁשְ

ה ּבְ  ְמִליֵאלּוַמֲעׂשֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ת  ַרּבָ ּבָ ַ ׁשּ ב ַעל ַסְפְסֵלי ּגֹוִים ּבַ ׁשַ ּיָ   ַעּכֹו, ּבְ ׁשֶ
ִדיָנה,  ל ַהּמְ   ְוָלֲעָזה ָעָליו ּכָ

ְך,  ֵמינּו לֹא ָרִאינּו ּכָ   ָאְמרּו: ִמּיָ

י ַקְרַקע ְולֹא ָרָצה ּבֵ ַמט ַעל ּגַ ם ִנׁשְ ִרים ַאתֶּ   !"לֹוַמר ָלֶהם מּותָּ
  

ם ַנִמי ֵני ְמִדיַנת ַהּיָ    ,ּבְ
ְייהּו  ּבַ ַנן ּגַ ִכיִחי ַרּבָ לֹא ׁשְ יָון ּדְ מוּ  -ּכֵ ּכּוִתים ּדָ    .ּכַ

  
ָלָמא  ׁשְ ר.  - "ַסְפְסֵלי ּגֹוִים"ּבִ ח ּוִמְמּכָ ִמּקָ ֶמֱחֵזי ּכְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ים -ַנִמי  "קּוְרְדִקיסֹוןּבְ " ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ִפין ְוָאֵתי ְלִאיתּוֵייְנהּו ַאְרּבַ לְּ ּתַ יְלָמא ִמׁשְ    .ּדִ
א    ַמאי ַטְעָמא לֹא?  "רֹוֲחִצין"ֶאלָּ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

   ,ל ָאָדם רֹוֵחץִעם ַהכֹּ "
   ,ֵמָאִביו  :חּוץ

   ,ְוָחִמיו
   ,ּוַבַעל ִאּמוֹ 

  . ּוַבַעל ֲאחֹותוֹ 
י ְיהּוָדהוְ     :ַרּבִ

יר ּבְ  ֵני ְכבֹוד ָאִביו ,ָאִביוַמתִּ   . ִמּפְ
ין ְלַבַעל ִאּמוֹ    ."ְוהּוא ַהּדִ

ַעל ֲאחֹותֹו.  ּום ּבַ ֵני ַאִחין ִמׁשּ ׁשְ   ַוֲאתּו ִאיְנהּו ְוַגזּור ּבִ
  

ָנא   :ּתָ
ְלִמיד לֹא ִיְרַחץ ִעם ַרּבֹו, "   תַּ

ר –ְוִאם ַרּבֹו ָצִריְך לֹו    . "מּותָּ

    רש"י

. ואין רוחצין שי אחים כאחד
כאן משום פריצות דימא מתוך 
שמצוין יחד ועכשיו רואין 
ערומים זה את זה ותין עין 

   איש באחיו למשכב זכור:
. כלומר אין ואין רוחצין כו'

   והגים שי אחים לרחוץ כאחד:
   . מקום:בכבול

אשקפו''ש . קורדקיסין
 {אישקפי"ש: עליים קלות}

רחבים ולא חיישין דילמא 
משתלפי ואתי לאייתויהו 
ארבע אמות ואין דרך בי בירי 
לצאת בקורדקיסין שהן והגין 

   בהן איסור:
. שהן מוכרין בהן ספסלי כרים

   סחורה ולא חיישין לחשדא:
. דכיון דלא גמירי ככותאי דמי

ולאו מקום תורה הוא סרכי 
   ילתא:מ

. מתוך שרואהו מאביו וחמיו
וזכר שמשם יצא ותן לבו 
להרהור וכן בחמיו ותן לבו 
שיצתה אשתו מכאן וכן בבעל 

   אחותו מי איכא הירהורא:
. שמשמשו משום כבוד אביו

   במרחץ:
   . בי כבול:ואתו איהו

. שצריך תלמיד לא ירחץ עם רבו
   להתבייש מכבודו וממוראו:

. שישמשו לוואם היה רבו צריך 
   במרחץ:
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י ֲאָתא  ר ָחָנהּכִ ר ּבַ ה ּבַ יְתָרא  ַרּבָ ַאּיִ   ָאַכל ֵחֶלב ּדְ

יּה  ֵריּה ְו  ַרב ֲעִויָרא ָסָבאעּול ְלַגּבֵ ה ּבְ   , ַרב הּוָנאּדְ  ַרּבָ
ְייהּו.  ְסֵייּה ִמיּנַ ֲחִזיְנהּו ּכַ יָון ּדַ   ּכֵ

ֵייֲאתּו ְוָאְמרּו ֵליּה לְ    . ַאּבַ
כּוָתֵא  וִויְנכּו ּכְ   י.ָאַמר ְלהּו: ׁשָ

  
ְתַנן ר ָחָנה ֵלית ֵליּה ָהא ּדִ ר ּבַ ה ּבַ    :ְוַרּבָ

ם" ָ ָצא ִמׁשּ ּיָ קֹום ׁשֶ ם ,נֹוְתִנים ָעָליו חּוְמֵרי ַהּמָ ָהַלְך ְלׁשָ קֹום ׁשֶ    !?"ְוחּוְמֵרי ַהּמָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֶבל ְלָבֶבל,  י ִמּבָ   ָהֵני ִמילֵּ

ָרֵאל,  ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ   אֹו ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ
ָרֵאל,  ,יִאי ַנִמ  ֶבל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ   ִמּבָ

ָרֵאל ְלָבֶבל   . אלֹ  - ֲאָבל ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ
ָווַתְייהּו.  ְייִפיַנן ְלהּו ָעְבִדיַנן ּכְ ֲאַנן ּכָ יָון ּדַ   ּכֵ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ָרֵאל ְלָבֶבל,  יָמא ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
י ֵהיָכא  ְעּתֹו ַלֲחזֹור, ּדְ ָהֵני ִמילֵּ   ֵאין ּדַ

ר ָחָנהוְ  ר ּבַ ה ּבַ ְעּתֹו ַלֲחזֹור ֲהָוה.  ַרּבָ   ּדַ
  
  

ר ָחָנהָאַמר ֵליּה  ר ּבַ ה ּבַ   ִלְבֵריּה:  ַרּבָ
ִני, לֹא ּתֹ  ּלֹּבְ ָפַני ְולֹא ׁשֶ ָפַני. אַכל לֹא ּבְ   א ּבְ

ָרִאיִתי ֶאת י ֲאִני ׁשֶ ָאַכל יֹוָחָנן ַרּבִ    ,ׁשֶ
ַדי הּוא י ּכְ ּלֹ ְו  ,ָפָניויֹוָחָנן ִלְסמֹוְך ָעָליו ּבְ  ַרּבִ ָפָניו. ׁשֶ   א ּבְ

ה לֹא ָרִאיָת אֹותֹו  ָפַנילֹא ּתֹ  -ַאּתָ ין ּבְ ּלֹ ,אַכל ּבֵ ין ׁשֶ ָפַניּבֵ   . א ּבְ
  

יֵדיּה  יֵדיּה ַאּדִ    ,ּוְפִליָגא ּדִ
ר ָחָנהָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ י : ָסח ִליַרּבָ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ   : יֹוָחָנן ּבֶ

י ַאַח    נא,ב ַעם ַאַחת ִנְכַנְסּתִ י רּפַ ן ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה  ַרּבִ יּנָ ן ָלקֹוְנָיא ַלּגִ   ְוָנַטל ְסִפיֵחי ְכרּוב, ^יֹוֵסי ּבֶ
  ְוָאַכל ְוָנַתן ִלי, 
ִני, ָפַני     ְוָאַמר ִלי: ּבְ   ֱאכֹול,  -ּבְ

ּלֹ   ָפַני ׁשֶ   אַכל. לֹא ּתֹ  - א ּבְ
ָרִאיִתי ֶאת י ֲאִני ׁשֶ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ָאַכל ׁשִ    ,ׁשֶ

י ַדי הּואכְּ  ּלֹ  ַרּבִ ָפָניו ְוׁשֶ ן יֹוַחי ִלְסמֹוְך ָעָליו ּבְ ְמעֹון ּבֶ ָפָניו. ׁשִ   א ּבְ
ָפַני ֱאכֹול ה ּבְ    ,ַאּתָ

ּלֹ ָפַני ׁשֶ   אַכל. לֹא ּתֹ  - א ּבְ
  
  

    רש"י

. חלב שבכפיפת אכל דאייתרא
הקיבה שהקיבה כפופה ועשויה 
כקשת ואותו חלב שבמקום 
היתר אוכלין בי ארץ ישראל 

   ובי בבל והגין בו איסור:
. דאמרין לעיל שויכו ככותאי

דברים המותרים ואחרים הגו 
בהן איסור אי אתה רשאי 
להתירן בפיהן ואוקמה רב 

   בכותאי: חסדא
. מעיר הי מילי מבבל לבבל

לעיר בבבל דכיון דלא כייפי 
להדדי אם ישה מהגן לעייהן 
יש כאן מפי המחלוקת וכל שכן 
מבבל לארץ ישראל אל ישה 
את מהג המקום מפי 

   המחלוקת:
. אם אבל מארץ ישראל לבבל

ישה את המהג בבבל אין כאן 
מחלוקת דאן כייפין לבי א''י 

ו סמיכי ובבבל לא דאיה
   סמיכי:

. כלומר אם עבדין כוותייהו
באין משם לכאן אין להם 
לשות מהגם אלא עושין 

   כמקומן:
אפילו תימא מארץ ישראל 

  . אל ישה:לבבל
   . דאייתרא:לא תאכל

. בשביעית וטל ספיחי כרוב
   לאחר זמן הביעור:

   . ראוי:כדי
. בפי אתה יכול בפי אכול

וראיתי את לסמוך עלי הואיל 
ר''ש שאכל והייו פלוגתא 
דידיה אדידיה דלעיל אמר לא 
תאכל אפי' בפי והכא קאמר 
דאע''ג דלאו בר סמכא הוא 
ולאו מגמריה ומסבריה קא שרי 
ליה סמכין עליה מיהא בפיו 
משום דחזיא לגברא רבה 

  דאכיל:
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 נא, בנא, בנא, בנא, ב .7
י ְמעֹון?  ַמאי ַרּבִ   ׁשִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ִפיִחים  ל ַהסְּ   ֲאסּוִרין,  - ּכָ

ִפיֵחי ְכרּוב,   :חּוץ   ִמסְּ
ֶדה.  ָ ֶיֶרק ַהׂשּ ֶהם ּבְ ּיֹוֵצא ּבָ ֵאין ּכַ   ׁשֶ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ִפיִחין  ל ַהסְּ   . "ֲאסּוִרים -ּכָ

  
  ּוְמִעיִרים: 

א  יּבָ יּדְ ְוַתְרַוְייהּו ַאלִּ   ֲעִקיָבא.  ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
בּוָאֵתנּו"""    ?!יקרא כה, כ)(ו 289ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאסֹף ֶאת תְּ

י ָאַמר   : ֲעִקיָבא ַרּבִ
ֵאין זֹוְרִעין ֵמֵהיָכא   אֹוְסִפין?  ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ

ֵהם ֲאסּוִרין אן ִלְסִפיִחין ׁשֶ    ."ִמּכָ
  

ְלִגי?  ַמאי ָקא ִמיּפַ   ּבְ
  

ַנן ָסְבִרי ָעְלָמא :ַרּבָ ָאר ְסִפיֵחי ּדְ ְזִריַנן ַעל ְסִפיֵחי ְכרּוב ַאּטּו ׁשְ    .ּגָ
י ׁשִ  ָעְלָמאְוַרּבִ ְזִריַנן ְסִפיֵחי ְכרּוב ַאּטּו ְסִפיֵחי ּדְ    .ְמעֹון ָסַבר: לֹא ּגָ

  
  

                                                             

בּוָאֵתנוּ  289 ִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאסֹף ֶאת תְּ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ   ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ּבַ

    רש"י

. בשביעי' ל הספיחין אסוריןכ
   מזמן הביעור ואילך:

. עלין חוץ מספיחי כרוב
   היוצאין מקלח הכרוב:

. שאין כיוצא בהן בירק השדה
משרשין הן גדילין והרי הן 
כאילן שמוסיף עפים על עפים 
ולאו בכלל שאר ספיחים יהו 
וכל שאר ספיחים מזרע החבט 
וופל לארץ הוא אבל ספיחי 

כן אלא עליו גדילין כרוב איו 
בעפים ולא אסר' תורה אלא 
ספיחים מעין זריעה כדכתיב הן 
לא זרע וגו' כך שמעתי וקשיא 
לי חדא דכי האי גווא לא קרי 
ספיחים אלא הגדילים מזרע 
החבט וופל לארץ קודם 
לקיטה ועוד אילות בשביעית 
מי לא הגא בהן מי קדושה 
וראה בעיי דטעמא משום 

ו כלה לחיה כל ימות דכרוב אי
   החורף וגימגום:

. למה אמר ולא א''ר עקיבא
אסוף מאחר שאין או זורעין 
מה יאספו לימד על הספיחים 
שאסורין וה''ק הן לא זרע 

   והגדילין מאיליהן לא אסוף:
גזרין ספיחי כרוב אטו ספיחין 

. דאע''ג דאין ביעור דעלמא
לכרוב דהא מתקיים כל ימות 

ין דידיה אסורין הגשמים ספיח
דלא לימא טעמא משום דאין 
בספיחי' איסור שביעית ואתו 

  למישרי שאר ספיחים:
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 נא, בנא, בנא, בנא, ב .8
קֹום " ין, ַההֹוֵלְך ִמּמָ ֵאין עֹוׂשִ ין ְלָמקֹום ׁשֶ עֹוׂשִ   ׁשֶ

ין  עֹוׂשִ ין ְלָמקֹום ׁשֶ ֵאין עֹוׂשִ קֹום ׁשֶ ם  :נֹוְתִנין ָעָליו -אֹו ִמּמָ ָ ָצא ִמׁשּ ּיָ    ,חּוְמֵרי ָמקֹום ׁשֶ

ם.   ָהַלְך ְלׁשָ   ְוחּוְמֵרי ָמקֹום ׁשֶ
ֲחלֹוֶקתוְ  ֵני ַהּמַ ה ָאָדם ִמּפְ ּנֶ   ."ַאל ְיׁשַ
  

ָלָמא ׁשְ ין" :ּבִ ֵאין עֹוׂשִ ין ְלָמקֹום ׁשֶ עֹוׂשִ קֹום ׁשֶ ם,  -  "ַההֹוֵלְך ִמּמָ ָהַלְך ְלׁשָ   נֹוְתִנים ָעָליו חּוְמֵרי ָמקֹום ׁשֶ
ֲחלֹוֶק  ֵני ַהּמַ ה ָאָדם ִמּפְ ּנֶ   ת ְולֹא ִליֲעֵביד. ְוַאל ְיׁשַ

א  ין "ֶאלָּ ֵאין עֹוׂשִ קֹום ׁשֶ יןִמּמָ עֹוׂשִ ֲחלֹוֶקת ְוַנֲעֵביד- " ְלָמקֹום ׁשֶ ֵני ַהּמַ ה ָאָדם ִמּפְ ּנֶ   ?!ַאל ְיׁשַ
ם" :ָהא ָאְמַרּתְ  ָ ָצא ִמׁשּ ּיָ ם ְוחּוְמֵרי ָמקֹום ׁשֶ ָהַלְך ְלׁשָ    !"נֹוְתִנין ָעָליו חּוְמֵרי ָמקֹום ׁשֶ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

א.    ַאֵריׁשָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
יָפא    ,ְלעֹוָלם ַאּסֵ

ֲחלֹוֶקת,  :ְוָהִכי ָקָאַמר יּנּוי ַהּמַ ֵני ׁשִ זֹו ִמּפְ   ֵאין ּבְ
ָלאָכה ֲאסּוָרה :ַמאי ָקא ָאְמַרּתְ ָהרֹוֶאה אֹוֵמר    ?!ּמְ

ׁשּוָקא.  :ֵמיַמר ָאְמִרי ְטָלֵני ָהֵוי ּבְ ה ּבַ ּמָ   ּכַ
  
  
  
  

    רש"י

. ואל ישה דמתי' ארישא
ארישא קאי ההולך ממקום 

   אין עושין:שעושין למקום ש
. והכי רבא אמר לעולם אסיפא

משמע מתי' או ממקום שאין 
עושין למקום שעושין ותין 
עליו חומרי מקום שיצא משם 
ולא ליעבד דהא דקי''ל בעלמא 
אל ישה אדם ממהג העיר איו 
אלא מפי המחלוקת וכאן אין 

   מחלוקת:
. הרואה אותו בטל דמאי אמרת

יאמר זה אומר שהמלאכה 
וחלוק על כולו לא  אסורה

יאמר הכי אלא יאמר מלאכה 
אין לו שהרי כמה בטלין יש 

  בשוק כל ימות השה:
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 נב, אנב, אנב, אנב, א    ----נא, ב נא, ב נא, ב נא, ב  .9
אלְ  ַרב ָסְפָרא ָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ַיְרָחא,  ְקִביָעא ּדְ ָיְדִעיַנן ּבִ גֹון ֲאַנן ּדְ     ּכְ
ּוב    נב,א יׁשּ ּיִ    ,לֹא ַעִביְדָנא - ּבַ

ֲחלֹוֶקתִמ  יּנּוי ַהּמַ ֵני ׁשִ   . ּפְ
ר  ְדּבָ ּמִ    ?ַמאי –ּבַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
  : ַרב ַאִמיָהִכי ָאַמר 

ּוב  יׁשּ ּיִ   ָאסּור,  - ּבַ
ר ְדּבָ ּמִ ר.  - ּבַ   מּוּתָ

  
ר ַאְסָיא י  ַרב ָנָתן ּבַ ִדיָתא ּבְ  ַרבֲאַזל ִמּבֵ ל ֲעֶצֶרתְלפּוְמּבַ ִני ׁשֶ   . יֹום טֹוב ׁשֵ

יּה  ְמּתֵ   . ַרב יֹוֵסףׁשַ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
יּה ַמר ְנִגיֵדי!    ּוְלַנְגּדֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

   ,ֲעִדיָפא ֲעַבִדי ֵליּה 
גִ  ְבַמַעְרָבא ִמיְמנּו ַאּנְ י ַרבּדִ ַבר ּבֵ ְמָתא.  ,יָדא ּדְ ַ   ְולֹא ִמיְמנּו ַאׁשּ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

  
  .ַרב יֹוֵסףַנְגֵדיּה 

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֵתיּה ָמר  ּמְ מּוֵאלוּ  ַרבּדְ ְנׁשַ ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי תַּ    :ּדְ
ֻלּיֹות!  ל ּגָ ֵני ָיִמים טֹוִבים ׁשֶ ים ַעל ׁשְ   ְמַנּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָעְלָמאָהנֵ  י ִאיִניׁש ּדְ    ,י ִמילֵּ
ַנן הּוא,  ַרּבָ   ָהָכא צּוְרָבא ִמּדְ

ָטָבא ֵליּה ֲעַבִדי,    ּדְ
י  ַבר ּבֵ א ּדְ ַגְדּתָ ְבַמַעְרָבא ִמיְמנּו ַאּנְ ְמָתא ַרבּדִ ַ    .ְולֹא ִמיְמנּו ַאׁשּ

    רש"י

. מלאכה יישוב לא עבידאב
ביום טוב שי הואיל והגו בו 
איסור לא תשה לעייהם את 

   המהג:
   . החמורה ממה:דעדיפא מיה

   . עשיתי לו:עבדי ליה
. תלמיד מימו אגדא דבר בי רב

שסרח היו מין להלקותו ולא 
לדותו משום דשמתא חמורה 

   וחוששין לכבוד התורה:
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ִביִעית" ירֹות ׁשְ ּיֹוֵצא ּבֹו ַהּמֹוִליְך ּפֵ לּו  ּכַ ּכָ קֹום ׁשֶ לּו, ִמּמָ ּלֹא ּכָ   ְלָמקֹום ׁשֶ

לּו  ּכָ לּו ְלָמקֹום ׁשֶ ּלֹא ּכָ קֹום ׁשֶ יב ְלַבֵער. -אֹו ִמּמָ   ַחּיָ

י ה" :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ   . ""ֵצא ְוָהֵבא ְלָך ַאף ַאתָּ

  
ְתַנן י ְיהּוָדה ָהא ּדִ    :ְוֵלית ֵליּה ְלַרּבִ

ם ְוחוּ " ָ ָצא ִמׁשּ ּיָ קֹום ׁשֶ םנֹוְתִנין ָעָליו חּוְמֵרי ַהּמָ ָהַלְך ְלׁשָ קֹום ׁשֶ   ?! "ְמֵרי ַהּמָ
  

ֵריּה ָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ
י ָתא ַאֲחִריִתי ָקָאַמר ַרּבִ   ְיהּוָדה,  ִמילְּ

ּלֹ   :ְוָהִכי ָקָאַמר קֹום ׁשֶ ּלֹאֹו ִמּמָ לּו ְלָמקֹום ׁשֶ לוּ א ּכָ    ,א ּכָ
ְמקֹומֹו  לּו ּבִ ּכָ ַמע ׁשֶ יב ְלַבֵער, -ְוׁשָ   ַחּיָ

לּו ְלהּו.  יַרּבִ  ַאְייִתיְנהּו, ְוָהא לֹא ּכָ ה ֵמֵהיָכא ּדְ   ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֵצא ְוָהֵבא ְלָך ַאף ַאּתָ
  

אּדְ  :ְלֵמיְמָרא י ְיהּוָדה ְלקּולָּ    ,ַרּבִ
יְוָהָאַמר  י : לֹא ָאַמרֶאְלָעָזר ַרּבִ א ְלחּוְמָרא!  ַרּבִ   ְיהּוָדה ֶאלָּ

  
א ֵאיּפֹוְך  יב לְ  -ֶאלָּ   ַבֵער, ֵאינֹו ַחּיָ

לּו ְלהּו.  ַאְייִתיְנהּו ְוָהא ּכָ ה ֵמֵהיָכא ּדְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֵצא ְוָהֵבא ְלָך ַאף ַאּתָ   ַרּבִ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ְדָקָתֵני    ,ְלעֹוָלם ּכִ

ּלֹ   :ְוָהִכי ָקָאַמר קֹום ׁשֶ לוּ אֹו ִמּמָ ּכָ לּו ְלָמקֹום ׁשֶ    ,א ּכָ
לּו  ַוֲעַדִיין לֹא ,ְוֶהֱחִזיָרן ִלְמקֹוָמן יב -ּכָ    .ְלַבֵער ֵאינֹו ַחּיָ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר ַאְייִתיְנהוּ  :ַרּבִ ה ֵמֵהיָכא ּדְ לּו ְלהוּ  ,ֵצא ְוָהֵבא ְלָך ַאף ַאּתָ     .ְוָהא ּכָ
  

יַמְתֵקיף ַלּה  י ְיהּוָדה ַרב ָאׁשֵ    :ְלַרּבִ
א ְדַחְמָרא ַקְלִטיְנהוּ  ּבָ    ?!ַאּטּו ַאּגַ

  
א ָאַמר  יֶאלָּ    :ַרב ָאׁשֵ

ְפל ֵאיּבִ א ְדָהֵני ַתּנָ    ,ּוְגּתָ
ְתַנן    :ּדִ

ָחִבית ַאַחת" ין ּבְ ָבׁשִ ה ּכְ לֹׁשָ    :ַהּכֹוֵבׁש ׁשְ
י ֶאְלָעָזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

