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        """"""""ַהְמַקֵּנאַהְמַקֵּנאַהְמַקֵּנאַהְמַקֵּנאַהְמַקֵּנאַהְמַקֵּנאַהְמַקֵּנאַהְמַקֵּנא""""""""        ––––––––' ' ' ' ' ' ' ' אאאאאאאאפרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק         11סוטהסוטהסוטהסוטהסוטהסוטהסוטהסוטהמסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת 

        אאאא    ב,ב,ב,ב, .1
ָנה   ב,א    ִמׁשְ

ּתוֹ  א ְלִאׁשְ    :ַהְמַקּנֵ
י    אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

ַנִים,  י ׁשְ א ָלּה ַעל ּפִ   ְמַקּנֵ
י ֵעד ֶאָחד,  ֶקה ַעל ּפִ   ּוַמׁשְ

י ַעְצמֹו.    אֹו ַעל ּפִ
י  ַע ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ַנִים,  י ׁשְ א ָלּה ַעל ּפִ   ְמַקּנֵ
ַנִים.  י ׁשְ ֶקה ַעל ּפִ   ּוַמׁשְ

  
י א ָלּה? ּכֵ   ַצד ְמַקּנֵ

ַנִים:  ְפֵני ׁשְ לֹוִני""אֹוֵמר ָלּה ּבִ ִרי ִעם ִאיׁש ּפְ ַדּבְ    ,ַאל תְּ
ָרה ִעּמֹו  ֶרת ְלֵביָתּה    - ְוִדּבְ    ,ֲעַדִיין ִהיא מּותֶּ

ְתרּוָמה. וּ  ֶרת ֶלֱאכֹול ּבִ   מּותֶּ
ֶתר ֵדי טּוְמָאה  ,ִנְכְנָסה ִעּמֹו ְלֵבית ַהסֵּ ֲהָתה ִעּמֹו ּכְ      - ְוׁשָ

   .סּוָרה ְלֵביָתּה ֲא 
ְתרּוָמה.    ַוֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ּבִ

ֶמת -ְוִאם ֵמת    . . . . חֹוֶלֶצת, ְולֹא ִמְתַייּבֶ
        

ָמָרא    ּגְ

א ִמָנִזיר ְסֵליק,  ּנָ ִדי ּתַ   ִמּכְ
ָנא סֹוָטה?  ָנא ְדָקא ּתָ   ַמאי ּתָ

  
י, ְד כִּ    ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת ָנִזיר ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ ת סֹוָטה ָלּמָ    ?ְלָפָרׁשַ
ִין יר ַעְצמֹו ִמן ַהּיַ ִקְלקּוָלּה, ַיּזִ ל ָהרֹוֶאה סֹוָטה ּבְ ּכָ   ."לֹוַמר ְלָך: ׁשֶ

  
  ְוִליְתֵני סֹוָטה ַוֲהַדר ִליְתֵני ָנִזיר! 

  
תּוּבֹות ְוָתָנא  ָתָנא ּכְ יר"ַאְייֵדי ּדְ ּדִ ָנא ְנָדִרים,  "ַהּמַ   ּתָ

ָנא ָתָנא ְנָדִרים, תָּ ָדֵמי ִלְנָדִרים,  ְוַאְייֵדי ּדְ   ָנִזיר ּדְ
יְד ְוָקָתֵני סֹוָטה, כִּ   .ַרּבִ

                                                           

  לא-במדבר ה, יא 1
ר ה  יאיאיאיא     אמֹר:  'ַוְיַדּבֵ ה ּלֵ ּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל  יביביביבֶאל מֹׁשֶ ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ    .ּדַ

ָר  יגיגיגיג ּה ְוִנְסּתְ ְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיׁשָ ַכב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ הְוׁשָ ׂשָ ּה ְוִהוא לֹא ִנְתּפָ ְוָעַבר   ידידידיד. ה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵאין ּבָ
ּתֹו ְוִהיא לֹא א ֶאת ִאׁשְ ּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ א ֶאת ִאׁשְ ְוֵהִביא   טוטוטוטו .ִנְטָמָאה ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ

ֶמ  עִֹרים לֹא ִיצֹק ָעָליו ׁשֶ יִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח ׂשְ ָנּה ָעֶליָה ֲעׂשִ ּתֹו ֶאל ַהּכֵֹהן ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ ן ָעָליו ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ ן ְולֹא ִיתֵּ
י ִמְנַחת ְק  ֶרת ָעֹוןְלבָֹנה ּכִ רֹון ַמְזּכֶ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַמִים   יזיזיזיז '.ְוִהְקִריב אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני ה  טזטזטזטז .ָנאֹת הּוא ִמְנַחת ִזּכָ

ִים ח ַהּכֵֹהן ְוָנַתן ֶאל ַהּמָ ן ִיּקַ ּכָ ׁשְ ַקְרַקע ַהּמִ ר ִיְהֶיה ּבְ ְכִלי ָחֶרׂש ּוִמן ֶהָעָפר ֲאׁשֶ ים ּבִ ה   יחיחיחיח .ְקדֹׁשִ ָ ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאׁשּ
רֹון ִמְנַחת ְקָנאֹת ִהוא ּוְבַיד ַהּכֹ  'ִלְפֵני ה ּכָ יָה ֵאת ִמְנַחת ַהּזִ ּפֶ ה ְוָנַתן ַעל ּכַ ָ ִרים ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאׁשּ ֵהן ִיְהיּו ֵמי ַהּמָ

ַכב ִאיׁש אָֹתְך ְוִאם לֹא ׂשָ   יטיטיטיטַהְמָאֲרִרים  ה ִאם לֹא ׁשָ ָ יַע אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ֶאל ָהִאׁשּ ּבִ ְך ְוִהׁשְ ַחת ִאיׁשֵ ִטית ֻטְמָאה ּתַ
ה ִרים ַהְמָאֲרִרים ָהֵאּלֶ י ַהּמָ ִקי ִמּמֵ ְך ְוִכי ִנְטֵמאת וַ   ככככ .ִהּנָ ַחת ִאיׁשֵ ִטית ּתַ י ׂשָ ְלֲעֵדי ְוַאּתְ ּכִ ָכְבּתֹו ִמּבַ ְך ֶאת ׁשְ ן ִאיׁש ּבָ תֵּ ּיִ

ךְ  ֻבַעת ָהָאָלה ְוָאַמר ַהּכֹהֵ   כאכאכאכא .ִאיׁשֵ ׁשְ ה ּבִ ָ יַע ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאׁשּ ּבִ ן הְוִהׁשְ ה ִיּתֵ ָ ְך  'ן ָלִאׁשּ תֹוְך ַעּמֵ ֻבָעה ּבְ אֹוָתְך ְלָאָלה ְוִלׁשְ
ֵתת ה ְטֵנְך ָצָבה 'ּבְ ל ָיֵרְך ְוָאְמָרה ּוָבאּו הַ   כבכבכבכב .ֶאת ְיֵרֵכְך נֶֹפֶלת ְוֶאת ּבִ ֶטן ְוַלְנּפִ ֵמַעִיְך ַלְצּבֹות ּבֶ ה ּבְ ִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאּלֶ ּמַ

ה ָאֵמן ָאֵמן ָ ִריםְוָכַתב ֶאת ָהָאלֹת הָ   כגכגכגכג .ָהִאׁשּ ֶפר ּוָמָחה ֶאל ֵמי ַהּמָ ּסֵ ה ַהּכֵֹהן ּבַ ה ֶאת ֵמי   כדכדכדכד .ֵאּלֶ ָ ָקה ֶאת ָהִאׁשּ ְוִהׁשְ
ִים ִרים ַהְמָאֲרִרים ּוָבאּו ָבּה ַהּמַ ָנאֹת ְוֵהִניף ֶאת   כהכהכהכה .ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים ַהּמָ ה ֵאת ִמְנַחת ַהּקְ ָ ד ָהִאׁשּ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּיַ

ְנָחה ִלְפֵני ה ַח ְוִהְקִריב אָֹת  'ַהּמִ ְזּבֵ ֶקה ֶאת   כוכוכוכו .ּה ֶאל ַהּמִ ָחה ְוַאַחר ַיׁשְ ְזּבֵ ָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהּמִ ְנָחה ֶאת ַאְזּכָ ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמן ַהּמִ
ה ֶאת  ָ ִיםָהִאׁשּ ִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים  כזכזכזכז .ַהּמָ ּה ּוָבאּו ָבּה ַהּמַ ִאיׁשָ ְמעֹל ַמַעל ּבְ ִים ְוָהְיָתה ִאם ִנְטְמָאה ַוּתִ ָקּה ֶאת ַהּמַ  ְוִהׁשְ

הּ  ֶקֶרב ַעּמָ ה ְלָאָלה ּבְ ָ ה ּוְטהָֹרה ִהוא וְ   כחכחכחכח .ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה ְוָהְיָתה ָהִאׁשּ ָ ָתה ְוִנְזְרָעה ְוִאם לֹא ִנְטְמָאה ָהִאׁשּ ִנקְּ
ּה ְוִנְטָמָאה כטכטכטכט .ָזַרע ַחת ִאיׁשָ ה ּתַ ָ ֶטה ִאׁשּ ׂשְ ר ּתִ ָנאֹת ֲאׁשֶ א   לללל .זֹאת ּתֹוַרת ַהּקְ ֲעבֹר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ ר ּתַ אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ

ה ִלְפֵני ה ָ ּתֹו ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאׁשּ ל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת  'ֶאת ִאׁשְ ה ָלּה ַהּכֵֹהן ֵאת ּכָ ה ַהִהוא  לאלאלאלאְוָעׂשָ ָ ה ָהִאיׁש ֵמָעֹון ְוָהִאׁשּ ְוִנּקָ
א ֶאת ֲעֹוָנהּ  ָ ׂשּ  .ּתִ

    רש"י

  מתני' 
. לישנא דקרא נקט וקנא המקנא לאשתו

רש את אשתו (במדבר ה) ולקמן בגמ' מפ
מאי לשון קינוי ובמתניתין מפרש כיצד 
מקנא לה אומר לה אל תסתרי עם איש 

   פלוני:
. אם בא להשקותה מקנא לה ע''פ שנים

צריך להביא שני עדים שאמר לה בפניהם 
אל תסתרי עמו ואם לא קינא לה בפני 
שנים אינה נאסרת עליו בסתירתה ואינו 

   משקה:
' . ואפיומשקה ע''פ עד א' או ע''פ עצמו

אין עדים שנסתרה אלא עד אחד או הוא 
עצמו אומר ראיתיה שנסתרה אחר 
שקינאתי לה נאסרת בסתירה עד שתשתה 
ולקמן ילפינן מקראי שסתירתה אוסרתה 

   עליו מספק:
. צריך ב' עדים אף ר' יהושע אומר

   לסתירתה:
   . שלא במקום סתר:ודברה עמו

   . לשמש עם בעלה:עדיין מותרת לביתה
   . אם אשת כהן היא:מהומותרת בתרו

   . כדי העראה:כדי טומאה
. מספק כדילפינן לקמן (דף אסורה לביתה

כח.) שלשה ונטמאה אמורים בפרשה וקנא 
את אשתו והיא נטמאה ונסתרה והיא 
נטמאה תחת אישה ונטמאה אחד 
שאסורה לבעל ואחד שאסורה לבועל אם 
ימות בעלה או יגרשנה ואחד שאסורה 

   לתרומה:
דם שהשקה ואין לו בנים והיא . קוואם מת

   זקוקה ליבם:
. לינשא לשוק ולא מתייבמת חולצת

   ובגמרא יליף לה:
  

  גמ' 
. כן סדר מכדי תנא מנזיר קא סליק

   המשנה סוטה אחר נזיר:
. מאי תנא בנזירות מאי תנא דתנא סוטה

   דדמי לסוטה דתנא סוטה בתרה:
. בניוולה ובבשתה שמנוולין בקלקולה

ני' (לקמן דף ז:) קושר אותה כדקתני מת
   חבל למעלה מדדיה:

. שהיין מביא לידי קלות יזיר עצמו מן היין
   ראש והוא גרם לה:

. שכך היא סמיכת וליתני סוטה והדר נזיר
   פרשתייהו:

. פרק הוא בכתובות המדיר ותנא המדיר
את אשתו ואיידי דאיירי בנדרי' תנא 
נדרים אחר כתובו' ואיידי דתנא נדרים 

בתרה שאף הנזירות באה על ידי  תנא נזיר
   נדר והדר תנא סוטה בתרה:
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        ב, אב, אב, אב, א .2
א    – ""ַהְמַקּנֵ

   ,ִאין –ִדיֲעַבד 
ה  ִחיּלָ   לֹא.  -ְלַכּתְ

  
יָדן א ּדִ ּנָ    :ָקָסַבר ּתַ
אֹות.    ָאסּור ְלַקּנְ

  
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

ַתח  י ֲהָוה ּפָ סֹוָטה,  ֵריׁש ָלִקיׁש ּכִ   ּבְ
   :ָאַמר ָהִכי

יו,  א ְלִפי ַמֲעׂשָ ה ֶאּלָ ָ וִגין לֹו ְלָאָדם ִאׁשּ   ֵאין ְמַזּוְ
ֱאַמר:  ּנֶ יִקים"ׁשֶ ּדִ ע ַעל ּגֹוַרל ַהּצַ ֶבט ָהֶרׁשַ י לֹא ָינּוַח ׁשֵ   . (תהלים קכה, ג) "ּכִ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְקִריַעת וָגן ּכִ ין ְלַזּוְ   ַים סּוף,  ְוָקׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ּכֹוָשרֹות" :ׁשֶ ְיָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ּבַ יב ְיִחיִדים ּבַ   . (תהלים סח, ז) "ֱאלִֹהים מֹוׁשִ

  
   !ִאיִני?

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהא ָאַמר 
ת קֹול יֹוֵצאת ְואֹוֶמֶרת:  ָלד ּבַ ִעים יֹום קֹוֶדם ְיִציַרת ַהּוָ   ַאְרּבָ

לֹוִני ִלְפלֹונִ  ת ּפְ   י, ּבַ
לֹוִני ִלְפלֹוִני,  ית ּפְ   ּבֵ

לֹוִני ִלְפלֹוִני!  ֵדה ּפְ   ׂשְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ִזּוג ִראׁשֹון,  - ָהא    ּבְ
ִני.  - ָהא  ִזּוג ׁשֵ   ּבְ

  
  

    רש"י

. מדלא תני רבי לכתחילה לא
אליעזר אומר מקנא אדם 

   לאשתו על פי שנים:
. שמביא עצמו אסור לקנאות

לידי תגר ואת אשתו לידי ניוול 
   ואפי' היא טהורה:

. כשהיה בא לדרוש כי פתח
   בפרשת סוטה:

. צנועה מזווגין אשה לפי מעשיו
   לצדיק ופרוצה לרשע:

כי לא ינוח שבט הרשע על גורל 
. לא יזדווג ממשלת הצדיקים

   רשע בגורל צדיק:
   . לפני המקום:וקשין
 . הנך דלפי מעשיו:לזווגם

. שנשתנו סדרי כקריעת ים סוף
   בראשית:

. אדם מושיב יחידים ביתה
יחיד ואשה יחידה והוא מזווגם 

   יחד ומיישב מהם בית:
. אסירים בכושרותמוציא 

הוציא את ישראל ממצרים 
בחדש כשר לא חמה ולא צינה 
מקיש זיווג יחידים ליציאת 

   מצרים:
. מי הוי זיווג לפי רשע איני

וזכות והא מקודם יצירתם 
שאין נודע רשעו וזכותו מכריזין 
את זוגו ואם תאמר הכל גלוי 
לפניו הכל בידי שמים חוץ 
מיראת שמים כדאמר במסכת 

טז:) מלאך הממונה על  נדה (דף
ההריון נוטל טיפה ומביאה לפני 
המקום ואומר לפניו טיפה זו 
מה תהא עליה גבור או חלש 
חכם או טיפש עשיר או עני אבל 
צדיק ורשע לא קאמר ליה דאין 

   זה בידי שמים:
   . לפי המזל:זוג ראשון

. לפי מעשיו וקשה לזווגן זוג שני
   לפי שאינה בת זוגו:
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        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א .3
  אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר יּבִ ַר "

ַנִים י ׁשְ א ָלּה ַעל ּפִ    ,ְמַקּנֵ
י ַעְצמֹו.[ י ֵעד ֶאָחד, אֹו ַעל ּפִ ֶקה ַעל ּפִ    ּוַמׁשְ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַנִים,  י ׁשְ א ָלּה ַעל ּפִ   ְמַקּנֵ

ַנִים י ׁשְ ֶקה ַעל ּפִ   ]."ּוַמׁשְ
  

ִקיּנּוי ּוְסִתיָרה,  א ּבְ ִליִגי ֶאּלָ אן לֹא ּפְ   ַעד ּכָ
טּוְמָאה   ֵעד ֶאָחד ְמֵהיָמן,  - ֲאָבל ּבְ

  ּוְתַנן ַנִמי: 
יְטֵמא :ֵעד ֶאָחד אֹוֵמר" ּנִ   . (סוטה לא.) "לֹא ָהְיָתה ׁשֹוָתה -ת" "ֲאִני ָרִאיִתי ׁשֶ
  
  

ְמֵהיָמן ֵעד ֶאָחד?  אֹוַרְייָתא ְמָנַלן ּדִ   ִמּדְ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ּה"""   , (במדבר ה, יג) ְוֵעד ֵאין ּבָ

ר.  תּוב ְמַדּבֵ ַנִים ַהּכָ ׁשְ   ּבִ
א ֶאָחד :אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ   ?ֲאִפיּלּו ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: ִאיׁש "לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָח  תַּ 2"ד ּבְ
     ,(דברים יט, טו) 

ֱאַמר   ב,ב ּנֶ ָמע ׁשֶ ׁשְ ִאיׁש" :ִמּמַ הּוא ֶאָחד?!  "לֹא ָיקּום ֵעד ּבְ   ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר   ? "ֶאָחד" ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ָנה ָאב: ּכָ    – "ֵעד" :ֶזה ּבָ
תּוב ְפרֹוט ְלָך ַהּכָ ּיִ ַנִים, ַעד ׁשֶ אן ׁשְ   . ָחד""ֶא  ֲהֵרי ּכָ

  

א ַחד ּה ֶאּלָ ֵרי ֵלית ּבָ    .ְוָאַמר ַרֲחָמָנא: ּתְ
ה" ׂשָ   ֲאסּוָרה.  -  (במדבר ה, יג) "ְוִהיא לֹא ִנְתּפָ

  
ְכִתיב א ַטֲעָמא ּדִ ִאיׁש" :ֶאלָּ   ,"לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ

  סֹוָטה ַחד הּוא. ּדְ  "ֵעד"ָהא ָלאו ָהִכי ֲהָוה ָאִמיָנא 
א  ָרא?ְוִאי ֲאִפיּלּו ַחד ֵליּכָ ּסְ ַמאי ִמיּתַ א ּבְ   !ֶאּלָ

  
ְך ָאִמיָנא ,ִאיְצְטִריךְ  ְעּתָ ּה" :ָסְלָקא ּדַ ּה.  - "ֵעד ֵאין ּבָ   ֵאין ֶנֱאָמן ּבָ

  
ּה "   ?! "ֵאין ֶנֱאָמן ּבָ

ֵרי? א ּתְ ִאיּכָ ֵעי ַעד ּדְ א ַמאי ּבָ    !ְוֶאּלָ
ָאְתָיא  יּה ּדְ ּתֹוק ְקָרא ִמיּנֵ ָבר"ִליׁשְ ָבר" 3"ּדָ מֹון,  4"ּדָ   ִמּמָ

ּתֹוָרה! ּבַ ל ֵעֻדּיֹות ׁשֶ ֲהָוה ַאּכָ י ּדַ   ַוֲאָנא ָיַדֲעָנא ִמיּדֵ
  

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ    :ִאיְצְטִריְך, ָסְלָקא ּדַ
אֵני    ,סֹוָטה ׁשָ

ּה ֵעד ֶאָחדּדְ  ָרה, ִליְתֵהיַמן ּבָ א ָלּה ְוִנְסּתְ ֲהֵרי ִקיּנֵ ָבר, ׁשֶ   .ַרְגַלִים ַלּדָ
  

ְרָיא!? ֵאין ֶנֱאָמ ּדְ  ,ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ  ּה ְוׁשַ   ן ּבָ
ְכִתיב ה" :ְוָהא ִמּדִ ׂשָ ָלל  "ְוִהיא לֹא ִנְתּפָ   ֲאסּוָרה! ּדַ ִמּכְ

  
ְך ָאִמיָנא ,ִאיְצְטִריךְ  ְעּתָ ֵרי,  :ָסְלָקא ּדַ א ּתְ ִאיּכָ ּה ַעד ּדְ   ֵאין ֶנֱאָמן ּבָ

ה"ּדְ ּוִבְתֵרי ַנִמי ִהיא  ׂשָ    ,"לֹא ִנְתּפָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  

                                                           

כָ  2 את ּבְ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ ָברלֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ לֹׁשָ י ׁשְ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ר ֶיֱחָטא ַעל ּפִ   ל ֵחְטא ֲאׁשֶ
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 3 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ָח  ּכִ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ יתוֹ ּכְ   (דברים כד, א) ּה ִמּבֵ
י ׁשְ  4 ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ר ֶיֱחָטא ַעל ּפִ ָכל ֵחְטא ֲאׁשֶ את ּבְ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ ָברלֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ   (דברים יט, טו) לֹׁשָ

    רש"י

. כלומר אן לא פליגי אלא בקינוי וסתירהעד כ
עד כאן לא שמענו מפלוגתייהו דבעינן שני 
   עדים אלא בקינוי לר''א ובסתירה לר' יהושע:

. אם יש עדים בקינוי וסתירה אבל בטומאה
ויש עד אחד שקילקלה בסתירתה נאמן ואינה 
שותה אלא יוצאה בלא כתובה ואסורה לבעל 

   ה סתירה:ולבועל ולתרומה: שנטמאת באות
. בטומאה של סתירה מנלן דמהימן עד אחד

   אחר קינוי:
. וקאמר ועד אין בה בשנים הכתוב מדבר

עדים שנים אין בטומאה זו אלא עד א' וקרא 
בטומאה קמישתעי ושכב איש אותה שכבת 
זרע ועדים שנים אין בה אלא א' והיא לא 
נתפשה לא נאנסה וממילא שמעינן דמהימן 

פשה להחמיר עליה בא מדכתיב והיא לא נת
הכתוב לדונה כמזידה ומרישא דקרא נמי 
שמעת דמהימן דקאמר ומעלה בו מעל ושכב 
איש אותה ואין מעיד בדבר אלא זה ולקמן 
(דף ג.) מפרש דהאי קרא בתר קינוי כתיב 
דכתיב בתריה ועבר עליו רוח קנאה וגו' 

   ודרשינן ליה לקמן שכבר עבר:
אפילו עד . דקאמר קרא דאו אינו אלא אחד

אחד אין בה ולקמן פריך אלא במאי מיתסרא 
דקאמר קרא והיא לא נתפשה אלמא פשיטא 

   דנטמאת מדמהדר בתר אונס ורצון:
. מהאי קרא שמעינן ת''ל לא יקום עד א' וגו'

דכל עד האמור בתורה שנים הם כדמפרש 
  ואזיל:

. ולא נאמר עדים איני ממשמע שנאמר עד
יך למיכתב יודע דאחד קאמר אלא מדאיצטר

אחד שמע מינה דעד שנים משמע דאינו אלא 
   לשון עדות וסתם עדות שנים:

. לעיל קאי לפרושי ואמר רחמנא תרי לית בה
   מסקנא דמילתיה היכי מידריש ועד אין בה:

. קושיא היא כלומר טעמא אלא טעמא כו'
דכתיב לא יקום עד אחד דההוא מוכח לך 

כי דהאי ועד אין בה בתרי קאמר הא לאו ה
הוה אמינא עד דכתיב הכא בסוטה חד הוא 

   וקאמרינן אפילו אחד אין בה:
. לא יקום עד אחד לגלויי עליה איצטריך

דהאי ולאשמעינן דחד מהימן דאי לאו הכי 
הוה אמינא כל סתם עד אחד הוא ובסוטה לא 
הוה אמינא דמיתסרא ואפי' בעד א' וכל שכן 
בלא עד והכי הוה דרשינן ליה ועד אין בה 

קא אמר רחמנא הכי קאמר ועד אחד אין ד
   נאמן בה אלא שנים:
  . בתמיה: ופרכינן אין נאמן בה

. קרא עד דאיכא תרי בתמיה אלא מאי בעי
אמאי אתא קרא להאי לשתוק קרא מיניה 

   כו':
. כתיב בנואפת כי מצא בה דבר דבר מממון

ערות דבר (דברים כד) וכתיב בדיני ממונות 
   (שם יט): ע''פ שני עדים יקום דבר

. לא יקום לגלויי עליה דהאי עד איצטריך
דבשנים הכתוב מדבר דאי לא גלי עליה הוה 
אמינא עד חד משמע ואין נאמן בה קאתא 
קרא לאשמועינן ודקשיא לך למה לי קרא 
סלקא דעתך אמינא סוטה שאחר קינוי 
וסתירה בא עד אחד והעיד שנטמאה באותה 

י רגלים סתירה שאני וראוי להאמינו כאן שהר
   לדבר:

. דאי לא גלי רחמנא דכל עד ומי מצית אמרת
שנים הם דאנא אמינא דהאי עד אין בה אין 

   נאמן בה קאמר א''כ בא הכתוב להקל עליה:
. והא מדכתיב והיא לא נתפשה מכלל

דפשיטא לך דנטמאה והיכי קאמר והיא לא 
נתפשה אועד אין בה נהי דרישא דקרא איכא 

ושכב איש אותה  למימר ע''י שנים עדים
בעדים ועד אחד אין נאמן בה אלא והיא לא 
נתפשה היכי קאי אאין נאמן בה הא אמרת 

  דלא מחזקי לה בנבעלת:
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        בבבבב, ב, ב, ב,  .4
י יְ " ַע ַרּבִ   אֹוֵמר:  הֹוׁשֻ

ַנִים,  י ׁשְ א ָלּה ַעל ּפִ   ְמַקּנֵ
ַנִים[ י ׁשְ ֶקה ַעל ּפִ   ]."ּוַמׁשְ
  

י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ַע? ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ
  

ּה"" :ָאַמר ְקָרא   , (במדבר ה, יג) ּבָ
ּה" ִקיּנּוי,  - "ּבָ   ְולֹא ּבְ
ּה" ְסִתיָרה.  - "ּבָ   ְולֹא ּבִ

  
  ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:  יּבִ ְוַר 

הּ  ִקיּנּוי.  - ""ּבָ   ְולֹא ּבְ
  

ּה" :ְוֵאיָמא ְסִתיָרה!  - "ּבָ   ְולֹא ּבִ
  

  ְסִתיָרה ִאיְתַקׁש ְלטּוְמָאה, 
ְכִתיב ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה" :ּדִ 5"ְוִנְסּתְ

  . (במדבר ה, יג) 
  

  ִקיּנּוי ַנִמי ִאיְתַקׁש ְלטּוְמָאה, 
ְכִתיב ּתֹו ְוִהיא ִנְטָמָאה" :ּדִ א ֶאת ִאׁשְ   ! ר ה, יד)(במדב "ְוִקּנֵ

  
ּה"ָהא ִמיֵעט ַרֲחָמָנא    . "ּבָ

  
  ּוָמה ָרִאיָת? 

  
ָרא ְסִתיָרה ֲעִדיָפא ּבְ    ,ִמְסּתַ
טּוְמָאה.  ה ּכְ ן אֹוַסְרּתָ ּכֵ   ׁשֶ

  
ר ָגַרם ָלּה  ן ִעיּקָ ּכֵ ה, ִקיּנּוי ָעִדיף, ׁשֶ ַרּבָ   !ַאּדְ

  
א?    ִאי ָלאו ְסִתיָרה ִקיּנּוי ִמי ִאיּכָ

  
  ?יָרה ַמאי ַאֲהֵניְסִת  ,ְוִאי ָלאו ִקיּנּוי

  
   ,ְסִתיָרה ֲעִדיָפא ,ֲאִפיּלּו ָהִכי

א ּדְ    .טּוְמָאה ִהיאּדְ ַאְתַחְלּתָ
  
  

                                                           

ְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִא  5 ַכב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ הְוׁשָ ׂשָ ּה ְוִהוא לֹא ִנְתּפָ ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵאין ּבָ ּה ְוִנְסתְּ   יׁשָ

    רש"י

. בטומאה קאי דהא מינה בה
סליק והיא נטמאה ועד אין בה 
 ודרשינן אין בה תרי אלא חד:

 . עד אחד נאמן ולא בקינוי:בה
 . לאחמורי בה:סתירה עדיפא

. על הבעל ועל רתהשכן אוס
   הבועל מספק:

. ודאית כדדרשינן כטומאה
לקמן מגיד לך הכתוב שעל 
הספק אסורה בפרק כשם 

   שהמים בודקין (דף כח.):
. שע''י הקינוי שכן עיקר גרם לה

   סתירתה אוסרתה:
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        ב, בב, בב, בב, ב .5
  אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר יּבִ ַר "[ 

ַנִים י ׁשְ א ָלּה ַעל ּפִ    ,ְמַקּנֵ
י ַעְצמוֹ  י ֵעד ֶאָחד, אֹו ַעל ּפִ ֶקה ַעל ּפִ   ]."ּוַמׁשְ

  
אּדְ ַמְתִניִתין  ּנָ י ַהאי ּתַ    .לֹא ּכִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י " ַר ַרּבִ ּום  ְיהּוָדה יּבִ יֹוֵסי ּבְ י אֹוֵמר ִמׁשּ   : ֱאִליֶעֶזרַרּבִ
ּתֹו  א ְלִאׁשְ י ַעְצמֹו,  - ַהְמַקּנֵ י ֵעד ֶאָחד אֹו ַעל ּפִ א ַעל ּפִ   ְמַקּנֵ

ֶקה ָלּה  ַנִים.  -ּוַמׁשְ י ׁשְ   ַעל ּפִ
יבּו    : ֲחָכִמיםֵהׁשִ
י  ְלִדְבֵרי ַר ַרּבִ ָבר סֹוף יּבִ יֹוֵסי ּבְ   . "ְיהּוָדה ֵאין ַלּדָ

  
י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ַר ַרּבִ   ְיהּוָדה?  יּבִ יֹוֵסי ּבְ

ּה" :ָאַמר ְקָרא ְסִתיָרה. - "ּבָ ּה ְולֹא ּבִ   ּבָ
  

ּה"ְוֵאיָמא:  ִקיּנּוי "ּבָ   !ְולֹא ּבְ
  

  ִקיּנּוי ִאיְתַקׁש ְלטּוְמָאה, 
ְכִתיב ּתֹו ְוִהיא ִנְטָמָאה" :ּדִ א ֶאת ִאׁשְ   . במדבר ה, יג)( "ְוִקּנֵ

  
  ְסִתיָרה ַנִמי ִאיְתַקׁש ְלטּוְמָאה, 

ְכִתיב ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה" :ּדִ   ! (במדבר ה, יג) "ְוִנְסּתְ
  

יעּור ְסִתיָרה  - ַההּוא ה ׁשִ ֵדי טּוְמָאה'ְלַכּמָ ָאָתא. 'ּכְ   , הּוא ּדְ
  
  

    רש"י

  . מתני'
דקתני לר''א דקינוי בשנים 

   וסתירה על פי עצמו:
. דקתני לר''א דלא כי האי תנא

סתירה בשנים וקינוי על פי 
   עצמו:
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        ב, בב, בב, בב, ב .6
יבּו "   : ֲחָכִמיםֵהׁשִ

י  ְלִדְבֵרי ַר ַרּבִ ָבר סֹוףְיהּוָד  יּבִ יֹוֵסי ּבְ   . "ה ֵאין ַלּדָ
  

  ַמאי ִניהּו? 
  

י  ָלא ַקּנֵ ִזְמִנין ּדְ   ּדְ
אי"    .ְוָאַמר "ַקּנַ

  
ָבר סֹוף? ָנֵתינּו ֵיׁש ַלּדָ    !ָהא ְלִמׁשְ

ר"! ּדְ ִזְמִנין  ּתַ ר ְוָאַמר "ִאיְסּתַ ּתַ   לֹא ִאיְסּתַ
  

ר יֹוֵסףָאַמר  י  ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ   : יֹוָחָנןַרּבִ
י ַר  ַאף ְלִדְבֵרי ָבר סֹוף.  יּבִ ַר יֹוֵסי ּבְ ּבִ   ְיהּוָדה ֵאין ַלּדָ

  
י  ַאף ְלִדְבֵרי" ַר ַרּבִ ָנֵתינוּ  "ְיהּוָדה יּבִ יֹוֵסי ּבְ ֲעָיא ְלִמׁשְ   ?!ְולֹא ִמיּבָ

ר,  א ִעיּקָ ָנֵתינּו ִאיּכָ ה, ְלִמׁשְ ַרּבָ   ַאּדְ
ר!  א ִעיּקָ   ָהָתם ֵליּכָ

  
ַמר ַמר ָהִכי ִאיּתְ א ִאי ִאיּתְ    :ֶאלָּ

ר יֹוֵסףַר ָאַמר  י  ָאַמר ב ִיְצָחק ּבַ   : יֹוָחָנןַרּבִ
י  ְלִדְבֵרי ַר ַרּבִ ָבר סֹוף.  יּבִ יֹוֵסי ּבְ ָנֵתינּו ֵאין ַלּדָ   ְיהּוָדה ַאף ְלִמׁשְ

  
  ִמּסּוָרא:  ַרב ֲחִניָנאָאַמר 

ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ֵתיּה ּבַ לֹוִני",  :לֹא ֵליָמא ִאיִניׁש ְלִאיּתְ ֲהֵדי ּפְ ִרי ּבַ יַסּתְ   "לֹא ּתִ
י יְלָמא ַקְייָמא ָלן כְּ ּדִ  ַר ַרּבִ   ְיהּוָדה,  יּבִ יֹוֵסי ּבְ
א ָהִאיָדָנא ֵמי סֹוָטה ְלִמיְבְדָקּה,  :ָאַמרּדְ  ָרא, ְוֵליּכָ ּתְ י ַעְצמֹו, ּוִמיְסּתַ   ִקיּנּוי ַעל ּפִ

ְלעֹוָלם.  ֵויּה ִאיּסּוָרא ּדִ   ְוָקָאַסר ָלּה ִעיּלָ

    רש"י

לדברי ר''י בר' יהודה אין 
. ולקמן לדברי ר' אליעזר סוף

   מפרש לה:
. אין לדבר סוף מאי ניהו

   דקאמר:
. כשכועס עליה ואמר קנאי

אומר קנאתי לה מפלוני ומביא 
עדים שנסתרה עמו סתירה כל 
שהוא דכיון דלא קינא לה לא 

   נזהרה בו:
. לדברי ו יש סוףהא למשנתינ

   רבי אליעזר בתמיה:
. ואומר והא זמנין דלא איסתתר

   ראיתיה שנסתרה:
. ולא מיבעיא למשנתינו

   בתמיה:
. שכבר התחיל איכא עיקר

   בעדים שלא ע''י כעס:
. ולכשיכעוס הכא ליכא עיקר

נקל לומר קנאתי והוא ימצא לה 
   סתירות הרבה:

. אפילו בינו לא לימא איניש
   לבינה:
. ונסתרת ונאסרת תראומסת
  עליו:
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        ג, אג, אג, אג, א    ––––    ב, בב, בב, בב, ב .7
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
   ?ׁשֹון "ִקיּנּוי"ַמה לְ 

יָנּה ְלֵבין ֲאֵחִרים.  יל ִקְנָאה ּבֵ ּטִ ָבר ַהּמַ   ּדָ
  

י ַעְצמֹו,  :ַאְלָמא ָקָסַבר   ִקיּנּוי ַעל ּפִ
ְדָלא,  ָקא ּבָ א ּדְ ַקּמָ י ָלּה ְוָאְמִרי: ַמאי ּדְ ַקּנֵ י ָעְלָמא ָלא ָיְדִעי ּדְ   ְוכּוּלֵ

ֲהָדּה.    ַוֲאתּו ְלֶמיֱעַבד ִקְנָאה ּבַ
  

ריֵ ְוַרב  י  יָמר ּבַ ֶלְמָיאַרּבִ ֵמיּה  ׁשֶ ְ ֵייּדְ ִמׁשּ   ָאַמר:  ַאּבַ
ינֹו ְלֵביָנּה.  יל ִקְנָאה ּבֵ ּטִ ָבר ַהּמַ   ּדָ

  
ַנִים ֵעִדים,  :ַאְלָמא ָקָסַבר י ׁשְ   ִקיּנּוי ַעל ּפִ

י ָלּה,  ַקּנֵ י ָעְלָמא ָיְדִעי ּדְ   ְוכּוּלֵ
ֲהָדּה  ָאֵתי ְלֶמיֱעַבד ִקְנָאה ּבַ    .ְוִאיהּו הּוא ּדְ

  
אֹותּדְ  :ַאְלָמא ָקָסְבִרי   ג,א   .ָאסּור ְלַקּנְ

  
ָאַמר אֹות' :ּוַמאן ּדְ ר ְלַקּנְ   ַמהּו ְלׁשֹון "ִקיּנּוי"?  - ' מּוּתָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

א ְלׁשֹון ַהְתָרָאה,    ֵאין "ִקיּנּוי" ֶאּלָ
א ה' ְלַאְרצוֹ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  6""ַוְיַקּנֵ

  . (יואל ב, יח) 
  

                                                           

א ה 6 ְחמֹל ַעל ַעּמוֹ  'ַוְיַקּנֵ   ְלַאְרצֹו ַוּיַ

    רש"י

. כעס כמו הם קנאוני בלא קנאה
אל (דברים לב) כי קנאה חמת 

   גבר (משלי ו):
. מה יש לפנינו מה מאי דקמא

אירע עכשיו שזו בודלת מן 
   האנשים:

. וכולי עלמא ידעי דקני לה
שהעדים מגלין הדבר ואינן 

   שונאין אותה:
ואיהו דאתי למיעבד קנאה 

זו מקניטתו על . שבהדה
  שחושדה:

. אלמא קסברי דאסור לקנאות
כיון דאמרי לשון הטלת קנאה 
הוא אלמא אסור: ולמ''ד מותר 

  לקנאות מאי לשון קינוי:
. התרה בילק ויקנא ה' לארצו

וחסיל וגזם שלא ישחיתו עוד 
את ארצו דבשילוח גובאי 
משתעי פרשה לעיל לארצו על 
ארצו כמו וישאלו אנשי המקום 

בראשית כו) על אשתו לאשתו (
האתם תריבון לבעל (שופטים 

   ו):
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        ג, אג, אג, אג, א .8
ְנָיא    :ּתַ

י  ָהָיה"   אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ
ָגלּוי,  רּוְך הּוא ַמְכִריז ָעָליו ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵסֶתר ְוַהּקָ   ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵביָרה ּבְ

ֱאַמר ּנֶ   , (במדבר ה, יד) "ְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה" :ׁשֶ
א ְלׁשֹון ַהְכָרָזה,    ְוֵאין ֲעִביָרה ֶאּלָ

ֱאַמר: ּנֶ ֲחֶנה""ַויְ  ׁשֶ ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ   . "(שמות לו, ו) 7ַצו מׁשֶ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
טּות,  ן ִנְכַנס ּבֹו רּוַח ׁשְ א ִאם ּכֵ   ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵביָרה ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ּתֹו"ׁשֶ ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ    ,(במדבר ה, יב) "ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
ֶטה" ׂשְ ִתיב.  "ּתִ   ּכְ

  
ְנָיא ּדְ  י ֵבי ּתַ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ

סֹוָטה" ֵני ָמה ֶהֱאִמיָנה ּתֹוָרה ֵעד ֶאָחד ּבְ    ?ִמּפְ
ָבר ַרְגַלִים ַלּדָ א ָלּה,    :ׁשֶ ֲהֵרי ִקיּנֵ   ׁשֶ

ָרה,    ְוִנְסתְּ
ִהיא ְטֵמָאה   . "ְוֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה ׁשֶ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

ִתיָבה  י ּכְ ְכִתיָבה!  במדבר ה, יד)( 8'ִקיּנּוי'ְוָהא ּכִ ַתר ְסִתיָרה ְוטּוְמָאה הּוא ּדִ   ּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ּוְכָבר ָעַבר.  - ""ְוָעַבר

  
ה,  א ֵמַעּתָ ל ָחלּוץ"ֶאּלָ 9"ְוָעַבר ָלֶכם ּכָ

  ָהִכי ַנִמי?  (במדבר לב, כא) 
  

ְכִתיב בּו" :ָהָתם ִמּדִ ׁשֻ ה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' ְוַאַחר ּתָ ׁשָ 10"ְוִנְכּבְ
ַמע  בר לב, כב)(במד  א. ּדִ ַמׁשְ   ְלַהּבָ

ִדְכִתיֵבי ְך ּכְ ְעּתָ א ָהָכא, ִאי ָסְלָקא ּדַ ה ִלי?  "ְוָעַבר" ,ֶאלָּ ַתר טּוְמָאה ּוְסִתיָרה, ִקיּנּוי ָלּמָ   ּבָ
  

                                                           

כָּ  7 ה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש ַוּיִ ָ ֲחֶנה ֵלאמֹר ִאיׁש ְוִאׁשּ ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ   ָהָעם ֵמָהִביא ֵלאַוְיַצו מֹׁשֶ
ּתֹו וְ  8 א ֶאת ִאׁשְ ּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ א ֶאת ִאׁשְ   ִהיא לֹא ִנְטָמָאהְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ
ן ִלְפֵני ה 9 ְרּדֵ ל ָחלּוץ ֶאת ַהּיַ ָניו 'ְוָעַבר ָלֶכם ּכָ   ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת אְֹיָביו ִמּפָ

ה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה 10 ׁשָ ים ֵמה 'ְוִנְכּבְ בּו ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ ׁשֻ ה ִלְפֵני ה 'ְוַאַחר תָּ ָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחּזָ ׂשְ   'ּוִמּיִ

    רש"י

. כגון אשה אדם עובר עבירה
   פרוצה עוברת בסתר:

. שנותן והקב''ה מכריז בגלוי
בלב בעלה לקנאות לה והדבר 
מתפרסם בגלוי: ואין עבירה 

   גרסינן:
. הקב''ה מתכוין לשון הכרזה
   להעביר קול:
   . שנטמאת:רגלים לדבר

יב קינוי בתר סתירה והא כי כת
. דאיתהימן בה עד אחד וטומאה

כתיב ונסתרה והיא נטמאה ועד 
אין בה וגו' וסמיך ליה ועבר 
עליו וגו' אלמא בלא קינוי נמי 

   עד אחד מהימן בטומאה:
. בבני גד ועבר לכם כל חלוץ

ובבני ראובן כתיב שהיה משה 
מצוה אותם לעבור עם יהושע 

   את הירדן:
 א הוא:. מוכיח דלהבתשובו

. ממרום ולקמן נכנסה בו רוח
מפרש רוח טהרה או רוח 
טומאה ע''י שטן הבא להחטיאו 

   להקניט את אשתו:
. דבי רב אשי אמרי רוח רבנן

   טומאה:
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        ג, אג, אג, אג, א .9
ֵבי  ָנא ּדְ י ּתָ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ

ן ִנְכְנָסה ּבֹו רּוַח  א ִאם ּכֵ ּתֹו ֶאּלָ א ְלִאׁשְ   , ֵאין ָאָדם ְמַקּנֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ּתֹו"ׁשֶ א ֶאת ִאׁשְ   . (במדבר ה, יד) "ְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ

  
  ? "רּוַח "ַמאי 

  
ַנן ָאְמִרי:    ַרּבָ

  רּוַח טּוְמָאה. 
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
  רּוַח ָטֳהָרה. 

  
ָאַמר ַמאן ּדְ ָרא ּכְ ּבְ   . "רּוַח ָטֳהָרה" :ּוִמְסּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
א ֶאת" ּתֹו" "ְוִקּנֵ   ְרׁשּות,  - ִאׁשְ

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאלַרּבִ    .ִיׁשְ
י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

  . "חֹוָבה
ָלָמא ׁשְ יר,  -  "רּוַח ָטֳהָרה" :ִאי ָאְמַרת ּבִ ּפִ   ׁשַ

א ִאי ָאְמַרת יּה?וְ ְרׁשּות  "רּוַח טּוְמָאה" :ֶאּלָ ַנְפׁשֵ   !חֹוָבה ְלַעּיּוֵלי ְלִאיִניׁש רּוַח טּוְמָאה ּבְ

    רש"י

. ששונא את רוח טהרה
   הפריצות:

. דרוח דקאמר ומסתברא כמ''ד
 רבי ישמעאל טהרה היא:

. דקאמר רבי ישמעאל דתניא
' ישמעאל ור' רשות פלוגתא דר

 עקיבא לקמן מפרש טעמייהו:
   . אי רשות אי חובה:שפיר

. שאסור ר' עקיבא אומר חובה
   לשחרר עבדו:

. בכל עשה שבתורה בכל התורה
א''כ אין לך מצות עשה לרבי 

   ישמעאל חובה:
. לא גרסינן אלא הדר דתניא

ונקיט למילתייהו לפרושי כל 
   חדא באפי נפשה:
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        בבבב- - - - אאאאג, ג, ג, ג,  .10
  ּגּוָפא: 

ּתֹו"" א ֶאת ִאׁשְ   ְרׁשּות,  -  (במדבר ה, יד) "ְוִקּנֵ

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאלַרּבִ   . ִיׁשְ
  אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא יּבִ ַר וְ 

  חֹוָבה. 
  

א" ּמָ 11"ָלּה ִיּטַ
  ְרׁשּות,  - (ויקרא כא, ג) 

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאל. ַרּבִ   ִיׁשְ
  ֲעִקיָבא אֹוֵמר:  יּבִ ְוַר 

  חֹוָבה. 
  

ֲעבֹ ָלם בָּ "ְלעֹ  12דּו"ֶהם ּתַ
  ְרׁשּות,  - (ויקרא כה, מו) 

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאלַרּבִ    .ִיׁשְ
י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

  . "חֹוָבה
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ א, ְוָאְמִרי ָלּה ַאּבַ ּיָ ְרׁשִ   : ָרָבאלְ  ַרב ְמׁשָ
י ֵליָמא  ָמֵעאל וְ ַרּבִ י ִיׁשְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּולָּ ַרּבִ ִליגֵ ֲעִקיָבא ּבְ    ,יּה, ָהִכי ּפְ

ָמר ָאַמר    ,ְרׁשּות :ּדְ
  ּוָמר ָאַמר חֹוָבה? 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִליגֵ  ְקָרֵאי ּפְ   י. ָהָכא ּבִ
  
ּתֹו"" א ֶאת ִאׁשְ   ְרׁשּות,  - "ְוִקּנֵ

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאלַרּבִ    .ִיׁשְ
י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

  . "חֹוָבה
  

י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ָמֵעאלַרּבִ    ?ִיׁשְ
  

א ּנָ י ַהאי ּתַ    :ָסַבר ָלּה ּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י " ן ַיֲעקַֹרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ָאְמָרה ּתֹוָרה י ׁשֶ ַלּפֵ ְלָבֶבָך" :ּכְ ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ גֹון זֹו?  (ויקרא יט, יז) "לֹא ִתׂשְ   ָיכֹול ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר: א ֶאת ִאׁשְ  תַּ   . "(במדבר ה, יד) ּתֹו""ְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ
  
י וְ    ?ֲעִקיָבאַרּבִ
  

ִתיב 13ִקיּנּוי ַאֲחִריָנא ּכְ
   .במדבר ה, ל)( 

  
ָמֵעאל יּבִ ְוַר    ?ִיׁשְ
  

ב  ָבֵעי ְלִמיְכּתַ   , "ְוִהיא לֹא ִנְטָמָאה" ,"ְוִהיא ִנְטָמָאה"ַאְייֵדי ּדְ
ִתיב ַנִמי ּתֹו" :ּכְ א ֶאת ִאׁשְ   ."ְוִקּנֵ

  
ֵבי ַת ְד כִ לְ  א ּדְ י ּנָ ָמֵעאל, ַרּבִ   ִיׁשְ

ֵבי  ָתָנא ּדְ י ּדְ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ
ֵנית " ֶאְמָרה ְוִניׁשְ ּנֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ל ּפָ ּה  -ּכָ ׁש ּבָ ְתַחּדֵ ּנִ ָבר ׁשֶ ִביל ּדָ ׁשְ א ּבִ ֵנית ֶאּלָ   . "לֹא ִניׁשְ
  
  

                                                           

א 11 ּמָ ר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש ָלּה ִיּטַ רֹוָבה ֵאָליו ֲאׁשֶ תּוָלה ַהּקְ   ְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ
ם אֹ  12 ָאִחיו לֹא ִתְר ְוִהְתַנֲחְלתֶּ ָרֵאל ִאיׁש ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעבֹדּו ּוְבַאֵחיֶכם ּבְ ֶהם תַּ ה ְלעָֹלם ּבָ ת ֲאֻחּזָ ָפֶרךְ ָתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרׁשֶ ה בֹו ּבְ   ּדֶ
ה ִלְפֵני ה 13 ָ ּתֹו ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאׁשּ א ֶאת ִאׁשְ ֲעבֹר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ ר תַּ ל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאתְוָע  'אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ה ָלּה ַהּכֵֹהן ֵאת ּכָ   ׂשָ

    רש"י

רי שאמרה תורה . כמו אחכלפי
שאסור להביא עצמו לידי שנאה 

   ותגר:
. שיראה את יכול אף זה כן

אשתו עוברת על דת יהודית 
נסתרת עם שכיניה לא יקנא לה. 

   כלפי לשון כנגד:
. אם רצה תלמוד לומר וקנא

לקנא הרשות בידו ומשום דאי 
לא כתיב קרא הוה אמינא 
דאסור הוא דא''ר ישמעאל הכא 

ת עשה רשות אבל בכל מצו
   שבתורה לא אמר הכי:

. ועבר עליו קינוי אחרינא כתיב
רוח קנאה וקנא את אשתו והיא 
לא נטמאה חד לרשות וחד 

   לחובה:
. אמר לך איידי ורבי ישמעאל

דבעי למיכתב והיא נטמאה 
והיא לא נטמאה שספק הוא 
בידינו ואעפ''כ אסרה הכתוב 
מספק כתב נמי וקנא אחרינא 

הכי ואף ע''ג דמצי למיכתב 
ועבר עליו רוח קנאה וקנא את 
אשתו והיא נטמאה או לא 
נטמאה אפילו הכי אורחיה 
דקרא לחזור ולשנות את האמור 
מפני דבר אחר המתחדש 

   בכפילתו:
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א"" ּמָ   ְרׁשּות,  -  (ויקרא כא, ג) "ָלּה ִיּטַ

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאלַרּבִ    .ִיׁשְ
י    ֵמר: אוֹ  ֲעִקיָבאַרּבִ

  . "חֹוָבה
  

י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ָמֵעאלַרּבִ    ?ִיׁשְ
  

ְכִתיב ֵני ַאֲהרֹ ר ֶאל ַהּכֹ "ֱאמֹ  :ַאְייֵדי ּדִ יו"ֲהִנים ּבְ ַעּמָ א ּבְ ּמָ   , (ויקרא כא, א) ן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא ִיּטַ
ב א" :ִאיְצְטִריָכא ְלִמיְכּתַ ּמָ   . "ָלּה ִיּטַ

  
   ?ֲעִקיָבא יּבִ ְוַר 
  
ֵארֹו""ִמ  י ִאם ִלׁשְ 14ּכִ

   .ָנְפָקא (ויקרא כא, ב) 
א" ּמָ ה ִלי "ָלּה ִיּטַ    ?ָלּמָ

  חֹוָבה. לְ 
  

ָמֵעאל יּבִ ְוַר     ?ִיׁשְ
  

א,  ּמֵ   ָלּה ִמיּטַ
א ְלֵאיָבֶריָה  ּמֵ   .ְוֵאין ִמיּטַ

  
   ?ֲעִקיָבא יּבִ ְוַר    ג,ב

  
ן, ִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ּתֹוק,  ָלּה""ִאם ּכֵ א"ְוִליׁשְ ּמָ ה ִלי? לָ  "ִיּטַ   ּמָ

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

ָמֵעאל יּבִ ְוַר     ?ִיׁשְ
  

ַתב ַנִמי  "ָלּה"ַתב כָ ּדְ ַאְייֵדי  א"ּכָ ּמָ   . "ִיּטַ
ֵבי  י ְלִכְדָתֵני ּדְ ָמֵעאל, ַרּבִ   ִיׁשְ

ֵבי  ָתָנא ּדְ י ּדְ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ
ֵנית " ֶאְמָרה ְוִניׁשְ ּנֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ל ּפָ ׁשְ  -ּכָ א ּבִ ֵנית ֶאּלָ ּה לֹא ִניׁשְ ׁש ּבָ ְתַחּדֵ ּנִ ָבר ׁשֶ   . "ִביל ּדָ
  
  
ֲעבֹ "ְלעֹ " ֶהם ּתַ   ְרׁשּות,  -  (ויקרא כה, מו) דּו"ָלם ּבָ

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאלַרּבִ    ,ִיׁשְ
י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

  . "חֹוָבה
  

י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ָמֵעאלַרּבִ    ?ִיׁשְ
  

ְכִתיב ָמה" :ַאְייֵדי ּדִ ל ְנׁשָ ה ּכָ   , , טז)(דברים כ "לֹא ְתַחּיֶ
ב ֲעבֹ "ְלעֹ  :ִאיְצְטִריְך ַנִמי ְלִמיְכּתַ ֶהם ּתַ    – דּו"ָלם ּבָ

ן,  ה ּבֵ ּנָ ַנֲעִנית ְוהֹוִליד ִמּמֶ א ַעל ַהּכְ ּבָ ל ָהאּוּמֹות ׁשֶ ֵרי ֶאָחד ִמּכָ   ְלִמיׁשְ
אי ִלְקנֹותֹו.  ַ ה ַרׁשּ ַאּתָ   ׁשֶ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

א ַעל ַהּכְ " ּבָ ִין ְלֶאָחד ִמן ָהאּוּמֹות ׁשֶ ֶעֶבדִמּנַ אי ִלְקנֹותֹו ּבְ ַ ה ַרׁשּ ַאתָּ ן, ׁשֶ ה ּבֵ ּנָ    ?ַנֲעִנית ְוהֹוִליד ִמּמֶ
ְלמּוד לֹוַמר: ְקנּו" תַּ ֶכם ֵמֶהם ּתִ ִרים ִעּמָ ִבים ַהּגָ ֵני ַהּתֹוׁשָ   . (ויקרא כה, מה) 15"ְוַגם ִמּבְ

ה ּבֵ  ּנָ א ַעל ַאַחת ִמן ָהאּוּמֹות ְוהֹוִליד ִמּמֶ ּבָ ַנֲעִני ׁשֶ ֶעֶבדָיכֹול ַאף ַהּכְ אי ִלְקנֹותֹו ּבְ ַ ה ַרׁשּ ַאתָּ    ?ן, ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: ַאְרְצֶכם" תַּ ר הֹוִלידּו ּבְ   , (ויקרא כה, מה) "ֲאׁשֶ

ַאְרְצֶכם ִרים ּבְ ַאְרְצֶכם, ְולֹא ִמן ַהּגָ   . "ִמן ַהּנֹוָלִדים ּבְ
  

                                                           

רֹב ֵאָליו ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּוְלָאִחיו 14 ֵארֹו ַהּקָ י ִאם ִלׁשְ   ּכִ
ר הֹוִלידּו בְּ  15 ֶכם ֲאׁשֶ ר ִעּמָ ם ֲאׁשֶ ְחתָּ ּפַ ׁשְ ְקנּו ּוִמּמִ ֶכם ֵמֶהם תִּ ִרים ִעּמָ ִבים ַהּגָ ֵני ַהּתֹוׁשָ הְוַגם ִמּבְ   ַאְרְצֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאֻחּזָ

    רש"י

. איצטריך למיכתב לה יטמא
לומר שמותר ליטמא לקרובים 

   הללו:
. לנפש לא מכי אם לשארו נפקא

יטמא בעמיו כי אם לשארו 
ליו לאמו ולאביו וגו' הקרוב א

ולאחותו הבתולה וממילא 
   שמעינן דמיטמא לאלו:

. אם מתה ואינו לה יטמא
מטמא לאיבריה אם אחד מאלו 
מוכה שחין ואיבריו נופלין אין 
מיטמא להן דקיימא לן בהעור 
והרוטב (חולין דף קכח:) אבר 
מן החי מטמא כאבר מן המת 

  ואיצטריך לה למעוטי איבריה:
לחובה אתא אלא . דלאו אם כן

   להך דרשא:
. לכתוב רחמנא לה ולשתוק

דמשמע לנפש לא יטמא בעמיו 
כי אם לשארו וגו' ולאחותו 
הבתולה לה כלומר לגופה שלם 

   ולא לאיבריה:
. בשבעה לא תחיה כל נשמה

אומות כתיב החתי והגרגשי 
והאמורי והכנעני והפריזי והחוי 

   והיבוסי:
. משאר למשרי אחד מן האומות

   אומות: שבעים
. כל ז' אומות שבא על הכנענית

   נקראו על שם כנען:
. דהלך אחר האב והוליד בן

 ומותר להחיותו. לך לעבד:
 . דלהכי אתא קרא:דתניא
   . גרסי' בבי''ת:בעבד

. לעיל וגם מבני התושבים וגו'
מיניה כתיב מאת הגוים אשר 
סביבותיכם מהם תקנו עבד 
ואמה אשר סביבות ארצכם ולא 

צכם דשבעה אומות וגם מבני אר
מבני התושבים כל תושב היינו 
שבא ממקום אחר ונתיישב כאן 
וקאמר קרא שמותר לקנות 
מבניהם אשר יהיו להם מבנות 

   ארצך:
. בנים מן הנולדים בארצכם

הנולדים בארצכם והם בני 
התושבים דהיינו אחרים שנשאו 
בארצכם נשים אתה רשאי 

   לקנות:
מן . ולא ולא מן הגרים בארצכם

הבנים הנולדים לבני ארצכם 
במקום אחר מבנות שאר אומות 

   והביאום לבניהם לגור שם:
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   ?ֲעִקיָבא יּבִ ְוַר 
  
ְקנּו"ִמ    ָנְפָקא,  "ֵמֶהם תִּ

ֲעבֹ "ְלעֹ  ֶהם ּתַ ה ִלי "דוּ ָלם ּבָ    ?ָלּמָ
  ְלחֹוָבה. 