 .אֹוְכִלין ַעל ָהִראׁשֹון
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

   .ַאף ַעל ָהַאֲחרֹון
ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ָלה לׇכּ  ּכָ ֶדה ִמן ִמינוֹ  ׁשֶ ָ    ,ֶהָחִבית ִמן ִמינוֹ  ְיַבֵער - ַהׂשּ
ְדָבָריו ַוֲהָלָכה     .(שביעית ט, ה) "ּכִ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

ֵאי א ְדָהֵני ַתּנָ ְפלּוְגּתָ    ,ּבִ
ַתְנָיא    : 290ּדְ

צֹוַער" ּבְ ְכֶלה ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּיִ ְתָמִרין ַעד ׁשֶ    .אֹוְכִלין ּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ      :אֹוֵמר ַרּבָ
יִפין.  - ין אֹוְכִל    נב,ב ין ַהּכֵ ל ּבֵ   ַעל ׁשֶ

ין -ְוֵאין אֹוְכִלים  יּצִ ִ ין ַהׁשּ   . "ַעל ּבֵ
  

                                                             

ְתַנןכתבי יד ודפוסים ישנים. גירסת וילנא:  290   ּדִ

    רש"י

. דמשמע שיכול לומר לו בן מקום ולית ליה לר' יהודה כו'
שלא כלו לבן מקום שכלו צא והבא לך אף אתה ממקום 
שהבאתי ותמצא שלא כלו שם לחיה ואכול מאותן 
שתביא ואותה שלך שיש לך בבית אסורין וטעמא משום 
דגדלו כאן ובזה המקום כלו אבל אי הבאתי את שלי 

אן מחלוקת ולית ליה לר' יהודה ממקום היתר ואין כ
דאסור משום חומרי מקום שהלך לשם ואפילו אין שם 
מחלוקת דהא ממקום שאין עושין למקום שעושין 
דטעמא לאו משום מחלוקת הוא ואסרין ליה משום 

  חומרי מקום שיצא משם:
. או ממקום שלא כלו הכי גרסין מילתא אחריתי קאמר

חייב לבער ור'  למקום שלא כלו ושמע שכלו במקומן
יהודה אומר צא והבא לך אף אתה מהיכא דאייתיהו 

   והא לא כלו:
   . תא קמא:מילתא אחריתי קאמר

. ואע''ג דאין כאן חומרי ושמע שכלו במקומן חייב לבער
מקום שיצא משם שבשעה שיצא עדיין לא היו והגין בהן 

   חומרא:
משם . יכול זה לומר לבי מקומו שיצא ר' יהודה אומר צא

איי משה ממהגכם דהא הולכתים למקום שלא כלו 
   וצא והבא לך משם ותוכל למצוא הרבה:

. הכי הוה גמיר לה ר''א מרביה לחומרא אמרה ר' יהודה
   דרבי יהודה אמר לחומרא:

. תוספת זו שהוספו על המשה ואימא או אלא איפוך
ממקום שלא כלו למקום שלא כלו ושמע שכלו במקומן 

לבער דאין כאן משום חומרי מקום שיצא משם  איו חייב
שכשהוציאם עדיין לא אסרו ר' יהודה אומר יש כאן 
זילזול מקומו דאמרי ליה בי מקומו הראשון צא והבא 
לך מהיכא דאייתיהו ממקום שהבאתם ותמצא שכבר 

   כלו:
. דלא איירי מתיתין במביא ממקומו לעולם כדקתי

   שוה לו: למקום השוה לו אלא למקום שאין
. מתיתין המוליך פירות שביעית ממקום והכי קאמר

שכלו למקום שלא כלו או ממקום שלא כלו למקום שכלו 
חייב לבער החזירן למקומן ועדיין לא כלו איו חייב לבער 
ורבי יהודה מחמיר דאמרין ליה צא והבא לך אף אתה 

   מהיכא דאייתיהו השתא והא כלו להו:
גבו של חמור שהכיסן לתוך אותו . גבא דחמרא קלטיהו

מקום החמור קלטן בחומרי אותו מקום שלא יוכל 
   להחזירן עוד הא לא גדלו שם ואיו אוכלן שם:

. שלשה מיי ירק בחבית אחת של הכובש שלשה כבשים
   חומץ או של ציר כדי להתקיים:

   . משלשתן:אוכלין
. על סמך הראשון הממהר להיות כלה לחיה על הראשון

שדה דמשעה שיכלה אחד מהן מן השדה שלשתן מן ה
   אסורין דכבשייהו משוי להו כחד:

. על סמך מין הכלה אחרון ואוכל משלשתן אף על האחרון
ואע''פ שמין השים כלה לחיה כבר ותא דמתי' ור' 
יהודה בהא פליגי דתא קמא סבר לה כרבי יהושע דמיקל 

כלו והכי מישתמעא למילתיה ממקום שלא כלו למקום ש
כולן חייב לבער אבל כלו מקצתן אוכל אף ממין הכלה כר' 
יהושע דאוכלין אף על האחרון ר' יהודה אומר צא והבא 
לך אף אתה מאותו המין מן השדה והרי לא תמצא בשדה 

   ואסור כרבן גמליאל:
. בכל ארץ יהודה עד שיכלה דקל האחרון אוכלין בתמרים

ארצות  שבצוער שהיא עיר התמרים ותן לקמן שלש
לביעור שאין בי יהודה אוכלין משכלו בכל ארץ יהודה 
ואע''פ שלא כלו בגליל אבל אוכלין הן ביהודה ואפילו 
במקום שכלה עד שיכלה מקום אחרון שבכל ארץ יהודה 
לפי שחיה כשאיה מוצאת כאן הולכת למקום אחר והיא 

   מתפרסת שם ורחמא תלה בה כדלקמן:
דרך דקלים להיות בעיקרן  .אוכלין על של בין הכיפין

קוצים סביב והייו שיצים ומן הדקל עצמן הן ולמעלה 
עלין שלו עשויין כסדרן כמין כפות תמרים וכשהרוח 
משב התמרים ופלין ושארין באותן כיפין ולמטה 
בשיצין וקאמר רבן שמעון דכל זמן שמצויין בכיפין 

ך אוכלין מאותן שבבית אבל אין אוכלין מן הבית על סמ
אותן שבשיצין לפי שאין החיה יכולה ליטלן מפי הקוצים 
ומתיתין הכי קאמר תא קמא. כלה לגמרי אף מבין 
השיצים חייב לבער אבל כלו מן הכיפין ועדיין יש בשיצין 
איו חייב לבער רבי יהודה אומר צא והבא לך אף אתה 
ממקום הראוי ליטלן ולא תמצא ולחומרא אמרה רבי 

  יהודה:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

יעּור:" לׁש ֲאָרצֹות ַלּבִ   ְיהּוָדה,   ׁשָ
ן,  ְרּדֵ   ְוֵעֶבר ַהּיַ

  ְוָגִליל. 
ָכל ַאַחת ְוַאַחת.  לׁש ֲאָרצֹות ּבְ   ְוׁשָ

יע לׁש ֲאָרצֹות ַלּבִ ה ָאְמרּו ׁשָ    ?ּורְוָלּמָ
ָכל ַאַחת ְוַאַחת ַעד  ְהיּו אֹוְכִלים ּבְ ּיִ ּה ׁשֶ ּבָ ְכֶלה ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּיִ   . (שביעית ט, ג) "ׁשֶ

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ

  
ר עּוְקָבאָאַמר  י ָאַמר ַרב ָחָמא ּבַ ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

ַאְרֶצךָ  :ָאַמר ְקָרא ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוַלַחּיָ   , יקרא כה, ז)(ו 291""ְוִלְבֶהְמתְּ
ֶדה  ָ ה אֹוֶכֶלת ִמן ַהׂשּ ַחּיָ ל ְזַמן ׁשֶ ִית,  -ּכָ ּבַ ּבַ ֵהָמה ׁשֶ   ַהֲאֵכל ַלּבְ

ֶדה  ָ ׂשּ ר ּבַ ה ֲאׁשֶ ָלה ַלַחּיָ ִית.  -ּכָ ָך ִמן ַהּבַ ה ִלְבֶהְמּתְ לֵּ   ּכַ
  

ִליל, ּדְ ּוְגִמיִרי:  ּגָ ּבַ ירֹות ׁשֶ ֵדיָלה ַעל ּפֵ יהּוָדה ּגְ ּבִ ה ׁשֶ   ֵאין ַחּיָ
יהּוָדה. ְוֵאין ַח  ּבִ ירֹות ׁשֶ ֵדיָלה ַעל ּפֵ ִליל ּגְ ּגָ ּבַ ה ׁשֶ   ּיָ

  
  
  

                                                             

בּוָאָתּה ֶלֱאכֹל 291 ְהֶיה ָכל תְּ ַאְרֶצָך תִּ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוַלַחּיָ   ְוִלְבֶהְמתְּ

    רש"י

ישראל . בארץ שלש ארצות
חלוקות זו מזו לעין ביעור 
שאין זו סומכת על זו משכלו בה 

   ואע''פ שלא כלו בחבירתה:
. ושלש ארצות בכל אחת ואחת

שחלוקות במהג קיום 
פירותיהן שפירותיהן כלות של 
זו קודם לזו ואעפ''כ עשיו כולן 

   אחת לביעור כדמפרש ואזיל:
. הואיל ולמה אמרו שלש ארצות

אחת הרי כאן ושלש ארצות לכל 
תשע ארצות למאי הילכתא 
אמרו שלש ארצות לביעור ותו 

   לא:
. עשאום שיהיו אוכלין בכל אחת

לשלש שבכל אחת כאילו הן 
אחת ואוכלין בכל אחת ואחת 
מהשלש החלוקות לביעור עד 
שיכלה האחרון שבשלש 
ארצותיה אוכלין ביהודה עד 
שיכלה אחרון שבשלש ארצותיה 

   ליל:וכן בעבר הירדן וכן בג
. דאוכלין ביהודה מא הי מילי

עד שיכלה אחרון שבשלש 
ארצות שבה אבל אין אוכלין 

   ביהודה ע''י אותן שבגליל:
   . מסורת מאבותיו:וגמירי

. מתרחקת דאין חיה שביהודה
כל כך לצאת מיהודה לגליל 
ומגליל ליהודה אבל יוצאה היא 

   מגליל לגליל ומיהודה ליהודה:
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 בבבבנב, נב, נב, נב,  .12
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָרֵאל ְלחּוָצה ָלֶאֶרץ " ְצאּו ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּיָ ירֹות ׁשֶ ֵהן. - ּפֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲעִרין ּבְ   ִמְתּבַ

י ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ֲע    רּו, ַיְחְזרּו ִלְמקֹוָמן ְוִיְתּבַ

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ַאְרֶצָך" :ִמׁשּ   . "(ויקרא כה, ז) 292"ּבְ
  

יּה     !ָהא ַאִפיְקּתֵ
  

יּה  ָאֶרץ"ְקִרי ּבֵ ַאְרֶצךָ " – "ּבָ     ."ּבְ
  

   ,ִאי ַנִמי
ַאְרֶצָך"ֵמ  ר ּבְ   . "ֲאׁשֶ
  

ָרֵאל ְלחּוָצה ָלֶאֶרץ,  ַרב ָסְפָרא   ְנַפק ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ
ַחְמָר  א ּדְ ְרּבָ ֲהֵדיּה ּגַ ִביִעית, ּדִ א ֲהָוה ּבַ   ׁשְ

ֲהֵדיּה  ֵריּה ָלוּו ּבַ ֲהָנאוְ  ַרב ִאיָקאּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   , ַרב ּכָ
יּה  ִמיַע ֵליּה ִמיּנֵ ׁשְ א ּדִ הוּ ּדְ ָאַמר ְלהּו: ִאיּכָ י ַאּבָ ן ֶאְלָעָזר אֹו לֹא?  :ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

ֲהָנאָאַמר ֵליּה     :ַרב ּכָ
י ָהִכי ָאַמר הוּ ַא  ַרּבִ ן ֶאְלָעָזר. ּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   : ֲהָלָכה ּכְ

ֵריּה ָאַמר ֵליּה     :ַרב ִאיָקאּדְ ַרב הּוָנא ּבְ
י ָהִכי ָאַמר הוּ  ַרּבִ ן ֶאְלָעָזר. ַאּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   : ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

  : ַרב ָסְפָראָאַמר 
ָלָלא  ָדֵייק וְ  ַרב הּוָנאּדְ ְנקֹוט ָהא ּכְ ָיְדָך ּדְ ַרֵביּה ּבְ ַמֲעָתָתא ִמּפּוֵמיּה ּדְ    ,ָגַמר ׁשְ

ִדיָתא.  ַרֲחָבהכְּ  פּוְמּבַ   ּדְ
  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרֲחָבהָאַמר ּדְ 

פּול ָהָיה  ִית ְסָטיו ּכָ ָטיוַהר ַהּבַ   . ְסָטיו ִלְפִנים ִמּסְ
  

יד לֹו": ַרב יֹוֵסףָקֵרי ֲעֵליּה  ָאל ּוַמְקלֹו ַיּגִ ֵעצֹו ִיׁשְ י ּבְ   , שע ד, יב)(הו 293"ַעּמִ
יֵקל לֹו  ל ַהּמֵ יד לֹו.  -ּכָ   ַמּגִ

  
    

  
  

                                                             

בּוָאָתּה ֶלֱאכֹלוְ  292 ְהֶיה ָכל תְּ ַאְרֶצָך תִּ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוַלַחּיָ   ִלְבֶהְמתְּ
ַחת ֱאלֵֹהיֶהם 293 ְזנּו ִמתַּ י רּוַח ְזנּוִנים ִהְתָעה ַוּיִ יד לֹו ּכִ ָאל ּוַמְקלֹו ַיּגִ ֵעצֹו ִיׁשְ י ּבְ   ַעּמִ

    רש"י

. כשתגיע עות הביעור מתבערין
   שכלו לחיה:

. ולא מטרחין בכל מקום שהן
  ליה להחזירן לארץ לבערן שם:

. לחיה אמר בארצךמשום ש
אשר בארצך וזהו ביעורן 
שמפקירן במקום דריסת חיה 

   ובהמה:
. למעוטי דאין הא אפיקתיה

סומכין בי יהודה אלא על 
   ארצם ולא על של גליל:
. אי הוה קרי ביה בארץ בארצך

כתיב בארץ הוה שמעת מיה 
חדא מיייהו השתא דכתיב 

   בארצך. דרוש בה תרתי:
   . אשר לדרשא:אי מי

   . תלוו עמו בחבורה:לוו בהדיה
   . תלמידיו היו:מייה דר' אבהו

דקים ליה דאיהו דייק שמעתא 
. כשהשמועה מפומיה דרביה

יוצאה מפי רבו מדקדק ואומר 
לרבו לשותה פעם שייה 

   ומבחין הימו או הן או לאו:
. שהיה כרחבה דפומבדיתא

מדקדק בשמועתו לדעת ממי 
   קיבלה:

עה מרב . ספק שמרבי יהודה
יהודה או מר' יהודה שיאה 

   דהוה מי בההוא דרא:
. איצטבאות סטיו כפול היה

סביב לו כפולות זו לפים מזו 
   סביב:

  . דרב ספרא:קרי רב יוסף עליה
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 נג, אנג, אנג, אנג, א    ––––ב ב ב ב נב, נב, נב, נב,  .13
י יָתא  ֶאיְלַעאי ַרּבִ ְפִנּיָ ִביִעית. ּדִ ָקץ ּכַ   ׁשְ

  
   ?ֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי
   !ַרֲחָמָנא ְולֹא ְלֶהְפֵסדָאַמר  294"ְלָאְכָלה"(ויקרא כה, ו), 

  
יָמא: ָנֵחית ְלֵפי  ְוִכי ּתֵ י ֵהיָכא ּדְ   ָרא, ָהֵני ִמילֵּ

לֹא ָנֵחית ְלֵפיָרא לֹא ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ָה וְ    - ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ה ּבַ   : ַרּבָ
י    ָעְרָלה ֲאִסיֵרי, ּדְ ָהֵני ַמְתַחלֵּ

   !הֹוִאיל ְוַנֲעׂשּו ׁשֹוֵמר ְלֵפיֵרי
   ?ְוׁשֹוֵמר ְלֵפיֵרי ֵאיַמת ֲהָוה

כּוְפֵרי    ,ּבְ
יֵרי!    ְוָקא ָקֵרי ְלהּו ּפֵ

  
יּכְ  ָאַמרּדְ  ב ַנְחָמןַר    יֹוֵסי.  ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
י"   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

  ָאסּור,  - ְסָמַדר 
יֵרי הּוא ּפֵ ֵני ׁשֶ   , (ערלה א, ז) "ִמּפְ

ַנן ֲעֵליּה. ְפ וּ    ִליֵגי ַרּבָ
  

ָעאַמְתִקיף ָלּה  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ   : ַרב ׁשִ
ַנן ֲעֵליּה  ִליֵגי ַרּבָ יּדְ ּוִמי ּפְ ָאר ִאיָלנֹות יֹוֵסי ַרּבִ ׁשְ    ?!ּבִ

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ִביִעי? " ְ ׁשּ   ֵמֵאיָמַתי ֵאין קֹוְצִצים ֶאת ָהִאיָלנֹות ּבַ

  

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ל ָהִאיָלנֹות  יֹוִציאוּ  - ּכָ ֶ   .ִמׁשּ

   

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

רּו,  - ֶהָחרּוִבין  ְרׁשְ ׁשַ ּיְ ֶ   ִמׁשּ
ָפִנים   נג,א ֶ ^ - ְוַהּגְ   ַיְגִריעּו, ִמׁשּ

יִתים  ָיֵניצּו,  -ְוַהּזֵ ֶ   ִמׁשּ
ל ָהִאיָלנֹות  ָאר ּכָ יֹוִציאוּ  - ּוׁשְ ֶ   . (שביעית ד, י) "ִמׁשּ

  : ַרב ַאִסיְוָאַמר 
ירּוַע  = ּבֹוֶסרהּוא  ָבן = הּוא ּגֵ    .הּוא ּפֹול ַהלָּ

  

ָבן" ֲעָתךְ  - "ּפֹול ַהלָּ    ?!ָסְלָקא ּדַ
  

א ֵאיָמא    :ֶאלָּ
פֹול יעּורֹו ּכְ ָבן.  ׁשִ   ַהלָּ

  

ְמַעּתְ ֵליּה     ?לֹא –ְסָמַדר  ,ִאין – ּבֹוֶסר :ָאַמרּדְ ּוַמאן ׁשָ
ַנן    ,ַרּבָ

ּיֹוִציאוּ " :ְוָקָתֵני ֶ ל ָהִאיָלנֹות ִמׁשּ ָאר ּכָ    !"ׁשְ
  

י א ַרּבִ ְדִניְסָחֵני ַקץ ֶאלָּ    .ֶאיְלַעאי ּבִ
  

                                                             

ָך ְוַלֲא  294 ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבּדְ ּבַ ךְ ְוָהְיָתה ׁשַ ִרים ִעּמָ ְבָך ַהּגָ ִכיְרָך ּוְלתֹוׁשָ   ָמֶתָך ְוִלׂשְ

    רש"י

. דקל שביעיתקץ כפייתא ד
טעון כפיות והן תמרים קטים 
שלא בישלו וקצץ הדקל לעצים 

   והפסיד כפיות:
. פירי שגמר אסור דחת לפירא

   להפסידו:
. שומר הגדל מתחלי דערלה

סביבות התמרים בקטן כעין 
פקס הגדל סביבות אגוזי יער 

   הדקות:
. משום ערלה דלא הוו אסירי

כעץ אלא שם פירי עליהם 
   עשו שומר לפירי:הואיל ד

. ושומר פירי אימת הוי בכופרי
כשהן קטות וכופרא הוא 
כפיות וכשגדילין הוא יבש 
וופל אלמא כפיות קרויין 

   פירי:
. דאמר פירי שלא גמר רב חמן

   קרוי פירי:
. דאמר משפל דאמר כר' יוסי

פרח הגפן וראית צורת העבים 
והייו סמדר אסור משום ערלה 

פירי ובלעז קורין מפי שהוא 
{אישפיי"ר: פיתוח אשפי''ר 

(הפרי) [השווה פירוש רש"י 
לשיר השירים ז יג. יכול להיות 
שהמילה הצרפתית מתייחסת 
לכל ההסבר שם, ולא למילה 

   : "סמדר" דוקא]}
. במסכת ופליגי רבן עליה

ערלה דקתי רישא: העלין 
והלולבין ומי גפים וסמדר 
מותרים משום ערלה ורבי 

   אלעאי דעבד כרבן:
   . חוץ מגפן:בשאר אילות
. לעצים מפי אין קוצצין

שמפסיד הפירי ורחמא אמר 
   לאכלה ולא להפסד:

. תחילת העלין בימי משיוציאו
   יסן:

. משיראו בהן כעין משישרשרו
  שרשרות של חרובין:

. משגדלו העבים משיגריעו
קצת וקראו גירוע ולקמן מפרש 

   שיעורו כפול הלבן:
. משיגדיל הץ עליהן משייצו

והוא כעין מתחלי ודומה לו 
בברכות (דף לו:) הפטמה של 
רימון מצטרף והץ שלו איו 

   מצטרף:
. דאמר כל היכא דתן הוא בוסר

או בוסר או גירוע כולהו חדא 
יהו בוסר תן בגיטין (דף לא.) 