  
ָמֵעאל יּבִ ְוַר     ?ִיׁשְ
  
ֶהם" ֲאֵחיֶכם.  - "ּבָ   ְולֹא ּבַ
  

י    ?ֲעִקיָבא ְוַרּבִ
  

ְקָרא ָנְפָקא  יָפא ּדִ ֲאֵחיֶכם ִמּסֵ    –ּבַ
ָפֶרְך" ה בֹו ּבְ ָאִחיו לֹא ִתְרּדֶ ָרֵאל ִאיׁש ּבְ ֵני ִיׂשְ   . (ויקרא כה, מו) "ּוְבַאֵחיֶכם ּבְ

  
י ָמ  ְוַרּבִ    ?ֵעאלִיׁשְ

  
ְכִתיב ִתיב ַנִמי "ּוְבַאֵחיֶכם" :ַאְייֵדי ּדִ ֶהם", ּכְ   ."ּבָ
ֵבי  י ְלִכְדָתֵני ּדְ ָמֵעאל. ַרּבִ   ִיׁשְ

ֵבי  ָתָנא ּדְ י ּדְ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ
ֵנית " ֶאְמָרה ְוִניׁשְ ּנֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ל ּפָ ּה  -ּכָ ׁש ּבָ ְתַחּדֵ ּנִ ָבר ׁשֶ ִביל ּדָ ׁשְ א ּבִ ֵנית ֶאּלָ   . "לֹא ִניׁשְ
  
  
  

    רש"י

. עבודת עבד: ה''ג ולא באחיכם
ורבי ישמעאל איידי דכתיב 
ובאחיכם כתיב נמי בהם 

   כדתניא כו':
 



                 ""ַהְמַקֵּנא –מסכת סוטה פרק א' 
15

        ג, בג, בג, בג, ב .11
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ָמא.  י ָקְרָיא ְלׁשּוְמׁשְ ֵביָתא ּכִ   ְזנּוָתא ּבְ
  

אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ָמא. י ָקְרָיא ְלׁשּוְמׁשְ ֵביָתא ּכִ   ּתּוְקָפא ּבְ

  
ָתא ִאיּתְ    ,ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ

ּה.  ַגְבָרא ֵלית ָלן ּבָ   ֲאָבל ּבְ
  

אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ה ִחיּלָ ּתְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבַ ִכיָנה ׁשֹוָרה ִעם ּכָ ָרֵאל, ָהְיָתה ׁשְ ָחְטאּו ִיׂשְ   , קֹוֶדם ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶקֶרב ַמֲחֶנָך"ׁשֶ ְך ּבְ י ה' ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהלֵּ   . (דברים כג, טו) "ּכִ

ִכיָנה ֵמֶהם,  ָקה ׁשְ ּלְ ָחְטאּו ִנְסּתַ יָון ׁשֶ   ּכֵ
ֱאַמר ּנֶ ב ֵמַאֲחֶריָך""ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ  :ׁשֶ   . (דברים כג, טו) ָבר ְוׁשָ

  
י  ָאַמר ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ י  ָאַמר ׁשְ   : יֹוָנָתןַרּבִ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ה ִמְצָוה ַאַחת ּבָ ל ָהעֹוׂשֶ א,  - ּכָ ְמּתֹו ְוהֹוֶלֶכת ְלָפָניו ָלעֹוָלם ַהּבָ   ְמַקּדַ
ֱאַמר:  ּנֶ 16""ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקךָ ׁשֶ

  . נח, ח) (ישעיה 
ה  עֹוָלם ַהּזֶ ין,  - ְוָכל ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ַאַחת ּבָ ְפּתֹו ְוהֹוֶלֶכת ְלָפָניו ְליֹום ַהּדִ   ְמַלּפַ

ֱאַמר:  ּנֶ ם ַיֲעלּו ַבּתֹ ׁשֶ ְרּכָ ְפתּו ָאְרחֹות ּדַ    .(איוב ו, יח) אֵבדּו"הּו ְויֹ "ִיּלָ
  

י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ
ֶלב,  ּכֶ   ְקׁשּוָרה ּבֹו ּכַ

נֶּ  ּה"ֱאַמר: ׁשֶ ב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ   , (בראשית לט, י) "ְולֹא ׁשָ
ב ֶאְצָלּה" ּכַ ה - "ִלׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ    ,ּבָ
ּה" א.  - "ִלְהיֹות ִעּמָ   ָלעֹוָלם ַהּבָ

  

                                                           

בֹוד ה 16 ַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ּכְ ַ ׁשּ ַקע ּכַ   ַיַאְסֶפךָ  'ָאז ִיּבָ

    רש"י

. תולעת של שומשמין קריא
האוכלתן כך הזנות מחרבת את 

   הבית:
   . כעס:תוקפא

. תוקפא וזנותא אידיאידי ו
   דאמרינן דמחרבת את הבית:

. כשהאשה מזנה או באיתתא
כעסנית לפי שהאשה מתעסקת 
בזנוניה ואינה עושה מלאכתה 
ולא משמרת ביתה ומפקרת את 

   של בעלה למנאפים:
 . בעריות:קודם שחטאו ישראל
 . בביתו:עם כל אחד ואחד

. מלבא לביתם נסתלקה מהם
 דאינו יכול לראות בעבירות

   שבביתו:
. לפני מיתתו מכרזת מקדמתו

   לפניו:
   . כורכתו:מלפפתו
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            ג, בג, בג, בג, ב .12
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ין: " ּדִ ָהָיה ּבַ   ׁשֶ
ה ֵאין אֹוַסְרתָּ ַנִים,  - ִאיּסּור עֹוָלם ּוָמה ֵעדּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ְ ָפחֹות ִמׁשּ יֶמת ּבְ   ֵאיָנּה ִמְתַקּיֶ

ה ִאיּסּור עֹוָלם  אֹוַסְרתָּ ּלא תִּ  - ֵעדּות ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ין ׁשֶ ַנִיםֵאינֹו ּדִ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ים ּבְ    !ְתַקּיֵ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּה"תַּ ּה  - (במדבר ה, יג) "ְוֵעד ֵאין ּבָ ׁש ּבָ ּיֵ ל ׁשֶ    .א.)(סוטה ל "ּכָ

  
ה:    ְוַקל ָוחֹוֶמר ְלֵעדּות ָהִראׁשֹוָנה ֵמַעּתָ

ה ִאיּסּור עֹוָלם  אֹוַסְרּתָ ֵעד ֶאָחד,  - ּוָמה ֵעדּות ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ יֶמת ּבְ   ִמְתַקּיֶ
ה ִאיּסּור עֹוָלם  ֵאין אֹוַסְרּתָ ֵעד ֶאָחד? - ֵעדּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ים ּבְ ְתַקּיֵ ּתִ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד  ָבר""לֹוַמר: ּתַ י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ   (דברים כד, א),  17ּכִ
ן הּוא אֹוֵמר ָבר" :ּוְלַהּלָ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ לֹׁשָ י ׁשְ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ   , (במדבר יט, טו) "ַעל ּפִ

ָבר"ַמה  ַנִים ֵעִדים  "ּדָ י ׁשְ ן ַעל ּפִ ַנִים.  - ָהָאמּור ְלַהלָּ י ׁשְ אן ַעל ּפִ   ַאף ּכָ
  

ָבר"ַהאי ִמ  י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ   ָנְפָקא?  "ּכִ
ּה""ִמ    ָנְפָקא:  ּבָ
הּ " ִקיּנּוי,  - "ּבָ   ְולֹא ּבְ
הּ " ֵעי ֵליּה! - "ּבָ ְסִתיָרה ִמיּבָ   ְולֹא ּבִ
  

  ָהִכי ַנִמי ָקָאַמר: 
ְלמּוד לֹוַמר ּה", :ּתַ    "ּבָ

הּ " ִקיּנּוי,  - "ּבָ   ְולֹא ּבְ
הּ " ְסִתיָרה.  - "ּבָ   ְולֹא ּבִ

ָעְלָמא  לֹא ִקיּנּוי -ְוטּוְמָאה ּבְ   לֹא ְמֵהיַמן ֵעד ֶאָחד, ּדְ  -  ּוְבלֹא ְסִתיָרה ,ּבְ
  ְמָנַלן? 

אן:  ָבר"ֶנֱאַמר ּכָ י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ    "ּכִ
ן:  ָבר"ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ לֹׁשָ י ׁשְ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ   , "ַעל ּפִ

ָבר"ַמה  ן ָהָא  "ּדָ ַנִים,  -מּור ְלַהלָּ   ֵעִדים ׁשְ
אן  ַנִים.  - ַאף ּכָ   ֵעִדים ׁשְ

  
  
  

                                                           

בָ  17 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ

    רש"י

. בפ' מי שקינא (לקמן תנן התם
לא.) אמאי דקתני אמר עד אחד 
ראיתיה שנטמאה לא היתה 

   שותה:
. שלא להאמינו אי שהיה בדין

   לאו דכתיב קרא:
   . סתירה:הראשונה

 . שאםאין אוסרתה איסור עולם
מותרת תשתה ותמצא טהורה 

   לבעלה ולתרומה:
. אין מתקיימת בפחות משנים

כדבעינן למיגמר דבר דבר 
   מממון:

. טומאה שהיא אחר האחרונה
   הסתירה:

. כל עדות שיש בה כל שיש בה
נאמן כדדרשינן לעיל ועד אין 
בה תרי אלא חד וקא אמר 
אסורה ואטומאה קאי דהא 
מינה סליק והיא נטמאה ועד 

   אין בה:
 יים בעד אחד:. שתתקקל וחומר

. באשה מקלקלת תלמוד לומר
כי מצא בה ערות דבר ולהלן 
כו': ופרכינן למה לי למיכתב 

   למילפה בגזירה שוה:
. בה ולא בקינוי כו' מיבעי ליה

דכיון דכתיב בה מיעוטא הוא 
ולא גמרי' שאר עדיות דאשה 
מינה וקמו להו במלתייהו ככל 

   עדיות שבתורה:
. וגזירה שוה הכי נמי קאמר

למילתא אחריתי נקט ומתניתין 
חסורי מיחסרא והכי תנא ליה 
ת''ל בה ולא בקינוי וסתירה 
וגזירה שוה לטומאת אשה 
דעלמא שלא קינא לה בעלה ובא 
עד אחד ואמר אני ראיתיה 
שנטמאה דלא מהימן והכא הוא 

  דמהימן משום דרגלים לדבר:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   .זֹו ֵעדּות ְסִתיָרה ?ֵאי זֹו ִהיא ֵעדּות ָהִראׁשֹוָנה"
  זֹו ֵעדּות טּוְמָאה.   ?ֵעדּות ַאֲחרֹוָנה

יעּור ְסִתיָרה   ד,א ה ׁשִ ּמָ ֵדי טּוְמָאה,    ?ְוּכַ   ּכְ
ֵד     ,י ִביָאהּכְ

ֵדי ַהֲעָרָאה    ,ּכְ
ֶקל, ַפת ּדֶ ֵדי ַהּקָ   ּכְ

ְבֵרי י  ּדִ ָמֵעאלַרּבִ    .ִיׁשְ
י    אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

ֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוס.    ּכְ
י  ַע ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ּתֹותֹו.  ֵדי ִלׁשְ   ּכְ
אי ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ

יָצה. ֵדי ִלְצלֹות ּבֵ    ּכְ
י    ר: אֹוֵמ  ֲעִקיָבאַרּבִ

ֵדי ְלגֹוְמָעּה.    ּכְ
י  ֵתיָראַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ּבֶ

יִצים זֹו ַאַחר זֹו. לֹׁש ּבֵ ֵדי ִלְגמֹוַע ׁשָ    ּכְ
י  ן ִיְרְמָיהַרּבִ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ

י ִניָמא.  ְרּדִ ֵדי ִלְקׁשֹור ּגַ   ּכְ
ן ִּפְנָחס   אֹוֵמר:  ָחִנין ּבֶ

יט ָיָדּה ְלתֹוךְ  ּתֹוׁשִ ֵדי ׁשֶ יָה ִליּטֹול ֵקיָסם.  ּכְ   ּפִ
  אֹוֵמר:  ְּפֵלימוּ 

ר.  ּכָ ל ִליּטֹול ּכִ יט ָיָדּה ַלסַּ ּתֹוׁשִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ָבר:  ָבר, ֵזֶכר ַלּדָ ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ ר ָלֶחם"ַאף ַעל ּפִ ּכַ ה זֹוָנה ַעד ּכִ ָ י ְבַעד ִאׁשּ   . "(משלי ו, כו) "ּכִ

  
ה ִלי?    ְוָכל ָהֵני ָלּמָ

  
  ְצִריֵכי, 

ָנאּדְ  ֵדי טּוְמָאה" :ִאי תָּ ֵדי טּוְמָאָתּה ְוַאְרצּוָתּה,"ּכְ   , ֲהָוה ָאִמיָנא ּכְ
ַמע ָלן  ֵדי ִביָאה" :ָקא ַמׁשְ    ."ּכְ

ָנא ֵדי ִביָאה" :ְוִאי ּתָ יָאה,  :, ֲהָוה ָאִמיָנא"ּכְ ַמר ּבִ ֵדי ּגְ   ּכְ
ַמע ָלן ֵדי ַהֲעָרָאה" :ָקא ַמׁשְ   . "ּכְ
ַמִעיַנן ֵדי " :ְוִאי ַאׁשְ ֵדי ַהֲעָרָאה ְוַאְרצּוָתּה,  :, ֲהָוה ָאִמיָנא"ַהֲעָרָאהּכְ   ּכְ
ַמע ָלן ֵדי טּוְמָאה" :ָקא ַמׁשְ   ."ּכְ

ה  ּמָ ֵדי"ְוּכַ ֶקל" ?"ּכְ ַפת ּדֶ ֵדי ַהּקָ   . "ּכְ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ָרה"" 18"ְוִנְסּתְ

ַמְענּו,  -  (במדבר ה, יג)  יעּור ְסִתיָרה לֹא ׁשָ ה ׁשִ   ְוַכמָּ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ֵדי טּוְמָאה,   ֱהֵוי אֹוֵמר  -  (במדבר ה, יג) "ְוִהיא ִנְטָמָאה" :ּכְ   ּכְ
ֵדי ִביָאה,    ּכְ

ֵדי ַהֲעָרָאה,    ּכְ
ֶקל,  ֵדי ֲחָזַרת ּדֶ   ּכְ

ְבֵרי י  ּדִ   .ֱאִליֶעֶזרַרּבִ
י  ַע ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוס.    ּכְ
אי ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ

ּתֹותוֹ  ֵדי ִלׁשְ    .ּכְ
  אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאי ַרּבִ 

יָצה. ֵדי ִלְצלֹות ּבֵ    ּכְ
י  ֵתיָראַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ּבֶ

ֵדי ְלגֹוְמָעּה     !"ּכְ
  

                                                           

ּה ְוִהוא לֹא נִ  18 ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵאין ּבָ ּה ְוִנְסתְּ ְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיׁשָ ַכב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ הְוׁשָ ׂשָ   ְתּפָ

    רש"י

. ומהו כדי טומאה כדי טומאה
יאה כדי כדי ביאה ומהו כדי ב

העראה דהיינו נשיקת אבר 
באותו מקום וכמה שיעורה כדי 
הקפת דקל שיוכל האדם לילך 
סביבות הדקל ולקמן מפרש 

   למה לי למיתני כולהון:
. למוזגו במים כדי מזיגת כוס

וסתם כוס רביעית ולקמן אמרי' 
כל אחד ואחד מן החכמים הללו 
בעצמו שיער כמה שהוא שוהה 

   בהעראתו:
   מבין שיניה: .ליטל קיסם

. גמורה ואף ע''פ שאין ראיה
לדבר דקרא לאו הושטת יד לסל 
כתב ביה יש זכר ורמז מקצת 

   דהוקשה אשה זונה לככר לחם:
. למיתני ברישא וכל הני למה לי

ליתני שיעור סתירה כדי טומאה 
   כדי הקפת דקל:

דאי תנא כדי טומאה הוה 
. בכל שיעור הצריך לבא אמינא

ומאה לידי כך דהיינו ט
וארצותה שיפתה אותה וידבר 

   על לבה עד שתתרצה:
. דמאי טומאה ביאה קמ''ל

לחודה דאיכא למימר קודם 
   הסתירה נתרצית לו:

. דקי''ל קמ''ל כדי העראה
בפרק הבא על יבמתו (יבמות 
נד.) העראה כגמר ביאה לכל 

   העריות:
. ולא תנא ואי תנא כדי העראה

ברישא כדי טומאה הוה אמינא 
ראה וארצותה ואפי' כדי הע

תנא כדי ביאה כדי העראה לא 
הוה מימעיט ארצותה דאנא 
אמינא העראה למעוטי גמר 
ביאה ומיהו ארצותה בעינן 
דהכי הוי משמע כמה שיעור 
סתירה כדי ביאה ואנא אמינא 
כל צרכי ביאה דהיינו ארצותה 
וגמר ביאה והדר מפרש מה היא 
ביאה העראה אכתי ארצותה 

תנא ברישא  לא אימעיט הילכך
כדי טומאה דמשמע טומאה 
וארצותה והדר פריש ומה היא 
טומאה כדי ביאה ועל כרחיך 
אימעיט ארצותה דהא ביאה 
כולה גמר ביאה משמע ולא 
מיעט אלא ארצותה והדר תנא 
ומה היא ביאה העראה למעוטי 
דלא בעינן גמר ביאה וממילא 
שמעי' מינה נמי (דאי) לא תנא 
כדי ביאה אכתי לא הוה 
ממעטא ארצותה דכדי טומאה 
גמר ביאה וארצותה משמע 
והעראה דפריש בתרה לא 
ממעטא אלא גמר ביאה הילכך 

   איצטריכו כולהו:
. הוא שיעור העראה וכמה

לחודה כדי הקפת דקל והא 
ליכא לאקשויי הואיל וסוף סוף 
שיעורא כדי הקפת דקל הוא 
ליתני כמה שיעור סתירה כדי 
 הקפת דקל דאיבעי ליה לתנא
לפרושי איסור סתירה משום 
מאי או גמר ביאה או העראה 
משום הכי תנא כדי טומאה כדי 

   ביאה כדפרישית:
. קס''ד השתא כדי חזרת דקל

  דהיינו הקפה:
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ין ְעּתִ ֶקל"ַהְיינּו  :ָקא ָסְלָקא ּדַ ַפת ּדֶ ֶקל"ַהְיינּו  "ַהּקָ   ,"ֲחָזַרת ּדֶ
י  ָהָתם ָאַמר ָמֵעאלַרּבִ ֶקל" :ִיׁשְ ַפת ּדֶ ֵדי ַהּקָ י , ּוָפֵליג "ּכְ    .ֱאִליֶעֶזר ֲעֵליּה ַרּבִ
י  ָהָכא ָאַמר ֶקל"ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ֵדי ֲחָזַרת ּדֶ   ! "ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָפה' ֶרֶגל,  - 'ַהּקָ   ּבָ
רּוַח  – 'ֲחָזָרה'    .ּבָ

  
ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ

רּוַח " ָאֵזיל ַוֲהַדר ָאֵתי,  -  "ֲחָזָרה ּבָ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

י ֵהיִכי יּה  ּכִ דּוְכּתֵ ָאֵזיל ְוָאֵתי ַוֲהַדר ָקֵאי ּבְ    ?ּדְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

י  ָהָתם ָאַמר ֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוס"ֱאִליֶעֶזר: ַרּבִ   , "ּכְ
ֶקל" :ָהָכא ֵדי ֲחָזַרת ּדֶ   ! "ּכְ

  
יעּוָרא הּוא.    ִאיִדי ְוִאיִדי ַחד ׁשִ

  
  

י  ָהָתם ָאַמר ַע: ַרּבִ ּתֹותוֹ "ְיהֹוׁשֻ ֵדי ִלׁשְ   , "ּכְ
ֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוס"ָאַמר:  ָהָכא   ! "ּכְ

  
ּתֹות.  :ֵאיָמא ֵדי ִלְמזֹוג ְוִלׁשְ   ּכְ

  
יעּוָרא הּוא!    ְוֵליָמא: ִאיִדי ְוִאיִדי ַחד ׁשִ

  
ן ַהְיינּו  י ִאם ּכֵ    .ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

  
  

אי:  ן ַעּזַ יָצה"ָהָתם ָאַמר ּבֶ ֵדי ִלְצלֹות ּבֵ   , "ּכְ
ּתֹותוֹ "ָהָכא ָאַמר:  ֵדי ִלׁשְ   !"ּכְ

  
יעּוָרא הּוא.    ִאיִדי ְוִאיִדי ַחד ׁשִ

  
  

י  ָהָתם ָאַמר ֵדי ְלגֹוְמָעּה "ֲעִקיָבא: ַרּבִ   , "ּכְ
יָצה"ָהָכא ָאַמר:  ֵדי ִלְצלֹות ּבֵ   ! "ּכְ

  
יָצה ּוְלגֹוְמָעּה.  :ֵאיָמא ֵדי ִלְצלֹות ּבֵ   ּכְ

  
יעּוָרא הּוא!    ְוֵליָמא: ִאיִדי ְוִאיִדי ַחד ׁשִ

  
ן ן, ַהְיינּו ּבֶ אי.  ִאם ּכֵ   ַעזַּ

  
  

י  ָהָתם ָאַמר ֵתיָרא: ַרּבִ ן ּבְ יִצים זֹו ַאַחר זוֹ "ְיהּוָדה ּבֶ לֹׁש ּבֵ ֵדי ִלְגמֹוַע ׁשָ   , "ּכְ
ֵדי ְלגֹוְמָעּה "ָהָכא ָאַמר:    ! "ּכְ

  
י ּדְ ִלְדָבָריו    ֲעִקיָבא ָקָאַמר, ַרּבִ

ְצִליָאה ּוִבְגִמיָעה ֲעִרין ּבִ ָקָאַמר ְמׁשַ   ,ּדְ
ִמ  :ֵאיָמא יעּור ּגְ יִצים זֹו ַאַחר זֹו,  ,יָעה ְלחּוָדהׁשִ לֹׁש ּבֵ ֵדי ִלְגמַע ׁשָ   ּכְ

ַהְיינּו ְצִליָאה ּוְגִמיָעה    .ּדְ
  

    רש"י

. שהרוח דוחפתו להענף ברוח
   והוא חוזר למקומו:

 . נח מניענועו:קאי בדוכתיה
. והאי אימא כדי למזוג ולשתות

יל כדי לשתותו דקאמר לע
אמזיגה דקאמר רבי אליעזר קא 
מוסיף ר' יהושע ואמר שתיה 
נמי בעינן עם המזיגה וכדי 
מזיגה דתנא הכא בבתריתא 
מזיגה ושתיה קאמר דסתם 
מזיגה למשתייה מיד הוא 
שאחר שמזגו מתקלקל אם 

   משהה אותו:
. דהא ר' א''כ היינו רבי אליעזר

אליעזר בקמייתא כדי מזיגת 
יהושע  הכוס קאמר וקא פליג ר'

ואמר כדי לשתותו ובבתרייתא 
(נמי) אמר רבי אליעזר חזרת 
דקל ואוקימנא דהיינו כדי 
מזיגה ואי מזיגה דקאמר ר' 
יהושע בתריה בלא שתיה קאמר 

   היינו רבי אליעזר:
 . לכוס:הכא אמר כדי לשתותו

. וליכא חד שיעורא הוא
לאקשויי א''כ היינו ר' יהושע 
דבקמייתא אמר כדי לשתותו 

ואמר בן עזאי בתריה כדי  לכוס
לצלות ביצה דהוא כדי שתיה 
לאו קושיא היא דהא אוקימנא 
כדי לשתותו דר' יהושע כדי 
למזוג ולשתות וקאמר ליה בן 
עזאי כדי לצלות ביצה דהוא כדי 

   שתיה לחודה דכוס:
. אימא כדי לצלות ולגומעה

גמיעה דקאמר ר''ע בקמייתא 
אצלייה דבן עזאי דלעיל מיניה 

יף לה ובבתרייתא קא מוס
דקאמר כדי לצלות ביצה לצלות 
ולגמע קאמר דסתם צלייה 
גמיעה בתרה שגומעו חם שלא 

   יצטנן:
. דאמר לדבריו דר''ע קאמר לה

לצלות ולגמוע לדידך 
אדקמשערת בצלייה וגמיעה 
בחדא. (שפיר) בגמיעה דשלש 

   דהוא כצליאה וגמיעה בחדא:
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ן ִיְרְמָיה יּבִ ַר " י ִניָמא ֶאְלָעָזר ּבֶ ְרּדִ ְקׁשֹור ּגַ ּיִ ֵדי ׁשֶ   . "אֹוֵמר: ּכְ
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ִמָרַחק,    ּדְ

ַרב?  ִמּקָ   אֹו ּדְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
ן ִּפְנָחסָחִנין " יָה ִליּטֹול ֵקיָסם ּבֶ יט ָיָדּה ְלתֹוְך ּפִ ּתֹוׁשִ ֵדי ׁשֶ   . "אֹוֵמר: ּכְ
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ִמֲהַדק    ,ּדְ

  לֹא ִמֲהַדק? ּדְ אֹו 
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
ר ְּפֵלימוּ " ּכָ ל ִליּטֹול ּכִ יט ָיָדּה ַלסַּ ּתֹוׁשִ ֵדי ׁשֶ   . "אֹוֵמר: ּכְ
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ִמֲהַדק ָלא ִמֲהַדק ,ּדְ    ?אֹו ּדְ

  

א ַחְדּתָ יָקא ,ּבְ ַעּתִ    ?אֹו ּבְ
  

ֲחִמיָמא ְקִריָרא ,ּבַ    ?אֹו ּבִ
  

י   ד,ב ְדִחּטֵ ֲעֵרי ,ּבִ ְדׂשַ   ?אֹו ּבִ
  

יָכא ַרּכִ א ,ּבְ ַאּקּוׁשָ   ?אֹו ּבְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ר ַרב יֹוֵסףָאַמר  י  ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ַעְצ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ יֵער. ּכָ   מֹו ׁשִ

  
אי  ן ַעּזַ א ּבֶ    !לֹא ְנֵסיבּדְ ְוָהִאיּכָ

  
ֵעית ֵאיָמא   ְנֵסיב ּוֵפיֵרׁש ֲהָוה.  :ִאיּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ִמיַע ֵליּה  יּה ׁשְ    .ֵמַרּבֵ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
   .(תהלים כה, יד) "סֹוד ה' ִליֵרָאיו"

  
  

    רש"י

. שני ראשי הנימא דמרחק
ת מרוחקות זה מזה הנפסקו

   דאיכא שהייה טפי:
. הקיסם בדוחק בין דמהדק

   השינים:
. הככר בדוחק בתוך דמהדק

   הסל:
. סל ישן בחדתא או בעתיקא

חלק הוא ונוח להשתמש מן 
החדש שהחדש יוצאין לתוכו 
 ראשי קיסמין של אריגה:

. לחם חם בקרירא או בחמימא
נמעך ונשמט מן היד וצריך 
 להוציאו בנחת ושוהה

  בהוצאתו:
. של חטין בדחטי או בדשערי

 חלק ונשמט יותר משל שעורים:
 . נשמט יותר מאקושא:רכיכא
 . שנילושה העיסה רכה:רכיכא

. מן התנאים כל אחד ואחד
   הללו:

. כמה שהיה שוהה בעצמו שיער
   בביאתו:

. והאיכא בן עזאי דלא נסיב
כדאמר ביבמות (דף סג:) אבל 
מה אעשה שנפשי חשקה בתורה 

שר לעולם שיתקיים ע''י אפ
  אחרים בפרק הבא על יבמתו:
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        ה, אה, אה, אה, א    ––––    ד, בד, בד, בד, ב .14
  אֹוֵמר:  ְּפֵלימוּ "[

ֵדי  ר. ּכְ ּכָ ל ִליּטֹול ּכִ יט ָיָדּה ַלסַּ ּתֹוׁשִ   ׁשֶ
ָבר:  ָבר, ֵזֶכר ַלּדָ ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

ר ָלֶחם" ּכַ ה זֹוָנה ַעד ּכִ ָ י ְבַעד ִאׁשּ   ]."ו, כו) לימש( 19"ּכִ
  

ַרׁש    :ַרב ֲעִויָראּדָ
ֵמיּה  ְ י ּדְ ִזְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ ֵמיּה , ְוִזְמִנין ָאַמר לָ ַאִמיַרּבִ ְ י ּדְ ּה ִמׁשּ   : ַאִסיַרּבִ

לֹא ְנִטיַלת ָיַדִים  ל ָהאֹוֵכל ֶלֶחם ּבְ ה זֹוָנה.  - ּכָ ָ א ַעל ִאׁשּ ִאיּלּו ּבָ   ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ר ָלֶחם" :ׁשֶ ּכַ ה זֹוָנה ַעד ּכִ ָ י ְבַעד ִאׁשּ   . "ּכִ

  
  : ָרָבאָאַמר 
ר ָלֶחם"ַהאי  ּכַ ה זֹוָנה ַעד ּכִ ָ ר  - "ְבַעד ִאׁשּ ּכַ ַעד ּכִ ֵעי ֵליּה! "ּבְ ה זֹוָנה" ִמיּבָ ָ   ֶלֶחם ַעד ִאׁשּ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

ר ֶלֶחם.  ּכַ ׁש ּכִ ה זֹוָנה ְלסֹוף ְמַבּקֵ ָ א ַעל ִאׁשּ ל ַהּבָ   ּכָ
  

י  ָאַמר י  ָאַמר ְזִריָקאַרּבִ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ְנִטיַלת ָיַדִים ֶנֱעָקר ִמן ָהעֹוָלם.  ל ַהְמַזְלֵזל ּבִ   ּכָ

  
  

יָאַמר  יַרב ִחּיָ ר ַאׁשִ   : ַרבָאַמר  א ּבַ
יהַּ ָיָדיו ְלַמְעָלה - ַמִים ִראׁשֹוִנים  ְגּבִ ּיַ    .ָצִריְך ׁשֶ
ה.  -ַמִים ַאֲחרֹוִנים  יל ָיָדיו ְלַמּטָ ּפִ ׁשְ ּיַ   ָצִריְך ׁשֶ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

יהַּ ָיָדיו ְלַמְעָלה,  - ַהּנֹוֵטל ָיָדיו " ְגּבִ ּיַ   ָצִריְך ׁשֶ
א ָיְצאּו ַהּמַ  ּמָ ַדִיםׁשֶ אּו ֶאת ַהּיָ ֶרק, ְוַיְחְזרּו, ִויַטּמְ   .  "ִים חּוץ ַלּפֶ

  
י  ָאַמר הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ

לֹא ִניּגּוב ָיַדִים  ת ּבְ ל ָהאֹוֵכל ּפַ ִאיּלּו אֹוֵכל ֶלֶחם ָטֵמא,  -ּכָ   ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ָכה יֹ  :ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַלְחָמם ָטֵמא"ַוּיאֶמר ה' ּכָ 20"אְכלּו ְבֵני ִיׂשְ

  . יג) (יחזקאל ד, 
  
  

ת ִאיׁש ֶנֶפׁש ְיָקָרה ָתצּוד"ּוַמאי    ? "ְוֵאׁשֶ
  

י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ת ִאיׁש,  ֵאׁשֶ ל ּבְ ּסּות ָהרּוַח ְלַבּסֹוף ִנְכׁשָ ׁש ּבֹו ּגַ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ת ִאיׁש ֶנֶפׁש ְיָקָרה ָתצּוד" :ׁשֶ   . "ְוֵאׁשֶ
  

  : ָבאָר ָאַמר 
בֹוָהה', "ֶנֶפׁש ְיָקָרה"ַהאי  ֵעי ֵליּה  'ֶנֶפׁש ּגְ    !ִמיּבָ

  
צּוד'ְועֹוד:  ֵעי ֵליּה  'ִהיא ּתָ    !ִמיּבָ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ת ִאיׁש, ֲאִפיּלּו ָלַמד ּתֹוָרה,  א ַעל ֵאׁשֶ ל ַהּבָ   ּכָ
ּה  ְכִתיב ּבָ ִניִנים" :ּדִ ְכָנס ִלְפַני ְוִלְפִניםֵהן ִמּכֹ  (יחזקאל ג, טו) "ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ ּנִ דֹול ׁשֶ    ,ּגָ

ם.  יִהּנָ ל ּגֵ צּוֶדּנּו ְלִדיָנּה ׁשֶ   ִהיא ּתְ
  

י  ָאַמר ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ן יֹוַחיַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ּסּות ָהרּוַח  ׁש ּבֹו ּגַ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ ִאיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה.  - ּכָ   ּכְ

ִתיב ָהָכא ַבּה ֵלב""ּתֹוֲעַבת ה :ּכְ ל ּגְ    ,טז, ה) משלי( 21' ּכָ

                                                           

ר ָלֶחם וְ  19 ּכַ ה זֹוָנה ַעד ּכִ ָ י ְבַעד ִאׁשּ ת ִאיׁש ֶנֶפׁש ְיָקָרה ָתצּודּכִ   ֵאׁשֶ
ם 'ַוּיֹאֶמר ה 20 יֵחם ׁשָ ר ַאּדִ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַלְחָמם ָטֵמא ּבַ ָכה יֹאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ   ּכָ

    רש"י

. השתא דריש כי בעד אשה זונה וגו'
ליה מסיפיה לרישיה בשביל ככר 
לחם אדם מתחייב בעונש של אשה 

   זונה:
במילתיה דרבא גרסי' בעד ככר לחם 

. דמשמע עד אשה זונה מבעי ליה
בשביל ככר לחם רב העונש עד כדי 

'ה נמי אי הוה עונש אשה זונה וה'
כתיב עד אשה זונה בעד ככר לחם לא 
הוה קשיא לרבא מידי דודאי 
מסיפיה לרישיה מדריש קרא אלא 
עד ובעד קא קשיא ליה דגבי ככר 
לחם הוה ליה למיכתב בעד וגבי אשה 

   זונה הוה ליה למיכתב עד:
. שאוכל תמיד בלא נטילת המזלזל

   ידים:
. דעובר על דברי חכמים חייב נעקר
דכתיב ופורץ גדר ישכנו נחש  מיתה

   (קהלת י):
 . שלפני המזון:מים ראשונים

. ראשי אצבעותיו שיהו שיגביה ידיו
המים משפעין לצד זרועותיו ולקמן 

   מפרש טעמא:
שמא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו 

. כדתנן במסכת ויטמאו את הידים
ידים (פ''ב מ''ג) שצריך ליתן המים 
 על ידיו שני פעמים הראשונים
מטהרין את הידים והשניים מטהרין 
את המים הטופחים על ידיו שנטמאו 
בתחילה מחמת ידים ותנן התם 
הידים מטמאות ומטהרות עד הפרק 
כלומר מן הפרק ולמטה גזרו עליהן 
להיות שניות ופוסלות את התרומה 
ומטהרות בנטילה עד הפרק שעד 
הפרק צריך נטילה נטל את 
 הראשונים ואת השניים עד הפרק
וחזרו ליד טהורים שהרי טיהרו 
השניים את הראשונים נטל את 
הראשונים חוץ לפרק ואת השניים 
עד הפרק וחזרו ליד טמאה כלומר 
יצאו הראשונים חוץ לפרק ועל 
השניים לא הקפיד ליטול עד מקום 
שיצאו הראשונים אלא עד הפרק 
כמשפטם וחזרו הראשונים ליד 
טמאה שהרי נטמאו תחלה מחמת 

השניים לא טיהרו את הידים ו
היוצאים הילכך צריך שיגביה ראשי 
אצבעותיו למעלה שמא יצאו מים 
הראשונים ויחזרו ויטמאו את 

   הידים:
. של אחר הסעודה שחייבו אחרונים

חכמים מפני שמלח סדומית יש 
   שמסמא את העינים:

. כדי צריך להשפיל ידיו למטה
שתרד הזוהמא של תבשיל שבידיו 

   המא הן:שהרי להעביר הזו
. דבר מאוס כל האוכל בלי ניגוב ידים

הוא וחשוב כטומאה שנאמר ככה 
יאכלו בני ישראל את לחמם טמא 

   אלמא דבר מיאוס קרי טומאה:
. סיפיה דקרא מאי ואשת איש וגו'

דלעיל הוא כי בעד אשה זונה עד ככר 
   לחם:

. והכי קאמר לסוף נכשל באשת איש
בעד אשה זונה עד ככר לחם ואשת 

זונה נפש היקרה הגבוהה היא  איש
תצודנה רודף אחריה וצד אותה 

   ומגיעה:
. כיון דמסיפיה היא תצוד מבעי לה

לרישיה קדרשת ליה הכי איבעי ליה 
למכתב ואשת איש נפש יקרה היא 
תצוד אותה אבל השתא משמע 
 שאשת איש צדה את הנפש היקרה:

. דאפילו ממזר תלמיד מכהן גדול
לפתוח חכם קודם לכהן עם הארץ 

ראשון ולברך ראשון ומהאי קרא 
   ילפינן ליה בהוריות (דף יג.):
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יֶתָך" :ּוְכִתיב ָהָתם 22"ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ
  . (דברים ז, כו) 

  
יוְ  יֵדיּה ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ   ּדִ

ר,  ִעיּקָ ַפר ּבָ ִאיּלּו ּכָ   ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ַכְחּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך"ׁשֶ    .(דברים ח, יד) "ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁשָ

  
ר ֲחִניָנאי ַרּבִ    ָאַמר:  ָחָמא ּבַ

ל ָהֲעָריֹות,  א ַעל ּכָ ִאיּלּו ּבָ   ּכְ
ִתיב ָהָכא ַבּה ֵלב" :ּכְ ל ּגְ   , "ּתֹוֲעַבת ה' ּכָ

ל ַהּתֹוֵעבֹ  :ּוְכִתיב ָהָתם י ֶאת כָּ 23"ת ָהֵאל"ּכִ
  . (ויקרא יח, כז) 

  
א   ָאַמר:  עּוּלָ

ָמה,  ָנה ּבָ ִאיּלּו ּבָ   ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ב הּוא""ִחְדלּו ָלכֶ ׁשֶ ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ַאּפֹו ּכִ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ    ,(ישעיה ב, כב) ם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ

יְקֵרי  ה"ַאל ּתִ א  "ַבּמֶ ָמהֶאּלָ   . ""ּבָ
  
  

ֶקה"ַמאי    ? טז, ה) משלי( "ָיד ְלָיד לֹא ִיּנָ
  

  : ַרבָאַמר 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ת ִאיׁש, ֲאִפיּלּו ִהְקָנהּו ְלַהּקָ א ַעל ֵאׁשֶ ל ַהּבָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ּכָ ַמִים ָוָאֶרץ ּכְ   הּוא ׁשָ

יּה  ְכִתיב ּבֵ ַמִים ָוָאֶרץ"ִתי ָיִדי ֶאל ה' ֵאל ֶעְליֹון קֹ "ֲהִרימֹ  :ּדִ    ,(בראשית יד, כב) ֵנה ׁשָ
ם.  יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶקה ִמּדִ   לֹא ִיּנָ

  
ָיא ְלהּו ִלְדֵבי  י ַקׁשְ יָלאַרּבִ   : ׁשֵ

ֶקה"ַהאי  ֵעי ֵליּה  'ָיִדי' ,"ָיד ְלָיד לֹא ִיּנָ    !ִמיּבָ
  

ֵבי  א ָאְמִרי ּדְ י ֶאּלָ יָלאַרּבִ   : ׁשֵ
מֹ  ל ּתֹוָרה ּכְ ינּו, ֲאִפיּלּו ִקיּבֵ ה ַרּבֵ   ׁשֶ

יּה  ְכִתיב ּבֵ ת ָלמֹו" :ּדִ ם.  -  (דברים לג, ב) "ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶקה ִמּדִ   לֹא ִיּנָ
  

ָיא ֵליּה    יֹוָחָנן:  יּבִ ְלַר ַקׁשְ
ד' ,"ָיד ְלָיד"ַהאי  ֲעָיא ֵליּה  'ָיד ִמּיָ    !ִמיּבָ

  
א ָאַמר י  ֶאּלָ   :  יֹוָחָנןַרּבִ

ֶתר,    ה,א ּסֵ ה ְצָדָקה ּבַ   ֲאִפיּלּו עֹוׂשֶ
ְכִתיב:  ה ָאף"ּדִ ֶתר ִיְכּפֶ ּסֵ ן ּבַ 24"ַמּתָ

ם.  -  (משלי כא, יד)  יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶקה ִמּדִ   לֹא ִיּנָ
  
  
  

                                                                                                                                                                                     

ֶקה 'ּתֹוֲעַבת ה 21 ַבּה ֵלב ָיד ְלָיד לֹא ִיּנָ ל ּגְ   ּכָ
ּקֵ  22 מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ י ֵחֶרם הּואְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ ּקְ ׁשַ   ץ תְּ
ְטָמא ָהָאֶרץ 23 ר ִלְפֵניֶכם ַותִּ י ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנׁשֵ י ֶאת ּכָ  כִּ

ה 24 ֵחק ֵחָמה ַעּזָ ה ָאף ְוׁשַֹחד ּבַ ֶתר ִיְכּפֶ ּסֵ ן ּבַ   ַמתָּ

    רש"י

. מעלה אני עליך ורם לבבך
   כאילו שכחתו:

. גבי עריות כי את כל התועבות
   כתיב:

   . עבודת כוכבים:במה
. שמחזיק אשר נשמה באפו

עצמו כבעל נפש דהיינו גאוה 
   שחשובה נפשו בעיניו:

סיפיה . מאי יד ליד לא ינקה
דקרא דאיירי ביה לעיל הוא 
תועבת ה' כל גבה לב יד ליד לא 
ינקה: ה''ג כל שיש בו גסות 
הרוח אפילו הקנהו כו' ול''ג כל 
הבא על אשת איש דלא משתעי 

   קרא אלא בגסי הרוח:
. השליטו הקנהו להקב''ה כו'

בשבחו על הכל כאברהם 
שקראהו קונה שמים וארץ 
והיינו יד ליד אפילו דומה 

 ברהם שאמר הרימותי ידי:לא
. קשיא להו לדבי רבי שילא

אהך דרשה דרב: הכי גרסינן 
האי יד ליד ידי לא ינקה מיבעי 

   ליה:
. שקבל מיד אפילו הוא כמשה

 הקדוש ברוך הוא לידו תורה:
. דהא קרא יד מיד מיבעי ליה

במקבל מוקמינן ליה ולא בנותן 
והוה ליה למיכתב יד מיד לא 

אף הוא ינקה יד שקבלה מיד 
  לא ינקה:

. אפילו עושה צדקה בסתר
שנותן מידו לידו של העני והכי 
משמע יד הנותנת ליד אף הוא 

   לא ינקה:
. לאו דכתיב ביה מתן בסתר כו'

דשייך האי קרא בקרא דלעיל 
אלא רבותא היא שאע''פ 
שמכפה אף וחימה אינו מכפר 

   על גסות הרוח:



22                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        ה, אה, אה, אה, א .15
ִיןַאְזָהָרה ְלַגּסֵ    ?י ָהרּוַח ִמּנַ

  
  : ְזֵעיֵריָאַמר  ָרָבאָאַמר 

הּו" ְגּבָ ְמעּו ְוַהֲאִזינּו ַאל ּתִ 25"ׁשִ
  . (ירמיה יג, טו) 

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַכְחּתָ  :ֵמָהָכא 26""ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁשָ
  , (דברים ח, יד) 

ח ֶאת ה' ֱאלֶֹהיךָ  :ּוְכִתיב ּכַ ׁשְ ן ּתִ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ   , (דברים ח, יא) ""ִהׁשּ
י ְד כִ וְ  י  ָאִבין ָאַמרַרּבִ   ֶאיְלָעא, ַרּבִ

י  ָאַמרּדְ  י  ָאַמר ָאִביןַרּבִ   : ֶאיְלָעאַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵמר" :ּכָ ָ ן" ,"ִהׁשּ ה.  "ַאל"וְ  ,"ּפֶ לֹא ַתֲעׂשֶ א ּבְ   ֵאינֹו ֶאלָּ

  
ַרׁש  ֵמיּה ַרב ֲעִויָראּדָ ְ ֵמיּה  ַאִסי ַרבּדְ , ִזְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ ְ יּדְ ְוִזְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ   : ַרב ַאּמִ

ּסּות ָהרּוַח ְלסֹוף ִמְתַמֵעט,  ׁש ּבֹו ּגַ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ 27"רֹוּמּו ְמַעט"ׁשֶ

  . (איוב כד, כד) 
א ּתֹ ּמָ עֹוָלםְוׁשֶ נֹו ּבָ    ?אַמר ֶיׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר:    . "ְוֵאיֶנּנּו"ּתַ
ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוִאם חֹוֵזר ּבֹו נֶ  ְזַמּנֹו ּכְ   ֱאָסף ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ּכֹ  :ׁשֶ כּו ּכַ ְפצּון""ְוֻהּמְ    – (איוב כד, כד) ל ִיּקָ
הוּ  ְכִתיב ּבְ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ּדִ ּכֹ  :ּכְ   . (בראשית כד, א; כז, לג; לג, יא) ל""ּכֹ , ל""ִמּכֹ , ל""ּבַ

ּבֹ "ּוְכרֹ  -ְוִאם ָלאו  לוּ אׁש ׁשִ   . "ֶלת ִיּמָ
  

ּבֹ "ּוְכרֹ ַמאי    ? ֶלת"אׁש ׁשִ
  

אוְ  ַרב הּוָנא    :ַרב ִחְסּדָ
ְלָתא יּבָ ׁשִ י ָסאָסא ּדְ    ,ַחד ָאַמר: ּכִ

יּבֹוֶלת ַעְצָמּה.  ׁשִ   ְוַחד ָאַמר: ּכְ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְלָתא" :ּבִ יּבָ ׁשִ י ָסאָסא ּדְ ְכִתיב - "ּכִ ּבֹ "ּוְכרֹ  :ַהְיינּו ּדִ   , ֶלת"אׁש ׁשִ
א ָאַמר ֶאלָּ א ַעְצָמּה " :ְלַמאן ּדְ ְלּתָ י ׁשּוּבַ ּבֹ "ּוְכרֹ ַמאי  - "ּכִ   ? ֶלת"אׁש ׁשִ

  
  , ַרב ַאִסיָאַמר 

ֵבי  א ּדְ ּנָ י ְוֵכן ּתַ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ
ֵדהוּ  ְכָנס ְלתֹוְך ׂשָ ּנִ ל ְלָאָדם ׁשֶ ט.  ,ָמׁשָ בֹוָהה הּוא ְמַלּקֵ בֹוָהה ּגְ   ּגְ

  
  
ַפל רּוַח"" א ּוׁשְ ּכָ 28ְוֶאת ּדַ

  . ישעיה נז, טו)( 
  

אוְ  ַרב הּוָנא    :ַרב ִחְסּדָ
א.  ּכָ י ּדַ   ַחד ָאַמר: ִאּתִ

א.  ּכָ   ְוַחד ָאַמר: ֲאִני ֶאת ּדַ
  

ָאַמר ַמאן ּדְ ָרא ּכְ ּבְ א" :ּוִמְסּתַ ּכָ   , "ֲאִני ֶאת ּדַ
ִכיָנתֹו ַעל  ָרה ׁשְ ל ָהִרים ּוְגָבעֹות ְוִהׁשְ יַח ּכָ רּוְך הּוא ִהּנִ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ    ,ַהר ִסיַניׁשֶ

ַבּה ַהר ִסיַני ְלַמְעָלה.    ְולֹא ּגָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַעת קֹונֹו,    ְלעֹוָלם ִיְלַמד ָאָדם ִמּדַ

ל ָהִרים ּוְגָבעֹות יַח ּכָ רּוְך הּוא ִהּנִ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ִכיָנתֹו ַעל ַהר ִסיַני ,ׁשֶ ָרה ׁשְ    .ְוִהׁשְ
ל ִאיָלנֹות טֹובֹות, ְוִה  יַח ּכָ ֶנהְוִהּנִ ּסְ ִכיָנתֹו ּבַ ָרה ׁשְ    .ׁשְ

                                                           

הּו כִּ  25 ְגּבָ ְמעּו ְוַהֲאִזינּו ַאל תִּ ר 'י הׁשִ ּבֵ   ּדִ
ַכְחתָּ ֶאת ה 26 ית ֲעָבִדים 'ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁשָ   ֱאלֶֹהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ
לוּ  27 ּבֶֹלת ִיּמָ ְפצּון ּוְכרֹאׁש ׁשִ ּכֹל ִיּקָ כּו ּכַ ַעט ְוֵאיֶנּנּו ְוֻהּמְ   רֹוּמּו ּמְ
מוֹ  28 א ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ ָ י כֹה ָאַמר ָרם ְוִנׂשּ ִאים ּכִ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ַפל רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ א ּוׁשְ ּכָ ּכֹון ְוֶאת ּדַ   ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ

    רש"י

   . שלא יהא גס רוח:אזהרה
. אלמא ך ושכחתורם לבב

מגובה לב בא לידי שכחה 
ששוכח את בוראו ובשכחה הוא 
 מוזהר השמר לך פן תשכח:

   . מחשיבותו:מתמעט
 . כיון שרומו מתמעט:רומו מעט

   . מתקיים:ישנו בעולם
. ואם חזר ונעשה עניו והומכו

   שממיך את עצמו:
 . כאותן שנאמר בהן כל:ככל

. מן העולם ימותו מות יקפצון
הם כתיב ביה וה' ישרים אבר

ברך את אברהם בכל יצחק 
כתיב ביה ואוכל מכל יעקב ' 
כתיב ביה כי חנני אלהים וכי יש 
לי כל והכי מפרש בהדיא 
בבראשית רבה (דבשלמא בכל 
מכל רבותא הוא שנתברכו בכל 
אבל וכל אשר תתן לי מילתא 

   בעלמא הוא דקאמר):
. גבהו של כסאסא דשיבלתא

 שבולת שקורין זקן השבולת
   והוא נשבר ונופל מאליו:

. גבוהה גבוהה הוא מלקט
והיינו וכראש שבולת שראשה 

   נראית למעלה מחברותיה:
. אני מגביהו עד ששוכן אתי דכא

 אצלי והיינו אשכון את דכא:
. אני מרכין שכינתי אני את דכא

   אצלו:
. לאהוב ילמד אדם מדעת קונו

   את הנמיכות:
. כגון תבור כל הרים וגבעות

שבאו שם כדכתיב למה  וכרמל
תרצדון הרים גבנונים (תהלים 

  סח):
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י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ּסּות ָהרּוַח  ׁש ּבֹו ּגַ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ עֹו  - ּכָ יָרה, כַּ ָראּוי ְלַגּדְ   ֲאׁשֵ
ִתיב ָהָכא ֻדִעים" :ּכְ   , (ישעיה י, לג) "ְוָרֵמי ַהּקֹוָמה ּגְ

עּון" :ּוְכִתיב ָהָתם ַגּדֵ ֵריֶהם ּתְ   . (דברים ז, ה) "ַוֲאׁשֵ
  

י  ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ּסּות ָהרּוַח ֵאין ֲעָפרֹו ִנְנַער,  ׁש ּבֹו ּגַ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ נּו ׁשֹ ׁשֶ   , (ישעיה כו, יט) ְכֵני ָעָפר""ָהִקיצּו ְוַרּנְ
ָעָפר' א  'ׁשְכֵבי ּבְ ַחיָּ  -  "ׁשְכֵני ָעָפר"לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ֵכן ְלָעָפר ּבְ ה ׁשָ ֲעׂשֶ ּנַ   יו. ִמי ׁשֶ

  
י  ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ּסּות ָהרּוַח  ׁש ּבֹו ּגַ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ ֶלת ָעָליו,  - ּכָ ִכיָנה ְמַיּלֶ   ׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ְרָחק ְיֵיָדע""ְוָגבֹ ׁשֶ   . (תהלים קלח, ו) 29הַּ ִמּמֶ