   משעת כיסת המים לבוסר:
. הא בגפים פול הלבן ס''ד

   קיימא:
. תא דשמעת ליה דאמר מאןו

בוסר הוא דהוי פירי כדקתי 
משיגריעו דהייו בוסר אבל 
סמדר לא רבן היא וקתי 
דמודו בשאר אילות הא דרב 
אסי הוא בוסר הוא גירוע קט 
הכא משום דלא תימא גירוע 

   הייו סמדר ורבי יוסי היא:
. תמרים של דקל בדיסחי קץ

זכר ואין מתבשלין בו עולמית 
גודרין אותן ביסן והן ו

מתבשלות מאליהן בכלי כפות 
תמרים ולעולם הן קטות הלכך 

   ר' אילעאי לא אפסיד מידי:
. מקום כרמים ואית דגרסי אוכל

  של אבל והוא אבל כרמים:
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 נג, אנג, אנג, אנג, א .14
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְכל" ּיִ ֲעָנִבים ַעד ׁשֶ ל אֹוֶכל. אֹוְכִלין ּבַ ִלּיֹות ׁשֶ   ּו ּדָ

  אֹוְכִלים ֲעֵליֶהם,  -ִאם ֶיׁש ְמאּוָחרֹות ֵמֶהן 
ְתקֹוַע,  ּבִ ְכֶלה ַאֲחרֹון ׁשֶ ּיִ יִתים ַעד ׁשֶ ּזֵ   אֹוְכִלים ּבַ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ל ּגּוׁש ָחָלב.  ְכֶלה ַאֲחרֹון ׁשֶ ּיִ   ַעד ׁשֶ

ֵהא ָעִני יֹוֵצא ְוֵאינֹו מֹוֵצ  ּיְ ֵדי ׁשֶ נֹופוֹ    :אּכְ    ,לֹא ּבְ
רֹו רֹוַבע.  ִעיּקָ   ְולֹא ּבְ

רֹוְגרֹות  ּגְ י ֵבית ִהיִני.  - אֹוְכִלין ּבַ ּגֵ ְכלּו ּפַ ּיִ   ַעד ׁשֶ
י ָאַמר   : ְיהּוָדה ַרּבִ

רוּ  י ֵבית ִהיִני" :לֹא הּוְזּכְ ּגֵ א  "ּפַ רֶאּלָ    :ְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ
טֹוְבָיָנא "295 י ֵבית ִהיִני ְוַאִהיִני ּדְ ּגֵ רַח  -ּפַ ַמֲעׂשֵ יִבים ּבְ   . "ּיָ

  

ָמִרים  תְּ צֹוַער.  -אֹוְכִלים ּבַ ּבְ ְכֶלה ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

יִפין ין ַהּכֵ ל ּבֵ    ,אֹוְכִלין ַעל ׁשֶ
ין יּצִ ִ ין ַהׁשּ ל ּבֵ   . "ְוֵאין אֹוְכִלין ַעל ׁשֶ

  
   :ּוְרִמיְנִהי

ֲענָ " ַסח,  -ִבים אֹוְכִלין ּבַ   ַעד ַהּפֶ
יִתים  ּזֵ   ַעד ָהֲעֶצֶרת,  -ּבַ

רֹוְגרֹות  ּגְ ה,  - ּבַ   ַעד ַהֲחנּוּכָ
ָמִרים     ."ַעד ַהּפּוִרים -ּוַבתְּ

יָביְוָאַמר      :ַרב ּבֵ
י ְתַרְייָתא  ַרּבִ י ּבַ ְרתֵּ    !ַמֲחִליףיֹוָחָנן ּתַ

  
יעּוָרא  -ִאיֵדי ְוִאיֵדי    . הּואַחד ׁשִ

  
ֵעית ֵאיָמ     :אְוִאי ּבָ

ֶהְדָיא    ."ִאם ֵיׁש ְמאּוָחרֹות ֵמֶהן אֹוְכִלים ֲעֵליֶהן" :ָהא ָקָתֵני ּבְ
  
  
  
  
  

                                                             

ְתַנןע"פ התוספתא, הסוגיה המקבילה בעירובין כח:, מסורת הש"ס, כתבי יד וראשונים. גירסת וילנא:  295 ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ    ּדִ

    רש"י

  :דליות}- {גפי.טריילי''שדליות
. מקום זיתים כדתן תקוע

במחות (דף פה:) תקועה אלפא 
לשמן ומתוך שהשמן מצוי שם 

ן בו מצויין חכמים בהן ורגילי
כדכתיב (שמואל ב יד) וישלח 

   יואב תקועה וגו':
. מי איכא זיתים גוש חלב

טובא והוא בחלקו של אשר 
דכתיב ביה וטובל בשמן רגלו 

   במחות (שם):
. מותר כדי שיהא עי יוצא כו'

לאכול מן הכוסין עד שיכלו 
בשדה כל כך שיהא עי יוצא 

   לבקש ואיו מוצא כו':
   . תאים יבשים:וגרותגר

. תאים של אותו פגי בית היי
   מקום:

. בבית המדרש לא הוזכרו
   להחשב פירי אלא למעשר:

   . תמרים:אהיי
. מקום ואותן פגים דטוביא

ואותן תמרים לעולם קטים: 
ואמר רב ביבי גרסין ולא 

   תירוצא הוא:
. תרתי בתרייתא מחליף

בגרוגרות עד הפורים בתמרים 
  ה:עד חוכ
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ְנָיא    :ּתַ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
   ,ִמיִלין -ִסיָמן ְלָהִרים 

ָקִלים,  - ִסיָמן ַלֲעָמִקים   ּדְ
ָחִלים    ָקִנים,  -ִסיָמן ַלּנְ

ֵפָלה  ְ ְקָמה.  -ִסיָמן ַלׁשּ   ׁשִ
ָבר ָבר ֵזֶכר ַלּדָ ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ    ,ְוַאף ַעל ּפִ

ֱאַמר: ּנֶ ֲאָבִנים  ׁשֶ ַלִים כָּ ירּוׁשָ ֶסף ּבִ ֶלְך ֶאת ַהכֶּ ן ַהּמֶ תֵּ    ,"ַוּיִ
ֵפָלה ָלרֹ ְ שּׁ ר ּבַ ְקִמים ֲאׁשֶ ִ ׁשּ   . (מלכים א י, כז) ב"ְוֵאת ָהֲאָרִזים ָנַתן כַּ

  
   ,ִמיִלין –"ִסיָמן ְלָהִרים 

ָקִלים" -ִסיָמן ַלֲעָמִקים    . ּדְ
  

ּה    ּכּוִרים. ִב ְל ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ְתַנן    :ּדִ
ּכּוִרים " יִנים,  -ֵאין ְמִביִאים ּבִ ְבַעת ַהּמִ ִ א ִמׁשּ   ֶאּלָ

ָהִרים,  - לֹא  ּבֶ ָקִלים ׁשֶ   ִמּדְ

ֲעָמִקים - לֹא  ּבָ ירֹות ׁשֶ   . (ביכורים א, ג) "ִמּפֵ
  
  

ָחִלים     .ָקִנים" -"ִסיָמן ַלּנְ
  

ּה    ַנַחל ֵאיָתן. לְ ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ְקָמה" ֵפָלה ׁשִ ְ    ."ִסיָמן ַלׁשּ
  

ּה  רְל ָנְפָקא ִמיּנָ ח ּוִמְמּכָ   . ִמּקָ
  

ר ח ּוִמְמּכָ הּו ַנִמי ְלִמּקָ ָאֵתית ְלָהִכי ּכּולְּ א ּדְ ּתָ   .ָהׁשְ
  
  
  

    רש"י

. עפצין סימן להרים מילין
{עפצים (גידולים גלי''ש 

אבל  טפיליים בעלה האלון)}
שאר אילות שבהרים אין יפין 
ופקא מיה דלא מייתין 

   בכורים מיייהו כדלקמן:
   . תמרים:דקלים
   . איה עושה פירי:שקמה
. ארץ מישור ולקמיה שפלה

   מפרש מאי פקא מיה:
מע . שכשקמים אשר בשפלה

מיה דרך שפלה לשקמים ומיהו 
לאו ראיה גמורה היא לידע 
דאם אין בה שקמים לא תהא 
קרויה שפלה בבכורים כתיב 
אשר תביא מארצך ודרשין 
במחות (דף פד:) אמר כאן 
ארצך ואמר להלן ארץ חטה 
ושעורה וגו' מה להלן שבח ארץ 
דהא בשבחה הכתוב מדבר אף 
כאן שבח ארץ וילפין מיה 

מביאין אלא משבעת דאין 
המיין האמורין שם ואין 
מביאין אלא ממקום משובח 
ותמרים משבעת המיין הם 
דכתיב ודבש דהייו דבש 

   תמרים:
. דאין ולא מדקלין שבהרים

משובחין אלא דקלים של 
   עמקים:

. תבואת דגן ולא מפירות
שבעמקים שהמים לין שם 

   ותבואתן כמושה ומרקבת:
ופה צריך . לעגלה ערלחל איתן

שיהו קים גדילים בו ואי לא 
   לא מיקרי חל:

. שפלה אי מוכר למקח וממכר
  לך צריך שיהו בה שקמים:
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ָנה             ִמׁשְ

ה ַלּגֹוִים ּקָ ֵהָמה ּדַ ֲהגּו ִלְמּכֹור ּבְ ּנָ   מֹוְכִרין,  - ָמקֹום ׁשֶ
ּלֹ    ֵאין מֹוְכִרין.  -א ָנֲהגּו ִלְמּכֹור ָמקֹום ׁשֶ

ָכל ָמקֹום ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם ה  :ּבְ סָּ ֵהָמה ּגַ   ּבְ
  ֲעָגִלים ּוְסָייִחים, 

ֵלִמים  בּוִרים.וּ ׁשְ   ׁשְ
י יר ּבִ  ְיהּוָדה ַרּבִ בּוָרה. ַמתִּ ְ   ׁשּ

ֵתיָרא ן ּבְ סּוס.  ּבֶ יר ּבְ   ַמתִּ
  

ֲה  ּנָ ֵליֵלי ְפָסִחים ָמקֹום ׁשֶ   אֹוְכִלין,  - גּו ֶלֱאכֹול ָצִלי ּבְ

ּלֹ ֲהגּו ׁשֶ ּנָ   . ֵאין אֹוְכִלין -א ֶלֱאכֹול ָמקֹום ׁשֶ
  

ָמָרא               ּגְ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
יֹּ  ַסח הּוא" :אַמרָאסּור לֹו ָלָאָדם ׁשֶ ר ֶזה ַלּפֶ ׂשָ    ,"ּבָ

ֶהְמּת  יׁש ּבְ ַמְקּדִ ְרֶאה ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ    ,וֹ ִמּפְ
חּוץ. ְו  ים ּבַ   אֹוֵכל ָקָדׁשִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְוָקא  ר,  - ּדַ ׂשָ   ּבָ

י     ,לֹא  –ֲאָבל ִחיּטֵ
ִמיְנַטר ְלִפְסָחא ָקָאַמר    .ּדְ

  
ר לֹא?    !ּוָבׂשָ

   :ֵמיִתיֵבי
י ָאַמר"   : יֹוֵסי ַרּבִ

ָדִיים ְמקוּ  ֵני רֹוִמי, ֶלֱאכֹול ּגְ ֵליֵלי ְפָסִחים. ּתֹודֹוס ִאיׁש רֹוִמי ִהְנִהיג ֶאת ּבְ ִסים ּבְ   ּלָ

ַזְרנּו ָעֶליָך ִנּדּוי ה ּגָ ְלחּו לֹו: ִאיְלָמֵלא ּתֹודֹוס ַאתָּ    ,ׁשָ
חּוץ ים ּבַ ָרֵאל ָקָדׁשִ ה ַמֲאִכיל ֶאת ִיׂשְ ַאתָּ   . "ׁשֶ

  
ים" ֲעָתךְ  -  "ָקָדׁשִ    ?!ָסְלָקא ּדַ

א ֵאיָמא   נג,ב ים ^ :ֶאלָּ ָרֵאל ָקָדׁשִ חּוץָקרֹוב ְלַהֲאִכיל ֶאת ִיׂשְ    .ּבַ
ס    ִאין,  -ְמקּולָּ

ס  ֵאין ְמקּולָּ   לֹא!  -ׁשֶ
  

ס  :ָאְמִרי ָנא ָאַמר,   -  ְמקּולָּ   לֹא ׁשְ
ָנא לֹא ָאַמר.    לֹא ׁשְ

ס ֵאינֹו ְמקּולָּ יֵרׁש   -  ׁשֶ   ִאין  -ּפֵ
יֵרׁש    לֹא.  -לֹא ּפֵ

  
ְמעֹון.  - ַמְתֵני ָלּה ְלָהא ַמְתִניָתא  ַרב ַאָחא י ׁשִ ַרּבִ   ּכְ

  
תּה ַמְתִקיף לָ  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

י יֹוֵסי  ַרּבִ ָתֵני ָלּה ּכְ ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ   ,ִניָחא –ּבִ
ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ַמְתֵני ּכְ א ְלַמאן ּדְ    !ִמי ִניָחא? -ֶאלָּ

   :ְוָהְתַנן
ְמעֹון" י ׁשִ    ,ּפֹוֵטר ַרּבִ

ִבים ְתַנּדְ ֶדֶרְך ַהּמִ ב ּכְ   , (מנחות קג.) "לֹא ִהְתַנּדֵ
  

ילְ  אָרִבינָ ָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

    רש"י

  מתי' 
. מקום שהגו שלא למכור

דהחמירו על עצמן דילמא אתי 
   למכור גסה:

ובכל מקום אין מוכרין להן בהמה 
. דגזור ביה רבן משום שאלה גסה

ומשום שכירות ומשום סיוי 
ז (דף טו.) וישראל במסכת ע''

   מצווה על שביתת בהמתו בשבת:
. קטים ואף על גב עגלים וסייחים

דלאו בי מלאכה יהו מיחלפי 
במכירת גדולים ושבורים מיחלפי 
במכירת שלמים בשבורה. דלא 
משהי לה ושחטו לה הלכך לא חזי 
ליה ישראל גבי כרי ולא אתי 

   למישריה מכירה אחריתי:
. לפי בן בתירא מתיר בסוס

שמלאכתו לרכיבה וסיוי דידיה 
ליכא למיגזר בהן דאין בה אלא 
משום שבות דאין רוכבין על גבי 
בהמה גבי שבות תן לה במסכת 

   ביצה (דף לו:):
. דמיחזי כאוכל פסח שלא לאכול

   בחוץ:
  

  גמ' 
   . ואפילו שחוטה כבר:בשר זה

. לא דמו מידי לקדשים אבל חיטי
 וכי קאמר חיטין אלו לפסח.

דמטר לפסח קאמר אציעו לפסח 
לאוכלם ולא אמרין מיחזי כמאן 
דאמר למוכרן ולקות פסח 

   בדמיהן:
ה''ג אמר רבי יוסי תודוס איש 

   . ישראל חשוב שהיה ברומי:רומי
. צלויין ראשו על כרעיו מקולסין

ועל קרבו כצליית הפסח דתיא 
בכיצד צולין (לקמן עד.) רבי 

ולה עקיבא קורהו מקולס לפי שת
כרעיו חוצה לו בצדו כושא כלי 
זייו בצדו כובע חושת בגלית 
(שמואל א יז) תרגומו קולסא 

   דחושא:
   . אדם חשוב:אלמלא תודוס אתה

   . דומה לקדשים:קרוב להאכיל
. וקשיא לרב שאיו מקולס לא

  דאמר בשר גרידא מיחלף בפסח: 
אע''ג דלא אמר  ומשי מקולס

ו את בשר זה לפסח ולא מזכיר עלי
השם אסור אבל שאיו מקולס 
אמר הרי בשר זה לפסח אסור 

   משום דראה כקורא שם:
. רב אחא מתי לה להא מתי'

   דתודוס:
. אמר רבי שמעון כר' שמעון

   תודוס איש רומי כו':
. באומר הרי עלי רבי שמעון פוטר

מחה מן השעורים דתן במחות 
מביא מן החיטין דכיון דאמר הרי 

פוס לשון ראשון עלי מחה ת
ומחה איה באה מן השעורין 
דבה הלכך יביא מן החיטין ורבי 
שמעון פוטר דאמר אף בגמר דבריו 
אדם תפס ודבק ודעתו לכל מה 
שמוציא בפיו ולמחת שעורין 
תכוין וסבור שאדם יכול להתדב 
ולהביא כן ולפיכך אין בדבריו 
כלום והאי מאכיל גדי מקולס מי 

ים בחוץ איכא מאי קרוב לקדש
הלא מחיים לא קרא עליו שם 
פסח ואפילו היה קורא לו שם 
בשעת צלייה שלא כדרך 
המקדישין הוא ואין השם חל 

  עליו:
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י יֹוֵסי  ַרּבִ ַמְתֵני ָלּה ּכְ    !ִמי ִניָחא? -ּוַמאן ּדְ
  :ָרָבאְוָהא ָאַמר 

י ְמעֹון  ַרּבִ ת –ׁשִ יּטַ ׁשִ י ּבְ   יֹוֵסי ֲאָמָרּה,  ַרּבִ
ָבָריו ּדְ  ְגַמר ּדְ ס.  -ָאַמר: ַאף ּבִ   ָאָדם ִנְתּפָ

ְמעֹון ָסַבר ָלּה  י ׁשִ ַרּבִ יכְּ ַמאי ָלאו ִמּדְ   ֵסי, יוֹ  ַרּבִ
י ְמעֹון!  ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ   יֹוֵסי ַנִמי ָסַבר ָלּה ּכְ

  
י י יֹוֵסי,  לֹא, ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ָסַבר ָלּה ּכְ   ׁשִ

י, לֹאוְ  ְמעֹון.  ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ   יֹוֵסי ָסַבר ָלּה ּכְ
  
  

    רש"י

. דפטר באומר מחה ר' שמעון
מן השעורים ולא חייביה משום 
תפוס לשון ראשון בשטת ר' 

במסכת יוסי אמרה דאמר 
תמורה (דף כה:) אף בגמר 
דבריו אדם דבק ותפס כלומר 
תופס הוא את גמר דבריו דתן 
הרי זו תמורת עולה תמורת 
שלמים הרי זו תמורת עולה 
דברי ר''מ דאמר תפוס לשון 
ראשון רבי יוסי אומר אם לכך 
תכוין תחלה הואיל ולא הוה 
אפשר ליה להוציא שי שמות 

אחר  כאחד ועל כרחו הוציא זה
זה דבריו קיימין ותרעה עד 
שתסתאב ותמכר ויביא בדמי 
חציה עולה ובדמי חציה 

   שלמים:
מאי לאו מדרבי שמעון סבר לה 

. בתפישת גמר כרבי יוסי
   דברים:

. ר' יוסי סבר לה כר' שמעון
במתדב שלא כדרך המתדבים 
דלא אמר כלום וההיא דתודוס 

  לא מתוקמא כר' יוסי: 
 ה כר' יוסיה''ג לא ר''ש סבר ל

ולא רבי יוסי סבר לה כרבי 
. והכי פירושא לא היא שמעון

כדאמרת אלא רבי שמעון סבר 
לה כרבי יוסי דאף בגמר דבריו 
תפש דעת האדם והוה ליה 
מתדב שלא כדרך מתדבין 
ורבי שמעון סבר הואיל ושלא 
כהוגן התדב אין בדבריו כלום 
אבל רבי יוסי לא סבר כרבי 

כדרך  שמעון במתדב שלא
המתדבין דלא אמר כלום אלא 
חיובי מחייב ליה להביא מחת 
חיטין ולאו משום תפוש לשון 
ראשון אלא משום דאין אדם 
מוציא דבריו לבטלה וגבי גדי 
מקולס מי אע''ג דשלא כדרך 
המקדישין הוא הוה ליה קרוב 
להאכיל קדשים בחוץ דאי הוה 
אמר עליה הרי זה לפסח אמרי 

    לדמי פסח קאמר:
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 נג, בנג, בנג, בנג, ב .17
ַזְרנּו ָעֶליָך ִנּדּוי[  ה ּגָ   ].ִאיְלָמֵלא ּתֹודֹוס ַאתָּ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ה ֲהָוה,  - ִאיׁש רֹוִמיּתֹודֹוס  ְבָרא ַרּבָ   ּגַ
   :אוֹ 

ַעל ֶאְגרֹוִפים ֲהָוה    ?ּבַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַרׁש ּתֹודֹוס ִאיׁש רֹוִמי: "   עֹוד זֹו ּדָ

ן ָהֵאׁש?  ם ְלִכְבׁשַ ֵ ת ַהׁשּ ַ ְסרּו ַעְצָמם ַעל ְקדּוׁשּ ּמָ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ׁשֶ   ָמה ָראּו ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ
אּו ַקל  ִעים. ָנׂשְ ַפְרּדְ ַעְצָמן ִמּצְ   ָוחֹוֶמר ּבְ

ת ַה  ַ ים ַעל ְקדּוׁשּ ֵאין ְמצּוּוִ ִעים ׁשֶ ַפְרּדְ םּוַמה ּצְ ֵ    – ׁשּ
הוּ  ִתיב ּבְ ֵביֶתָך " :ּכְ ֲארֹוֶתיָך"... ּוָבאּו ּבְ   , (שמות ז, כח) 296ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמׁשְ

ּנּור ָארֹות ְמצּויֹות ֵאֶצל תַּ    ?ֵאיָמַתי ִמׁשְ
ּנּור ַחםֵמ ֱהֵוי אוֹ  ַהתַּ ָעה ׁשֶ ׁשָ   . ר ּבְ

ם  ֵ ת ַהׁשּ ַ ים ַעל ְקדּוׁשּ צּוּוִ ּמְ ה -ָאנּו ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ    ."ַעל ַאַחת ּכַ
  

י י ָאִבין ַרּבִ ַרּבִ   ָאַמר:  יֹוֵסי ּבְ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהָיה.  ל ּתַ יל ְמַלאי ְלִכיס ׁשֶ ּטִ   ּמַ

  
י ָאַמרּדְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ

יל ְמַלאי ּטִ ל ַהּמַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ּכָ ל ּתַ ל ַמְעָלה - ְלִכיס ׁשֶ יָבה ׁשֶ יׁשִ ב ּבִ    ,זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ
ֱאַמר  ּנֶ ֶסף"ׁשֶ ֵצל ַהכָּ ֵצל ַהָחְכָמה ּבְ י ּבְ   . (קהלת ז, יב) 297"כִּ

  

  

  

                                                             

ֶתָך ּוְבבֵ  296 ְבָך ְוַעל ִמּטָ ּכָ ֵביֶתָך ּוַבֲחַדר ִמׁשְ ִעים ְוָעלּו ּוָבאּו ּבְ ַרץ ַהְיאֹר ְצַפְרּדְ ֲארֹוֶתיךָ ְוׁשָ ָך ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמׁשְ   ית ֲעָבֶדיָך ּוְבַעּמֶ
ה ְבָעֶליָה  297 ַחּיֶ ַעת ַהָחְכָמה תְּ ֶסף ְוִיְתרֹון ּדַ ֵצל ַהּכָ ֵצל ַהָחְכָמה ּבְ י ּבְ   ּכִ

    רש"י

. ומפי כבודו לא גברא רבה הוה
   גזרו עליו דוי:

   . ומפי היראה:או בעל אגרופין
. אלמא גברא רבה ועוד זו דרש

   הוה:
. שלא דרשו וחי בהן מה ראו

   לא שימות בהן:ו
. ותן סחורה מטיל מלאי

   לתלמידי חכמים להשתכר בה:
. במחיצת החכמה בצל החכמה

  יכס זה שהההו מכסיו:
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 נג, בנג, בנג, בנג, ב .18
ָנה             ִמׁשְ

ּפּוִרים  ֵליֵלי יֹום ַהּכִ ר ּבְ ֲהגּו ְלַהְדִליק ֶאת ַהּנֵ ּנָ   ַמְדִליִקין.  - ָמקֹום ׁשֶ
ּלָֹמ  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ    .ַמְדִליִקיןֵאין   - א ְלַהְדִליק קֹום ׁשֶ

  

י ִמְדָרׁשֹות.  י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבתֵּ ָבתֵּ   ּוַמְדִליִקין ּבְ
  ּוִבְמבֹואֹות ָהֲאֵפִלים, 

י ַהחֹוִלים ּבֵ   . ְוַעל ּגַ
  

ָמָרא               ּגְ

ָנא    :ּתָ
ָאְמרּו ְלַהְדִליק" ין ׁשֶ    ,ּבֵ

ּלֹ  ָאְמרּו ׁשֶ ונוּ  -ְדִליק א ְלַה ּוֵבין ׁשֶ ּוְ ֵניֶהן ְלָדָבר ֶאָחד ִנְתּכַ   . "ׁשְ
  

ַע ָאַמר     :ַרב ְיהֹוׁשֻ
ַרׁש  יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ: ָרָבאּדָ ם ַצּדִ לָּ ְך כֻּ   , (ישעיה ס, כא) 298""ְוַעּמֵ

ָאְמרּו ְלַהְדִליק ין ׁשֶ    ,ּבֵ
ּלֹ ָאְמרּו ׁשֶ ֵניֶהם ּוֵבין ׁשֶ וְּ  -א ְלַהְדִליק ׁשְ א ְלָדָבר ֶאָחדלֹא ִנְתּכַ    .ונּו ֶאלָּ

  
  
  
  
  
  

                                                             

ֵאר 298 ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ   ְוַעּמֵ

    רש"י

  מתי' 
. מקום שהגו להדליק את הר

   בגמרא מפרש טעמא:
  

  גמ' 
. אותן בין שאמרו להדליק

שהגו להדליק והוהגין שלא 
להדליק לא תכווו אלא לדבר 

ריש עצמו ממשכבי אחד להפ
אשה האומרים להדליק משום 
דאין אדם משמש מטתו לאור 
הר והאומרים שלא להדליק 
סוברים כשהר דולק רואה את 

  אשתו ומתאווה לה:
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     נד, אנד, אנד, אנד, א    ––––    בבבב, , , , גגגגננננ .19
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ת,  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ א ּבְ ר ֶאלָּ   ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהּנֵ
יתֹו הּוא.  ִרּיָ ת ּבְ   הֹוִאיל ּוְתִחלַּ

  
ר ָחָנהָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבא ְוִאיֵתיָמא  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ

ר ַ    .ִיׁשּ
  

י ְוֵכן ָאַמר   . יֹוָחָנן ַרּבִ
  

א ֵקיל ְוָאֵזיל  עּוּלָ יֲהָוה ָרֵכיב ֲחָמָרא ְוָאֵזיל ַוֲהָוה ׁשָ א ַרּבִ ר ָחָנהִמיִמיֵניּה וְ  ַאּבָ ר ּבַ ה ּבַ ָמאֵליּה  ַרּבָ ְ    ,ִמׂשּ
יָאַמר ֵליּה  א ַרּבִ אלְ  ַאּבָ   : עּוּלָ

ֵמיּה  ַאְמִריתּו ִמׁשְ אי ּדְ יּדְ ַוּדַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ת, ֵא  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ א ּבְ   ין ְמָבְרִכין ַעל ָהאּור ֶאלָּ

יתֹו הּוא ִרּיָ ת ּבְ    ?הֹוִאיל ּוְתִחלַּ
אֲהַדר  יּה עּוּלָ ר ָחָנהּבְ , ֲחָזא ּבֵ ר ּבַ ה ּבַ יׁשּות ַרּבָ    .ּבִ

   ,ֲאָנא ָלאו ַאָהא ֲאַמִרי  :ָאַמר ֵליּה 
א ַאָהא ֲאַמִרי    :ֶאלָּ

יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּדְ ּתָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ת  ּבָ ַ ׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבַ ּפּוִרים ׁשֶ ּלֹ   - יֹום ַהּכִ ָאְמרּו ׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ    ,א ְלַהְדִליקַאף ּבְ
ת ּבָ ַ ֵני ְכבֹוד ַהׁשּ   . "ַמְדִליִקין ִמּפְ

יְוָעֵני  ְתֵריּה: ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים.  יֹוָחָנן ַרּבִ   ּבַ
ֵהאיּה לֵ  ָאַמר    .: ֲעָדא ּתְ

  
ים ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש  :ַרב יֹוֵסףָקֵרי ֲעֵליּה    נד,א ה"^ "ַמִים ֲעֻמּקִ בּוָנה ִיְדֶלּנָ    .(משלי כ, ה) ְוִאיׁש תְּ

ים ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש" א,  - "ַמִים ֲעֻמּקִ   ֶזה עּולָּ
ה" בּוָנה ִיְדֶלּנָ ר ָחָנה.  -  "ְוִאיׁש תְּ ר ּבַ ה ּבַ   ֶזה ַרּבָ

  
ַמאן ְסָברּוָה ְוִאינְ     ?הּו ּכְ

  
י ָהא  י ָאַמרּדְ ּכִ ר ֶיֶפת ַרּבִ ְנָיִמין ּבַ י ָאַמר ּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ת :ְמָבְרִכין ַעל ָהאּור ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ין ּבְ    ,ּבֵ
ּפּוִרים.  מֹוָצֵאי יֹום ַהּכִ ין ּבְ   ּבֵ

ַבר.  א ּדְ   ְוֵכן ַעּמָ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ת, ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ָהאּור ֶאּלָ " ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ   א ּבְ

יתֹו הּוא ִרּיָ ת ּבְ    ,הֹוִאיל ּוְתִחּלַ

רֹוֶאה  ד.  -ְוֵכיָון ׁשֶ   ְמָבֵרְך ִמּיָ
י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

  . "סֹוְדָרן ַעל ַהּכֹוס
י ְוָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

י ְיהּוָדה!  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  ַבת,  -ּכָ ָ ׁשּ אּור ׁשֶ   ּבְ
אּור ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים.  - ן ְוָכא   ּבְ

  
  

ֵני ֲחָדא:    ּתָ
   ."ְמָבְרִכין ָעָליו -אּור ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעִצים ּוִמן ָהֲאָבִנים "

    רש"י

. שפיר קאמרת וכן א''ר יישר
   יוחן ולא גרסין יישר:

. אמת הדבר ודאי דאמריתו כו'
ששמעתי עליכם שאתם אומרים 

   משמיה דר' יוחן הכי:
ר הדר עולא חזא ביה ברבה בר ב

. סתכל בו בפים חה בישות
זועפות כלומר אתה אמרת בשם 
רבי יוחן והוא לא אמר כן אלא 
אף במוצאי יוה''כ מברכין עליו 
הואיל ודבר חדש הוא שאסר 

   בו כל היום ועכשיו הה ממו:
. משמיה אא אהא אמרי להו

דרבי יוחן דעה אחר התא 
וחכמים אוסרין להדליק את 

רים שחל הר אף ביום הכפו
להיות בשבת עד מוצאי שבת 
ולא הזכרתי שמו של ר' יוחן על 
אור במוצאי שבת אלא בזו והם 
סבורים שעל דבר ברכת האור 

   הזכרתי שמו:
. זאת תהיה בזו אי עדא תהא

   מודה שאמרה ר' יוחן:
. שהבין מדבריו של זה עולא

רבה בר בר חה טעות וחזא ביה 
בישות וסתם דבריו שלא אמר 

כלום והייו עצה בלב איש לו 
דקיט ליה בלביה ולא אמר לו 

   למה אמרת כך:
. הבין מה ואיש תבוה ידלה

היה בלבו של עולא שהיה 
   מסתכל בו:

. עולא ואיהו כמאן סברוה
ורבה שלא רצו להודות לדברי 

   רבי אבא:
   . והג:עמא דבר

. שהיה בשבת באור ששבת
שדלק היום ומכל מקום 

ת שדלק ממלאכת עבירה שב
בהיתר כגון של חיה ושל חולה 
או ר הדולק מערב יום 
הכפורים מברכין אף במוצאי 
יום הכפורים דההיא ברכה 
משום דדבר חידוש הוא לו שלא 

   הה מן האור היום:
. דברא באור היוצא מהעצים

עכשיו אין מברכין עליו במוצאי 
יוה''כ אלא במוצאי שבת שאף 

  הוא תחילת בריית אור:
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   :ְוָתֵני ֲחָדא

  !"ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  ת,  -ּכָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ   ּבְ
אן  מֹוָצֵאי יֹום ַהכִּ  -ּכָ   ּפּוִרים. ּבְ

  
  

י ָרן,  -  ַרּבִ   ְמַפּזְ
יא י ִחּיָ ָסן -  ַרּבִ   . ְמַכּנְ

  
י ָאַמר יִמי ַרּבִ ר ַאְבּדִ   : ִיְצָחק ּבַ

ָרן  י ְמַפּזְ ַרּבִ י ׁשֶ   חֹוֵזר ְוסֹוְדָרן ַעל ַהּכֹוס,   -ַאף ַעל ּפִ
ָניו ּוְבֵני ֵביתֹו.  ֵדי ְלהֹוִציא ּבָ   ּכְ

  
  

ת ִאיְבִרי - ְואּור  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ    !?ּבְ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ָמׁשֹות, " ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָבִרים ִנְבְראּו ּבְ ָרה ּדְ   ֲעׂשָ
ֵאר,  ֵאּלּו ֵהן:   ּבְ

ן,    ְוַהּמָ
ת,    ָוֶקׁשֶ

ָתב,    ּכְ
ב,    ּוִמְכתָּ

  ְוַהּלּוחֹות, 

ה,  ל מׁשֶ   ְוִקְברֹו ׁשֶ
ָעַמד ּבֹו מֹ  הּו, ּוְמָעָרה ׁשֶ ה ְוֵאִלּיָ   ׁשֶ

י ָה  ִתיַחת ּפִ    ,ָאתֹוןּפְ
ִעים. י ָהָאֶרץ ִלְבלֹוַע ֶאת ָהְרׁשָ   ּוְפִתיַחת ּפִ

  

י ּום ָאִביו:  ְנֶחְמָיה ַרּבִ   אֹוֵמר ִמׁשּ
   ,ָהאּור    :ַאף

ֶרד.   ְוַהּפֶ
  

י ה ַרּבִ ּיָ ּום ָאִביו:  יאׁשִ   אֹוֵמר ִמׁשּ
  ָהַאִיל,     :ַאף

ִמיר.וְ  ָ   ַהׁשּ
  

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ָבת.    ַאף ַהּצְ
ָדא, הּוא ָהָיה א א ִמְתַעּבְ ַצְבתָּ א ּבְ   ֹוֵמר: ַצְבתָּ

ְייָתא  א ַקּמָ    ?ַמאן ֲעַבד -ְוַצְבתָּ

ַמִים ִהיא.  -ָהא ָלֵאי  יֵדי ׁשָ ה ּבִ ִרּיָ   ּבְ
  

יָון.  ה ּכֵ ֶעּנָ פּוס ְוִיְקּבָ ּדְ ה ּבַ ּנָ ר ַיֲעׂשֶ   ָאַמר ֵליּה: ֶאְפׁשָ
ה ּבִ  -ָהא ָלֵאי  ִרּיָ   ! "יֵדי ָאָדם ִהיאּבְ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

יָדן,  -ָהא  אּור ּדִ   ּבְ
אּור  -ָהא  ם. ּדְ ּבְ   ֵגיִהּנָ

  
יָדן" ת,  - "אּור ּדִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ   ּבְ

ם ּדְ אּור  ת.  -ֵגיִהּנָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   ּבְ

    רש"י

. רבי כשראה אור רבי מפזרן
מברך עליו מיד וכשמביאין לו 
   בשמים לסוף שעה מברך עליהן:

. על הכוס כמו שאו מכסן
   עושין:

רה של מרים סלע . באבאר
שיצאו ממו המים על ידי משה 
ועגול כמין כברה היה ומתגלגל 

   עמהן כל מקום שהולכין:
   . קריאת שם האותיות:כתב

. חקיקתן וצורתן כך המכתב
שמעתי ולי ראה כתב זו היא 
חקיקת צורתן והמכתב הוא עט 
וחרט שכתב בו חקיקת 
הלוחות כי ההיא דקדושין (דף 

הסול והסירא  כא:) מיין לרבות
והמכתב וראין דברי דקרייה 

   לא קרי ליה כתב:
. ושמתיך ומערה שעמד בו משה

בקרת הצור עד עברי (שמות לג) 
וכן באליהו וילך עד הר 
האלהים חורב ויבא שם אל 

   המערה וילן שם (מלכים א יט):
   . עדת קרח:לבלוע את הרשעים

. אין כל חדש תחת והפרד
ן השמש ופרד ראשון ברא מ

   הארץ ולא בא מן הכלאים:
   . של אברהם:האיל

. כמין תולעת היה ואין השמיר
כל דבר קשה עומד בפיו שלא 
יתפרק ובו בה שלמה את הבית 

   במסכת גיטין (דף סח.):
   . טליי''ש של ברזל:הצבת
   . שעושין עכשיו הפחים:צבתא

. על ידי צבת בצבתא מתעביד
אחרת היא עשויה שאוחזה 

בקורס עד שעשית בצבת ומכה 
   וצבתא קמייתא מאן עבדא:

. באמת על כרחך בריה הא לאי
   בידי שמים היא:

. על ידי יציקה יעשה בדפוס
כמו שיוצקין כלי כסף וכלי 

   חשת:
. כולה כאחד ויקבעה כיון

  מהר:
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ת ִאיְבִריּדְ ְואּור  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ם ּבְ   ?!ֵגיִהּנָ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
ְבָרא ָהעוֹ " ּנִ ָבִרים ִנְבְראּו קֹוֶדם ׁשֶ ְבָעה ּדְ    ,ָלםׁשִ

  ּתֹוָרה,   ְוֵאּלּו ֵהן:

  ּוְתׁשּוָבה, 
  ְוַגן ֵעֶדן, 
ם,    ְוֵגיִהּנָ

בֹוד,  א ַהּכָ   ְוִכסֵּ
ׁש,  ְקּדָ   ּוֵבית ַהּמִ

יַח  ל ָמׁשִ מֹו ׁשֶ   . "ּוׁשְ
  

ְכִתיב – "ּתֹוָרה" ְרּכוֹ  :ּדִ ית ּדַ   . (משלי ח, כב) 299""ה' ָקָנִני ֵראׁשִ
ׁשּוָבה" ְכִתיב  – "תְּ ֶטֶרם ָהִרים  :ּדִ דוּ "ּבְ   , (תהילים צ, ב) 300"ֻילָּ

א ַוּתֹ :ּוְכִתיב כָּ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ   . ג)(תהילים צ,  אֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם""תָּ
ן ֵעֶדן" ְכִתיב – "ּגַ ֶדם" :ּדִ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ ע ה' ֱאלִֹהים ּגַ ּטַ   . (בראשית ב, ח) 301"ַוּיִ
ם" יִהּנָ ְכִתיב – "ּגֵ י ָערּוְך ֵמֶאְתמּול תָּ  :ּדִ ה""כִּ   . (ישעיהו ל, לג) 302ְפתֶּ
ׁש " ְקּדָ בֹוד ּוֵבית ַהּמִ א ַהּכָ סֵּ ְכִתיב – "ּכִ נּו" :ּדִ ׁשֵ א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקּדָ ּסֵ   . יב) ,(ירמיהו יז 303"כִּ
יח" ל ָמׁשִ מֹו ׁשֶ ְכִתיב – "ׁשְ מֹו" :ּדִ ֶמׁש ִיּנֹון ׁשְ מֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ׁשֶ   ! ", יז)(תהילים עב 304"ְיִהי ׁשְ
  

ְבָרא ָהעֹוָלם, ּדְ הּוא  -ֲחָלָלּה    :ָאְמִרי ּנִ   ִנְבָרא קֹוֶדם ׁשֶ
יֵדיּה  ת ִאיְבִרי -ְואּור ּדִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   .ּבְ

  
ת ִאיְבִרי? ּבָ ֶעֶרב ׁשַ יֵדיּה ּבְ    !ְואּור ּדִ

   :ְוָהַתְנָיא
י"   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

נִ  ׁשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ת אּור ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ יה ְלעֹוָלם,  - י ּבַ ִבּיָ   ֵאין לֹו ּכְ
ֱאַמר: ּנֶ י  ׁשֶ ִעים ּבִ ים ַהּפׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ    ,"ְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ

ה ם לֹא ִתְכּבֶ ָ ם לֹא ָתמּות ְוִאׁשּ י תֹוַלְעתָּ   . "(ישעיה סו, כד) 305"כִּ
י ְוָאַמר ֵריּה  ַרּבִ ָאה ּבְ ּנָ יּדְ ּבַ א ַרּבִ   : עּוּלָ

ֵני ַמ  י טֹוב"  :א ֶנֱאַמרה ּלִֹמּפְ ׁשַ ּבְ "ּכִ ִני ּבְ ֵ תׁשּ    ?ּבָ
ם.  יִהּנָ ל ּגֵ ְבָרא ּבֹו אּור ׁשֶ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

י ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ּלֹ י ׁשֶ י טֹוב" ָחַזר ּוְכָללֹו ּבַ  :א ֶנֱאַמר ּבוֹ ַאף ַעל ּפִ י"ּכִ ִ ׁשּ ִ    ,ׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ר ָע ׁשֶ ל ֲאׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת כָּ ה טֹוב ְמֹא"ַוּיַ ה ְוִהּנֵ   !(בראשית א, לא) 306ד"ׂשָ
  

א ְבָרא ָהעֹוָלם  -ֲחָלָלּה  :ֶאלָּ נִּ   קֹוֶדם ׁשֶ
יֵדיּה  ת -ְואּור ּדִ ּבָ ַ ׁשּ ִני ּבַ ׁשֵ    ,ּבְ

יַדן  ת.  -ְואּור ּדִ ּבָ ַבת, ְולֹא ִנְבָרא ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ ֶעֶרב ׁשָ ְראֹות ּבְ ָבה ָעָלה ִליּבָ ַמֲחׁשָ   ּבְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
יַר "   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ּבִ

ת,  ּבָ ת, ְולֹא ִנְבְראּו ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְראֹות ּבְ ָבה ִליּבָ ַמֲחׁשָ ָבִרים ָעלּו ּבְ ֵני ּדְ   ׁשְ
ל ַמְעָלה,  ָאָדם ָהִראׁשֹון ֵמֵעין ּדּוְגָמא ׁשֶ יָעה ּבְ רּוְך הּוא ּדֵ דֹוׁש ּבָ ת ָנַתן ַהּקָ ּבָ   ּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ

                                                             

ְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאזָק ה'  299 ית ּדַ  ָנִני ֵראׁשִ

ה ֵאל 300 חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאתָּ דּו ַותְּ ֶטֶרם ָהִרים ֻיּלָ   ּבְ
ע  301 ּטַ ר ָיָצרה' ַוּיִ ם ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ ׂשֶ ֶדם ַוּיָ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ   ֱאלִֹהים ּגַ
ה 302 ְפתֶּ י ָערּוְך ֵמֶאְתמּול תָּ ַמת  ּכִ ה ִנׁשְ ֶלְך הּוָכן ֶהְעִמיק ִהְרִחב ְמֻדָרָתּה ֵאׁש ְוֵעִצים ַהְרּבֵ ם (הוא) ִהיא ַלּמֶ ּה ה' ּגַ ְפִרית ּבֲֹעָרה ּבָ ַנַחל ּגָ   ּכְ
נוּ  303 ׁשֵ א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקּדָ סֵּ   ּכִ
מֹו ְוִיְתבָּ  304 ֶמׁש (ינין) ִיּנֹון ׁשְ מֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ׁשֶ רּוהוּ ְיִהי ׁשְ ְ ל ּגֹוִים ְיַאׁשּ   ְרכּו בֹו ּכָ
ה ְוָהיּו ֵדָראוֹ  305 ם לֹא ִתְכּבֶ ָ ם לֹא ָתמּות ְוִאׁשּ י תֹוַלְעתָּ י ּכִ ִעים ּבִ ים ַהּפֹׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ רְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ ׂשָ   ן ְלָכל ּבָ
ה טֹוב ְמאֹד ַוְיִהי ֶע  306 ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ יַוּיַ ִ ׁשּ ִ   ֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהׁשּ

    רש"י

. קודם לשאר ראשית דרכו
דרכים והא דאמרן לעיל הכתב 

לוחות וזו  בערב שבת בכתבן של
היתה כתובה מתחילה באש 

   שחורה על גבי לבה:
. בראת מדת בטרם הרים יולדו

   תשובה:
. עד ידכא תשב אוש עד דכא

   לבבו לפיך:
   . מוקדם לעולם:מקדם

   . קודם לעולם:מאתמול
. שכל המתפתה ביצרו תפתה

   ופל שם:
. מרום הוא מרום מראשון

בערבות מראשון מקודם העולם 
מקדשו ברא וכן מקום 

   מראשון:
. חלל של גיהם קודם חללה

   בריית העולם ותירוצא הוא:
. שהוא אין לו כבייה עולמית

   אור של גיהם:
. לקרותו טוב לפי חזר וכללו

   שהרשעים ידוין בו:
. ודאי אור דגיהם ברא אלא

בשי בשבת והא דתיא לעיל 
אור בערב שבת באור דידן 
ודתיא ברישא במו''ש לא 
תיקשי כאן במחשבה כאן 
ביצירה בערב שבת עלה 
במחשבה ליבראות ולא ברא 

   עד מוצאי שבת:
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נֵ  זוֹ ְוֵהִביא ׁשְ ָצא ֵמֶהן אּור, וְ  - י ֲאָבִנים ּוְטָחָנן זֹו ּבָ   ּיָ
זֹו  יב זֹו ּבָ י ְבֵהמֹות ְוִהְרּכִ תֵּ ֶרד.  -ְוֵהִביא ׁשְ   ְוָיָצא ֵמֶהן ּפֶ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
יֵמי ֲעָנה ָהָיה,  ֶרד ּבִ   ּפֶ

ֱאַמר: ּנֶ ִמם בַּ " ׁשֶ ר ָמָצא ֶאת ַהּיֵ ר"הּוא ֲעָנה ֲאׁשֶ ְדּבָ   , (בראשית לו, כד) 307ּמִ
י ֲחמּורֹות, ָהיּו אֹוְמִרים:  סּול ָהָיה,   ּדֹוְרׁשֵ   ֲעָנה ּפָ

סּול ָלעֹוָלם,    ְלִפיָכְך ֵהִביא ּפְ
ֱאַמר:  ּנֶ ִעיר ַהחִֹריׁשֶ ה ְבֵני ׂשֵ   , (בראשית לו, כ) 308""ֵאלֶּ

ה ַוֲעָנה" :ּוְכִתיב ה ְבֵני ִצְבעֹון ְוַאּיָ   ! ד)(בראשית לו, כ "ְוֵאלֶּ
א ִצְבעֹון ַעל ִאּמֹו  ּבָ ד ׁשֶ א ְמַלּמֵ ה ֲעָנהֶאלָּ ּנָ   . ְוהֹוִליד ִמּמֶ

  
ֵרי ֲעָנה ָהווּ    ! ְוִדיְלָמא ּתְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָתא  א לֹא ֲאָמָרּה, ּדְ ָאִמיָנא ִמילְּ בּור ַמְלּכָ   ׁשָ
  ּוַמּנּו? 