  
ַרׁש  יָמא ַרב ֲעִויָראּדָ י , ְוִאיּתֵ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ת א ּוְרֵאה ׁשֶ ּבֹ  ִמּדַ ר ָוָדם, לֹא ּכְ ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ ָפל,  -ִמּדַ ָ בֹוהַּ רֹוֶאה ֶאת ַהׁשּ , ְוֵאין ּגָ בֹוהַּ בֹוהַּ רֹוֶאה ֶאת ַהּגָ   ּגָ
ד ת ַהּקָ ןֲאָבל ִמּדַ רּוְך הּוא ֵאינֹו ּכֵ ָפל,  -  ֹוׁש ּבָ ָ בֹוהַּ ְורֹוֶאה ֶאת ַהׁשּ   הּוא ּגָ

ֱאַמר:  ּנֶ י ׁשֶ ָפל ִיְרֶאה""ּכִ   . (תהלים קלח, ו) ָרם ה' ְוׁשָ
  

אָאַמר  יָמא ַרב ִחְסּדָ   : ָמר עּוְקָבא, ְוִאיּתֵ
ּסּות ָהרּוַח,  ׁש ּבֹו ּגַ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   ּכָ

עֹוָלם,  רּוְך הּוא: ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור ּבָ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶתר ֵרֵעהּו ׁשֶ ִני ַבּסֵ ַבּה ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב אֹ "ְמָלׁשְ 30"תֹו לֹא אּוָכלאֹותֹו ַאְצִמית ּגְ

   – ו) -קא, ה '(תהל 
ְקֵרי  א  "אֹותֹו"ַאל ּתִ   . "ִאּתֹו לֹא אּוָכל"ֶאּלָ

  
ַמְתֵני ָלּה  א ּדְ ֵרי ָלׁשֹון ָהָרע, ַא ִאיּכָ   ְמַסּפְ

ֱאַמר ּנֶ ֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית" :ׁשֶ ִני ַבּסֵ   . "ְמָלׁשְ
  

י  רָאַמ  ִריַרּבִ ַסְנּדְ   : ֲאֶלּכְ
ּסּות ָהרּוַח ֲאִפיּלּו רּוַח ִקיְמָעא עֹוַכְרּתֹו,  ׁש ּבֹו ּגַ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ם ִנְגָרׁש"ׁשֶ ּיָ ִעים ּכַ 31"ְוָהְרׁשָ
  , (ישעיה נז, כ) 

ה ְרִביִעּיֹות רּוַח ִקיְמָעא עֹוַכְרּתֹו,  ּמָ ׁש ּבֹו ּכַ ּיֵ ם ׁשֶ   ּוַמה ּיָ
ה. ָאָדם ׁשֶ  ה ְוַכּמָ ּמָ א ְרִביִעית ַאַחת ַעל ַאַחת ּכַ   ֵאין ּבֹו ֶאּלָ

  
י  ָאַמר יַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ִחּיָ

ִמיִנית.  ׁשְ מֹוֶנה ּבִ ְ ֵהא ּבֹו ֶאָחד ִמׁשּ ּיְ ְלִמיד ָחָכם ָצִריְך ׁשֶ   ּתַ
  

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
י ָס  ָרא ֵליּה ּכִ א. ּוְמַעּטְ ּבֹוְלּתָ   אָסא ְלׁשִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יּה,  ִאית ּבֵ א ּדְ ְמּתָ ׁשַ   ּבְ
יּה.  ֵלית ּבֵ א ּדְ ְמּתָ   ּוְבׁשַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ּה    ְולֹא ִמְקָצָתּה,  ,לֹא ִמיּנָ
יּה  ְכִתיב ּבֵ ַבּה ֵלב" :ִמי זּוָטר ּדִ ל ּגְ   ? (משלי טז, ה) "ּתֹוֲעַבת ה' ּכָ

  
  : הִחְזִקיָּ ָאַמר 

ר,  ָבׂשָ ים ִלּבֹו ּכְ ן ֵמׂשִ א ִאם ּכֵ ַמַעת ֶאּלָ ל ָאָדם ִנׁשְ תֹו ׁשֶ ִפּלָ   ֵאין ּתְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָחְדׁשֹו ׁשֶ י חֶֹדׁש ּבְ ֲחֹות"ָיבֹ ... "ְוָהָיה ִמּדֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ 32א ָכל ּבָ

  . (ישעיה סו, כג) 
                                                           

י ָרם ה 29 ְרָחק ְיֵיָדע 'ּכִ ָפל ִיְרֶאה ְוָגבֹהַּ ִמּמֶ   ְוׁשָ
ַבּה ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב אֹ  הההה 30 ֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית ּגְ ִני ַבּסֵ ְרֵתִני וווו .תֹו לֹא אּוָכלְמָלׁשְ ִמים הּוא ְיׁשָ ֶדֶרְך תָּ ִדי הֵֹלְך ּבְ ֶבת ִעּמָ ֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלׁשֶ   .ֵעיַני ּבְ
ְגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט 31 ֵקט לֹא יּוָכל ַוּיִ י ַהׁשְ ם ִנְגָרׁש ּכִ ּיָ ִעים ּכַ   ְוָהְרׁשָ

    רש"י

. יגדע וישרש אחריה כאשירה
כאשירה שצריך גידוע אחריה 
כדכתיב ואבדתם את שמם 

   (דברים יב):
 . מקיץ בתחיית המתים:ננער

. שכבי בעפר לא נאמר
   דלישתמע על כל המתים:

. משפיל עצמו שכן לעפר
   לעפר:
   . מקוננת:מיללת

. רישיה בוה ממרחק יידעוג
דקרא כי רם ה' ושפל יראה 
וגבוה והגבוה ממרחק מקודם 
. שתבא עליו פורענות ימים 
רבים יידע שכינה מתאוננת 
ומשתברת עליו כמו וידע 
אלמנותיו (יחזקאל יט) ויודע 
בהם אנשי סכות (שופטים ח) 
יודע כמביא למעלה (תהלים 

   עד) לשון שבר:
. לקרבו רואה את הגבוה

השתדל עמו וחשוב בעיניו ול
כמו (הושע ט) כביכורה 
בתאנה בראשיתה ראיתי את 
אבותיכם נתתי עיני לקרבם 

   ולחבבם:
ואיכא דמתני לה אמספרי 

. משום רישא דקרא לשון הרע
. רוח  מלשני בסתר רעהו וגו':

קימעא עוכרתו. פורענות קלה 
   טורפתו ומאבדתו:

. גסי הרוח דקראי והרשעים
פלים דלעיל משתעי בש

ונדכאים להחיות רוח שפלים 
וגו' כי לא לעולם אריב עם 
אותן שפלים בעון בצעו וגו' 
דרכיו ראיתי וגו' בורא ניב 
שפתים וגו' אבל הרשעים 
שאינן שפלים ונדכאים כים 
נגרש כים המגרש ומשליך 

   רפש וטיט לשפתיו סביביו:
. לוגי מים אנו כמה רביעיות

רואים שרוח קימעא עוכרתו 
   את מימיו:עוכרת 

אדם שאין בו אלא רביעית 
. שברביעית דם הוא אחת

מתקיים שיעור זה הלכה 
למשה מסיני שרביעית דם מת 
מטמא באהל מפני שהיא נפש 
וקרינא ביה על כל נפשות מת 

   לא יבא:
. אחד משמונה בשמינית

משקל קטן הוא והיינו עוכלא 
כלומר צריך שיהיה בו מעט 
גאוה שלא יהו קלי הראש 

ללין בו ויהא דבריו מסתו
   מתקבלין עליהן בעל כרחם:

ומעטרא ליה כי סאסא 
. גסות מועט נאה לשיבלתא

והוגנת לו לתלמיד חכם 
ומעטרתו כסאסא המעטרת 

   את השבולת:
. גסות בשמתא דאית ביה

   הרוח:
. גסות ובשמתא דלית ביה

פורתא לפי שאין בני עירו 
יראים ממנו ואין בו כח 

   להוכיחם:
. לא א ממקצתהלא ממנה ול

יחפוץ אדם לא בכולה ולא 
במקצתה דמי זוטר מאי דקרי 

   ליה קרא תועבת ה':
. שהוא רך ולא כאבן כבשר

   שהוא קשה:
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י  ָאַמר   : ֵזיָראַרּבִ

ר" ׂשָ 33"ּבָ
יּה  (ויקרא יג, יח)  ִתיב ּבֵ א" ּכְ   , (ויקרא יג, יח) "ְוִנְרּפָ

יּה  )ב(ויקרא יג,  34"ָאָדם" ִתיב ּבֵ א'לֹא ּכְ   '.ְוִנְרּפָ
  

י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ
ם, ָמָרה -ָאָד"ם     .ֵאֶפר, ּדָ
"ר  ׂשָ ה.  - ּבָ ה, ְסרּוָחּה, ִרּמָ   ּבּוׁשָ

  
ָאְמִרי א ּדְ אֹול,  :ִאיּכָ   ׁשְ

ין.  ׁשִ ְכִתיב ּבְ   ּדִ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ּסּות ָהרּוַח ְלסֹוף ִנְפַחת,  ׁש ּבֹו ּגַ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   ּכָ

ֱאַמר   ה,ב ּנֶ ַחת"^ :ׁשֶ ּפַ ֵאת ְוַלּסַ 35"ְוַלׂשְ
  , (ויקרא יד, נו) 

ֵאת"ְוֵאין  ,  - "ׂשְ בֹוהַּ א ְלׁשֹון ּגָ   ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ אֹות"ׁשֶ ָ ׂשּ ָבעֹות ַהּנִ ל ַהּגְ ל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ּכָ   . ב, יד)(ישעיה  "ְוַעל ּכָ

ַחת"ְוֵאין  א ְטִפיָלה,  "ַסּפַ   ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֻהּנֹות ֶלֱאכֹ ׁשֶ ת ָלֶחם""ְסָפֵחִני ָנא ֶאל ַאַחת ַהּכְ    .(שמואל א ב, לו) ל ּפַ

  
י  ָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

רּוְך הּוא, ּבֹ  דֹוׁש ּבָ דֹוִלים ְנמּוֵכי ָהרּוַח ִלְפֵני ַהּקָ ה ּגְ ּמָ   א ּוְרֵאה ּכַ
ים ָאָדם ַמְקִריב ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ָידֹו,  - עֹוָלה    :ׁשֶ ַכר עֹוָלה ּבְ   ׂשְ

ָידֹו.  - ִמְנָחה  ַכר ִמְנָחה ּבְ   ׂשְ
ם,  נֹות ּכּוּלָ ְרּבָ ל ַהּקָ ִאיּלּו ִהְקִריב ּכָ תּוב ּכְ ָפָלה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ְעּתֹו ׁשְ ּדַ   ֲאָבל ִמי ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָרה""ִזבְ ׁשֶ ּבָ   . (תהלים נא, יט) 36ֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ
תֹו ִנְמֶאֶסת,  ִפּלָ ֵאין ּתְ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה"ׁשֶ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ   . (תהלים נא, יט) "ֵלב ִנׁשְ
  

י  ְוָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
עֹוָלם ַה  ם אֹוְרחֹוָתיו ּבָ ָ ל ַהׁשּ רּוְך הּוא, ּכָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יׁשּוָעתֹו ׁשֶ ה זֹוֶכה ְורֹוֶאה ּבִ   ּזֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ע ֱאלִֹהים"ׁשֶ ֵיׁשַ ֶרְך ַאְרֶאּנּו ּבְ ם ּדֶ   , (תהלים נ, כג) "ְוׂשָ
ְקֵרי  ם"ַאל ּתִ א  "ְוׂשָ ֶרְך"ֶאּלָ ם ּדֶ   . "ְוׁשָ

  
  

                                                                                                                                                                                     

ת בְּ  32 ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י חֶֹדׁש ּבְ ֲחֹות ְלָפַני ָאַמר הְוָהָיה ִמּדֵ תַּ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ּבָ ּבַ   'ׁשַ
א 33 ִחין ְוִנְרּפָ י ִיְהֶיה בֹו ְבעֹרֹו ׁשְ ר ּכִ   ּוָבׂשָ
רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲה  34 ׂשָ ַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ ֵאת אֹו ַסּפַ רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ָניו ַהּכֲֹהִניםרֹן ַהּכֹהֵ ָאָדם כִּ   ן אֹו ֶאל ַאַחד ִמּבָ
ָהֶרת 35 ַחת ְוַלּבֶ ּפַ ֵאת ְוַלּסַ   ְוַלׂשְ
ה ֱא -ִזְבֵחי ֱא  36 ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ   לִֹהים לֹא ִתְבֶזה- לִֹהים רּוַח ִנׁשְ

    רש"י

. להתפלל אותם להשתחוות
שהם בשר יבואו ויתפללו כי הם 
נשמעים לפני אבל גסי הרוח לא 

   יבואו:
. ובשר כי בשר כתיב ביה ונרפא

ונרפא אדם  יהיה בו בעורו שחין
כי יהיה בעור בשרו נגע צרעת כי 
תהיה באדם לא כתיב בחד 
מינייהו ונרפא לפי דרכך אתה 
למד שמי שהוא רך ועניו כבשר 
קרוב להתרפאות מיסורין 
הבאין עליו אבל מי שהוא קשה 
 כאדמה אין רפואה למכותיו:

. למה נקרא שמו אדם אדם
שהוא אפר דם מרה. כלומר 

ה מרה כולו הבל לכך אל יתגא
היא ליחלוחית מרה היוצאה מן 
המרירה שבכבד ומתגברת 
באדם הכל לפי החדשים ושינוי 
העתים ולפי המאכל שאוכל ועל 
ידיה באין חליים ונגעים 
ומכאובות יש שקורין בדברי 
הרופאים מרירה שחורה ויש 

   שקורין מרירה אדומה:
 . מקום שאול ביתו:שאול
. מתמעט מחשיבותו נפחת

  אנשים:ונעשה פחות ב
. על ידי שמנשא ולשאת ולספחת

עצמו בא לידי ספחת שאינו 
 עיקר באנשים אלא נספח וטפל:

. דבר שאינו חשוב טפילה
 בעצמו אלא נטפל באחרים:

. אספני נא בנבואת ספחני נא
בית עלי משתעי קרא אעמיד 
כהנים גדולים אחרים שיוציאו 
את כהני זרעך מגדולתם 
ויצטרכו לבקש מהם לאוספם 

   לטם אצלם:ולקו
. באח' מן אל אחת הכהונו'

   המשמרות:
. ולא שכר קרבן שכר עולה בידו

   אחר:
  . כל הזבחים במשמע:זבחי

. מחשב הפסד השם אורחותיו
  מצוה כנגד שכרה:(
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        ה, בה, בה, בה, ב .16
א ָלּה? " יַצד ְמַקּנֵ   ּכֵ
ַנִים:[ ְפֵני ׁשְ לֹוִני"" אֹוֵמר ָלּה ּבִ ִרי ִעם ִאיׁש ּפְ ַדּבְ    ,ַאל תְּ

ָרה ִעּמֹו  ֶרת ְלֵביָתּה    - ְוִדּבְ    ,ֲעַדִיין ִהיא מּותֶּ
ְתרּוָמה. וּ  ֶרת ֶלֱאכֹול ּבִ   מּותֶּ

ֶתר ֵדי טּוְמָאה  ,ִנְכְנָסה ִעּמֹו ְלֵבית ַהסֵּ ֲהָתה ִעּמֹו ּכְ    .ֲאסּוָרה ְלֵביָתּה    - ְוׁשָ
ְתרּוָמה   ]."ַוֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ּבִ

  
ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

 : ַנִים"ָאְמַרּתְ ְפֵני ׁשְ לֹוִני ֶזה" :ָאַמר ָלּה ּבִ ִרי ִעם ִאיׁש ּפְ ַדּבְ ּבּור ְסִתיָרה הּוא - "ַאל תְּ   .ַאְלָמא ּדִ
ֵני:  ְתרּוָמה"ַוֲהַדר ּתָ ֶרת ֶלֱאכֹול ּבִ ֶרת ְלֵביָתּה, ּומּותֶּ ָרה ִעּמֹו, ֲעַדִיין מּותֶּ יּבְ ּבּור לֹא ְכלּום הּוא! ַאְלָמא  -  "ּדִ   ּדִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִרי" :ָהִכי ָקָאַמר ַדּבְ ָרה,  "ַאל תְּ ִרי"ְוִדּבְ ַדּבְ ָרה  "ַאל תְּ   ְולֹא ְכלּום.  - ְוִנְסּתְ
ְתִרי ּסָ ָרה ִעּמֹו  ""ַאל ּתִ ְתרּוָמה.  - ְוִדּבְ ֶרת ֶלֱאכֹול ּבִ ֶרת ְלֵביָתּה ּומּוּתֶ   ֲעַדִיין מּותֶּ
ֵדי טּוְמָאה ִנְכְנָסה ִעּמוֹ  ֲהָתה ּכְ ֶתר ְוׁשָ ְתרּוָמה.  - ְלֵבית ַהּסֵ   ֲאסּוָרה ְלֵביָתּה ַוֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ּבִ

  
  

    רש"י

אמר לה בפני שנים אל 
תדברי עם איש פלוני 

. שלא ודברה עמו
   ביחוד:

. עדיין מותרת לביתה
לשמש ביתה לשון 

אסורה  :תשמיש הוא
לביתה ואסורה לאכול 

. עד שתשתה בתרומה
ולקמן בפ' כשם 
שהמים בודקין (דף 
כח.) יליף מונטמאה 
ונטמאה שלש פעמים 
אחד לבעל ואחד לבועל 
ואחד לתרומה: ואם 
מת בלא בנים: עד שלא 

   השקה:
. חולצת ולא מתייבמת
   בגמרא מפרש טעמא):

הא גופא קשיא אמרת 
כיצד מקנא לה אמר 

. נים כו'לה בפני ש
קס''ד אמר לה כו' 
היינו פירושא דכיצד 
מקנא לה אמר לה בפני 
שנים כו' ואשמועינן 

   דזהו הקינוי:
אלמא דיבור סתירה 

. אפי' מדברת עמו היא
בשוק סתירה חשיב לה 
מדקאמר זה הקינוי 
דאי לאו דסתירה הוא 
ולא מיתסרא בה מאי 
קינוי איכא ולמה לי 

   דמתרה בה:
 . דכי עברהוהדר תני

על התראתו ודברה 
   עמו מותרת לביתה:

. אמר אביי הכי קאמר
אמר לה לאו פירושא 
דכיצד מקנא לה הוא 
אלא תרתי קתני וה''ק 
אמר לה אל תדברי 
ונסתרה או דברה 
אע''פ שעברה על 
קינוייו אצל דיבור או 
אם דברה עמו אחר 
קינוי גמור דאל תסתרי 
עדיין באחת משתי. 
אלו מותרת לבעלה 

על קינוייו אבל עברה 
אצל סתירה כגון 
שאמר לה אל תסתרי 
ונכנסה עמו לבית 

  הסתר כו':
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  . "חֹוֶלֶצת -ִאם ֵמת "
  

אי?    ַאּמַ
ם ַנִמי ַיּבּוֵמי ְתַייּבֵ     !ּתִ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה לְ "ָאַמר ְקָרא:  37ִאיׁש ַאֵחר"ְוָיְצָאה ִמּבֵ
   .ב)-(דברים כד, א 

ָבם.  -  "ְלִאיׁש ַאֵחר"   ְולֹא ַלּיָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ה  א ֵמַעּתָ ֵעי!  - ֶאּלָ יּבָ   ֲחִליָצה ַנִמי לֹא ּתִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ט? ֲעָיא ּגֵ ַעל, ִמי לֹא ּבָ    !ִאיּלּו ִאיֵתיּה ַלּבַ
ֵעי ֲחִליָצה יּבָ א ַנִמי ּתִ ּתָ    !ָהׁשְ

  
   :ָאְמִריְוִאית ּדְ 

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר" :ַרֲחָמָנא ָאַמר ֵריּה ְלֵביֵתיּה ּדְ  - "ְוָיְצָאה ִמּבֵ    ,לֹא ִליְסּתְ

ם ַנִמי ַיּבּוֵמי ְתַייּבֵ    ?!ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ּתִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
א,  ׂשֵ יּנָ ה, ְלַאֵחר לֹא ּתִ א ֵמַעּתָ ֵריּה ְלֵביֵתיּה! ּדְ ֶאלָּ יְסּתְ   לֹא ּתִ

  
  ָאַמר ֵליּה:  

ְרֵחיּה    ו,א ַעל ּכָ   ?!ִמי ָקא ָרֵמיַנן ָלּה ֲעֵליּה ּבְ
  
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
תּוב ְקָראֹו  38"ַאֵחר"ַהּכָ

   – דברים כד, ב)( 
ֵאין  ה הֹוִציא ְרׁשָ  39הזֶ ׁשֶ ּזֶ ל ִראׁשֹון, ׁשֶ ן זּוגֹו ׁשֶ יתוֹ ּבֶ    ,ָעה ִמּבֵ

יתֹו,  ָעה ְלתֹוְך ּבֵ   ְוֶזה ִהְכִניס ְרׁשָ
ם ַנִמי ַיּבּוֵמי?!  ְתַיּבֵ   ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ּתִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ה א ֵמַעּתָ ם,  ,ֶאלָּ ְתַיּבֵ ִנים לֹא ּתִ לֹא ּבָ את ְלַאֵחר, ּוֵמת ּבְ ֵ תּוב ְקָראֹו "ַאֵחר"ּדְ ִנׂשּ    ?!ַהּכָ
  

ַהאי ִמ  יּה ּדְ ּבֵ יָמא. ּגַ ם טֹוב ֲהָוה ַקּיְ ׁשֵ   יָהא ּבְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
  ַקל ָוחֹוֶמר: 

ר ָלּה  ּמּוּתָ ן ,ָאסּור ָלּה ּבָ  - ִאם ֶנֶאְסָרה ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ה, ּכֹ  א ֵמַעּתָ ׁש ֶאת ָהַאְלָמָנה, ּוֵמת, ְוֵיׁש לֹו ָאח ּכֹ ֶאלָּ יּדֵ ּקִ דֹול ׁשֶ ם: ֵהן ֶהְדיֵהן ּגָ ְתַיּבֵ   ֹוט, לֹא ּתִ

ן!  ּכֵ ל ׁשֶ ָאסּור ָלּה, לֹא ּכָ ר ָלּה ּבָ ּמּוּתָ   ִאם ֶנֶאְסָרה ּבַ
  

יָמא!    ֶנֶאְסָרה?! ָהא ֲאִסיָרא ְוַקּיְ

                                                           

י ָמָצא בָ  אאאא 37 ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ִריֻתת ְוָנַתן בְּ ּכִ ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ יתוֹ ּה ֶעְרַות ּדָ ָחּה ִמּבֵ ּלְ    .ָיָדּה ְוׁשִ
יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר בבבב        .ְוָיְצָאה ִמּבֵ
יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר 38   ְוָיְצָאה ִמּבֵ
 הגהה של הגהות הב"ח, וכן במקבילה, ובכתב"י. 39

    רש"י

. לעיל מיניה ויצאה מביתו
כתיב כי מצא בה ערות דבר וגו' 
ויצאה מביתו וגו' לאיש אחר 
למה לי למכתב אי למשרייה 
לאנסובא על ידי גט כריתות 
לכתוב ויצאה מביתו והיתה 
לאיש למה לי למכתב לאחר 

לא למעוטי יבמה היכא דלא א
גרשה בעל אחר שמצא בה 
ערות דבר והכי משתמעי קראי 
כי מצא בה ערות דבר יגרשנה 
בספר כריתות ויצאה מביתו 
כלומר ובכל צד שתצא מביתו 
בין ע''י גירושין בין ע''י מיתה 
אם באת לינשא לאיש אחר 
תנשא ולא ליבם שאינו אחר 
אצל נשואין של זו שמכח 

   היא נזקקת לו: נשואי ראשון
. אי הכי חליצה נמי לא תיבעי

דהא פטרה רחמנא ושרייה 
לאיש אחר בכל ענין שתצא 
מביתו אחר שנמצא בה ערות 

. מי אילו איתיה לבעל דבר:
משתריא בלא גט הא כתיב 
וכתב לה ספר כריתות אפי' 
מצא בה ערות דבר כריתות 
בעיא השתא נמי בעי' חליצה 

   דיבם במקום בעל קאי:
. דהכי שני רב יוסף דאמריאית 

לעיל רחמנא אמר כו' צוה 
לבעלה לגרש' מביתו כשמצא 
בה ערות דבר כי היכי דלא 
תיסתרי' לביתיה כדאמר לעיל 
זנותא בביתא כי קריא 

  לשומשמא:
. למינסבה מי קא רמינן עליה

בעל כרחיה דאילו ליבם 
אמרינן ליה מצות יבום קודמת 
למצות חליצה אבל בהא אסור 

יה וממילא אשמועינן למימר ל
קרא דאסור ליבמה דלא שייך 
בה יבום והויא כאשת אח שלא 

   במקום מצוה:
. למי הכתוב קראו אחר

שנושאה ואת אמרת תתיבם 
 ותרמי עליה בעל כרחיה:

. שגרשה ראשון נישאת לאחר
שמצא בה ערות דבר וניסת כו' 
לא תתיבם דהשתא נמי אחר 
הוא ואין בן זוגו של ראשון אם 

וקרמית לזה עליה ישאנה 
   במצות יבום:

   . אחר אחיו של זה:גביה דהאי
. ואיכא בשם טוב הוה קיימא

למימר הדרה בה ואין קרוי 
אחר אלא הנושאה מתוך 
אלמנות או גירושין על מי 

   שקלקלה תחתיו:
. האי דקתני מתניתין רבא אמר

ולא מתייבמת ק''ו דאם 
נאסרת בסתירה זו במותר לה 
 בבעלה שהיה מותר לה
ונתקלקלו עכשיו הנישואין 

   ליאסר עליו:
. דהיינו יבמה שהוא באסור לה

אסור לה בחיי בעלה לא כל 
שכן שנאסרו נשואי הראשון 
שלא להתייבם מכח אותן 

   הנישואין:
. שהיא שקדש את אלמנה

  אסורה עליו:
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ר ָלּה"?! ָאסּור ָלּה הּוא!    "מּוּתָ

  
ת ּכֹ  א: ֵאׁשֶ םֶאלָּ ְתַיּבֵ ֶאְנָסה, ּוֵמת, ְוֵיׁש לֹו ָאח ָחָלל, לֹא ּתִ ּנֶ   :ֵהן ׁשֶ

ן? ִאם נֶ  ּכֵ ל ׁשֶ ָאסּור ָלּה, לֹא ּכָ ר ָלּה, ּבָ ּמּוּתָ   ֶאְסָרה ּבַ
  

ֵרי,  ָרא ׁשָ ָרֵאל ִמיׁשְ ִיׂשְ   אֹוֶנס ּבְ
א ִאיּסּוָרא.  ַהאי ִמיָהא ֵליּכָ י ּדְ   ְוַגּבֵ

  
  

    רש"י

. מכח ק''ו זה אם לא תתיבם
נאסרה כו' ולקמן מפרש מאי 

א נאסרה ומאי מותר לה הל
   אסור היה מתחילתו:

. הכי פריך אשת כהן אלא
שנאנסה ונאסרה עליו דאשת 
כהן אסורה אפילו באונס אבל 
אשת ישראל מותרת דכתיב 
(במדבר ה) והיא לא נתפשה הא 
נתפשה מותרת ומדכתיב והיא 
מיעוטא הוא ומשמע דיש אחרת 

   שאפילו נתפשה אסורה:
. מאביו והוא חלל ויש לו אחיו

הגרושה  שנולד לאביו מן
ונתחלל מן הכהונה ומותר 
בנשים הפסולות לכהונה 
כדכתיב בכהנים הנושאין 
פסולות ולא יחלל זרעו (ויקרא 

   כא) אלמא זרעו חלל:
. מק''ו זה אם לא תתיבם

נאסרה בבעילה זו לבעלה שהיה 
מותר לה ביבמה האסור לה 
באותה שעה לא כ''ש שנאסרו 
עליו נישואי אחיו שלא ליבמה 

   :מכח נשואין
. ואצלו הוא היתר ליכא איסורא

גמור ואין זה ק''ו אבל בזינתה 
ברצון שהבעל והיבם שוין 
באיסור זה אם היתה תחתיו 
הוי ק''ו שהרי מחמת נישואין 
הראשונים היא נזקקת ליבום 
ואם על הבעל נתקלקלה ק''ו 

  ליבם:
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ָנה             ִמׁשְ

ְתרּוָמה ֱאכֹול ּבִ    :ְוֵאּלּו ֲאסּורֹות ִמּלֶ
  ."ְטֵמָאה ֲאִני ְלָך" :ָהאֹוֶמֶרת

אּו ֵעִדים ׁשֶ  ִהיא ְטֵמָאהּבָ    .ׁשֶ
  ."ֵאיִני ׁשֹוָתה" :ְוָהאֹוֶמֶרת

קֹוָתּה  ְעָלּה ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהׁשְ ּבַ    .ְוׁשֶ
ֶרךְ  ּדֶ א ָעֶליָה ּבַ ְעָלּה ּבָ ּבַ   . ְוׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב ַעְמָרםָאַמר 
ָתא ָאַמר ָלן  תָהא ִמיּלְ ׁשֶ ְתִניִת ַרב ׁשֵ   ין: , ְוַאְנַהר ָלן ַעְייִנין ִמּמַ

ם  ְמִדיַנת ַהּיָ ׁש ָלּה ֵעִדים ּבִ ּיֵ ִים ּבֹוְדִקין אֹוָתּה  -סֹוָטה ׁשֶ    .ֵאין ַהּמַ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  
ּה" :ָאַמר ְקָראּדְ  ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵאין ּבָ א (במדבר ה, יג) "ְוִנְסּתְ ֵליּכָ ּה, ּדְ , ּדְ   ָיַדע ּבָ

ּה  א ָיַדע ּבָ ָהא ִאיּכָ   . ְלַאּפּוֵקי ָהא, ּדְ
ָקָתֵני ְתִניִתין, ּדְ   :ְוַאְנַהר ָלן ַעְייִנין ִמּמַ

ִהיא ְטֵמָאה" אּו ָלּה ֵעִדים ׁשֶ ּבָ   . "ְוׁשֶ
ָאתּו ֵעִדים ֵאיַמת?    ּדְ

י  תֵּ ִתׁשְ י ּדְ ּמֵ   זֹוָנה ִהיא!  - ִאי ֵניָמא ִמּקַ
ַתאי.  ׁשְ א ְלָבַתר ּדִ   ֶאלָּ

ָלָמא ׁשְ ִים ּבֹוְדִקין א :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יר  -ֹוָתּה ֵאין ַהּמַ ּפִ   ׁשַ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ֵרי ִניְנהּו!  -  ַמִים ּבֹוְדִקין אֹוָתּה  :ֶאּלָ ּקָ ָסֲהֵדי ׁשַ ָתא ְלַמְפֵרַע ּדְ יְגֵלי ִמיּלְ   ּתִ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 

  ַמִים ּבֹוְדִקין אֹוָתּה, ְוָהא ֵאימּור ְזכּות ּתֹוָלה ָלּה.  ךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ 
  

ַמאי ָקִמיְפ    ?יְלגֵ ּבְ
וָנה  ִמְתַנּוְ י. ּדְ ּבְ   ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִרים,  ִים ַהּמָ ּמַ   ְזכּות ּתֹוָלה ּבַ
ַחת,  ּבַ   ְוֵאיָנּה יֹוֶלֶדת ְוֵאיָנּה ַמׁשְ

אֹוָתּה ִמיָתה ִהיא ֵמָתה ּבְ וָנה ְוהֹוֶלֶכת, ְלסֹוף ׁשֶ א ִמְתַנּוְ   . (סוטה כב:) "ֶאּלָ
ין לְ  ת ָסַבר: ּבֵ ׁשֶ וָנה. ַרב ׁשֵ ַנן ָהְוָיא ִמְתַנּוְ י ּוֵבין ְלַרּבָ   ַרּבִ

וָנה.  ַנן ָלא ָהְוָיא ִמְתַנּוְ וָנה, ְלַרּבָ י ָהְוָיא ִמְתַנּוְ   ְוַרב יֹוֵסף ָסַבר: ְלַרּבִ
  

יְמִתיב  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   :ַרב ׁשִ
ְמעֹון אֹוֵמר:  יּבִ ַר "   ׁשִ

ִרים ִים ַהּמָ ּמַ   . "ֵאין ְזכּות ּתֹוָלה ּבַ
ה ִרים  ְוִאם ַאּתָ ִים ַהּמָ ּמַ ֹותֹות.  -אֹוֵמר ְזכּות ּתֹוָלה ּבַ ים ַהׁשּ ׁשִ ְפֵני ָכל ַהּנָ ִים ּבִ ה ֶאת ַהּמַ   ַמְדֶחה ַאּתָ

תּו ְוֵהן ָ ׁשּ הֹורֹות ׁשֶ ם ַרע ַעל ַהּטְ ה מֹוִציא ׁשֵ ָלה ָלֶהן ְזכּות.  ְוַאּתָ ּתָ א ׁשֶ   אֹוְמִרים: ְטֵמאֹות ָהיּו, ֶאלָּ
ם ַרע ַעלְוִאם ִאיָתא ֵיׁש ָלּה ֵעִד  ה מֹוִציא ׁשֵ ם ַנִמי: ַאּתָ ְמִדיַנת ַהּיָ תּו,  ים ּבִ ָ ׁשּ הֹורֹות ׁשֶ   ַהּטְ

ם!  ְוֵהן ְמִדיַנת ַהּיָ ׁש ָלֶהן ֵעִדים ּבִ ּיֵ א ׁשֶ   אֹוְמִרים: ְטֵמאֹות ָהיּו ֶאּלָ
  
י לְ  ְמעֹון ָקָאְמַרּתְ ַרּבִ    ?ׁשִ
י לְ  ְלָיא ַרּבִ ְזכּות ָלא ּתַ ְמעֹון, ִמּדִ לוּ ֵעִדים נַ  - ׁשִ    !ִמי ָלא ּתָ
  

   :ַרבְמִתיב 
ָרפֹות: " ְנחֹוֵתיֶהן ִנׂשְ ּמִ  ְוֵאּלּו ׁשֶ

ִהיא ְטֵמָאה" :ָהאֹוֶמֶרת   ו,ב אּו ָלּה ֵעִדים ׁשֶ ּבָ   ."ְטֵמָאה ֲאִני", ְוׁשֶ
ָאתּו ֵעִדים ֵאיַמת?    ּדְ

ִתְקּדֹוׁש  י ּדְ ּמֵ ין - ִאיֵליָמא ִמּקַ יּפֹוק ְלחּוּלִ    !ּתֵ

    רש"י

  מתני' 
 . אם הוא כהן:לאכול בתרומה

שוב אין . דושבעלה בא עליה בדרך
המים בודקין אותה כדלקמן (דף כח.) 
ונקה האיש מעון בזמן שהאיש מנוקה 
שלא בא עליה מאחר שנאסרה עליו אז 
האשה ההיא תשא את עונה אין האיש 
מנוקה מעון אין המים בודקין את 

   אשתו:
  

  גמ' 
. הביא לנו ראיה ואנהר לן עיינין
   לדבריו ממתניתין:

 .סוטה שיש לה עדים במדינת הים
   שראו שנטמאה מזה:

. אע''ג דדרשינן לעיל לעד ועד אין בה
אחד נאמן בסוטה ולסוטה ודאית שלא 
תשתה עוד אין מקרא יוצא מידי 
פשוטו ודרשינן ליה נמי הכי ועד אין 
בה הוא דאמר והביא האיש את אשתו 
וכל הפרשה הא יש בה עד אין המים 

. ואנהרינהו לעיינין בודקין אותה:
ראיה הוא כל כך משום דקרא לאו 

דהא דרשיניה לסוטה ודאית שיש בה 
   עד אחד לפנינו וללמד שלא תשתה:

. ופשיטא דאסורה בתרומה זונה היא
   דהא תנא ליה האומרת טמאה אני:

. ואיצטריך אלא לבתר דשתאי
לאשמועינן דלא מחזקינן להו כשקרי 

. שפיר על אשר לא בדקוה המים:
ומשום הכי לא מחזקי' להו כשקרי 

ום דהוו ידעי בה לא בדקי לה דמש
   מיא:

. דאמר לקמן (דף כ.) זכות תליא לה
. וקמיפלגי זכות תולה במים המרים:

   רב ששת ורב יוסף:
. דקאמר לקמן (דף כב:) גבי במתנוונה

   אשה שתלה לה זכות:
. שלא יצבה בטנה מיד אבל זכות תולה

   אינה יולדת לעולם ואינה משבחת:
ת . מכחשאלא מתנווגה והולכת

   והולכת:
   . צבוי בטנה ונפול ירך:באותה מיתה

. לא פליגי רבנן עליה רב ששת סבר
דרבי אלא שסוף שהיא מתה באותה 
מיתה לחוד אבל במתנוונה לא איפלוג 
דכל מי שזכות תולה לה מנוונה היא 
וזו הואיל ולא נתנוונה לא תלה לה 
זכות אלא שאינה ראויה ליבדק כלל 

   משום עדים:
. ראויה ליבדק היא אלא רורב יוסף סב

זכות תולה לה ואי משום דלא נתנוונה 
הא מני רבנן היא דאמור לקמן זכות 
תולה לה דקסברי לא הויא מתנוונה 

   כלל:
. מדחה אתה כח המים בפני הנשים

שלא יהו יראות מהם להודות שהיא 
טמאה ולא ימחה שם הקדוש על 

   המים:
. דיש לה עדים לא מיבדקה ואי איתא

מי על ידי זו נמי איכא לעז על השתא נ
מדזכות לא  הטהורות ששתו כו':

. משום האי טעמא דחייש הוא תליא
 ללעז על הטהורות עדים נמי לא תלו:

. מנחות קנאות שמנחותיהן נשרפות
שלה עשירית האיפה קמח שעורים 
נשרפות למטה על בית הדשן שאינן 
ראויות ליקרב ולא לפדות וליצא 

  לחולין:
. שהודתה לבית אני האומרת טמאה

דין על קלקולה שהיו מאיימין עליה 
   כדתני מתני':

   . בכלי שרת:מקמי דתקדוש
. בפדיון שלא היה תיפוק לחולין

קדושת הגוף אלא קדושת פה וכל 
המנחות נפדות כל זמן שלא קדשו 

 :בכלי
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א ְקד ,ֶאלָּ   ֹוׁש. ְלָבַתר ּדִ
ָלָמא ׁשְ ׁש ּוִמְקַרב ִהיא,  -ַמִים ּבֹוְדִקין אֹוָתּה  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ת ִמְקּדַ   ַאְלָמא ּבַ

יר ָקדֹוׁש,  ּפִ ָרא ׁשַ   ְוִכי ָקדֹוׁש ֵמִעיּקָ
ֶרֶפת.  ּום ָהִכי ִמְנָחָתּה ִנׂשְ   ּוִמׁשּ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ִים ּבֹוְדִקין אֹוָתּה  :ֶאּלָ    – ֵאין ַהּמַ
יְגֵלי ִמ  ין! ּתִ ָטעּות ָקדֹוׁש ְוֵתיּפֹוק ְלחּוּלִ ָרא ּבְ ִכי ָקדֹוׁש ֵמִעיּקָ ָתא ְלַמְפֵרַע ּדְ   יּלְ

  
אָאַמר  יְסַקְרּתָ   : ַרב ְיהּוָדה ִמּדִ

יר ָקדֹוׁש.  ּפִ ָרא ׁשַ ִכי ָקדֹוׁש ֵמִעיּקָ ֲעָזָרה, ּדְ ָתה ּבָ יּנְ ּזִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ
י ין אֹוָתּה! ַוֲהלֹא ּפִ ה ְמַלּוִ   ְרֵחי ְכהּוּנָ

  
ה ַעְצָמן.  יְרֵחי ְכהּוּנָ ָתה ִמּפִ יּנְ ּזִ   ׁשֶ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ְצְרָכה ִלְנָקֶביָה,  ּנִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ֵלי ָלּה? ה ּתָ ִכיּפָ ה ּבְ יְרֵחי ְכהּוּנָ ַאּטּו ּפִ    !ּדְ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ָרא,  ְדָאְמִריַנן ֵמִעיּקָ   ְלעֹוָלם ּכִ
א יֹוּ  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ַנן ּגְ ַרּבָ ין, ִמּדְ יּפֹוק ְלחּוּלִ ֵרת ַלחֹול. ְדָקָאְמַרְת ּתֵ ֵלי ׁשָ   אְמרּו: מֹוִציִאין ִמּכְ
  

     :ַרב ָמִריְמִתיב 
   :ִנְטֵמאת ִמְנָחָתּה "

ְכִלי ַעד ׁשֶ  ּה ּבִ ֶדה.  -לֹא ָקְדׁשָ ָכל ַהְמָנחֹות, ְוִתּפָ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ
ְכִלי ה ּבִ ְדׁשָ ּקָ ֶ ֵרף.  -  ִמׁשּ ָ ָכל ַהְמָנחֹות, ְוִתׂשּ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ

ָתה ִהיא  ּמֵ ת הּוא אֹו ַעד ׁשֶ ּמֵ יק ְלַהְקִריבֹו ַעד ׁשֶ    –ָקַדׁש ַהּקֹוֶמץ, ְולֹא ִהְסּפִ
ֵרף.  ָ ָכל ַהְמָנחֹות, ְוִתׂשּ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ

ת הּוא אֹו ַעד ּמֵ יַרִים ַעד ׁשֶ יק ֶלֱאכֹול ׁשִ ָתה ִהיא  ָקַרב ַהּקֹוֶמץ ְולֹא ִהְסּפִ ּמֵ    –ׁשֶ
ָכל ַהְמָנחֹות ְוֵתָאֵכל    .ֲהֵרי ִהיא ּכְ

ָרה ְסֵפיָקּה ְוָהְלָכה ָלּה.  יּפְ ה, ּכִ ִחיּלָ את ִמתְּ ֵפק ּבָ ַעל ַהסָּ   ׁשֶ
ִהיא ְטֵמָאה  אּו ָלּה ֵעִדים ׁשֶ ֶרֶפת.  - ּבָ   ִמְנָחָתּה ִנׂשְ

ין - ִנְמְצאּו ֵעֵדיָה זֹוְמִמין    ! "ִמְנָחָתּה חּוּלִ
  

?! ֵעִדים    זֹוְמִמין ָקָאְמַרּתְ
  ֵעִדים זֹוְמִמין ָקָלא ִאית ְלהּו. 

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ תּדְ ּתַ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ֲעֵמיּה     ,ְוָלאו ִמּטַ
40"ְטהֹוָרה""

ם.  - (במדבר ה, כח)  ְמִדיַנת ַהּיָ ׁש ָלּה ֵעִדים ּבִ ּיֵ   ְולֹא ׁשֶ

ְלָתה ָלּה ְזכּות -  "ּוְטהֹוָרה" תָּ    .ְולֹא ׁשֶ
ָבָנהוְ  -  "ִהיא" ּלְ ּה מֹוְזרֹות ּבַ נּו ּבָ אּו ְוִיתְּ ְ ׂשּ ּיִ   . "לֹא ׁשֶ

  
י ְמעֹון,  ְוַרּבִ   ׁשִ

ֵריׁש,    ְנִהי וי"ו לֹא ּדָ
א    ז,א ם! ^ְוָהא ִאיּכָ ְמִדיַנת ַהּיָ   ֵיׁש ָלּה ֵעִדים ּבִ

  
ִכיָחא    .לֹא ׁשְ

  

                                                           

ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרעְוִא  40 ה ּוְטהָֹרה ִהוא ְוִנּקְ ָ   ם לֹא ִנְטְמָאה ָהִאׁשּ

    רש"י

. דכלי שרת מקדשין את הראוי אלא לבתר דקדוש
ן כל הנוגע בהם להם שלא לצאת עוד לחולין כדתנ

יקדש וליקרב אינה ראויה שהרי אינה באה אלא 
להזכיר עונה של זו שתבדק והרי היא בדוקה ועומדת 
ולנדבה נמי לא חזיא להקריבה דמנחת שעורים אינה 

   כשירה אלא לסוטה ולעומר:
. אם שתתה עד אי אמרת בשלמא מים בודקין אותה

שלא באו עדים אלמא בשעה שניתנה בכלי ראויה 
יתה לכלי שרת דההיא שעתא בת מיקדשא ומיקרב ה

היא מספק כשאר מנחת סוטה הלכך כי קדיש בכלי 
שפיר קדיש ומשום הכי כי אתו עדים איפסלא 

   מהקרבה מכאן ולהבא ולא נפקא לחולין ונשרפת:
. הואיל ולא אלא אי אמרת אין המים בודקין אותה

   ליבדק עומדת ולא ראויה היא למנחה:
. דלא היתה ראויה לכלי ואין כלי מפרעתיגלי מילתא ל

שרת מקדשין אלא הראוי להם כדאמר בזבחים (דף 
   פג.):

. בלא פדיון שקדושת פה שלה וקדושת ותיפוק לחולין
כלי שלה הכל בטעות שהיינו סבורים שהיא טעונה 

   מנחה ואינו כן והקדש טעות אינו הקדש:
. לאחר שקדשה בכלי ועל זנות זה באו שזינתה בעזרה

העדים ולא על טומאה של סתירה ראשונה הילכך כי 
קדשה בכלי בת מקדש ומקרב הואי דלא הוו לה 

   עדים:
   . והניחוה והלכה וזינתה:שנצרכה לנקביה

. של ראשה תלויים לה שלא דאטו פרחי כהונה בכיפה
   תשמט מידם:

. כדהוה סלקא דעתיה לעולם כדאמרינן מעיקרא
או ואפילו הכי ברישא שעל טומאת סתירה ראשונה ב

לא קשיא לרב ששת דהא דקאמר דכיון דלא חזיא 
לקידוש תיפוק לחולין אין הכי נמי מדאורייתא יצאת 
לחולין ומדרבנן היא נשרפת לפי שאין הכל בקיאין 
בהלכות לידע שבשביל שהיו לה עדים לא היתה ראויה 
לקדש ואתו למימר מוציאין דבר שקידש בכלי שרת 

   לחולין:
. שנטמאו עד שלא קדשו בכלי המנחות הרי היא ככל

   ותפדה ויביא בדמיה את המנחה:
. שקמצה ונתן הקומץ בכלי שרת קדש קדש הקומץ

בקדושת קומץ שהמנחה טעונה ארבע עבודות כנגד 
ארבע עבודות של דם זבחים קמיצה מתוך כלי שרת 
כנגד שחיטה שהסכין של כלי שרת מקדש את הדם 

שרת שני כנגד קבלת ומתן כלי להקדיש הקומץ בכלי 
דם הולכה כנגד הולכה והקטרת הקומץ כנגד זריקת 

   הדם:
   . ושוב אינה שותה דאמאן בעינן למשרייה:שמת הוא

. שאירע בהן פסול בין קמיצה הרי היא ככל המנחות
   להקטרה ותישרף למטה:

   . כהן לאכול את השירים:ולא הספיק
ון . מנחה זו את ספיקה האי כפרה לאו כפרת עכיפרה

הוא ולא הזכרת עון אלא כפרה הראויה לה קאמרינן 
שעשתה מנחה זו בשעת הקטרת קומצה כל מה שיש 
עליה לעשות שהרי בהכשר קרבה יבא וישקה אותה 
ותיבדק וכיון דבהכשר קרבה שיריה נאכלין כל זמן 

   שלא אירע בהן פסול בגופן:
. אמעיקרא קאי קודם באו לה עדים שהיא טמאה

   הקטרה:
. עדי סתירתה שעל ידיהם באה עדיה זוממיןנמצאו 

   לכך:
. לא קדושת פה ולא קדושת כלי ואין מנחתה חולין

מועלין בה דבטעות הוה אלמא לא אמרינן תישרף 
מדרבנן כי נמצאו עדיה זוממין שמא יאמרו מוציאין 
מכלי שרת לחול וש''מ כי קתני באו לה עדים שהיא 

מקדש  טמאה מנחתה נשרפת מדאורייתא קאמר דבת
   הואי:

   . הכל יודעין שהקדישה טעות:קלא אית להו
. דאין המים בודקין סוטה שיש לה כוותיה דרב ששת

   עדים:
. דועד אין בה דההוא לאו לספק סוטה ולא מטעמיה

מידריש אלא לסוטה ודאית בעד אחד אלא מקרא 
   אחרינא נפקא:

. ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה טהורה
הוה ליה למיכתב ואם לא נטמאה ונקתה ונזרעה זרע ו

וגו' וטהורה היא לדרשה למידרש הכי טהורה נזרעה 
זרע ולא שניצולת מן המים מפני שהיו עדים 

   בטומאתה:
. וי''ו יתירא למעוטי שתלתה לה זכות דבהא וטהורה

   לא אמר קרא ונזרעה זרע:
. ולא הניצולת מן המים על ידי שהיה קלקולה היא

   ר היו נושאות ונותנות בה לדבר בה:מפורסם לכל שכב
   . נשים טוות בלבנה:מוזרות בלבנה

. דאמר אין זכות תולה נהי דוי''ו ופרכינן ורבי שמעון
לא דריש מיהו יש לה עדים נפקא מקרא קשיא דאתה 

  מוציא שם רע על הטהורות ויאמרו עדים היו להם:
. ולא מסקי אינשי אדעתייהו למחשדינהו לא שכיחא
בהכי והא דשני לעיל לר' שמעון מדזכות לא לטהורות 

תלה עדים נמי לא תלו משום דאכתי לא הוה קיימא 
  לן דרשא דהאי קרא:
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ָנה             ִמׁשְ

ה ָלּה?  יַצד עֹוׂשֶ   ּכֵ
א ּבְ ין ׁשֶ   ֹותֹו ָמקֹום, מֹוִליָכּה ְלֵבית ּדִ

א ָיבֹ  ּמָ ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֶרְך.ּומֹוְסִרין לֹו ׁשְ ּדֶ    א ָעֶליָה ּבַ
י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ְעָלּה ֶנֱאָמן ָעֶליָה    . ּבַ
  

ָמָרא    ּגְ

ֵרי ְוִאיהּו  ָלָתא -ּתְ    .ָהא ּתְ
יע ֵליּה ְלַרב.    ֵליָמא ְמַסּיַ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 
ִעיר, לֹ  א ּבָ נּו ֶאּלָ   א ׁשָ

ה,  לֹׁשָ א ׁשְ ִאיּכָ ֶרְך ַעד ּדְ ּדֶ   ֲאָבל ּבַ
א ִיְצָטֵרְך ֶאָחד ֵמֶהן ִלְנָקָביו, ְוִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן ִמְתַייֵחד ִעם ָהֶעְרָוה.  ּמָ   ׁשֶ

  
ֵליֱהוּו ֲעֵליּה ָסֲהֵדי.  י ֵהיִכי ּדְ   לֹא, ָהָכא ַהְיינּו ַטֲעָמא ּכִ

  
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים    ִאין,  -ּתַ

י ָעְלָמא    לֹא.  - ּכּולֵּ
  

יע ֵליּה ְלִאיָדְך    ַרב. ּדְ ֵליָמא ְמַסּיַ
  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ִרין,  ׁשֵ א ּכְ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
ָרה  רּוִצין ֲאִפיּלּו ֲעׂשָ   ַנִמי לֹא.  - ֲאָבל ּפְ

ה.  ִמּטָ ָרה ּבְ ה ָהָיה ְוהֹוִציאּוָה ֲעׂשָ   ַמֲעׂשֶ
  

יּה. לֹא, ָהָכא ַה  ָיְדִעי ְלַאְתרּוֵיי ּבֵ   ְיינּו ַטֲעָמא ּדְ
  
  
  

    רש"י

  מתני' 
. שצריך שמא יבא עליה בדרך

להשקותה בירושלים בב''ד 
   הגדול כדלקמן:

   . שלא יבא:נאמן עליה
  

  גמ' 
. הא דתנן בקידושין אבל לא שנו

 נשים:אשה מתייחדת עם שני א
. הכא נמי שמא יצטרך כו'

הואיל ושניהם אסורין בה לא 
סגי בתרי שמא יצטרך הבעל או 

   שליח ב''ד לנקביו כו':
. אם יבא דליהוי עליה סהדי

עליה יעידו עליו לב''ד הגדול 
   ולא ישקוה:

. דאשה מתייחדת עם שני ל''ש
   אנשים:

. לאשת איש והוציאוה עשרה
חוץ לעיר במטה בחזקת מתה 

   ל עמה:לקלק
. ולומר לו דידעי לאתרויי ביה

מן התורה כשאין האיש מנוקה 
מעון שבא עליה משנאסרה עליו 

  אין המים בודקין את אשתו:
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ְעָלּה  ְיהּוָדה יּבִ ַר "   . ]"ֶנֱאָמן ָעֶליָה [ אֹוֵמר: ּבַ
  

ְנָיא    ּתַ
י "   אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ל ָוחֹוֶמר:  ְעָלּה ֶנֱאָמן ִמּקַ   ּבַ
ֵרת  ּכָ ִהיא ּבְ ה ׁשֶ ּדָ ְעָלּה ֶנֱאָמן ָעֶליָה,  -ּוַמה ּנִ   ּבַ

ָלאו  סֹוָטה ִהיא ּבְ ן? -ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ   ." !לֹא ּכָ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

ֵרת ֲחִמיָרא ֵליּה ּוְמֵהיַמן,  ה ּכָ   ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת, ִנּדָ
  ְולֹא ְמֵהיַמן.  - ָלאו לֹא ֲחִמיָרא ֵליּה ּדְ סֹוָטה 

  
י ל ָוחֹוֶמר ַמְייֵתי ָלּה  ,ְיהּוָדה ְוַרּבִ    ?!ִמּקַ
י ְוָהא  ָרֵאי ַמ ַרּבִ   ְייֵתי ָלּה! ְיהּוָדה ִמּקְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ּתֹו ֶאל ַהּכֹ " ּתֹו,  -  (במדבר ה, טו) ֵהן""ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ   ִמן ַהּתֹוָרה ָהִאיׁש ֵמִביא ֶאת ִאׁשְ

ֶרְך. ּדֶ א ָיבא ָעֶליָה ּבַ ּמָ ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ׁשֶ    ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים: מֹוְסִרין לֹו ׁשְ
י    : אֹוֵמר יֹוֵסיַרּבִ

ל ָוחֹוֶמר:  ְעָלּה ֶנֱאָמן ָעֶליָה ִמּקַ   ּבַ
ָלאו  ִהיא ּבְ ְעָלּה ֶנֱאָמן ָעֶליָה, סֹוָטה ׁשֶ ָכֵרת ּבַ ִהיא ּבְ ה ׁשֶ ּדָ ן? - ּוַמה ּנִ ּכֵ ל ׁשֶ    !לֹא ּכָ

ר,  ן ֵיׁש ָלּה ֶהיתֵּ ּכֵ ה, ׁשֶ ִנּדָ   ָאְמרּו לֹו: לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ
ֵאין ָלּה ֶהיתֵּ ּתֹ סֹוָטה ׁשֶ   ר. אַמר ּבְ

קּו  :ְואֹוֵמר נּוִבים ִיְמּתָ   . (משלי ט, יז) "ְוֶלֶחם ְסָתִרים ִיְנָעם"ַמִים ּגְ
י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ּתֹו ֶאל ַהּכֹ    ,ֵהןִמן ַהּתֹוָרה ָהִאיׁש ֵמִביא ֶאת ִאׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ּתֹו"ׁשֶ   ! ""ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ
  

   :ָאַמר ְלהוּ 
א ֵריׁשָ    .ּוְפָרכּוָה, ַוֲהַדר ָאַמר ְלהּו ְקָרא ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ

  
י  אַרּבִ א ַקּמָ ּנָ    !ְיהּוָדה ַהְיינּו ּתַ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

  ."ֲאָבל ָאְמרּו"
  
  

    רש"י

. ואין צריך בעלה נאמן עליה
   להעמיד עדים אצלו:

. דלא יוכל בעלה סוטה שהיא בלאו
הראשון וגו' דאמרינן ביבמות בפ''ק 

אשר  (דף יא:) מה אני מקיים אחרי
 הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה:

. המדה הזאת שהבאת והיא הנותנת
ראיה לדבריך היא הנותנת את הדין 

   שאנו אומרים שצריך עדים:
. חמורה עליו ואינו נדה שהיא בכרת

   בא עליה:
. לכשתטהר לפיכך שכן יש לה היתר

אין יצרו תוקפו שמובטח הוא לאחר 
   זמן:

. אם תמצא טמאה שאין לה היתר
   כך לבו רודף אחריה:ולפי

. כלומר דבר האסור לו יצרו גנובים
   רודף אחריו:

 . כדאמר שכן יש לה היתר:ופרכוה
   . דברייתא:היינו ת''ק
  . לר' יהודה לית ליה:אבל אמרו
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        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .21
ָנה             ִמׁשְ

ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ דֹול ׁשֶ ין ַהּגָ   ָהיּו ַמֲעִלין אֹוָתּה, ְלֵבית ּדִ
ַא  ּמְ ֶדֶרְך ׁשֶ יִמין ָעֶליָה ּכְ יִמין ַעל ֵעֵדי ְנָפׁשֹות. ּוְמַאּיְ   ּיְ

י,ְואֹוֵמר ָלּה:  תִּ ה,  ּבִ ה ַיִין עֹוׂשֶ   ַהְרּבֵ
ה,  חֹוק עֹוׂשֶ ה ׂשְ   ַהְרּבֵ
ה,  ה ַיְלדּות עֹוׂשָ   ַהְרּבֵ

ין.  ֵכִנים ָהָרִעים עֹוׂשִ ה ׁשְ   ַהְרּבֵ
ה  ָ ְקדּוׁשּ ב ּבִ ְכתַּ ּנִ דֹול ׁשֶ מֹו ַהּגָ י ִלׁשְ ִים.ׁשֶ ֲעׂשִ ֶחה ַעל ַהּמַ    לֹא ִיּמָ

ית ָאִביָה.  ַחת ּבֵ ּפַ ַדי ְלׁשֹוְמָען ִהיא ְוָכל ִמׁשְ ֵאיָנם ּכְ ָבִרים ׁשֶ   ְואֹוֵמר ְלָפֶניָה ּדְ
ָתּה  -"ְטֵמָאה ֲאִני"  :ִאם ָאְמָרה תּוּבָ   ְויֹוֵצאת.  ׁשֹוֶבֶרת ּכְ

ַע  -"ְטהֹוָרה ֲאִני"  :ְוִאם ָאְמָרה ַתח ׁשַ ַעל ּפֶ ְזָרח ׁשֶ ַער ַהמִּ נֹור, ַמֲעִלין אֹוָתּה ְלׁשַ   ר ִנּקָ
ם ָ ׁשּ ִקין ֶאת ַהּסֹוטֹות,   :ׁשֶ   ַמׁשְ

  ּוְמַטֲהִרין ֶאת ַהּיֹוְלדֹות, 
  ּוְמַטֲהִרין ֶאת ַהְמצֹוָרִעין. 