מּוֵאל   . ׁשְ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָתא ָאִמיָנא ִמי א לֹא ֲאָמָרּה ּדְ לְּ בּור ַמְלּכָ    ,ׁשָ
   ?ּוַמּנוּ 
  .ָרָבא

  
   ,(בראשית לו, כד) ""הּוא ֲעָנה :ָאַמר ְקָרא

ָרא "הּוא ֲעָנה" ֵמִעיּקָ    .(בראשית לו, כ) ּדְ

                                                             

ְרעֹתֹו ֶאת ַהֲחמִֹרים ְלִצְבעוֹ  307 ר ּבִ ְדּבָ ּמִ ִמם ּבַ ר ָמָצא ֶאת ַהּיֵ ה ַוֲעָנה הּוא ֲעָנה ֲאׁשֶ ה ְבֵני ִצְבעֹון ְוַאּיָ   ן ָאִביוְוֵאּלֶ
ֵבי ָהָאֶרץ לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה 308 ִעיר ַהחִֹרי יׁשְ ה ְבֵני ׂשֵ   ֵאּלֶ

    רש"י

   . טח והכה ושפשף זו בזו:וטחן
. מקראות דורשי חמורות

   סתומים:
. שאחיו מאמו היה פסול היה

אביו כדמפרש: שבא צבעון על 
   אמו והוליד:

. וצבעון ועה אלה בי שעיר וגו'
מא אחי הוו וכתיב אלה בי אל

צבעון ואיה ועה אלמא בו 
היה: שמואל קרי ליה רבא 
שבור מלכא משום דבקי היה 
בדיין והלכתא כוותיה בדיי 
כדין היוצא מפי המלך 
שמתקיים ושבור ממלך פרסיים 

  היה בימי רבא:
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 בבבב    - - - -     נד, אנד, אנד, אנד, א .20
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָמׁשֹות, " ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָבִרים ִנְבְראּו ּבְ ָרה ּדְ   ֲעׂשָ

ֵאר,    ֵהן:ְוֵאּלוּ    ּבְ
  ּוָמן, 

ת,    ְוֶקׁשֶ
ָתב,    ַהּכְ

ב,  ְכתָּ   ְוַהּמִ
   ְוַהּלּוחֹות,

ה,  ל מׁשֶ   ִקְברֹו ׁשֶ
ּה מֹ  ָעַמד ּבָ הּו, ּוְמָעָרה ׁשֶ ה ְוֵאִלּיָ   ׁשֶ

י ָהָאתֹון,  ִתיַחת ּפִ   ּפְ

ִעים.  י ָהָאֶרץ ִלְבלֹוַע ֶאת ָהְרׁשָ   ּוְפִתיַחת ּפִ
ֵקֶדיָה ּוְפָרֶחיָה ל ַאֲהרֹ : ַאף ַמְקלֹו ׁשֶ ֵיׁש אֹוְמִריםוְ     .ן ׁשְ
יִקים, ֵיׁש אֹוְמִריםוְ  ּזִ   : ַאף ַהּמַ

ל ָאָדם ָהִראׁשֹון^: ֵיׁש אֹוְמִריםוְ                 נד,ב ְגּדֹו ׁשֶ   ."309 (בראשית ג, כא) ּבִ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵני ָאָדם, " ים ִמּבְ ָבִרים ְמכּוסִּ ְבָעה ּדְ   ׁשִ

יָתה,  ֵאּלּו ֵהן:   יֹום ַהּמִ
ָחָמה, ְויוֹ    ם ַהּנֶ

ין,    ְועֹוֶמק ַהּדִ
ל ֲחֵבירֹו,  ִלּבֹו ׁשֶ   ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ַמה ּבְ

ר,  ּכֵ תַּ ה ִמׂשְ ּמֶ   ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ּבַ

ֲח  ִוד ָמַתי תַּ ית ּדָ   ,זוֹ ּוַמְלכּות ּבֵ
ְכֶלה יֶבת ָמַתי תִּ   . "ּוַמְלכּות ַחּיֶ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָבִרים ָעלּו " ה ּדְ לֹוׁשָ ְראֹות, ׁשְ ָבה ִליּבָ ַמֲחׁשָ   ּבְ
ין  ֲעלוּ ְוִאם לֹא ָעלּו ּדִ ּיַ ְסִריַח,   :הּוא ׁשֶ ּיַ ת ׁשֶ   ַעל ַהּמֵ

ב.  ח ִמן ַהּלֵ ּכַ תַּ ׁשְ ּיִ ת ׁשֶ   ְוַעל ַהּמֵ

ָרֵקב. תֵּ בּוָאה ׁשֶ   ְוַעל ַהתְּ
   

  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ֵצא ּיֵ ַע ׁשֶ ְטּבֵ   . "ַעל ַהּמַ

  
  

                                                             

ַעׂש  309 םה' ַוּיַ ׁשֵ ְלּבִ ְתנֹות עֹור ַוּיַ ּתֹו ּכָ   ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ

    רש"י

. שהיו בגדו של אדם הראשון
חקוקות בו כל מין חיה ובהמה 
והוא מסר למרוד על כן יאמר 
כמרוד גבור ציד (בראשית י) 
ועשו הרגו וטלו לפיכך היה 
איש ציד והן שכתוב בהן 
החמודות אשר אתה בבית (שם 
כז) ואי שמעתי בגדיו של אדם 
הראשון הייו כתות עור שהיו 

   לו:
. של כל אדם מתי הויום החמ

   יתחם מדאגתו:
. הרוב טועים בו אי ועומק הדין

   מי עומק הדין העתיד:
. רומי שכתוב בה מלכות חייבת

   גבול רשעה ורשעה הייו חייבת:
   . ותקיימו:עלו במחשבה

. ואם לא עלו דין הוא שיעלו
   דאל''כ לא היה אדם מתקיים:

. שאל''כ הקרובים היו שיסריח
ן את צערן מציעין אותו ורואי

   תמיד לפיהם:
. שאל''כ ועל התבואה שתרקב

היו בעלי בתים מאצרין אותה 
    ומביאין רעבון לעולם:
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 בבבב    נד,נד,נד,נד, .21
ָנה             ִמׁשְ

ֲה  ּנָ ָאב ָמקֹום ׁשֶ ָעה ּבְ ִתׁשְ ין,  -גּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ּבְ   עֹוׂשִ
ּלֹ ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ין,  - א ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ָמקֹום ׁשֶ   ֵאין עֹוׂשִ

ֵטִלים.  -ּוְבָכל ָמקֹום  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ   תַּ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ְלִמיד ָח  ה ָאָדם ַעְצמֹו תַּ   . ָכםְלעֹוָלם ַיֲעׂשֶ

  

ָמָרא               ּגְ

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ְלַבד.  ָאב ּבִ ָעה ּבְ ׁשְ א ּתִ ָבֶבל ֶאלָּ ֲעִנית ִציּבּור ּבְ   ֵאין ּתַ

  
מּוֵאלָסַבר ּדְ ְלֵמיְמָרא  ּלֹו  :ׁשְ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ָאב ּבֵ ָעה ּבְ ׁשְ    .ָאסּור - ּתִ

מּוֵאלָאַמר ָה וְ  ּל ׁשְ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ָאב ּבֵ ָעה ּבְ ׁשְ ר –ֹו : ּתִ    !מּוּתָ
  

יָמא ּלֹו  ְוִכי ּתֵ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ֲעִנית ִציּבּור ּבֵ ל ּתַ מּוֵאל: ּכָ ר,  -ָקָסַבר ׁשְ   מּוּתָ
ַנן עֹוד יֹום" -"אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין  :ְוָהֲאַנן ּתְ   . ִמּבְ

ָמׁשֹות ?ְלַמעֹוֵטי ַמאי ְ ין ַהׁשּ    .ָלאו ְלַמעֹוֵטי ּבֵ
  

ָחׁשֵ  ֶ   יָכה. לֹא, ְלַמעּוֵטי ִמׁשּ
  

יע ֵליּה:    ֵניָמא ְמַסּיַ
ּפּוִרים, " ָאב ְליֹום ַהּכִ ָעה ּבְ ׁשְ ין תִּ   ֵאין ּבֵ

א  ה ֶאּלָ   ְסֵפיקֹו ָאסּור,  - ּזֶ

ר -ְוֶזה    . "ְסֵפיקֹו מּותָּ
ר"ַמאי  ָמׁשֹות ?"ְסֵפיקֹו מּותָּ ְ ין ַהׁשּ   .ָלאו ּבֵ

  
ֵריּה ָאַמר ְד כִּ  ,לֹא א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ׁשֵ

ַיְרָחא. ְק לִ    ִביָעא ּדְ
ַיְרָחא. לִ  ,ָהָכא ַנִמי   ְקִביָעא ּדְ

  
ַרׁש    : ָרָבאּדָ

רֹות    ,עּוּבָ
ִלימֹות ּבוֹ   - ּוְמִניקֹות     ,ִמְתַעּנֹות ּוַמׁשְ

יּפּוִרים יֹום ַהּכִ ִלימֹות ּבְ ְתַעּנֹות ּוַמׁשְ ּמִ ֶדֶרְך ׁשֶ    ,ּכְ
ּלֹו  ָמׁשֹות ׁשֶ ְ    .ָאסּור –ּוֵבין ַהׁשּ

  
ֵמיּה ּדְ ְוֵכן ָאְמרּו  ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ    .ַרּבִ

  
י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר  ָאב  :ַרּבִ ָעה ּבְ ׁשְ ַתֲעִנית ִציּבּור -ּתִ    .ֵאינֹו ּכְ
ָמׁשֹות ְ    !ַמאי ָלאו ְלֵבין ַהׁשּ

  
  .ִלְמָלאָכה ,לֹא

  
   ?!ְמָלאָכה

ֵניָנא    :ּתְ
ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְמָל " ּנָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ָמקֹום ׁשֶ ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ין ּוְבָמקֹום ׁשֶ ָאב עֹוׂשִ ָעה ּבְ ִתׁשְ ין - אָכה ּבְ    ,"ֵאין עֹוׂשִ

ִכי ָיֵתיב ְוָלא ָעֵביד  א ּדְ ְמִליֵאל ָלא ָאַמר ֶאלָּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ יּוֲהָרא -ַוֲאִפיּלּו ַרּבָ    ,ָלא ִמיְחֵזי ּכְ
  !ֲאָבל ֵמיָסר ָלא ָאַסר

  

    רש"י

  מתי' 
. בין הגו בין לא ובכל מקום

   הגו:
. תלמידי חכמים בטלין

   ממלאכה אותו היום:
. ולא אמרין שמעון כו' רבן

מיחזי כיוהרא ואם רצה ליבטל 
   רשאי:

  
  גמ' 

. הואיל אין תעית ציבור בבבל
ואין צריכין לגשמים אם גוזרין 
על דבר אחר אין חומר תעית 
ציבור והג בו לאכול מבעוד יום 
וליאסר במלאכה ושאר חומרי 

   האמורים שם:
. בין השמשות שלו אסור

באכילה ובמלאכה דמחמירין 
ל ספיקו כדאמרין בתעית ע

ציבור ושמואל קא משוי ט' באב 
   כתעית ציבור:

מבעוד יום למעוטי מאי לאו 
   . ספק:למעוטי בין השמשות

. ודאי לא למעוטי משחשכה
   אבל על ספיקו לא מחמרין:

. אין בין ט' באב ליוה''כ
לכתחילה קאמר אבל דאי עבד 
טובא איכא זה כרת וזה איסור 

   בעלמא:
   לקמן:. דרב שישא

. לעשות שי לקביעא דירחא
ימים כי מספקא לן אם עברו 

   ב''ד חדש שעבר אי לא:
. לאכילת בין מאי לאו

   השמשות:
. של יום עצמו לא למלאכה

משתחשך ואשמעי' דבתעית 
   ציבור אסור ובט' באב שרי:

. לאו למיסר ואפילו לר' שמעון
אתא אלא אם ירצה מי שאיו 
תלמיד חכם לעשות עצמו 

חכם וליבטל במקום כתלמיד 
העושין רשאי ולא חיישין 

   דילמא מיחזי כיוהרא:
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א ַמאי  ַתֲעִנית ִציּבּורֵאינ"ֶאלָּ   "?ֹו ּכְ
ת ְנִעיָלה    .ִלְתִפילַּ

  
י יֹוָחָנןְוָהָאַמר     :ַרּבִ

ל ָאָדם ְוהֹוֵלְך כּ  לֵּ ְתּפַ ּיִ   ּכּוּלֹו! ַהּיֹום לׇּוְלַואי ׁשֶ
  

   ,חֹוָבה –ָהָתם 
   .ְרׁשּות –ָהָכא 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ַתֲעִנית ִציּבּור"ַמאי     "?ֵאינֹו ּכְ
ִרים ְוַאְר  ָעהְלֶעׂשְ   .ּבָ

  
א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ

ַתֲעִנית ִציּבּור"ַמאי     "?ֵאינֹו ּכְ
ַאֲחרֹונֹות  א ּכָ ִראׁשֹונֹות ֶאלָּ   .ַוֲאסּוָרה –ֵאינֹו ּכָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

יּפּוִרים" ָאב ְליֹום ַהּכִ ָעה ּבְ ׁשְ ין תִּ    ,ֵאין ּבֵ
א ה   ֶאּלָ ּזֶ    ,ְסֵפיקֹו ָאסּור - ׁשֶ

ר -ְוֶזה     ."ְסֵפיקֹו מּותָּ
ר"י ַמא    ?"ְסֵפיקֹו מּותָּ

ּלוֹ  ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ    !ָלאו ּבֵ
  

ַרב ִאיִדיָאַמר  ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ    :ַרב ׁשִ
   .ִלְקִביָעא ְדַיְרָחא ,ָלא

  
  
  
  

    רש"י

. שבתעית ציבור לתפלת עילה
היו מתפללין תפלת עילה 
כדתן בפ' בתרא דתעית (דף 
כו.) בג' פרקים בשה כהים 
ושאים כפיהן ד' פעמים ביום 
שחרית ומוסף ומחה ועילה 

פרקים תעית ואלו הן ג' 
  ומעמדות ויוה''כ:

. במסכת ברכות והאמר ר' יוחן
דאין בתפלה יתירה משום ברכה 

   לבטלה:
. בתעית צבור התם דחובה

חובה מדרבן ובתשעה באב 
אשמועין דלאו חובה הוא 
ומ''מ אם בא להתפלל כל ימות 

   השה מותר ולואי:
. דתן במסכת לעשרים וארבעה

תעית (דף טו.) שמוסיפין 
עית ציבור שש ברכות על בת

   שמוה עשרה:
. לעולם כדסלקא רב פפא אמר

דעתין מעיקרא דאיו כתעית 
ציבור דאמר לבין השמשות 
קאמר ולא תקשי לרבי יוחן 
קמייתא דהאי דקאמר איו 
כתעית ציבור לחומרא קאמר 
והכי קאמר איו כשלש 
ראשוות שמותר בין השמשות 
שלהן כדתן בהו בתעית 

ושותין משחשיכה אלא אוכלין 
כאחרוות דתן בהו אוכלין 

   ושותין מבעוד יום:
. וקשיא לרבא לאו בין השמשות

ולרבי יוחן דאמרי בין 
   השמשות שלו אסור:
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 נה, אנה, אנה, אנה, א    ––––    בבבב    נד,נד,נד,נד, .22
ּפּוִרים, "[  ָאב ְליֹום ַהּכִ ָעה ּבְ ׁשְ ין תִּ   ֵאין ּבֵ

א  ה ֶאּלָ   ְסֵפיקֹו ָאסּור,  - ּזֶ
רְסֵפיקֹו מ -ְוֶזה    ]."ּותָּ

  
ָבִרים לׇָהא ְלכ ִוין. ָוֶזה ֶזה - ּדְ   ׁשָ

י ֶאְלָעָזר יע ְלַרּבִ    ,ְמַסּיַ
ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ    :ַרּבִ

ָאב  ָעה ּבְ ִתׁשְ ַמִים ּבְ עֹו ּבְ יט ֶאְצּבָ ּיֹוׁשִ יּפּוִרים -ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ יֹום ַהּכִ עֹו ּבְ יט ֶאְצּבָ ָאסּור ְלהֹוׁשִ ֶדֶרְך ׁשֶ   .ּכְ
  

   :יִביֵמיִת 
א" ָאב ְלַתֲעִנית ִציּבּור ֶאּלָ ָעה ּבְ ׁשְ ין תִּ ית ְמָלאָכה   :ֵאין ּבֵ ּיַ ֲעׂשִ ה ָאסּור ּבַ ּזֶ    ,ׁשֶ

ֲהגוּ  ּנָ ָמקֹום ׁשֶ ית ְמָלאָכה ּבְ ּיַ ֲעׂשִ ר ּבַ    ."ְוֶזה מּותָּ
ְבֵריֶהם לׇָהא ְלכ ִוין ָוֶזה ֶזה -  ּדִ    .ׁשָ
י ְוִאיּלוּ  ּבֵ ֲעִנית ּגַ    ,ִציּבּור ּתַ

ְניָ     :אּתַ
א ּכָ " ְרִחיָצה לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ָאְמרּו ָאסּור ּבִ ׁשֶ    ,ּגּופוֹ  לּכְ

ָניו ֲאָבל   !"לֹא - ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
י ָקָתֵני  נה,א י קּולֵּ א קּולֵּ ּנָ    .ּתַ

    רש"י

. הא לכל דבריהן זה וזה שוין
מילתא באפי פשה היא ודייק 
לה ממתיתין דלעיל דקתי אין 
בין תשעה באב ליום הכפורים 
שיהא מותר לכתחלה בזה מה 
שאסור בזה אלא שזה ספיקו 

   מותר: אסור וזה ספיקו
אין בין תעית ציבור לתשעה 

. קס''ד בין להקל בין באב
להחמיר אלמא לא חמיר תשעה 
באב מתעית ציבור ובתעית 
ציבור תיא דפיו ידיו ורגליו 

   מותר:
. כל הי אין תא קולי קולי קט

בין חד תא אמריהו וקולי 
קולי קט ברישא תא אין בין 
תשעה באב קל מיוה''כ לכתחלה 

זה ספיקו כו' וסיפא תא אלא ש
אין תשעה באב קל מתעית 
ציבור אלא לעין מלאכה 
ובחומרי דחמיר תשעה באב 
מתעית ציבור לא איירי הכא 
דתידוק מיה זה וזה שוין 
ולעולם לעין רחיצה ט''ב 

  חמיר:
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 נה, אנה, אנה, אנה, א .23
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים " ֵטִלים.  -ּוְבָכל ָמקֹום תַּ   ּבְ

ן ּגַ  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ְמִליֵאלַרּבָ

ְלִמיד ָחָכם ה ָאָדם ַעְצמֹו תַּ   ."ְלעֹוָלם ַיֲעׂשֶ
  

ְמִליֵאל ָסַברּדְ     ְלֵמיְמָרא ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ יַנן ְליֹוֳהָרא :ַרּבָ   . לֹא ָחְייׁשִ
יַנן ְליֹוֳהָרא.  ַנן ָסְבִרי: ָחְייׁשִ   ְוַרּבָ

ְמִעיַנן ְלהוּ  ָכא ׁשָ    :ְוָהא ִאיּפְ
ְתַנן:    ּדִ

ַמע ַלְיָלה ָהִראׁשֹון  ָחָתן"   קֹוֵרא.  -ִאם ִיְרֶצה ִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבָ

ם ִיּטֹול ֵ ל ָהרֹוֶצה ִליּטֹול ֶאת ַהׁשּ   ! (ברכות טז:) "לֹא ּכָ
  

י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ה.  יּטָ ִ   מּוְחֶלֶפת ַהׁשּ

  
ֵריּה  א ּבְ יׁשָ   ָאַמר:  יַרב ִאיִד ּדְ  ַרב ׁשֵ

יּפֹוְך,    לֹא ּתֵ
ַנן  ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא -ּדְ    :לֹא ַקׁשְ

י ָעְלָמא ָעְבִדי ְמָלאָכה, ְוִאיהּו לֹא ֲעֵביד  -ָהָכא  כּולֵּ יָון ּדְ יֹוֳהָרא -ּכֵ    ,ֶמיֱחֵזי ּכְ
י ָעְלָמא ָקֵרי ְוִאיהּו ַנִמי ָקֵרי  -ֲאָבל ָהָתם  כּולֵּ יָון ּדְ יוֹ  -ּכֵ    .ֳהָראלֹא ֶמיֱחֵזי ּכְ

  
ְמִליֵאל ּדְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּדְ ַא ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָיא - ַרּבָ    :לֹא ַקׁשְ

וָנה, ַוֲאַנן ָסֲהֵדי  -ָהָתם  ּוָ ָבֵעיַנן ּכַ ֲעֵתיּה ּדְ הּוא ּדְ ּוּוֵני ּדַ יֹוֳהָרא - לֹא ָמֵצי כַּ    ,ֶמיֱחֵזי ּכְ
יֹוֳהָרא,  -ֲאָבל ָהָכא  ׁשּוָקא. לֹא ֶמיֱחֵזי ּכְ א ּבְ ְטָלֵני ִאיּכָ ה ּבַ ּמָ ֵלית ֵליּה, ּפֹוק ֲחִזי ּכַ   ָאְמִרי: ְמָלאָכה הּוא ּדְ

  
  

    רש"י

. כתר ליטול לו את השם
פרישות ויראת חטא שאיו יכול 
לבטל הימו מלכות שמים 
אפילו לילה אחת לא כל הרוצה 
ליטלו יטלו דמיחזי כיוהרא 

   ומחין בידיה:
. התא מוחלפת השיטה

שסידרן טעה באחת מהן 
   והחליף שיטתו:

. הרואה אמרי מלאכה לית ליה
אותו בטל אומרים אין לו מה 

יחזי כוהג בו לעשות ולא מ
  איסור:
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 נה, אנה, אנה, אנה, א .24
ָנה             ִמׁשְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
יהּוָדה  ָסִחים ַעד ֲחצֹות,  -ּבִ ַעְרֵבי ּפְ ין ְמָלאָכה ּבְ   ָהיּו עֹוׂשִ
ִליל  ר.  -ּוַבּגָ ל ִעיּקָ ין ּכָ   לֹא ָהיּו עֹוׂשִ

   :ְיָלהַהּלַ 
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְסִרים,  ּבֵ

לוּ  ה ֵבית ִהּלֵ יִרין ַעד ָהֵנץ ַהַחּמָ   . ַמתִּ
  

ָמָרא               ּגְ

ָרא  ָנא ִמְנָהָגא,  - ֵמִעיּקָ   ּתָ
ָנא ִאיּסּוָרא -ּוְלַבּסֹוף    ! ?ּתָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
י –ָהא    ֵמִאיר,  ַרּבִ
י –ָהא    ְיהּוָדה.  ַרּבִ

  
ַתנְ     :ָיאּדְ

י ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ

יהּוָדה  ַעְרֵבי ְפָסִחים ַעד ֲחצֹות,  -ּבִ ין ְמָלאָכה ּבְ   ָהיּו עֹוׂשִ
ִליל  ר.  -ּוַבּגָ ל ִעיּקָ ין ּכָ   ֵאיָנן עֹוׂשִ

י ָאַמר לוֹ    : ֵמִאיר ַרּבִ
  ָמה ְרָאָייה ְיהּוָדה ְוָגִליל ְלָכאן? 

ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכ  ּנָ א, ָמקֹום ׁשֶ ין,  -ה ֶאּלָ   עֹוׂשִ
ּלֹ  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ין -א ַלֲעׂשֹות ּוָמקֹום ׁשֶ   . "ֵאין עֹוׂשִ

  
י ָקָאַמר ַרּבִ    ,ִמְנָהָגא –ֵמִאיר  ִמּדְ

ָלל  י ְיהּוָדה ּדְ ִמּכְ    .ִאיּסּוָרא ָקָאַמר -ַרּבִ
  

י ְוָסַבר ית ְמָלאָכה? :ְיהּוָדה ַרּבִ ּיַ ֲעׂשִ ר ּבַ ר מּוּתָ ָעה ָעׂשָ    !ַאְרּבָ
   :ְוָהַתְנָיא

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ׁש  ָידֹו ּבִ ַהְמַנּכֵ ר ְוֶנֶעְקָרה ּבְ ה ָעׂשָ לׁשָ יט,    - ׁשְ ְמקֹום ַהטִּ   ׁשֹוְתָלּה ּבִ

ִריד ְמקֹום ַהּגָ    ."ְוֵאין ׁשֹוְתָלּה ּבִ
ר" ה ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ   ִאין,  - "ּבִ

ר  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ    .לֹא –ּבְ
ְמִעיַנן ֵליּה  ִדי ׁשָ יְל ִמּכְ     ָאַמר:ּדְ ָדה ְיהוּ  ַרּבִ

ה ָיִמים " לׁשָ ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת ִלׁשְ ָבה ׁשֶ ל ַהְרּכָ   , (שביעית ב, ו) "ׁשּוב ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת -ּכָ
ֲעָתךְ  ר  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָעה ָעׂשָ ית ְמָלאָכה - ַאְרּבָ ּיַ ֲעׂשִ ר ּבַ    ,מּוּתָ

ה ִלי  ר"ָלּמָ ה ָעׂשָ לׁשָ    ?"ׁשְ
יַסר, ַוֲחֵמיַסר א ַאְרּבֵ יְתַסר ,ָהִאיּכָ    !ּוִמְקָצת ׁשִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

נּו.  ִליל ׁשָ ּגָ   ּבַ
  

א ֵליְלָיא!    ְוָהִאיּכָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
אי.  מַּ ֵבית ׁשַ   ּכְ

  

    רש"י

  מתי' 
   . אור לארבעה עשר:הלילה

  
  גמ' 

. תלה מעיקרא תא מהגא
   במהג:

. דקתי ולבסוף תא איסורא
בית שמאי אוסרין דמשמע בכל 

   מקום:
. מה ראיה יהודה וגליל לכאן

אף כל מקום שהגו היתר היתר 
   הגו איסור איסור:

מכלל דר' יהודה איסורא 
מתירין ובי  . דבי יהודהקאמר

גליל אוסרין דאי מהגא קאמר 
מאי פלוגתיה דר''מ הא ר' 
יהודה מי הכי הוה אמר בגליל 
היו והגין בו איסור שהחמירו 
על עצמן וביהודה והגין בו 

   היתר:
. דקאמר וסבר רבי יהודה מותר

   בי יהודה מתירין:
   . מבין תבואת דגן:המכש

. מפרש בשלשה עשר ביסן
   אמאי קט: ואזיל שלשה עשר

. השיבולת עצמה ועקרה בידו
עקרה בידו שורשה מן הארץ 

   ובא לחזור ולשותלה:
. שתמהר שותלה במקום הטיט

ליקלט קודם העומר שהעומר 
מתיר את השרשין אבל 
השרשין אחר העומר אסורין 
משום חדש עד שיבא עומר 

   הבא:
. יבש שאיו ממהר הגריד

   לקלוט:
. קתי מכש בשלשה עשר

בארבעה עשר לא קתי מכש 
ומ''ט קט שלשה עשר ולא קתי 
ארבעה עשר אי משום דלא 
מיקלטה לפי העומר הקרב 
בששה עשר מכדי שמעין לרבי 
יהודה כו' בפ''ק דראש השה 
(דף י:) ואי ארבעה עשר מותר 
במלאכה יקוט ארביסר מי 
דהא איכא מקצת ארביסר 
וחמיסר כוליה ומקצת שיתסר 

   עד שעת הקרבתו:
. שלא היו עושין בגליל שו

מלאכה כל עיקר בארבעה עשר 
   ובהן שית משה זו:

. ומצי למיתי והא איכא לילה
   המכש לילי ארבעה עשר:

. דמתיתין דתן הלילה כב''ש
   ב''ש אוסרין:
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י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ל,  ֵבית ִהלֵּ   ְלעֹוָלם ּכְ

ְיָלה.  לַּ ׁש ּבַ ֵני ָאָדם ְלַנּכֵ ל ּבְ ן ׁשֶ ְרּכָ ֵאין ּדַ   ְלִפי ׁשֶ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
יהּוָדה, ְלעוֹ    ָלם ּבִ

כּוּלֹו"  ה ַחד "ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ ָרׁשָ   ָאְמִריַנן  -ַהׁשְ
כּוּלֹו"  ֵרי "ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ   לֹא ָאְמִריַנן.  -ּתְ

  

    רש"י

ה''ג רביא אמר לעולם 
. ודקשיא לך ליתי ביהודה

בארבעה עשר ובהשרשה חד 
ן תרי מקצת לא מקצת אמרי

אמרין לעין השרשה חד מקצת 
היום ככולו אמרין אם היה 
מכש בין השמשות של כיסת 
ארבעה עשר הוה אמרין 
דקלטה בי''ד שלם ובחמשה 
עשר שלם ומקצת ששה עשר 
אבל תרי מקצת כגון מכש בי''ד 
דמיבעי לן למימר תרי מקצת 

   לא אמרין:
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 בבבב- - - - נה, אנה, אנה, אנה, א .25
ָנה         ִמׁשְ

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ר  ָעה ָעׂשָ ּה קֹוֶדם ְלַאְרּבָ ִהְתִחיל ּבָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ַאְרּבָ  -ּכָ ר, ּגֹוְמָרּה ּבְ   ָעה ָעׂשָ

כֹול ְלגֹוְמָרּה.  ּיָ י ׁשֶ ר, ַאף ַעל ּפִ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ה ּבְ ִחּלָ תְּ ּה ּבַ   ֲאָבל לֹא ַיְתִחיל ּבָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
לׁש  ין ְמָלאָכה ׁשָ ַעְרֵבי ְפָסִחים ַעד ֲחצֹות,  אּוָמִנּיֹות עֹוׂשִ   ּבְ

יִטין,  ְוֵאּלּו ֵהן:    ַהַחּיָ
ִרים,  ּפָ   ְוַהסַּ

  .ּכֹוְבִסיןְוַה 
  

י י ְיהּוָדה ַרּבִ ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ּבְ
  . ַאף ַרְצָעִנין

  

ָמָרא               ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ּלֹ ַנן, ֲאָבל ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ִמיְגַמר ַנִמי לֹא,  -א ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד ּתְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ּלֹ ַנן, ׁשֶ   א ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד ּתְ
  ַאְתחֹוֵלי ַמְתָחִליַנן,  - ל ְלצֹוֶרְך ֲאָב 

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ין ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד ּלֹ ,ּבֵ ין ׁשֶ    ?לֹא –ִאין, ַאְתחּוֵלי  -א ְלצֹוֶרְך, ִמיְגַמר ּבֵ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ר" ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ה ּבְ ִחּלָ תְּ    ,ֲאָבל לֹא ַיְתִחיל ּבַ
   ,ִצְלצּול ָקָטן  :ֲאִפיּלוּ 
הׂשְ  :ֲאִפיּלוּ    . "ָבָכה ְקַטּנָ

  ? "ֲאִפיּלּו"ַמאי 
צֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד   לֹא,  -ַאְתחּוֵלי  ,ִאין –ִמיְגַמר  ,ָלאו ֲאִפיּלּו ָהֵני לְּ

ָלל ּלֹ :ִמּכְ ְמִריַנן!  -א ְלצֹוֶרְך ׁשֶ   ִמיְגַמר ַנִמי לֹא ּגָ
  

ּלֹ ְמִריַנן, לֹא, ְלעֹוָלם ׁשֶ   א ְלצֹוֶרְך ִמיְגַמר ַנִמי ּגָ
זּוְטִרי ִניְנהּו,  ?"ּלוּ ֲאִפי"ּוַמאי    ֲאִפיּלּו ָהֵני ַנִמי, ּדְ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ָסְלָקא ּדַ ם,  -ַהְתָחָלָתן  :ּדְ ַמר ְמַלאְכּתָ   זֹו ִהיא ּגְ
ה.  ִחילָּ הּו ַנִמי ְלַכּתְ   ַנְתִחיל ּבְ

ַמע ָלן.    ָקַמׁשְ
  

ַמע א ׁשְ   :ּתָ
י"    אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ

ִהיא ְלצוֹ    נה,ב ל ְמָלאָכה ׁשֶ ר,  ּגֹוְמָרּה ^ - ֶרְך ַהּמֹוֵעדּכָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ּבְ
  ֵאיָמַתי? 

ר,  ָעה ָעׂשָ ּה קֹוֶדם ַאְרּבָ ִהְתִחיל ּבָ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
ר  ָעה ָעׂשָ ּה קֹוֶדם ַאְרּבָ ר   -ֲאָבל לֹא ִהְתִחיל ּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ּה ּבְ    ,לֹא ַיְתִחיל ּבָ

   ,ֲאִפיּלּו ִציְלצּול ָקָטן
ָבָכ  הֲאִפיּלּו ׂשְ   . "ה ְקַטּנָ

  ִאין,  -ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד 
ּלֹ   לֹא.  - א ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד ׁשֶ

  
ין  ּלֹּדַ הּוא ַהּדִ ְמִריַנן,  -א ְלצֹוֶרְך ֲאִפיּלּו ׁשֶ   ַנִמי ּגָ

ַמע ָלן   ִאין,  -ִמיְגַמר    :ֲאִפיּלּו ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד :ְוָהא ָקא ַמׁשְ
  . לֹא - ַאְתחֹוֵלי 

  

    רש"י

  מתי' 
. שלש אומיות עושין מלאכה

בכל מקום וטעמא מפרש 
   בגמרא:

   . אושכפין:רצעין
  

  גמ' 
   . הא דר''מ:עד תןלצורך המו

או דילמא שלא לצורך המועד 
. ומשום הכי אין מתחילין תן

אבל לצורך המועד אפילו 
   אתחולי מי שרי כו':

   . בדי''ל לחגור:צילצול
  . על הראש:שבכה
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ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י"   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ

ִהיא ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד  ל ְמָלאָכה ׁשֶ ר,  -ּכָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ּגֹוְמָרּה ּבְ
ֵאיָנּה ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד    ָאסּור,  -ְוׁשֶ

ַעְרֵבי ְפָסִחים ַעד ֲחצֹות  ין ְמָלאָכה ּבְ ֲהגוּ  -ְועֹוׂשִ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ   . "ּבְ
ֲהגוּ " ּנָ    ,ִאין – "ָמקֹום ׁשֶ
  לֹא!  -א ָנֲהגּו לֹ 

ּה  ַמע ִמיּנָ   ִאין,  -ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד   :ּוׁשְ
ּלֹ   לֹא.  - א ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד ׁשֶ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

  
  
  

    רש"י

. אפילו גומרה בארבעה עשר
קום שלא הגו לעשות במ

   מלאכה:
. אפילו גמר דהא לא הגו לא

  בגמר קיימי':
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 נה, בנה, בנה, בנה, ב .26
ַעְרֵבי ְפָסִחים ַעד ֲחצֹות,  :אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ  ין ְמָלאָכה ּבְ   עֹוׂשִ

יִטין,   ְוֵאּלּו ֵהן:   ַהַחּיָ
ִרים,  ּפָ   ְוַהסַּ

  ֹוְבִסין.ְוַהכּ 
י י ְיהּוָדה ַרּבִ ַרּבִ   . "אֹוֵמר: ַאף ַרְצָעִנין יֹוֵסי ּבְ

  
ָנא    :ּתָ

יִטים" ל מֹוֵעד.  -  ַהַחּיָ חּוּלֹו ׁשֶ ַדְרּכֹו ּבְ ן ֶהְדיֹוט ּתֹוֵפר ּכְ ּכֵ   ׁשֶ
ִרים ּפָ    ,ַהסַּ

ן – ְוַהּכֹוְבִסים ּכֵ ם :ׁשֶ ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ    ,ַהּבָ
ית ָהֲאסּוִרים ל מֹוֵעד. - ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ חּוּלֹו ׁשֶ ִסים ּבְ ִרים ּוְמַכּבְ   ְמַסּפְ

י י ְיהּוָדה ַרּבִ ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ּבְ
ִנים נַ  -ַאף ָהַרְצָעִנין  ן עֹוֵלי ְרָגִלים ְמַתּקְ ּכֵ ל מֹוֵעדׁשֶ חּוּלֹו ׁשֶ   . "ֲעֵליֶהם ּבְ

  
ַמאי ָקִמיְפְלגֵ     ?יּבְ

  
ת ְמָלאָכה ִמּס  ִחילַּ   ֹוף ְמָלאָכה, ָמר ָסַבר: ְלֵמיִדין ּתְ

ת ְמָלאָכה ִמּסֹוף ְמָלאָכה.  ִחילַּ   ּוָמר ָסַבר: ֵאין ְלֵמיִדין ּתְ
  
  

    רש"י

. משום הכי שרו החייטין
בארבעה עשר בכל מקום שכן 
מציו בהן קולא משאר אומיות 

   גבי חולו של מועד:
. שכן ההדיוט תופר כדרכו

משה היא במועד קטן הדיוט 
שאיו אומן בכך הלכך בארבעה 

ד עשר דקיל מחולו של מוע
   אפילו אומן מי שרי:

. שכן הבא ממדית הים וכו'
וכיון דאשכחן בהן היתר קצת 
בחולו של מועד הלכך בארבעה 

   עשר דקיל שרי לכולי עלמא:
. רצעין שעושין תחילת מלאכה
   מעלים חדשי':

  . תיקון מעלים:מסוף מלאכ'
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 נה, בנה, בנה, בנה, ב .27
ָנה             ִמׁשְ

ְרְנגֹוִלים  יִבים ׁשֹוָבִכים ַלתַּ ר. ּבְ  - מֹוׁשִ ָעה ָעׂשָ   ַאְרּבָ
ְרָחה  ּבָ   ַמֲחִזיִרין אֹוָתּה ִלְמקֹוָמּה,  -ְוַתְרְנגֹוֶלת ׁשֶ

יִבים - ְוִאם ֵמָתה  יָה.  מֹוׁשִ ְחתֶּ   ַאֶחֶרת תַּ
  

ַחת ַרְגֵלי ְבֵהָמה  רּבְ  - ּגֹוְרִפין ִמתַּ ָעה ָעׂשָ    ,ַאְרּבָ
ָדִדין.  - ּוַבּמֹוֵעד  ִקין ַלּצְ   ְמַסּלְ

  
ִלים    ,מֹוִליִכין ּכֵ

ית האּוָמן  ֵאיָנם ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד - ּוְמִביִאין ִמּבֵ י ׁשֶ   . ַאף ַעל ּפִ
  

ָמָרא               ּגְ

א אֹותֹוֵבי מ ּתָ ֲעָיא?!  -ֹוְתִביַנן ָהׁשְ   ַאֲהדּוֵרי ִמיּבָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ל מֹוֵעדֵסיָפא ֲאָתָאן    . ְלחּוּלֹו ׁשֶ

  
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ּה  ה ְלִמְרּדָ לׁשָ א ּתֹוְך ׁשְ נּו ֶאלָּ ּה    - לֹא ׁשָ ַרח ִציְמָרא ִמיּנָ י לֹא ּפָ ּתִ ַאּכַ    .ּדְ

יָבָתּה  ה ִליׁשִ לׁשָ יֵעי ְלַגְמֵריָפְסָדא ָלּה ּדְ  ,ַאַחר ׁשְ    .ּבֵ
ּה  ה ְלִמְרּדָ לׁשָ ּה,  ,ֲאָבל ְלַאַחר ׁשְ ָפַרח ָלּה ִציְמָרא ִמיּנָ   ּדְ

יֵעי ְלַגְמֵרי  ִסיִדי ּבֵ י לֹא ּפְ ּתִ ַאּכַ יָבָתּה, ּדְ ה ִליׁשִ לׁשָ    .לֹא ַמַהְדִריַנן -ְותֹוְך ׁשְ
  

י   ָאַמר:  ַאִמי ַרּבִ
יָבָתּה  ה ִליׁשִ לׁשָ   ְדִריַנן. ַמַה  -ֲאִפיּלּו ּתֹוְך ׁשְ

  
ַמאי ָקִמיְפְלגֵ    י? ּבְ

  
ׁשּו,   ָמר ָסַבר:  ה ָחׁשְ   ְלֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ

ׁשּו,  -ְלֶהְפֵסד מּוָעט    לֹא ָחׁשְ
ׁשּו.    ּוָמר ָסַבר: ְלֶהְפֵסד מּוָעט ַנִמי ָחׁשְ

  
  
  

    רש"י

  מתי' 
. כשותין מושיבין שובכין

ביצים תחת תרגולת להתחמם 
ל אפרוחים קרי מושיבין לגד

   שובכין:
   . המחממת ביצים:ותרגולת

. מעליהם מחזירין שברחה
אותה ובגמ' פריך השתא 
אותובי מותבין אהדורי מבעיא 
ל''א הכי כתיב בסדר המשה 
מושיבים שובכין ותרגולת 
כלומר שובכין ליוים ותרגולת 
היו מושיבין להתחמם לגדל 
אפרוח' והכי מסתבר' דשובך 

   ייך אלא ביוים:לא ש
. ומשליכין לחוץ ובמועד גורפין

שחמור יותר אין משליכין לחוץ 
   אלא מסלקין לצדדים:

  
  גמ' 

. דקתי מחזירין בחולו סיפא
של מועד קאמר והכי קאמר 
מושיבין שובכין בי''ד ותרגול' 
שברח' בחולו של מועד מחזירין 
אותה משום הפסד ביצים דדבר 

   האבד מותר:
ד מחזירין . דאף במועלא שו

אלא תוך שלשה למורדה שעדיין 
לא עברו שלשה ימים שברחה 

   מעליהן:
. לא עבר דאכתי לא פרח צימרא

חמימותה ממה והיא וחה 
   להחזיר:

. כמו אשתא צמירתא צימרא
   (ע''ז דף כח.):

. שכבר ולאחר שלשה לישיבתה
ישבה עליהן שלשה ימים קודם 
שעמדה מעליהן וכבר שתו 

זור הרי הן הביצים ואם לא תח
   אובדין דאין ראויין לאכילה:

. אבל לאחר שלשה למרדה
שהיא קשה וטורח גדול להחזיר 
או אפילו תוך שלשה למרדה 
אם תוך שלשה עמדה מעליהן 
דאכתי לא פסדי ביעי שהרי 

   ראויין לאכילה לא מהדרין:
. אפילו תוך שלשה לישיבתה

הואיל ושתו קצת ואין ראויין 
תו יפה לכל אדם אלא למי שדע
   ואיו איסטיס מהדרין:

. שמוכרים בזול להפסד מועט
  למי שדעתו יפה:
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 נה, בנה, בנה, בנה, ב .28
ַחת"   . "ּגֹוְרִפין ִמתַּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶבל" ָחֵצר   ַהּזֶ ּבֶ ִקין אוֹ  -ׁשֶ ָדִדין, ְמַסּלְ   תֹו ַלּצְ

ֶרֶפת ּבָ    ,ׁשֶ

ָחֵצר  ּבֶ ה -ְוׁשֶ ּפָ   . "מֹוִציִאים אֹותֹו ָלַאׁשְ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ָחֵצר " :ָאְמַרּתְ  ּבֶ ֶבל ׁשֶ ָדִדין -ּזֶ ִקין אֹותֹו ַלּצְ   , "ְמַסּלְ

ֵני ָחֵצר " :ַוֲהַדר ּתָ ּבֶ ֶרֶפת ְוׁשֶ ּבָ ה -ׁשֶ ּפָ   ! "מֹוִציִאים אֹותֹו ָלַאׁשְ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ר,  -ּכָ ָעה ָעׂשָ   ַאְרּבָ
אן  ל מֹוֵעד.  -ּכָ חּוּלֹו ׁשֶ   ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ל מֹוֵעד,  -ָהא ְוָהא  חּוּלֹו ׁשֶ   ּבְ
ֶרֶפת  :ְוָהִכי ָקָאַמר ה ָחֵצר ּכְ ה.  -ִאם ַנֲעׂשָ ּפָ   מֹוִציִאים אֹותֹו ָלַאׁשְ

  
  
  

    רש"י

   . ולא לאשפה חוץ לחצר:לצדדין
. אם עשית חצר כרפת

שתקלקלה כולה ואין מקום 
לסלק לצדדין מוציאין אותן 

   ה:לאשפ
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 נה, בנה, בנה, בנה, ב .29
ִלים ּוְמִב " ןמֹוִליִכין ּכֵ ית ָהאּוּמָ   . "יִאין ִמּבֵ
  

א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ
ֵדיק ָלן     :ָרָבאּבָ

ַנן ֵאיָנן ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד" :ּתְ י ׁשֶ ן, ַאף ַעל ּפִ ית ָהאּוּמָ ִלים ִמּבֵ   . "מֹוִליִכין ּוְמִביִאין ּכֵ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ן, " ית ָהאּוּמָ ִלים ִמּבֵ   ֵאין ְמִביִאין ּכֵ

ׁש ָלֶהן ׁשֶ  ְנבּו ְוִאם חֹוׁשֵ א ִיּגָ ן ְלָחֵצר ַאֶחֶרת -ּמָ   ! (מועד קטן יג.) "ְמַפּנָ
  

יַנן:  ּנִ   ּוְמׁשַ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ר,  -ּכָ ָעה ָעׂשָ   ַאְרּבָ
אן  ל מֹוֵעד.  -ּכָ חּוּלֹו ׁשֶ   ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ל מֹוֵעד,  -ָהא ְוָהא  חּוּלֹו ׁשֶ   ּבְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

אן  ַמֲאִמינֹו,  -ּכָ   ּבְ
אן  ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו.  -ּכָ ׁשֶ   ּבְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ן" ית ָהאּוּמָ ִלים ִמּבֵ    ,ְמִביִאים ּכֵ
ר ּדָ ית ַהּכַ ד ִמּבֵ גֹון ַהּכַ    ,ּכְ

ג,  ּגָ ית ַהּזַ   ְוַהּכֹוס ִמּבֵ
ע ּבָ ית ַהּצַ    ,ֲאָבל לֹא ֶצֶמר ִמּבֵ

ן,  ית ָהאּוּמָ ִלים ִמּבֵ   ְולֹא ּכֵ
יחֹו ֶאְצלֹו. נוֹ  -אַכל ְוִאם ֵאין לֹו ַמה יֹּ  ָכרֹו ּוַמּנִ   ֵתן לֹו ׂשְ

מּוְך לֹו.  -ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו  ִית ַהסָּ ּבַ יָחן ּבַ   ַמּנִ
ְנבּו  א ִיּגָ ּמָ ׁש ׁשֶ יתוֹ  -ְוִאם חֹוׁשֵ תֹוְך ּבֵ ִציְנָעה ּבְ   . "ְמִביָאן ּבְ

  
ַרְצּתָ  ָיא – "מֹוִליִכין" ,"ְמִביִאין" :ּתֵ    !ַקׁשְ

ָקָתֵני:  ן  ,"יןֵאין ְמִביִא "ּדְ ּכֵ   ֵאין מֹוִליִכין! ּדְ ְוָכל ׁשֶ
  

ָרא.  ִניָנן ֵמִעיּקָ ְדׁשָ א ּכִ ְרּתָ א ְמַחּוַ   ֶאלָּ
  
  
  
  

    רש"י

   . מסה אותו:בדיק לן
. אצל האומן אבל לחצר אחרת

לא יביאם לביתו שרחוק מבית 
   האומן מפי הטורח:

. לאומן שלא ימכרם במאמיו
אין מביאין ל''א מאמיו שלא 
יתבע שכרו פעם אחרת והוא 

   צריך לשכרו עכשיו:
   . ביחותא:והתיא

כגון כד מבית הכדר וכוס מבית 
   עד:. שצריכין למוהזגג

   . עושה כלי זכוכית:זגג
. שאין צורך אבל לא צמר

   המועד:
. אלמא ואם איו מאמיו וכו'

שאי לן בין מאמיו לשאין 
   מאמיו:

. דמתי' ואין תרצת מביאין
מביאין דמועד קטן תרוייהו 
בחולו של מועד ומתיתין דהכא 
בשלא מאמיו אבל מוליכין 
קשיא דקתי מתיתין מוליכין 

מאמיו איכא  והתם מאי אין
ובההיא קתי אין מביאין וכ''ש 

   דאין מוליכין:
. מתיתין בי''ד וההיא מעיקרא

   בחולו של מועד:
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 נו, אנו, אנו, אנו, א    ––––    נה, בנה, בנה, בנה, ב .30
ָנה             ִמׁשְ

י ְיִריחוֹ  ָבִרים ָעׂשּו ַאְנׁשֵ ה ּדְ ָ ׁשּ    :ׁשִ
ָיָדם ה ִמיחּו ּבְ לׁשָ    ,ַעל ׁשְ

ָיָדם.  ה לֹא ִמיחּו ּבְ לׁשָ   ְוַעל ׁשְ

ּלֹ ָיָדם:א ְוֵאּלּו ֵהן ׁשֶ ל ַהּיֹום,     ִמיחּו ּבְ ָקִלים ּכָ יִבין ּדְ   ַמְרּכִ
ַמע,    ְוכֹוְרִכין ֶאת ׁשְ

ין ִלְפֵני ָהעֹוֶמר.    ְוקֹוְצִרין ְוגֹוְדׁשִ
ָיָדם: ִמיחּו ּבְ ׁש,     ְוֵאּלּו ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ יִרין ַגְמִזּיֹות ׁשֶ  ַמתִּ

ִרים                                  נו,א ׁשָ ַחת ַהּנְ ׁשַ ְואֹוְכִלין ִמתַּ ת, ּבְ   ּבָ
ָאה  ָרק. ַל ְונֹוְתִנין ּפֵ   ּיָ

ָיָדם ֲחָכִמים   . ּוִמיחּו ּבְ
  

ָמָרא               ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶלְך, " ה ַהּמֶ ה ִחְזִקּיָ ָבִרים ָעׂשָ ה ּדְ ָ ׁשּ   ׁשִ

ה  לׁשָ   הֹודּו לֹו,  - ַעל ׁשְ

ה  לׁשָ    .לֹא הֹודּו לוֹ  -ְוַעל ׁשְ
  

ל ֲחָבִל  ה ׁשֶ יֵרר ַעְצמֹות ָאִביו ַעל ִמטָּ   ְוהֹודּו לֹו.  - יםּגֵ
חֹ  ת ְנַחׁש ַהּנְ יתֵּ ת ּכִ   ְוהֹודּו לֹו.  - ׁשֶ

ַנז ֵסֶפר ְרפּואֹות    ְוהֹודּו לֹו.  -ּגָ
  

ה " לׁשָ     :"לֹא הֹודּו לוֹ  -ְוַעל ׁשְ
ּור  ָרן ְלֶמֶלְך ַאׁשּ ּגְ ל ֵהיָכל ְוׁשִ ָלתֹות ׁשֶ ץ ּדְ   . ְולֹא הֹודּו לוֹ  -ִקיּצֵ

  לֹא הֹודּו לֹו. וְ  -ָסַתם ֵמי ִגיחֹון ָהֶעְליֹון 
ִניָסן  ר ִניָסן ּבְ   . "ְולֹא הֹודּו לוֹ  - ִעיּבֵ

  
  

    רש"י

  מתי' 
. ששה דברים עשו אשי יריחו
   היו והגין ישראל הדרים ביריחו:

. של י''ד מרכיבין דקלים כל היום
{להרכיב (עף על בלעז איטי''ר 

   : עץ)}
. מפרש בגמרא: וכורכין את שמע

היתר  וקוצרין לא גרסין דהא
גמור הוא דקיימא לן במחות 
בפרק רבי ישמעאל (דף עא.) 
ממקום שאי אתה מביא אתה 
קוצר ותבואת יריחו של עמקים 
היא ואיה כשירה למחות דתן 
(שם פה.) אין מביאין סולת 
למחה לא מבית השלחין ולא 
מבית העמק וכו' ולהכי איה 
כשירה לעומר דאין מחות באה 

רץ ישראל ממו דבעין משבח א
   דילפין התם ג''ש ארץ ארץ:

. גידולין עפים מתירין גמזיות
שגדלו בחרובין ושיקמין 
שהקדישו אבותיהן הן היו 
מתירין ליהות מן הגידולים דרך 
חרוב ושקמה לקוצצו לשבע שים 
והן חוזרין וגדילין ומיתוספין 
וקודם קציצתן קרי ליה בתולת 
שיקמה ומשקצץ קרי ליה סדן 

הקדישו מתחילה כשהן שיקמה ו
מקוצצין ויתוסף לאחר מיכן 

   גמזיות:
. תחת ואוכלין מתחת השרין

הדקל המשיר פירותיו היו אוכלין 
מן הושרות וטעמא דכולהו 

   מפרש בגמרא:
. והוא פטור וותין פיאה לירק

   מן הפיאה כדמפרש בגמרא:
. משום דקא מפקעי ומיחו בידן

ליה ממעשר שהיו עיים אוכלים 
בטיבלה דסבורין שהיא פיאה 

פיאה גמורה ולקט שכחה ופיאה 
פטורין מן המעשר משום דהפקר 

   יהו:
  

  גמ' 
. משום כפרה גירר עצמות אביו

ולא קברו בכבוד בדרגש ומטה 
אה ומפי קידוש השם שיתגה 

   על רשעו ויוסרו הרשעים:
. לפי שהיו כיתת חש החשת

   טועים אחריו:
. כדכתיב והטוב וגז ספר רפואות

(והישר) בעייך עשיתי ואמרין 
בברכות שגז ספר רפואות לפי 
שלא : היה לבם כע על חולים 

   אלא מתרפאין מיד:
. כדכתיב (ד''ה ב סתם מי גיחון

לב) למען לא יבאו מלכי אשור 
   וימצאו מים לשתות:

. שהיה לו לבטוח ולא הודו לו
בהקב''ה שאמר (מלכים ב יט) 

   וגותי על העיר הזאת להושיעה:
. לאחר שכס עיבר יסן ביסן

יסן מלך ועשאו אדר השי 
כדכתיב (ד''ה ב ל) ויועץ המלך 
חזקיה לעשות פסח בחדש השי 
וגו' כי מרבית העם רבים אשר לא 
הוטהרו עדיין מטומאות 
שהחזיקו בהן בימי אביו אחז 

   הרשע:
. כדאמר בסהדרין ולא הודו לו

ובברכות החדש הזה וגו' זה יסן 
  חר יסן:ואין א
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 נו, אנו, אנו, אנו, א .31
ָקִלים " יִבין ּדְ ל ַהּיֹום - ַמְרּכִ   . וכו' "ּכָ
  

  ֵהיִכי ָעְבִדי? 
  

  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
ָרא    ,ַמְייִתי ָאָסא ּדָ
ַדְפָנא יְכָרא ּדְ    ,ְוׁשִ

ָל  ָמָנא ּדְ ָרֵמי ּבְ ֲעֵרי ּדְ ׂשַ ִעין יֹוִמיןְוִקיְמָחא ּדְ    ,א ָחְלֵפי ֲעֵליּה ַאְרּבְ
ֵחי ְלהּו,    ּוַמְרּתְ

יּה,  ִליּבֵ דּו ְלהּו ְלִדיְקָלא ּבְ   ְוׁשָ
יֵדיּה,  ע ַאּמֹות ּדִ ַאְרּבַ ָקֵאי ּבְ   ְוָכל ּדְ

ר.    ִאי לֹא ָעְבִדי ֵליּה ָהִכי, ָצאֵוי ְלַאְלּתַ
  

ֵריּה    ָאַמר:  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ
  יְכָרא ְלנּוְקְבָתא. ַמְנֵחי ּכּוְפָרא ּדִ 

  
  

    רש"י

   . הדס לח:אסא דרא
. שכר של עץ ושיכרא דדפא

וגדילין בו  {דפה}שקורין לו''ר 
{גרגירים פרי שקורין ביי''ש 

   : (ובפרט פירות הדפה)}
. דלא מלו עליה ארבעין יומי

   משטחה:
. דקל ושדו ליה לדקלא בליביה

יש לו לב מתוכו ויש לו מוח 
לאורכו כמו שיש לעץ שקורין 

{שיאו"ר: סמבוק שבו''ג 
ולאגוז והמשקה הזה  (צמח)}

   מועיל לדקל להתקיים:
. אילן דקאי בארבע אמות וכל

   דידיה דלא עבדי ליה הכי:
   . מתייבש:צאוי

. לאו יה דרבא אמררב אחא בר
הייו מרכיבין דמתיתין אלא 
מחי כופרא דוכרא לוקבתא 
מיחין ותוחבין גמזיות רכה בת 
שתה שיתוספה באילן בשה 
שעברה וקרי ליה כופרא דיכרא 
על שם שמכיסין אותו בעף 
האילן שקוצץ עף גדול וסודקו 
ומשים את זה בתוכו לשון אחר 
כופרא דיכרא עף רך של דקל 
זכר ומרכיבו בסדק של דקל 
קיבה מפי שדקל קיבה איה 
עושה פירות והזכרים עושין 

  פירות:
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 נו, אנו, אנו, אנו, א .32
ַמע"וְ    . "כֹוְרִכין ֶאת ׁשְ
  

  ֵהיִכי ָעְבִדי? 
  

  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד" :אֹוְמִרים ַמע ִיׂשְ   , ְולֹא ָהיּו ַמְפִסיִקין. (דברים ו, ד) "ׁשְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ָהיּו אֹוְמִרים  א ׁשֶ   , ּיֹום ַעל ְלָבֶבָך""ַה ַמְפִסיִקין ָהיּו, ֶאלָּ
ַמע:ּדְ    , ךָ ַעל ְלָבֶב  - ַהּיֹום  ַמׁשְ

  ַעל ְלָבֶבָך. - ְולֹא ָמָחר 
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַמע? " יַצד ָהיּו ּכֹוְרִכין ֶאת ׁשְ   ּכֵ

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד",   :אֹוְמִרים ַמע ִיׂשְ   "ׁשְ
  ְולֹא ָהיּו ַמְפִסיִקין, 

ְבֵרי י ּדִ   .ֵמִאיר ַרּבִ
  אֹוֵמר:  ְיהּוָדה יַרּבִ 

  ַמְפִסיִקין ָהיּו, 

ּלֹ א ׁשֶ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד" :א ָהיּו אֹוְמִריםֶאּלָ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   . ""ּבָ
   

  ַוֲאַנן, ַמאי ַטְעָמא ָאְמִריַנן ֵליּה? 
  

י ְדָרֵריׁש ַרּבִ ן ָלִקיׁש.  ּכִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
י ָאַמרּדְ  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ָניו ַוּיֹ: ׁשִ ְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ּבָ יָדה ָלֶכם"ַוּיִ   , (בראשית מט, א) 310"אֶמר ֵהָאְספּו ְוַאּגִ

ִמין ׁש ַיֲעקֹב ְלַגּלֹות ְלָבָניו ֵקץ ַהּיָ יּקֵ   , (דניאל יב, יג) 311ּבִ
ִכיָנה.  ּנּו ׁשְ ָקה ִמּמֶ לְּ   ְוִנְסּתַ

סּול,   ָאַמר: ִתי ּפְ ִמּטָ לֹום ֵיׁש ּבְ א ַחס ְוׁשָ ּמָ   ׁשֶ
ַא  ָמֵעאל,  -ְבָרָהם ּכְ ּנּו ִיׁשְ ָצא ִמּמֶ ּיָ   ׁשֶ

ו -ָאִבי ִיְצָחק וְ  ּנּו ֵעׂשָ ָצא ִמּמֶ ּיָ   ?ׁשֶ
ָרֵאל, ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד".  ַמע ִיׂשְ ָניו: "ׁשְ   ָאְמרּו לֹו ּבָ

א  ָך ֶאלָּ ִלּבְ ֵאין ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ א ֶאָחד.  - ֶאָחדָאְמרּו: ּכְ נּו ֶאלָּ ִלּבֵ ְך ֵאין ּבְ   ּכָ
אֹוָתּה  בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד". ּבְ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ַתח ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְוָאַמר: "ּבָ ָעה ּפָ    ׁשָ

  
ַנן: ֵהיִכי ַנֲעֵביד    ?ָאְמִרי ַרּבָ

ינּו. לֹא ֲאָמרֹו מֹ -אְמרּוהּו ֹנ ה ַרּבֵ   ׁשֶ
  ֲאָמרֹו ַיֲעקֹב.  - אְמרּוהוּ לֹא ֹנ

ֲחׁשַ  הּו אֹוְמִרים אֹותֹו ּבַ ּיְ   אי. ִהְתִקינּו ׁשֶ
  

י ָאַמר    :ִיְצָחק ַרּבִ
ֵבי  יָאְמִרי ּדְ   : ַאִמי ַרּבִ

ֵהִריָחה ִציֵקי ְקֵדיָרה,  ל ְלַבת ֶמֶלְך ׁשֶ   ָמׁשָ
ַנאי,  -אַמר ִאם ּתֹ    ֵיׁש ָלּה ּגְ
  ֵיׁש ָלּה ַצַער.  -אַמר לֹא ּתֹ 

אי.  ֲחׁשַ   ִהְתִחילּו ֲעָבֶדיָה ְלָהִביא ּבַ
  

י ָאַמר הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
הִהְתִקינּו  ּיְ קֹול ָרםׁשֶ יִנין.  - ּו אֹוְמִרים אֹותֹו ּבְ ְרעֹוֶמת ַהמִּ ֵני ּתַ   ִמּפְ

ָעא ְנַהְרּדְ א ִמיִנין ּבִ ֵליּכָ אי.  - ּדְ ֲחׁשַ א ָאְמִרי ָלּה ּבַ ּתָ   ַעד ָהׁשְ
                                                             

ִמים 310 ַאֲחִרית ַהּיָ ר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ּבְ יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאׁשֶ ָניו ַוּיֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאּגִ ְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ּבָ   ַוּיִ
ץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְלָך ְלֵקץ הַ  311 ה ֵלְך ַלּקֵ ִמיןְוַאתָּ  ּיָ

    רש"י

. בין אחד ולא היו מפסיקין
לואהבת אע''פ דצריך להאריך 
באחד ולהפסיק בין קבלת 
מלכות שמים לדברים אחרים 
שכל אחד מקבל עליו ואומר 
אחד הוא אלהיו בפסוק ראשון 

   ה היא:ופסוק שי לשון צווא
. מפסיקין היו ר' יהודה אומר

אלא שלא היו אומרים ברוך שם 
   כבוד מלכותו:

. כלומר שהיו מדבקין וכורכין
כל הקרייה כמות שהיא ולא היו 
מוסיפין ואית דגרסי שהיו 
אומרים ברוך שם כבוד מלכותו 
פי' שהיו אומרים אותו בקול 

   רם:
. שיחזיר ימיו לפיו קץ הימין

   מפי אויב:שהשיב אחור ימיו 
. לאביהם היו שמע ישראל

   אומרים:
. להאי ברוך שם כבוד ימריה

   מלכותו בקריאת שמע:
. ארשדור''א ציקי קדירה

{ארשידור"א: בשר מטוגן 
   : ומתובל}

. צער גופה מחמת יש לה צער
   התאווה:

. שלא יהו מפי תרעומת המיין
אומרים עליו שאו מוסיפין 
דבר שאיו הגון בחשאי ומאן 

סי שהיו אומרים ברוך שם דגר
כבוד מלכותו לעולם ועד מפרש 
שהיו אומרים אותו בקול רם 
כשאר הקרייה ובייהן לא היו 

  . פירות הושרין:שר מיין:
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 בבבב- - - - נו, אנו, אנו, אנו, א .33
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

י ְיִריחֹו, " ָבִרים ָעׂשּו ַאְנׁשֵ ה ּדְ ָ ׁשּ   ׁשִ

ה  לׁשָ ְרצֹון ֲחָכִמים -ׁשְ    ,ּבִ
ה  לׁשָ ּלֹ  -ּוׁשְ ְרצֹון ֲחָכִמיםׁשֶ   .א ּבִ

  

ְרצֹון ֲחָכִמים"ְוֵאּלּו  ל ַהּיֹום,     :"ּבִ ָקִלים ּכָ יִבים ּדְ   ַמְרּכִ

ַמע,    ְוכֹוְרִכין ֶאת ׁשְ
  ְוקֹוְצִרין ִלְפֵני ָהעֹוֶמר. 

ּלֹ"ְוֵאּלּו  ְרצֹון ֲחָכִמיםׁשֶ ין ִלְפֵני ָהעֹוֶמר,   :"א ּבִ   ּגֹוְדׁשִ
ִגּנֹוֵתיֶהן  ָרצֹותּופֹוְרִצים ּפְ     ,ּבְ

סֹוֵתיֶהן    ,ּוְבַפְרּדְ
ֵני ַבּצֹוֶרת ׁשְ ים ּבִ ר ָלֲעִנּיִ תֹות  ,ְלַהֲאִכיל ֶנׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ    ,ּבַ

  ְוָיִמים טֹוִבים, 
יִרין ַגְמִזּיֹות  ׁש ּוַמתִּ ל ֶהְקּדֵ ל ָחרּוב  ׁשֶ    ,ׁשֶ

ְקָמה,  ל ׁשִ   ְוׁשֶ
ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י ָאַמר לוֹ    : הְיהּוָד  ַרּבִ
יןִאם ּבִ  ן - ְרצֹון ֲחָכִמים ָהיּו עֹוׂשִ ין ּכֵ ֵני ָאָדם עֹוׂשִ ל ּבְ    !ְיהּו ּכָ

  

א:  ּלֹ  ֶאּלָ ין, ֵאּלּו ָוֵאּלּו ׁשֶ ְרצֹון ֲחָכִמים ָהיּו עֹוׂשִ   א ּבִ
ה  לׁשָ ָיָדם,  - ַעל ׁשְ   ִמיחּו ּבְ

ה  לׁשָ ָיָדם -ְוַעל ׁשְ   . לֹא ִמיחּו ּבְ
  

ָי ּלֹ"ְוֵאּלּו ׁשֶ  ל ַהּיֹום,   :"ָדםא ִמיחּו ּבְ ָקִלים ּכָ יִבין ּדְ   ַמְרּכִ
ַמע,    ְוכֹוְרִכין ֶאת ׁשְ

ין ִלְפֵני ָהעֹוֶמר.    ְוקֹוְצִרין ְוגֹוְדׁשִ
  

ָיָדם"ְוֵאּלּו ׁשֶ  יחּו ּבְ יִר   :"ּמִ ׁש ַמתִּ ל ֶהְקּדֵ ְמִזּיֹות ׁשֶ ל ָחרּוב  ין ּגַ    ,ׁשֶ
ְקָמה ל ׁשִ    .ְוׁשֶ

ָרצֹות ִגּנֹוֵתיֶהן  ּופֹוְרִצין ּפְ    ,ּבְ
ֵסיֶהן  יםּוַפְרּדְ ר ָלֲעִנּיִ תֹות ְלַהֲאִכיל ֶנׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ    ,ּבַ

ֵני ַבּצֹוֶרת - ְוָיִמים טֹוִבים  ׁשְ    .ּבִ

ָרק יָאה ַלּיָ ָיָדם ֲחָכִמים - נֹוְתִנין ּפֵ   . "ִמיחּו ּבְ
  

י ְוָסַבר ּלֹ :ְיהּוָדה ַרּבִ ְרצֹון ֲחָכִמים ִהיא? ְקִציָרה ׁשֶ   א ּבִ
   :ְוָהְתַנן

י יְ " ְרצֹון ֲחָכִמים, ַאְנׁשֵ   ִריחֹו קֹוְצִרין ִלְפֵני ָהעֹוֶמר ּבִ
ּלֹ ין ִלְפֵני ָהעֹוֶמר ׁשֶ ְרצֹון ֲחָכִמיםְוגֹוְדׁשִ ָיָדם ֲחָכִמים - א ּבִ     .).(מנחות עא "ְולֹא ִמיחּו ּבְ

ַמְעּתָ ֵליּה    נו,ב י "ִמיחּו, ְולֹא ִמיחּו" :ָאַמרּדְ ַמאן ׁשָ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ְרצֹון ֲחָכִמיםקֹוְצ " :ְוָקָתֵני   ! "ִרין ּבִ

  
ָעה ֲהָוה ן  :ְוִליַטְעִמיְך, ָהֵני ַאְרּבָ א: ְסֵמי ִמיּכָ   . ְקִציָרהֶאלָּ

  
  
  

    רש"י

ה''ג מתירין גמזיות של הקדש 
. של חרוב ושל שקמה

כשהוקדשו הסדין תחילה 
   ויתוספו הגידולין:

קוצרין לפי העומר ברצון 
. כלומר לא הקפידו חכמים

ורייתא חכמים דאיסורא דא
ליכא דמקום שאי אתה מביא 
הוא ואיסורא דרבן מי ליתא 
דילמא אתי למיכל מייה לא 
גזרו דהא חדש מיבדל בדילי 
מייה כולי שתא שאיו והג 

   אותו כל השה:
. וגודשין שלא ברצון חכמים

כיון דלאו פסידא הוא גזרו רבן 
שימתיו משום שמתוך שהוא 

   מתעסק בו אתי למיכל מייה:
. דקט לישא שמעת ליה מאן

דמיחו ולא מיחו ר' יהודה היא 
   דשמעת ליה לעיל:

. דסבירא לך הא וליטעמיך
דלעיל דקתי אלו ואלו שלא 
ברצון חכמים כו' מתרצתא היא 
דקא רמית אחריתי עליה 
ליפרכיה מיה ובה דקתי על 
שלשה לא מיחו וקא חשיב 
ארבעה מרכיבין וכורכין 

  וקוצרין וגודשין:
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 נו, בנו, בנו, בנו, ב .34
ְקָמה" ל ׁשִ ל ָחרּוב ְוׁשֶ ׁש ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ ְמִזּיֹות ׁשֶ יִרין ּגַ   . "ּוַמתִּ

  
א קֹורֹות יׁשּו ֶאלָּ יר ,ָאְמרּו: ֲאבֹוֵתינּו לֹא ִהְקּדִ ְקָמה.  ְוָאנּו ַנּתִ ל ׁשִ ל ָחרּוב ְוׁשֶ ׁש ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ ְמִזּיֹות ׁשֶ   ּגַ

  
אן ָעְסִקיַנןְב וּ  ִאים ְלַאַחר ִמּכָ    ,ִגיּדּוִלין ַהּבָ

ַמאן  ִגיּדּוִלין. ּדְ ְוָסְבִרי ָלּה ּכְ   ָאַמר: ֵאין ְמִעיָלה ּבְ
ַנן ָסְבִרי א,  -ְמִעיָלה ּדִ ְנִהי     :ְוַרּבָ   ֵליּכָ

  א. ִמיָהא ִאיּכָ  -ִאיּסּוָרא 
  
  
  

    רש"י

   . גרסין:ובגידולין
כמאן דאמר אין מעילה 

. במסכת מעילה (דף בגידולין
  יג.):
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 נו, בנו, בנו, בנו, ב .35
ָרצֹות"וּ    . "פֹוְרִצין ּפְ
  

אָאַמר  י ָאַמר עּוּלָ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
דֹות,  ל ַמְכּבֵ ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

ַנן ָסְבִרי ַרּבָ א ַיֲעֶלה ְוִיְתלֹוׁש,  :ּדְ ּמָ ְזִריַנן ׁשֶ   ּגָ
י ְיִריחֹו ָסְבִרי א ַיֲעֶלה ְוִיְת  :ְוַאְנׁשֵ ּמָ ְזִריַנן ׁשֶ   לֹוׁש. לֹא ּגָ

יִפין  ין ַהּכֵ ל ּבֵ ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ -ֲאָבל ּבְ ר. ּדִ   ל מּוּתָ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
  !ְוָהא מּוְקצֹות ִניְנהוּ 

  
יָמא ֲחִזי  :ְוִכי ּתֵ ָלִבים.  - ָלעֹוְרִביןהֹוִאיל ּדַ א מּוָכן ָלָאָדם לֹא ָהֵוי מּוָכן ַלּכְ ּתָ   ָהׁשְ

ְתַנן    :ּדִ
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ת ִא  ּבָ    ,ֲאסּוָרה   –ם לֹא ָהְיָתה ְנֵביָלה ֵמֶעֶרב ׁשַ
ֵאיָנּה ִמן ַהּמּוָכן   . (שבת קנו:) "ְלִפי ׁשֶ

  ָלָאָדם?!  ָהֵוי מּוָכן - מּוָכן ָלעֹוְרִבים 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ִאין, 