ְבָגֶדיָה, ִאם ִנְקְרעּו ְוכֹ   ִנְפְרמּו,  - ִנְקְרעּו, ְוִאם ִנְפְרמּו  - ֵהן אֹוֵחז ּבִ
ּה.  ה ֶאת ִלּבָ הּוא ְמַגּלֶ   ַעד ׁשֶ

ָעָר     ּה.ְוסֹוֵתר ֶאת ׂשְ
י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ּה ָנֶאה  הּו,  - ִאם ָהָיה ִלּבָ   לֹא ָהָיה ְמַגּלֵ
ָעָרּה ָנֶאה    לֹא ָהָיה סֹוֵתר.  - ְוִאם ָהָיה ׂשְ

ָה ּבִ  ְלָבִנים ְמַכסֶּ ה ּבִ סָּ חֹוִרים. ָהְיָתה ִמְתּכַ   ׁשְ
ֵלי ָזָהב    ז,ב עֹות^ָהָיה ָעֶליָה ּכְ וָלּה.  ְוַקְטִליאֹות, ְנָזִמים, ְוַטּבָ ֵדי ְלַנּוְ ה, ּכְ ּנָ   ַמֲעִביִרין ִמּמֶ

יָה,  ּדֶ רֹו ְלַמְעָלה ִמּדַ ְך ֵמִביא ֶחֶבל ִמְצִרי ְוקֹוׁשְ   ְוַאַחר ּכָ
ֶהן.  ס ּבָ ּה ּגַ ּבָ ּלִ ֵני ׁשֶ ְפחֹוֶתיָה, ִמּפְ א ִלְראֹות, חּוץ ֵמֲעָבֶדיָה ְוׁשִ   ְוָכל ָהרֹוֶצה ִלְראֹות ּבָ

רֹות ִלְר  ים מּותָּ ׁשִ   אֹוָתּה, ְוָכל ַהּנָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְתֶכָנה"ׁשֶ ִזּמַ יָנה ּכְ ים ְולֹא ַתֲעׂשֶ ׁשִ ל ַהּנָ רּו ּכָ ּסְ   . (יחזקאל כג, מח) "ְוִנּוַ

  

ָמָרא             ּגְ

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

י  ָאַמר אַרּבִ ְמּדָ ר ּגַ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ ַר ַרּבִ   : ֲחִניָנא יּבִ יֹוֵסי ּבְ
  : "ּתֹוָרה" "ּתֹוָרה"ָאְתָיא 

ִתיב ָה  ה ָלּה ַהּכֹ  :ָכאּכְ ל ַהּתֹוָרה""ְוָעׂשָ 41ֵהן ֵאת ּכָ
  , (במדבר ה, ל) 

ר יֹורּוָך" :ּוְכִתיב ָהָתם י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ 42"ַעל ּפִ
  , (דברים יז, יא) 

ְבִעים ְוֶאָחד ׁשִ ן ּבְ ַהּלָ ְבִעים ְוֶאָחד.  ,ַמה ּלְ ׁשִ אן ּבְ   ַאף ּכָ
  
  
  

                                                           

ה ִלְפֵני ה 41 ָ ּתֹו ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאׁשּ א ֶאת ִאׁשְ ֲעבֹר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ ר תַּ ל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת 'אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ה ָלּה ַהּכֵֹהן ֵאת ּכָ   ְוָעׂשָ
ר  42 י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ מֹאלַעל ּפִ ידּו ְלָך ָיִמין ּוׂשְ ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ה לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ ֲעׂשֶ ר יֹאְמרּו ְלָך תַּ ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ   יֹורּוָך ְוַעל ַהּמִ

    רש"י

  מתני' 
   . שתהא מודה:ומאיימין עליה
. כדאמרינן בסנהדרין הוו על עדי נפשות

נפשות יודעין שלא כדיני ממונות דיני 
   כו' בפרק אחד דיני ממונות (דף לז.):

. וגורם לנערה ילדה הרבה ילדות עושה
שתבא לידי קלקול ושמא אמת הדבר 

   אל תביאי עצמך לידי מיתה מנוולת זו:
. יודעים לפתות ומצויין שכינים רעים

   לה תמיד:
. אינה ראויה לה שאינה כדאי לשומען

שאומר לפניה דברי הודאות צדיקים 
י' אלא כדי שתודה על קלקולה הראשונ

   כדאמרי' לקמן יהודה הודה ולא בוש:
. כותבת שובר על שוברת כתובתה

כתובתה זניתי והפסדתי כתובתי ונותנת 
ביד בעלה שלא תתבענו לאחר זמן ואינה 
נהרגת שלא התרו בה עדים בשעת 

   מעשה:
. שער החיצון שבו נכנסין לשער מזרח

שער להר הבית ומשם לשער נקנור הוא 
העליון שבחומה שבין עזרת ישראל 

   לעזרת נשים:
. מפני שלא ששם משקין את הסוטות

נתקדש בקדושת עזרה עובי חלל אותו 
השער מפני המצורעין שמכניסין ידיהן 
לבהונות ליתן מדם האשם על בוהן ידו 
ומחוסר כפורים שנכנס לעזרה בכרת 
לפיכך לא קדשו' שיוכל לעמוד בחלל 

מוציא את דם  השער שאם היה כהן
האשם חוץ לעזרה הרי הוא נפסל ביוצא 
לפיכך צריך להכניס ידו לתוך חלל 

   העזרה וביאת מקצת שרא רחמנא:
. אדם גדול היה והביא דלתות נקנור

נחושת מאלכסנדריא של מצרים לאותו 
שער ונעשו בו נסים כדתנן בסדר יומא 

   (דף לז:) ונקראו על שמו:
ני ה' . דבעינן לפששם משקין סוטות

   כדיליף לקמן:
. לקמן מפרש מאי ומטהרין את היולדות

   . בבית הצואר שלה:אוחז בבגדיה היא:
   . אינו חושש:אם נקרעו

. אינו חושש פרימה גדולה ואם נפרמו
מקריעה שנקרעה לקרעים הרבה 

{דימינציי"ר: לחתוך דמינציי''ר 
בלע''ז  לחתיכות דקות, לקרוע לגזרים}

   שבת דף עד:):כמו האי דפרים סילקא (
. ולקמן יליף לה עד שמגלה את לבה

   מקרא:
. מקליעתו ולקמן יליף וסותר את שערה

  לה: 
. תכשיט הוא כמין חצי עיגול וקטליאות

פתוח וסוגרת בו את חלוקה ומקיף את 
   גרונה מן הצדדין:

. עשוי מצורי דקל מסיב חבל המצרי
   הגדל סביב הדקל וכרוך עליו:

כדי שלא ישמטו . וקושר למעלה מדדיה
. כשאדם שלבה גס בה בגדיה לארץ:

רואה בני ביתו דעתו מתגברת עליו ולא 
תירא ולא תודה ואנו מבקשין שתודה 

   ולא ימחה שם הקדש על המים:
. לקמן וכל הנשים מותרות לראותה

פריך והא תנא רישא כל הרוצה לראות 
   בה רואה ואפילו אנשים:

. מקרא הוא ונוסרו כל הנשים
   ל:ביחזקא

  
  גמ' 

. דבעיא ב''ד הגדול נהי מנא הני מילי
דבירושלים בעינן להשקותה כדכתיב 
והעמיד הכהן את האשה לפני ה' אבל 
ב''ד הגדול דהיינו שבעים ואחד מנלן 
דלא נתכשרו בה אחד משני בתי דינין 
שהיו שם של עשרים ושלשה אחד יושב 
על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח 

  רין (דף פו:):העזרה כדאמר בסנהד
   . בזקן ממרא:מה להלן

. דכתיב (דברים יז) מן בשבעים ואחד
המקום ההוא מקום מיוחד דהיינו 
לשכת הגזית שאפילו מצאן אבי פגי 
והמרה עליהן ילפינן מיניה דאין 

  המראתו המראה (סנהדרין דף יד:):
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        ז, בז, בז, בז, ב .22
יִמין ָעֶליָה " ּמְ [ ּוְמַאּיְ ֶדֶרְך ׁשֶ יִמין ַעל ֵעֵדי ְנָפׁשֹותּכְ   ]."ַאּיְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
יִמין ָעֶליָה ׁשֶ " ַאּיְ ּמְ ֶדֶרְך ׁשֶ ה. ּכְ תֶּ ׁשְ תִּ יִמין ָעֶליָה ׁשֶ ְך ְמַאּיְ ה ּכָ תֶּ ׁשְ   לֹא תִּ

ִתי. ִדי ַעל ּבּוְרֵיְך  ּוׁשְ הֹוָרה ַאתְּ ִעּמְ טְּ ָבר ׁשֶ רּור ָלְך ַהּדָ י, ִאם ּבָ תִּ   אֹוְמִרים ָלּה: ּבִ
ר ַחי, ְלִפ  ׂשָ ח ַעל ּבָ ּמּוּנָ א ְלַסם ָיֵבׁש ׁשֶ ִרים ּדֹוִמין ֶאּלָ ֵאין ַמִים ַהּמָ   י ׁשֶ

ה  ם ַמּכָ   ְמַחְלֵחל ְויֹוֵרד,  -ִאם ֵיׁש ׁשָ
ה  ם ַמּכָ לּום - ֵאין ׁשָ   ! "ֵאינֹו מֹוִעיל ּכְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ה.  - ּכָ ְמֲחָקה ְמִגיּלָ ּנִ   קֹוֶדם ׁשֶ
אן  ְמ  - ּכָ ּנִ ה. ְלַאַחר ׁשֶ   ֲחָקה ְמִגיּלָ

  
  
  

    רש"י

. היסמכי על עמדי על בורייך
   נקיותיך:

. כדי קודם שנמחקה מגילה
שלא ימחה השם מאיימין שלא 
לשתות ולאחר שנמחקה 
אומרים לה דברי תנחומין 
לשתות אם נקיה היא כדי 
להתירה לבעלה שלא תירא מן 
המים ותאמר טמאה אני והיא 
טהורה ותוציא לעז על עצמה 

  ועל בניה:
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        ז, בז, בז, בז, ב .23
ית ָאִביָה [ ְואֹוֵמר ְלָפֶניָה " ַחת ּבֵ ּפַ ַדי ְלׁשֹוְמָען ִהיא ְוָכל ִמׁשְ ֵאיָנם ּכְ ָבִרים ׁשֶ   ]."ּדְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
תּוִבים ָהִראׁשֹוִנים, " ּכְ ֵאיְרעּו ּבַ ים ׁשֶ ָדה, ּוַמֲעׂשִ ל ַהּגָ ָבִרים ׁשֶ   אֹוֵמר ְלָפֶניָה ּדְ

גֹון ידּו ְולֹא ִכֲחדּו ֵמֲאבֹוָתם""ֲא  :ּכְ ר ֲחָכִמים ַיּגִ   . (איוב טו, יח) ׁשֶ
א.  ?ְיהּוָדה הֹוָדה ְולֹא ּבֹוׁש, ֶמה ָהָיה סֹופוֹ  י ָהעֹוָלם ַהּבָ   ָנַחל ַחּיֵ
א.  ?ְראּוֵבן הֹוָדה ְולֹא ּבֹוׁש, ֶמה ָהָיה סֹופוֹ  י ָהעֹוָלם ַהּבָ   ָנַחל ַחּיֵ

ָכָרן?  ְ   ּוַמה ׂשּ
ָכָרן? ְ ְדָקא ָאְמִריַנן! ַמה ׂשּ   ! ּכִ

ה עֹוָלם ַהּזֶ ָכָרן ּבָ ְ א: ַמה ׂשּ    ?ֶאּלָ
תֹוָכם" ָנה ָהָאֶרץ ְולֹא ָעַבר ָזר ּבְ ם ִנּתְ   . "(איוב טו, יט) "ָלֶהם ְלַבּדָ

  
אֹוֵדי,  ַחן ּדְ ּכַ יהּוָדה ַאׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ   ּבִ

ְכִתיב ר ְיהּוָדה ַוּיֹ  :ּדִ ּכֵ י""ַוּיַ ּנִ   , ת לח, כו)(בראשי אֶמר ָצְדָקה ִמּמֶ
אֹוֵדי א ְראּוֵבן ְמָנַלן ּדְ    ?ֶאלָּ

  
י  ָאַמרּדְ  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ י  ָאַמר ׁשְ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ְכִתיב   ? )ז-(דברים לג, ו 43""ְוזאת ִליהּוָדה ... ת""ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימֹ  :ַמאי ּדִ
ר ָהי ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהיּו ִיׂשְ ִנים ׁשֶ ל אֹוָתן ׁשָ ָארֹון, ּכָ ִלין ּבָ ל ְיהּוָדה ְמגּוְלּגָ   ּו ַעְצמֹוָתיו ׁשֶ

ׁש ָעָליו ַרֲחִמים.  ה ּוִבּקֵ ָעַמד מׁשֶ   ַעד ׁשֶ
הֹוָדה ַרם ִלְראּוֵבן ׁשֶ ל עֹוָלם, ִמי ּגָ   ְיהּוָדה,  ?ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

  ! ?"ְוזאת ִליהּוָדה"
ד  ַמע ה' קֹול ְיהּוָדה"ִמּיָ   . "ׁשְ

ְרִקיָעא ָעל ֵאיְבֵריּה  א ּדִ יִלין ֵליּה ִלְמִתיְבּתָ ָפא, ְולֹא ֲהָוה ָקא ְמַעּיְ ִביֶאּנּו" -  ְלׁשָ   . "ְוֶאל ַעּמֹו ּתְ
ַנן  ֲהֵדי ַרּבָ ַמֲעָתא ּבַ ׁשְ ַקל ּוִמְטַרח ּבִ   . "ָיָדיו ָרב לֹו" -ְולֹא ֲהָוה ָקא ָיַדע ִמׁשְ

ִהילְ  א ּדְ יּבָ ַמֲעָתא ַאּלִ ְהֶיה" - ְכָתא לֹא ֲהָוה ָקא ָסְלָקא ֵליּה ׁשְ ָריו ּתִ    ."ְוֵעֶזר ִמּצָ
  

י ֵהיִכי  אֹוֵדי ּכִ ָלָמא ְיהּוָדה ּדְ ׁשְ ָמר, ּדְ ּבִ ֵרף ּתָ ָ יׂשּ   לֹא ּתִ
אֹוֵדי ה ֵליּה ּדְ א ְראּוֵבן ָלּמָ    ?ֶאּלָ

תְוָהָאַמר   ׁשֶ ְמָפֵריט ֲחָטֵאיּה! ַרב ׁשֵ   : ֲחִציף ָעַלי, ַמאן ּדִ
ּדּו ֲאחוּ  ָלא ִליַחׁשְ י ֵהיִכי ּדְ   ִהי. ּכִ

  
  
  

                                                           

רְיִחי ְראּוֵבן ְוַא  וווו 43 ִביֶאנּ  זזזז .ל ָימֹת ִויִהי ְמָתיו ִמְסּפָ ַמע ְיהָוה קֹול ְיהּוָדה ְוֶאל ַעּמֹו תְּ ְהֶיהְוזֹאת ִליהּוָדה ַוּיֹאַמר ׁשְ ָריו תִּ  ּו ָיָדיו ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמּצָ

    רש"י

. בדברים בכתובים הראשונים
הכתובים בתורה שנעשו בימים 

ו דאשר הראשונים כגון הגדה ז
חכמים יגידו ויודו על חטאם 
ולא כחדו עונם מאבותיהם ומי 
הם ראובן במעשה בלהה 
כדלקמן ויהודה במעשה תמר 

   צדקה ממני:
. יהודה להם לבדם נתנה הארץ

זכה למלכות בתוספת' דברכות 
(פ''ד) ראובן נטל חלק תחילה 

   בארץ בעבר הירדן:
. דרש רבי ולא עבר זר בתוכם

בר זר תנחומא אימתי לא ע
   בתוכם כשבא משה לברכן:

. אין לך יחי ראובן וזאת ליהודה
בברכת כל השבטים מתחלת 

   וזאת חוץ מזו:
עצמותיו של יהודה מתגלגלין 

. עצמות כל השבטים בארון
העלו ממצרים והוא שאמר יוסף 
והעליתם את עצמותי מזה 
אתכם (שמות יג) עם עצמותיכם 
והיו עצמות כל השבטים שלדן 

ודה איבריו מתפרקין קיימת ויה
ומתגלגלין בארונו מפני שנידה 
את עצמו בערבונו של בנימין 
וחטאתי לך כל הימים (בראשית 
מג) אפי' לעולם הבא ומהכא 
נפקא לן (מכות דף יא:). נידוי 
של חכם אפילו על תנאי הוא 

   בא:
. במעשה מי גרם לראובן שיודה

   יצועי אביו:
. שהודה במעשה תמר וכן יהודה

סורת בידיהם ומדרש היה מ
אגדה דר' תנחומא כשאמר 
יהודה צדקה ממני עמד ראובן 
ואמר בלבלתי יצועי אבי ועכשיו 
יחי ראובן שלדו קיימת כאילו 
הוא חי וזאת ליהודה שהוא 

   מתגלגל:
. למקום שנתקו משם לשפא

כמו דשף מדוכתיה (חולין דף 
   מב:):

. לישא וליתן עם שאר למתיבתא
   החכמים:

 . לישא וליתן:חלמשקל ומטר
. יהא לו נצחון לריב ידיו רב לו

ריבו והאי דכתיב ידיו לשון 
מלחמה הוא מלחמתה של 

   תורה:
. לא היה זוכה אליבא דהילכתא

   לומר דבר המתקבל:
. לרבים מאן דמפריט חטאיה

   נראה שאינו נכלם בדבר:
. שלא יהו דלא ליחשדו אחוהי

  שאר אחיו נחשדין מאביהם:
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        ז, בז, בז, בז, ב .24
ָתּה [ "ְטֵמָאה ֲאִני" :ִאם ָאְמָרה" תּוּבָ   .]"ְויֹוֵצאת ׁשֹוֶבֶרת ּכְ
  

ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ   ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר.  :ׁשָ
  

ֵייָאַמר    , ַאּבַ
ֵני: ְמַקַרַעת.    ּתְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

  ָקָתֵני!  "ׁשֹוֶבֶרת"ְוָהא 
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ֵאין כּ  ָמקֹום ׁשֶ ה ָעְסִקיַנן. ּבְ תּוּבָ   ֹוְתִבין ּכְ

  
  
  

    רש"י

. נה כותבין שוברשמע מי
ופלוגתא דרבי יהודה ורבי יוסי 
היא בבבא בתרא (דף קע:) 
דקאמר רבי יהודה אין כותבין 
שובר אלא יקרעו את השטר 
דאם כן צריך זה לשמור שוברו 

   מן העכברים:
 . שטר כתובתה:תני מקרעת

. במקום שאין כותבין כתובה
אלא סומכין על תנאי בית דין 
שתקנו לבתולה מאתים 

מנה מנה וכשמגרשה ולאל
מוציאה גיטה וגובה בה 
וכשנתאלמנה מביאה עדי מיתה 
וגובה והתם כיון דלא אפשר 
מודי רבי יהודה שכותבין שובר 
דטוב לו שיהא בידו קצת ראיה 
שפרע כדי שלא תחזור ותביא 
עדי מיתה אחרים בבית דין 

  אחר ותתבענו: 
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        ח, אח, אח, אח, א    ––––    ז, בז, בז, בז, ב .25
ֲעֵרי ִמְזָרח :ְוִאם ָאְמָרה"   . ""ְטהֹוָרה ֲאִני" ַמֲעִלין אֹוָתּה ְלׁשַ
  

  ַמֲעִלין אֹוָתּה?!  
  ָהָתם ָקְייָמא!    ח,א

  
ָעּה.  ֵדי ְלַייּגְ יַנן ָלּה ּכְ ִקיַנן ָלּה ּוַמְחּתִ ַמּסְ   ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י " ְמעַרּבִ ן ֶאְלָעָזרׁשִ   אֹוֵמר:  ֹון ּבֶ
קֹום ְלָמקֹום,  יִעין ֶאת ָהֵעִדים ִמּמָ ין ַמסִּ ית ּדִ   ּבֵ

ֶהן ן ֲעֵליֶהן ְוַיְחְזרּו ּבָ ְעתָּ ֵרף ּדַ טָּ תִּ ֵדי ׁשֶ    ."ּכְ
  
  
  

    רש"י

. בלשכת הגזית התם קיימא
עליה ב''ד  כדקאמרת שיאיימו

הגדול ולשכת הגזית בעזרה 
היתה חציה בקודש וחציה בחול 
כדאמר ביומא פרק שני (דף 

   כה.):
. מכל הר הבית ומחתינן לה

   לאחר שיאיימו עליה:
. ותדאג מן המים כדי לייגעה

   ותודה כשתראה בצרתה:
. מסיעין היו את העדים

שמעידים עדות נפשות 
וכשבודקין אותן היו מסיעין 

פינה לפינה ומלשכה אותן מ
  ללשכה:
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        ח, אח, אח, אח, א .26
ם, " ָ ׁשּ ִקין ֶאת ַהּסֹוטֹות  ׁשֶ   , ַמׁשְ

  ּוְמַטֲהִרין ֶאת ַהּיֹוְלדֹות, [
  . ]"יןּוְמַטֲהִרין ֶאת ַהְמצֹוָרִע 

  
ָלָמא סֹוטֹות,  ׁשְ   ּבִ

ְכִתיב ה ִלְפֵני ה'""ְוֶהֱעִמיד ַהּכֹ  :ּדִ ָ 44ֵהן ֶאת ָהִאׁשּ
  , (במדבר ה, יח) 

  ְמצֹוָרִעין ַנִמי, 
ְכִתיב 45"ֵהן ַהְמַטֵהר"ְוֶהֱעִמיד ַהּכֹ  :ּדִ

  , (ויקרא יד, יא) 
א יֹוֶלֶדת ַמאי ַטֲעָמא?    ֶאלָּ

ָאְתָיין ְוָקְייִמ  ּום ּדְ ַנְייהּו, ִאיֵליָמא ִמׁשּ   ין ַאּקּוְרּבַ
ַתְנָיא    :ּדְ

יו" ּבָ ן עֹוֵמד ַעל ּגַ א ִאם ּכֵ ל ָאָדם ָקֵרב ֶאּלָ נֹו ׁשֶ   . "ֵאין ָקְרּבָ
  ָזִבין ְוָזבֹות ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי

  
ְייהּו ָנַקט.  ,ִאין ָהִכי ַנִמי א ֲחָדא ִמיּנַ ּנָ   ְוּתַ

  
  
  

                                                           

ה ִלְפֵני ה 44 ָ רֹון ִמְנַחת ְקָנאֹת ִהוא ּוְבַיד ַהּכֵֹהן ִיְהיּו ֵמי  'ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאׁשּ ּכָ יָה ֵאת ִמְנַחת ַהּזִ ּפֶ ה ְוָנַתן ַעל כַּ ָ ִרים ַהְמָאֲרִריםּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאׁשּ   ַהּמָ
ֵהר ְואָֹתם ִלְפֵני הְוֶהֱעִמיד הַ  45 ּטַ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד 'ּכֵֹהן ַהְמַטֵהר ֵאת ָהִאיׁש ַהּמִ   ּפֶ

    רש"י

. והוא הפתח שבו דרך לפני ה'
 כניסה ויציאה לכל באי עזרה:

. כשמקריבים את אקורבנייהו
קרבן קיניהם לטהרם באכילת 
קדשים ומצוה על האדם 
שיעמוד וישמור על קרבנו 
ונפקא לן בספרי מתשמרו 
להקריב לי במועדו (במדבר כח) 
 ומי שיכול ליכנס בעזרה נכנס
ואלו שלא היו יכולות מפני 
שהיו מחוסרות כפרה עומדות 
 בחלל שער נקנור שלא נתקדש:

. כשמקריבין. זבין וזבות נמי
קרבניהם הן מחוסרי כפרה 

  ואינן יכולין ליכנס:
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        ח, אח, אח, אח, א .27
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

י סוֹ " תֵּ ִקין ׁשְ ַאַחת, ֵאין ַמׁשְ   טֹות ּכְ
ּה. ֲחֶביְרתָּ ס ּבַ ּה ּגַ ּלא ְיֵהא ִלּבָ ֵדי ׁשֶ    ּכְ

י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
ם הּוא ֶזה,  ֵ   לֹא ִמן ַהׁשּ

א ָאַמר ְקָרא 46"ָתהּ אֹ " :ֶאּלָ
ּה  – (במדבר ה, טז)    . "ְלַבּדָ

  
א?  א ַקּמָ ּנָ   ְוּתַ

  ! ָתּה""אֹ  :ָהְכִתיב
  

א  א ַקּמָ ּנָ י ּתַ ְמעֹון ִה ַרּבִ   יא, ׁשִ
ְקָרא ָדֵריׁש ַטַעם ּדִ    ,ּדְ

ַעם  ַעם ָקָאַמר: ַמה ּטַ ּה  "אֹוָתּה"ּוַמה ּטַ ּה.  ?ְלַבּדָ ֲחֶביְרּתָ ס ּבַ ּה ּגַ ֵדי לֹא ְיֵהא ִלּבָ   ּכְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
  רֹוֶתֶתת. 

  
ִקין?    ְורֹוֶתֶתת ִמי ַמׁשְ

יןְוָהא     !ֲחִבילֹות ִמְצֹות ֲחִבילֹות ֵאין עֹוׂשִ
ְתַנן    :ּדִ

ַאַחת, " י סֹוטֹות ּכְ תֵּ ִקין ׁשְ   ֵאין ַמׁשְ
ַאַחת,  ֵני ְמצֹוָרִעין ּכְ ֲהִרין ׁשְ   ְוֵאין ִמטַּ

ַאַחת,  ֵני ֲעָבִדים ּכְ   ְוֵאין רֹוְצִעין ׁשְ
ַאַחת,  י ֶעְגלֹות ּכְ תֵּ   ְוֵאין עֹוְרִפין ׁשְ

ין ִמְצֹות ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות ֵאין עֹוׂשִ    !"ְלִפי ׁשֶ
  

ֵייָאַמר  יָמא  ַאּבַ ֲהָנאְוִאיּתֵ   : ַרב ּכָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  כֹ  - ּכָ   ֵהן ֶאָחד. ּבְ
אן  ֵני ּכֹ  - ּכָ ׁשְ    .ֲהִניםּבִ

  
  
  

                                                           

  'ְוִהְקִריב אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני ה 46

    רש"י

. שלא יהא לבה גס בחברתה
שמא האחת עומדת על בורייה 
ואינה מודה לומר טמאה אני 
וחברתה שהיא טמאה רואה את 

שאינה מודה וסובלת את זו 
בושתה ולבה מתגבר עליה 

   לעשות כמו זו ואינה מודה:
. לא זהו לא מן השם הוא זה

הטעם שאמרת העיקר הנאמר 
   בדבר:

 . והשביע אותה הכהן:אותה 
ר''ש יהיב טעמי לקראי בב''מ 
(דף קטו.) דקא אמר לא תחבל 
בגד אלמנה בעניה נאמר ולא 
בעשירה דטעם המקרא שאם 

כנה ואתה חייב אתה ממש
להחזיר לה ואתה נכנס שחרית 
ליטלו וערבית להחזירו משיאה 
שם רע בשכינותיה: מאי 

. בין רבי יהודה לרבי בינייהו
שמעון אי משום לבה גס בה ואי 

   משום גזירת הכתוב:
. אשה שאנו איכא בינייהו

רואים בה שהיא רותתת 
מאימת המים ואינה מודה 
למ''ד שלא יהא לבה גס בה זו 

נו רואין שאין לבה גס בה א
ולמאן דלא דריש טעמא דקרא 
אלא גזירת הכתוב אין משקין 

   עמה אחרת:
. עמה אחרת ורותתת מי משקין

נהי דאין לבה גס בה האיכא 
משום עשיית מצות חבילות 

   כדתניא כו':
. שנראה כמי חבילות חבילות

שהיו עליו למשאוי וממהר 
   לפרק משאו:

ן לגבי . הוי חבילות וכבכהן אחד
   עבדים בב''ד אחד ובאדון אחד:
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        ח, אח, אח, אח, א .28
ְבָגֶדיָה ְוַהּכֹ"    ,ֵהן אֹוֵחז ּבִ
ּה  -ִנְקְרעּו, ְוִאם ִנְפְרמּו  -ִאם ִנְקְרעּו [ ה ֶאת ִלּבָ הּוא ְמַגּלֶ   ]."ִנְפְרמּו, ַעד ׁשֶ
  
ַנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ה""ּוָפַרע ֶאת רֹ " ָ 47אׁש ָהִאׁשּ

  , (במדבר ה, יח) 

א רֹ ִיןֵאין ִלי ֶאּלָ ּה, ּגּוָפּה ִמּנַ    ?אׁשָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ה"תַּ ָ   . "ָהִאׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ ּה""ּוָפַרע ֶאת רֹ  :ִאם ּכֵ    ?אׁשָ

ַהּכֹ ד ׁשֶ ָעָרּה ְמַלּמֵ   . "ֵהן סֹוֵתר ֶאת ׂשְ
  
  

                                                           

ה ִלְפֵני ה 47 ָ רֹון ִמ  'ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאׁשּ ּכָ יָה ֵאת ִמְנַחת ַהּזִ ּפֶ ה ְוָנַתן ַעל כַּ ָ ִרים ַהְמָאֲרִריםּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאׁשּ   ְנַחת ְקָנאֹת ִהוא ּוְבַיד ַהּכֵֹהן ִיְהיּו ֵמי ַהּמָ

    רש"י

. בכל מקום לשון גילוי ופרע
   הוא.:

. כדתנן מגלה את גופה מנין
   לבה:

. מרבה בגילויה סותר את שערה
  שסותר קליעתה:
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .29
  אֹוֵמר:  ְיהּוָדה יּבִ ַר "

ּה  הּו,  -ָנֶאה [ ִאם ָהָיה ִלּבָ   לֹא ָהָיה ְמַגּלֵ
ָעָרּה ָנֶאה    . ]"לֹא ָהָיה סֹוֵתר - ְוִאם ָהָיה ׂשְ

  
    ,ְיהּוָדה ָחֵייׁש ְלִהְרהּוָרא יּבִ ַר ְלֵמיְמָרא 

י ַנן ָלא ָחְייׁשֵ    .ְוַרּבָ
ְמִעיַנן ְלהוּ  ָכא ׁשָ     !ְוָהא ִאיּפְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָפָניו, " ֶרק ֶאָחד ִמּלְ ין אֹותֹו ּפֶ   ָהִאיׁש ְמַכסִּ

ּה ֶעְרָוה,  ּכּוּלָ ֵני ׁשֶ ַאֲחֶריָה, ִמּפְ ָפֶניָה ְוֶאָחד ִמּלְ ֵני ְפָרִקים, ֶאָחד ִמּלְ ה ׁשְ ָ   ְוָהִאׁשּ
ְבֵרי י  ּדִ   . ְיהּוָדהַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
  ָהִאיׁש ִנְסָקל ָערּום, 

ה ִנְסֶקֶל  ָ   ! "ת ֲערּוָמהְוֵאין ָהִאׁשּ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
   ?ָהָכא ַטֲעָמא ַמאי

ִאית,  ין ַזּכָ ית ּדִ ֵצא ִמּבֵ א ּתֵ ּמָ   ׁשֶ
ה.  ְרֵחי ְכהּוּנָ ּה ּפִ רּו ּבָ   ְוִיְתּגָ

ְלָקא.    ָהָתם ָהא ִמְסּתַ
  

ַאֲחַרַנְייָתא יָמא: ָאֵתי ְלִאיְגרּוֵיי ּבְ    ,ְוִכי ּתֵ
  : ָרָבאָהָאַמר 

ִמיִרי ֵאין ֵיֶצר ָהַרע  ֵעיָניו רֹואֹות. ּגְ ֶ ַמה ׁשּ א ּבְ   ׁשֹוֵלט ֶאּלָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י  ַר ַרּבִ ָיא,  יּבִ ְיהּוָדה ַאּדְ   ְיהּוָדה ַקׁשְ

ָיא? ַנן ָלא ַקׁשְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ    !ּדְ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ַר  ַר  יּבִ ּדְ ָיא יּבִ ְיהּוָדה ַאּדְ ין :ְיהּוָדה לֹא ַקׁשְ ּנִ ְדׁשַ     ּכִ

נַ    ח,ב ַרּבָ ָיאּדְ ַנן ַנִמי ָלא ַקׁשְ ַרּבָ     :ן ַאּדְ
ּום  ?ָהָכא ַטֲעָמא ַמאי ים"ִמׁשּ ׁשִ ל ַהּנָ רּו ּכָ ּסְ 48"ְוִנּוַ

  , (יחזקאל כג, מח) 
ה.  - ָהָתם  דֹול ִמּזֶ   ֵאין ְלָך ִייּסּור ּגָ

  
יָמא י :ְוִכי ּתֵ ְרתֵּ ּה ּתַ    !ַלֲעֵביד ּבָ

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר     :ַרב ּבַ
מֹוָך" :ָראָאַמר ְק  רֹור לֹו ִמיָתה ָיָפה.  -  (ויקרא יט, יח) "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ   ּבְ

  
ֵאי ִהיאּדְ ֵליָמא  ּנָ    .ַרב ַנְחָמן ּתַ

  
י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  כּוּלֵ   ַרב ַנְחָמן. ּדְ לֹא, ּדְ

ָהא ָקִמיְפ     :יְלגֵ ְוָהָכא ּבְ
ֲע  :ָמר ָסַבר ְזיֹוֵניּה ָעִדיף ֵליּה ְטֵפי ִמּצַ גּוֵפיּה. ּבִ   ָרא ּדְ

ְזיֹוֵניּה.  :ּוָמר ָסַבר גּוֵפיּה ָעִדיף ֵליּה ְטֵפי ִמּבִ   ַצֲעָרא ּדְ
  
  
  

                                                           

ְתֶכָנה 48 ִזּמַ יָנה ּכְ ים ְולֹא ַתֲעׂשֶ ׁשִ ל ַהּנָ רּו ּכָ ּסְ ה ִמן ָהָאֶרץ ְוִנּוַ י ִזּמָ תִּ ּבַ   ְוִהׁשְ

    רש"י

. שלא יתנו חייש להרהורא
   הרואין את לבם בה:
   . כשנסקל:האיש מכסים אותו

. חתיכת בגד מלפניו פרק אחד
   ר כל גופו ערום:ושא

. אחוריה ופניה שכולה ערוה
   שבית הבשת נראה משני צדדין:

הכא היינו טעמא דר' יהודה 
. שמא תצא מב''ד זכאה

שטהורה תמצא ולא יבדקוה 
המים ויתגרו בה ויהיו רודפים 

. פרחי כהונה אחריה כל ימיה:
נקט על שם שהיו מצויין בעזרה 

   יותר משאר העם:
י וכי תימא אתי לאגרוי

. על ידי שראו את זו באחרנייתא
ערומה מתגרה יצרם בנשים 

   אחרות:
   . מסורת בידי מרבותי:גמירי

. דרבנן אדרבנן לא קשיא
בתמיה דשנית רבי יהודה ולא 

  חיישת לשנויי דרבנן
. אמרי רבנן הכא טעמא מאי

שמצוה לביישה ואפילו היא 
טהורה משום ונוסרו כל הנשים 
שלא יביאו עצמן לידי חשד 

   תהיינה צנועות:ו
. שהיא נסקלת אין לך התם

   יסור גדול מזה לאחרות:
   . מיתה ובושה:תרתי

. חשוב מר סבר בזיונא עדיף ליה
על האדם ושנוי לו טפי מצערא 
דגופיה הילכך מיתה יפה היא לו 
ליסקל לבוש ואע''פ שצערו 
נמשך שאינו ממהר למות ולא 
ליסקל ערום ויתבזה. ורבי 

ופא עדיף יהודה סבר צערא דג
ליה וזו היא מיתה יפה לו 
ליסקל ערום ואע''פ שמתבזה 

  ולא יסקל בלבושו וימשך צערו:
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        ח, בח, בח, בח, ב .30
ה ְלָבִנים" חֹוִרים[ -  ָהְיָתה ְמכּוסָּ ׁשְ ָה ּבִ   . ]"ְמַכסֶּ
  

ָנא    :ּתָ
חֹוִרים ָנִאים ָלּה " ָגִדים ְמכֹוָעִרים -ִאם ָהיּו ׁשְ ין אֹוָתּה ּבְ   . "ְמַכסִּ
  
  
  
ֵלי ָזָהבָהיּו " וָלּה [ ָעֶליָה ּכְ ֵדי ְלַנּוְ ה, ּכְ ּנָ עֹות ַמֲעִביִרין ִמּמֶ   .]"ְוַקְטִליאֹות, ְנָזִמים, ְוַטּבָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
ֲעָיא? ויל ָלּה, ָהֵני ִמיּבָ א ִנּוּוֵלי ְמַנּוֵ ּתָ    !ָהׁשְ

  
ֵתיָמא יֹון ְטֵפי,  :ַמהּו ּדְ ּזָ ָהֵני ִאית ָלּה ּבִ   ּבְ

י ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ִליַח ַעְרִטיל ְוָסֵיים ְמָסאֵני :ּכִ    ,ׁשְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

    רש"י

. שהיא בהני אית לה בזיון טפי
ערומה עד לבה וראשה פרוע 
ויתן עליה תכשיטי זהב גנאי 
הוא לה שדרך בני אדם 
להתלוצץ באדם ערום ומנעלו 
ברגליו ואמרי' שליח ערטיל 

יח מופשט וסיים מסאני של
כדמתרגמינן ופשט וישלח 

  ערטיל ערום:
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        ח, בח, בח, בח, ב .31
ְך ֵמִביא ֶחֶבל" יָה [ ְוַאַחר ּכָ ּדֶ רֹו ְלַמְעָלה ִמּדַ   . ]"ִמְצִרי ְוקֹוׁשְ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י ּבְ אַרּבִ   : ַרב הּוָנאֵמ  ַאּבָ
סֹוָטה?  ב ּבְ ַעּכֵ ּיְ ְצִרי ַמהּו ׁשֶ   ֶחֶבל ַהּמִ

  
ּום  י, לֹא יִ ׁשֶ ִמׁשּ ָגֶדיָה ֵמָעֶליָה הּוא, ּוְבִצְלצּול ָקָטן ַנִמי ַסּגִ ְמטּו ּבְ ָ   ׁשּ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ּום     :ָאַמר ָמרּדְ ִמׁשּ

ִצְלצּול ְלִפיָכְך ּכֹ ִהיא ָחְגָרה לוֹ " יָה ּבְ ּדֶ ר ָלּה ְלַמְעָלה ִמּדַ ְצִרי ְוקֹוׁשֵ ב? "ֵהן ֵמִביא ֶחֶבל ַהּמִ   , ְמַעּכֵ
  

    :ָאַמר ֵליּה 
ֵנית    :ּוָה ּתְ

ֵדי ׁשֶ " יָה ּכְ ּדֶ רֹו ָלּה ְלַמְעָלה ִמּדַ ְצִרי ְוקֹוׁשְ ְך ֵמִביא ֶחֶבל ַהּמִ ָגֶדיָה ֵמָעֶליָה ְוַאַחר ּכָ ְמטּו ּבְ ָ    ."לֹא ִיׁשּ
  
  
  

    רש"י

. לקמן במדה משום דאמר מר
   שאדם מודד בה מודדין לו:

. חגרה את עצמה היא חגרה לו
בצלצול נאה להתנאות בפניו 

בינדי"ל: אגד, {צילצול בנדי''ל 
   בלע''ז: }חגורה, סרט

. דעיקר הבאתו אינו תניתוה
  אלא כדי שלא ישמטו:
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        ח, בח, בח, בח, ב .32
ּה ִיְרֶאה" ֶהן. [ ְוָכל ָהרֹוֶצה ִלְראֹות ּבָ ס ּבָ ּה ּגַ ּבָ ּלִ ֵני ׁשֶ ְפחֹוֶתיָה, ִמּפְ   חּוץ ֵמֲעָבֶדיָה ְוׁשִ
רֹות ִלְראֹוָתּה, וְ  ים מּותָּ ׁשִ   ָכל ַהּנָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְתֶכָנה"ׁשֶ ִזּמַ יָנה ּכְ ים ְולֹא ַתֲעׂשֶ ׁשִ ל ַהּנָ רּו ּכָ ּסְ   ]."(יחזקאל כג, מח) "ְוִנּוַ
  

ָיא    !ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ּה רֹוֶאה" :ּתְ ַר ָאְמ  ל ָהרֹוֶצה ִלְראֹות ּבָ ָנא נָ  - "ּכָ ְבֵרי ְוָלא ׁשְ ָנא ּגַ יַאְלָמא ָלא ׁשְ    ,ׁשֵ

ֵני רֹות ִלְראֹוָתּה " :ַוֲהַדר ּתָ ים מּותָּ ׁשִ ל ַהּנָ ים   -  "ּכָ ים  ,ִאין –ָנׁשִ   לֹא!  -ֲאָנׁשִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ים ׁשִ ָמּה ַאּנָ ְרּגְ    .ּתַ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ּה רֹוֶאה"ְוָהא  ל ָהרֹוֶצה ִלְראֹות ּבָ   !ָקָתֵני "ּכָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ל ָהרֹוֶצה לִ  ּה ּכָ י,  ְראֹות ּבָ ָנא ָנׁשֵ ְבֵרי ְוָלא ׁשְ ָנא ּגַ   רֹוֶאה, ָלא ׁשְ

יבֹות ִלְראֹוָתּה,  ים ַחּיָ   ְוָנׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ְתֶכָנה" :ׁשֶ ִזּמַ יָנה ּכְ ים ְולֹא ַתֲעׂשֶ ׁשִ ל ַהּנָ רּו ּכָ ּסְ   . (יחזקאל כג, מח) "ְוִנּוַ

  
  

    רש"י

. לרישא דקתני כל תרגמה
   הרוצה אנשים:

   . פרש אותה:תרגמה
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        ט, אט, אט, אט, א    ––––    ח, בח, בח, בח, ב .33
ָנה             ִמׁשְ

ּה  ָאָדם מֹוֵדד ּבָ ה ׁשֶ ִמּדָ    .ֹוְדִדין לוֹ מ - ּבְ
ָטה ֶאת ַעְצָמּה ַלֲעֵביָרה  ְ וָלּה.  -ִהיא ִקׁשּ קֹום ִנּוְ   ַהּמָ
ָתה ֶאת ַעְצָמּה ַלֲעֵביָרה  ּלְ ה ָעֶליָה.  -ִהיא ּגִ ּלָ קֹום ּגִ   ַהּמָ

ֶטן  ְך ַהּבֶ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחיּלָ ֲעֵביָרה תְּ ֵרְך ִהְתִחיָלה ּבַ ּיָ ִחיּלָ  -ּבַ ֵרְך תְּ ְלֶקה ַהּיָ ֶטן, ְלִפיָכְך תִּ ְך ַהּבֶ   ה, ְוַאַחר ּכָ
ֵלט ל ַהּגּוף לֹא ּפָ ָאר ּכָ   . ּוׁשְ

  

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ב  ֵטיָלהּדְ ַאף ַעל ּגַ ה ּבְ ה – ִמּדָ ִמּדָ ֵטיל ּבְ    .לֹא ּבָ

  
  , ַרב יֹוֵסףָאַמר ּדְ 

ֵני  י ְוֵכן ּתָ יאַרּבִ   : ִחּיָ
י  ׁש, ַאף ַעל ּפִ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ְטָלה ַסְנֶהְדִרי ִמּיֹום ׁשֶ ּבָ ְטלּו.  -ׁשֶ ע ִמיתֹות לֹא ּבָ   ַאְרּבַ

  
ְטלּו!    ְוָהא ּבָ

  
ְטלוּ  ע ִמיתֹות לֹא ּבָ ין ַאְרּבַ א, ּדִ    .ֶאּלָ

יב ְסִקיָלה  ְתַחּיֵ ּנִ ה ּדֹוַרְסּתֹו.  - ִמי ׁשֶ ג, אֹו ַחּיָ   אֹו נֹוֵפל ִמן ַהּגַ
ֵריָפה  יב ׂשְ ְתַחּיֵ ּנִ ְדֵליָק  - ִמי ׁשֶ יׁשֹו. אֹו נֹוֵפל ּבִ   ה, אֹו ָנָחׁש ַמּכִ
יב ֲהִריָגה  ְתַחּיֵ ּנִ ִאין ָעָליו.  -ִמי ׁשֶ ְלכּות, אֹו ִליְסִטין ּבָ   אֹו ִנְמָסר ַלּמַ
יב ֲחִניָקה  ְתַחּיֵ ּנִ ְסרֹוְנִכי.  - ִמי ׁשֶ ָנָהר, אֹו ֵמת ּבִ   אֹו טֹוֵבַע ּבְ

  
ְנָיא    :ּתַ

יָהָיה "   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָאָדם ה ׁשֶ ִמּדָ ּבְ ִין ׁשֶ ּה מֹוְדִדין לוֹ  ִמּנַ    ?מֹוֵדד ּבָ

ֱאַמר: ּנֶ ה" ׁשֶ ִריֶבּנָ ָחּה ּתְ ּלְ ׁשַ ָאה ּבְ ַסאּסְ   . (ישעיה כז, ח) 49"ּבְ
א ְסָאה,    ֵאין ִלי ֶאּלָ
ְרַקב ִין ְלַרּבֹות תַּ ָלא  ,ִמּנַ ְרַקב, ַקב ַוֲחִצי ַקב, רֹוַבע ַוֲחִצי רֹוַבע, ּתֹוֶמן ְועּוּכְ ִין - ַוֲחִצי תַּ    ?ִמּנַ

ְלמּוד ל ַרַעׁש" ֹוַמר:תַּ י ָכל ְסאֹון סֵֹאן ּבְ 50"ּכִ
  . (ישעיה ט, ד) 

דֹול ּבֹון ּגָ רּוָטה ּוְפרּוָטה ִמְצָטֶרֶפת ְלֶחׁשְ ל ּפְ ּכָ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ּבֹון""ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹ  תַּ 51א ֶחׁשְ
  . (קהלת ז, כז) 

  
סֹוָטה,    ְוֵכן ָמִצינּו ּבְ

ְדָד  ּמָ ה ׁשֶ ִמּדָ ּבְ    :ּה ָמְדדּו ָלּה ה ּבָ ׁשֶ
יָתּה ֵליָראֹות לֹו  ַתח ּבֵ נֹורְלִפיָכְך ּכֹ -ִהיא ָעְמָדה ַעל ּפֶ ַער ִנּקָ    ,ֵהן ַמֲעִמיָדּה ַעל ׁשַ

  ל. ּוַמְרֶאה ְקלֹוָנּה ַלּכֹ 
ְרָסה לֹו סּוָדִרין ָנִאין ַעל רֹ ּה ִהיא ּפָ ה ֵמַעל רְֹלִפיָכְך ּכֹ - אׁשָ ּפָ ּה ֵהן נֹוֵטל ּכִ    ,אׁשָ

יחֹו  ַחת ַרְגֶליָה. ּוַמּנִ   תַּ
ֶניָה ְלִפיָכךְ    ט,א ָטה לֹו ּפָ ְ ֶניָה מֹוִריקֹות. ^ ִהיא ִקׁשּ   ּפָ

ֲחָלה לֹו ֵעיֶניָה    ְלִפיָכְך ֵעיֶניָה ּבֹוְלטֹות.  -ִהיא ּכָ
ָעָרּה  ָעָרּה. ְלִפיָכְך ּכֹ -ִהיא ָקְלָעה לֹו ֶאת ׂשְ   ֵהן סֹוֵתר ֶאת ׂשְ

ע ֶאְצּבַ רֹותְלִפ  -  ִהיא ֶהְרֲאָתה לֹו ּבְ    .יָכְך ִציּפֹוְרֶניָה נֹוׁשְ
ִציְלצּול  יָה. ְלִפיָכְך ּכֹ -ִהיא ָחְגָרה לֹו ּבְ ּדֶ ר ָלּה ְלַמְעָלה ִמּדַ ְצִרי ְוקֹוׁשֵ   ֵהן ֵמִביא ֶחֶבל ַהּמִ

ָטה לֹו ֶאת ְיֵריָכּה  ׁשְ   ְלִפיָכְך ְיֵריָכּה נֹוֶפֶלת.  -ִהיא ּפָ
ֵריָסּה  ַלּתֹו ַעל ּכְ ְטָנּה ָצָבה.  ְלִפיָכךְ  -ִהיא ִקיּבְ   ּבִ

י עֹוָלם  ֵהָמה.  -ִהיא ֶהֱאִכיָלתֹו ַמֲעַדּנֵ ָנּה ַמֲאַכל ּבְ   ְלִפיָכְך ָקְרּבָ
ִחים  כֹוסֹות ְמׁשּוּבָ ח ּבְ ַקְתהּו ַיִין ְמׁשּוּבָ ִריםְלִפיָכְך ּכֹ -ִהיא ִהׁשְ ָקּה ַמִים ַהּמָ    ,ֵהן ַמׁשְ

ל ֶחֶרׂש.   ְמֵקיָדה ׁשֶ   ּבִ
ֵסֶתר ָתה ּבְ ֵסֶתר ֶעְליֹון""יֹ  -  ִהיא ָעׂשְ ב ּבְ ִנים,  (תהלים צא, א) ׁשֵ ּה ּפָ ם ּבָ   ׂשָ

                                                           

יֹום ָקִדים 49 ה ּבְ ׁשָ רּוחֹו ַהּקָ ה ָהָגה ּבְ ִריֶבּנָ ְלָחּה תְּ ׁשַ ָאה ּבְ ַסאּסְ   ּבְ
ָנב 50 ֶקר הּוא ַהּזָ ֶ   ָזֵקן ּוְנׂשּוא ָפִנים הּוא ָהרֹאׁש ְוָנִביא מֹוֶרה ׁשּ
ּבֹון 51   ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ָאְמָרה קֶֹהֶלת ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹא ֶחׁשְ

    רש"י

  מתני' 
. ירך התחיל בעבירה תחילה

בדרך תשמיש הירך נהנה 
תחילה בקירוב בשר לפיכך 
תלקה ירך תחילה לקלל אותה 
דכתיב בתת ה' את ירכך 
נופלת ואת בטנך צבה (במדבר 

   ה):
  

  גמ' 
. עצמה בטילה דהואע''ג דמ

 שפסקו ארבע מיתות בית דין:
. שמודדין להם במדה לא בטיל

לעוברי עבירה במדה 
שמתחייבים בה ומתים 

   בדוגמת אותה מיתה:
. הגמרא קאמר דאמר רב יוסף

דאמר רב יוסף נמי בעלמא וכן 
   תני כו':

. דין שמים דין ארבע מיתות
   שהיא דוגמתו:

. דומיא דסקילה נופל מן הגג
סנהדרין דף מה.) בית דתנן (

הסקילה היה גבוה שתי 
קומות אחד מן העדים בא 

. ארי חיה דורסתו ודחפו כו':
דורסו בצפרניו ומפילו לארץ 

   וגם זה דומה לנסקל:
 . והארס שורפו:נחש מכישו

. ומיתת מלכות נמסר למלכות
מתיזין את ראשו בסייף והרג 
נמי סייף הוא כדאמרינן 

   בסנהדרין (דף נב:):
{בו"ן . בומנל''ט כיסרונ

  מלנ"ט: 
פצע חמור [הוא האסכרה, 
שבימי הביניים חשבו שהוא 
מורסה בגרון המעכבת את 
הנשימה. וראה הרחבה 

   והוא חולי בגרונו: בספר]}
. בתוך אותה סאה בסאסאה

עצמה כשאתה משלחה 
   לאבדון תריבנה:

. עבירה ואין לי אלא סאה
גדולה: תרקב חצי סאה תרי 

   קבין:וקב דהיינו ג' 
. משקלות קטנים תומן ועוכלא

הן ושיעורן בבבא בתרא 
 בהמוכר את הספינה (דף צ.):
ומנין שכל פרוטה ופרוטה 

. ואע''פ שלא נפרעו ממנו וכו'
פעם ראשונה ושניה לא ויתרו 
לו עליהם אלא מצטרפין לו 

   אותן לחשבון:
 . כנגדו:ליראות לופרסה לו

 . צעיף: כפה
מן. . הכי תני לקפניה מוריקות

אינה מספקת לשתות עד 
שפניה מוריקות ועיניה 

הראתה לו  בולטות:
. רמזה לו לבא באצבעותיה

   אצלה:
   . שעורים:מאכל בהמה

. פחותה במקידה של חרש
ומגונה שבכוסות: שם בה 
פנים: פנאי ליפרע ממנה 
ושמתי אני את פני (ויקרא כ) 
ונתתי (את) פני (שם יז) כולן 
לשון פונה אני מכל עסקי 

עוסקני בהן: תכסה שנאה ו
במשאון (שנאמר במשאון) 
המכסה דבר השנוי למקום 
במשאון בחשך כמו שואה 
(איוב ל) שעושה מעשיו 

   בחושך:
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ֱאַמר ּנֶ ף ֵלאמֹ "ְוֵעין נֹ  :ׁשֶ ׁשֶ ְמָרה ּנֶ 52"ר לֹא ְתׁשּוֵרִני ָעִיןֵאף ׁשָ
  . (איוב כד, טו) 

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ָגלּוי,  יְרְסָמּה ּבְ קֹום ּפִ ֵסֶתר ַהּמָ ָתה ּבְ   ִהיא ָעׂשְ

ֱאַמר: ּנֶ ְנָא  ׁשֶ ה ׂשִ ּסֶ ּכַ ֶלה ָרָעתֹו ְבָקָהל""ּתִ ּגָ אֹון ּתִ ָ ַמׁשּ   . "(משלי כו, כו) ה ּבְ
  
  

ָנְפָקא ֵליּה ֵמ  ּבֹון""ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹ ּוֵמַאַחר ּדְ   , (קהלת ז, כז) א ֶחׁשְ
ַרַעׁש" י ָכל ְסאֹון סֵֹאן ּבְ ה ִלי?  - (ישעיה ט, ד) "ּכִ   ָלּמָ

  
הִלכְ    . ִמּדָ

  
ָנְפָקא ֵליּה ִמ  י ָכלּוֵמַאַחר ּדְ ַרַעׁש" "ּכִ   ,ְסאֹון סֵֹאן ּבְ

ה" ִריֶבּנָ ָחּה ּתְ ּלְ ׁשַ ָאה ּבְ ַסאסְּ ה ִלי?  - (ישעיה כז, ח) "ּבְ   ָלּמָ
  
א. ְד כִ לְ  ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ   ַרב ִחיּנָ
אָאַמר ּדְ  ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ   : ַרב ִחיּנָ

יּלּוָחּה,  ַעת ׁשִ ה ַעד ׁשְ רּוְך הּוא ִנְפָרע ִמן ָהאּוּמָ דֹוׁש ּבָ   ֵאין ַהּקָ
ֱא  ּנֶ ָחהּ ַמר: ׁשֶ ּלְ ׁשַ ָאה ּבְ ַסאּסְ   . ""ּבְ

  
   !ִאיִני?