ָלִבים,   - מּוָכן ָלָאָדם    לֹא ָהֵוי מּוָכן ַלּכְ
ֲחִזי ְלִאיִניׁש  י ּדַ ל ִמיּדֵ ֲעֵתיּה, לֹא ַמְק  ,ּכָ   ֶצה ֵליּה ִמּדַ

  ָהֵוי מּוָכן ָלָאָדם,  - מּוָכן ָלעֹוְרִבים 
ֲחִזי ְלִאיִניׁש  י ּדַ ל ִמיּדֵ ֵויּה  ,ּכָ ֲעֵתיּה ִעלָּ   .ּדַ

  
י ֲאָתא  יָאַמר  ָרִביןּכִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

יִפין,  ין ּכֵ ל ּבֵ ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ַנן ָסְבִרי ַרּבָ   לֹא ָהֵוי מּוָכן ָלָאָדם,  - ים מּוָכן ָלעֹוְרִב  :ּדְ

י ְיִריחֹו ָסְבִרי   ָהֵוי מּוָכן ָלָאָדם,  -מּוָכן ָלעֹוְרִבים  :ְוַאְנׁשֵ
דֹות  ל ַמְכּבֵ ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ    - ֲאָבל ּבְ   ל ָאסּור, ּדִ

א ַיֲעֶלה ְוִיְתלֹוׁש.  ּמָ ְזִריַנן ׁשֶ   ּגָ
  
  
  

    רש"י

   . דאשי יריחו ורבן:מחלוקת
תמרים הן . כפות בשל מכבדות

בראש הדקל וכפופות זו אצל זו 
כעין כלי וכשהתמרים ושרין 
מקבלות אותן וכיון דגבוה 
וצריך לעלות על הדקל לוטלן 
חיישין שמא יתלוש מן 

   המחוברות דהוי אב מלאכה:
. למטה בשל בין הכיפים

מופיהן ופות התחתוים וליכא 
למיחש לתלישה דאין כאן 

   מחוברות:
. שמערב והא מוקצות יהו

שבת בין השמשות היו מחוברות 
ומצאו מוקצות מחמת איסור 
תלישה ומוקצה בין השמשות 

   מוקצה לכל היום:
. במחובר וכי תימא הואיל וחזו

לעורבים שיש לו הגדילות בתוך 
ביתו לגדולה ומותר להעמידם 

  עליהן לאוכלם: 
היתה  בילה שתבלה בשבת

עומדת בין השמשות לאדם ולא 
  כן לגבי כלבים:חשיב לה מו
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 נז, אנז, אנז, אנז, א    ––––נו, ב נו, ב נו, ב נו, ב  .36
ָרק" יָאה ַלּיָ   . "נֹוְתִנין ּפֵ
  

ְתַנןְולֵ  י ְיִריחֹו ָהא ּדִ    :ית ְלהּו ְלַאְנׁשֵ
ָלל ָאְמרּו ּבַ " יָאה:ּכְ הּוא אֹוֶכל,   ּפֵ ל ׁשֶ   ּכָ

ָמר,    ְוִנׁשְ

  ְוִגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ, 
ַאַחת,    ּוְלִקיָטתֹו ּכְ

יָאה -ּוַמְכִניסֹו ְלִקּיּום  ּפֵ יב ּבַ    .(פיאה א, ד) "ַחּיָ
הּוא אֹוֶכל" ל ׁשֶ ָרט ִלְסִפיֵח  - "ּכָ   י ָסִטיס ְוקֹוָצה. ּפְ

ָמר" ָרט ְלֶהְפֵקר.  - "ְוִנׁשְ   ּפְ
ָרט ִלְכֵמִהין ּוִפְטִרּיֹות.  - "ְוִגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ"   ּפְ

ַאַחת" ֵאִנים.  - "ּוְלִקיָטָתן ּכְ ָרט ַלּתְ   ּפְ
ָרק - "ּוַמְכִניסֹו ְלִקּיּום" ָרט ַלּיָ    ?ּפְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָראׁשֵ  ָבר ַאֵחר ָקִמיְפְלגֵ  ַמְכִניסֹו ְלִקּיּוםוּ י ְלָפתֹות ָעְסִקיַנן, ָהָכא ּבְ     :יַעל ְיֵדי ּדָ
ָבר ַאֵחר  :ָמר ָסַבר ֵמיּה ִקּיּום,  -ַמְכִניסֹו ְלִקּיּום ַעל ְיֵדי ּדָ   ׁשְ

ֵמיּה ִקּיּום.  :ּוָמר ָסַבר   לֹא ׁשְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יָאה" ִראׁשֹוָנה ָהיּו נֹוְתִנים ּפֵ ֶפת  ּבָ    ,ַלּלֶ

רּוב   . ְוַלּכְ
י ְפלֹוט יֹוֵסי ַרּבִ   . "אֹוֵמר: ַאף ַלּקַ

  
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

יָאה" ֶפת    ָהיּו נֹוְתִנין ּפֵ    ,ַלּלֶ

ְפלֹוט,   ְוַלּקַ
י ְמעֹון ַרּבִ רּוב ׁשִ   .  "אֹוֵמר: ַאף ַלּכְ

  
ֵאי ָהווּ    נז,א ּנָ ָלָתא תַּ    ?ֵניָמא תְּ

  
ֵאי ָהוּו,  ּנָ ֵרי ּתַ   לֹא, ּתְ

א  א ַקּמָ יּדְ  ְוַתּנָ י ַרּבִ ְמעֹון ַהְיינּו ַרּבִ   יֹוֵסי,  ׁשִ
א  א ַקּמָ יּדְ ְוַתּנָ י ַרּבִ ְמעֹון.  יֹוֵסי ַהְיינּו ַרּבִ   ׁשִ

  ? "ַאף"ּוַמאי 
ַמְייָתא   .ַאּקַ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרק, " יָאה ַלּיָ ן ּבֹוֲהָיין ָנַתן ּפֵ   ּבֶ

ָהי ים ׁשֶ ה. ּוָבא ָאִביו ּוְמָצָאן ָלֲעִנּיִ יּנָ ַתח ַהּגִ   ּו ְטעּוִנים ָיָרק ְועֹוְמִדין ַעל ּפֶ
ר.  ָ ְמעּוׂשּ ְפַלִיים ּבִ ִליכּו ֵמֲעֵליֶכם ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּכִ ַני, ַהׁשְ   ָאַמר ָלֶהם: ּבָ

ֵעיִני ָצָרה,  ֵני ׁשֶ   לֹא ִמּפְ
ָרק יָאה ַלּיָ ָאְמרּו ֲחָכִמים: ֵאין נֹוְתִנים ּפֵ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ   . "ֶאּלָ

  
ֵעיִני ָצָרה"ה ֵליּה ְלֵמיְמָרא ְלהּו ָלּמָ  ֵני ׁשֶ   ? "לֹא ִמּפְ

  
י ֵהיִכי    לֹא ֵליְמרּו: ּדְ ּכִ

חּוֵיי ָקא ַמְדֵחי ָלן.    ּדַ

    רש"י

. שאיו מופקר ומקפידין ושמר
   עליו לשומרו:

. שמתקיים ומכיסו לקיום
   ימים רבים:

. קשין ספיחי סטיס וקוצה
לאכילה אבל סטיס וקוצה 
שאים ספיחים חזו לאכילה 

{קר"ו: סטיס מוריקא קרו''ג 
כרכום [מוריקא היא מילה 

תלמודית ואיה שייכת -ארמית
   : :]}ללעז. ראה שבת פט

{וישד"א: . וויישר''א קוצה
איסטיס, ַּפסֶטל (צמח 
 שמשורשו מפיקים צבע)}
תאיה איה מתבשלת כאחת 
אלא זו גמורה היום ואחרת 

   יוצאה בצידה כל ימות הקיץ:
. עלי הלפת ראשי לפתות

מכיסין אותן לקיום על ידי 
   האימהות:

. לעלין דבאימהות כולי ללפת
   עלמא מודו דהא מתקיימין:

גרסין ימא תלתא תאי הכי 
. תא קמא הוו לא תרי תאי הוו

דרבי יוסי הייו ר' שמעון ותא 
קמא דרבי שמעון הייו רבי יוסי 

   ומאי אף אקמייתא:
. תא לימא תלתא תאי הוו

קמא דר' יוסי ללפת ולכרוב ולא 
לקפלוט ותא קמא דר' שמעון 
ללפת ולקפלוט ולא לכרוב ורבי 

י סבירא יוסי ור' שמעון כי הדד
   להו דללפת ולכרוב ולקפלוט:

. ת''ק דר' שמעון הוא ר' יוסי לא
ות''ק דר' יוסי הוא ר' שמעון 
ומאי אף דקאמרי תרווייהו 
אקמייתא דתא קמא דידהו 
קיימי דהייו אלפת דקאמר 
תא קמא דרבי יוסי ללפת 
ולכרוב וקאמר ליה רבי יוסי אף 
לקפלוט כמו ללפת אבל לכרוב 

בי שמעון מי לא ותא קמא דר
הכי קאמר ללפת ולקפלוט כרבי 
יוסי וקאמר ליה רבי שמעון אף 
לכרוב כמו ללפת אבל לקפלוט 
   לא דהייו כתא קמא דר' יוסי:

   . שם אביו בוהיין:בן בוהיין
. גרסי' אי כפליים במעושר

אתן לכם כפליים שיש לכם 
עכשיו פיאה אתן לכם חולין 

   מתוקין ומעושרין:
. משום לירק אין ותין פיאה

דמפקע ליה ממעשר דכתיב 
(דברים יד) ובא הלוי כי אין לו 
חלק וחלה עמך מי שאין לו 
חלה עמך חייב לעשר יצא פיאה 
שיש לו חלה עמך דהפקר יהו 
וכן בשביעית דהפקר פטור 
ממעשר דכתיב (שמות כג) 
ואכלו אביוי עמך ויתרם תאכל 
חית השדה מה חיה אוכלת 

אביוים ופטורה ממעשר אף 
   פטורין מן המעשר:

למה ליה למימר להן לא מפי 
. הא קא יהיב להן כפליים כו'

   ומיחזא חזו דלא עין צרה היא:
. ולא דלא ימרו דחויי מדחי לן

יתן לו כלום דמה לו ליטול זו 
וליתן פי שים לפיכך הוצרך 

  לפרש להן טעמא של דבר:
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 נז, אנז, אנז, אנז, א .37
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְרָוה, " ית ַהּפַ ת ּבֵ ּכַ ִלׁשְ ים ּבְ יִחין עֹורֹות ֳקָדׁשִ ִראׁשֹוָנה ָהיּו ַמּנִ   ּבָ

ִקין אֹוָת  ית ָאב. ָלֶעֶרב ָהיּו ְמַחּלְ י ּבֵ   ן ְלַאְנׁשֵ
ְזרֹוַע.  ֲעֵלי ְזרֹועֹות נֹוְטִלין אֹוָתן ּבִ   ְוָהיּו ּבַ

ת,  ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ִקין אֹוָתן ֵמֶעֶרב ׁשַ ָהיּו ְמַחּלְ   ִהְתִקינּו ׁשֶ
ֲהָדֵדיּדְ  ְקַלן ּבַ ָמרֹות, ְוׁשָ הּו ִמׁשְ    .ָאְתָיין ּכּולְּ

ה  דֹוֵלי ְכהּוּנָ ְזרֹוַע, נ -ַוֲעַדִיין ָהיּו ּגְ   ֹוְטִלין אֹוָתן ּבִ
ָעִלים  ַמִיםָעְמדּו ּבְ ָ יׁשּום ַלׁשּ   . ְוִהְקּדִ

ל ָזָהב, ׁשֶ ָאְמרּו: לֹא ָהיּו ָיִמים מּוָעִטים ַעד  ַטְבָלאֹות ׁשֶ   ִחיּפּו ֶאת ַהֵהיָכל ּבְ
יָנר ָזָהב,  עֹוִבי ּדִ ה ּכְ ה ַעל ַאּמָ ֵהם ַאּמָ   ׁשֶ

ִליןוְ  ִית, אֹוָתן וּ  ָלֶרֶגל ָהיּו ְמַקּפְ ַהר ַהּבַ ב ַמֲעָלה ּבְ יִחין אֹוָתן ַעל ּגַ   ַמּנִ

ָלם ּה ּדָ ם ָנָאה ְוֵאין ּבָ ַלאְכתָּ ּמְ הּו עֹוֵלי ְרָגִלים רֹוִאין ׁשֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ   . "ּכְ
  

ָנא    :ּתָ
אּול" א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

יִריחֹו,  ְקָמה ָהיּו ּבִ ל ׁשִ   קֹורֹות ׁשֶ
ֲעֵלי ְזרֹועֹות נֹוְטִלין אֹוָת  ְזרֹוַע ְוָהיּו ּבַ ַמִים.  -ן ּבִ ָ יׁשּום ַלׁשּ ָעִלים ְוִהְקּדִ   ָעְמדּו ּבְ

  
ֶהם ָאַמר  ּיֹוֵצא ּבָ ְטִניתְוַעל ּכַ ן ּבָ אּול ּבֶ א ׁשָ ּום  ַאּבָ יןִמׁשּ ן ַחּנִ א יֹוֵסף ּבֶ   : ַאּבָ

ְייתֹוס ית ּבַ ָתן -  אֹוי ִלי ִמּבֵ    ,אֹוי ִלי ֵמַאּלָ
ין ית ַחּנִ ָתן, אֹוי ִלי ִמּלְ  - אֹוי ִלי ִמּבֵ   ִחיׁשָ

ית ַקְתרֹוס    אֹוי ִלי ִמּקֹוְלמּוָסן,  - אֹוי ִלי ִמּבֵ
יָאִכי ִמ אֹוי ִלי  ן ּפִ ָמֵעאל ּבֶ ית ִיׁשְ   אֹוי ִלי ֵמֶאְגרֹוָפן.  -ּבֵ

ֵהם דֹוִליםּכֹ  :ׁשֶ    ,ֲהִנים ּגְ

ִרין יְזּבָ    ,ּוְבֵניֶהם ּגִ
ִלין    ,ְוַחְתֵניֶהם ֲאַמְרּכָ

  . "ַמְקלֹותַעְבֵדיֶהם חֹוְבִטין ֶאת ָהָעם ּבְ 
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ע ְצָווחֹות ָצְוָחה ֲעָזָרה"    :ַאְרּבַ

אּו ֵהיַכל ה' - ִראׁשֹוָנה  יּמְ טִּ ֵני ֵעִלי ׁשֶ אן ּבְ    .(שמואל א' ב, כב) 312ְצאּו ִמּכָ
ל ָק   ְועֹוד ְצָווָחה: ד ֶאת ַעְצמֹו ּוְמַחּלֵ ַכּבֵ ּמְ ְרַקאי ׁשֶ ַפר ּבַ שָכר ִאיׁש ּכְ ָ ן ִיׂשּ ַמִים. ֵצא ִמיּכָ י ׁשָ   ְדׁשֵ

יַראי ְוָעֵביד ֲעבֹוָדה.  ׁשִ   ּכֹוֵרְך ּבְ
ְנָחס    ְועֹוד ָצְווָחה ָהֲעָזָרה: ל ּפִ ְלִמידֹו ׁשֶ יָאִכי תַּ ן ּפִ ָמֵעאל ּבֶ ֵנס ִיׁשְ יֶכם ְוִיּכָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ    ,ׂשְ

דֹוָלה.  ה ּגְ ְכהּוּנָ ׁש ּבִ ּמֵ   ִויׁשַ

אּו ׁשְ     ְועֹוד ָצְווָחה ָהֲעָזָרה: ְנַקאי ׂשְ ל ּפִ ְלִמידֹו ׁשֶ אי תַּ ן ַנְרּבַ ֵנס יֹוָחָנן ּבֶ יֶכם ְוִיּכָ   ָעִרים ָראׁשֵ
ַמִים.  י ׁשָ ְדׁשֵ ֵריסֹו ִמּקָ א ּכְ   ִויַמּלֵ

ָהָיה אֹוֵכל אי ׁשֶ ן ַנְרּבַ    :ָאְמרּו ָעָליו ַעל יֹוָחָנן ּבֶ
לֹש ֵמאֹות ֲעָגִלים    ,ׁשְ

ְרֵבי ַיִין לֹש ֵמאֹות ּגַ    ,ְוׁשֹוֶתה ׁשְ
ִקיּנּוַח ְסעּוָדה. ְואוֹ  ִעים ְסָאה ּגֹוָזלֹות ּבְ   ֵכל ַאְרּבָ

ׁש  ְקּדָ ּמִ אי לֹא ִנְמָצא נֹוָתר ּבַ ן ַנְרּבַ ל יֹוָחָנן ּבֶ ל ָיָמיו ׁשֶ   . "ָאְמרּו: ּכָ
ְרַקאי?  ַפר ּבַ שָכר ִאיׁש ּכְ ָ ִיׂשּ יּה ּבְ   ַמאי ָסְלָקא ּבֵ

ָתא ָהוּו ָיְתִבי.  א ּוַמְלּכְ   ָאְמִרי: ַמְלּכָ
ְדָיא ָיֵאי, ַמְלכָּ    א ָאַמר: ּגַ

ָתא ֲאַמָרה: ִאיְמָרא ָיֵאי    ּוַמְלּכְ
   ?ָאְמרּו: ַמאן מֹוַכח

ל יֹוָמא. ּכֹ  נֹות ּכָ יק ָקְרּבָ ָקא ַמּסִ דֹול, ּדְ   ֵהן ּגָ

                                                             

ים ַהּצֹ  312 ׁשִ בּון ֶאת ַהּנָ ּכְ ר ִיׁשְ ָרֵאל ְוֵאת ֲאׁשֶ ָניו ְלָכל ִיׂשְ ר ַיֲעׂשּון ּבָ ל ֲאׁשֶ ַמע ֵאת ּכָ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדְוֵעִלי ָזֵקן ְמאֹד ְוׁשָ   ְבאֹות ּפֶ

    רש"י

. עור עולה עורות קדשים
רבות וחטאות ואשמות וק

ציבור שמתחלקין עורות קדשי 
הקדשים לכהים כדכתיב 
(ויקרא ז) עור העולה אשר 
הקריב וילפין בזבחים (דף קג:) 
   מעולה כל עורות קדשי קדשים:

. שכל יום היו מחלקין ולערב
אותן לאשי בית אב שעבדו 
היום שהמשמר היה חלוק 
לששה בתי אבות לששה ימים 
 ומה שהגיע ליומן הן מרובה הן
מועט הוא וטל אע''פ שיש יום 
שמרבים היחידים להביא ביום 

   זה מחבירו:
. שהיו בכהים בעלי זרועות

   חזקים מחביריהם:
. דכולי משמרה לערב שבת

תיהוי התם ולא ייחו לבעלי 
   זרועות ליטול בזרוע:

   . שרים שבהן:גדולי כהוה
. כל כהי משמרות עמדו בעלים

   יחד והקדישום לבדק הבית:
. רחבה פויה חוץ יתבהר הב

לעזרה ויש שם מעלות 
כדאמרין בפ''ק דיומא (דף 

   טז.):
   . דופי:דלם

. מחוברין עוביו של אילן קורות
   קרי קורה:

. כהן גדול היה וכן כולן בייתוס
[והיו להן עבדים חמסין 

   וחובטין את העם]:
. מקלותיהן כמו לא באלה אלתן

ולא ברומח במסכת שבת (דף 
   סג.):

   עצי רע:. יולחישתן
. שהיו כותבין איגרות קולמוסין

   לרעה:
. אמר כולו על פיו אמרכלים

   חתך כל צורך הקדש:
. כדכתיב (שמואל א ב) שטימאו

   אשר ישכבון את השים:
. וחציצה כריך ידיה בשיראי

פוסלת בקדשים דבעין ולקח 
הכהן שיקח בעצמו ועוד דבזיון 

   הוא:
. כשר היה ישמעאל בן פיאכי

   היו בעלי זרוע: אבל אשי ביתו
. שהיה מגדל שלש מאות עגלין

   בביתו כהים הרבה:
. מה גמול מאי סלקא ביה

   שתלם:
. מלכי בית מלכא ומלכתא

   חשמואי:
. גדי טוב למאכל יותר גדיא יאי

  מן הכבש:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     
292  

ק ִלְתִמיָדא. ^ֲאָתא ִאיהּו    נז,ב ְדָיא ָיֵאי, ִיסַּ יֵדיּה: ִאי ּגַ   ַאְחֵוי ּבִ
א: הֹוִאיל ְולֹא ָה  ַמְלכּוָתא, ִניְפְסקּו ִליִמיֵניּה, ָאַמר ַמְלּכָ   ֵוי ֵליּה ֵאיָמָתא ּדְ

ָמאֵליּה.    ְיַהב ׁשֹוַחד ּוְפַסָקֵיּה ִלׂשְ
א ּוְפַסָקֵיּה ִליִמיֵניּה.  ַמע ַמְלּכָ   ׁשְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ְקֵליּה  ַאׁשְ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ֵסיּה ִמ לְ ּבְ ְרַקאי ְלִמיַטְרּפְ ַפר ּבַ שָכר ִאיׁש ּכְ ָ ַהאי ָעְלָמא. ִיׂשּ יּה ּבְ   יּנֵ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָנא ַמְתִניִתין ְרַקאי לֹא ּתְ ַפר ּבַ שָכר ִאיׁש ּכְ ָ    ,ִיׂשּ

ְתַנן    :ּדִ
י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ָכל ָמקֹום,  ים ּבְ ים קֹוְדִמים ְלִעּזִ ָבׂשִ   ּכְ
ִמיָנן ּמּוְבָחִרין ּבְ ֵני ׁשֶ    ?ָיכֹול ִמּפְ

ְלמּוד לֹוַמר:  נֹו""ְוִא תַּ ֶבׂש ָיִביא ָקְרּבָ   . (ויקרא ד, לב) 313ם כֶּ
ֶאָחד קּוִלין ּכְ ֵניֶהן ׁשְ ְ ׁשּ ד ׁשֶ   . (כריתות כח.) "ְמַלּמֵ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

  ֲאִפיּלּו ִמְקָרא ַנִמי לֹא ָקָרא, 
ְכִתיב ֶבׂש" :ּדִ   ,(ויקרא ג, יב) 314"ְוִאם ֵעז" (ויקרא ד, לב) "ְוִאם כֶּ

ֶבׂש  ֵעי ּכֶ   יּה, ַלְייֵת  -ִאי ּבָ
עּו    ֵעז ַלְייֵתיּה.  -ִאי ּבְ

  
        הדרן עלך מקום שנהגוהדרן עלך מקום שנהגוהדרן עלך מקום שנהגוהדרן עלך מקום שנהגו

  
 

 

                                                             

ה 313 את ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאּנָ נֹו ְלַחּטָ ֶבׂש ָיִביא ָקְרּבָ   ְוִאם ּכֶ
הְוִאם ֵעז ָקְרבָּ  314   נֹו ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְיהֹוָ

    רש"י

   . בלשון צחוק:אחוי בידיה
. לא דיו שלא אימתא דמלכותא

אמר כמותי אלא שאמר אף 
   בלשון צחוק:

   . שהשיא עוו וגמולו:דאשקליה
   . גמולו:למיטרפסיה

. לא שה משה לא תא
   וברייתא:

. בכ''מ כבשים קודמין לעזים
   כתב כבש תחלה:

. כאן אם כבש יביא לחטאת
הקדים שעירה לכבשה דכתיב 
בפרשה עליוה והביא את קרבו 
שעירת עזים וגו' והדר אם כבש 

   יביא וגו':
. גבי שלמים אם כבש אם עז

מדלא הראה לך הכתוב רמז 
מובחר בזה מזה שמעת מיה 

  ששיהן שוין: 
  
  