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
ִמְצַרִים ה ּכֹוסֹות ָהֲאמּורֹות ּבְ לֹׁשָ ׁשְ

53
ה?  - בראשית מ, יא)(    ָלּמָ

יֵמי מֹ  - ַאַחת  ַתת ּבִ ָ ׁשּ ה, ׁשֶ   ׁשֶ
ְרעה ְנכֹ  - ְוַאַחת  יֵמי ּפַ ַתת ּבִ ָ ׁשּ   ה, ׁשֶ
ּתֹות ִעם ַח  - ְוַאַחת  ֲעִתיָדה ִלׁשְ   ְברֹוֶתיָה! ׁשֶ

  
יָמא    :ְוָהַתְנָיא –ָהָנְך ָאְזדּו ְוָהֵני ַאֲחִריֵני ִניְנהּו  :ְוִכי ּתֵ

י  ָאַמר"   ְיהּוָדה: ַרּבִ
ְלִמיֵדי ְצִרי ָהָיה ִלי ָחֵבר, ִמּתַ ר ַהּמִ י  ִמְנָיִמין ּגֵ   ֲעִקיָבא. ַרּבִ

א ְצִרי: ֲאִני ִמְצִרי ִראׁשֹון, ְוָנׂשָ ר ַהּמִ   ִתי ִמְצִרית ִראׁשֹוָנה, ָאַמר ִמְנָיִמין ּגֵ
ר ָלבֹ  ִני מּוּתָ ן ּבְ ֵהא ּבֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ִנּיָ יא ִלְבִני ִמְצִרית ׁשְ ִ ָהל!  ַאׂשּ ּקָ   א ּבַ

   
ַמר ַמר ָהִכי ִאיּתְ א ִאי ִאיּתְ    :ֶאלָּ

אָאַמר  ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ   : ַרב ִחיּנָ
ַע  ֶלְך ַעד ׁשְ רּוְך הּוא ִנְפָרע ִמן ַהּמֶ דֹוׁש ּבָ יּלּוחֹו, ֵאין ַהּקָ   ת ׁשִ

ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ִריֶבּנָ ָחּה ּתְ ּלְ ׁשַ ָאה ּבְ ַסאּסְ   . (ישעיה כז, ח) "ּבְ
  

א ַאָהא: ּדְ ַמְתֵני ְלָהא  ַאֵמיָמר ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ   ַרב ִחיּנָ
ְכִתיב:  ֵני ַיֲעקֹ ַמאי ּדִ ם ּבְ ִניִתי ְוַאתֶּ י ֲאִני ה' לֹא ׁשָ 54ב לֹא ְכִליֶתם""ּכִ

  ? (מלאכי ג, ו) 
ִניִתי""ֲאִני ה ִניִתי ָלּה,  - ' לֹא ׁשָ ה ְוׁשָ יִתי ְלאּוּמָ   לֹא ִהּכֵ

ֵני ַיֲעקֹ  ם ּבְ ְכִתיב - לֹא ְכִליֶתם" ב"ְוַאּתֶ ם" :ַהְיינּו ּדִ ה ּבָ י ֲאַכּלֶ 55"ִחּצַ
   – (דברים לב, כג) 

י  ִלין,  -ִחּצַ   ּכָ
ִלין.  -  ְוֵהן   ֵאיָנן ּכָ

  
  

  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 
רוּ  דֹוׁש ּבָ א ְסָאתֹו, ֵאין ַהּקָ ְתַמּלֵ ּתִ   ְך הּוא ִנְפָרע ִמן ָהָאָדם ַעד ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ְפקֹו ֵיֶצר לֹו" :ׁשֶ ְמלֹאות ׂשִ 56"ּבִ
  . (איוב כ, כב) 

  
  

                                                           

ים 52 ִנים ָיׂשִ ף ֵלאמֹר לֹא ְתׁשּוֵרִני ָעִין ְוֵסֶתר ּפָ ְמָרה ֶנׁשֶ   ְוֵעין נֵֹאף ׁשָ
ָיִדי   53 ְרעֹה ּבְ ְרעֹהְוכֹוס ּפַ ף ּפַ ן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ּכַ ְרעֹה ָוֶאתֵּ ַחט אָֹתם ֶאל ּכֹוס ּפַ ח ֶאת ָהֲעָנִבים ָוֶאׂשְ   ָוֶאּקַ
י ֲאִני ה 54 ֵני ַיֲעקֹב לֹא ְכִליֶתם 'כִּ ם ּבְ ִניִתי ְוַאתֶּ   לֹא ׁשָ
ם 55 ה ּבָ י ֲאַכּלֶ ה ָעֵלימֹו ָרעֹות ִחּצַ   ַאְסּפֶ
ל ַיד ָע  56 ְפקֹו ֵיֶצר לֹו ּכָ ְמלֹאות ׂשִ בֹוֶאּנוּ ּבִ   ֵמל תְּ

    רש"י

. שבא ללמדנו שאף כי כל סאון
 עבירות קטנות נפרעות הימנו:

 . מאחת לאחת נפקא:למה לי
. שבמדה שמודד מודדין לכמדה

 לו הפרעון מעין החטא:
   איבודה מן העולם: .שילוחה

. בחלומו של שר ג' כוסות
   המשקים:

. לבא נבוכדנצר בימי פרעה נכה
מלך בבל להכות את ארץ 

   מצרים:
. לימות המשיח עם חברותיה

אלמא לא נטרדה במכה 
   ראשונה:

. הראשונים וכי תימא הנך אזדו
כלו כולן ואלו מאומות אחרות 
 היו שנתישבו בארץ מצרים:

 צמו נתגייר:. הוא עמצרי ראשון
. בת אשיא לבני מצרית שניה

מצרית גיורת וגר מצרי שתהא 
היא שניה לגירות כדי שיהא בן 
בני שלישי וראוי לישא בת 
ישראל דכתיב (דברים כג) בנים 
אשר יולדו להם דור שלישי יבא 
להם בקהל ה' שאם הייתי 
משיא לבני מצרית ראשונה היה 
בן בני שני מצד האם דאמר 

ח.) ובקידושין (דף ביבמות (דף ע
סז.) [בנים אשר יולדו] להם הלך 
אחר פסולן אלמא עדיין מצרים 
הם דאילו שאר אומות מותרין 
לבא בקהל מיד מנימין לית ליה 
הא דאמר בברכות (דף כח.) 
שהעמונים והמצרים מותרין 
לבא בקהל שכבר עלה סנחריב 
ובלבל את כל האומות והכי נמי 
קתני בתר דהך מילתא 

דקדושין אמר לו ר''ע  בתוספתא
מנימין טעית שכבר עלה סנחריב 

   ובלבל כו':
   . מן המקרא הזה:אהא

 . מכותי כלות:חצי כלים
   . כל רצונו:במלאות ספקו

   . תבואנו צרה:יצר לו
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י  ָדַרׁש  אַרּבִ ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ   : ִחיּנָ

ְכִתיב ה" :ַמאי ּדִ ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ ה' ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ   ? (תהלים לג, א) "ַרּנְ
ְקֵרי  ַאל ה"ּתִ א  "ָנאָוה ְתִהּלָ ה"ֶאּלָ ִהּלָ ה ְוָדִוד ׁשֶ ֶזה מֹ  -  "ָנֵוה ּתְ לְ ׁשֶ יֶהםלֹא ׁשָ ַמֲעׁשֵ    .טּו ׂשֹוְנֵאיֶהם ּבְ

ִוד  ְכִתיב –ּדָ ָעֶריָה" :ּדִ 57"ָטְבעּו ָבָאֶרץ ׁשְ
  . (איכה ב, ט) 

ה  ׁש ִראׁשֹון "ָאַמר ָמר: ּדְ  - מׁשֶ ְבָנה ִמְקּדָ ּנִ ֶ   ֹוֵעד, ֶהל מִנְגַנז אֹ  - ִמׁשּ
יו ְקָרָסיו ּוְבִריָחיו ְוַעּמּוָדיו ַוֲאָדָניו   . "ְקָרׁשָ

  
  ֵהיָכא? 

  
אָאַמר    : ֲאִביִמיָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ל ֵהיָכל.  ַחת ְמִחילֹות ׁשֶ   ּתַ
  
  
  

                                                           

ם ְנִביֶאיָה לֹא ָמְצא 57 ֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה ּגַ ּה ְוׂשָ ִריֶחיָה ַמְלּכָ ר ּבְ ּבַ ד ְוׁשִ ָעֶריָה ִאּבַ   'ּו ָחזֹון ֵמהָטְבעּו ָבָאֶרץ ׁשְ

    רש"י

. על עסקי נוה אלא נוה תהלה
   בתים שבנו יהללוהו:

שלא שלטו שונאיהם במעשה 
   . להיות נהנים מהם:ידיהם
. תיב טבעו בארץ שעריהדוד דכ

לעיל מיניה כתיב חשב ה' 
להשחית חומת בת ציון ועלה 
כתיב טבעו בארץ ומצודת ציון 
היא עיר דוד וביתו כדכתיב 
בספר שמואל (בה) וכשבאו 
צרים בימי צדקיהו טבעו 
השערים דלתות השערים שהיו 
של נחושת או של זהב כדי שלא 
ישאום אויבים ועצים לא נשאו 

   אתם:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵאינֹו ָראּוי ָלּה, " ִמי ׁשֶ   סֹוָטה ָנְתָנה ֵעיֶניָה ּבְ
ה  ׁשָ יּקְ ּבִ ֶ ן ָלּה, לֹא נִ  -ַמה ׁשּ   יתַּ

ָיָדּה  ּבְ ֶ ה. - ּוַמה ׁשּ ּנָ   ְנָטלּוהּו ִמּמֶ
ּלֹו  ֵאינֹו ׁשֶ ֶ ַמה ׁשּ ל ַהּנֹוֵתן ֵעיָניו ּבְ ּכָ    –ׁשֶ

ׁש  ַבּקֵ ּמְ ֶ   ֵאין נֹוְתִנין לֹו,  -ַמה ׁשּ
ָידֹו  ּבְ   נֹוְטִלין ֵהיֶמּנּו.   - ּוַמה ׁשֶ

  

ְדמֹוִני   ט,ב ָנָחׁש ַהּקַ    :ְוֵכן ָמִצינּו ּבְ
ַתן ֵע  ּנָ ֵאינֹו ָראּוי לֹו ׁשֶ ֶ ַמה ׁשּ ש לֹא ָנְתנּו לֹו,  - יָניו ּבְ יּקֵ ּבִ ֶ   ַמה ׁשּ

ּנּו.  ָידֹו ְנָטלּוהּו ִמּמֶ ּבְ ֶ   ּוַמה ׁשּ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ

י:  הְיֵהא ֶמ   ֲאִני ָאַמְרתִּ ֵהָמה ְוַחּיָ ל ּבְ    -  ֶלְך ַעל ּכָ
ֵהָמה ּוִמּכֹ ל ַהּבְ יו ָארּור הּוא ִמּכָ ֶדה. ְוַעְכׁשָ ָ ת ַהׂשּ   ל ַחּיַ

י קֹוָמה ְזקּוָפה  :ֲאִני ָאַמְרתִּ ְך ּבְ חֹונֹו ֵיֵלְך.  - ְיַהּלֵ יו ַעל ּגְ   ַעְכׁשָ
י יו ָעָפר יֹ - ְיֵהא ַמֲאָכלֹו ַמֲאַכל ָאָדם  :ֲאִני ָאַמְרתִּ   אַכל. ַעְכׁשָ

ה  א ֶאת ַחּוָ ָ    –הּוא ָאַמר ֶאֱהרֹוג ֶאת ָאָדם ְוֶאׂשּ
יו ה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה""ֵאיָבה ָאׁשִ  :ַעְכׁשָ ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאׁשּ   . (בראשית ג, טו) ית ּבֵ

  ַקִין, : ְוֵכן ָמִצינּו ּבְ 
  ַרח, ְוקֹ

  ּוִבְלָעם, 
   ,ְודֹוֵאג

  ַוֲאִחיתֹוֶפל, 
  ְוֵגֲחִזי, 

לֹום    ְוַאְבׁשָ
הּו,    ַוֲאדֹוִנּיָ

הּו,    ְועּוִזּיָ
  ְוָהָמן, 

ַמה ָנְתנּו ֵעיֵניֶהם ּבְ ֵאינֹו ָראּוי ָלֶהם,  ׁשֶ ֶ   ׁשּ
יְקׁשּו  ּבִ ֶ ן ָלֶהם,  -ַמה ׁשּ   לֹא ִניתַּ
ָיָדם  ּבְ ֶ   . "ְנָטלּוהּו ֵמֶהם - ּוַמה ׁשּ

  
  

    "ירש

. מה שבקשה לא ניתן לה
   שאסורה לבועל:

. אם ומה שבידה נטלו הימנה
שותה מים מתה ואם הודתה 
נאסרה לבעלה והפסידה 

  כתובתה: 
. נתן עיניו בחוה נחש הקדמוני

ובא עליה והיינו דכתיב 
(בראשית ג) הנחש השיאני לשון 

   תשמיש ונשואין הוא:
   . קומה זקופה:נטלו הימנו
ו ערום . שלכך עשאיהא מלך

   מכל:
אני אמרתי יהלך בקומה 

. מקללתו אתה למד וכן זקופה
 כל אלה אתה למד מקללתן:

. נתן עיניו בתאומה יתירה קין
שנולדה עם הבל ששתי תאומות 
נולדו עמו והיינו דכתיב 
(בראשית ד) את אחיו את הבל 

   שני אתים שני ריבויים:
   . על הכהונה ונבלע:קרח

 . בממונו של בלק לקללבלעם
את ישראל ונהרג במדין שהלך 
ליטול שכר עשרים וארבעה אלף 

   שנפלו מישראל בעצתו.:
. אביר הרועים וגדול דואג

שבתלמידים היה ונתקנא בדוד 
שראהו נבון דבר ואיש תואר 
ומראה פנים בהלכה כדכתיב 
(שמואל א טז) הנה ראיתי בן 
לישי בית הלחמי וגו' ואמר 
באגדה דחלק (דף צג:) דכל 

הזה דואג אמרו בלשון הפסוק 
   הרע:

. נתן עיניו במלוכה ואחיתופל
כדאמר בחלק (דף קא:) ראה 
אש יוצא מאמתו וכסבור 
שעתיד למלוך. ומה שבידו נטלו 

   הימנו לא יחצו ימיהם:
 . בממונו של נעמן ונצטרע:גחזי

 . באבישג ונהרג:ואדוניה
. בכהונה והצרעת זרחה ועוזיה

   על מצחו (דה''ב כו):
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ֲעֵביָרה" ָיֵרְך ִהְתִחיָלה ּבַ ֶטן [ ,ּבְ ְך ַהּבֶ    –ְוַאַחר ּכָ

ֶטן,  ְך ַהּבֶ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחיּלָ ֵרְך תְּ ְלֶקה ַהּיָ   ְלִפיָכְך תִּ
ָאר ּכָ  ֵלטּוׁשְ   ]."ל ַהּגּוף לֹא ּפָ

  
י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ְכִתיב ּום ּדִ ֵתת ה' ֶאת ְיֵרֵכְך נֹ :ִאיֵליָמא ִמׁשּ ְטֵנְך ָצָבה""ּבְ   , (במדבר ה, כא) ֶפֶלת ְוֶאת ּבִ

  ! (בראשית ג, כז) "ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה" :ְוָהְכִתיב
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י ָלֵייט ָלֵייט  ֶטן ָלֵייט, ּכִ ה ָיֵרְך ַוֲהַדר ּבֶ ִחיּלָ   ּתְ

ְדִקי י אֹוְרַחְייהּו ּבָ ְדִקי ּכִ י ּבָ א ּכִ    ,ּוַמּיָ
א ַוֲהַדר ָיֵרְך.  ֵריׁשָ ֶטן ּבְ   ּבֶ

  
ִתיב ְקָלָלה ַנִמי ּכְ ל ָיֵרְך" :ּבִ ֶטן ְוַלְנּפִ   ! (בראשית ג, כב) "ַלְצּבֹות ּבֶ

  
מֹוַדע ָלּה ּכֹ  ֵריׁשָ ַההּוא ּדְ ֶטן ּבְ ִריםא ַוֲהַדר ָיֵרְך, ׁשֶ ֵהן ּבֶ   .לֹא ְלהֹוִציא ַלַעז ַעל ַמִים ַהּמָ

  
  
  
  

    רש"י

. וקללה היא תחלת כי לייט כו'
   הפורענות:

מיהו כי בדקי מיא כי אורחייהו 
. שבמעיים נכנסו תחילה בדקי

ומקלקלות אותן ואח''כ נופלות 
   לירך:

. שיאמרו לא שלא להוציא לעז
עשו כסדר האלה ואין פורענות 

   זו על ידן:
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ָנה             ִמׁשְ

ְמׁשֹון ָהַלְך ַאַחר ֵעיָניו  ים ֶאת ֵעיָניו,  - ׁשִ תִּ ִלׁשְ רּו ּפְ   ְלִפיָכְך ִנּקְ
ֱאַמר: ּנֶ רּו ֶאת ֵעיָניו""ַוּיֹ  ׁשֶ ים ַוְיַנּקְ ּתִ   . (שופטים טז, כא) אֲחזּוהּו ְפִלׁשְ

ָערֹו ַאְבׁשָ  ׂשְ ָאה ּבִ ָערֹו.  - לֹום ִנְתּגָ ׂשְ   ְלִפיָכְך ִנְתָלה ּבִ
י ָאִביו וּ  ַלְגׁשֵ ר ּפִ א ַעל ֶעׂשֶ ּבָ ר לֹוְנִבּיֹות,  - ְלִפי ׁשֶ נּו ּבֹו ֶעׂשֶ   ְלִפיָכְך ִנתְּ

ֱאַמר: ּנֶ ֵלי יֹוָאב ׁשֶ ֵאי ּכְ ָרה ְנָעִרים נׁשְ סֹּבּו ֲעׂשָ 58""ַוּיָ
  . (שמואל ב יח, טו) 

ּגָ  ֵנבֹותּוְלִפי ׁשֶ לֹׁש ּגְ ין, ַנב ׁשָ ית ּדִ ָרֵאל,  ,ֵלב ָאִביו, ְוֵלב ּבֵ   ְוֵלב ִיׂשְ
ֱאַמר: ּנֶ ָרֵאל" ׁשֶ י ִיׂשְ לֹום ֶאת ֵלב ַאְנׁשֵ ב ַאְבׁשָ ָבִטים,  -  (שמואל ב טו, ו) "ַוְיַגּנֵ ה ׁשְ לֹׁשָ   ְלִפיָכְך ִנְתְקעּו ּבֹו ׁשְ
ֱאַמר: ּנֶ ַכּפ  ׁשֶ ָבִטים ּבְ ה ׁשְ לֹׁשָ ח ׁשְ ּקַ לֹום""ַוּיִ ֵלב ַאְבׁשָ   . (שמואל ב יח, יד) ֹו ַוִיְתָקֵעם ּבְ

  
   :ְוֵכן ְלִעְנַין ַהּטֹוָבה

יָנה ְלמֹ  ָעה ַאַחת, ִמְרָים ִהְמתִּ ה ׁשָ   ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ׁשֶ ַתּצַ 59""ַוּתֵ
ר - (שמות ב, ד)  ְדּבָ ּמִ ְבָעה ָיִמים ּבַ ָרֵאל ׁשִ בּו ָלּה ִיׂשְ   .ְלִפיָכְך ִנְתַעּכְ

ֱאַמר: ׁשֶ    . (במדבר יב, טו) "ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְרָים"ּנֶ
  

ּנּו,  דֹול ִמּמֶ ֶאָחיו ּגָ   יֹוֵסף ָזָכה ִלְקּבֹור ֶאת ָאִביו, ְוֵאין ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ים"ׁשֶ ָרׁשִ ם ּפָ ם ֶרֶכב ּגַ ֲעלּו... ִעּמֹו ּגַ ַעל יֹוֵסף ִלְקּבר ֶאת ָאִביו ַוּיַ 60"ַוּיַ
  . ט)-(בראשית נ, ז 

דֹול ִמּיֹוֵסף  ה. ׁשֶ ִמי ָלנּו ּגָ א מׁשֶ ק ּבֹו ֶאּלָ   לֹא ִנְתַעסֵּ
ּנּו, מֹ דֹול ִמּמֶ ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ ַעְצמֹות יֹוֵסף ְוֵאין ּבְ ה ָזָכה ּבְ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ח מֹׁשֶ ּקַ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו""ַוּיִ    ,(שמות יג, יט) ׁשֶ
ה ׁשֶ  דֹול ִמּמׁשֶ ק ִמי ּגָ קֹום, לֹא ִנְתַעסֵּ א ַהּמָ   ּבֹו ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְקּבר אֹ ׁשֶ י""ַוּיִ 61תֹו ַבּגַ
  . (דברים לד, ו) 

יִקים,  ּדִ ל ַהּצַ א ַעל ּכָ ְלַבד ָאְמרּו, ֶאּלָ ה ּבִ   לֹא ַעל מׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ בֹוד ה' ַיַאְסֶפָך"ׁשֶ   . (ישעיה נח, ח) "ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ּכְ

  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵעיָניו ָמַרד, ׁשִ "   ְמׁשֹון ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ ָרה ְבֵעיָני" ׁשֶ י ִהיא ָיׁשְ ְמׁשֹון ֶאל ָאִביו אֹוָתּה ַקח ִלי ּכִ    – (שופטים יד, ג) "ַוּיאֶמר ׁשִ
ים ֶאת ֵעיָניו,  תִּ ִלׁשְ רּו ּפְ   ְלִפיָכְך ִנּקְ

ֱאַמר: ּנֶ רּו ֶאת ֵעיָניו""ַוּיֹ  ׁשֶ ים ַוְיַנּקְ ּתִ   . "טים טז, כא)(שופ אֲחזּוהּו ְפִלׁשְ
  

   !ִאיִני?
י ֵמה' ִהיא :ְוָהְכִתיב 62""ְוָאִביו ְוִאּמֹו לֹא ָיְדעּו ּכִ

   !(שופטים יד, ד) 
  

רּוֵתיּה ֲאַזל.  ַתר ַיׁשְ י ֲאַזל ִמיָהא ּבָ   ּכִ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה.  ַעּזָ ה ְלִפיָכְך ָלָקה ּבְ ַעּזָ ת ִקְלקּולֹו ּבְ ִחיּלַ   תְּ
ת ִקְלק ִחיּלַ ְכִתיבתְּ ה ּדִ ַעּזָ ה זֹוָנה" :ּולֹו ּבְ ָ ם ִאׁשּ ְרא ׁשָ ָתה ַוּיַ ְמׁשֹון ַעּזָ ֶלְך ׁשִ    – (שופטים טז, א) "ַוּיֵ

ה ַעּזָ    ,ְלִפיָכְך ָלָקה ּבְ
ְכִתיב ָתה" :ּדִ   . "(שופטים טז, כא) "ַוּיֹוִרידּו אֹותֹו ַעּזָ

  
ְמָנָתהְוָהְכִתיב:  ְמׁשֹון ּתִ ֶרד ׁשִ 63""ַוּיֵ

  ! (שופטים יד, א) 
  

ת ִקְלקּולֹו ִמיָהא  ִחּלַ ה ָהָיהּתְ ַעּזָ   .ּבְ

                                                           

לֹום ַוְיִמיֻתהוּ  58 ּכּו ֶאת ַאְבׁשָ ֵלי יֹוָאב ַוּיַ ֵאי כְּ ָרה ְנָעִרים ֹנׂשְ סֹּבּו ֲעׂשָ   ַוּיָ
ה לוֹ  59 ָעׂשֶ ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ְלֵדָעה ַמה ּיֵ ַתּצַ   ַותֵּ
ל ַעְבֵדי ַפְרעֹה ִזְקֵני ֵביתֹו ְוכֹל זִ ז ז ז ז  60 ֲעלּו ִאּתֹו ּכָ ַעל יֹוֵסף ִלְקּבֹר ֶאת ָאִביו ַוּיַ ם ְוצֹאָנם ּובְ  חחחח .ְקֵני ֶאֶרץ ִמְצָרִיםַוּיַ ית יֹוֵסף ְוֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו ַרק ַטּפָ ָקָרם ְוכֹל ּבֵ

ן ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ֵבד ְמאֹד טטטט .ָעְזבּו ּבְ ֲחֶנה ּכָ ים ַוְיִהי ַהּמַ ָרׁשִ ם ּפָ ם ֶרֶכב ּגַ ַעל ִעּמֹו ּגַ   .ַוּיַ
ה 61 עֹור ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ית ּפְ ֶאֶרץ מֹוָאב מּול ּבֵ ְי ּבְ ְקּבֹר אֹתֹו ַבּגַ   ַוּיִ
י ֵמה 62 י תֹ 'ְוָאִביו ְוִאּמֹו לֹא ָיְדעּו ּכִ ָרֵאלִהיא ּכִ ִיׂשְ ִלים ּבְ ים מֹׁשְ תִּ ִלׁשְ ים ּוָבֵעת ַהִהיא ּפְ תִּ ִלׁשְ ׁש ִמּפְ   ֲאָנה הּוא ְמַבּקֵ
ים 63 תִּ ִלׁשְ נֹות ּפְ ִתְמָנָתה ִמּבְ ה ּבְ ָ ְרא ִאׁשּ ְמָנָתה ַוּיַ ְמׁשֹון תִּ ֶרד ׁשִ   ַוּיֵ

    רש"י

  מתני' 
. שמשון הלך אחר עיניו

   כדיליף לקמן:
. אביו על עשר פלגשי

כדכתיב בספר שמואל (ב 
טו) ויעזוב עשר נשים 

   פלגשים לשמור הבית:
   . חניתות:לונביות

. דכתיב לב אביו ולב ב''ד
(שם) אלכה נא ואשלמה 
את נדרי וגו' וכתיב את 
אבשלום הלכו מאתים איש 
קרואים והולכים לתומם 
ואמרינן בסוטה דירושלמי 
קרואים מדוד שעל ידי 

אמר מצות דוד הלכו עמו 
לו כתוב לי שילכו עמי 
אותן שנים שאבחר וכתב 
לו והיה מראה חותמו של 
דוד לשנים והולכים אחריו 
וכן לשנים אחרים עד 
שכינס מאתים וכולן ראשי 
סנהדראות הרי לב אביו 
ולב ב''ד ולב אנשי ישראל 
דכתיב בקרב איש 
להשתחוות וגו' וכתיב מי 
ישימני שופט בארץ וכתיב 

לב  ויגנוב אבשלום את
   אנשי ישראל:

. ואין באחיו גדול ממנו
שהיה מלך הרי מדה שמדד 
שנקבר אביו בגדולים ובו 
במדה מדדו לו שנקבר הוא 

  בגדולים:
. לענין כבוד קבורה מי לנו 

לקבר בגדולים גדול מיוסף 
שלא נתעסק בו אלא משה 
שהוא גדול מישראל ואין 
בישראל גדול ממנו הרי 
שבמדה שמדד לקבור את 

''י גדול בה מדדו לו יוסף ע
שאין גדול בכבודו קבור 
ממשה שלא נתעסק בו 

   אלא הקב''ה:
  

  גמ' 
. ע''י עיניו מרד בעיניו מרד

   בבוראו:
. שחשק כי מה' הוא

באותה אשה כדי להתגרות 
   בפלשתים:

והכתיב וירד שמשון 
. וירא שם אשה תמנתה

מבנות פלשתים ותיטב 
בעיני שמשון ומעשה של זו 

מעשה של שבתמנת קודם ל
   זו שבעזה:

תחילת קלקולו מיהא 
. דההיא דתמנת בעזה הוה

לאו קילקול הוא כולי האי 
שלקחה לו לאשה ולא בא 

   עליה בזנות:
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ִליָלה" ָמּה ּדְ ַנַחל ׂשֹוֵרק ּוׁשְ ה ּבְ ָ ֱאַהב ִאׁשּ   . (שופטים טז, ד) "ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוּיֶ

  
ְנָיא    :ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָמּה  ִליָלה" ִאיְלָמֵלא לֹא ִנְקָרא ׁשְ ֵרא "ּדְ  "ּדְ ּקָ תִּ   ִליָלה". ְראּוָיה ָהְיָתה ׁשֶ

ָלה ֶאת ּכֹ   חֹו, ִדיְלּדְ
ָלה ֶאת ִלּבֹו,  יְלּדְ   ּדִ

יו ָלה ֶאת ַמֲעׂשָ יְלּדְ   . "ּדִ
  
ָלה ֶאת ּכֹ" יְלּדְ ְכִתיב – "חוֹ ּדִ ַסר ּכֹ  :ּדִ   . (שופטים טז, יט) חֹו ֵמָעָליו""ַוּיָ
ָלה ֶאת ִלּבוֹ " יְלּדְ ְכִתיב – "ּדִ יד ָלּה ֶאת  :ּדִ י ִהּגִ ֶרא ְדִליָלה ּכִ ל ִלּבֹו""ַותֵּ   . (שופטים טז, יח) ּכָ
יו" ָלה ֶאת ַמֲעׂשָ יְלּדְ יּה,  - "ּדִ ִכיָנה ִמיּנֵ ק ׁשְ ּלַ ִאיְסּתַ   ּדְ

ְכִתיב י ה' ָסר ֵמָעָליו" :ּדִ   . (שופטים טז, כ) "ְוהּוא לֹא ָיַדע ּכִ
  

ל ִלּבֹו" יד ָלּה ֶאת ּכָ י ִהּגִ ִליָלה ּכִ ֶרא ּדְ   . (שופטים טז, יח) "ַוּתֵ
  

  ? ְמָנא ָיְדָעה
  

י  ָאַמר   : ַרבָאַמר  ָחִניןַרּבִ
ְבֵרי ֱאֶמת.  ִרין ּדִ   ִניּכָ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

יק  אֹותֹו ַצּדִ ָלה. ּדְ ָיְדָעה ּבֹו ּבְ ַמִים ְלַבּטָ ם ׁשָ יק ׁשֵ   לֹא ַמּפֵ
יָון  ָטא ָקָאַמ  (שופטים טז, יז) "ְנִזיר ֱאלִֹהים ֲאִני" :ָאַמרּדְ ּכֵ אי קּוׁשְ א ַוּדַ ּתָ    .רָאְמָרה: ָהׁשְ

  
  

ַאְלֵצהּו" ִמים ַוּתְ ל ַהּיָ י ֵהִציָקה ּלֹו ִבְדָבֶריָה ּכָ   (שופטים טז, טז).  64"ַוְיִהי ּכִ
  

ַאְלֵצהּו"ַמאי     ?"ַוּתְ
  

י  ָאַמר ֵבי  ִיְצָחקַרּבִ י ּדְ   : ַאִמיַרּבִ
יו.  ְחּתָ ְמָטה ִמּתַ יָאה ִנׁשְ ַמר ּבִ ַעת ּגְ ׁשְ   ּבִ

  
  

                                                           

ְק  64 ַאֲלֵצהּו ַותִּ ִמים ַותְּ ל ַהּיָ י ֵהִציָקה ּלֹו ִבְדָבֶריָה ּכָ   ַצר ַנְפׁשֹו ָלמּותַוְיִהי כִּ

    רש"י

. עקרה כמו אבני הר שדילדלה
   שנדלדלו.:

. הלא כמה כזבים מנא ידעה
אמר לה קודם לכן ומצאתו 

   שקרן:
. מתקבלין נכרין דברי אמת

על אופניהם  ומיושבין ודבורים
ראתה שערו גדול ולא היה 
שותה יין והבינה שהדברים 
האחרונים שאמר לה שבדבר 
 הזה היה כחו גדול אמת הן:

 . לשון דוחק ומצוקה:ותאלצהו
. תאות האדם בשעת גמר ביאה

   מרובה:
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        י, אי, אי, אי, א    ––––    ט, בט, בט, בט, ב .39
ְמִרי ָנא ָ ה ִהׁשּ ָכר ְוַאל ּתֹ  "ְוַעּתָ י ַיִין ְוׁשֵ ּתִ ׁשְ ל ָטֵמא"ְוַאל ּתִ   . (שופטים יג, ד) אְכִלי ּכָ

  
ל ָטֵמא"ַמאי    ? "כָּ

  
ָבִרים ְטֵמִאים ָקָאְכָלה א ּדְ ּתָ    ?!ְותּו, ַעד ָהׁשְ

  
י  ָאַמר ֵבי  ִיְצָחקַרּבִ י ַאִמיּדְ   : ַרּבִ

ָנִזיר.    ְדָבִרים ָהֲאסּוִרים ּבְ
  
  

ְבַקע ֱאלִֹהים ֶאת ִחי" "ַוּיִ ּלֶ ר ּבַ ׁש ֲאׁשֶ ְכּתֵ   . (שופטים טו, יט) ַהּמַ
  

י  ָאַמר ֵבי  ִיְצָחקַרּבִ י ַאִמיּדְ   : ַרּבִ
ה ְלָדָבר ָטֵמא  ָדָבר ָטֵמא.  -הּוא ִאיּוָ יו ּבְ   ְלִפיָכְך ִנְתלּו ַחּיָ

  
  

ֶחל רּוַח ה'"    .(שופטים יג, כה) 65"ַוּתָ
  

י  ָאַמר ַר ַרּבִ   : ֲחִניָנא יּבִ ָחָמא ּבְ
ל ַיֲעקֹ ָחְלָתה    ב ָאִבינּו, ְנבּוָאתֹו ׁשֶ
ְכִתיב   . (בראשית מט, יז) "ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך" :ּדִ

  
ַמֲחֵנה ָדן"    ."ְלַפֲעמֹו ּבְ

  
י  ָאַמר ֵבי  ִיְצָחקַרּבִ י ַאִמיּדְ   : ַרּבִ

זֹוג ת ְלָפָניו ּכְ ֶקׁשֶ ִכיָנה ְמַקׁשְ ָהְיָתה ׁשְ ד ׁשֶ     .ְמַלּמֵ
  

ִתיב ָהָכא ַמֲחֵנה ָדן""ְלַפֲע  :ּכְ    ,מֹו ּבְ
ֲעמֹ  :ּוְכִתיב ָהָתם   . (שמות לט, כו) ן"ן ְוִרּמֹ "ּפַ

  
  

אֹול" ּתָ ין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאׁשְ    ."ּבֵ
  

י  ָאַמר   : ַאִסיַרּבִ
דֹוִלים ָהיּו,  ֵני ָהִרים ּגְ אֹול ׁשְ ּתָ   ָצְרָעה ְוֶאׁשְ

ֶזה.  ְמׁשֹון ּוְטָחָנן ֶזה ּבָ   ַוֲעָקָרן ׁשִ
  
  

ָרֵאל""ְוהּוא ָיֵחל ְלה יַע ֶאת ִיׂשְ    .(שופטים יג, ה) ֹוׁשִ
  

י  ָאַמר ַר ַרּבִ   :  ֲחִניָנא יּבִ ָחָמא ּבְ
ל ֲאִביֶמֶלְך,    י,א בּוֲעתֹו ׁשֶ   הּוַחל ׁשְ

ְכִתיב:  קֹ ּדִ ׁשְ י""ִאם ּתִ   . (בראשית כא, כג) ר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכּדִ
  
  

ַער ַוְיָבְרֵכהּו ה'" ל ַהּנַ ְגּדַ    .)(שופטים יג, כד "ַוּיִ
  

ְרכֹו?  ה ּבֵ ּמֶ   ּבַ
  

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
תוֹ  ַאּמָ ְרכֹו ּבְ ּבֵ    .ׁשֶ

ַנַחל ׁשֹוֵטף.  ֵני ָאָדם, ְוַזְרעֹו ּכְ ּבְ תֹו ּכִ   ַאּמָ
  

                                                           

ֶחל רּוַח ה 65 אֹל 'ַותָּ תָּ ין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאׁשְ ַמֲחֵנה ָדן ּבֵ   ְלַפֲעמֹו ּבְ

    רש"י

. משרת דברים האסורים לנזיר
ענבים כגון נזיר ששרה ענבים 
במים ויש בהם טעם יין דלא 

א מכל אשר יעשה מגפן היין נפק
   (במדבר ו):

 . מקום קביעות השן:מכתש
. לישא בת אל איוה לדבר טמא

   נכר:
. לחי החמור בדבר טמא

 שאלמלא הוא היה מת בצמא:
. רוח נבואה ששרתה על רוח ה'
. ללוותו מקשקשת לפניו יעקב:

  באשר הולך: 
. הוחל שבועתו של אבימלך

בטלה לשון לא יחל דברו 
לפי שהם עברו על  (במדבר ל)

   השבועה תחילה:
. כל ברכה שבמקרא במה בירכו

לשון ריבוי הוא דבר המרבה 
ומצוי בו שובע פוייש''ן 

 בלע''ז ומה {פוישו"ן: שפע}
ברכה נמצא בו לא מצינו עושר 

   בשמשון:
. להיות זרעו שברכו באמתו

כנחל שוטף למה שנתאוה 
   נתברך:
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ְמׁשֹון ֶאל ה' ַוּיאַמר ְקָרא ׁשִ    :"ַוּיִ

ה ַעם ַהּזֶ ֵקִני ָנא ַאְך ַהּפַ    ,ה' ֱאלִֹהים ָזְכֵרִני ָנא ְוַחּזְ
ים"ָהֱאלִֹהים  ּתִ ִלׁשְ ֵתי ֵעיַני ִמּפְ ְ ְקָמה ְנַקם ַאַחת ִמׁשּ   . (שופטים טז, כח) ְוִאּנָ

  
  : ַרבָאַמר 

רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ְמׁשֹון ִלְפֵני ַהּקָ   ָאַמר ׁשִ
ָרֵאל י ֶאת ִיׂשְ ַפְטּתִ ָ ׁשּ ָנה ׁשֶ ִים ׁשָ ּתַ ִרים ּוׁשְ ל עֹוָלם, ְזכֹור ִלי ֶעׂשְ    ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ

י לְ  קֹום ְלָמקֹום. ְולֹא ָאַמְרּתִ ל ִמּמָ   ֶאָחד ֵמֶהם ַהֲעֵבר ִלי ַמּקֵ
  
  

ְלּכֹ  ְמׁשֹון ַוּיִ ֶלְך ׁשִ לֹׁש ֵמאֹות ׁשּוָעִלים""ַוּיֵ    .(שופטים טו, ד) ד ׁשְ
  

ָנא ׁשּוָעִלים?    ַמאי ׁשְ
  

י  ָאַמר יַרּבִ ר ַנְגּדִ י  ָאַמר ַאְיבּו ּבַ אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    :ִחּיָ
ְמׁשֹון: ָיבֹ  חֹוֵזר ַלֲאחֹוָריוא ִמ ָאַמר ׁשִ בּוָעָתן. י ׁשֶ ׁשְ ָחְזרּו ּבִ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ַרע ִמּפְ   , ְוִיּפָ

  
ְנָיא    :ּתַ

י  ָאַמר" ְמעֹון ֶהָחִסידַרּבִ   : ׁשִ
ה ָהָיה,  ים ַאּמָ ִ ׁשּ ְמׁשֹון ׁשִ ל ׁשִ ֵתיָפיו ׁשֶ ין ּכְ   ּבֵ

ֱאַמר: ּנֶ ָקם בַּ  ׁשֶ ְיָלה ַוּיָ ְמׁשֹון ַעד ֲחִצי ַהּלַ ב ׁשִ ּכַ ׁשְ ְיָלה"ַוּיִ    ,ֲחִצי ַהּלַ
ֵתָפיו" ם ַעל ּכְ ׂשֶ ִריַח ַוּיָ ֵעם ִעם ַהּבְ סָּ ֻזזֹות ַוּיִ י ַהּמְ ּתֵ ַער ָהִעיר ּוִבׁשְ ַדְלתֹות ׁשַ ֱאחֹז ּבְ    ."(שופטים טז, ג) ַוּיֶ

ה.  ים ַאּמָ ִ ׁשּ ִ חּותֹות ִמׁשּ ה ּפְ ָלתֹות ַעזָּ   ּוְגִמיִרי, ֵאין ּדְ
  
  

    רש"י

. שכר נקם אחת משתי עיני
מעיני תן לי בנקמה זו אחת 

 ושכר האחרת לעולם הבא:
. כשצדין אותו שחוזר לאחוריו

אינו (מרחיק) לברוח אלא חוזר 
   עקלקלות:
 . בעזה משתעי קרא:שער העיר
   . כשיעור כתיפיו:על כתיפיו
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        י, אי, אי, אי, א .40
ֵבית ָהֲאסוּ    . (שופטים טז, כא) ִרים""ַוְיִהי טֹוֵחן ּבְ

  
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

א ְלׁשֹון ֲעֵביָרה   .ֵאין ְטִחיָנה ֶאּלָ
י :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ּתִ ְטַחן ְלַאֵחר ִאׁשְ 66""ּתִ

  , (איוב לא, י) 
ר ֵהיֶמנּ  ְתַעּבֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּתֹו ְלֵבית ָהֲאסּוִרים ּכְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵהִביא לֹו ֶאת ִאׁשְ ּכָ ד ׁשֶ   ּו. ְמַלּמֵ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ֵתי ַחְמָרא    :ַהְיינּו ּדְ ׁשָ י ּדְ   ַחְמָרא,  - ַקּמֵ
א  ִריַדּיָ י ְרפֹוָקא ּגְ    .ּדּוְבָלא –ַקּמֵ

  
י  ְוָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

ה  ל ַהְמַזּנֶ ֶנת ָעָליו,  -ּכָ ּתֹו ְמַזּנֶ   ִאׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ָ  :ׁשֶ י ַעל ִאׁשּ ה ִלּבִ י""ִאם ִנְפּתָ ַתח ֵרִעי ָאַרְבּתִ   , (איוב לא, ט) ה ְוַעל ּפֶ

י ְוָעֶליָה ִיְכְרעּון ֲאֵחִרין" :ִתיבּוכְ  ּתִ ְטַחן ְלַאֵחר ִאׁשְ   . (איוב לא, י) "ּתִ
  

י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ י ּבּוִציֵני.  :ְוַהְיינּו ּדְ ֵתיּה ּבֵ י ָקאֵרי ְוִאיּתְ   ִאיהּו ּבֵ
  

י  ְוָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ
ְמׁשֹון  ַמִים, ׁשִ ָ ׁשּ ּבַ ֲאִביֶהם ׁשֶ ָרֵאל ּכַ ן ֶאת ִיׂשְ   ּדָ

ֱאַמר:  ּנֶ ַאַחדׁשֶ ן ָיִדין ַעּמֹו ּכְ ָרֵאל "ּדָ ְבֵטי ִיׂשְ    .(בראשית מט, טז) "ׁשִ
  

י  ְוָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ
רּוְך הּוא ִנְקָרא,  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ְמׁשֹון ַעל ׁשְ   ׁשִ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶמׁש ּוָמֵגן הׁשֶ י ׁשֶ   . (תהלים פד, יב) ' ֱאלִֹהים""ּכִ
  

ה א ֵמַעּתָ ֶחה!  ,ֶאלָּ   לֹא ִיּמָ
  

א רּוְך הּוא,  ,ֶאלָּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ   ֵמֵעין ׁשְ
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  רּוְך הּוא ָמֵגין ַעל ּכָ דֹוׁש ּבָ    ,ַמה ַהּקָ

ָרֵאל.  דֹורֹו ַעל ִיׂשְ ְמׁשֹון ָמֵגין ּבְ   ַאף ׁשִ
  

י  ְוָאַמר    :יֹוָחָנןַרּבִ
ַרְגלֹו ַאַחת ָהָיה,  ר ּבְ ְלָעם ִחיּגֵ   ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ִפי" :ׁשֶ ֶלְך ׁשֶ   . (במדבר כג, ג) "ַוּיֵ
  

י ַרְגָליו ָהָיה,  ּתֵ ׁשְ ר ּבִ ְמׁשֹון ִחיּגֵ   ׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ִפיפֹ  :ׁשֶ    .(בראשית מט, יז) ַרח"ן ֲעֵלי אֹ "ׁשְ

  
  
  
  

                                                           

י ְוָעֶליָה ִיְכְרעּון ֲאֵחִרין 66 תִּ ְטַחן ְלַאֵחר ִאׁשְ   תִּ

    רש"י

. לפני קמי דשתי חמרא חמרא
כל אדם מביאין מה שהוא רגיל 
 בו לפני שותי יין מביאין יין:

. לפני וקא גרידיא דובלאקמי רפ
עובד אדמה וחופר בגנות שרגיל 
לאכול ירק מביאין סל מלא ירק 

   דובלי מין ירק הוא:
. מין אחד הוא קארי ובוציני

אלא שאלו גדולים ואלו קטנים 
כלומר במה שהוא עוסק היא 

  עסוקה:
. כיחידו של עולם במשפט כאחד
   צדק:
. לשון חומה כמו ושמתי שמש

 ישעיהו נד):כדכוד שמשותיך (
. משמע על שמו של הקב''ה

 שכינהו בשמו של הקב''ה ממש:
. שאין שמש שם ממש מעין שמו

   אלא מגן ומציל:
. אשלויישי''ש שפי

{אישלוישיי"ץ: ָׁשמּוט [כאן: מי 
שרגלו שמוטה, נקועה, היינו 

כמו דשף מדוכתיה  חיגר]}
   (חולין דף מב:):

  . שפייה כפולה: שפיפון
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        י, אי, אי, אי, א .41
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ִנְבְראּו ֵמֵעין ּדּוגְ " ָ ל ַמְעָלה, ֲחִמׁשּ ֶהןָמא ׁשֶ ן ָלקּו ּבָ   . ְוכּוּלָ
ְמׁשֹון  כֹ - ׁשִ   חֹו, ּבְ

אּול  ארֹו,  -ׁשָ ַצּוָ   ּבְ
לֹום  ָערֹו,  -ַאְבׁשָ ׂשְ   ּבִ

ה  ֵעיָניו,  - ִצְדִקּיָ   ּבְ
ַרְגָליו –ָאָסא    . "ּבְ

  
כֹ" ְמׁשֹון ּבְ ְכִתיב – "חוֹ ׁשִ ַסר ּכֹ  :ּדִ   . (שופטים טז, יט) חֹו ֵמָעָליו""ַוּיָ
א" ארוֹ ׁשָ ַצּוָ ְכִתיב – "ּול ּבְ אּול ֶאת ַהֶחֶרב ַוִיּפֹ  :ּדִ ח ׁשָ ּקַ    .(שמואל א לא, ד) ל ָעֶליָה""ַוּיִ
ָערוֹ " ׂשְ לֹום ּבִ ן.  -  "ַאְבׁשָ ְדָבֵעיַנן ְלֵמיַמר ַקּמָ   ּכִ
ֵעיָניו" ה ּבְ ְכִתיב – "ִצְדִקּיָ ר" :ּדִ הּו ִעּוֵ   . (מלכים ב כה, ז) "ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקּיָ
ְכִתיב – "ַרְגָליוָאָסא ּבְ "   , (מלכים א טו, כג) "ַרק ְלֵעת ִזְקָנתֹו ָחָלה ֶאת ַרְגָליו" :ּדִ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
ַדְגָרא.  ּו ּפָ ָאֲחַזּתְ   ׁשֶ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה    : ַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ַנְחָמןּדְ  ָמר זּוְטָרא ּבְ
ֵמי  ַדְגָרא"ֵהיִכי ּדָ   ? "ּפָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ר ַהַחי.  ָבׂשָ ַמַחט ּבְ   ּכְ
  

   ?ְמָנא ָיַדע
  

ָאְמִרי א ּדְ יּה.  :ִאיּכָ   ֵמיַחׁש ֲהָוה ָחׁש ּבֵ
  

ָאְמִרי א ּדְ ַמע ֵליּה.  :ְוִאיּכָ יּה ׁשָ   ֵמַרּבֵ
  

ָאְמִרי א ּדְ   . (תהלים כה, יד) "סֹוד ה' ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם" :ְוִאיּכָ
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ֵני ָמה נֶ     ?ֱעַנׁש ָאָסאִמּפְ

ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים,  ְרָיא ּבְ ה ַאְנּגַ ָעׂשָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ֱאַמר  ּנֶ ל ְיהּוָדה ֵאין ָנִקי"ׁשֶ ִמיַע ֶאת ּכָ ֶלְך ָאָסא ִהׁשְ    .(מלכים א טו, כב) "ְוַהּמֶ

  
  ? "ֵאין ָנִקי"ַמאי 

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ה ֵמחוּ  ָתּה. ֲאִפיּלּו ָחָתן ֵמַחְדרֹו ְוַכּלָ   ּפָ
  
  

    רש"י

. נשתנו מן א כו'מעין דוגמ
  התחתונים לתפארת:

. לא מייתי ראיה אלא ויסר כחו 
  דכולן לקו:

. ויגבה מכל העם שאול בצוארו 
   משכמו (שמואל א י):

. מקום שהורגין ויפל עליה
   בחרב והיינו צואר:

. לא ידענא מנלן צדקיה בעיניו
דנשתנה לשבח וכן אסא ברגליו 

   אלא כן שמע מרבו:
ון או {צינית (שיגרפודגרא 

. שם חולי  שיגדון ברגליים)}
הוא שאוחז ברגלים וקורא לו 

   :פודגרא
   . לחלות:נענש אסא

   . עבודת המלך:אנגריא
. הזעיקן השמיע את כל יהודה

וישאו את אבני הרמה שהיה 
מלך ישראל בונה עליה כרך 
 לבלתי תת יוצא ובא לאסא:

קי יהיה לביתו . שכתוב בו נחתן
   וגו' (דברים כד):
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        י, אי, אי, אי, א .42
ִתיב ְמָנָתה" :ּכְ ְמׁשֹון ּתִ ֶרד ׁשִ   , (שופטים יד, א) "ַוּיֵ

ה ָחִמיְך עֹ  :ּוְכִתיב ְמָנָתה""ִהּנֵ   . (בראשית לח, יג) ֶלה ּתִ
  

י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ּה  ה ּבָ ּנָ ְתּגַ ּנִ ְמׁשֹון ׁשֶ יּה -ׁשִ ִתיב ּבֵ   , 'ְיִריָדה'ּכְ
ּה  ה ּבָ ְתַעּלָ ּנִ יּה  -  ְיהּוָדה ׁשֶ ִתיב ּבֵ ה' ּכְ    .'ֲעִלּיָ

  
י  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ   ָאַמר:  ׁשְ

י ִתְמָנאֹות ָהיּו,  ּתֵ   ׁשְ
יִריָדה,    ֲחָדא ּבִ
ה.  ֲעִלּיָ   ַוֲחָדא ּבַ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ְמָנה ֲהַואי    ,ֲחָדא ּתִ
א  יּסָ ָאֵתי ֵמַהאי ּגִ    ,ְיִריָדה –ּדְ

א  יּסָ   ה. ֲעִליָּ  -ּוְדָאֵתי ֵמַהאי ּגִ
  

גֹון ַוְרּדֹוְנָיא ֶנֶרׁש  ,ּוֵבי ַבאֵרי ,ּכְ    .ְוׁשּוָקא ּדְ
  
  

    רש"י

. כתיב וירד שמשון תמנתה
אלמא תמנת בירידה וכתיב 
עולה תמנתה אלמא עלייה היא 
ושמשון ויהודה תרוייהו בארץ 

   ישראל הוו:
. שנשא מבנות שנתגנה בה

   פלשתים האסורות לו:
. שמשם נולדו יהודה נתעלה

פרץ וזרח שהעמידו מלכים 
   ונביאים בישראל:

. שהיתה דאתי מהאי גיסא
מיושבת באמצע שיפוע ההר 
הבא לה מראש ההר יורד הבא 

   לה מרגלי ההר עולה:
. כגון ורדני ובי בארי ונרש

עיירות הן היושבות בשיפוע 
   ההרים:
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ֶפַתח ֵעיַנִים" ב ּבְ ׁשֶ 67"ַוּתֵ

   .(בראשית לח, יד) 
  

י  ָאַמר ִריַרּבִ ַסְנּדְ   : ֲאֶלּכְ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ִפְתחֹו ׁשֶ ָבה ָלּה ּבְ ָהְלָכה ְוָיׁשְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ל ֵעיַנִים  ּכָ    צֹופֹות ִלְראֹותֹו.ָמקֹום ׁשֶ
  

י    : ַרבָאַמר  ָחִניןַרּבִ
מֹו ֵעיַנִים,  ְ ׁשּ   ָמקֹום הּוא ׁשֶ

ּפּוַח ְוָהֵעיָנם"ְוֵכן הּוא אֹוֵמר  68"ּתַ
   .(יהושע טו, לד) 

  
י  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ   ָאַמר:  ׁשְ

ְתָנה ֵעיַנִים ִלְדָבֶריָה.  ּנָ   ׁשֶ
א ּגוֹ  ּמָ ָבָעּה ָאַמר ָלּה: ׁשֶ ּתְ ׁשֶ ? ּכְ ה ַאּתְ   ּיָ

ּיֹוֶרת ֲאִני.    ָאְמָרה ֵליּה: ּגִ
 ? ת ִאיׁש ַאּתְ א ֵאׁשֶ ּמָ   ׁשֶ
נּוָיה ֲאִני.    ָאְמָרה ֵליּה: ּפְ

ין?  ְך ָאִביְך ִקיּדּוׁשִ ל ּבָ א ִקיּבֵ ּמָ   ׁשֶ
  ָאְמָרה ֵליּה: ְיתֹוָמה ֲאִני. 

 ? א ְטֵמָאה ַאּתְ ּמָ   ׁשֶ
  ָאְמָרה ֵליּה: ְטהֹוָרה ֲאִני. 

  
  

ע  ּטַ ַבע""ַוּיִ ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ    .(בראשית כא, לג) ֵאׁשֶ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ל ִמיֵני ְמָגִדים.  ס, ְוָנַטע ּבֹו ּכָ ְרּדֵ ה ּפַ ָעׂשָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
י  יוְ  ְיהּוָדהַרּבִ    :ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ס ְרּדֵ    .ַחד ָאַמר: ּפַ
ק    .ְוַחד ָאַמר: ּפּוְנּדָ

  
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְרּדֵ " :ּבִ ְכִתיב -  "סּפַ ע" :ַהְיינּו ּדִ ּטַ   . "ַוּיִ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ק" :ֶאלָּ ע"ַמאי  - "ּפּוְנּדָ ּטַ   ? "ַוּיִ
  

ִדְכִתיב ְדנֹו" :ּכְ ע ָאֳהֵלי ַאּפַ ּטַ 69"ַוּיִ
  . (דניאל יא, מה) 

  
  

ם ה' ֶאל עֹוָלם" ׁשֵ ם ּבְ ְקָרא ׁשָ 70"ַוּיִ
  . (בראשית כא, לג) 

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ְקָרא"יְקֵרי ַאל ּתִ    י,ב ְקִריא. ^ "ַוּיִ א ַוּיַ   ֶאּלָ
ב.  ל עֹוֵבר ָוׁשָ ֶפה ּכָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ִהְקִריא, ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִלׁשְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

יַצד?    ּכֵ
תּו, ָעְמדּו ְלָבְרכֹו.  ָאְכלּו ְוׁשָ   ְלַאַחר ׁשֶ

ם?   ָאַמר ָלֶהם:  י ֲאַכְלּתֶ ּלִ ֶ   ְוִכי ִמׁשּ
ם! ִמ  ל ֱאלֵֹהי עֹוָלם ֲאַכְלּתֶ ֶ   ׁשּ

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם.  חּו ּוָבְרכּו ְלִמי ׁשֶ ּבְ   הֹודּו ְוׁשַ
  
  

ֶניָה" ָתה ּפָ י ִכסְּ ֶבָה ְלזֹוָנה כִּ ְחׁשְ ְרֶאָה ְיהּוָדה ַוּיַ   . (בראשית לח, טו) "ַוּיִ

                                                           

ֶפַתח ֵע  67 ב ּבְ ׁשֶ ף ַותֵּ ְתַעּלָ ִעיף ַותִּ ּצָ ַכס ּבַ ְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ַותְּ ַסר ּבִ הַותָּ ָ ָנה לֹו ְלִאׁשּ ָלה ְוִהוא לֹא ִנתְּ י ָגַדל ׁשֵ י ָרֲאָתה ּכִ ְמָנָתה ּכִ ֶרְך תִּ ר ַעל ּדֶ   יַנִים ֲאׁשֶ
ּפּוַח ְוָהֵעיָנם 68 ים תַּ ּנִ   ְוָזנֹוַח ְוֵעין ּגַ
ים ְלַהר ְצִבי קֶֹדׁש ּוָבא ַעד ִקּצֹו ְוֵאין עֹוֵזר לוֹ  69 ין ַיּמִ ְדנֹו ּבֵ ע ָאֳהֶלי ַאּפַ   ְוִיּטַ
ם הַויִּ  70 ׁשֵ ם ּבְ ְקָרא ׁשָ ַבע ַוּיִ ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ע ֶאׁשֶ   ֵאל עֹוָלם 'ּטַ

    רש"י

. שהיו רגילין מצפות לראותו
להתקבל שם וללון והיה חביב 

  עליהם:
. דוגמא שנתנה עינים לדבריה 

נה לעצמה שאין ופתח היתר נת
   עבירה בדבר:

. ואיני עובדת כוכבים גיורת אני
   וראויה לך:
 . ומותרת לכל אדם:פנויה אני

. והייתי קטנה יתומה אני
והשיאוני אמי ואחיי ואין 
נישואין לער ואונן כלום לאסור 
עליו משום כלתו ואין זכות 
לאם ולאחים להשיא קטנה 
אלא האב זוכה בה כדכתיב את 

יש הזה (דברים בתי נתתי לא
כב) ולהך סברא לאו בתו של 
שם היתה שמשנת ששים ליעקב 
כלו שנותיו של שם ויעקב כבר 
 היה יותר מבן מאה ועשר:

   . מנדה:טהורה אני
. לההנות עוברים ונטע בו

   ושבים:
. ללון שם אורחים ולשון פונדק

אש''ל נוטריקון הוא אכילה 
שתיה לויה שהיה מאכילן 

 אותן: ומשקן ואח''כ מלווה
. פסוק הוא ויטע אהלי אפדנו

  בדניאל על אחד מהמלכים: 
. למד לבריות אלא ויקריא

 לקרות שם בשם ה' אל עולם:
. משלו כיצד לאחר שאכלו ושתו

היו עומדין לברכו לאברהם 
והוא אומר להם וכי משלי 

  אכלתם:
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ּום  ֶניהָ כִ "ּדְ ִמׁשּ ָתה ּפָ ָבּה ְלזֹוָנה?!  "ּסְ   ֲחׁשָ

  
י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

כִּ  ֵבית ָחִמיָה ׁשֶ ֶניָה ּבְ ָתה ּפָ   . ּסְ
  
י  ָאַמרּדְ  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ י  ָאַמר ׁשְ   : יֹוָנָתןַרּבִ

ֵבית ָחִמיָה  ִהיא ְצנּוָעה ּבְ ה ׁשֶ ּלָ ל ּכַ ה ְמָלִכים ּוְנִביִאים.  - ּכָ ּנָ   זֹוָכה ְויֹוְצִאין ִמּמֶ
   ?ְמָנַלן

ָמר.    ִמתָּ
ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ" :ְכִתיבּדִ  – "ְנִביִאים"   , (ישעיה א, א) "ֲחזֹון ְיׁשַ
ִוד.  -  "ְמָלִכים"   ִמּדָ
  

י  ְוָאַמר   : ֵלִויַרּבִ
ָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינּו:  ָבר ֶזה ָמסֹוֶרת ּבְ   ּדָ

  ָאמֹוץ ַוֲאַמְצָיה ַאִחים ָהוּו. 
  
  

71"ִהיא מּוֵצאת"
   .(בראשית לח, כה) 

  
ֵעי ֵליּה  'ִהיא ִמיּתּוֵצאת'   ! ִמיּבָ

  
י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ְמְצאּו ִסיָמֶניָה,  ּנִ   ְלַאַחר ׁשֶ
ֵאל ְוִריֲחָקן,  א ַסּמָ   ּבָ

ְבִריֵאל  א ּגַ   . ְוֵקיְרָבןּבָ
  

ְכִתיב ם" :ַהְיינּו ּדִ ַח ַעל יֹוַנת ֵאֶלם ְרחִֹקים ְלָדִוד ִמְכּתָ   , (תהלים נו, א) "ַלְמַנּצֵ
  

י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ
נִּ  ָעה ׁשֶ ָ ֶמת. ִמׁשּ יֹוָנה ִאיּלֶ ית ּכְ   ְתַרֲחקּו ִסיָמֶניָה ַנֲעׂשֵ

ם" ָהָיה ָמךְ  - "ְלָדִוד ִמְכּתָ ִוד ׁשֶ ה ּדָ ּנָ ָצא ִמּמֶ ּיָ   .לְוַתם ַלּכֹ , ׁשֶ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ם" הּוא ָמהּול.  -  "ִמְכּתָ ׁשֶ ּנֹוַלד ּכְ ה, ׁשֶ ּמָ תֹו ּתַ ָהְיָתה ַמּכָ   ׁשֶ

  
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ם" ם -  "ִמְכּתָ ׁשֵ ּנּו ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ּכְ דֹול ִמּמֶ ּגָ ַקְטנּותֹו ִהְקִטין ַעְצמֹו ֵאֶצל ִמי ׁשֶ ּבְ    ,ׁשֶ
תֹו.  ְגדּוּלָ ְך ּבִ   ּכָ

  
  

ְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאמֹ  ה ּלֹו ָאנֹ"ְוִהיא ׁשָ ר ֵאּלֶ   . (בראשית לח, כה) ִכי ָהָרה"ר ְלִאיׁש ֲאׁשֶ
  

  ְוֵתיָמא ֵליּה ֵמיַמר! 
  

ר ָאַמר  הַרב זּוְטָרא ּבַ   , ַרבָאַמר  טּוִבּיָ
יְזָנאְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ר ּבִ י  ָאַמר ַרב ָחָנא ּבַ ְמעֹון ֲחִסיָדאַרּבִ   , ׁשִ
י  ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ ן יֹוַחיַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ן ָהֵאׁש, ְוַאל ַיְלּבִ  ְבׁשַ יל ַעְצמֹו ְלתֹוְך ּכִ ּפִ ּיַ ים. נֹוַח לֹו ְלָאָדם ׁשֶ ַרּבִ ֵני ֲחֵבירֹו ּבָ   ין ּפְ
   ?ְמָנַלן

ָמר.    ִמתָּ
  

ר ָנא"   . (בראשית לח, כה) "ַהּכֶ
  

                                                           

ר ָנא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת 71 ה ּלֹו ָאנִֹכי ָהָרה ַוּתֹאֶמר ַהּכֶ ר ֵאּלֶ ְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאמֹר ְלִאיׁש ֲאׁשֶ ה ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ׁשָ ה ָהֵאּלֶ ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ   ְוַהּפְ

    רש"י

. ולא שכסתה פניה בבית חמיה
ראה אותה כל הימים שגדלה 

 לא הכיר בה:בביתו לפיכך 
. אביו של ישעיהו ואמציה אמוץ

מלך יהודה אחים הוו ואמציה 
מזרע דוד היה ואמוץ אחיו נביא 
 היה אלמא נביאים נפיק מינה:

. הוי משמע לשון היא מיתוצאת
הוצאה בעל כרחה היא מוצאת 

   משמע לשון מציאה:
. חותמו ופתילים ומטה סימניה

שבא סמאל שהוא שר של אדום 
תשרף ולא יצא וריחקן כדי ש

דוד ממנה המכה את אדום 
   בגיא מלח:

. על עסקי יונת אלם רחוקים
הרחקה שנעשו סימניה 

   רחוקים:
. לאותה שהיתה לדוד מכתם

ראויה ועומדת לצאת ממנה 
   דוד:

   . עניו:שהוא מך
   . תמים בדרכיו:ותם

. מקום מילה שהוא מכתו תמה
ראוי למכה היה תם ושלם שלא 

   הוצרך לחסרו:
. קודם כשם שבקטנותוד''א 

   שמלך:
. לאחר שמלך ולשון כך בגדולתו

מכתם שהיתה תמה מכתו 
מתחלתו ועד סופו לא נחסר 

   ענוותנותו ולא נשתנית:
והיא שלחה וגו' לאיש אשר 

. ולא שלחה לו לאמר אלה לו
ממך אני הרה והרי סימנין 

   שלך:
. לשליח אמור ותימא ליה מימר

לו שממנו אני הרה ואלו 
  סימניו:
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י  ָאַמר י ֲחִניָנאַרּבִ ַרּבִ   : ָחָמא ּבְ
ר"ּבִ  ר ְלָאִביו,  72"ַהּכֵ ֵ יׂשּ   ּבִ
ר"ּבְ  רּוהּו.  "ַהּכֵ ְ יׂשּ   ּבִ
  
ר"ּבְ  ר  "ַהּכֵ ֵ יׂשּ ְנָך ִהיא"ּבִ תֶֹנת ּבִ ר ָנא ַהּכְ   , לז, לב) (בראשית "ַהּכֶ
ר"ּבְ  רּוהּו  "ַהּכֵ ְ יׂשּ ר ָנא ְלִמיּבִ   . (בראשית לח, כה) ""ַהּכֶ
  
ה.  - ָנא"" ׁשָ ּקָ א ְלׁשֹון ּבַ   ֵאין "ָנא" ֶאּלָ

י.  ּנִ ֲעִלים ֵעיֶניָך ִמּמֶ ֵני ּבֹוְרֲאָך ְוַאל ּתַ ר ּפְ ָך, ַהּכֵ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ   ָאְמָרה ֵליּה: ּבְ
  

ר ְיהּוָדה ַוּיאֶמר ָצְד  ּכֵ י""ַוּיַ ּנִ   . (בראשית לח, כו) ָקה ִמּמֶ
  

יְזָנאָאַמר ּדְ ַהְיינּו  ר ּבִ י  ָאַמר ַרב ָחִנין ּבַ ְמעֹון ֲחִסיָדאַרּבִ   : ׁשִ
ֶתר  ּסֵ ַמִים ּבַ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ּדֵ ּקִ רּוְך הּוא,  - יֹוֵסף ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ְ   ָזָכה ְוהֹוִסיפּו לֹו אֹות ַאַחת ִמׁשּ

ְכִתיב יה :ּדִ מֹו""ֵעדּות ּבִ   . (תהלים פא, ו) ֹוֵסף ׂשָ
ַפְרֶהְסָיא  ַמִים ּבְ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ּדֵ ּקִ מוֹ  - ְיהּוָדה ׁשֶ רּוְך הּוא ָזָכה ְוִנְקָרא ּכּוּלֹו ַעל ׁשְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ   . ׁשֶ

הֹוָדה ְוָאַמר יָון ׁשֶ י" :ּכֵ ּנִ ת קֹול -  (בראשית לח, כו) "ָצְדָקה ִמּמֶ    ,ָיְצָתה ּבַ
ה ִהּצַ  ֵני ָבֶניָה ִמן ָהאּורְוָאְמָרה: ַאּתָ ָמר ּוׁשְ ֶניָך ִמן ָהאּור.  ,ְלּתָ ּתָ ה ִמּבָ לֹׁשָ ְזכּוְתָך ׁשְ יל ּבִ ֲאִני ַמּצִ יָך ׁשֶ   ַחּיֶ

   ?ַמאן ִניְנהוּ 
ֵאל ַוֲעַזְרָיה.    ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ

  
י" ּנִ   . "ָצְדָקה ִמּמֶ

  
  ְמָנא ָיַדע? 

  
ת קֹול ְוָאְמָרה:    ָיְצָתה ּבַ

י ָיְצאּו כְּ  ּנִ יםִמּמֶ    .בּוׁשִ
  

ּה"   . (בראשית לח, כו) "ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעּתָ
  

מּוֵאל ָסָבאָאַמר  ר ַאִמיּדְ ֲחמּוַה  ׁשְ מּוֵאל ּבַ ֵמיּה  ַרב ׁשְ ְ ר ַאִמיִמׁשּ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ
ָדָעּה  ּיְ יָון ׁשֶ הּכֵ ּנָ ַסק ִמּמֶ    .ׁשּוב לֹא ּפָ

ִתיב ָהָכא ּה" :ּכְ    ,"ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעּתָ
דֹול ְולֹא ָיָסף" :ּוְכִתיב ָהָתם    .(דברים ה, יט) "קֹול ּגָ

  
  

                                                           

תֹנֶ  72 חּו ֶאת ּכְ ּלְ ְנָך ִהוא ִאם לֹאַוְיׁשַ תֶֹנת ּבִ ר ָנא ַהּכְ ִביאּו ֶאל ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו זֹאת ָמָצאנּו ַהּכֶ ים ַוּיָ ּסִ   ת ַהּפַ

    רש"י

. אף זו נוח היה לה ואל ילבין כו'
לישרף ואל תלבין פניו לפיכך 
שלחה לו אם יודה ויגלה הוא 
עצמו את הדבר יגלה ואם לאו 
תשרף ולא תגלה היא את 

   הדבר:
. אל אביו דבר בהכר בישר

 שנצטער בו ובהכר בשרוהו:
. שממנו היא מעוברת מנא ידע

 שמא אף אחרים באו עליה:
 ל אמרה:. בת קוויאמר

. דברים עלומים שנגזרו כבושים
מלפני שיצאו מזו מלכים ואי 
אפשר לצאת אלא מיהודה 
דכתיב (בראשית מט) גור אריה 
יהודה כבושים דברי סתר גזירת 
המלך כמו בהדי כבשי דקודשא 
בריך הוא למה לך בברכות (דף 

   י.) גבי חזקיה:
. שידע בה שהיא כיון שידעה

  צדקת ולשם שמים נתכוונה:
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ָערוֹ " ׂשְ ָאה ּבִ לֹום ִנְתּגָ ָערוֹ  - [ ַאְבׁשָ ׂשְ   ]."ְלִפיָכְך ִנְתָלה ּבִ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָערֹו ָמַרד, " ׂשְ לֹום ּבִ   ַאְבׁשָ

ֱאַמר: ּנֶ לֹום לֹא ָהָיה ִאיׁש ָיֶפה ... ׁשֶ    "ּוְכַאְבׁשָ
י ָכֵבד ָעָליו ַח כִּ ר ְיַגּלֵ ִמים ֲאׁשֶ ץ ָיִמים ַלּיָ חֹו ֶאת ראׁשֹו ְוָהָיה ִמּקֵ    ,ּוְבַגּלְ

ַער רֹ  ַקל ֶאת ׂשְ חֹו ְוׁשָ ֶלְך"ְוִגּלְ ֶאֶבן ַהּמֶ ָקִלים ּבְ   . כו)-יד, כה '(שמואל ב אׁשֹו ָמאַתִים ׁשְ
ָנא    :ּתָ

י ִציּפֹוִרי" ְרָיא ְוַאְנׁשֵ י ִטּבֶ ַאְנׁשֵ ּה  ֶאֶבן ׁשֶ   . "ׁשֹוְקִלים ּבָ
ָערוֹ  ׂשְ    ,ְלִפיָכְך ִנְתָלה ּבִ

ֱאַמר: ּנֶ ֶרד,  ׁשֶ לֹום רֵכב ַעל ַהּפֶ לֹום ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד ְוַאְבׁשָ ֵרא ַאְבׁשָ ּקָ   "ַוּיִ
ֱחַזק ראׁשֹו ָבֵאָלה דֹוָלה ַוּיֶ ַחת ׂשֹוֶבְך ָהֵאָלה ַהּגְ ֶרד ּתַ בא ַהּפֶ    ,ַוּיָ

ַמִים  ָ ין ַהׁשּ ן ּבֵ ּתַ יו ָעָבר"ַוּיֻ ְחּתָ ר תַּ ֶרד ֲאׁשֶ   . יח, ט) '(שמואל ב ּוֵבין ָהָאֶרץ ְוַהּפֶ
ָעא ְלִמיְפְסֵקיּה.  ַקל ַסְפֵסיָרא ּבְ   ׁשְ

ֵבי  ָנא ּדְ י ּתָ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ
יו" ְחתָּ אֹול ִמתַּ ָעה ִנְבַקע ׁשְ אֹוָתּה ׁשָ   . "ּבְ
  
  

ַער וַ  ַ ת ַהׁשּ ַעל ַעל ֲעִלּיַ ֶלְך ַוּיַ ז ַהּמֶ ְרּגַ ְבְּך, "ַוּיִ   ּיֵ
לֹוםְוכֹ  ִני ַאְבׁשָ ִני ּבְ לֹום ּבְ ִני ַאְבׁשָ ֶלְכּתֹו ּבְ    ,ה ָאַמר ּבְ

ִני ְבִני" לֹום ּבְ יָך ַאְבׁשָ ן מּוִתי ֲאִני ַתְחתֶּ    .יט, א) '(שמואל ב ִמי ִיּתֵ
לוֹ " לֹום ַאְבׁשָ ִני ַאְבׁשָ דֹול ּבְ ֶלְך קֹול ּגָ ְזַעק ַהּמֶ ָניו ַוּיִ ֶלְך ָלַאט ֶאת ּפָ ִני ְבִני"ְוַהּמֶ   . יט, ה) '(שמואל ב ם ּבְ

ַמְנָיא  ִני"ָהֵני ּתְ ה "ּבְ    ?ָלּמָ
ֵקיּה  ַאּסְ ְבָעה ּדְ םׁשִ יִהּנָ ְבָעה ְמדֹוֵרי ּגֵ ִ    ,ִמׁשּ

ָאְמִרי   - ְוִאיָדְך  א ּדְ י ּגּוֵפיּה  :ִאיּכָ יּה ְלַגּבֵ ָקֵריב ֵריׁשֵ    ,ּדְ
ָאְמִרי א ּדְ ָאֵתי :ְוִאיּכָ ַאְייֵתיּה ְלָעְלָמא ּדְ   . ּדְ

  
  

ו" ב לֹו ְבַחּיָ ּצֵ לֹם ָלַקח ַוּיַ 73"ְוַאְבׁשָ
   .(שמואל ב יח, יח) 

  
   ?"ָלַקח"ַמאי 

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ח ַרע ְלַעְצמֹו.  ַקח ִמּקָ ּלָ   ׁשֶ
  

ֶלְך" ֵעֶמק ַהּמֶ ר ּבְ ֶבת ֲאׁשֶ    .(שמואל ב יח, יח) "ֶאת ַמּצֶ
  

י  ָאַמר אַרּבִ ּפָ ר ּפַ   :ֲחִניָנא ּבַ
ֵעָצה ֲעמּוּקָ  ל עֹוָלם.  ּבְ ל ַמְלּכֹו ׁשֶ   ה ׁשֶ

ְכִתיב:    יא,א יֶתָך"ּדִ   . (שמואל ב יב, יא) "ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה ִמּבֵ
ה אֹוֵמר:  ָבר ַאּתָ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ ָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון"ּכַ ׁשְ    .(בראשית לז, יד) "ַוּיִ

  
י  ָאַמר אַרּבִ ּפָ ר ּפַ   : ֲחִניָנא ּבַ

ה ׁשֶ  ֵעָצה ֲעמּוּקָ ֶחְברֹון, ּבְ בּור ּבְ ּקָ יק ׁשֶ   ל אֹותֹו ַצּדִ
ְכִתיב י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעךָ  :ּדִ ַדע ּכִ   . (בראשית טו, יג) ""ָידַע ּתֵ

  
י ָאַמר ֵאין ִלי ֵבן"   . (שמואל ב יח, יח) "ּכִ

  
ֵני?    !ְולֹא ָהוּו ֵליּה ּבְ

ה ָבִנים ּוַבת ַאַח  :ְוָהְכִתיב לֹׁשָ לֹום ׁשְ ְלדּו ְלַאְבׁשָ ּוָ   ! (שמואל ב יד, כז) ת""ַוּיִ
  

יִמיָאַמר  ר ַאְבּדִ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ

                                                           

יר 73 ֲעבּור ַהְזּכִ י ָאַמר ֵאין ִלי ֵבן ּבַ ֶלְך ּכִ ֵעֶמק ַהּמֶ ר ּבְ ֶבת ֲאׁשֶ יו ֶאת ַמּצֶ ב לֹו ְבַחּיָ ּצֶ לֹם ָלַקח ַוּיַ ְקָרא לַ  ְוַאְבׁשָ ִמי ַוּיִ לֹם ַעד ׁשְ ֵרא ָלּה ַיד ַאְבׁשָ ּקָ מֹו ַוּיִ ֶבת ַעל ׁשְ ּצֶ ּמַ
ה   ַהּיֹום ַהּזֶ

    רש"י

. משנה לשנה מקץ ימים לימים
שנזיר עולם היה ומגלח אחת 

   לי''ב חודש:
. דקריב רישיה לגבי גופיה

שהיה ראשו מושלך רחוק מגופו 
   וקירבו:

. והכי שלקח מקח רע לעצמו
קאמר קרא ואבשלום לקח לו 
את המצבה הזאת בחייו ויצב לו 
 את מצבת אשר בעמק המלך:

 . של הקב''ה שהואעצה עמוקה
מלך עולם שגזר על דוד כן 

   במעשה בת שבע:
. הציב אבשלום מקים וגו' הנני

אותה עצה וקיימה מצבת דבריו 
של הקב''ה כדכתיב לעולם ה' 
דברך נצב (תהלים קיט) ויקרא 
למצבת על שמו גרם לאותה 
רעה שתקרא על שמו ויקרא לה 
 יד אבשלום כך היא נקראת:

. ביוסף וישלחהו מעמק חברון
כששלחו יעקב  משתעי קרא

אצל אחיו והוא תחילת סיבת 
   ירידת ישראל למצרים:

. של אותו צדיק שקבור בחברון
   אברהם:
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ן ָהגּון ְלַמְלכּות.  ּלא ָהָיה לֹו ּבֵ   ׁשֶ
  

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
ן ְליֹוְרׁשֹו.  יַח ּבֵ ל ֲחֵבירֹו ֵאינֹו ַמּנִ בּוָאתֹו ׁשֶ ֹוֵרף ּתְ ל ַהׂשּ ִמיִרי: ּכָ   ּגְ

  ְוִאיהּו ַקְלֵייּה ִלְדיֹוָאב, 
ְכִתיב יתּוָה ָבֵאׁש  :ּדִ עִרים ְלכּו ְוַהּצִ ם ׂשְ    ,"ַוּיאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו ְראּו ֶחְלַקת יֹוָאב ֶאל ָיִדי ְולֹו ׁשָ

ֵאׁש" לֹום ֶאת ַהֶחְלָקה ּבָ תּו ַעְבֵדי ַאְבׁשָ ּצִ   . (שמואל ב יד, ל) ַוּיַ
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        יא, איא, איא, איא, א .45
ָעה ַאַחת, [ ְוֵכן ְלִעְנַין ַהּטֹוָבה ִמְרָים" ה ׁשָ יָנה ְלמֹׁשֶ   ִהְמתִּ

ֱאַמר: ּנֶ ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ׁשֶ ַתּצַ 74""ַוּתֵ
ר - (שמות ב, ד)  ְדּבָ ּמִ ְבָעה ָיִמים ּבַ ָרֵאל ׁשִ בּו ָלּה ִיׂשְ   .ְלִפיָכְך ִנְתַעּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ   ]."(במדבר יב, טו) "ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְרָים"ׁשֶ
  

ֵמי?    ִמי ּדָ
א,  ְעּתָ   ָהָתם ֲחָדא ׁשַ

ְבָעה יֹוֵמ    י! ָהָכא ׁשִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  ֵאיָמא: ּוְלִעְנַין ַהּטֹוָבה ֵאינֹו ֵכן. 

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

  ָקָתֵני!  "ְוֵכן ְלִעְנַין ַהּטֹוָבה"ָהא 
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ה,  אֹוָתּה ִמּדָ   ָהִכי ָקָתֵני: ְוֵכן ְלִעְנַין ַהּטֹוָבה, ּבְ

ּדַ וּ  ה ִמּמִ ה טֹוָבה ְמרּוּבָ   ת ּפּוְרָענּות. ְלעֹוָלם ִמּדָ
  
  

ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק" ַתּצַ   . (שמות ב, ד) "ַוּתֵ
  

י  ָאַמר   : ִיְצָחקַרּבִ
ִכיָנה ֶנֱאַמר,  ם ׁשְ סּוק ֶזה ּכּוּלֹו ַעל ׁשֵ   ּפָ

ב" ַתּצַ ְכִתיב:  - "ַוּתֵ בֹ ּדִ ב""ַוּיָ ְתַיּצַ 75א ה' ַוּיִ
  , (שמואל א ג, י) 

ְכִתיב – "ֲאחֹותֹו" "ר ַלָחְכָמה ֲאחִֹת "ֱאמֹ  :ּדִ   , (משלי ז, ד) י ָאּתְ
ְכִתיב – "ֵמָרחֹק"   , (ירמיה לא, ב) "ֵמָרחֹוק ה' ִנְרָאה ִלי" :ּדִ
ְכִתיב – "ָלַדַעת" עֹות ה'" :ּדִ י ֵאל ּדֵ   , (שמואל א ב, ג) "ּכִ

ְכִתיב – "ַמה" ְך" :ּדִ   , (דברים י, יב) "ָמה ה' ֱאלֶֹהיָך ׁשֵאל ֵמִעּמָ
ה" ָעׂשֶ ְכִתיב – "ּיֵ י לֹא  :ּדִ ָבר""ּכִ ה ה' ֱאלִֹהים ּדָ   , (עמוס ג, ז) ַיֲעׂשֶ

ְכִתיב – "לֹו" לֹום" :ּדִ   . (שופטים ו, כג) "ַוּיאֶמר לֹו ה' ׁשָ
  
  

                                                           

ה לוֹ  74 ָעׂשֶ ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ְלֵדָעה ַמה ּיֵ ַתּצַ   ַותֵּ
בֹא ה 75 ךָ  'ַוּיָ י ׁשֵֹמַע ַעְבּדֶ ר ּכִ ּבֵ מּוֵאל ּדַ מּוֵאל ַוּיֹאֶמר ׁשְ מּוֵאל ׁשְ ַפַעם ׁשְ ְקָרא ְכַפַעם ּבְ ב ַוּיִ ְתַיּצַ   ַוּיִ

    רש"י

. דיותר ממה שהוא אינו כן
   מודד מודדים לו:

. דוגמא מעין דבאותה מדה
אותו ענין ומיהו יותר ממה 
שעשה משתלם דמדה טובה 
מרובה בתשלומין ממדת 

   פורענות:
שהיא אצל  .אמור לחכמה

הקב''ה ומפיו שנאמר כי ה' 
יתן חכמה מפיו דעת ותבונה 

   (משלי ב):
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        בבבב- - - - יא, איא, איא, איא, א .46
ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש  76""ַוּיָ

   .(שמות א, ח) 
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
ׁש,    ַחד ָאַמר: ָחָדׁש ַמּמָ

ֵזירֹוָתיו ׁשּו ּגְ ְתַחּדְ ּנִ    .ְוַחד ָאַמר: ׁשֶ
  

ָאַמרַמאן  ׁש " :ּדְ ְכִתיב  -  "ָחָדׁש ַמּמָ   ."ָחָדׁש"ּדִ
ָאַמר  ֵזירֹוָתיו" :ּוַמאן ּדְ ׁשּו ּגְ ְתַחּדְ ּנִ ִתיב ּדְ  "ׁשֶ ָמת'לֹא ּכְ ְמלֹוךְ  ... ַוּיָ    '.ַוּיִ

  
ר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף"    .(שמות א, ח) "ֲאׁשֶ

ַמאן  ֵמי ּכְ ֲהָוה ּדָ ָלל. ּדְ ּדַ   לֹא ָיַדע ֵליּה ּכְ
  
  

ָרֵאל"אֶמר "ַוּיֹ  ֵני ִיׂשְ ה ַעם ּבְ 77ֶאל ַעּמֹו ִהּנֵ
  . )י-(שמות א, ט 

  
ָנא:    ּתָ

ה " ִחיּלָ ֵעָצה תְּ ה - הּוא, ִהְתִחיל ּבְ ִחיּלָ   . "ְלִפיָכְך ָלָקה תְּ
  
ה" ִחיּלָ ֵעָצה תְּ ְכִתיב – "הּוא ִהְתִחיל ּבְ   , "ַוּיאֶמר ֶאל ַעּמֹו" :ּדִ
ה" ִחיּלָ ִדְכִתיב – "ְלִפיָכְך ָלָקה תְּ ָך ּוְבָכל ֲעָבֶדיךָ "וּ  :ּכְ 78"ְבָכה ּוְבַעּמְ

  . (שמות ז, כט) 
  

ָמה לֹו" ְתַחּכְ    .(שמות א, י) "ָהָבה ּנִ
  
ֵעי ֵליּה  'ָלֶהם'    !ִמיּבָ

  
י  ָאַמר ַר ַרּבִ   : ֲחִניָנא יּבִ ָחָמא ּבְ

ָרֵאלּבֹ  ל ִיׂשְ יָען ׁשֶ ם ְלמֹוׁשִ   .אּו ְוֶנְחּכַ
ה ְנדּוֵנם?   ּמֶ   ּבַ

ֵאׁש  ִת    –ְנדּוֵנם ּבָ ה ה' ָבֵאׁש ָיבֹוא" :יבּכְ י ִהּנֵ   , (ישעיה סו, טו) "ּכִ
ט" :ּוְכִתיב ּפָ י ָבֵאׁש ה' ִנׁשְ   !(ישעיה סו, טז) "ּכִ

ֶחֶרב  ִתיב –ּבַ ר" :ּכְ ׂשָ ל ּבָ   !(ישעיה סו, טז) "ּוְבַחְרּבֹו ֶאת ּכָ
ִים ּמַ א ּבֹואּו ּוְנדּוֵנם ּבַ רּוְך הּוא ׁשֶ , ֶאלָּ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ָבר ִנׁשְ ּכְ   ֵאינֹו ֵמִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם, ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ י ֵמי נֹׁשֶ 79"את ִליַח זֹ "ּכִ
  . (ישעיה נד, ט) 

  
ה ַאַחת הּוא ֵמִביא.  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ֵאינֹו ֵמִביא, ֲאָבל ַעל אּוּמָ ַעל ּכָ   ְוֵהן, ֵאיָנן יֹוְדִעין ׁשֶ

  
ִאין ְונֹוְפלִ  ,ִאי ַנִמי תֹוכֹו, הּוא ֵאינֹו ֵמִביא, ֲאָבל ֵהן ּבָ   ין ּבְ

80ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו""ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: 
  . (שמות יד, כז) 

  
י  ָאַמרּדְ ְוַהְיינּו    : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ְכִתיב ר ָזדּו ֲעֵליֶהם" :ַמאי ּדִ ָבר ֲאׁשֶ י ַבּדָ   ?(שמות יח, יא) "ּכִ

לּו.  ְ ׁשּ ּה ִנְתּבַ לּו ּבָ ְ יׁשּ ּבִ ֵדיָרה ׁשֶ ּקְ   ּבַ
  

ַמ  ַהאי ַמאי ַמׁשְ ְקֵדיָרה הּוא "ָזדּו"ע ּדְ ָנא ּדִ ָ    ?ִליׁשּ
  

ְכִתיב ֶזד ַיֲעקב ָנִזיד" :ּדִ   . (בראשית כה, כט) "ַוּיָ
  

י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ   : ִסיָמאיַרּבִ

                                                           

ר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף 76 ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאׁשֶ   ַוּיָ
ֵני יִ  77 ה ַעם ּבְ ּנוּ ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהּנֵ ָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמּמֶ נּו   יייי .ׂשְ ם הּוא ַעל ׂשְֹנֵאינּו ְוִנְלַחם ּבָ י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ּגַ ה ְוָהָיה ּכִ ן ִיְרּבֶ ָמה לֹו ּפֶ ָהָבה ִנְתַחּכְ

  .ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ
ִעים 78 ָך ּוְבָכל ֲעָבֶדיָך ַיֲעלּו ַהְצַפְרּדְ   ּוְבָכה ּוְבַעּמְ
בַּ  79 ר ִנׁשְ י ֵמי ֹנַח זֹאת ִלי ֲאׁשֶ ךְ ּכִ ָער ּבָ צֹף ָעַלִיְך ּוִמּגְ י ִמקְּ ְעתִּ ּבַ ן ִנׁשְ י ֵמֲעבֹר ֵמי נַֹח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ ּכֵ   ְעתִּ
ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנֵער ה 80 ב ַהּיָ ׁשָ ם ַוּיָ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהּיָ ט מֹׁשֶ ם 'ַוּיֵ תֹוְך ַהּיָ   ֶאת ִמְצַרִים ּבְ

    רש"י

. מלך מצרים דלא כתיב וימת
   וימלוך תחתיו אחר:

. לבקש לנו ונתחכם למושיען
   חכמה כנגדו:
. שלא יוכל לדון במה נידונם

אותנו בו שידענו מדרכיו שמדד 
מדה כנגד מדה לדור המבול 

   ולאנשי סדום:
. וכן ישיב לנו באש ה' נשפטכי 

   גמול:
. לשון ויזד יעקב נזיד שבשלו

   (בראשית כה):
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אֹוָתּה ֵעָצה:  ה ָהיּו ּבְ לֹׁשָ   ׁשְ
ְלָעם,    ּבִ
  ְוִאּיֹוב, 
  ְוִיְתרֹו. 

ַעץ  ּיָ ְלָעם ׁשֶ   ַרג, ֶנֱה  -ּבִ
ַתק  ָ ׁשּ ִיּסּוִרין,  -ִאּיֹוב ׁשֶ   ִניּדֹון ּבְ
ַרח  ּבָ ִזית,  - ִיְתרֹו ׁשֶ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ בּו ּבְ ׁשְ ּיֵ ֵני ָבָניו ׁשֶ   ָזכּו ִמּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ְמָעִתים ׂשּוָכִתיםׁשֶ ְרָעִתים ׁשִ ץ ּתִ ֵבי ַיְעּבֵ חֹות סֹוְפִרים יׁשְ ּפְ    ,"ּוִמׁשְ
ִאים ֵמַח  יִנים ַהּבָ ה ַהקִּ ת ֲאִבי ֵבית ֵרָכב"ֵהּמָ   , (דברי הימים א ב, נה) ּמַ

ה" :ּוְכִתיב   .(שופטים א, טז) "ּוְבֵני ֵקיִני חֵֹתן מׁשֶ
  
  

נּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ"    .(שמות א, י) "ְוִנְלַחם ּבָ
  
ֵעי ֵליּה!  'ְוָעִלינוּ '   ִמיּבָ

  
י  ָאַמר ֲהָנאַרּבִ ר ּכָ א ּבַ   : ַאּבָ

ל ֶאת ַעְצ  ַקּלֵ ּמְ ָאָדם ׁשֶ ֲחֵבירֹו. ּכְ   מֹו, ְוּתֹוֶלה ִקְלָלתֹו ּבַ
  
  

ים" ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ׂשָ ׂשִ    .(שמות א, יא) "ַוּיָ
  
ֵעי ֵליּה!  'ֲעֵליֶהם'   ִמיּבָ

  
ֵבי  ָנא ּדְ י ּתָ ַר ֶאְלָע ַרּבִ ְמעֹון יּבִ ָזר ּבְ   : ׁשִ

ארֹו, " ַצּוָ ן ְוָתלּו לֹו ְלַפְרעה ּבְ ֵהִביאּו ַמְלּבֵ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ָאַמר ָלֶהם: ִאיְסְטִניס ֲאִני, ְוָכל ֶאָחד  ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ   ְוֶאָחד ִמּיִ

ְרעֹ  ה יֹוֵתר ִמּפַ לּום ִאיְסְטִניס ַאתָּ   .!"ה?ָאְמרּו לֹו: ּכְ
  

ים" ֵרי ִמּסִ ים -  "ׂשָ ׂשִ ּמֵ   .81ָדָבר ׁשֶ
  
  

ִסְבלָֹתם"   .(שמות א, יא) "ְלַמַען ַעּנתֹו ּבְ
  
ֵעי ֵליּה  'ַעּנֹוָתם'    !ִמיּבָ

  
ִסְבלֹוָתם  ְלַמַען ַעּנֹותוֹ  ָרֵאל. ּדְ ְלַפְרעה ּבְ   ִיׂשְ

  
  

נֹות ְלַפְרעה" ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ    .(שמות א, יא) "ַוּיִ
  

מּוֵאלוּ  ַרב   :ׁשְ
ֲעֵליֶהן.  נֹות ֶאת ּבַ ַסּכְ ּמְ   ַחד ָאַמר: ׁשֶ

ֲעֵליֶהן נֹות ֶאת ּבַ ַמְסּכְ ּמְ    .ְוַחד ָאַמר: ׁשֶ
  
ִבְנָין ִמְתַמְסכֵּ  :ָאַמר ָמרּדְ  ל ָהעֹוֵסק ּבְ    .ןּכָ
  
  

תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס"    .(שמות א, יא) "ֶאת ּפִ
  

מּוֵאלוּ  ַרב   :ׁשְ
יתֹום"ַחד ָאַמר:  ָמּה  "ּפִ ה ִנְקָרא ׁשְ ָמּה, ְוָלּמָ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ִמְתרֹוֵסס. ? "ַרַעְמֵסס"ׁשְ   ׁשֶ

ָמּה  "ַרַעְמֵסס"ְוַחד ָאַמר:  ה ִנְקָרא ׁשְ ָמּה, ְוָלּמָ יתֹום"ׁשְ ִראׁשֹון ִר  "ּפִ י ְתהֹום ּבֹוְלעֹו. ׁשֶ   אׁשֹון ּפִ
  

                                                           

  , וכן רשי לא גרס.(ְלֵבִנים)(ְלֵבִנים)(ְלֵבִנים)(ְלֵבִנים)רת הדפוס לא גרס ושם בסוגרים: מהדו 81

    רש"י

 . דנתחכמה לו:באותה עצה
. תלמידי יעבץ אדם יושבי יעבץ

גדול בתורה היה כדכתיב (דה''א 
ד) ויקרא יעבץ לאלהי ישראל 
אם ברך תברכני בתורה והרבית 
את גבולי בתלמידים וגו' ויבא 

שאל (תמורה אלהים את אשר 
   טז.):

. מפרש בספרי ששמעו תרעתים
תרועה בהר סיני ל''א תרעתים 
על שם שהיו יושבים בשערי 

   ירושלים:
. ששמעו מצות אביהם שמעתים

דבבני יונדב בן רכב משתעי קרא 
והם היו מבני בניו של יתרו 
 כדמפרש ואזיל המה הקנים:

. על שם שהיו יושבים סוכתים
ה) בסוכות כדכתיב (ירמיה ל

ונשב באהלים וקרי להו משפחת 
סופרים דהיינו סנהדרין וכן 

   תרעתים זקני שער:
. ועלינו מן הארץ מבעי ליה

יגרשונו מן הארץ מאי ועלה 
הלואי שיצאו שונאיהם מארצם 

   הואיל ויראים מפניהם:
. כמין דפוס שבו עושין מלבן

הלבנים שממלאין אותו טיט 
 ומחליקין אותו והיא הלבנה:

. דעליה קאי לפרעהותלו לו 
קרא ומיניה סליק ויאמר אל 
עמו וגו' הבה נתחכמה לו וגו' 
 וישימו עליו שרי מסים:

. מפונק ואינו יכול אסטניס
   לעשות מלאכה:

. דבר שמשים רידוי שרי מסים
של שומה שמרגילין ומשימין 
לעבודה אותו מלבן שתלו לו 
היה לישראל רידוי של השמה 
{רש"י שבעין יעקב לועז 

אמניוימינ"ט, -שמה''ה
 : שפירושו: הכשרה (נפשית)}

. בשביל למען ענותו לפרעה
סבלותם דישראל שיטו שכם 

  לסבול:
. שעל ידי שמסכנות את בעליהן

אותן הערים ואותה עבודה 
   נסתכנו מצרים ליטבע בים:

. מדלדלות כדכתיב שממסכנות
וינצלו את מצרים ובשביל 
עבודה זו אירע להן ולהאי 

סינן דאמר מר כל לישנא לא גר
העוסק בבנין מתמסכן ומאן 
דגריס לה מתרגמינן להך דרב 
ושמואל נמי אכל בניינים של כל 
אדם מסכנות פעמים שנופל 
מהבנין ומת ממסכנות שמביא 
את האדם לידי עניות דאמר מר 

   כל העוסק בבנין מתמסכן:
. כשהיו ראשון ראשון מתרוסס

בונין קצת היה מתרוסס ונופל 
   חוזרין ובונין והוא נופל:ו

  . נבלע בארץ:פי התהום בולעו
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ה ְוֵכן ִיְפרץ" ן ִיְרּבֶ ר ְיַעּנּו אתֹו ּכֵ    .(שמות א, יב) "ְוַכֲאׁשֶ

  
ְרצוּ כֵּ ' ֵעי ֵליּה  'ן ַרּבּו ְוֵכן ּפָ    !ִמיּבָ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ןרּוַח ַהּקֹ  ְרּתָ ַ ה ְוֵכן ִיְפרֹוץ" :ֶדׁש ְמַבׂשּ ן ִיְרּבֶ   . "ּכֵ
  
  

ֻקצּו ִמּפְ  ָרֵאל""ַוּיָ ֵני ִיׂשְ    .(שמות א, יב) ֵני ּבְ
  

קֹוִצים.  ֵעיֵניֶהם ּכְ ָהיּו ּדֹוִמין ּבְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
  
  

ָרֵאל   יא,ב ֵני ִיׂשְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ ָפֶרְך"^ "ַוּיַ    .(שמות א, יג) ּבְ
  

י    ָאַמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ
ֶפה ַרְך.    ּבְ

  
י  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ   ָאַמר:  ׁשְ

ְפִריָכה.    ּבִ
  
  

ֲעבֹ  יֶהם ּבַ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים"ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ ה ּבְ 82"ָדה ָקׁשָ
  . (שמות א, יד) 

  
  : ָרָבאָאַמר 

חֹוֶמר ּוִבְלֵבִנים, ּוְלַבּסֹוף  ה ּבְ ִחיּלָ ּתְ ֶדה""ּוְבָכל ֲעבֹ ּבַ ָ ׂשּ   . (שמות א, יד) ָדה ּבַ
  
  

ל ֲעבֹ  פָ "ֵאת כָּ ר ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ    .(שמות א, יד) ֶרְך"ָדָתם ֲאׁשֶ
  

י  ָאַמר ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ י  ָאַמר ׁשְ   : יֹוָנָתןַרּבִ
ים ים ְלָנׁשִ ָהיּו ַמֲחִליִפין ְמֶלאֶכת ֲאָנׁשִ ים ,ׁשֶ ים ַלֲאָנׁשִ   .ּוְמֶלאֶכת ָנׁשִ

ָאַמר ַנִמי ָהָתם  ֶפה ַרךְ "ּוְלַמאן ּדְ ְפִריָכה. "ּבְ אי ּבִ   , ָהָכא ַוּדַ
  
  
  
  

                                                           

ר ָעְבדוּ  82 ל ֲעבָֹדָתם ֲאׁשֶ ֶדה ֵאת ּכָ ָ ׂשּ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ּבַ ה ּבְ ֲעבָֹדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ָפֶרךְ ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ    ָבֶהם ּבְ

    רש"י

. לישראל רוח הקדש מבשרתן
ואומר למצרים אין מועיל לכם 

   כן ירבה תמיד וכן יפרוץ:
. כאילו ויקוצו היה דומה להן

עיניהם וגופם מלאים קוצים 
בראותם את ישראל פרים 

  ורבים: 
. משכום בדברים בפרך בפה רך

 ובשכר עד שהרגילום לעבודה:
. בשברון גוף ומתנים בפריכה

וחזקה: ה''ג בעבודה קשה אמר 
רבי שמואל בר נחמני אמר ר' 
יונתן שהיו מחליפין וכו'. וזו 

קשה שלא היו רגילים  היא
   בכך:

. בפרך קמא בפה ולמאן דאמר
רך האי בפרך בתרא ודאי 

  פריכה היא דהכתיב וימררו:
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        יא, ביא, ביא, ביא, ב .47
ַר    : ַרב ֲעִויָראׁש ּדָ

ְצַרִים.  ָרֵאל ִמּמִ אֹותֹו ַהּדֹור ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ָהיּו ּבְ ים ִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ ַכר ָנׁשִ ׂשְ   ּבִ
יֶהן,  ַכּדֵ ים ּבְ ִגים ְקַטּנִ ן ָלֶהם ּדָ רּוְך הּוא ְמַזּמֵ דֹוׁש ּבָ אֹוב ַמִים, ַהּקָ הֹוְלכֹות ִלׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ִגים, ְוׁשֹוֲאבֹות ֶמֱחָצה ַמִים וּ    ֶמֱחָצה ּדָ
ִגים.  ל ּדָ ין ְוַאַחת ׁשֶ ל ַחּמִ י ְקֵדירֹות, ַאַחת ׁשֶ ּתֵ   ּוָבאֹות ְוׁשֹוְפתֹות ׁשְ

ֶדה, ּוַמְרִחיצֹות אֹוָתן, ְוָסכֹות אֹוָתן, ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתן,  ָ ֲעֵליֶהן ַלׂשּ   ּומֹוִליכֹות ֵאֶצל ּבַ
ַפּתָ  ין ׁשְ קֹות אֹוָתן, ְוִנְזָקקֹות ָלֶהן ּבֵ   ִים, ּוַמׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ִים"ׁשֶ ַפתָּ ין ׁשְ בּון ּבֵ ּכְ ׁשְ   ,(תהלים סח, יד) 83"ִאם ּתִ
ַכר  ׂשְ ִים"ּבִ ַפתָּ ין ׁשְ בּון ּבֵ ּכְ ׁשְ ת ִמְצַרִים,  -  "ּתִ ָרֵאל ְלִביּזַ   ָזכּו ִיׂשְ

ֱאַמר ּנֶ יַרְקַרק ָחרּוץ" :ׁשֶ ֶסף ְוֶאְברֹוֶתיָה ּבִ ה ַבּכֶ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ   . (תהלים סח, יד) "ּכַ
יֶהם,  אֹות ְלָבּתֵ רֹות ּבָ ִמְתַעּבְ   ְוֵכיָון ׁשֶ

ּפּוַח,  ַחת ַהּתַ ֶדה ּתַ ָ ׂשּ יַע ְזַמן מֹוָלֵדיֶהן הֹוְלכֹות ְויֹוְלדֹות ּבַ ּגִ ּמַ   ְוֵכיָון ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ יךָ ׁשֶ ּפּוַח עֹוַרְרּתִ ַחת ַהּתַ 84""תַּ

  . (שיר השירים ח, ה) 
ֵמ  ְ רּוְך הּוא ׁשֹוֵלַח ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ָלד, ְוַהּקָ ֶרת ֶאת ַהּוָ ּפֶ ׁשַ ּמְ ה זֹו ׁשֶ ַחּיָ יר אֹוָתן, ּכְ ּפֵ יר ּוְמׁשַ ַנּקֵ ּמְ   י ָמרֹום ִמי ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ִעי"ׁשֶ ְך ּוְבַמִים לֹא ֻרַחְצּתְ ְלִמׁשְ רִֵ ֶדת אֹוָתְך לֹא ָכַרת ׁשָ יֹום הּולֶּ   , (יחזקאל טז, ד) "ּומֹוְלדֹוַתִיְך ּבְ
ֵני ִעּגּוִלי ט ָלֶהן ׁשְ ַבׁש, ּוְמַלּקֵ ל ּדְ ֶמן ְוֶאָחד ׁשֶ ל ׁשֶ   ן, ֶאָחד ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶמןׁשֶ ַלע ְוׁשֶ ַבׁש ִמּסֶ ִנֵקהּו ּדְ 85""ַוּיֵ
  . (דברים לב, יג) 

ֶהן ִמְצִרים יִרין ּבָ ּכִ ּמַ ִאין ְלהֹוְרָגן,  ,ְוֵכיָון ׁשֶ   ּבָ
ְרַקע,  ּקַ ה ָלֶהם ֵנס ְוִנְבָלִעין ּבַ   ְוַנֲעׂשֶ

ָווִרים ְוחֹוְר  ןּוְמִביִאין ׁשְ ּבָ ין ַעל ּגַ    ,ׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ ים"ׁשֶ י ָחְרׁשּו חְֹרׁשִ ּבִ 86"ַעל ּגַ

  . (תהלים קכט, ג) 
ֶדה,  ָ ב ַהׂשּ ֵעׂשֶ ִצין ְויֹוְצִאין ּכְ הֹוְלִכין ָהיּו ְמַבְצּבְ   ְלַאַחר ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ יְך"ׁשֶ ֶדה ְנַתּתִ ָ ֶצַמח ַהׂשּ 87"ְרָבָבה ּכְ
  . (יחזקאל טז, ז) 

ִלי ּדְ ְתּגַ ּמִ יֶהן, ְוֵכיָון ׁשֶ ִאין ֲעָדִרים ֲעָדִרים ְלָבּתֵ   ן ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ בֹ ׁשֶ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ ֲעִדי ֲעָדִיים""ַוּתִ    – (יחזקאל טז, ז) ִאי ּבַ

ְקֵרי  ֲעִדי ֲעָדִיים"ַאל ּתִ ֶעְדֵרי ֲעָדִרים".  "ּבַ א "ּבְ   ֶאּלָ
ם  רּוְך הּוא ַעל ַהּיָ דֹוׁש ּבָ ְגָלה ַהּקָ ּנִ ה, ֵהם ִהכִּ  -ּוְכׁשֶ ִחּלָ   ירּוהּו ּתְ

ֱאַמר:  ּנֶ   . (שמות טו, ב) "ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו"ׁשֶ
  
  
  

                                                           

ְנֵפי יֹוָנה  83 ִים ּכַ ַפתָּ ין ׁשְ בּון ּבֵ ּכְ ׁשְ יַרְקַרק ָחרּוץִאם תִּ ֶסף ְוֶאְברֹוֶתיָה ּבִ ה ַבּכֶ   ֶנְחּפָ
ה 84 ּמָ ָך ׁשָ ַלְתָך ִאּמֶ ה ִחּבְ ּמָ יָך ׁשָ ּפּוַח עֹוַרְרתִּ ַחת ַהתַּ ֶקת ַעל ּדֹוָדּה תַּ ר ִמְתַרּפֶ ְדּבָ ָלה ְיָלַדְתךָ  ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהּמִ   ִחּבְ
נ 85 ֳמֵתי ָאֶרץ ַוּיֹאַכל תְּ ֵבהּו ַעל (במותי) ּבָ ֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּורַיְרּכִ ַלע ְוׁשֶ ִנֵקהּו ְדַבׁש ִמּסֶ ָדי ַוּיֵ   ּובֹת ׂשָ
ים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם 86 י ָחְרׁשּו חְֹרׁשִ ּבִ   ַעל ּגַ
ָעֵרְך ִצּמֵ  87 ַדִים ָנכֹנּו ּוׂשְ ֲעִדי ֲעָדִיים ׁשָ בִֹאי ּבַ ִלי ַותָּ ְגּדְ י ַותִּ ְרּבִ יְך ַותִּ ֶדה ְנַתתִּ ָ ֶצַמח ַהׂשּ   ְוַאתְּ ֵערֹם ְוֶעְרָיה ַח ְרָבָבה ּכְ

    רש"י

. כשמושיבין הסיר על ושופתות
   גבי כירה קרי לה שפיתה:

. לרחוץ רגלי אחת של חמין
   בעליהן בשדה:

. בין מצרי השדות בין שפתים
מקומות צנועין מצר גבול 

אן וחבירו מכאן השדה גבוה מכ
   וחריץ באמצע:

. ישראל שנאמר יונתי יונה
   תמתי (שיר ו):

 . לצאת ממעי אמך:עוררתיך
. לשון חבלי יולדה חבלתך

   (הושע יג):
   . מנקה:מנקר

. כמו שעושין לתינוקות משפר
ליישב את איבריהם ולתקנן 

{ברש"י שניתקין מצער הלידה 
שבעין יעקב מופיע כאן הלעז: 

שפירושו:  אינמיילולי"ר,
   : לחתל}

. לא היה לך לא כרת שרך
 מיילדת לחתוך טיבור הולד:

. להחליק בשר כמו למשעי
חלקת צואריו (בראשית כז) 

   שעיעות:
. כעין ככר עגול: נעשה עגולין

   להן נס:
. גדילים מן רבבה כצמח השדה

   הארץ כצמח השדה:
   . לבית אביך:ותבאי

. שראו שכינתו הם הכירוהו
   כבר:

  . שראיתי כבר:זה אלי
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––ב ב ב ב יא, יא, יא, יא,  .48
דֹ     .(שמות א, טו) ת ָהִעְבִרּית""ַוּיאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיּלְ

  
מּוֵאלוּ  ַרב   , ׁשְ

ּה,  ה ּוִבּתָ ָ   ַחד ָאַמר: ִאׁשּ
ה ַוֲחמֹוָתּה.  ּלָ   ְוַחד ָאַמר: ּכַ

  
ָאַמ  ּה " :רַמאן ּדְ ה ּוִבּתָ ָ    .ִמְרָיםיֹוֶכֶבד וּ  -  "ִאׁשּ

ָאַמר ה ַוֲחמֹוָתה" :ּוַמאן ּדְ ּלָ ַבע.   - " ּכַ   יֹוֶכֶבד ְוֱאִליׁשֶ
  

ָאַמר ַמאן ּדְ ְנָיא ּכְ ּה " :ּתַ ה ּוִבּתָ ָ   , "ִאׁשּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְפָרה "   זֹו יֹוֶכֶבד,  - ׁשִ
ְפָרה ָמּה ׁשִ ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ

ֶרת ֶא  ּפֶ ׁשַ ּמְ ָלד. ׁשֶ   ת ַהּוָ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ְפָרה ָיֶמיָה.  -  ׁשִ ָרֵאל ּבְ רּו ְוַרּבּו ִיׂשְ ּפָ   ׁשֶ
  זֹו ִמְרָים,  - ּפּוָעה

ָמּה ּפּוָעה ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ
ָלד.  ָהְיָתה ּפֹוָעה ּומֹוִציָאה ֶאת ַהּוָ   ׁשֶ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
רּוַח ַהּקֹוֶדׁש וְ  - "ּפּוָעה"  ָהְיָתה ּפֹוָעה ּבְ   אֹוֶמֶרת: ׁשֶ

ָרֵאל יַע ֶאת ִיׂשְ ּמֹוׁשִ ן ׁשֶ ֵלד ּבֵ תֵּ י ׁשֶ   . "ֲעִתיָדה ִאּמִ
  

ְדֶכן ֶאת ָהִעְבִרּיֹות ַיּלֶ    ,ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים "ַוּיאֶמר ּבְ
ן הּוא  ן אֹתוֹ  -ִאם ּבֵ    ,ַוֲהִמּתֶ

ת ִהיא    . (שמות א, טז) "ָוָחָיה -ְוִאם ּבַ
  

  ? "ָאְבָנִים"ַמאי 
  

י  ָאַמר   : ָחָנןַרּבִ
דֹול ָמַסר ָלֶהן.    ִסיָמן ּגָ

ּכֹוַרַעת ֵליֵלד ְיֵריכוֹ  ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲאָבִניםָאַמר ָלֶהן: ּבְ נֹות ּכַ   . ֶתיָה ִמְצַטּנְ
ָאַמר ִדְכִתיב:  ,ְוִאית ּדְ ה הּוא עֹ ּכְ ית ַהּיֹוֵצר ְוִהנֵּ ה ְמָלאָכה ַעל ָהָאְבָנִים""ָוֵאֵרד ּבֵ   , (ירמיה יח, ג) ׂשֶ

ֶאְמַצע, ַמה ּיֹוֵצר ֶזה ָיֵרְך  ן ּבָ אן, ְוַסּדָ אן ְוָיֵרך ִמּכָ   ִמּכָ
ֶאְמַצע.  ָלד ּבָ אן ְוַהּוָ אן ְוָיֵרְך ִמּכָ ה ָיֵרְך ִמּכָ ָ   ַאף ִאׁשּ

  
  
ן אתֹו"" ן הּוא ַוֲהִמּתֶ   . (שמות א, טז) ִאם ּבֵ
  

י  ָאַמר   : ֲחִניָנאַרּבִ
דֹול ָמַסר ָלֶהן    ,ִסיָמן ּגָ

ן  ה,  - ּבֵ ָניו ְלַמּטָ   ּפָ
ת  נֶ  - ּבַ   יָה ְלַמְעָלה. ּפָ

  
  

דֹ  יֶראָן ַהְמַיּלְ ר ֲאֵליֶהן ֶמ "ַוּתִ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ    ,םיִ ָר צְ ִמ  ךְ לֶ ת ֶאת ָהֱאלִֹהים ְולֹא ָעׂשּו ּכַ
יָן ֶאת ַהְיָלִדים ַחּיֶ   .(שמות א, יז) "ַוּתְ

  
ֵעי ֵליּה!  'ָלֶהן'   ִמיּבָ

  
י  ָאַמר ַר ַרּבִ   : ֲחִניָנא יּבִ יֹוֵסי ּבְ

ָבָען ִלְדַב  ּתְ ד ׁשֶ עּו. ְמַלּמֵ   ר ֲעֵביָרה, ְולֹא ִנְתּבְ
  

יָן ֶאת ַהְיָלִדים" ַחּיֶ   . (שמות א, יז) "ַוּתְ
  

    רש"י

. בת עמינדב אשתו של אלישבע 
   אהרן:

. משעשעת שהיתה פועה לולד
אותו כדרך שמשחקים 
לתינוקות בדברים ערבים 

   לשעשעו:
. צועקת כמו כיולדה אפעה פועה

(ישעיה מב): ה''ג וראיתן על 
האבנים אמר רבי יוחנן סימן 
גדול מסר להן בשעה שכורעת 
 לילד יריכותיה מצטננות
כאבנים ד''א על האבנים 
כדכתיב וארד בית היוצר וגו' 

   מה יוצר זה ירך מכאן כו':
. שלא תטלנו האם סימן גדול

ותחביאנו ותאמר נפל היה זה 
לכם הסימן של לידה ואז 
תטלוהו ותהרגוהו ד''א להכי 
קרי ליה למשבר של אשה 
אבנים כדכתיב גבי יוצר כלי 
חרס אבנים ואשה נמי ליוצר 

   דמיא:
. עץ עב שעליו יושב ומגלגל ןסד

{רש"י שבעין יעקב הבצים 
מטונ"ש, -לועז: 'בצים'

לעשותן  שפירושו: גושים}
 בדפוס הכלי לפי גדלו וקטנו:

. וראיתן סימן גדול מסר להם
על האבנים אם בן הוא שם אתן 
יכולות לראות מיד אם בן הוא 

   בלא שום הגבהה:
 . כדרך תשמישו:בן פניו למטה

. כדרך הבת פניה למעל
תשמישתה והכי מפרש במסכת 

   נדה (דף לא.):
. משמע על עיסקי ביאה אליהן

 לשון ויבא אליה (בראשית כט):
. הוה ליה למיכתב ולא ותחיין

המיתו הילדים ותחיין משמע 
שהיו מסייעין להחיותן שהיו 
טומנות אותן בבתיהן ומגדלות 

   אותם:
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ָנא:    ּתָ
יקֹות ָלֶהם ַמִים ּוָמזֹון" ָהיּו ַמְסּפִ א ׁשֶ ּלא ֵהִמיתּו אֹוָתן, ֶאּלָ ין ׁשֶ ּיָ   . "לֹא ּדַ
  
  

דֹ  ְרעֹ "ַוּתאַמְרָן ַהְמַיּלְ ים ת ֶאל ּפַ ׁשִ י לֹא ַכּנָ ְצִרּיֹת הָ ה ּכִ    ,ִעְבִרּיֹתַהּמִ
ה י ָחיֹות ֵהנָּ ֶדת ְוָיָלדוּ  ,ּכִ בֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיּלֶ ֶטֶרם ּתָ   . (שמות א, יט) "ּבְ

  
  ? "ָחיֹות"ַמאי 

ה ַאֲחִריֵתי ְלאֹולּוָדּה? :ִאיֵליָמא ה ִמי ָלא ְצִריָכה ַחּיָ ׁש, ַאּטּו ַחּיָ    !ַחּיֹות ַמּמָ
א ה ִנְמׁשְ  ,ֶאלָּ ַחּיָ ה זֹו ּכְ   ָלה, ָאְמרּו לֹו: אּוּמָ

  , (בראשית מט, ט) "ּגּור ַאְרֵיה" -ְיהּוָדה 
ן    , (בראשית מט, יז) "ְיִהי ָדן ָנָחׁש" -ּדָ

ִלי  ֻלָחה" - ַנְפּתָ ָלה ׁשְ   , (בראשית מט, כא) "ַאּיָ
שָכר  ָ ֶרם""ֲחמֹ  - ִיׂשּ   , (בראשית מט, יד) ר ּגָ

כֹור ׁשֹור" -יֹוֵסף    , (דברים לג, יז) "ּבְ
ְנָיִמין    . (בראשית מט, כז) ְטָרף""ְזֵאב יִ  - ּבִ

  
יּה  ְכִתיב ּבֵ יּה  - ּדִ ִתיב ּבֵ    ,ּכְ

יּה  ִתיב ּבֵ יּה:  -ּוְדָלא ּכְ ִתיב ּבֵ ין ֲאָריֹות ָרָבָצה"ּכְ א ּבֵ ָך ְלִבּיָ   . (יחזקאל יט, ב) "ָמה ִאּמְ
  
  

דֹ  י ָיְראּו ַהְמַילְּ ים"-ת ֶאת ָהֱא "ַוְיִהי ּכִ ּתִ ַעׂש ָלֶהם ּבָ    .א)(שמות א, כ לִֹהים ַוּיַ
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
ה ה ּוְלִוּיָ י ְכהּוּנָ ּתֵ    .ַחד ָאַמר: ּבָ

י ַמְלכּות.  ּתֵ   ְוַחד ָאַמר: ּבָ
  

ָאַמר ה" :ַמאן ּדְ ה ּוְלִוּיָ י ְכהּוּנָ ּתֵ ה. ַאֲהרן ּומֹ  -  "ּבָ   ׁשֶ
ָאַמר י ַמְלכּות" :ּוַמאן ּדְ ּתֵ ְרָים ָקָאֵתי,  -  "ּבָ ִוד ַנִמי ִמּמִ   ּדָ

ְכִתיב ָמ  :ּדִ ֵלד לֹו ֶאת חּור""ַוּתָ ח לֹו ָכֵלב ֶאת ֶאְפָרת ַוּתֵ ּקַ    ,(דברי הימים א ב, יט) ת ֲעזּוָבה ַוּיִ
ן ִאיׁש ֶאְפָרִתי" :ּוְכִתיב   . (שמואל א יז, יב) "ְוָדִוד ּבֶ

ה ְוֶאת ְיִריעֹות ָ ן ֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ֲעזּוָבה ִאׁשּ    ,"ְוָכֵלב ּבֶ
ר ְוׁשֹוָבב ְוַאְר  ה ָבֶניָה ֵיׁשֶ   . (דברי הימים א, ב, יח) ּדֹון"ְוֵאּלֶ

ן ֶחְצרֹון? ה הּוא!  !ּבֶ ן ְיֻפּנֶ   ּבֶ
  

ִלים.  ָנה ֵמֲעַצת ְמַרּגְ ּפָ ן ׁשֶ   ּבֵ
  

ְכִתיב:  ן ְקַנז הּוא, ּדִ י: ּבֶ ּתִ ן ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב"ְוַאּכַ ָדּה ָעְתִניֵאל ּבֶ ְלּכְ   ! (שופטים א, יג) "ַוּיִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
   .ְקַנז ֲהָוהּדִ חֹוְרגֹו 

  
ְכִתיב:    יב,א ְיָקא ַנִמי ּדִ י""ּדַ ִנּזִ   . (יהושע יד, ו) ַהּקְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  זֹו ִמְרָים,  -  (דברי הימים א ב, יח) "ֲעזּוָבה"

ָמּה  ה ִנְקָרא ׁשְ ַהּכֹ  "ֲעזּוָבה"ְוָלּמָ ָתּה ׁשֶ ִחיּלָ    .ל ֲעָזבּוָה ִמּתְ
  

  ? ַוֲהלֹא ִמיְנָסב ֲהָוה ָנֵסיב ָלּה! "הֹוִליד"
  

י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ
ַמִים  ם ׁשָ ה ְלׁשֵ ָ א ִאׁשּ ל ַהּנֹוׂשֵ ִאיּלּו ְיָלָדּה.  - ּכָ תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

  
ֶניָה ּדֹוִמין ִליִריעֹות.  -  "ְיִריעֹות" ָהיּו ּפָ   ׁשֶ
ה בָּ  ְקֵרי  - ֶניָה""ְוֵאּלֶ ֶניהָ "ַאל ּתִ א ּבֹוֶניָה,  "ּבָ   ֶאּלָ

    רש"י

   . מילדות:אי נימא חיות ממש
. וחית השדה כחיה נמשלה

   אינה צריכה למילדת:
. מי דכתיב ביה כתיב ביה

שכתוב בו שנקרא בשם בהמה 
וחיה הרי כתיב בו ושאין כתיב 

כתיב בכל כנסייתן יחד  בו הרי
מה אמך לביא בין אריות רבצה 
אמך כנסת ישראל כולה נקראת 

   לביאה:
   . שיצאו מיוכבד:אהרן ומשה

. והיא ותמת עזובה אשת כלב
מרים ולקמן מפרש למה נקראת 
שמה עזובה והאי ותמת 

   שנצטרעה:
. לאחר ויקח לו כלב את אפרת

שנתרפאת חזר ולקחה לו אלמא 
וכתיב בדוד בן אפרת קרי מרים 

   איש אפרתי:
. פסוק הוא וכלב בן חצרון

   בדברי הימים:
בן יפונה בן שנפנה מעצת 

. תירוצא הוא דקא מרגלים
מתרץ לעולם בן חצרון הוא 
ולמה נקרא בן יפונה על שם 
   מעשיו: ה''ג ואכתי בן קנז הוא:

. בן אשתו של קנז חורגו דקנז
היה כלב ונמצא עתניאל אחיו 

  מאמו:
. קרא אחרינא מי דכתיבדיקא נ

כי משתעי בכלב לא קריה בן 
קנז כדכתיב בעתניאל אלא 
הקניזי מאנשי ביתו ומגידוליו 

   של קנז:
. שמתחילה עזובה שהכל עזבוה

חולנית היתה כדקרי לה הכא 
יריעות ולקמן קרי לה נמי 
חלאה ועזובה שעזבוה כל בחורי 

   ישראל מלישא אותה:
. כדכתיב והא מיסב נסבה

זובה ויקח לו וגו' אלמא ותמת ע
   איתתיה הואי:

. כגון זו שהיתה לשם שמים
חולה ונשאה לשם שמים שבדק 
באחיה אהרן ומשה וראה אותם 
צדיקים ורוב בנים דומין לאחי 
   האם בב''ב ביש נוחלין (דף קי.):

. בלי תואר אדמומית ליריעות
דמחמת חוליה היתה ירקרקת 
{רש"י שבעין יעקב לועז: 

ד"א, שפירושו: פל- 'ירקרקת'
   : חיוורת}

. אלו שמות בעלה שבנאה בוניה
ועשאה מבונה כשאר נשים 
בנישואין ובנים ישר ושובב 

   וארדון:
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ר" ר -  "ֵיׁשֶ ֵ ׁשּ ּיִ   ֶאת ַעְצמֹו.  ׁשֶ
ב  -  "ׁשֹוָבב" יּבֵ ִ ׁשּ   .ֶאת ִיְצרוֹ ׁשֶ

ָרָדה ֶאת  - "ַאְרּדֹון"וְ      .ִיְצרוֹ ׁשֶ
ָאְמִרי א ּדְ ֶניָה ּדֹוִמין ְלֶוֶרד.  :ְוִאיּכָ ָהיּו ּפָ   ַעל ׁשֶ

  
ים ֶחְלָאה ְוַנֲעָרה" י ָנׁשִ ּתֵ חּור ֲאִבי ְתקֹוַע ָהיּו ׁשְ    .(דברי הימים א ד, ה) "ּוְלַאׁשְ

ח ֵלב,  -  ּור""ַאׁשְ   ֶזה ּכָ
חּור מֹו ַאׁשְ ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ

ַתֲעִנּיֹות.  ָניו ּבְ ֲחרּו ּפָ הּוׁשְ   ׁשֶ
ה ָלּה  - "ֲאִבי" ֲעׂשָ ּנַ ָאבׁשֶ    .ּכְ

ַמִים.  -  "ְתקֹוַע" ָ ׁשּ ּבַ ַקע ֶאת ִלּבֹו ְלָאִביו ׁשֶ ּתָ   ׁשֶ
ים י ָנׁשִ ּתֵ ים -  ""ָהיּו ׁשְ י ָנׁשִ ּתֵ ׁשְ ה ִמְרָים ּכִ    .ַנֲעׂשָ
ה  -  "ֶחְלָאה ְוַנֲעָרה" ִחיּלָ ּתְ א ּבַ   ַנֲעָרה.  - ּוְלַבּסֹוף  ,ֶחְלָאה –לֹא ֶחְלָאה ְוַנֲעָרה ֲהַואי, ֶאּלָ

  
   .(דברי הימים א ד, ז) ַהר ְוֶאְתָנן""ּוְבֵני ֶחְלָאה ֶצֶרת ְוצֹ 

ית ָצָרה ְלַחְברֹוֶתיָה.  - "ֶצֶרת" ֲעׂשֵ ּנַ   ׁשֶ
ֶניָה  - ַהר""צֹ  ָהיּו ּפָ ָצֳהַרִים דֹוִמיןׁשֶ    .ּכְ

ּתוֹ  -  "ֶאְתָנן" ל ָהרֹוֶאה אֹוָתּה מֹוִליְך ֶאְתָנן ְלִאׁשְ ּכָ    .ׁשֶ
  
  
  
  
  

    רש"י

. מלטעות את שיישר את עצמו
   טעות המרגלים:

. מעצתן לשון ששיבב את עצמו
הבת השובבה (ירמיה לא) 
{רש"י שבעין יעקב לועז: 

אישוייד"א, -'שובבה'
ך, שפירושו: סוטה מהדר

 חורגת מהקו, פורצת דרך}
יוצאנית ומורדת והכי נמי קרי 
ליה מרד בקרא אחרינא על שם 

   שמרד בעצת מרגלים:
. שהיה מסיתו שרדה ביצרו
   לטעות עמהן:

שהושחרו פניו שקבל עליו 
מעצת  . שינצלתעניות הרבה 

   מרגלים:
שנעשה לה כאב להתעסק בה 

. הצריכין ברפואות ומזונות 
   לחולה:

. שתקע את לבו לאביו שבשמים
 שלא להיות בעצת מרגלים:

   . חולי:חלאה
. שנתרפאה ולבסוף נערה 

מחליה וחזרה בתואר פנים . 
   כנערה:

. ובנייני חלאה . ובני חלאה
שנבנית ונתרפאת משובחין היו 

   ואתנן: להיות צרת וצהר
. מתקנאות צרה לחברותיה

   ביופיה:
. שהיה מוליך אתנן לאשתו
  מתאוה למשכב נשים:
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ְרעֹ  88"ה ְלָכל ַעּמוֹ "ַוְיַצו ּפַ

  . (שמות א, כב) 
  

י  ָאַמר ַר ַרּבִ   : ֲחִניָנא יּבִ יֹוֵסי ּבְ
ַזר.    ַאף ַעל ַעּמֹו ּגָ

  
י  ְוָאַמר ַר ַרּבִ   : ָנאֲחִני יּבִ יֹוֵסי ּבְ

ַזר,  ֵזירֹות ּגָ לֹׁש ּגְ   ׁשָ
ה ִחיּלָ ּתְ ן אֹ  :ּבַ ן הּוא ַוֲהִמּתֶ    .(שמות א, טז) תֹו""ִאם ּבֵ
ּלֹוד ַהְיאֹ  :ּוְלַבּסֹוף ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ִליֻכהּו""ּכָ ׁשְ   , (שמות א, כב) ָרה ּתַ
ַזר.  :ּוְלַבּסֹוף   ַאף ַעל ַעּמֹו ּגָ

  
  

ית ֵלִוי" ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ 89"ַוּיֵ
  . א)(שמות ב,  

  
  ? 'ָהַלךְ 'ְלֵהיָכן 

  
ר ְזִביָנאָאַמר    : ַרב ְיהּוָדה ּבַ

ּתֹו.  ֲעַצת ּבִ ָהַלְך ּבַ   ׁשֶ
  

ָנא    :ּתָ
דֹול ַהּדֹור ָהָיה, "   ַעְמָרם ּגְ

ְרעֹ  ָאַמר ּפַ ָרָאה ׁשֶ יָון ׁשֶ עּכֵ ּלֹוד ַהְיאֹ  :ה ָהָרׁשָ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ִליֻכהּו""ּכָ ׁשְ    ,(שמות א, כב) ָרה ּתַ
 ָ ּתֹו. ָאַמר: ַלׁשּ   ְוא ָאנּו ֲעֵמִלין, ָעַמד ְוֵגיֵרׁש ֶאת ִאׁשְ

ן ְוֵגיְרׁשּו ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶהן.    ָעְמדּו ּכּוּלָ
ְרעֹ  ל ּפַ ֶ ֵזיָרְתָך יֹוֵתר ִמׁשּ ה ּגְ א, ָקׁשָ ּתֹו: ַאּבָ   ה. ָאְמָרה לֹו ּבִ

ְרעֹ  ּפַ ָכִר ׁשֶ ַזְרתָּ ַעל ַהּזְ ה ּגָ ָכִרים, ְוַאתָּ א ַעל ַהּזְ ַזר ֶאּלָ ֵקיבֹות. ה לֹא ּגָ   ים ְוַעל ַהּנְ
ְרעֹ אּפַ ה ְוָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ה, ְוַאתָּ עֹוָלם ַהּזֶ א ּבָ ַזר ֶאּלָ    .ה לֹא ּגָ

יֶמת,  ֵזיָרתֹו ָסֵפק ֵאיָנּה ִמְתַקּיֶ יֶמת ּגְ ע ָסֵפק ִמְתַקּיֶ ְרעה ָהָרׁשָ   ּפַ
יֶמת,  ֵזיָרְתָך ִמְתַקּיֶ ּגְ אי ׁשֶ ַוּדָ יק ּבְ ה ַצּדִ   ַאתָּ

נֶּ    . (איוב כב, כח) ֶמר ְוָיָקם ָלְך""ְוִתְגַזר אֹ  ֱאַמר:ׁשֶ
ּתוֹ  ן ְוֶהֱחִזירּו ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶהן ,ָעַמד ְוֶהֱחִזיר ֶאת ִאׁשְ   . "ָעְמדּו ּכּוּלָ

  
ח ּקַ ֲחזֹור' – (שמות ב, א) ""ַוּיִ ֵעי ֵליּה  'ַוּיַ    !ִמיּבָ

  
ר ְזִביָנאָאַמר    : ַרב ְיהּוָדה ּבַ

ָע  ה לָ ׁשֶ    ,ה ִליּקּוִחיןַמֲעׂשֵ  90ּה ׂשָ
ְריֹון,  ַאּפִ יָבּה ּבָ   הֹוׁשִ

ִדין ְלָפֶניָה, ְוַאֲהרֹ    ן ּוִמְרָים ְמַרּקְ
ֵרת ָאְמרוּ  ָ ֵמָחה" :ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ִנים ׂשְ   . (תהלים קיג, ט) "ֵאם ַהּבָ

  
  
ת ֵלִוי""    .(שמות ב, א) ֶאת ּבַ
  

ָנה ָהְוָיא ְוָקֵרי ָלּה  ים ׁשָ לֹׁשִ ת ֵמָאה ּוׁשְ ר ּבַ ת"? ֶאְפׁשָ    !"ּבַ
  
י  ָאַמרּדְ  ַר ַרּבִ   : ֲחִניָנא יּבִ ָחָמא ּבְ

ין ַהחֹומֹות,  ֶרְך ְוֵליָדָתּה ּבֵ ּדֶ הֹוָרָתּה ּבַ   זֹו יֹוֶכֶבד, ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ִמְצָרִים""ׁשֶ ר ָיְלָדה אָתּה ְלֵלִוי ּבְ 91ֲאׁשֶ

   – (במדבר כו, נט) 
ִמְצַרִים,  -ֵליָדָתּה    ּבְ

ִמְצַריִ     !םְוֵאין הֹוָרָתּה ּבְ

                                                           

ַחּיּון 88 ת תְּ ִליֻכהּו ְוָכל ַהּבַ ׁשְ ּלֹוד ַהְיאָֹרה תַּ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ְרעֹה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאמֹר ּכָ   ַוְיַצו ּפַ
ת ֵלִוי 89 ח ֶאת ּבַ ּקַ ית ֵלִוי ַוּיִ ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ   ַוּיֵ
 הוגה ע"פ מסורת הש"ס. במהדורת הדפוס הגירסה: לוֹ  90

ם ֵאׁשֶ  91 ה ְוֵאת ִמ ְוׁשֵ ֶלד ְלַעְמָרם ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת מֹׁשֶ ִמְצָרִים ַותֵּ ר ָיְלָדה אָֹתּה ְלֵלִוי ּבְ ת ֵלִוי ֲאׁשֶ   ְרָים ֲאחָֹתםת ַעְמָרם יֹוֶכֶבד ּבַ

    רש"י

. אף על עמו גזר דרש רבי 
תנחומא יום שנולד משה אמרו 
איצטגניניו היום נולד מושיען 
של ישראל ואין אנו יודעים אם 
מצרי הוא או יהודי ועמד וקיבץ 
כל עמו ובקש מהן ליתן לו 

בו ביום וגזר אף על הנולדים 
   עמו:

. לא בתחילה והמתן אותו
הושיב שומרים אלא סמך על 

   המילדות:
. שהושיב שומרין תשליכוהו

   וקסדורין לדבר:
. כדפרישית וכיון ולבסוף על עמו

שעבר היום ועדיין רואין 
איצטגניניו שלא לקה העמיד 
 הגזירה עד יום שהושלך ליאור:

. והיו הכל גדול הדור היה
   ן לדבריו:נשמעי

. שלא על הזכרים ועל הנקיבות
   יולידו לא זכר ולא נקיבה:

. שנולדים אלא בעולם הזה
ומתים וחוזרים וחיים הן 
לעוה''ב אתה גזרת בעולם הזה 
ובעולם הבא שכיון שאינם 
 נולדים אינן באין לעולם הבא:

. כדמפרש בת מאה ושלשים
ואזיל שנולדה בירידתן למצרים 

י שנה וישראל עמדו שם ר''
ומשנולד משה לא נתעכבו אלא 
פ' שנים כדכתיב ומשה בן ' 
שמונים שנה וגו' בדברם אל 
פרעה (שמות ז) ואותה שנה 
יצאו נמצא שעברו מירידתם עד 
שנולד משה ק''ל שנה וכשהחזיר 
עמרם את יוכבד היתה מעוברת 
ממשה כדאמרינן לקמן 

   בשמעתין:
   . ביש נוחלין:דאמר רבי חמא

טן של יורדי . בפרזו יוכבד
מצרים אתה מוצא שבעים חסר 
אחת ובכללן אתה אומר הבאה 
מצרימה שבעים זו יוכבד 
  שהשלימה מנינן בכניסתן לעיר:
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  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ּה ִסיָמֵני ַנֲערּות.  ּנֹוְלדּו ּבָ   ׁשֶ
  
  

ן" ֶלד ּבֵ ה ַותֵּ ָ ַהר ָהִאׁשּ 92"ַוּתַ
  . (שמות ב, ב) 

  
ָרא!  ָלָתא ַיְרֵחי ֵמִעיּקָ יּה ּתְ ָרא ּבֵ   ְוָהא ֲהַות ִמיַעּבְ

  
ר ְזִביָנאָאַמר    : ַרב ְיהּוָדה ּבַ

יׁש ֵליָדָתּה ְלהֹוָרָתּה,    ַמּקִ
ַצַערָמה הֹוָר  ּלא ּבְ    ,ָתּה ׁשֶ

ַצַער.  ּלא ּבְ   ַאף ֵליָדָתּה ׁשֶ
ה.  ל ַחּוָ ָקּה ׁשֶ ִפיּתָ ּלא ָהיּו ּבְ ים ִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ אן ְלָנׁשִ   ִמּכָ

  
  

ֶרא אֹ  י טֹוב הּוא""ַוּתֵ   . (שמות ב, ב) תֹו ּכִ
  

ְנָיא    :ּתַ
י "   אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

מוֹ  – "טֹוב"    ."ׁשְ
י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

מֹו. ה" ׁשְ    "טֹוִבּיָ
י    אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיהַרּבִ

  ָהגּון ִלְנִביאּות. 
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים

הּוא ָמהּול.  ׁשֶ   נֹוַלד ּכְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ּנֹוַלד מֹ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִית ּכּוּלֹו אֹורּבְ א ַהּבַ ה ִנְתַמּלֵ   .ׁשֶ
ִתיב ָהָכא ֶרא אֹ  :ּכְ י טֹוב הּוא""ַוּתֵ    ,תֹו ּכִ

ְרא ֱא  :יב ָהָתםּוְכִת  י טֹוב"-"ַוּיַ   . "(בראשית א, ד) לִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
  

ה ְיָרִחים" לֹׁשָ ֵנהּו ׁשְ ְצּפְ    .(שמות ב, ב) "ַוּתִ
  

ָרּה,  ַאַהּדְ ָעה ּדְ ָ א ִמׁשּ   לֹא ָמנּו ִמְצִרים ֶאּלָ
ָרא.  ָלָתא ַיְרֵחי ֵמִעיּקָ יּה ּתְ ָרא ּבֵ   ְוִהיא ֲהַות ִמיַעּבְ

  
ִפינֹו""ְולֹא ָיְכָלה ע   . ֹוד ַהּצְ

  
ֵניּה ְוֵתיִזיל!  ְצּפְ אי? ּתִ   ַאּמַ

ִמְתְיִליד ָינֹוָקא, ַמְמטּו ָינֹוָקא ָהָתם ְמֵעי ִמְצָרֵאי ּדְ ָהוּו ׁשָ ל ֵהיָכא ּדְ א, ּכָ    ,ֶאלָּ
ֲהַדְיהּו,  ְמִעיְנהּו ּוַמֲעֵוי ּבַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

ְכִתיב ָעִלים  :ּדִ ים""ֶאֱחזּו ָלנּו ׁשּוָעִלים ׁשֻ   . (שיר השירים ב, טו) ְקַטּנִ
  
  

ַבת ּגֹ  ח לֹו ּתֵ ּקַ   . (שמות ב, ג) ֶמא""ַוּתִ
  

ָנא    ? "ּגֹוֶמא"ַמאי ׁשְ
  

י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
מֹוָנם ָחִביב ֲעֵליֶהן יֹוֵתר ִמּגּוָפן.  ּמָ יִקים ׁשֶ ּדִ ן ַלּצַ   ִמיּכָ

ה ְך ָלּמָ    ?ְוָכל ּכָ
ִטין ְיֵדיֶהן ּבְ  ֵאין ּפֹוׁשְ    ֵגֶזל.ְלִפי ׁשֶ

  

                                                           

ה ְיָרִחים  92 לֹׁשָ ֵנהּו ׁשְ ְצּפְ י טֹוב הּוא ַותִּ ֶרא אֹתֹו ּכִ ן ַותֵּ ֶלד ּבֵ ה ַותֵּ ָ ַהר ָהִאׁשּ   ַותַּ

    רש"י

. לימי סימני נערות חזרה  
עלומיה באורח כנשים ובתואר 

   פנים ופשטו הקמטים:
והיא הות מיעברא ביה תלתא 

. מקמי דאהדרה ירחי מעיקרא
   כדלקמן:

לידתה וכו' לא נכתב  מקיש
 . אלא לדרוש כך:הריון זה 

. בגזר דין שלה בפיתקה של חוה
ושטר גזירות קללתה דעצבון 

   והריון:
. ראתה ברוח הגון לנביאות

הקודש שעתיד [להיות הגון] 
   לנבואה:

. שלשה ותצפנהו שלשה ירחים
חדשים יכלה להצפינו שלא 
הלכו המצרים לבדוק אחריה 
 אלא לסוף תשעה חדשים
משהחזירה והיא הוה מיעברא 
ביה תלתא ירחי מעיקרא 

   ומהכא נפקא לן:
. מאחר אמאי תצפניה ותיזיל

שצפון במסתרים היה כדכתיב 
   ותצפנהו מה יש לה לדאג:

. וצועק שם ודרך ומעוי התם
תינוק לצעוק כששומע קול 

   תינוק חבירו:
. בת קול אומר אחזו לנו שועלים

למי הים אחזו לנו שועלים 
ים המחבלים את הכרמים הקטנ

 בהיותם סמדר בעוד הפרי קטן:
. שדמיו שחביב עליהן ממונן

מועטין ואף על פי שהיה 
משתמר גופו יותר בשל עצים 

  שקשים וחזקים:
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י  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ   ָאַמר:  ׁשְ
ְפֵני ָדָבר ַרְך וּ  כֹול ַלֲעמֹוד ּבִ ּיָ ָבר ַרְך, ׁשֶ ה. ִב ּדָ   ְפֵני ָדָבר ָקׁשֶ

  
  

ֶפת" ְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבּזָ    .(שמות ב, ג) "ַוּתַ
  

ָנא:    ּתָ
ֵדי" חּוץ, ּכְ ְפִנים ְוֶזֶפת ִמּבַ ּלא ָיִריַח אֹותֹו  ֵחָמר ִמּבִ יקׁשֶ   . "ֵריַח ַרע ַצּדִ
  
  

ּסּוף" ם ּבַ ׂשֶ ֶלד ַוּתָ ּה ֶאת ַהּיֶ ם ּבָ ׂשֶ    .(שמות ב, ג) "ַוּתָ
  

י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ
   ַים סּוף.

  
י  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ     ָאַמר:   ׁשְ

  ֲאַגם,    יב,ב
ִדְכִתיב   . (ישעיה יט, ו) "ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו" :ּכְ

  
ְרעֹ  ת ּפַ ֶרד ּבַ   . (שמות ב, ה) ר"ה ִלְרחֹץ ַעל ַהְיאֹ "ַוּתֵ

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

ּלּוֵלי ָאִביָה,  ְרָדה ִלְרחֹוץ ִמּגִ ּיָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
  

נֹות ִצּיֹון""ִאם ָרַחץ ה' ֵאת צֹ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  93ַאת ּבְ
  . (ישעיה ד, ד) 

  
  . שמות ב, ה)( ת"ְלכֹ ֶתיָה הֹ "ְוַנֲערֹ 

  
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

א ְלׁשֹון ִמיָתה,    ֵאין ֲהִליָכה זֹו ֶאּלָ
ה ָאנֹ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר    . (בראשית כה, לב) ִכי הֹוֵלְך ָלמּות""ִהּנֵ

  
  

תֹוְך ַהּסּוף" ָבה ּבְ ֶרא ֶאת ַהּתֵ    .(שמות ב, ה) "ַוּתֵ
  

ַע  ָקא ּבָ ָחזּו ּדְ יָון ּדְ ה, 94תּכֵ    ְלַאּצּוֵלי מׁשֶ
ֵזיָרה,  ר ָוָדם ּגֹוֵזר ּגְ ׂשָ ל עֹוָלם ֶמֶלְך ּבָ נּו, ִמְנָהגֹו ׁשֶ ִביְרתֵּ   ָאְמרּו ָלּה: ּגְ

יִמין אֹוָתּה  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ֵאין ְמַקּיְ יִמין אֹוָתּה,  ,ִאם ּכָ יתֹו ְמַקּיְ ָניו ּוְבֵני ּבֵ   ּבָ
ֵזיַרת ָאִביְך?    !ְוַאּתְ עֹוֶבֶרת ַעל ּגְ

ְבִריֵאל וַ  א ּגַ ְרַקע. ּבָ ּקַ   ֲחָבָטן ּבַ
  
  

ֶחָה" ּקָ ַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוּתִ ׁשְ    .(שמות ב, ה) "ַוּתִ
  

י  יוְ  ְיהּוָדהַרּבִ    :ְנֶחְמָיה ַרּבִ
   .ָיָדּה ַחד ָאַמר: 

ְפָחָתּה.    ְוַחד ָאַמר: ׁשִ
  

ָאַמר ְכִתיב - "ָיָדּה " :ַמאן ּדְ   . "ֲאָמָתּה" :ּדִ
ָאַמר ְפָחָתּה " :ּוַמאן ּדְ   . 'ָיָדּה 'ִתיב לֹא כְּ ְד ִמ  "ׁשִ

  
ָאַמר ְפָחָתּה " :ּוְלַמאן ּדְ ְבִריֵאל ַוֲחָבָטן" :ָהא ָאְמַרּתְ  - " ׁשִ א ּגַ ְרַקע ּבָ ּקַ   ! "ּבַ

  
                                                           

ל ַהכָּ ְוָהָיה ַהנִּ  גגגג 93 ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו כָּ לִַ ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ םׁשְ לִָ ירּוׁשָ ים ּבִ         . תּוב ַלַחּיִ
ֵער- ִאם ָרַחץ ֲא  דדדד     ט ּוְברּוַח ּבָ ּפָ רּוַח ִמׁשְ ּה ּבְ ְרּבָ ם ָיִדיַח ִמּקִ לִַ ֵמי ְירּוׁשָ נֹות ִצּיֹון ְוֶאת ּדְ   .דָֹני ֵאת צַֹאת ּבְ
 נו גירסה מרבים ליחיד.הגהות הב"ח תיק 94

    רש"י

. בזה הוא משתמר יפה דבר רך
מן הכל לפי שהדבר הקשה 
כשהמים מוליכין אותו בחזקה 
הוא נתקל והוא נישוף ונשבר 

ל ונזדקר באבן אבל דבר קל נתק
   לאחוריו:

 . של זפת:ריח רע
. של עצי ערבה וקנים דקין אגם

והוא קנה וסוף דקרא קנה קנים 
{רש"י שבעין סוף ערבה דקה 

-יעקב לועז כאן: 'אגם'
-אושיריי"ד, שפירושו: שדה

ערבות [כאן מדובר בערבות 
הגמישות, שמהן עושים כלי 

 : נצרים (ראה עירובין לד:)]}
 ם לשם גירות:. לטבול שלרחוץ

. שהשב וכן הוא אומר וכו'
   ומתנקה מעונו קרוי רחוץ:

. כדמפרש ואזיל לשון מיתה
שהיו ממחות בידה הצלתו של 

  צדיק:
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א ְלֵמיַקם ְלחּוָדה.  ַבת ַמְלּכָ ָלאו אֹוְרָחא ּדְ יר ָלּה ֲחָדא, ּדְ ּיֵ   ׁשִ
  

ָאַמר   ! 'ָיָדּה 'ִליְכּתֹוב  - " ָיָדּה " :ּוְלַמאן ּדְ
  

ַמע    :ָלן ָהא ָקא ַמׁשְ
ְרּבּוֵבי.  ּתַ ב ִאיׁשְ ְרּבַ ּתַ ִאיׁשְ   ּדְ

  
ְרעֹ  :ָאַמר ָמרּדְ  ת ּפַ ל ּבַ ָתּה ׁשֶ ַאּמָ ה מֹוֵצא ּבְ   ה, ְוֵכן ַאּתָ

ְכִתיב ִעים, ּדִ י ְרׁשָ יּנֵ ׁשִ ה מֹוֵצא ּבְ " :ְוֵכן ַאּתָ ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ   , (תהלים ג, ח) "ׁשִ
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 

יְקֵרי  ""ַאל ּתִ ְרּתָ ּבַ ְבָתה".  ׁשִ ִריּבַ א "ׁשְ   ֶאּלָ
  
  

ֶלד" ְרֵאהּו ֶאת ַהּיֶ ח ַוּתִ ְפּתַ    .(שמות ב, ו) "ַוּתִ
  
ֶרא' ֵעי ֵליּה  'ַוּתֵ    !ִמיּבָ

  
י  ָאַמר ַר ַרּבִ   : ֲחִניָנא יּבִ יֹוֵסי ּבְ

ִכיָנה ִעּמוֹ  ָרֲאָתה ׁשְ   .ׁשֶ
  
  

ה ַנַער ּבֹ    . "ַנַער", ְוָקֵרי ֵליּה "ֶיֶלד"ָקֵרי ֵליּה  -  (שמות ב, ו) 95ֶכה""ְוִהּנֵ
  

ָנא:    ּתָ
  , "ַנַער"ְוקֹולֹו ּכְ  "ֶיֶלד"הּוא "

ְבֵרי י  ּדִ   . ְיהּוָדהַרּבִ
י  ָאַמר לוֹ    : ְנֶחְמָיהַרּבִ

יתוֹ  ן ֲעׂשִ ַעל מּום ִאם ּכֵ ינּו ּבַ ה ַרּבֵ    !ְלמׁשֶ
יָבה,  תֵּ ת ְנעּוִרים ּבַ ָתה לֹו ִאּמֹו חּוּפַ ָעׂשְ ד ׁשֶ א, ְמַלּמֵ   ֶאּלָ

תוֹ ָאְמָר  ה ְלחּוּפָ א לֹא ֶאְזּכֶ ּמָ   . "ה: ׁשֶ
  

ְחמֹ  ְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה"ל ָעָליו ַוּתֹ "ַוּתַ   . (שמות ב, ו) אֶמר ִמּיַ
  

  ְמָנא ָיְדָעה? 
  

י  ָאַמר ַר ַרּבִ   : ֲחִניָנא יּבִ יֹוֵסי ּבְ
ָרֲאָתה אֹותֹו ָמהּול.    ׁשֶ

  
   ."ֶזה"

  
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

ָאה  ְתַנּבְ ּנִ ד ׁשֶ ּה: ְמַלּמֵ ְעּתָ ּלא ִמּדַ   ׁשֶ
   ,נֹוֵפל – "ֶזה"

  ְוֵאין ַאֵחר נֹוֵפל. 
  

י  ָאַמרּדְ ְוַהְיינּו     :ֶאְלָעָזרַרּבִ
ְכִתיב:  ְרׁשּו ֶאל ָהאֹ "ְוִכי יֹ ַמאי ּדִ עֹ אְמרּו ֲאֵליֶכם ּדִ ּדְ ים"בֹות ְוֶאל ַהּיִ ְהּגִ    ?(ישעיה ח, יט) ִנים ַהְמַצְפְצִפים ְוַהּמַ

  ין ַמה ּצֹוִפין, צֹוִפין ְוֵאיָנם יֹוְדִע 
ים.  ְהּגִ ים ְוֵאיָנן יֹוְדִעים ַמה ּמַ   ַמְהּגִ

ִים הּוא לֹוֶקה,  ּמַ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ יָען ׁשֶ ּמֹוׁשִ   ָראּו ׁשֶ
ּלֹוד ַהְיאֹ ָעְמדּו ְוָגְזרּו:  ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ִליֻכהּו""ּכָ ׁשְ   . (שמות א, כב) ָרה ּתַ
ְדיּוהַּ  ׁשַ יָון ּדְ ה, ָאְמרּו: ּתּו מֹ לְ  ּכֵ לּו ִלְגֵזיְרַתְייהּו. ׁשֶ ּטְ י ַההּוא ִסיָמָנא, ּבִ   ָלא ָחֵזיַנן ּכִ

ַעל ֵמי ְמִריָבה הּוא לֹוֶקה.    ְוֵהם ֵאיָנן יֹוְדִעין ׁשֶ
  

                                                           

ְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה 95 ְחמֹל ָעָליו ַוּתֹאֶמר ִמּיַ ה ַנַער ּבֶֹכה ַותַּ ֶלד ְוִהּנֵ ְרֵאהּו ֶאת ַהּיֶ ח ַותִּ ְפתַּ   ַותִּ

    רש"י

. גבי שרביט הזהב דאמר מר
 דאחשורוש במסכת מגילה.:

. דעוג מלך הבשן בשיני רשעים
במסכת ברכות בתחלת פרק 

   הרואה.:
 . לשון דאישתרבובי:שריבבתה

. והאי את שראתה עמו שכינה
לשון עם כמו לא שלח יעקב את 

   אחיו (בראשית מב):
   . גדול משמע:נער

. והוא לוי ונפסל בקול בעל מום
   לעבודת השיר:

. ליאור שאותו ואין אחר נופל
   היום בטלו גזירתם:

. העובדי וכי יאמרו אליכם
כוכבים דרשו כמותינו אל 

   האובות:
קרי . נביא המצפצפים והמהגים

לשון גנאי שהם מצפצפין 
כעגורים ומהגים כיונים 
מוציאין קול בגרונם ואין יודעין 
מה אומרים כך דרך איצטגנינין 
אינן רואין אלא סימן אבל לא 

   פירושו של כל דבר:
   . אצטגניני פרעה:ראו

. והך שמושיען של ישראל כו'
מילתא לאו ר' אלעזר קאמר לה 
דקרא לאו אמצרים קאי אלא 

קאמר לה וקאי אהא גמרא 
דאמרינן לעיל ואין אחר נופל 
וכדרבי אלעזר דאמר שאין 
יודעים מה הוגין הילכך ראו 

   המצרים ולא ידעו מה ראו:
. כל כיון דשדיוה למשה במים

זמן שהיה ביאור אין לקות 
גדולה מזו ובטלה סימן של 

  לקייה:
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י  ָאַמרּדְ ְוַהְיינּו  ַר ָחָמא ַרּבִ   : ֲחִניָנא יּבִ ּבְ
ְכִתיב ר ָרבּו" :ַמאי ּדִ ה ֵמי ְמִריָבה ֲאׁשֶ    ?(במדבר כ, יג) 96"ֵהּמָ

ָר  ה ׁשֶ   אּו ִאיְצַטְגִניֵני ַפְרעה ְוָטעּו. ֵהּמָ
  

ָקָאַמר מֹ  הְוַהְיינּו ּדְ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי :ׁשֶ 97""ׁשֵ
   .(במדבר יא, כא) 

ִביִלי  ׁשְ ָרֵאל: ּבִ ה ְלִיׂשְ ֶכםָאַמר ָלֶהן מׁשֶ ם ּכּוּלְ ְלּתֶ    .ִנּצַ
  

י  אַרּבִ ּפָ ר ּפַ   ָאַמר:  ֲחִניָנא ּבַ
ִרים ְוֶאָחד ִניָסן ָהָיה,  אֹותֹו ַהּיֹום ֶעׂשְ   ּבְ

רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ֵרת ִלְפֵני ַהּקָ ָ   ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
יֹום ֶזה? יֹום ֶזה ִיְלֶקה ּבְ ם ּבְ יָרה ַעל ַהּיָ ָעִתיד לֹוַמר ׁשִ ל עֹוָלם, ִמי ׁשֶ    ִרּבֹונֹו ׁשֶ

  
י  ר ֲחִניָנאַרּבִ   ָאַמר:  ַאָחא ּבַ

ִסיָון ָהָיה,  ה ּבְ ָ ׁשּ   אֹותֹו ַהּיֹום ׁשִ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ֵרת ִלְפֵני ַהּקָ ָ   ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

יֹום ֶזה?  יֹום ֶזה, ִיְלֶקה ּבְ ל ּתֹוָרה ֵמַהר ִסיַני ּבְ ָעִתיד ְלַקּבֵ ל עֹוָלם, ִמי ׁשֶ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ִסיָון" :ּבִ ה ּבְ ָ ׁשּ ׁשִ ָלָתא ַיְרֵחי"ּבְ ַחּתְ ָלּה ּתְ ּכְ   , , ַמׁשְ
ה, ּדְ  ֲאָדר נֹוַלד מׁשֶ ְבָעה ּבַ ֲאָדר ֵמת, ּוְבׁשִ ְבָעה ּבַ ׁשִ   ָאַמר ָמר: ּבְ

ָלָתא ַיְרֵחי.  ִסיָון ּתְ ה ּבְ ָ ׁשּ ֲאָדר ְוַעד ׁשִ ְבָעה ּבַ ִ   ּוִמׁשּ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִניָסן" :ֶאלָּ ִרים ְוֶאָחד ּבְ ֶעׂשְ ַחּתְ ָלּה? "ּבְ ּכְ   , ֵהיִכי ַמׁשְ

  
ָנה, ְמעּוּבֶ  ֵלם. אֹוָתּה ׁשָ ל ַאֲחרֹון, ְוֶאְמָצִעי ׁשָ ל ִראׁשֹון, ְורּוּבֹו ׁשֶ   ֶרת ָהְיָתה, רּוּבֹו ׁשֶ

  
  

ְרעֹ"ַוּתֹ  ת ּפַ ה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרּיֹאֶמר ֲאחֹתֹו ֶאל ּבַ ָ    .(שמות ב, ז) ת"ה ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאׁשּ
  

ָנא ֵמִעְבִרּיֹות?    ּוַמאי ׁשְ
  

ֶהֱחִזירּוהּו לְ  ד ׁשֶ ן, ְולֹא ָיַנק, ְמַלּמֵ ְצִרּיֹות ּכּוּלָ ל ַהּמִ ה ַעל ּכָ   מׁשֶ
ָבר ָטֵמא? ִכיָנה ִייַנק ּדָ ְ ר ִעם ַהׁשּ ָעִתיד ְלַדּבֵ ה ׁשֶ    !ָאַמר: ּפֶ

  
ְכִתיב ָדִים "ֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעה :ְוַהְיינּו ּדִ ָ יֵקי ִמׁשּ מּוֵלי ֵמָחָלב ַעּתִ מּוָעה ּגְ    .ישעיה כח, ט)( "ְוֶאת ִמי ָיִבין ׁשְ

מּוָעה ִמי יֹוֶרהלְ     ?ֵדָעה ּוְלִמי ָיִבין ׁשְ
ָדִים ָ יֵקי ִמׁשּ   .ִלְגמּוֵלי ֵמָחָלב ּוְלַעּתִ

  
  

ת"ַוּתֹ  ְרעה ֵלִכי אֶמר ָלּה ּבַ 98"ּפַ
   .(שמות ב, ח) 

  
י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ַעְלָמה. ְזִריזּות ּכְ ָהְלָכה ּבִ ד ׁשֶ    ְמַלּמֵ
  

י  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ   ָאַמר:  ׁשְ
ָבֶריָה.  - "ָהַעְלָמה" ֶהְעִליָמה ֶאת ּדְ   ׁשֶ

  
  

ְרעֹ "ַוּתֹ  ת ּפַ ה" האֶמר ָלּה ּבַ ֶלד ַהּזֶ   . (שמות ב, ט) ֵהיִליִכי ֶאת ַהּיֶ
  

י  ָאַמר ַר ַרּבִ   : ֲחִניָנא יּבִ ָחָמא ּבְ
ָאה,  ְתַנּבְ ָאה ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ָמה ּמִ   ִמְתַנּבְ

יִכי.  -  "ֵהיִליִכי" ּלִ   ָהא ׁשֶ
  
  

                                                           

ָרֵאל ֶאת ה 96 ר ָרבּו ְבֵני ִיׂשְ ה ֵמי ְמִריָבה ֲאׁשֶ ם 'ֵהּמָ ֵדׁש ּבָ ּקָ   ַוּיִ
ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרגְ  97 ה ׁשֵ ן ָלֶהם ְוָאְכלּו חֶֹדׁש ָיִמיםַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ר ֶאתֵּ ׂשָ ה ָאַמְרתָּ ּבָ ִקְרּבֹו ְוַאתָּ ר ָאנִֹכי ּבְ   ִלי ָהָעם ֲאׁשֶ
ֶלד 98 ְקָרא ֶאת ֵאם ַהּיָ ֶלְך ָהַעְלָמה ַותִּ ְרעֹה ֵלִכי ַותֵּ ת ּפַ  ַוּתֹאֶמר ָלּה ּבַ

    רש"י

. בשבילי כמו ויברך ה' רגלי
 אותך לרגלי (בראשית ל):

. שביטלו בשבילי נצלתם
   מצרים את גזירתם:

. בכ''א בניסן שירה על הים
נאמרה כדתניא בסדר עולם 
מרעמסס לסוכות ומסוכות 
לאיתם ומאיתם לפני פי 
החירות הרי ג' ברביעי ויוגד 
למלך מצרים כי ברח העם 
חמישי וששי רדפו מצרים 
אור שביעי ירדו לים שנאמר 
ויאר את הלילה לשחרית 

ה ויום שביעי היה אמרו שיר
   ויו''ט אחרון של פסח היה:

דאמר מר בשבעה באדר מת 
. בפ''ק דקידושין (דף משה

לח.) ילפינן לה מקראי דכתיב 
ויבכו בני ישראל את משה 
בערבות מואב שלשים יום 
וכתיב משה עבדי מת ועתה 
קום עבור וכתיב כי בעוד 
שלשת ימים אתם עוברים את 
 הירדן וגו' וכתיב והעם עלו
מן הירדן בעשור לחדש 
הראשון צא מהן ל''ג למפרע 
תמצא שבשבעה באדר מת 
משה ומנין שבשבעה באדר 
נולד שנאמר ויאמר אליהם בן 
מאה ועשרים שנה אנכי היום 
וגו' מה ת''ל היום היום מלאו 
ימי ושנותי שלשה ירחי. היו 

   והן ג' חדשים שהצפינתו:
. לא חסר רובו של ראשון

של ג'  אלא ז' ימים ורובו
דהיינו ניסן ואמצעי שלם 

מאי שנא מן  אדר השני שלם:
. דקאמרה לה מכלל העבריות

   דמצריות לא ניחא לה:
. זו שאכילתה דבר טמא

דברים טמאים והתינוק 
טועם בחלבה כל מה שתאכל 
כדאמרי' ביומא (דף עה:) גבי 

   לשד השמן:
. למי לימד את מי יורה דעה

הקב''ה תורה למי שגמל 
מו מחלב טמא והפריש עצ

ונעתק מן השדים הטמאים 
כמו ויעתק משם (בראשית 

   יב):
. שהלכה בזריזות כעלמה

שכל כחה עליה כמו חזק 
ואמץ (דברים לא) תקיף 

   ועלם:
. שלא שהעלימה את דבריה

אמרה שהיא אחותו ושהיא 
   מביאה את אמו:

. הרי ליך היליכי את הילד
  שליך:
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ָכֵרְך""ַוֲאנִ  ן ֶאת ׂשְ   . (שמות ב, ט) י ֶאּתֵ
  

י  ָאַמר יָחָמא ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ
ָכָרן ּנֹוְתִנין ָלֶהן ׂשְ א ׁשֶ ֲחִזיִרין ָלֶהן ֲאֵביָדָתן, ֶאּלָ ּמַ יִקים ׁשֶ ּדִ ין ַלּצַ ּיָ    .לֹא ּדַ

  
  

ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹ  ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ   . (שמות טו, כ) ן""ַוּתִ
  

ה? ן ְולֹא ֲאחֹות מֹ ֲאחֹות ַאֲהרֹ    ׁשֶ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ,ַרבָאַמר  ַרב ַעְמָרםָאַמר 
ִהיא ֲאחֹות ַאֲהרֹ  ׁשֶ ָאה ּכְ ָהְיָתה ִמְתַנּבְ ד ׁשֶ     ן, ְמַלּמֵ

ָרֵאל.    יג,א יַע ֶאת ִיׂשְ ּמֹוׁשִ ן ׁשֶ ֵלד ּבֵ ּתֵ י ׁשֶ   ְואֹוֶמֶרת: ֲעִתיָדה ִאּמִ
ּנוֹ  ּה אֹור, ַלד מֹ ְוֵכיָון ׁשֶ ִית ּכּוּלָ ל ַהּבַ א ּכָ ה ִנְתַמּלֵ   ׁשֶ

ָקּה ַעל רֹ  יָמה ְנבּוָאֵתיְך. ָעַמד ָאִביָה ּוְנׁשָ י, ִנְתַקּיְ ּתִ ּה, ָאַמר ָלּה: ּבִ   אׁשָ
אֹור, ָעַמד ָאִביָה ּוְטָפָחּה ַעל רֹ  ילּוהּו ַלּיְ ִהּטִ י ֵהיָכן ְנבּוָאֵתיךְ ְוֵכיָון ׁשֶ ּתִ ּה, ָאַמר ָלּה: ּבִ   ? אׁשָ

ְכִתיב ה לֹו" :ְוַהְיינּו ּדִ ָעׂשֶ ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ְלֵדָעה ַמה ּיֵ ַתּצַ   , (שמות ב, ד) "ַוּתֵ
סֹוף ְנבּוָאָתּה.  ֵהא ּבְ   ֵליַדע ַמה ּיְ

  
  

    רש"י

שהיתה מתנבאה כשהיא אחות 
. עד שלא נולד משה והיינו אהרן

 הנביאה אחות אהרן:
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        יג, איג, איג, איג, א .50
ּנוּ [ יֹוֵסף ָזָכה" דֹול ִמּמֶ ֶאָחיו ּגָ   ].ִלְקּבֹור ֶאת ָאִביו, ְוֵאין ּבְ
  

ָרא ָנא ֵמִעיּקָ ְכִתיב ,ַמאי ׁשְ ַעל יֹוֵסף ִלְקּבֹ  :ּדִ ל ַעְבֵדי ַפְרעֹ "ַוּיַ ֲעלּו ִאּתֹו ּכָ    ,(בראשית נ, ז) ה"ר ֶאת ָאִביו ַוּיַ
ית יֹוֵסף ְוֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו""ְוכֹ ַוֲהַדר:    , (בראשית נ, ח) ל ּבֵ

ְכִתיב ָנא ְלַבּסֹוף ּדִ ב יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה הּוא ְוֶאָחיו" :ּוַמאי ׁשְ ׁשָ    ,(בראשית נ, יד) "ַוּיָ
  ? (בראשית נ, יד) ר ֶאת ָאִביו"ִלים ִאּתֹו ִלְקּבֹ "ְוָכל ָהעֹ ַוֲהַדר 

  
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

ּלֹ  ה ַעד ׁשֶ ִחיּלָ ּתְ בֹוד, ּבַ ֶהן ּכָ ָרֵאל לֹא ָנֲהגּו ּבָ ל ִיׂשְ ְכבֹוָדן ׁשֶ   א ָראּו ּבִ
בֹוד.  ֶהן ּכָ ְכבֹוָדן ָנֲהגּו ּבָ ָראּו ּבִ   ּוְלַבּסֹוף ׁשֶ

ְכִתיב בֹ "וַ  :ּדִ   .(בראשית נ, י) ֶרן ָהָאָטד"אּו ַעד ּגֹ ּיָ
   

   !ְוִכי ּגֹוֶרן ֵיׁש לֹו ָלָאָטד?
  

י  ָאַמר הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ
ל ַיֲעקֹ  ָתִרים ַלֲארֹונֹו ׁשֶ יפּוהּו ּכְ ִהּקִ ד ׁשֶ יִפים לֹו ָאָטד, ְמַלּמֵ ּקִ ּמַ גֹוֶרן ֶזה ׁשֶ   ב ּכְ

ָמעֵאל ּוְבנֵ  ו ּוְבֵני ִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ אּו ּבְ ּבָ   י ְקטּוָרה. ׁשֶ
  

ָנא:    ּתָ
אּו, " ם ְלִמְלָחָמה ּבָ   ּכּוּלָ

ל ַיֲעקֹ ֲארֹונֹו ׁשֶ לּוי ּבַ ל יֹוֵסף תָּ ְתרֹו ׁשֶ ָראּו ּכִ יָון ׁשֶ    - ב ּכֵ
ל ַיֲעקב ֲארֹונֹו ׁשֶ ְתֵריֶהן ּוְתָלאּום ּבַ ן ּכִ   . "ָנְטלּו ּכּוּלָ

  
ָנא:    ּתָ

ֲארֹונוֹ " ָתִרים ִנְתלּו ּבַ ה ּכְ ָ ׁשּ ים ְוׁשִ לֹׁשִ ל ַיֲעקב ׁשְ   . "ׁשֶ
  
  

דֹול ְוָכֵבד ְמאֹ  ד ּגָ ם ִמְסּפֵ דּו ׁשָ ְסּפְ   . (בראשית נ, י) ד""ַוּיִ
  

ָנא:    ּתָ
"ֲאִפיּלּו סּוִסים ַוֲאִפיּלּו ֲחמֹוִרים"

99 .  
  

ו,  ָלה ֲאָתא ֵעׂשָ ְכּפֵ יעּו ִלְמָעַרת ַהּמַ ִהּגִ יָון ׁשֶ   ּכֵ
ב, ָאַמר ָלֶהן:   , (בראשית לה, כז) ע ִהיא ֶחְברֹון""ַמְמֵרא ִקְרַית ָהַאְרבַּ  ָקא ְמַעּכֵ

י  ְוָאַמר   : ִיְצָחקַרּבִ
ע  ע זּוגֹות  - ִקְרַית ַאְרּבַ    :ָהיוּ ַאְרּבַ

ה,    ָאָדם ְוַחּוָ
ָרה,    ַאְבָרָהם ְוׂשָ

  ִיְצָחק ְוִרְבָקה, 
  ב ְוֵלָאה. ַיֲעקֹ 

יִדי הּוא.  ָפֵייׁש ּדִ ִדיֵדיּה, ְוַהאי ּדְ   ִאיהּו ְקָבָרּה ְלֵלָאה ּבְ
  ֵליּה: ְזִביְנָתּה.  ָאְמרוּ 

יטּוָתא ִמי ְזִביִני? ׁשִ ֵכירּוָתא, ּפְ ְזִביִני ּבְ    !ָאַמר ְלהּו: ְנִהי ּדִ
ְכִתיב ִריִתי ִלי" :ָאְמרּו ֵליּה: ִאין, ּדִ ר ּכָ ִקְבִרי ֲאׁשֶ   , (בראשית נ, ה) "ּבְ

י  ְוָאַמר ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ ן ְיהֹוָצָדקַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
א ְלׁשֹון ְמִכיָרה,  'יָרהכִּ 'ֵאין    ֶאּלָ

יָרה".  ם קֹוִרין ִלְמִכיָרה "ּכִ י ַהּיָ ְכַרּכֵ ן ּבִ ּכֵ   ׁשֶ
א!  ְרּתָ   ָאַמר ְלהּו: ֲהבּו ִלי ִאיּגַ

ִמְצַרִים ִהיא.  ַאְרָעא ּדְ א ּבְ ְרּתָ   ָאְמרּו ֵליּה: ִאיּגַ
א, ? ּוַמאן ֵניִזיל יְלּתָ י ַאּיָ יל ּכִ ַקלִּ ִלי ּדְ   ֵניִזיל ַנְפּתָ

ֻלָחה ַהּנֹ  :ְכִתיבּדִ  ָלה ׁשְ ִלי ַאּיָ ֶפר""ַנְפּתָ   , (בראשית מט, כא) ֵתן ִאְמֵרי ׁשָ
י  ָאַמר הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ

ְקֵרי  ֶפר"ַאל ּתִ א "ִאְמֵרי ֵסֶפר" "ִאְמֵרי ׁשָ   .ֶאלָּ

                                                           

ה כאן: שלא האכילו את הסוסים והחמורים מהדורת הדפוס: (מאילו מאילו) ומסורת הש"ס לא גורס. ואלו שגורסים הכוונ 99

  באותו יום והיו נוהקים מרעב ונשמע כאילו גם הם בין הבוכים

    רש"י

. דאקדמינהו מאי שנא מעיקרא
למצרים מקמי אחי יוסף ומאי 
שנא לבסוף דכתיב הוא ואחיו 

   והדר וכל העולים אתו:
. דרך לאסוף אטדין ולעשות וכי

   מהן גורן:
. גדר של שמקיפין לו אטד

   קוצים:
. י''ב שלשים וששה כתרים

ל וכ''ג אלופים נשיאים דישמעא
נמנו בעשו וא''ת כ''ה הן תימן 
וקנז נמנו ב' פעמים וא''ת קרח 
נמנה ב' פעמים שני קרח הן 
אחד מבני אליפז ואחד מבני 
אהליבמה ומ''מ ל''ה הן וכתרו 

   של יוסף הרי ל''ו:
   . שלא יקברוהו שם:קא מעכב

. קרית ארבע שמה שאינה אמר
מחזקת אלא ד' זוגות הא דא''ר 

ו מלתא דעשו היא יצחק לא
אלא גמרא קאמר ליה למימר 
טעמא דעיכובא דודאי כן הוה 
כדברי עשו שאינה מחזקת אלא 

   ח' קברים:
   . יעקב:איהו

. בחלק . קברה ללאה בדידיה
המגיעו כדכתיב ושמה קברתי 

   את לאה:
 . כשמכרת הבכורה:זבינתיה

. ולא נהי דזבינתי לבכורתי
 אטול פי שנים אלא כמוהו:

. חלקי בחלק מי זביניפשיטותא 
   פשוט לא מכרתי:

. פשיטותיך נמי זבנת א''ל אין
חלקך במערה זו לגמרי שכך 
אמר אבינו בשעת מיתה אשר 
כריתי לי ואין כירה אלא לשון 
מכירה כמו ואכרה לי בחמשה 

   עשר כסף (הושע ג):
. הראו שטר הבו איגרתא

  מכירה:
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ֵריּה  ים ּבְ ן ֲהָוהּדְ חּוׁשִ ּמָ ן ּתַ יָרן ֵליּה אּוְדֵניּה.  ,ּדָ   ְוַיּקִ
   ?ָאַמר ְלהּו: ַמאי ַהאי

ִמְצַרִים.  ִלי ֵמַאְרָעא ּדְ ָאֵתי ַנְפּתָ ב ַהאי, ַעד ּדְ   ְוָאְמרּו ֵליּה: ָקא ְמַעּכֵ
יֹון? ִבּזָ א מּוָטל ּבְ ִמְצַרִים ְיֵהא ֲאִבי ַאּבָ ִלי ֵמַאְרָעא ּדְ ָאֵתי ַנְפּתָ     !ָאַמר ְלהּו: ְוַעד ּדְ

יּה, ָנְתָרן ֵעיֵניּה ְוָנְפלוּ  א ַמְחֵייּה ַאֵריׁשֵ ַקל קּוְלּפָ ְרָעא  ׁשָ   ַיֲעקב, ּדְ ַאּכַ
ְתִחיְנהּו ַיֲעקֹ    ב ְלֵעיֵניּה ְוַאֵחיְך. ּפָ
ְכִתיב ע" :ְוַהְיינּו ּדִ ַדם ָהָרׁשָ ָעָמיו ִיְרַחץ ּבְ י ָחָזה ָנָקם ּפְ יק ּכִ ַמח ַצּדִ   . (תהלים נח, יא) "ִיׂשְ

ל ִרְבָקה,  יָמה ְנבּוָאָתּה ׁשֶ ָעה ִנְתַקּיְ אֹוָתּה ׁשָ   ּבְ
ְכִתיב:  ֵניֶכם יֹום ֶאָחד""ָלָמה ּדִ ם ׁשְ ל ּגַ ּכַ   . (בראשית כז, מה) ֶאׁשְ

  
ב  יֹום ֶאָחד ֲהַואיּדְ ְוַאף ַעל ּגַ יֹום ֶאָחד ֲהַואי.  ,ִמיָתָתן לֹא ּבְ   ְקבּוָרָתן ִמיָהא ּבְ

  
יּה יֹוֵסף יּה  ,ְוִאי לֹא ָעַסק ּבֵ ִקי ּבֵ    ?!ֶאָחיו לֹא ָהוּו ִמַעּסְ

אּו אֹ  :ְוָהְכִתיב ׂשְ ַנַען"תֹו ָבָני"ַוּיִ    .(בראשית נ, יג) ו ַאְרָצה ּכְ
  

ֶהְדיֹוטֹות.  ְמָלִכים יֹוֵתר ִמּבְ בֹודֹו ּבִ יחּו לֹו, ּכְ   ָאְמרּו: ַהּנִ
  
  
  

    רש"י

. כבדו אזניו יקירן אודניה
   משמוע:

. למה אינכם קוברין האי מאי
   אותו: שקיל גולפיה:

מקל כמו גולפי טובי בלע 
מאבימי בערכין (דף כב.): ואי 
לא איעסק ביה יוסף אחיו מי 

. כלומר לא הוי מיעסקי ביה
היאך הניחוהו אחיו ליוסף 
ליטול לו את השם לבדו של 
קבורת אביהם וכי פרקו מעליהן 
העול ולא חשו לו ואם לא 

הם לא היו  נתעסק בו הוא
עסוקין בו והכתיב וישאו אותו 
בניו אלמא אף הם היו עסוקין 
במשאו וקבורתו ומסקנא כתיב 
אחרי קברו את אביו תלה 
הכתוב בו שהוא היה עיקר 

   הדבר:
. אחיו ביניהן הניחו לו אמרו

   להתעסק בו כנגד כולנו:
. של אבינו במלך יותר כבודו

  מבהדיוטות שיוסף מלך הוא:
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        בבבב- - - - יג, איג, איג, איג, א .51
דֹול ִמּיֹוֵסף" הׁשֶ [ ִמי ָלנּו ּגָ א מׁשֶ ק ּבֹו ֶאּלָ   ]."לֹא ִנְתַעסֵּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ֲחִביבֹות ִמְצֹות ַעל מׁשֶ ּבֹ " ּמָ ינּו. א ּוְרֵאה ּכַ   ה ַרּבֵ

ִמְצֹות,  ק ּבְ ה, ְוהּוא ִנְתַעסֵּ יּזָ ּבִ קּו ּבַ ן ִנְתַעסְּ ָרֵאל ּכּוּלָ ל ִיׂשְ ּכָ   ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ח ִמְצֹות" ׁשֶ   . (משלי י, ח) 100"ֲחַכם ֵלב ִיּקַ

ִין ָהָיה יֹוֵדַע מֹ ינּו ֵהיָכן יֹוֵסף ָקבּור? ּוִמּנַ ה ַרּבֵ   ׁשֶ
תַּ  ר ִנׁשְ ת ָאׁשֵ יָרה ֵמאֹותֹו ַהּדֹור. ָאְמרּו: ֶסַרח ּבַ   ּיְ

לּום ַאתְּ יֹוַדַעת ֵהיָכן יֹוֵסף ָקבּור?  ה ֶאְצָלּה, ָאַמר ָלּה: ּכְ   ָהַלְך מׁשֶ
ְרכּו ֵמיָמיו.  ְתּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָהר, ּכְ ִנילּוס ַהּנָ ֶכת ָעׂשּו לֹו ִמְצִרים ּוְקָבעּוהּו ּבְ ל ַמתֶּ   ָאְמָרה לֹו: ָארֹון ׁשֶ

ה ְוָעַמד ַעל ׂשְ    ַפת ִנילּוס, ָהַלְך מׁשֶ
ֲאִני ּגֹוֵאל ֶאְתֶכם,  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ׁשְ ּנִ יַע ָהֵעת ׁשֶ   ָאַמר לֹו: יֹוֵסף יֹוֵסף! ִהּגִ

ָרֵאל.  ְעתָּ ֶאת ִיׂשְ ּבַ ִהׁשְ בּוָעה ׁשֶ ְ יָעה ַהׁשּ   ְוִהּגִ
ה ַמְרֶאה ַעְצְמָך    מּוָטב,  -ִאם ַאתָּ

ין ִמ  -ִאם ָלאו  בּוֲעְתָך. ֲהֵרי ָאנּו ְמנּוּקִ ְ   ׁשּ
ל יֹוֵסף.  ד ָצף ֲארֹונֹו ׁשֶ   ִמּיָ

ְרֶזל ָצף,  ְתַמּה ֵהיָאְך ּבַ   ְוַאל תִּ
ִתיב ֲהֵרי ּכְ ִים ֲאָהּה ֲאדֹ  :ׁשֶ ְרֶזל ָנַפל ֶאל ַהּמָ יל ַהּקֹוָרה ְוֶאת ַהּבַ אּול. "ַוְיִהי ָהֶאָחד ַמּפִ   ִני ְוהּוא ׁשָ

   ?ַוּיאֶמר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָאָנה ָנָפל
ְר  ְרֶזל"ַוּיַ ֶצף ַהּבַ ה ַוּיָ ּמָ ֶלְך ׁשָ ׁשְ ְקָצב ֵעץ ַוּיַ קֹום ַוּיִ   . ו)- (מלכים ב ו, ה ֵאהּו ֶאת ַהּמָ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר:    ַוֲהלֹא ּדְ
הּו,  ל ֵאִלּיָ ְלִמידֹו ׁשֶ ע תַּ   ּוָמה ֱאִליׁשָ

ה  ל מׁשֶ ְלִמידֹו ׁשֶ הּו תַּ ָניו,  -ְוֵאִלּיָ ְרֶזל ִמּפָ   ָצף ּבַ
ה ַרּבֵ  ֵני מׁשֶ ה. - ינּו ִמּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ    ַעל ַאַחת ּכַ

  
י    אֹוֵמר:  ָנָתןַרּבִ

ל ְמָלִכים ָהָיה ָקבּור.  ְרִניט ׁשֶ ַקּבַ   ּבְ
ל ְמָלִכים,  ְרִניט ׁשֶ ה ְוָעַמד ַעל ַקּבַ   ָהַלְך מׁשֶ

ֲאִני ּגֹוֵאל ֶאְתֶכם,  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ׁשְ ּנִ יַע ֵעת ׁשֶ   ָאַמר: יֹוֵסף, ִהּגִ
ָרֵאל. ְוִה  ְעתָּ ֶאת ִיׂשְ ּבַ ִהׁשְ בּוָעה ׁשֶ יָעה ׁשְ   ּגִ

ה ַמְרֶאה ַעְצְמָך  בּוָעְתָך.  -מּוָטב, ְוִאם ָלאו  -ִאם ַאתָּ ְ ין ִמׁשּ   ֲהֵרי ָאנּו ְמנּוּקִ
ל יֹוֵסף,  ְעַזע ֲארֹונֹו ׁשֶ ָעה ִנְזּדַ אֹוָתּה ׁשָ   ּבְ

ה, ְוֵהִביאֹו ֶאְצלֹו.    ְנָטלֹו מׁשֶ
ִנים ׁשֶ  לּו, ְוָכל אֹוָתן ׁשָ ֵני ֲארֹונֹות ַהּלָ ר ָהיּו ׁשְ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ   ָהיּו ִיׂשְ

ל ֵמת ִכין ֶזה ִעם ֶזה,  ,ֶאָחד ׁשֶ ִכיָנה ְמַהּלְ ל ׁשְ   ְוֶאָחד ׁשֶ
לּו?  ֵני ֲארֹונֹות ַהּלָ ל ׁשְ יָבן ׁשֶ ִבין אֹוְמִרים: ַמה טִּ   ְוָהיּו עֹוְבִרין ְוׁשָ

ִכ  ל ׁשְ ל ֵמת ְוֶאָחד ׁשֶ   יָנה. ָאְמרּו: ֶאָחד ׁשֶ
ִכיָנה?  ְך ִעם ׁשְ ל ֵמת ְלַהּלֵ ְרּכֹו ׁשֶ   ְוִכי ַמה ּדַ

ֶזה^ :ָאְמרוּ    יג,ב תּוב ּבָ ּכָ ֶ ל ַמה ׁשּ ים ֶזה, ּכָ   . "ִקּיֵ
  

יּה מֹ  הְוִאי לֹא ָעֵסיק ּבֵ יּה?  ,ׁשֶ ִקי ּבֵ ָרֵאל לֹא ָהוּו ִמיַעּסְ   ִיׂשְ
ר ֶהֱעלּו ְבֵני יִ  :ְוָהְכִתיב ֶכם""ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאׁשֶ ׁשְ ְצַרִים ָקְברּו ּבִ ָרֵאל ִמּמִ   ! (יהושע כד, לב) ׂשְ

  
יּה  קּו ּבֵ יּה  ,ְותּו, ִאי לֹא ִאיַעּסְ ִקי ּבֵ ָניו לֹא ָהוּו ִמיַעּסְ ָרֵאל ּבָ    ?!ִיׂשְ

ְהיּו ִלְבֵני יֹוֵסף ְלַנֲחָלה" :ְוָהְכִתיב   ! (יהושע כד, לב) "ַוּיִ
  

ְמרּוּבִ  בֹודֹו ּבִ יחּו לֹו, ּכְ מּוָעִטיןָאְמרּו: ַהּנִ    .ים יֹוֵתר ִמּבְ
  

ים.  ְקַטּנִ ְגדֹוִלים יֹוֵתר ִמּבִ בֹודֹו ּבִ יחּו לֹו, ּכְ   ְותּו ָאְמרּו: ַהּנִ
  
  
ֶכם"   . "ָקְברּו ִבׁשְ
  

                                                           

ֵבט 100 ָפַתִים ִיּלָ ח ִמְצֹות ֶוֱאִויל ׂשְ   ֲחַכם ֵלב ִיּקַ

    רש"י

 . של מצרים:תעסקו בביזהנ
. תמיד לפי כדי שיתברכו מימיו

שאין ארץ מצרים שותה ממי 
גשמים אלא שכולה עשויה 
יאורים וחריצים מנילוס עד סוף 
המדינה כמה פרסאות ונילוס 
עולה ומשקה ומתברך וממלא 
אותן יאורים ומשקין מהן 
השדות והיינו דכתיב (זכריה יד) 
והיה אם לא יעלה מכל 

גו' לא עליהם יהיה משפחות ו
הגשם ואם משפחת מצרים לא 
תעלה ולא תבא ' ולא עליהם 
ואין כתיב כאן הגשם אלא ולא 
עליהם יהיה אותו נהר שהן 
שותין ממנו ויונתן בן עוזיאל 
תרגם ולא עליהם תיסק נילוס: 
ויהי האחד מפיל הקורה וגו': 
 בתלמידי אלישע כתיב במלכים:

 . השאילוהו לו:והוא שאול
. ולא שלמד ו של משהתלמיד

מפיו אלא תורתו של משה למדו 
   . לאליהו:

. בקברות בקברניט של מלכים
 של מלכים ולשון יוני הוא:

. אגדה קיים זה מה שכתוב בזה
זו מפורשת במכילתא בפרשת 
ויהי בשלח פרעה כתיב בזה 
אנכי וכתיב בזה התחת אלהים 
אנכי כתיב בזה לא יהיה לך 

א לא וכתיב בזה האלהים אני יר
תשא חי פרעה זכור את יום 
השבת וטבוח טבח והכן ואין זה 
אלא יום השבת וכן הוא אומר 
והכינו את אשר יביאו וכן כל 
עשרת הדברות לא תשנא את 
אחיך בלבבך לא תקום ולא 

   תטור וחי אחיך עמך:
. ואי לא איעסק ביה משה וכו'

כלומר היאך הניחו ישראל 
למשה להתעסק בו לבדו וכי לא 

לשבועה ואם לא נתעסק בו  חשו
 משה לא היו הם מתעסקין:

. אלמא לאחר הכתיב וכו'
שנפטר משה בערבות מואב 
נתעסקו בהן ישראל והעבירום 

   את הירדן:
ותו אי לא הוו מתעסקי ביה 

. לאחר שנפטר משה בניו ישראל
מי לא הוו מיעסקי ביה והיאך 
הניחו בניו את שאר העם 
להתעסק בו והכתיב בשכם 

לבני יוסף לנחלה וגו'  ויהיו
אלמא בנחלתם קברוהו דחביב 

   היה עליהן:
. בניו בעצמם הניחו לו אמרו

   שיתעסקו בו כל ישראל:
כבודו במרובים יותר 

. וישראל אמרו מבמועטין
בעצמם בעוד משה קיים הניחו 
שיתעסק בו משה לבדו כבודו 

  בגדולים יותר מבקטנים:
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ֶכם?  ׁשְ ָנא ּבִ   ַמאי ׁשְ
  

י  ָאַמר יָחָמא ַרּבִ ַרּבִ    :ֲחִניָנא ּבְ
ֶכם ַנֲחִזיר ֲאֵביָדתֹו.  ָנבּוהּו ְוִלׁשְ ֶכם ּגְ ְ   ִמׁשּ

  
   ,ּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדיָקׁש 

ִתיב ח מֹ  :ּכְ ּקַ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו""ַוּיִ   , (שמות יג, יט) ׁשֶ
ָרֵאל" :ּוְכִתיב ר ֶהֱעלּו ְבֵני ִיׂשְ   ! (יהושע כד, לב) "ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאׁשֶ

  
י  ָאַמר יָחָמא ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ

ָמרֹו,  ָבר ְולֹא ּגְ ה ּדָ ל ָהעֹוׂשֶ אֹו.ּכָ ִאיּלּו ֲעׂשָ ָמרֹו ּכְ ּגְ תּוב ַעל ׁשֶ    ּוָבא ַאֵחר ּוְגָמרֹו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ
  

י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ
תֹו,  דּוּלָ   ַאף מֹוִריִדין אֹותֹו ִמּגְ

ְכִתיב ֶרד ְיהּוָדה" :ּדִ ֵעת ַהִהיא ַוּיֵ    .(בראשית לח, א) "ַוְיִהי ּבָ
  

י  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ   ַמר: ָא  ׁשְ
ּתֹו ּוָבָניו,    ַאף קֹוֵבר ִאׁשְ

ְכִתיב ת ְיהּוָדה" :ּדִ ת ׁשּוַע ֵאׁשֶ ָמת ּבַ   , (בראשית כד, יב) "ַוּתָ
ָמת ֵער ְואֹוָנן" :ּוְכִתיב   . (בראשית מו, יב) "ַוּיָ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵני ָמה ִנְקָרא יֹוֵסף  יו 101'ֲעָצמֹות'ִמּפְ ַחּיָ    ?ּבְ
לּ  ֵני ׁשֶ ְכבֹוד ָאִביו, ִמּפְ   א ִמיָחה ּבִ

ָקָאְמִרי ֵליּה  ָך ָאִבינּו"ּדְ י(בראשית מג, כח. מד, לא) "ַעְבּדְ    ., ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיּדֵ
  

יָמא ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר  י , ְוִאיּתֵ י ָחָמאַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ
ֵני ָמה ֵמת יֹוֵסף קֹוֶדם ְלֶאָחיו    ?ִמּפְ

נֵ  נּותִמּפְ ַרּבָ ִהְנִהיג ַעְצמֹו ּבְ    .י ׁשֶ
  
  

  . (בראשית לט, א) "ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה"
  

י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
יְקֵרי  א "הֹוִריד",  "הּוַרד"ַאל ּתִ   ֶאּלָ

ְרעֹ  הֹוִריד ִאיְצַטְגִניֵני ּפַ ָתןׁשֶ דּוּלָ    .ה ִמּגְ
  

ְרעה" ְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ּפַ   . ת לט, א)(בראשי "ַוּיִ
  

  : ַרבָאַמר 
ָנאֹו ְלַעְצמֹו.  ּקְ   ׁשֶ

ְבִריֵאל ְוֵסיְרסֹו,  א ּגַ   ּבָ
ְבִריֵאל ּוֵפיְרעֹו.  א ּגַ   ּבָ

ִתיב ָרא ּכְ    ,(בראשית לט, א) "ּפֹוִטיַפר" :ֵמִעיּקָ
  . (בראשית מא, מה) "ּפֹוִטיֶפַרע"ּוְלַבּסֹוף 

  
  

                                                           

קֹד ִיְפקֹד ֱא  101 ָרֵאל ֵלאמֹר ּפָ ֵני ִיׂשְ ע יֹוֵסף ֶאת ּבְ ּבַ ׁשְ הלִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת ַעְצמַֹת -ַוּיַ  .(בראשית נ, כה) י ִמּזֶ

    רש"י

. כדכתיב. משכם גנבוהו
ו מעמק חברון ויבא וישלחה

שכמה ושם היו רועין ודותן 
אינה מקום והאי דכתיב (שם) 
ויאמר האיש נסעו מזה וגו' כך 
אמר לו אתה אומר את אחי 
אנכי מבקש סעו מן האחוה 
הזאת ואין מחזיקין עצמן 
כאחין לך כי שמעתי אומרים 
נלכה ונבקש דתות ודינין היאך 

   להמיתו אם יבא אצלנו:
. ולא שההכא כתיב ויקח מ

   שאר העם:
. מן אף מורידין אותו מגדולתו

השמים למתחיל ואינו גומר 
אלא אם כן נאנס כמשה שמת 

   בעבר הירדן:
. שהוא התחיל וירד יהודה

בהצלת יוסף כשאמר מה בצע 
נקרא יוסף עצמות  ולא גמר]:

. שנאמר והעליתם את בחייו
   עצמותי מזה ועודנו חי:

שהוריד אצטגניני פרעה 
כשפתר את החלום  .מגדולתן

   והם לא ידעו לפותרו:
. למשכב זכור מתוך לעצמו
   יופיו:
. היינו סירוס יתירא: בא פרעו

  גבריאל וסירסו לא גרס:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .52
ה" דֹול ִמּמׁשֶ לֹא ִנְתַעסֵּ [ ִמי ָלנּו ּגָ קֹום, ׁשֶ א ַהּמָ   ק ּבֹו ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ י"ׁשֶ ְקּבר אֹתֹו ַבּגַ 102"ַוּיִ
  ]."(דברים לד, ו) 

  
  . )כז-(דברים ג, כו 103"ַוּיאֶמר ה' ֵאַלי ַרב ָלְך"

  
י  ָאַמר   : ֵלִויַרּבִ

ר,  "ַרב"ּבְ  ֵ יׂשּ   ּבִ
רּוהּו,  "ַרב"ּבְ  ְ יׂשּ   ּבִ

ר" ֵ יׂשּ "ַרב" ּבִ 104""ַרב ָלֶכם – "ּבְ
  . (במדבר טז, ז) 

רּוהוּ " ְ יׂשּ "ַרב" ּבִ   . "ַרב ָלְך" - "ּבְ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ַע  ?ַרב ֵיׁש ָלְך, ּוַמּנוּ  -  "ַרב ָלְך"    .ְיהֹוׁשֻ

  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ּלא יֹ -  "ַרב ָלְך" ן. ׁשֶ ה ַסְרּבָ ּמָ ה, ְוַתְלִמיד ּכַ ה ָקׁשֶ ּמָ   אְמרּו: ָהַרב ּכַ

  
ה?  ְך ָלּמָ   ְוָכל ּכָ

  
ֵבי  ָנא ּדְ י ּתָ ָמ ַרּבִ   : ֵעאלִיׁשְ

יֲחָנא" ְמָלא ׁשִ   . "ְלפּום ּגַ
  
  

ָנה ָאנִכי ַהּיֹום" ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ    .)ג-א(דברים לא,  105"ַוּיאֶמר ֲאֵלֶהם ּבֶ
ְלמּוד לֹוַמר  ֵאין ּתַ   ,"ַהּיֹום"ׁשֶ

נֹוַתי.    ַהּיֹום ָמְלאּו ָיַמי ּוׁשְ
נֹוֵתיֶה  ִלים ׁשְ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְדָך ׁשֶ יִקים ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש, ְלַלּמֶ ל ַצּדִ   ם ׁשֶ

ְכִתיב א" :ּדִ ר ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ   . (שמות כג, כו) "ֶאת ִמְסּפַ
  

  . (דברים לא, ב) "לֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא"
  

  ? "ָלֵצאת ְוָלבֹוא"ַמאי 
ׁש ָלֵצאת ְוָלבֹ  :ִאיֵליָמא    – א ַמּמָ
ן ֵמ  :ְוָהְכִתיב ה ּבֶ מתוֹ "ּומׁשֶ ָנה ּבְ ִרים ׁשָ   , (דברים לד, ז) לֹא ָנס ֵלחֹה"]לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו וְ [ ָאה ְוֶעׂשְ

ַעל מֹ  :ּוְכִתיב ה ֵמַעְרבֹ "ַוּיַ   , (דברים לד, א) ת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו"ׁשֶ
   :ְוַתְנָיא

ם, ּוְפָסָען מֹ" ֵרה ַמֲעלֹות ָהיּו ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ְפִסיָעה ַאַחתׁשְ ה ּבִ    !"ׁשֶ
  

י  ָאַמר ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ י  ָאַמר ׁשְ   : יֹוָנָתןַרּבִ
ִדְבֵרי תֹוָרה.    ָלֵצאת ְוָלבֹוא ּבְ

ֲעֵרי ָחְכָמה.  ּנּו ׁשַ מּו ִמּמֶ ּתְ ְסּתַ ּנִ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
  
  

ֶלְך מֹ  אֹ "ַוּיֵ בּו ּבְ ְתַיּצְ ע ַוּיִ ה ִויהֹוׁשֻ   . (דברים לא, יד) ֶהל מֹוֵעד"ׁשֶ
  

ָנא:    ּתָ
ת" ּבָ ָנה ְלֶזה אֹוָתּה ׁשַ ה, ְוִנתְּ ָלה ְרׁשּות ִמּזֶ יֹו זּוֵגי ָהְיָתה, ִניטְּ ל ּדְ   . "ׁשֶ
  

                                                           

ה 102 עֹור ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ית ּפְ ֶאֶרץ מֹוָאב מּול ּבֵ ְי ּבְ ְקּבֹר אֹתֹו ַבּגַ   ַוּיִ
ר ה כוכוכוכו 103 ְתַעּבֵ ַמע ֵאָלי ַוּיֹאֶמר ה 'ַוּיִ י ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ׁשָ בֵּ  'ּבִ ה ר ֵאַלי עֹודֵאַלי ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף ּדַ ָבר ַהּזֶ ּדָ          .ּבַ

י לֹא ַתֲע  כזכזכזכז ה ְוָצפָֹנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך ּכִ א ֵעיֶניָך ָיּמָ ה ְוׂשָ ְסּגָ הֲעֵלה רֹאׁש ַהּפִ ן ַהּזֶ ְרּדֵ   .בֹר ֶאת ַהּיַ
ימּו ֲעֵליֶהן ְקטֶֹרת ִלְפֵני ה 104 ר ִיְבַחר ה 'ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוׂשִ ֵני ֵלִוי 'ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ דֹוׁש ַרב ָלֶכם ּבְ  הּוא ַהּקָ

ָבִר  אאאא 105 ר ֶאת ַהּדְ ה ַוְיַדּבֵ ֶלְך מֹׁשֶ ָרֵאלַוּיֵ ל ִיׂשְ ה ֶאל ּכָ ָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום לֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַוה  בבבב .ים ָהֵאּלֶ ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ ָאַמר ֵאַלי  'ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ּבֶ
ן ַה  לֹא ְרּדֵ הַתֲעבֹר ֶאת ַהּיַ ַע הּוא עֵֹבר ְלָפנֶ -ֱא  'ה גגגג .ּזֶ ם ְיהֹוׁשֻ תָּ ָפֶניָך ִויִרׁשְ ה ִמלְּ ִמיד ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ ר הלֶֹהיָך הּוא עֵֹבר ְלָפֶניָך הּוא ַיׁשְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ   '.יָך ּכַ

    רש"י

. את בני מחלקותו רב ברב בישר
לכם בני לוי והקב''ה מדקדק 
עם הצדיקים כחוט השערה 
ונענש באותה מדה. רב יש לך. 

לך הגיע מלכותו של יהושע ואין 
   מלכות נוגעת בחבירתה:

. די לך אל תרבה ד''א רב לך
בבקשה שלא יאמרו הרב כמה 
קשה שאינו שומע לתלמיד 
ותלמיד כמה סרבן מפציר ולשון 
חכמים הוא כך היו מסרבין בו 
לישא את בת אחותו בנדרים (ד' 
סג:) היו מסרבין בו שיאכל עמו 

   בשבועות (דף כג:):
. לפי כח לפום גמלא שיחנא

מרבין במשאו אף כאן לפי  הגמל
   צדקתו מדקדק אחריו:

 . ביום זה נולדתי:היום מלאו
. לא ברח לחלוחית לא נס ליחה

   כחו:
. שני זוגות שני חבירים דיו זוגי

היו בהתחלת היום למשה וסופו 
  ליהושע:
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י  ָאַמר"   : ְיהּוָדהַרּבִ
ר ְלאֹוְמרֹו.  תּוב ִאי ֶאְפׁשָ   ִאיְלָמֵלא ִמְקָרא ּכָ

ה ֵמת ל ְראּוֵבן,  ?ֵהיָכן מׁשֶ ֶחְלקֹו ׁשֶ   ּבְ
ְכִתיב ה ֵמַע  :ּדִ ַעל מׁשֶ   , (דברים לד, א) ת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו"ְרבֹ "ַוּיַ

ל ְראּוֵבן ַקְייָמא,  ֶחְלקֹו ׁשֶ   ּוְנבֹו ּבְ

ְכִתיב נּו... ְוֶאת ְנבֹו" :ּדִ 107"ּוְבֵני ְראּוֵבן ּבָ
   .לח)-(במדבר לב, לז 

ה ְוַאֲהרן ּוִמְרָים -  "ְנבֹו" ה ְנִביִאים: מׁשֶ לֹׁשָ ם ֵמתּו ׁשְ ָ ׁשּ ׁשֶ
108

 .  
ה ָקבּור    ?ְוֵהיָכן מׁשֶ

ד,  ל ּגָ ֶחְלקֹו ׁשֶ   ּבְ

ְכִתיב ית לוֹ  :ּדִ ְרא ֵראׁשִ 109""ַוּיַ
  . (דברים לג, כא) 

ה ָהֵוי ּמָ ד ּכַ ל ּגָ ל ְראּוֵבן ַעד ֶחְלקֹו ׁשֶ    ?ּוֵמֶחְלקֹו ׁשֶ
ָעה ִמיִלין.    ַאְרּבָ

ָעה ִמיִלין ִמי הֹוִליכֹו?    אֹוָתן ַאְרּבָ
ִכינָ  ַכְנֵפי ׁשְ ל ּבְ ה מּוטָּ ָהָיה מׁשֶ ד ׁשֶ   ה, ְמַלּמֵ

ֵרת אֹוְמִרים ָ ָרֵאל" :ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ָטיו ִעם ִיׂשְ ּפָ ה ּוִמׁשְ   , (דברים לג, כא) "ִצְדַקת ה' ָעׂשָ
רּוְך הּוא אֹוֵמר: דֹוׁש ּבָ ב ִלי ִעם ּפֹ  ְוַהּקָ    .(תהלים צד, טז) ֲעֵלי ָאֶון""ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים ִמי ִיְתַיּצֵ

  
מּוֵאלוּ    :ָאַמר ׁשְ

ֶהָח  ָבר""ִמי ּכְ ר ּדָ ׁשֶ    .(קהלת ח, א) ָכם ּוִמי יֹוֵדַע ּפֵ
  
יוְ     :ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ
ֵצא"" ּמָ    .(איוב כח, יב) ַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ
  
  :ָאַמר ַרב ַנְחָמןוְ 

ה ם מׁשֶ ָמת ׁשָ 110""ַוּיָ
  .(דברים לד, ה) 

  
  ָאַמר:  111ְסַמְליֹון

ָרֵאל ִיׂשְ ה ּדְ ה ָסְפָרא ַרּבָ ם מׁשֶ ָמת ׁשָ    .ַוּיָ
  
   :ְנָיאּתַ 
י " דֹולַרּבִ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ

ָרֵאל,  ֶנֶגד ַמֲחֵנה ִיׂשְ ר ִמיל, ּכְ ֵנים ָעׂשָ ר ִמיל ַעל ׁשְ ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ה ּדְ ה ָסְפָרא ַרּבָ ָמת מׁשֶ ִמיַע ְואֹוֵמר: ַוּיָ ת קֹול ַמׁשְ   ּבַ

  ְוֵיׁש אֹוְמִרים: 
ה, לֹא ֵמת מֹ   ׁשֶ

ִתיב ָהָכא ם""ַויָּ  :ּכְ   , (דברים לד, ה) ָמת ׁשָ
ם ִעם ה'" :ּוְכִתיב ָהָתם   , (שמות לד, כח) 112"ַוְיִהי ׁשָ

ן ַהּלָ ׁש,  -  :ַמה ּלְ ּמֵ   עֹוֵמד ּוְמׁשַ
אן  ׁש  - ַאף ּכָ ּמֵ   . "עֹוֵמד ּוְמׁשַ

  
  

ְקּבֹ  עֹור"ר אֹ "ַוּיִ ית ּפְ ֶאֶרץ מֹוָאב מּול ּבֵ י ּבְ   . (דברים לד, ו) תֹו ַבּגַ
  

י  ָאַמר ֶרכְ ַרּבִ   : ָיהּבֶ
תֹוְך ִסיָמן,    ִסיָמן ּבְ

                                                           

 הורדת ו' החיבור על פי גירסת כתב"י מינכן. והמהרש"ל מחק את כל המילה ותניא. 106

ּבֹון וְ  לזלזלזלז 107 נּו ֶאת ֶחׁשְ    .ֶאת ֶאְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִיםּוְבֵני ְראּוֵבן ּבָ
ְקְר  לחלחלחלח ְבָמה ַוּיִ ם ְוֶאת ׂשִ ַעל ְמעֹון מּוַסּבֹת ׁשֵ נוּ ְוֶאת ְנבֹו ְוֶאת ּבַ ר ּבָ מֹות ֶהָעִרים ֲאׁשֶ מֹת ֶאת ׁשְ   אּו ְבׁשֵ

  שורה זו נמצא בסוגרים במהדורת הדפוס, וגם אינו נמצא בכתבי יד. 108
י ָעם ִצְדַקת ה 109 ֵתא ָראׁשֵ ם ֶחְלַקת ְמחֵֹקק ָספּון ַוּיֵ י ׁשָ ית לֹו ּכִ ְרא ֵראׁשִ ָרֵאל 'ַוּיַ ָטיו ִעם ִיׂשְ ּפָ ה ּוִמׁשְ   ָעׂשָ
ם מֹׁשֶ  110 ָמת ׁשָ י ה 'ה ֶעֶבד הַוּיָ ֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ּפִ   'ּבְ
 רשי אמר שסמליון הוא שם חכם. אך תוס' בד"ה סמליון מביא את דעת ר"ח שהוא שם מלאך וא"כ זה המשך דברי רב נחמן. 111

ם ִעם ה 112 ְכּתֹב ַע  'ַוְיִהי ׁשָ ָתה ַוּיִ ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָבִריםַאְרּבָ ֶרת ַהּדְ ִרית ֲעׂשֶ ְבֵרי ַהּבְ חֹת ֵאת ּדִ   ל ַהלֻּ

    רש"י

. בכנף לבוש בכנפי השכינה
   הודו:

. מי יקום לי עם מרעים
   להוכיחם לשמי:

היה יודע לעשות . שפשר דבר
   פשרה ביני ובין בני:

   . שם חכם:סמליון
. כלומר סימן בתוך סימן

סימנים הרבה בארץ מואב בגיא 
מול בית פעור ואעפ''כ לא ידע 

 וגו':
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  . (דברים לד, ו) "ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו" ,ַוֲאִפיּלּו ָהִכי
ָעה ֵאֶצל    יד,א ְלָחה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ְסְטָרא ^ּוְכָבר ׁשָ עֹורּגַ ית ּפְ ל ּבֵ ה ָקבּור. : ׁשֶ   ַהְרֵאנּו ֵהיָכן מׁשֶ

ה,  ה ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמְעָלה. ָעְמדּו ְלַמְעָלה ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמּטָ   ְלַמּטָ
י ִכיּתֹות  ּתֵ ה ִנְדֶמה ָלֶהן ְלַמְעָלה,  - ֶנְחְלקּו ִלׁשְ ה, ְלַמּטָ עֹוְמִדים ְלַמְעָלה ִנְדֶמה ָלֶהן ְלַמּטָ   אֹוָתן ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ    .(דברים לד, ו) "ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו" :ְלַקּיֵ
  

י  יָחָמא ַרּבִ ַרּבִ   ָאַמר:  ֲחִניָנא ּבְ
ינּו ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵהיָכן  ה ַרּבֵ    ,ָקבּורַאף מׁשֶ

ִתיב ָהָכא    ,"ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו" :ּכְ
ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים""ְוזֹ  :ּוְכִתיב ָהָתם ַרְך מׁשֶ ר ּבֵ ָרָכה ֲאׁשֶ   . (דברים לג, א) את ַהּבְ

  
י  ְוָאַמר יָחָמא ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ

עֹורִמּפְ  ית ּפְ ה ֵאֶצל ּבֵ ר מׁשֶ    ?ֵני ָמה ִנְקּבָ
עֹור.  ה ּפְ ר ַעל ַמֲעׂשֵ ֵדי ְלַכּפֵ   ּכְ

  
  

י  ְוָאַמר יָחָמא ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ
ְכִתיב ֵלכּו" :ַמאי ּדִ    ?(דברים יג, ה) "ַאֲחֵרי ה' ֱאלֵֹהיֶכם ּתֵ

ִכיָנה? ְך ַאַחר ׁשְ ר לֹו ְלָאָדם ְלַהּלֵ    !ְוִכי ֶאְפׁשָ
ָבר ֶנֱאַמרַוֲהלֹ  י ה' ֱא  :א ּכְ   ! (דברים ד, כד) ְכָלה הּוא"לֶֹהיָך ֵאׁש אֹ -"ּכִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְך ַאַחר ִמּדֹוָתיו ׁשֶ א ְלַהּלֵ    :ֶאלָּ
יׁש ֲערּוִמים,    ַמה הּוא ַמְלּבִ

ְכִתיב ׁשֵ  :ּדִ ְלּבִ ְתנֹות עֹור ַוּיַ ּתֹו ּכָ ַעׂש ה' ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ    ,(בראשית ג, כא) ם""ַוּיַ
ׁש ֲערּוִמים.  ה ַהְלּבֵ   ַאף ַאּתָ

ר חֹוִלים,  יּקֵ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ְכִתיב ֵאלֵֹני ַמְמֵרא" :ּדִ ָרא ֵאָליו ה' ּבְ 113"ַוּיֵ

  , (בראשית יח, א) 
ר חֹוִלים.  ּקֵ ה ּבַ   ַאף ַאּתָ

רּוְך הּוא ִניֵחם ֲאֵבִלים,  דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ְכִתיב נֹו"-י ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱא "ַוְיהִ  :ּדִ    ,(בראשית כה, יא) לִֹהים ֶאת ִיְצָחק ּבְ

ה ַנֵחם ֲאֵבִלים.    ַאף ַאּתָ
רּוְך הּוא ָקַבר ֵמִתים,  דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

ְכִתיב ְקּבֹ  :ּדִ י"ר אֹ "ַוּיִ ה ְקבר ֵמִתים.   114תֹו ַבּגַ   (דברים לד, ו) ַאף ַאּתָ
  
  
ְתנֹות עֹור"    ".ּכָ
  

מּוֵאלוּ  ַרב   , ׁשְ
א ִמן ָהעֹורַחד ָאַמר:     .ָדָבר ַהּבָ

ּנּו.  ָהעֹור ֶנֱהֶנה ִמּמֶ ָבר ׁשֶ   ְוַחד ָאַמר: ּדָ
  

ַרׁש  י  ּדָ ְמַלאיַרּבִ   : ׂשַ
ִמילּות ֲחָסִדים.  - ּתֹוָרה  ִמילּות ֲחָסִדים ְוסֹוָפּה ּגְ ָתּה ּגְ ִחּלָ   ּתְ

ִמילּות ֲחָסִדים  ָתּה ּגְ ִחיּלָ ְכִתיב –ּתְ ם""ַויַּ  :ּדִ ׁשֵ ְלּבִ ְתנֹות עֹור ַוּיַ ּתֹו ּכָ   , (בראשית ג, כא) ַעׂש ה' ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ
ִמילּות ֲחָסִדים  ְכִתיב –ְוסֹוָפּה ּגְ י" :ּדִ ְקּבר אתֹו ַבּגַ   .(דברים לד, ו) "ַוּיִ

  

                                                           

ָרא ֵאָליו ה 113 חֹם ַהּיֹום 'ַוּיֵ ַתח ָהאֶֹהל ּכְ ב ּפֶ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֹׁשֵ   ּבְ
ה 114 עֹור ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ית ּפְ ֶאֶרץ מֹוָאב מּול ּבֵ ְי ּבְ ְקּבֹר אֹתֹו ַבּגַ   ַוּיִ

    רש"י

. מושל כמה שאמר גסטרא
קומוס דוכוס ושלטון וחבירו 
ריהטון קורטון גסטרא (ברכות 

   דף לב:):
. ניחמו ויברך אלהים את יצחק

 ל אביו וברכו ברכת אבלים:ע
. של צמר דבר הבא מן העור

   הוא:
. של פשתן שהעור נהנה ממנו

 שאדם לובש סמוך לעורו:
. הלביש תחילתו גמילות חסדים

   ערומים:
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ַרׁש  י  ּדָ ְמַלאיַרּבִ   : ׂשַ

ֵנס ינּו ִליּכָ ה ַרּבֵ ה מׁשֶ ֵני ָמה ִנְתַאּוָ ָרֵאל?  ִמּפְ   ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ְרָיּה הּוא ָצִריךְ ְוִכי לֶ     ?!ֱאכֹול ִמּפִ

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה הּוא ָצִריְך?    !אֹו ִלׂשְ
ה:  ְך ָאַמר מׁשֶ א ּכָ ָרֵאל,   ֶאלָּ ֶאֶרץ ִיׂשְ א ּבְ יִמין ֶאּלָ ָרֵאל ְוֵאין ִמְתַקּיְ ה ִמְצֹות ִנְצַטּוּו ִיׂשְ   ַהְרּבֵ

ֵדי ׁשֶ  ֵנס ֲאִני ָלָאֶרץ ּכְ ן ַעל ָיִדי. ֶאּכָ ימּו ּכּוּלָ ְתַקּיְ   ּיִ
ָכר ל ׂשָ א ְלַקּבֵ ׁש ֶאּלָ ה ְמַבּקֵ לּום ַאּתָ רּוְך הּוא: ּכְ דֹוׁש ּבָ    ?ָאַמר לֹו ַהּקָ

יָתם,  ִאיּלּו ֲעׂשִ   ַמֲעֶלה ֲאִני ָעֶליָך ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ַחת ֲאׁשֶ ׁשֶ ָלל ּתַ ק ׁשָ ים ְוֶאת ֲעצּוִמים ְיַחּלֵ ק לֹו ָבַרּבִ ֶות ַנְפׁשוֹ "ָלֵכן ֲאַחּלֶ    ,ר ֶהֱעָרה ַלּמָ

יַע" ִעים ַיְפּגִ א ְוַלּפׁשְ ים ָנׂשָ ִעים ִנְמָנה, ְוהּוא ֵחְטא ַרּבִ    .(ישעיה נג, יב) ְוֶאת ּפׁשְ
ים" ק לֹו ָבַרּבִ ִראׁשֹוִנים -  "ָלֵכן ֲאַחּלֶ ַאֲחרֹוִנים ְולֹא ּכָ    ?ָיכֹול ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָלל"ּתַ ק ׁשָ ּתֹוָרה ּוְבִמְצֹות.  ,"ְוֶאת ֲעצּוִמים ְיַחּלֵ ֵהן ֲעצּוִמים ּבַ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ׁשֶ   ּכְ
ֶות ַנְפׁשֹו" ר ֶהֱעָרה ַלּמָ ַחת ֲאׁשֶ ַסר ַעְצמֹו ְלִמיָתה,  -  "ּתַ ּמָ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ 115""ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנאׁשֶ
  . (שמות לב, לב) 

ִעים ִנְמָנה""ְוֶאת ּפֹ  ְמָנה ִעם ֵמֵתי ִמְד  - ׁשְ ּנִ ר. ׁשֶ   ּבָ
א" ים ָנׂשָ ה ָהֵעֶגל.  -  "ְוהּוא ֵחְטא ַרּבִ ר ַעל ַמֲעׂשֵ יּפֵ ּכִ   ׁשֶ

יַע" ִעים ַיְפּגִ ְתׁשּוָבה.  - "ְוַלּפׁשְ ְחְזרּו ּבִ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ׁש ַרֲחִמים ַעל ּפֹוׁשְ יּקֵ ּבִ   ׁשֶ
ִגיָעה'ְוֵאין  ה,  'ּפְ ִפּלָ א ּתְ   ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ לֵּ ׁשֶ ְתּפַ ה ַאל ּתִ י""ְוַאּתָ ע ּבִ ְפּגַ ה ְוַאל ּתִ ה ּוְתִפּלָ א ַבֲעָדם ִרּנָ ָ ׂשּ ה ְוַאל ּתִ ַעד ָהָעם ַהּזֶ   . (ירמיה ז, טז) ל ּבְ
  

        הדרן עלך המקנאהדרן עלך המקנאהדרן עלך המקנאהדרן עלך המקנא
  

                                                           

ָתְבתָּ וְ  115 ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ אָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ א ַחּטָ ָ ׂשּ ה ִאם תִּ   ַעתָּ

    רש"י

. בשביל ולפושעים יפגיע
   פושעים הפגיע:

  . הריק: הערה
 


